
 רולידרעמוס ' פרופ: מרצה 

   

סוגיות חשובות בניתוח והתערבות 
התנהגותית בקשיי התנהגות של ילדים 

 בעלי התפתחות תקינה 
 בסביבה הביתית   



   :בפורום היום שלנו הקלינית הסוגיה

  ,לצייר אוהבת מאד דנה . .במיוחד ופקחית חבריה על אהובה , תקינה התפתחות בעלת 5 בת ילדה הינה דנה

   .לשיער וסיכות סרטים ,ורודים בגדים אוהבת ,השעשועים בגן לשחק ,אהובות בקלטות לצפות

   :קשיים

  ,חזקה בעוצמה בוכה היא .מהם להיפרד מאד מתקשה היא ,לגן אותה מביאים דנה של כשהוריה בוקר בכל

   מנסים אשר ,והגננות ההורים כלפי אלימות ביטויי מופיעים וכן הרצפה על משטחת ,ברגליים רוקעת

  שעוזר ומציינים אלו התנהגויות עם להתמודד מאד מתקשים ההורים .הפרידה על להתגבר לדנה לסייע

  ומאפשרת דנה על שמרחמת מספרת הגננת לרוב .הידיים על אותה ומרימים אותה מחבקים כשהם לדנה

     .הילדים שאר כל מול ,המפגשים במהלך לצידה לשבת לה

  .השונות לרוטינות הקשור בכל פעולה שיתוף מדנה לקבל מתקשים הם  בבית כי מספרים דנה של הוריה

  למרות זאת) לשיתוף כתנאי לה תסייע שהאימא כך על ועומדת בבוקר להתלבש להתחיל מסרבת היא

  אימא כאשר רק לאכול ומוכנה האוכל שולחן ליד לשבת מסרבת  היא ( עצמאי באופן להתלבש יודעת שהיא

  ייקח ההורים אחד באם רק למקלחת ללכת מוכנה היא    בטלוויזיה צופה שהיא כדי תוך אותה מאכילה

  לאלה בדומה נאותות בלתי התנהגויות מפגינה  היא השינה ברוטינת בערב פרידה ובעת הידיים על אותה

     .בבוקר הפרידה בעת והגננת הוריה חווים אותם

 .(מוסמך) התנהגות מנתח של סיועו את ומבקשים רב תסכול חשים ,דנה של מהתנהגותה מודאגים ההורים

  



 :הורים : 1

קשיים באיסוף נתונים אובייקטיביים ומהימנים. 

    עמידה בדרישות הזמנים שהתכנית מחייבת. 

הבדלי גישות בין ההורים באשר לתגובה הנכונה להתנהגות הילדים. 

  שכיחות ועוצמת הבעיות של הילדים,חוסר הסכמה על טיב* 

 שוני ברמת מחויבות ההורים. 

שוני ברמת זמינות ההורים 

  בהצגת גירוי המעורר ביטויי התנגדות אצל הילד ( האברסיה )הקושי
 ( הטנגו הקלאסי)

 

בעיות הקשורות בהפעלת תכנית התערבות : בואו ניזכר
:התנהגותית עם הורים בסביבה הביתית  

 



 X pre X post מצבי קונפליקט בין הורים לילדים
רמת 

 מובהקות

 p < .05 3.88 3.44 הילד מסרב ללכת לישון בזמן

 p < .05 3.67 3.13 (לדוגמה לנקות את החדר)מתעלם או מסרב לבצע מטלה , הילד מתווכח

(צעקות וצרחות, בכי)לילד יש התקפי זעם   2.94 3.63 p < .05 

 p < .05 3.20 3.67 הילד מאבד או שוכח חפצים שלו

 p < .05 3.62 2.77 הילדים עוסקים בריב אחים

(וסירוב לשתף פעולה, איטיות, לקום מהמיטה)לילד יש קשיים בבוקר   2.88 3.50 p < .05 

שוכח  או מסרב להכין שיעורי בית, הילד דוחה  3.44 3.63 p > .05 

(לועג או משתמש במילים לא יפות)הילד חסר כבוד כלפי אחד ההורים   3.80 3.87 p > .05 

 p > .05 3.80 3.53 הילד אינו דובר אמת

 p > .05 3.25 3.50 הילד מסרב לאכול אוכל מסוים

 p > .05 3.47 3.33 הילד מסרב להישאר בבית לבד

 p > .05 3.44 3.25 הילד מסרב ללבוש בגד שנבחר עבורו

(מקלל)הילד משתמש במילים לא יפות   3.81 3.69 p > .05 

 p > .05 3.36 3.29 לילד יש קשיים להיפרד מאחד ההורים

 (  2014רולידר , אביב) נתונים על מידת ההסכמה בין ההורים לגבי קשיי ההתנהגות של הילדים 



בעיות הקשורות בהפעלת תכנית התערבות ( המשך)בואו ניזכר 
 :התנהגותית  עם הורים בסביבה הביתית

 

:למנתחי התנהגות  

   (בעיקר מניפולציה על התוצאות)ביצוע הערכה פונקציונאלית 

   זו שיש )קשיים אובייקטיביים  של ההורה  ביישום ההתערבות המומלצת
 ..(לה סיכוי  להצליח

    (חוסר עקביות בביצוע ההמלצות  -המחיר ) יכולת יישום אך חוסר זמינות 

   (אחת הבעיות הקשות)קשיים במתן משוב מידי  על ביצועי ההורה.. 

     

 



   התנהגות

מה היא ההשפעה  של תגובת  ההורים  על  
רמת הסבירות להופעת ההתנהגות בנוכחות 

   ?בעתיד , נסיבות  ספציפיות דומות

עד כמה גבוהה הסבירות כי 
נוכחותן של נסיבות מסוימות  

תעורר התנהגות ספציפית  
 ?ומסוימת 

 "    התלייה"הבנת המשמעות של : אתגר  מחשבתי 

 

 
  

 נסיבות מעוררות  תוצאות



 

 

 

 ...זה חייב להיות יותר מסובך  •

 ...אתם רק משנים את הסימפטומים   •

 ...אז אני אשם בבעיותיו של הילד     •

 ...זה לא עובד... ניסיתי  את זה      •

•  

 

 

 



 

 טריגרים / נסיבות מעוררות 

 : אופיינייםהקשרים  \

סיום פעילות מועדפת 

מניעת גישה לפעילות מועדפת 

מצבי המתנה 

מצבי דרישה 

מצבים אברסיביים אחרים 

 

 

 

 תגובות המגבירות סבירות להופעת  

 :ההתנהגות בעתיד

   (חיזוק שלילי)הסרת כל הטריגרים הבעייתיים 

(חיזוק חיובי )כעס ,ניסיונות שכנוע , וויכוח, הסבר 

 (חיזוק חיובי ) דחייה ,וויתור , פיצוי, התנצלות 

  שילוב כזה או אחר של תגובות אלה 

 (שילוב של חיזוק חיובי ושלילי)                                     

 

 

 

 :משתני רקע 
 אירועים  אברסיביים בסביבות אחרות 
 לקוי חושי, מחלה, כאב, עייפות: ביולוגיה 
רוויה בתנאים מחזקים  \עודף(AO) 
 חסך בתנאים מחזקים(EO ) 
  (אברסיה מתמשכת)חוויות כישלון 
 ( מסיחי הקשבה וריכוז)רעשים שונים 

 

 :גורמים המשפיעים על תגובת ההורים 

משך האינטראקציה היומית  עם הילדים 

חילוקי  דעות בין ההורים 

בריאות הילד 

עייפות ההורים 

תסכול בעבודה 

המלצה מקצועית 

התנהגות והתגובות להתנהגויות המסביר  , הקשר בין נסיבות
 את הסיבות להישנות התנהגות בעייתית של ילדים    

 :קשיי התנהגות

 ביטויים  /טופוגרפיות

של חוסר שיתוף 

 פעולה  

  מגוון של התנהגויות

אנטי חברתיות  

בסביבות השהייה  

 של הילד

 



   

 :  שיקולי שפה•

 

לבין מסוגלות ונכונות הקליינטים ליישם את  " עממית"מוצאים קשר בין שימוש בשפה ** מחקרים•

שימוש בשפה מקצועית וטכנית בעת תיאור  ההתערבות  . ההתערבות בצורה מדויקת ועקבית 

 .  פוגע  בהבנה ובמוטיבציה ליישמה –לקליינט 

 

חייבת להיות    ABAוהתקשורת עם עמיתים למקצוע בהקשר ל, התכנון, החשיבה–

 (  שפה התנהגותית) בשפה מקצועית 

לא )כל האינטראקציה עם הסביבה הלא מקצועית צריכה להתנהל בשפה עממית –

 (מקצועית

של  ממצאי  "  הצגה"חשוב לתרגל מיומנויות : לדעת ולתאר שתי התנהגויות שונות–

 מבוגרים משמעותיים אחרים /ההערכה הפונקציונאלית וההתערבות המוצעת להורים

 

** Jarmolowicz, D. P., Kahng, S., Ingvarsson, E. T., Goysovich, R., Heggemeyer, R., & Gregory, M. K. (2008). Effects of 

conversational versus technical language on treatment preference and treatment integrity. Intellectual and 
Developmental Disabilities, 46, 190-199. 

Rolider, A. & Axlerod, S.  (2004). Don't Speak Behaviorism to me: A Cross-Cultural Argument for Using Conversational Language to 
Communicate Interventions to Consumers. In Heward et al (Eds.).  Focus on Behavior Analysis in Education, Achievements, 
Challenges and Opportunities. Pearson &  Merrill Prentice Hall. 

 

 ?מה השלבים בטרם בניית תוכנית התערבות: תזכורת חשובה



  (antecedents based interventions) אפשרויות לפרוצדורות הקשורות

:להתערבות בנסיבות  

 NCR -חיזוק בלתי מותנה•

 high-p request sequenceבניית מומנטום התנהגותי •

 (*שימוש יעיל בסיוע , חומרי למידה המסייעים להצלחה)עיצוב סביבה לימודית •

 (  FCT) הקניית  התנהגות אלטרנטיבית תקשורתית •

 *הצגה יזומה של טריגרים •

 (  מרכיב קריטי)דגש על רוטינות קבועות בזמן ובשלבים •

 

• Rolider, A., & Axelrod, S., (2000). Teaching Self–Control to Children Through Trigger Analysis.  Texas:  Pro-Ed Inc. 

• . On the Use of Strategies for Programming Generalization During Functional Communication Training: A Review of the Literature.  

AvailableAcademic Journal By: Falcomata, Terry; Wacker, David. Journal of Developmental & Physical Disabilities. Feb2013, Vol. 25 Issue 1, p5-
15. 11p. 

 

 

 :מרכיבים בבניית תוכנית התערבות טיפולית

http://ezproxy.kinneret.ac.il:2921/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRIsK6vTLWk63nn5Kx95uXxjL6nsEewrq1KrqeyOK%2bws064qrQ4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr0izra9MsKq0TqTi34bls%2bOGpNrgVd%2bv5j7y1%2bVVv8Skeeyztk2xpq5Ktqqkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=107
http://ezproxy.kinneret.ac.il:2921/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRIsK6vTLWk63nn5Kx95uXxjL6nsEewrq1KrqeyOK%2bws064qrQ4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr0izra9MsKq0TqTi34bls%2bOGpNrgVd%2bv5j7y1%2bVVv8Skeeyztk2xpq5Ktqqkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=107


י תשומת לב "כאשר התנהגות המטרה מחוזקת ע•

 :חברתית 

–NCR  של תשומת לב: 

 עם הילד סמוך לפרידה" איכות"זמן   –פרידה  -הקושי •

הקדשת זמן ייחודי לילד כחלק   -קינאה בין אחים   –הקושי •

תזכורות להורה למתן  , שימוש ב טיימר , מסדר היום 

 תשומת לב בלתי מותנה  

הגדלת השכיחות של מתן שבח ועידוד : המלצה גורפת•

 במהלך היום

 

 :שיקולים  בבניית תוכנית התערבות בסביבה הביתית 



 :שיקולים  בבניית תוכנית התערבות בסביבה הביתית 

    Tangible Reinforcement)) כאשר התנהגות המטרה מחוזקת מוחשית 

 

 :שיקולי התערבות–הפסקת פעילות אהובה  –הקושי  

 שבוע קבוע  /סדר יום 

 (עבודה על מעברים)הכנת הילד לפני הפסקת הפעילות האהובה 

  מעבר הדרגתי מהפסקת פעילויות בעלות ערך חיזוקי קטן לערך חיזוקי גדול עבור

 .הילד

 מעבר הדרגתי מפעילות אהובה למצבי דרישה קשים לילד 

 (משך זמן הפעילות , מתי להתחיל ולסיים )מתן אפשרות בחירה לילד 

 פרימאקשימוש עקבי בעקרון   

 

 חשיבה על הקושי במעברים בתכנון סדר היום של הילד  : הערה

 

 Inappropriate mealtime behavior: The effects of noncontingent access to preferred tangibles on 

responding in functional analyses.Detail Only AvailableAcademic   By: González, Melissa L.; Rubio, Emily 

Kate; Taylor, Tessa. Research in Developmental Disabilities. Dec2014, Vol. 35 Issue 12, p3655-3664. 

http://ezproxy.kinneret.ac.il:2921/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRIsK6vTLWk63nn5Kx95uXxjL6nsEewrq1KrqeyOK%2bws064qrQ4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr0izra9MsKq0TqTi34bls%2bOGpNrgVd%2bv5j7y1%2bVVv8Skeeyzt1GzrK5RsKmkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=107
http://ezproxy.kinneret.ac.il:2921/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRIsK6vTLWk63nn5Kx95uXxjL6nsEewrq1KrqeyOK%2bws064qrQ4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr0izra9MsKq0TqTi34bls%2bOGpNrgVd%2bv5j7y1%2bVVv8Skeeyzt1GzrK5RsKmkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=107


 :כאשר ההתנהגות מונעת מחיזוק שלילי•

שיקולי  :קושי בביצוע / הקושי סירוב לביצוע מטלה –

 :התערבות

הכנת הילד לפני מטלה קשה כולל תרגול תגובת התסכול •

 * הראויה

•NCR  (בריחה)במתן הפסקה 

 ( (fading inמשך המטלה  /הגברה הדרגתית של קושי  •

 מתן בחירה בין מטלות  •

הכנסת אלמנטים נעימים ומחזקים לתוך מרכיבי הפעילות    •

 ..(  כחלק מהמטלה ולפני ביטויי סירוב)

 

 :שיקולים  בבניית תוכנית התערבות בסביבה הביתית 



 :    מרכיבים נוספים

 תכנון שבועי של הרוטינות  , סדר יום  –פגישה משפחתית : תכנון •

 הגדרת ציפיות סמוך לסבירות גבוהה להתרחשות ההתנהגות•

סבירות גבוהה להתרחשות  )הכנת הקליינט למצב מאתגר •

 (  התנהגות המטרה 

במכונית  ,התנהגות בקניון )שימוש בתסריטים מוכנים מראש לתרגול •

 (במסעדה ,

 (שיתוף פעולה בין בני הזוג)נוכחות הורית •

 הנחייה באופן המעלה סבירות קבלת שיתוף פעולה/הצגת הוראה •

 (:המשך)מרכיבים גנרים בבניית תכנית התערבות טיפולית 



 (מוטיבציוניים) מניעיםשיקולים הקשורים להליכים  •

 

 :  י "הגדלת הערך המגביר של המחזק ע –

 שליטה בכל מקורות החיזוק של הילד •

 אי מתן גישה למחזק בזמנים בהם התכנית לא מופעלת•

(  הליכי חיזוק דיפרנציאלי) שימוש מותנה במחזקים אפקטיביים •

 .שניתנו באופן בלתי מותנה טרם יישום ההתערבות

 (תפריט מחזקים , כסף , הפתעות)שימוש במגוון מחזקים •

 

 (:המשך)מרכיבים בבניית תכנית התערבות טיפולית 

Motivational operations: 

Langthorne, P., & McGill, P. (2009). A Tutorial on the Concept of the Motivating 

Operation and its Importance to Application. Behavior Analysis in Practice, 2(2), 

22–31. 



 פרוצדורות הקשורות לשינוי בתוצאות 

שימוש בחיזוק דיפרנציאלי להפחתת התנהגות   •

 :  באמצעות תכניות מוטיבציה

–DRO 

–DRA 

–DRI 

– DRL 

 הכחדה  •

 (פסק זמן /תשלום תגובה )ענישה •

 

 

 (:המשך)מרכיבים בבניית תוכנית התערבות טיפולית 



 :ועכשיו בואו נתרגל

 :5בעיות בשיתוף פעולה והתנהגויות אגרסיביות של ילדה בת   –סוגיה  להתערבות 
 

מקריאת הסוגיה בלבד הציעו השערה לגבי הנסיבות המעוררות והתוצאות המחזקות  :   #1תרגיל 

 (ההתנהגויות לשינוי )כל אחת מהתנהגויות המטרה 

  

אשר התשובות להם יחזקו ויתכן כי אף יוסיפו  ( לגננת ולהורים)הציעו מספר שאלות :  #2תרגיל 

 אינפורמציה חשובה לגבי הנסיבות המעוררות והתוצאות המחזקות את ההתנהגויות לשינוי  

  

אירועים מקדימים אשר עשויים לחזק  /טריגרים / הציעו מספר מניפולציות בהקשרים :  #3תרגיל 

את ההבנה של הקשר בין אירועים המנבאים סבירות גבוהה ונמוכה של הופעת התנהגויות  

 .המטרה

  

( .  בעת רוטינת השינה )הציעו התערבות לקושי של דנה להיפרד מהגננת ומההורה : #4 תרגיל 

כתוב  )הסבר את הקשר בין ההמלצות להתערבות לממצאי ההערכה הפונקציונאלית שעשית 

 (את ההתערבות במונחים מקצועיים 

  

הסבירו את הקשר בין  . הציעו התערבות לקושי של דנה לשתף פעולה עם הוריה :  #5 תרגיל 

נסחו  את ההתערבות במונחים  . )ההמלצות להתערבות לממצאי ההערכה הפונקציונאלית 

 (  מקצועיים

   

השפה בה תשתמשו בעת   –(  עממית)נסחו את ההתערבויות בשפה לא מקצועית : #6 תרגיל

 הצגת ההתערבות להורים  

 

הכינו  טופס ידידותי לאיסוף נתונים על התנהגויות המטרה לשימושם הידידותי של : #7תרגיל 

 .  הגננת וההורים

  

  

  

  

  



   :בפורום היום שלנו הקלינית הסוגיה

  ,לצייר אוהבת מאד דנה . .במיוחד ופקחית חבריה על אהובה , תקינה התפתחות בעלת 5 בת ילדה הינה דנה

   .לשיער וסיכות סרטים ,ורודים בגדים אוהבת ,השעשועים בגן לשחק ,אהובות בקלטות לצפות

   :קשיים

  ,חזקה בעוצמה בוכה היא .מהם להיפרד מאד מתקשה היא ,לגן אותה מביאים דנה של כשהוריה בוקר בכל

   מנסים אשר ,והגננות ההורים כלפי אלימות ביטויי מופיעים וכן הרצפה על משטחת ,ברגליים רוקעת

  שעוזר ומציינים אלו התנהגויות עם להתמודד מאד מתקשים ההורים .הפרידה על להתגבר לדנה לסייע

  ומאפשרת דנה על שמרחמת מספרת הגננת לרוב .הידיים על אותה ומרימים אותה מחבקים כשהם לדנה

     .הילדים שאר כל מול ,המפגשים במהלך לצידה לשבת לה

  .השונות לרוטינות הקשור בכל פעולה שיתוף מדנה לקבל מתקשים הם  בבית כי מספרים דנה של הוריה

  למרות זאת) לשיתוף כתנאי לה תסייע שהאימא כך על ועומדת בבוקר להתלבש להתחיל מסרבת היא

  אימא כאשר רק לאכול ומוכנה האוכל שולחן ליד לשבת מסרבת  היא ( עצמאי באופן להתלבש יודעת שהיא

  ייקח ההורים אחד באם רק למקלחת ללכת מוכנה היא    בטלוויזיה צופה שהיא כדי תוך אותה מאכילה

  לאלה בדומה נאותות בלתי התנהגויות מפגינה  היא השינה ברוטינת בערב פרידה ובעת הידיים על אותה

     .בבוקר הפרידה בעת והגננת הוריה חווים אותם

 .(מוסמך) התנהגות מנתח של סיועו את ומבקשים רב תסכול חשים ,דנה של מהתנהגותה מודאגים ההורים

  





" מוקשים"איך מפרקים 
 ?אופייניים
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 :שאלות נפוצות שהורים שואלים 

 ודרך העבודה ABAשאלות נפוצות שהורים ת שואלים לגבי גישת 

 

למה אי אפשר לטפל רק בילד? שיגיע אליכם לטיפול ? למה אנחנו? 

במה אתם שונים מטיפולים אחרים? 

כיצד אתם מטפלים בחילוקי הדעות שיש לי עם בן/בת זוגי בהקשר לצרכים 

החינוכיים של הילד? 

כמה זמן נמשך טיפול אצלכם? 

כיצד הוא מתבצע? 

אבל מה עם הילד לא ירצה לשתף פעולה? 

מה יקרה עם המתבגר יברח מהבית? 

מה זה בכלל ניתוח התנהגות? כיצד זה שונה מעבודת הפסיכולוג? 

כמה זמן ימשך הטיפול? 

תכנית המוטיבציה דומה למתן שוחד... )תעשה תקבל מתנה..( מה לגבי 

עבודה על המוטיבציה הפנימית שלו? 



 ?אופייניים" מוקשים"איך מפרקים 

 : שוחד - 1מספר " מוקש"

 

אם תעשה תקבל  ! )תכנית המוטיבציה דומה למתן שוחד•
 ..(  מתנה

 ?מה לגבי עבודה על המוטיבציה הפנימית שלו•

למה בכלל לתת לילד פרסים על זה שהוא יעשה את מה  •
 ?שממילא הוא אמור לעשות
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 ?אופייניים" מוקשים"איך מפרקים 

שמעתי שהשיטה מתנהלת כמו  : אילוף - 2מספר " מוקש"
 ?זה נכון. אילוף 

 

 !השיטה הזאת נשמעת כמו אילוף•

 ..אתם בעצם מתכנתים את הילד•
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 ?אופייניים" מוקשים"איך מפרקים 

 :  טיפול בסימפטומים – 3מספר " מוקש"

 

 !  אתם מטפלים רק בסימפטומים•

 ..  עמוק, ההתנהגות היא סימפטום של משהו רגשי•

 ..בשורש הבעיה, אתם בעצם לא מטפלים במקור•
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 ?אופייניים" מוקשים"איך מפרקים 

 :  כפייה – 4מספר " מוקש"

 

 אתם בעצם כופים טיפול על הילד•

אבל  , מילא שהם קטנים? איך אפשר בכלל לכפות על ילדים•
 ..מגיע גיל שכבר אי אפשר לכפות
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 ?אופייניים" מוקשים"איך מפרקים 

 :   5מספר " מוקש"

 

של הילד " אני"האם הטיפול ההתנהגותי פוגע ב 
 ?  וברצונותיו
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 ?אופייניים" מוקשים"איך מפרקים 

 :   6מספר " מוקש"

 

האם נכון שהטיפול ההתנהגותי מתאים רק לילדים עם בעיות   

 ?התנהגות קשות
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 ?אופייניים" מוקשים"איך מפרקים 

 :   7מספר " מוקש"

 

  לתסכולים לילד שגורמת גישה זו התנהגות שניתוח שמעתי  •

 ?ככה באמת זה האם .רבים
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 ?אז מה בעצם אנחנו עושים
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"  נתרגם"בואו 
 ..להורים
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 הנחת עבודה בסיסית להבנת קשיי התנהגות  
 :על פי המודל ההתנהגותי

 

ממאפיינים  , לעיתים, קשיי ההתנהגות של הילדים מתפתחים

עצם המשך  , אף על פי כן. פיזיולוגיים וסביבתיים  קודמים

מושפע בעיקר  , של התנהגויות אלו( או אי הופעתן)הופעתן 

מטיב האינטראקציה הנוכחית של הילד עם הוריו ועם שאר 

 .  סביבתו המשמעותית

 

 
 
 



How aware are students of their own anti-

social behaviors? (Rolider 2007) 

 Distribuation of students' responsess to "Awareness questionnaire"
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Percentage of Responses  

 ... ...  ניתן להראות כי הבעיה אינה חוסר מודעות או היעדר יכולת בפתרון בעיות 
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Rate per minute of antisocial behavior of an ADHD student observed in 5 
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