
 

 

 : 2שקופית 

 ( לטיפול בבעיות התנהגות.Response to intervention) RTIעל מודל  מסתמך FTFייעוץ 

 

 

 

 

 

 



  בעיית ההתנהגות: :3שקופית 

וקשות לפתרון.  הן נפוצות בקרב ילדים עם אוטיזם ולעיתים חמורות  ,בעיות התנהגות

 ירים או מאריכים את הבעיה:מחמ"פתרונות" רבים 

 Behavior modification      בהתנהגות שינוי  •

     Behavior medication     טיפול תרופתי •

 Behavior mollification     פירוק של ההתנהגות •

 Behavior micro-analysis      מיקרו אנליזה של ההתנהגות  •

  Behavior remediation מבלי לפתח רפרטואר חלופי      ריפוי של ההתנהגות  •

 ן מתקבל על הדעת:ופתר: 4שקופית 

 מבוסס מיומנות: שהוא וטיפולהערכה פונקציונלית פרקטית 

 נמצא שמוביל לתוצאות משמעותיות חברתית •

 נמצא שהוא בעל תקפות חברתית ושהוא הליך ישים •

 נמצא שהוא אפקטיבי ללא שימוש כלשהו בכפייה או אחיזה פיסית  •

 

 : הנחות:5שקופית 

 בסמיכות ומעוררים בעיית התנהגותאירועים מרובים מתרחשים 

למשל, בקשה לעצור אותו ממה שהוא עושה, הצגה של מטלה קשה או לא מועדפת שעליו 

 להשלים לבדו, בזמן שלא מכבדים את הבקשות וההעדפות שלו וכו'. 

 אירועים מרובים  מתרחשים בו זמנית ומשמרים/ מחזקים בעיית התנהגות.  

 ל ____ בעוד אנשים הם זמינים ל ___________ למשל הבריחה מ ____ לקבל גישה 

רוב משתמרות על ידי אותה תלות להתבטאויות שונות של בעיות התנהגות על ידי אותו הילד 

 synthesized reinforcement contingencyחיזוק משולבת 

 

 ברות השגההן   SBT & PFA כתוצאה מתהליךת חברתי תוצאות בעלות תקפות  :6שקופית 

 

 :7שקופית 

אותה תלות  משמעותיות לאחר ניתוח וטיפול הכוללכעל ידי הורים ומורים השפעות שדווחו 

. השפעות דומות דווחו במחקרים  synthesized reinforcement contingencyחיזוק משולבת 

 .  מקבוצות מחקר אחרותגם  אלו,

 

   PFA & SBTמתהליכי כי יהיו תוצאות בעלות תקפות חברתית  ישנה סבירות,  :8שקופית 

 

 

 



 : 9שקופית 

 

מידע   -חברתית לאחר הריאיון הפחתה בבעיית התנהגות בעלת משמעותבגרף ניתן לראות 

  התלות המשולבת לגבי ניתוח

 עקרונות ביישום :10שקופית 

SBT&PFA תואם להליך טיפול בטראומה 

 פיזית ורגשית   בטיחות •

 לאינדיבידואל יש בחירה ושליטה •

 עם האינדיבידואל וחלוקת סמכות בשיתוף פעולה קבלת החלטות •

 אמינות: בהירות משימה, עקביות וגבולות בינאישיים.   •

  בחשיבות עליונה העצמה ובניית מיומנות •

 ?  PFAמהי הנחת העבודה בשימוש בתהליך  : 11שקופית 

 

   :12שקופית 

 ?  PFAהליכים: מה כולל תהליך 

 תמיד   –ראיון פתוח  •

 תמיד     -ניתוח פונקציונאלי •

 

  :13שקופית 

הופנה לקליניקה , ללא דיאגנוזה, מדבר במשפטים קצרים, 3, בן  ברנדן קרה לדוגמא:מ

  , אלימותבעקבות התנהגויות של  outpatient model)) במערב ניו אינגלנד לכישורי חיים 

 .  היענות  חוסר התפרצות ו



 המשימה שצריך לזהות:

בעיית ההתנהגות המדאיגה ביות וכל סוג אחר של בעיות התנהגות שמתרחשת  .1

בו זמנית באותה סיטואציה עם )או רגע לפני( בעיית ההתנהגות המדאיגה 

ביותר: הכאות, בעיטות, נשיכות, זריקת חפצים, השתטחות על הרצפה ובכי,  

 ה.סירוב להיענות להוראות ההור

את  evokeולרוב מקדימים  co-occurהאירועים שנראה שהם מתרחשים במקביל  .2

בעיית ההתנהגות: הפרעה למשחק, לקיחת צעצוע, בקשות שלא נענו, הוראה 

 לשחק באופן שונה, בשקט באייפד, לשבת בשקט עם ספר או לנקות צעצועים.  

והם אלה  סוגי האירועים והאינטראקציות שהתרחשו בעקבות בעיית ההתנהגות .3

בריחה מדרישה, תשומת לב, יאים לסיומה של בעיית ההתנהגות: שמדווחים כמב

 היענות לבקשה. 

 

 ברנדון.    IISCAדוגמא   :14שקופית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על  אפשריות בוצעו לסירוגין על מנת להעריך השפעת תלויות  ומערך בדיקה בקרה  מערך

 ההתנהגות. 

 : 15שקופית 

 ניתוח? למה לבזבז את הזמן? למה לייצר מצב ה"מזמין" סיכון? למה לטרוח לבצע  
 מכיוון שזה נותן למנתח ההתנהגות: 

הקשר שבו ניתן להדגים אם הם יכולים להשפיע, תוך שמירה על בטיחות, על   •

 בעיית ההתנהגות. 
 אישור מדעי לגבי ההשערה העולה מתוך הריאיון.  •
לשם לימוד של מיומנויות חיים  סט של תנאים שיהוו גורמי מוטיבציה משמעותיים •

 חשובות.
 ה של מיומנויות אלה היא המפתח לחיים משמעותיים. וההקני •



 : 16שקופית 

היא אינה לזהות את הפונקציה של בעיית  המטרה של הערכה פונקציונלית פרקטית:

על בעיית ההתנהגות, באמצעות תלויות חיזוק   חזקהשליטה המטרה היא לזהות ההתנהגות. 

 . ecologically-relevant reinforcement contingencyשהן רלוונטיות לסביבה 

  

 : 19-17שקופית 

עיית ב שליטה חזקה על

ההתנהגות היא בחשיבות 

 IISCAעליונה והוכחה ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :  20שקופית 

בעיית   על חזקהשליטה השפעות של 

 ההתנהגות. 

 אתה יכול להעלים את בעיית ההתנהגות=
בטיחותי    , הליך טיפולי מבוסס ניתוח

 ואפקטיבי   

אתה יכולה להפעיל את בעיית ההתנהגות= 

 בטיפול    ייתכן כי יתפתחו מיומנויות

רלוונטיות לסביבה=  תליות באמצעות

הפחתת בעיית ההתנהגות ומיומנויות  

 קשר רלוונטי.  יועברו לה

 

 המלצות עדכניות IISCA: 24-21שקופית 

  EO, מיקום ומשכי זמן של תנאים מזמנים ברור SRצור 

 : אלטרנטיבות

 רצפה ושולחן  •

 שני שולחנות נפרדים •

 עם כיסא מסתובב Lשני שולחנות בצורת  •

 שני פחים  •

 שניתנים ע"י מנתחשולחן אחד עם סימנים  •

 

  EO תנאים מזמנים משכי זמן שלו ברור ומיקום  SRצור  .1

, מועדפות מרובותבאופן ישיר ובהקשר: גישה לפעילויות  SR הקליינט יתנסה בילד/ה .2

ללא ופש התנועה, , הכוונה מחדש או הגבלות של חדרישהמצב ללא  התנסות,

לתשומת לב/אינטראקציה, היענות   גישהסטראוטיפית, התנהגות הגבלה של 

 לבקשות. 

 &HRE- happy, relaxedירגע. אל תאסוף מידע עד שהילד שמח, רגוע ועסוק  ה .3

engaged                                                

 אשר מבין את הילד יהיה נוכח בזמן ניתוח המידע, שאל עלדאג שהורה/איש צוות   .4

HRE , שלהם הנוחותתחושת ו לגבי מידת ההבנה ורמת התעניין ושאל . 

 צפה לאן הקליינט הולך ומה עושה.   -" "open door analysisהסתמך על  .5



 

 :25שקופית 

 )שקול אפליקציה עבור איסוף המידע( הקלט את כל הסשנים

 SRועיסוק במהלך  EOאו  SRמסוכנות ולא מסוכנות )שדווח שהופיעו( אם בתוך  PBרשום 

 : 26שקופית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27שקופית 

ידי, התגובה הראשונה שעלולה להיות חלק מאותה כל מה שעלול להוות מחזק באופן מ ספק

 קבוצת תגובות.  

 

 28שקופית 

 

לפעמים אינן בעלות שליטה ות יחיד  תלויות

תליות שתנהגות בעוד העל ה משמעותית

 synthesizedכן. משולבות 

 

 

 

 

 

 

 



 30-29שקופית 

 

בדרך כלל שתליות  ניתוח השוואתי מראה

על בעיות התנהגות   ותמשפיעחיזוק משולבות 

   יחידות לא. ות ישתלבעוד 

אשר לא מסוגלים ל מבחנים של מחזק יחיד

 את חוסר הרלוונטיות של חיזוק משולב. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פז -הנלי:   סיגל תדהר  – 60-31תרגום שקופיות   

 

31 . 

   -יש יחסית מרחק מוטיבציוני לעשות כשהילד עובר מ  IISCA   עם

עם מחזקים חושיים מוגבלים, ובלי איכות גבוהה של   mand  - בלי מחזקים מוחשיים, בלי הענות ל

 תשומת לב ועבודה 

, כל המחזקים החושיים, תשומת לב באיכות גבוהה, ובלי  mand - מחזקים מוחשיים, הענות ל - ל

 עבודה. 

 

32 . 

 אבל אל תשכחו את האינטראקציות האפשריות שיוצרות מרחק מוטיבציוני אפילו גדול יותר

 

33 . 



 מעודכנות IISCAהמלצות  

. תספק: את כל המחזקים המצופים מיד לאחר התגובה הראשונה המצופה שתהיה חלק ממחלקת  8

 התגובות. 

 

34 . 

הסכמה הזו מספקת תצוגה ויזואלית של רפרטואר אפשרי של בעיית התנהגות שחבריה דווחו על ידי  

מטפלים היא הטחת  מטפלים כנוכחים גם הם באותם מצבים מעוררים. אם הדאגה המרכזית של ה

ראש בעוצמה גבוהה, מנתחי ההתנהגות צריכים להחליט על מחלקת האתליות לצורך הניתוח  

 (. inferenceהפונקציונלי, תוך שקילת הגורמים: סיכון, יעילות והסקה )

 

 

35 . 

 ? Dאו     , A, B , C  –בחרו את התגובות שצריכות להיות בתוצאה של הניתוח 

 )לא בטוחה לגבי התרגום...( 



 

 

 . )אותו כיתוב( 36-37

 דוגמאות למחלקת אתליות סגורות יחסית 

 5גיל: 

 אבחנה: אוטיזם 

 רמת שפה: ביטויים חד מיליים

 הופנה בגלל: פגיעה עצמית, אלימות, הרס חפצים 

 

38  . 

 Response Class Membershipאתם יכולים בבטחון לייחס את זה מהניתוח הפונקציונלי שלכם:  

 התנהגות שדווחו כמופיעות יחד: בעיות 

A.  פגיעה עצמית 

B.  אלימות 
C.  התנהגות הרסנית 
D.  קולניות הרסנית 
E. יבבנות / התלוננות 

, וההתנהגויות כולן מדווחות כמתרחשות יחד בסיטואציות דומות,  Eאם למשל, יש שליטה בהתנהגות  

 הם כנראה זהים.  E -ו  Aאז אפשר להסיק שהמחזקים להתנהגויות 



 

39-40 . 

 בעיות התנהגות שדווחו כמופיעות יחד: 

A.  פגיעה עצמית 

B.  אלימות 
C.  התנהגות הרסנית 
D.  קולניות הרסנית 
E. יבבנות / התלוננות 

 



 

 

41 . 

רות בעיות ההתנהגות מושפעות מאותה אתליית חיזוקים משולבת  הניתוח הזה מראה שכל צו

(synthesized reinforcement contingencyזה קרה ב .) -  ניתוחים רצופים.  10 -מ 9(Warner et al., 

2018) 

 & Smith and Churchill, 2002, Borrero)זה קרה גם כשאחרים ערכו ניתוחי הכחדה מתקדמים 

Borrero, 2008, Herscovitch et al., 2009) 

 - לכן זה הגיוני לערוך קפיצת מדרגה ניתוחית  

Which is why it is a reasonable thing to make inferential leap. 

 

42 . 

 מעודכנות IISCAהמלצות  



. תספק: את כל המחזקים המצופים מיד לאחר התגובה הראשונה המצופה שתהיה חלק ממחלקת  8

 התגובות. 

 . תוודאו שאתם מסמנים בבירור את הגשת המחזק עם רמז ויזואלי ואודיטורי )ראייתי ושמיעתי(. 9

שניות )אל תספקו    30למשך לפחות  HREהבא אחרי שהילד / הקליינט היה  EO - . ספקו את ה10

EO’s  שניות(  30כל 

 

43-44 . 

 שקופיות ריקות. 

 

45  . 

 : IICAעידכון המלצות 

כל פעם, דעו את הבאות, את הפעולות בהן תנקטו, כשתרחיבו את שרשראות   EO -העבירו את ה  .11

 בטיפול.  CAB -ה

 עימדו 

 מחאו כפיים בעדינות 

 צמצמו מרחק ועימדו עם הצד לילד / לקליינט 

 תנו הוראה להפסיק לעשות / לזוז ולוותר על חפץ / צעצוע / משחק 

 אם ההוראה עשויה להיות בלתי מובנת.  שלבים )אמור, הראה, עזור(  3 - השתמשו ב -

 שלבים )אמור, עזור( לסיוע אם זה רק עיניין מוטיבציוני   2 - השתמשו ב -

 תנו הוראה למעבר לשולחן של ציפיות גבוהות )?( )אותו מערך סיוע כמו למעלה( 

 תנו סיוע להתכונן ללמידה )ארגון תנוחת גוף וסטריאוטיפיות( 

 שקלו אם הקשב צריך להיות מיזערי / מוסט במהלך הוראה( למדו תוך החזקת הציפיות גבוה )ת 

 

46 . 

 : IICAעידכון המלצות 

 . קבלו את כל ההחלטות על סמך התנגות הילד / הקליינט12

 )מיד לאחר בעיית ההתנהגות הראשונה(  SRמתי לתת תוצאה  למשל,  

 ( HREשניות של  30)לפחות אחרי    EOמתי ליישם  

 ( HRE - ( עם חזרה מהירה לturn offsקות )הפס  5מתי להפסיק ניתוח )אחרי 

 ( mere passage of timeאל תקחו החלטות בהתבסס על מקטע זמן סתמי )

 דקות.  30דקות, ניתוח של  5, סשנים של SRשניות של תוצאה   30למשל, 

 

47 . 



 

 

 

48 . 

 : IICAעידכון המלצות 

 לכולם יש סמכות לסיים את הניתוח בכל זמן.    .13

 

49 . 

 Active Response Opportunity –הזדמנות לתגובה אקטיבית  

מנע כאשר מבצעים ניתוח  יכיצד בעיית התנהגות חמורה שהוחמרה ושלא נוהלה היטב יכולה לה

 ? SPBפונקציונלי של 

How can escalated and unmanageable severe problem behavior be prevented when 

conducting functional analyses of SPB? 

 

50-55 . 

 יעיל: -מהם סימני ההיכר של ניתוח אפקטיבי



 

  



56-58 . 

 

 

 

59 . 

based treatment-Overview of the skills 

 מיומנויות- סקירה של טיפול מבוסס

 

60 . 

 :  CABברנדון / טיפול אחרי שירשור 

 4גיל: 

 אבחנה: אין 

 רמת שפה: מדבר במשפטים קצרים 

 חוסר הענות  התקפי זעם,  הופנה בגלל: אלימות, 

 



 

 


