
  

 

 

 

 בראי תיאוריית ההתקשרותהמורה 

 התכנסות  15:45 

 החברתי  המח :  16:00-16:45

   הרצליהרקטור המרכז הבינתחומי , מיקולינסרמריו ' פרופ

תיאוריית ההתקשרות כבסיס בטוח בהתפתחות   –מבסיס בטוח לחוף מבטחים :  16:45-17:30

 ובלמידה   

המרכז הבינתחומי  , ס לפסיכולוגיה"ביה, ראש היחידה ללקויות למידה וקשב, רובין-קופלמןר דפנה "ד

 הרצליה  

 הפסקה - 17:30-17:45

 התנסות חווייתית    – 17:45-18:15

 ולמידה  מיומנויות בינאישיות – 18:15- 19:00

 ס לפסיכולוגיה המרכז הבינתחומי הרצליה  "מרצה בכירה בביה, קלומק ברונשטייןר ענת "ד











Knowledge Translation (KT) 

 ס יסודיים"בי ל.י.אתכנית •

 

 כהתערבות פסיכולוגית ל.י.אתכנית •

 

•IPT-A-LD  - פסיכותרפיה בינאישית לתלמידים 

 או קשב    /עם לקויות למידה ו                                   

 

 ב"כהתערבות בית ספרית בחט ל.י.אתכנית •

 

 משרד החינוך
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 –בטוח לחוף מבטחים מבסיס 
תיאוריית ההתקשרות כבסיס בטוח  

 בהתפתחות ובלמידה   

 
 רובין-קופלמןדפנה ר "ד

 
 ראש היחידה ללקויות למידה וקשב

 המרכז הבינתחומי הרצליה
 



 נושאי ההרצאה
 תיאוריית ההתקשרות•

 התקשרות ולמידה•

 התקשרות למורה ולמה היא קשורה•

 ?האם ניתן להשפיע על התקשרות•

 



 תיאוריית ההתקשרות
• John Bowlby (1907-1990) 

• Mary Ainsworth  (1913-1999) 

:התקשרות  

באמצעות פעילויות  , הקשר הרגשי שמתמשך ומתהווה בין התינוק לדמות המטפלת      

 .גומלין חוזרות ונשנות המתקיימות לאורך זמן

 

 



 2 -תיאוריית ההתקשרות 
 :מערכת ההתקשרות•

מכוונת את התינוק לחפש את קרבתן של הדמויות   -במצבי סכנה1.

 . (supportive and caring)המטפלות

האדם יכול עדיין לחפש קרבה אך  )אין צורך בקרבה כהגנה  –כאשר אין סכנה 2.

 (.מסיבות אחרות

חיפוש   – (activated)מערכת ההתקשרות מופעלת –בכל פעם שיש תחושה של סכנה 3.

המערכת לא   –אם התקבלה התמיכה . אחר קרבה ותמיכה מצד דמויות ההתקשרות

 .  (Deactivated)פועלת 

 



 מערכת ההתקשרות
 .מתפתחת אצל כולם, נורמטיביתמערכת •

 .בפעולה של מערכת ההתקשרותהבדלים בינאישיים קיימים •

 :מערכת ההתקשרות מופעלת•

 (.בידוד, רעש חזק, כגון חושך)נוכח גירויים שמקושרים עם סיכוי לסכנה 1.

איום מפרידה או פרידה אמתית מדמות  , כגון –י גירויים הקשורים להתקשרות "ע2.

 .התקשרות

מפעילים   –שילוב של גירויים המסמנים סכנה והיעדר נגישות לדמויות התקשרות 3.

 .את המערכת בעוצמה הגבוהה ביותר

 



 המשך -מערכת ההתקשרות
 .בכי -בינקות•

 :בילדות•

 .כ המערכת מופעלת לעיתים יותר קרובות"בד      

 :ככל שמתבגרים•

של דמות ההתקשרות ומאפשר דחייה של  בייצוג פנימי הצורך בקרבה פיזית מוחלף       

 .ויסות רגשי -הקרבה הפיזית אל דמות ההתקשרות 

 :  ככל שגדלים•

כדי להשיג את  , גמישות ורגישות למצב, נדרשות התנהגויות הרבה יותר מתוחכמות    

 .אותה המטרה

 



 המשך -מערכת ההתקשרות
כך מיומנויות ויסות תהיינה מפותחות , ככל שהילד קיבל ליווי של דמויות התקשרות•

 .יותר

של הקשר עם דמויות  ייצוג מנטאלי פנימי יש , ככל שמתפתחת חשיבה סימבולית•

 .  והצורך בקרבה הפיזית פוחת , ההתקשרות

 

 





 

The Set-Goal of the Attachment 

System 
 :מטרת מערכת ההתקשרות לספק•

 .תחושת הגנה1.

 .ביטחון2.

 :הרגשת הביטחון מאפשרת לאדם•

 .להפנות קשב לדברים אחרים1.

 .להתעסק פחות בהגנה2.

 .פתיחות ואולי אף לקיחת סיכונים3.

 



עיתון  "  2012הנבחרים בחינוך "אילנה דיין מתוך מוסף 
 הארץ  

אשר  : ב"עד י' השנים מכיתה א 12מכל , ס"זה הזיכרון הכי חזק שיש לי מימי ביה•

נו  : "ואומר, מציג לפנינו משוואה ארוכה ומסובכת, עומד לצד הלוח בעיניים צוחקות

 ".אין כאן אחד ביניכם שלא מסוגל לפתור את זה, זה הרי כל כך פשוט, ה'חבר

אולי , אני רק מתחילה את השלב הראשון.  לנסות לפתור, והפעם אני מעזה להצביע      

האמת שאני  .  אולי תולשת מספר בודד ומעבירה אותו מאגף לאגף, מצמצמת מספרים

הפנים שלו  .  אבל אז אשר כבר לגמרי איתי, לא לגמרי יודעת לאן הולכים מכאן

...  את לגמרי בכיוון הנכון, מיידלע, ברור שככה עושים את זה:"זורחות והוא אומר

 ...נהיה ברור וצלול והפתרון מגיע מאי שם הכלואיכשהו זה תמיד היה הרגע שבו 

 



וכל ביקורת טובה שקיבלתי  , וכל מחמאה, ופתאום אני מבינה שכל חיזוק חיובי..."    

: ואולי זה הרבה יותר עמוק מזה... לא עשו לי את מה שעשה לי המשפט ההוא, מאז

כי מי  ... סלל את הדרך לכל פסגה שכבשנו אחר כך, במידה רבה, כי המשפט ההוא

ששום דבר לא יעצור  , שהוא יודע, א שהוא יכול"ששומע מהמורה שלו בכיתה י

את , וזה מה שקיבלתי אני ...מקבל מהמורה הזה הרבה יותר מאלגוריתמים, אותו

את , את הידיעה שיש לנו את כוח השכל, הדלק שיסיע אותנו רחוק ויעיף אותנו גבוה

אין סיבה שלא נאמין , תבונת הלב את ההכרה שאם המורה שלנו מאמין בנו ככה

 ".בעצמנו

 



 סגנונות התקשרות -הבדלים בינאישיים
 :המערכת מגיעה לרגיעהכאשר •

דמות ההתקשרות תהיה , שבמצב מצוקהמתפתחת תחושת הביטחון והילד מבין 1.

 (.בסיס בטוח)שם עבורו 

 .קרבה ותמיכה לצד אוטונומיהמתרחשת הפנמה שמערכות יחסים יכולות לספק 2.

 .הגנה/גורם חוסן, נתפס כמשאב פסיכולוגי חיובי –סגנון התקשרות בטוח מתפתח 3.

 



 תפקידים מרכזיים לדמות ההתקשרות 3
 . ”stronger and wiser“יותר לדמות הנתפסת כחזקה וחכמה חיפוש אחר קרבה 1.

 .הקלה, תמיכה, מספקת הגנה -  ”safe haven“מתפקדת כחוף מבטחים 2.

הפניית אנרגיה למטרות שאינן קשורות    ”secure base“ -כבסיס בטוח מתפקדת 3.

 .בסביבה בטוחה, בהתקשרות

מודלי עבודה פנימיים אלו מוכללים למערכות יחסים בינאישיות  , ככל שאנו גדלים•

,  מפקדים, מדריכים, מאמנים, מורים, חברים, אחים) שהילד שותף להן לאורך חייו

 (.מנהלים

 .היררכיה של דמויות התקשרות•

 



 הבדלים בינאישיים
 :תיאוריית ההתקשרותלפי •

משמשת כמקור העיקרי  , איכות האינטראקציה עם דמויות ההתקשרות בזמני מצוקה      

 .לשונות בתפקוד המערכת

 :ההתנסות חיובית כאשר •

 .האדם תופס את העולם כמקום בטוח1.

 .מבין שדמויות ההתקשרות תהיינה שם בשבילו כאשר יזדקק להן2.

 .מרשה לעצמו לחקור את הסביבה מתוך סקרנות וליצור קשרים עם אנשים אחרים3.

 

 



 2 -הבדלים בינאישיים
 :ההתנסות שליליתכאשר •

 .במצבי מצוקה( שוב ושוב)דמות ההתקשרות אינה נגישה רגשית ופיזית 1.

 .אינה מצליחה לסייע בהרגעת המערכת2.

 .ההפעלה והוויסות של המערכת נפגע3.

 :עסוק בדאגותהאדם •

 ?  האם אפשר לבטוח באנשים אחרים? האם אפשר לבטוח בעולם1.

 ?האם אני יכול להתמודד עם הדרישות השונות2.

גורם לאדם לפגיעות פסיכולוגית ובנוסף משאיר את מערכת ההתקשרות  , מצב זה*        

 .פעילה כל הזמן

 



Hyperactivation and Deactivation 

 :מתרחשת כאשרפעילות יתר •

 .  הדמות לעיתים נגישה ולעיתים לא1.

 .חיפוש קרבה מוגזם2.

 .חשש מפרידה3.

 :מתרחשת כאשר תת פעילות•

 . הדמויות דחו חיפוש אחר קרבה אליהן1.

 .הענישו על פגיעות וצורך בהרגעה וקרבה2.

כדי  " מסתדר לבד"היא מופסקת והאדם , למרות שהמערכת לא הגיעה אל סיפוקה*         

 .להגן על עצמו מפני האכזבה והתסכול מהקשר עם דמות ההתקשרות

 

 

 



 קשיים בהתקשרות 

 

 קשיים בתקשורת הבינאישית      

                     

 קשיים במערכות יחסים עכשוויות          

 

 פגיעה במשימה ההתפתחותית            





 התקשרות למורה
 .י דווח המורה"בעבר נמדד בעיקר ע, חדש יחסיתתחום מחקר •

'  ופרופ מיקולינסרמריו ' י פרופ"פותח עמנקודת המבט של התלמיד שאלון התקשרות •

 .יגון-מיכל אל

 .תלמידים עם לקויות למידה –קבוצה רגישה ופגיעה במיוחד   •

 

 



 מחקר

,  קלומק ברונשטייןר ענת "ד, רובין-קופלמןר דפנה "ד: קבוצת המחקר•

מריו  ' פרופ, אלן אפטר' פרופ, מפסוןלורה ' פרופ, מיכל אל יגון' פרופ

 מיקולינסר

 

,  שרמן-טל שני, נועה וייס, ארליך לבנשוסר איריס "ד: עוזרי מחקר•

 רומי אור, ענת רונן, שרון שמחוני

 

 





 

 בכתה רצוי שאני הרגשה לי נותנת המורה•

 חשובים שמעשי הרגשה לי נותנת המורה•

 לה זקוק כשאני לעזור תמיד נמצאת המורה•

 להירגע לי עוזרת המורה עצוב או מודאג כשאני•

 ומעבר מעל תמיד לי מקדישה המורה•

 עלי סומכת המורה•

 שלי הטובות לתכונות לב שמה המורה•

 



 

   מבוגרים בפני עלי להתלונן נוהגת המורה•

 בכתה מיותר שאני הרגשה לי נותנת המורה•

 רצוי בלתי של הרגשה לי נותנת המורה•

 קיים לא אני כאילו הרגשה לי נותנת המורה•

 עושה שאני מה את מעריכה לא המורה•

 ממנה אותי מרחיקה המורה•

 



 התקשרות למורה ולמה היא קשורה

 

 הלומדים בחטיבות  ' ח -'תלמידי שכבות ז 1400

 הביניים בעיר במרכז הארץ

 



 

 Attachment to Teacher-RESULTS  

  והיא נחווית כמקבלת את התלמיד כך, טובה יותרככל שההתקשרות עם המורה  :  

 התלמיד יחוש יותר שייך לבית הספר  1.

   הערכתו העצמית של התלמיד תהא גבוהה יותר2.

 ולהיפך, התלמיד יחווה פחות בריונות כלפיו בבית הספר3.

 ולהיפך  ( פרו חברתי)התלמיד יהיה בעל כישורים חברתיים יותר 4.

          

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attachment to Teacher-RESULTS 
 והיא נחווית כדוחה את התלמיד כך, פחות טובהככל שההתקשרות עם המורה  : 

 התלמיד יחוש פחות שייך לבית הספר1.

   התלמיד יחווה יותר בדידות חברתית2.

 התלמיד יחווה יותר בדידות דיאדית3.

 

 

 

 

 

 





 1מחקר מס 

כהתערבות פסיכולוגית ל.י.א 

מרכז לקויות למידה במרכז שניידר לרפואת ילדים 

 



 מבנה  - ל.י.אתכנית 

 (ס"כולל פגישה בביה)מפגשים אחת לשבוע  13  -שלב אינטנסיבי  

 מפגשים לאורך שנה וחצי מתום השלב האינטנסיבי 6 –שלב המעקב 

 הוריםהדרכות  4עד , רב הפגישות הן עם המתבגר

 ,  אסטרטגיות התארגנות, יחסים בינאישיים, מודעות עצמית

 סנגור עצמי, החלטותקבלת 

 גמישות בפרוטוקול מבחינת דגשים

 ס"ביהקשר עם 

 



 משתתפים   - ל.י.אתכנית 

 משפחות 44

 0.88.=ת.ס  12.62=ממוצעגיל 

 ט-בנים       כתות ז 28      בנות  16

 +מסוגים שונים לקויות למידה לכולם 

 ,הפרעות חרדה ADHD ,22% 59.7%: מורבידיותקו 

 טיקים/טורט 2.7%, הפרעת התנהגות מרדנית 4.16%, דיכאון  8.3%  

 



 שינויים בהתקשרות למורה

* 

* 

P<.05 



 2מחקר מס 

 בעיקר  ) קשיים רגשיים+ פסיכותרפיה בינאישית למתבגרים עם לקויות למידה

 (סימפטומים של דיכאון וחרדה

  10 משפחות 

 10-15  -גיל 

 (ס"כולל פגישה בביה)מפגשים אחת לשבוע  15  -אינטנסיבי  שלב 

   חודשים 18מפגשים לאורך  6 – תיחזוקשלב 

   הדרכת הורים+ המתבגר הן עם הפגישות 

 

 







 3מחקר מס 
ב  "כתכנית התערבות בחט ל.י.א 

3 ב בהרצליה"חט 

61  ל.י.אתלמידים בתכנית   

 13-14: גילאיםטווח 

 13.27 :ממוצע

 24 :בנות 37 :בנים

 ('ח כתה בסוף בהיותם) חודשים 6 ולאחר התכנית בתחילת נמדדו

 

 

 

 



**P<.01 



**P<.01 





Embrace Life 
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