
שכלול מיומנויות  : רגש ויסות התנהגות

ניהוליות באמצעות פסיכותרפיה בינאישית

נטרו'ארגהילה 

התקשרות וחינוך-הכנס הרביעי של היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב



תודות
קלומקענת בורנשטיין ' דר

רוביןקופלמןדפנה ' דר

מפסוןלורה ' פרופ



מבנה הסדנא

ר"קוהפרעת ל"למאפיינים ניהוליים בקרב תלמידים בעלי •

IPT-A-LD-והIPT-A-מודל ה•

IPT-A-LD-על תפקודים ניהוליים בראי ה•

IPT-A-LD-היכרות עם טכניקות טיפוליות על פי ה•



תפקודים ניהוליים

המסייעים לאדם , מונח על המייצג תהליכים קוגניטיביים גבוהים•

לשלוט ולנהל את עצמו במהלך חייו

זיכרון עבודה ומהירות עיבוד והנעה, ויסות רגשי: תפקודים בסיסיים•

יכולת השתנות  , התמדה, עיכוב תגובה, יוזמה: תפקודים מתקדמים•

ויכולת התארגנות

מעורבות גבוהה של האונה הפרה פרונטאלית בתפעול תפקודים אלו•



תפקודים ניהוליים בקרב תלמידים  
עם לקויות וקשיי למידה

יכולים להופיע בקרב שני שליש מהתלמידים בעלי לקות שפתית ומחצית  •

מהתלמידים בעלי הפרעת קשב וריכוז

עיכוב  , שטף, תפקוד נמוך יותר בזיכרון עבודה, תלמידים בעלי ליקוי שפתי•

תגובה ויכולת התכנון  

שימור  , תפקוד נמוך יותר ביכולת עיכוב התגובה, ADHDתלמידים עם •

זיכרון עבודה ויכולת התכנון, עוררות



השפעה רב ממדית-תפקודים ניהוליים

32מלידה עד גיל -מחקר אורך•

הראו בריאות פיזית , ילדים בעלי יכולות שליטה וניהול עצמי טובות בילדות•

הרוויחו יותר ובעלי  , היו שמחים יותר, ומנטאלית טובה יותר בבגרות

בהשוואה לילדים שהפגינו יכולות  , סבירות נמוכה יותר לביצוע פשעים

נמוכות יותר בגיל זה

מעמד חברתי ונסיבות משפחתיות  , מין, IQיכולת ניבוי גבוהה יותר מ •

•Moffitt et al. 2011



השפעה רב ממדית-תפקודים ניהוליים

מנבא יחיד מרכזי להצלחה לימודית בשנות בית הספר הראשונות  •

(Blair &Razza, 2007)

הסתגלות חברתית ואיכות היחסים הבינאישיים•

פתולוגיה רגשית ונפשית  -פגיעות לפסיכו/גורם חוסן•



השפעה רב  -תפקודים ניהוליים
ממדית



זיכרון עבודה  

פתרון בעיות ותרגילים  , קריאה, רצף פעולות, זכירת הנחיות: לימודי•

.ועוד

יכולת להיזכר ולהחזיק רצף התרחשויות  -הרגשיהויסותבשיפור : רגשי•

בזמן אמת  

עיבוד יעיל של מסרים בין אישיים והחזקתם על פני רצף וזמן  : בין אישי•

שימוש במידע קודם להערכה ובחירת פעולה במצבים  , במודעות

חברתיים בהווה



ויסות

מיקוד ,יכולת וויסות והתמדה מול קושי : לימודי•

בתהליך הלמידה

חזרה למצב רגשי תקין במהירות  , ויסות תגובה רגשית ראשונה: רגשי•

מתאימה

יכולת הקשבה להוראות והנחיות של  , ויסות התנהגותי: בין אישי•

אחרים



גמישות

היכולת לשנות את דעתך על בסיס  : לימודי•

היכולת לגלות תגליות באופן לא מכוון  , מידע חדש

היכולת לעבור ממצב רגשי אחד לאחר : רגשי•

,  היכולת להסתכל על דברים מכמה נקודות מבט: בין אישי•

אמפתיה



גורמי השפעה-תפקודים ניהוליים

גנטיקה והתפתחות פיזיולוגית•

מערכת ההתקשרות•

(חינוך, תרבות, השפעות חיצוניות)גורמים סביבתיים•

מצב רוח•

תפקודים ניהוליים אחרים•



מערכת ההתקשרות

ויסות רגשי

ביסוס תחושת הביטחון•

ויסות רגשי וויסות עוררות•

קידום ביטוי רגשי ותקשורת•

-בהעדרו. בסיס בטוח לחקירה

חשש מהתנסויות•

קושי להיעזר•



SLDהתקשרות בקרב תלמידים בעלי 
ADHDו 

אחוז הגבוה מהאוכלוסייה הכללית של התקשרות לא בטוחה  •

עשוי לשחזר מערכות יחסים לא בטוחות עם מורים וחברים  •

לחוות קושי בקבלת עזרה לצורך תמיכה •

Al-Yagon M & Mikulincer M ,2004))



טיפולים לשיפור תפקודים ניהוליים

טיפולים תרופתיים•

התערבויות כיתתיות•

הוראה מתקנת-התערבויות לימודיות•

הדרכות וטיפול להורים•

והתנהגותיקוגנטיבי, אימון לימודי•

השפעה ממוקדת וחלקית

ההשפעה הרב ממדית אינה נלקחת בחשבון דיה



IPT-A-LD

•IPT-טיפול ממוקד קצר מועד

תיאורית : בסיסו התאורטי•

התיאוריה  , ההתקשרות

הבינאישית והתיאוריה  

החברתית

"כאן ועכשיו"עוסק ב •



IPT-  הנחות בסיס

ורי'מאזפותח במקור לטיפול בדיכאון •

קשיים בהתקשרות המוקדמת מובילים לקשיים במערכות יחסים  •

עכשוויות

מעגל בהווה בין יחסים בין אישיים ודיכאון: הנחת הבסיס•

להבין את הדינאמיקה הבינאישית בה התפתח -IPT-המהות של ה•

את יחסי הגומלין בין היחסים הבינאישיים והדיכאון  , והשתמר הדיכאון

ולהתערב בשניהם לצורך שיפור

יחסים 
בין 

אישיים
דיכאון 



IPT-  הנחות בסיס

, חרדה חברתית, מערכות יחסים זוגיות, בולימיה: נמצא יעיל לטיפול ב

דיכאון במהלך ההיריון ולאחר הלידה, דיכאון בזקנה

יחסים 
בין 

אישיים
דיכאון 



IPT-A-LD



?מדוע
קשיים ביצירת מערכות יחסים בטוחות•

לשם תפקוד לימודי תקין, צורך גבוה בקיומן של מערכות יחסים בטוחות•

עליה בדרישות האקדמיות •

יותר מאשר  , מקושר לרגשות שלהם והתפקודים הבין אישיים, התפקוד הכללי•

לחומרת לקות הלמידה  

עליה במורכבות ובמרכזיות של היחסים הבין אישיים והחברתיים  •

גורם סיכון לתחלואה כפולה-קושי במיומנויות הבינאישיות•



IPT-A-LD-מטרות

שיפור ההתמודדות עם קשיי הלמידה  1.

שיפור מיומנויות בינאישיות  2.

חרדתיים/הפחתת הסימפטומים הדיכאוניים3.

הקשר בין  , הדינאמיקה המשולשתהעלאת מודעות והבנה סביב 4.

והשפעתה על זירות חייו  , חלקיה



שותפים

כולם מול  
לקות  

הלמידה

מטפל

בית  
ספר הורים

ה/ילד



שיפור תפקודים ניהוליים בהקשר בינאישי



מבנה הטיפול

מפגשי מעקב+ פגישה בבית הספר+ מפגשים 15•

חלוקת הטיפול לשלושה שלבים•

1-5מפגשים : שלב ראשון•

6-13מפגשים : שלב שני•

14-15מפגשים : שלב שלישי•

מפגשי תחזוקה ומעקב•



1-5שלב ראשון פגישות 

Psychoeducation-חינוך פסיכולוגי•

איסוף מידע באמצעות מעגלי קרבה ותחקור בין אישי•

תפקוד בינאישי, תפקוד רגשי, התמודדות עם למידה: ניסוח המשולש•

הגדרת תחום בעיה•



אמאאבא              
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המורה נורית



תחקור בין אישי

שאלות סביב עובדות ודעות•

צרכים ותגובות רגשיות, שאלות סביב ציפיות•

שאלות הנוגעות למעגל התמיכה סביב הלמידה•



אירועהדיכאוןמעגל
מעבר  

לחטיבת  
הביניים

רגשות
לחץ  , בלבול

חרדה

תפקוד לימודי
הימנעות  , פגיעה בריכוז
בשל סף  ,  מתחומי קושי

תסכול נמוך וחרדה

יחסים
הערות מצד 

כעס על  , מורים
רגשותומצד ההורים

,  בדידות
,  עצב

תסכול 

תפקוד  
לימודי
עליה  

בתחושת  
חוסר  
,  היכולת
ירידה  

,  במוטיבציה
אי הגעה  

לבית הספר

יחסים
הימנעות מיצירת קשר עם חברים  

הסתגרות מההורים, חדשים

רגשות
עליה נוספת בתחושת  

העצב  , הבדידות
והחרדה הלימודית

תפקוד  
לימודי
המנעות
מהגעה  

לבית הספר



בחירת תחום הבעיה

שינוי תפקיד•

קונפליקטים בין אישיים•

מיומנויות בין אישיות לקויות•

אבל•



6-13פגישות –שלב שני 

התמקדות בתחום הבעיה ועבודה על שיפור מיומנויות



דרך  -שכלול יכולות ניהוליות
IPT-A-LDמיומנויות ה 

גמישות קוגניטיבית עיכוב תגובה זיכרון עבודה

הרחבת פרספקטיבה רגשיויסות יצירת רצף ברור בין סיבה  
ותוצאה וחזרה עליו לאורך כל 

הטיפול  

פתרון בעיות וקבלת החלטות   ויסות התנהגותי -רגש-לימוד הקשר בין אירוע
תגובה

פשרה   זמן  -טכניקות שיחהלימוד
ומקום

לימוד וניבוי מצבים

בין שיפור מיומנויות תקשורת
הרחבת סל  )אישית 

(האפשרויות

באמצעות  חשיבה תהליכית
הצבת מטרות בטווח הקצר  

והארוך



טכניקות בטיפול

התארגנות  , תכנון סדר יום, סידור שולחן)סיוע בשכלול אסטרטגיות התארגנות •
(בבוקר

באמצעות ניתוח אירועים לימודיים ובינאישיים-חקירה והבעת רגשות•

שכלול יכולת הוויסות הרגשי•

(באמצעות ניתוח תקשורת)פיתוח ותרגול מיומנויות תקשורת •

(מיומנות קבלת החלטות)פיתוח ותרגול מיומנויות לפתרון בעיות בין אישיות •



טכניקות הקשורות לרגשות  



ויסות -טכניקות הקשורות לרגשות
רגשי  

שיום רגשות מפחית פעילות באזורים לימביים ומגביר פעילות בקורטקס  

הפרה פרונטאלי

קישור רגשות לתחום הבעיה ולקונטקסט הבינאישי•

זיהוי והגדרת רגשות בנוגע לאירועים בהווה•

ניבוי וויסות     -כרטיסיות רגש•

שיפור התקשורת, הפחתת עוררות-הגברת ביטוי מילולי רגשי•

הפחתת הדיכאון מהדיכאון-קבלת רגשות שליליים•

Emotion Regulation-ויסות רגשי•



טכניקות הקשורות לתקשורת בין אישית



ניתוח דפוסי תקשורת•

שבירת מעגל התקשורת הקיים ולימוד תקשורת בונה•

צמצום הפער בין מטרות התקשורת לתוצאותיה•

:המטופל לומד על•

השפעת המילים שלו על אחרים•

הרגשות שהוא משדר בתקשורת מילולית ובלתי מילולית•

הרגשות שיצרו אינטראקציה מילולית או בלתי מילולית מסוימת•

היכולת לשנות את התקשורת ובעקבותיה את הרגש במערכת היחסים  •
הספציפית



תקשורתדפוסיניתוח

פרטיםבפרטימקרההבאת•

:לבירורנקודות•

השיחמטרת

השיחמועד

תחילתולפניהמשתתפיםועיסוקהרוחמצב

השיחאופני

כוונות

בשיחרגשות

השיחבסיוםתחושות

הדגמה•

https://www.youtube.com/watch?v=1WXxh_xfxjw&t=8s&list=PL59CyYxbexuXFjPYFXsacNCHWXCJcsj7f&index=18


תאר את האירוע ואת הרגשות שלך
?מה אמרת•

?היא אמרו/מה הוא•
? מה קרה אז•

?לה איך הרגשת/האם יכולת להגיד לו•
?האם זה המסר שרצית להעביר•
?להרגיש____ איך לדעתך זה גרם ל •
?האם יש דרך בה יכולת להגיד זאת אחרת•

?היה מרגיש______ איך לדעתך •
?  איך אתה היית מרגיש•

ניתוח דפוסי תקשורת

תפיסת האירוע

מצב  
רוח

מטרות

תוצאות



דפוסי תקשורת לא יעילים והחלפתםזיהוי

הישענות על תקשורת בלתי /לא ישירה/שימוש בתקשורת לא ברורה•
מילולית

"יבינו אותי גם אם אשתוק: "הנחות שגויות בתקשורת•

שמירת דברים בבטן•

חוסר הבנה של ההשפעה של דבריי על אחרים•

להעליב•

להתערב לשני בדבריו•

להעביר ביקורת בלבד•

להיכנס למגננה•



Teen tips-לימוד דפוסי תקשורת יעילים

(פניות ורגשות, מועד)בחר את הזמן הנכון לדבר עם האדם השני•

(פרפקטיבהכולל לקיחת )תן כדי לקבל •

I statements" אני"השתמש באמרות •

למד להתפשר  -דאג שיהיו לך כמה פתרונות בראש•

אל תתייאש •



טכניקות התנהגותיות



פתרון בעיות בינאישיות

זיהוי והגדרה של בעיה בין אישית

הצבת מטרה בין אישית

כולל הדגשה של פתרונות חסרים ודפוסים     -בחינת אפשרויות לפתרון

חסרונות של כל פתרון                 /בחינת יתרונות

בחירת אפשרות הטובה ביותר

?מה לא עבד ולמה, הערכה לגבי מה עבד



דוגמא

אין לי חבר טוב : הגדרת הבעיה

יצירת חברות קרובה עם ילד: המטרה



בחינת פתרונות אפשריים כולל יתרונות וחסרונות של כל פתרון



בחירת הפתרון המתאים ביותר והערכת הצלחתו 



טכניקות לשינוי התנהגותי

להרחיב את  -תחושות מסוגלות ומיומנויות חברתיות, לבסס ידע-המטרה•

סל התגובות

ומודלינגעצות , חינוך פסיכולוגי-הדרך•

חשוב לאזן בין הטכניקות ההתנהגותיות לטכניקות האחרות ולשיח  •

ת/להיזהר מפיתוח תלות במטפל-הטיפולי



מיומנויות שיחה-התנהגות חברתית

שמירה על מרחב אישי•

לא להפריע, לעמוד בשקט, ליצור קשר עין-תנוחת הקשבה•

?אפשר להפריע, סליחה שאני מפריע-מתי ואיך להפריע•

תחום עניין של השני, עתיד, הווה, שאל לגבי משהו בעבר, שלום-להתחיל שיחה•

תענה ושאל אותו בחזרה, כשמישהו שואל שאלה. חוק השתי שאלות-לקיחת תורות בשיחה•

להתראות  , תגיד משפט על למה אתה מסיים-לסיים שיחה•

"אני עדיין לא מבין"-לשאול שאלה כאשר אתה לא מבין•



טכניקות לעבודה עם מתבגרים בעלי  
ר"וקל"ל

מה אני לא חייב לעשות
מה אני חייב לעשות

מ"מה פתוח למו



מאמרים
Bunford, N., Evans, S. W., & Wymbs, F. (2015). ADHD and emotion dysregulation among children and 
adolescents. Clinical child and family psychology review, 18(3), 185-217.

Evans, S. W., Owens, J. S., Wymbs, B. T., & Ray, A. R. (2017). Evidence-based psychosocial treatments for children 
and adolescents with attention deficit/hyperactivity disorder. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 
1-42.

Henry, L. A., Messer, D. J., & Nash, G. (2012). Executive functioning in children with specific language 
impairment. Journal of child psychology and psychiatry, 53(1), 37-45.

Willcutt, E. G., Doyle, A. E., Nigg, J. T., Faraone, S. V., & Pennington, B. F. (2005). Validity of the executive function 
theory of attention-deficit/hyperactivity disorder: a meta-analytic review. Biological psychiatry, 57(11), 1336-
1346.

Lieberman, M. D., Eisenberger, N. I., Crockett, M. J., Tom, S. M., Pfeifer, J. H., & Way, B. M. (2007). Putting 
feelings into words. Psychological science, 18(5), 421-428.

Moffitta, T. E., Arseneaultb, L., Belskya, D., Dicksonc, N., Hancoxc, R. J., Harringtona, H., ... & Searse, M. R. 
(2011). A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. PNAS, 108(7), 2693-2698.

Blair, C., & Razza, R. P. (2007). Relating effortful control, executive function, and false belief understanding to 
emerging math and literacy ability in kindergarten. Child development, 78(2), 647-663.

Goldberg, R. J., Higgins, E. L., Raskind, M. H., & Herman, K. L. (2003). Predictors of success in individuals with 
learning disabilities: A qualitative analysis of a 20‐year longitudinal study. Learning Disabilities Research & 
Practice, 18(4), 222-236.



תודה
Hilaarg@gmail.com







כעס-רגש



ויסות רגשי

זיהוי רגשות ועוצמתם•

זיהוי תגובות פיזיולוגיות והתנהגויות נלוות•

: לימוד מיומנויות ויסות עצמי•
הרפיה✓
הסחת דעת   ✓
הוצאת אנרגיה✓

ה להרגיש במצבים דומים/איך עלול-ניבוי מצבים עתידיים•


