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מפירית  עקרונות ניתוח התנהגות נחקרו אהשנים האחרונות, שיטות התערבות המבוססות על  50במשך 
התערבויות של  ביות . למרות שפע ההוכחות לאפקטיASDשאובחנו עם בקרב אוכלוסיות לינית ויושמו ק

עלו חששות בנודע להתערבויות אלה. הלאוטיזם זכויות  ארגוניפעילים בספר מ נהגותמבוססות ניתוח הת
לגבי אירועים היסטוריים ונזק אפשרי מהליכים ומטרות שנבחרו   החששות כללו אי שביעות רצון

  ניתוח התנהגותערבויות התנוכחי לבחון מספר חששות שהועלו לגבי מטרת המאמר הת אלה. ערבויוהתב
עבור  כדי לספק את התוצאות הטובות ביותר ביות שיאפשרו להתקדם ולהציע דרכים אפקטי

בעלי עניין ממגוון סקטורים כולל מנתחי  . כותבי המאמר מייצגיםASDשאובחנו עם אינדיבידואלים 
 ASDבעלי אבחנה של ם, הורים ואינדיבידואלים , פסיכולוגים מורשיהתנהגות מוסמכים

  

 ניתוח התנהגותחששות לגבי התערבויות מבוססות 

יעילות ניתוח התנהגות בקידום  גבי ממצאים אמפיריים ל וולף ושות' הדגימו  1964כבר בשנת 

להקטנת התנהגויות בעייתיות,   הכחדה ועיצובהליכי . הם בחנו שימוש ב ASDאינדיבידואלים עם  

, התוצאות הראו  רת(והגברת התנהגויות חברתיות )לבישת משקפיים, התנהגות לפני שינה, ותקשו

, כולל דווחי  היו אפקטיביות לקידום מגוון יכולות והפחתת התנהגויות בעייתיות הליכיםשה

הוצגו מגוון רחב של  וולף ושות'  בעשורים שלאחר  . בי שימור המיומנות לאורך זמןההורים לג

(,  2012)קוגל  Shaping של , כולל יעילות ההתנהגותיותהראו את יעילות הפרוצדורות חקרים שמ

(,  1987)קוגל,  PRTשימוש ב(, Mcgee, 1985(, למידה מזדמנת )Cihon 2020) DTTשימוש ב

  ,(2008)לדפורד  הוראה בקבוצה(, 2015 ,שרייבמן )   NDBI  טבעיותהתערבויות פיתוח התנהגויות 

, FCTתקשורת פונקציונאלית )ל(, אימון 2014 ,גאנבי) BSTלרכישת מיומנויות התנהגותי אימון 

Durand, 1991( הכחדה )Hofman 2014 (, עלות תגובה )פאלקומטה  2016(, ניתוח תפקודי )ג'סל

חבילות טיפול לאינדיבידואלים עם אוטיזם.  בנוסף מחקרים רבים בחנו את היעילות של  (. 2004

לכך שטיפול התנהגותי  גוף ההתערבויות ההתנהגותיות הוביל יעילות בנושא עותי המחקר המשמ 

, ויושם  ל כטיפול הכי יעיל לאינדיבידואלים על הספקטרוםב וומק פול מבוסס מחקריתהוכר כטי 

 מגוון של מוסדות וארגונים.  ע"י

מאמר זה  , בLOVAASאו ל DTTל ABAאת המונח   השוושלמרות שקהילות מסוימות  ,לצייןיש 

ABA  מתייחס למה שהוגדר על ידיBaer (1968 ,1987 )–  ליישום עקרונות התנהגותיים   גישה

  עדיין,חברתית שעשויה לכלול מגוון של התערבויות.  תוקףלשיפור התנהגויות בעלות המיועדת 

",  ABA-אמירות כגון "אנטיביצאו ניתוח התנהגות, ארגוני זכויות אדם למרות ההוכחות ליעילות 

טענות שטיפול  בבעיקר באירועים היסטוריים ו התמקדחוסר שביעות הרצון    .וכו'  ABAהתעללות 

  ABAעל ידי מוסדות, ביטולי כנסים של  ABAטיפולי  טולוגרם לבי  , התנהגותי הוא התעללות

 ועוד.  
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(  2 תערבויות ניתוח התנהגותלגבי ה   ( לבחון את החששות המוצגים1: הנוכחית המאמר ומטר

להמליץ על דרכים שבהם מנתחי התנהגות יוכלו לשפר התערבויות התנהגותיות. לשם כך כותבי  

 ם. המאמר מייצגים אנשים מסקטורים רלוונטיים ומגווני

    UCLAיקט ופרו LOVAASלגבי  חששות

  האוטיזםיקט  לובאס בפרועבודתו של ל  ניתוח התנהגות נוגעותערבויות רבות אודות התחששות 

(YAP .)הם  שנה בעבודה עם לובאס  20הכותבים השלישי והרביעי של מאמר זה בילו  ר ומאח

, האמונה הרווחת הייתה שאנשים עם  YAPיקט זה. לפני במקום ייחודי לשתף מה קרה בפרו 

אוטיזם לא יכלו להשתנות ונועדו לחיים במוסדות. לא נמצאו שיטות שהיו יעילות בהפחתת  

של לובאס נראית אולי מיושנת בימים אלה, אך בתקופה ההיא,  התנהגויות חזרתיות. העבודה 

שעות על מנת להגביל אותם   24של גסיסה, או שהיו קשורים למיטה במשך הילדים היו במצב 

איכות חייהם. הילדים הראו  ר ופישיפול ול ט מלפגוע בעצמם. לובאס עם זאת, הראה שיטה ל

וכבר לא היה צורך באשפוז    וחינוך התקדמות מרשימה בתחומים של שפה, התנהגות חברתית

 וסדות.  גורף במ

 השימוש בשוקים חשמליים 

חזרתית של ילדים. זה  התנהגות אחד החששות עוסק בשימוש בשוקים חשמליים כדי להפסיק 

השוק לא היה בשימוש  . עם זאת,60נכון שלובאס השתמש בשוקים חשמליים בשנות ה 

, השוק  1970להתנהגויות חזרתיות, אלא רק להתנהגויות של פגיעה עצמית שהיו מסכנות חיים. עד 

ם  טופלי. בנוסף, המ70החשמלי הופסק והוחלף בפליק בטוסיק, שהופסק גם הוא בסוף שנות ה 

של המחזקים   פגשו יותר תוצאות חיוביות ממענישות, וכבר לא היה שימוש בענישה פיזית, והיחס

 .  100:1לעונשים נדרש להיות לפחות 

מבוסס, ושוק חשמלי   אינוכמובן חשש זה  ,לגבי החששות לגבי שימוש בשוקים חשמליים כיום

. ישנם אולי מקומות ספציפיים שעדיין משתמשים בשיטה זו  ABAשיטה שמזוהה עם   לא הוא 

ב להבין את ההיסטוריה שבה  )מרכז "השופט רוטנברג"( אך הם מייצגים את היוצא מן הכלל. חשו

עשה מאז. למשל, הייתה עלייה   ABAהשוקים החשמליים היו בשימוש ואת ההתפתחות ש 

מצא שהתנהגויות רבות שפעם לא חשבו שאפשר לשנות בלי  נ בשימוש בשיטות לא אברסיביות, 

 .  אחרותבשיטות גם  ענישה יכולות להשתנות 

 אינטנסיביות הטיפול 

שעות בשבוע זה יותר   40"  :מומלצות עבור טיפול התנהגותיבכמות השעות ה קחשש נוסף עוס

חלק  שעות שבועיות, כלומר  40של  ממוצעזה נכון שבמחקרו של לובאס הנבדקים קיבלו מדי". 

שעות שבועיות" אינה מבוססת, ולא   40הטענה שילד "חייב  קיבלו יותר וחלק קיבלו הרבה פחות. 

פר שעות מומלץ שכזה. עם זאת, ישנם מחקרים שמצביעים  ידוע בספרות על מחקר שמצביע על מס

מגוון יכולות חברתיות ואקדמיות. חשוב    תמשפר  ABAשכמות שעות גדולה יותר של טיפול על כך 

, שהוא בערך אותו  בשבוע שעות 30-40גם לציין שמספר השעות שילדים מבלים בבית הספר הוא  

 . ABAמספר שעות שמומלצות עבור ילדים בטיפול אינטנסיבי של 

 התערבויות קשוחות וקשיחות
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", הטענה היא שלובאס טיפל בכל הילדים באותה צורה והתחיל איתם  "טיפול אחד מתאים לכולם 

 הרמה שלהם.  יתה יהלא משנה מה  ומאותו שיעור  

לא היה נוקשה כלל, לא בסטנדרטים של אז ולא של   אסהטיפול של לוב  –הכותבים מבטיחים 

האמין בפרוטוקולים, הוא  למעשה, לובאס לא . דרשו להיצמד לפרוטוקוליםא נהמטפלים להיום. 

המטפלים   בשיטות חדשות ויצירתיות, ותמיד משתנות. אם משהו לא היה אפקטיבי  דגל בשימוש

 עם שינויים מרגע לרגע.  והכל היה מותאם לכל ילד  נדרשו לשנות את הדרך

תנהגות  מנתחי השכמו בכל פרקטיקה, רמת הטיפול משתנה מאדם לאדם. חשוב להבין בנוסף, 

קיימת דרישה וציפייה מכל מנתח התנהגות  ורמות שונות של יכולת. שונים טיפולים ו גשונים יצי

, אך  בתכניות שלו להעריך, להתאים ולבחון באופן מתמשך את יעילות ההנחיותלהיות מסוגל 

. עם זאת, ייתכן וקיים מקום לשיפור  בין מטפלים שונים איכות הטיפול עדיין לא תהיה זהה

על מנת להפיק את הטיפול האפקטיבי ביותר  של מנתחי התנהגות  טכניקות האימון וההנחיה

 .  ASDם המאובחנים עאינדיבידואלים  ר ולשפר את איכות ההתערבויות עבו

 תוצאות

הציג והניסיון כביכול של מנתחי   הוא התוצאות שלובאס YAPדאגה נוספת שעולה מהמחקר ב

התנהגות נוירוטיפיקלית ב רואה ABAהתנהגות כיום להגיע לתוצאות דומות. הטענות ש

 הילדים, ושזה לא נכון לנסות "לרפא אוטיזם".  התנהגות לנרמל את   ףכסטנדרט ושוא

תוצאות  תיאור ים למקובלים שונים שהיו שגמוהיו בתקופתו של לובאס הבין כי אכן חשוב ל

(, ו"בלתי מובחנים מ.."  1976(, "החלמה" )סטאבס 1973)לובאס,  הטיפול ההתנהגותי כ"מרפא" 

תת קבוצה של אינדיבידואלים שלאחר הטיפול "כבר   מושגים אלה נועדו לתיאור(. 1993)מקאצ'ין 

שהסיבה   ותמניח ן כי ה ותבעייתי "מרפא" ו"החלמה"  ים. המיללא עמדו בקריטריון של אוטיזם"

שמעות שלהם שווה רק כערך ההגדרה שאליה הם זוהתה והוסרה. עם זאת, המ לקותל

מתייחסים. חשוב לציין שהחוקרים לא הסתמכו על דיווחים סובייקטיביים, אלא על מדדים  

. בנוסף, היות והמדדים הם  במסגרת חינוכית,  ושילוב DSM, הגדרות IQאובייקטיביים כגון ציון  

הסתיר' את ההתנהגות שלהם, כיוון שאז  אובייקטיביים ומשתנים, קשה לטעון שהילדים למדו 'ל 

בה, אין   השתמשוהם לא היו מצליחים במבחנים האלה. בכל מקרה, בלי קשר לטרמינולוגיה ש

ספק שקידום של יכולות קוגניטיביות, שפה, משחק, התנהגות חברתית, והתנהגות אדפטיבית,  

 . ASDעם   םילדיאת איכות החיים של שיפרה  תוך הפחתה של התנהגויות בעייתיות 

 המלצות

, כולל אלה אשר היו  ABAב הטכניקות בהן משתמשיםוב להמשיך ולפתח את ראשית, חש

 , לבחון חוזקות וחולשות, וכיצד כדאי להתקדם. YAPבשימוש ב

ולעודד שימוש בהתערבויות מבוססות מחזקים  שנית, חשוב שמנתחי התנהגות ימשיך להתבסס  

 בכל עת שבה הדבר מתאפשר. 

שעות   40 עלשלישית, האינטנסיביות של הטיפול ההתנהגותי צריכה להיות מבוססת רמה. המלצה  

ההתנהגותי  אינה הכרחית, למרות שכן הוכח במטה אנאליזה שככל שכמות השעות של הטיפול  

כמות השעות צריכה להיות מבוססת על צרכי   עדיין,  גדולה יותר התוצאות חיוביות יותר.

 , תגובתו לטיפול ונוחותו.  המטופל
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המחקר ההתנהגותי. אין  רביעית, על מנתחי התנהגות להמשיך ולפתח את שיטותיהם בהתבסס על 

זמן אמת כמה שיותר, ובסביבות  להקשיב באופן נוקשה לפרוטוקולים אלא להשתמש בהערכה ב

הוא התערבות שמשתמשת בהנחיות וחומרים  PRTטבעיות. וישנם פיתוחים רבים כאלה. 

מהסביבה הטבעית כדי לקדם שינוי התנהגות חיובי שהוכיחה את עצמה במחקרים רבים. שיטה  

רמת  לשם שיפור  ABA, שמשלבת את הפיתוחים העדכניים ביותר של NDBIאחרת מוכרת היא  

פרוגרסיבי הוא   ABAן במתרחש, מוטיבציה חברתית והקשר בין הילד וההורים. בנוסף, עניי

שיטה שבה ההתערבות נשלטת על ידי הערכה בזמן אמת של משתנים סביבתיים )מצב רוחו של  

 הילד, ביצועי עבר(.  

 שיטות מבוססות ענישה והכחדה 

 ענישה 

 לא אנושי וגורם נזק. ארגוני זכויות אדם טענו שהשימוש בענישה והכחדה הוא 

למילה עונש    ציבור הרחבעבור  האולי חבל באמת שהתחום שלנו אימץ את המילה "עונש", כיוון ש

בכך שניתוח   בנושא ענישה חשוב להתחיל את הדיון לכןוכאב.  נקמהיש פירושים רבים ביניהם 

ענישה היא כל אירוע סביבתי שאחריו סבירות   ABAהתנהגות מגדיר זאת אחרת. מבחינת 

, וכי עונש, כמו חיזוק, היא תופעה טבעית, ועיקרון בסיסי וטבעי של  ות פוחתת בעתידההתנהג

ההתנהגות. בהגדרה זו אין "כאב". נניח שמישהו חונה בשתי חניות, ומישהו מעיר לו "זה לא  

מתחשב מצידך". אם לאחר מכן תדירות החניה בשתי חניות תפחת מדובר היה כאן  בענישה. זה  

של ענישה לא יכולות לכלול מצבים של חוסר נוחות ואף כאב אך זה ממש לא   לא אומר שדוגמאות

 מחויב.  

כגון שוק חשמלי )ריזלי  , של ענישה מקובלות פרוצדורותמגוון בשימוש היו   ABAבתחילת הדרך ב

,  (, פליק בטוסיק )פוקס ואזארין( והגבלת תנועה )גרין וסטריפל1980(, השפרצת מים )דורסי, 1968

למעשה,    קרים הפחיתו את השימוש בשיטות אלה. מנתחי התנהגות וחו ,ועד היום(. מאז  1988

הקוד האתי של ניתוח התנהגות דורש מיצוי קודם של כל השיטות מבוססות החיזוק לפני שימוש  

 בפרוצדורת ענישה.  

תמשות  שמסרבים להשתמש בכל סוג של ענישה, בעוד שחלק עדיין מש תנהגותמנתחי הישנם 

)לדוגמה אמירת "לא, נסה שוב" לאחר תשובה לא נכונה, הסרה של   פולשניות בשיטות ענישה לא 

גם היום ישנם מקומות שמשתמשים חשוב לדעת כי פסק זמן(. עם זאת, פריטים מועדפים, 

 (.  2017)לדוג' שוק חשמלי, בלנקוש  פולשניתה  בהליכים מבוססי עניש

וססות ענישה במקרים מסוימים  ישנם מחקרים אשר מצאו תופעות לוואי של התערבויות המב

 ביחס לשימוש בשיטות כאלה.  ומכאן עלה החשש  , התנהגויות בריחה ותגובות רגשיות()אלימות

המחקר מראה כי יש תוקף מסוים לחששות הללו. ענישה נמצאה כעשויה לגרום לתופעות הלוואי  

ם בנושא זה, אך לא נעשה מחקר מקיף אשר בחן את התופעה ויכול  הללו ויש מקום לחשש מסוי 

רמות תופעות  ב( האם קיים הבדל 1לענות תשובה ברורה לגבי היקף התופעה הנ"ל. ניתן לחקור 

בהשוואה לשימוש  )אמירת לא(  ענישה פחות פולשניתבהליכים מבוססי  כאשר משתמשים הלוואי 

( לבחון האם יש מצבים קיצוניים שבהם 2)פסק זמן(. יותר  ניתענישה פולשבהליכים מבוססי 

( למנוע  3אינה מספקת.   וענישה פולשנית פחותנדרשת יותר  פולשנית ה  ענישהליכים מבוססי 



 רל,  קדמית בית בהסמכה בניתוח התנהגות במכללה האגם באדיבות אפרת נאמן, סטודנטית ללימודי תור
   נערך ע"י שרון ארבל, מנתחת התנהגות 

( להעדיף  4שימוש לא נכון בשיטות מבוססות ענישה תחת מסווה שגוי של התערבות התנהגותית ו

 כאלטרנטיבה. שיטות מבוססות חיזוק 

 הכחדה 

  שהתעלמותנים טוע םזכויות אד ינציג קיימים חששות גם לגבי שימוש בפרוצדורות הכחדה.  

יחד עם זאת, לא  והוא יכול לגרום לטראומה.  עיקרון שלא מתאים לגידול ילדיםהיא    לדוגמה,

.  זוראה שהכחדה או התעלמות פוגעת באנשים, ולכן קשה להגיב לאמירה ההמחקר הרחיבו כיצד 

שניתוח  ניתן אולי לבחון את הטענה הכללית שהכחדה גורמת לטראומה. חשוב קודם להדגיש שוב, 

התנהגות מגדיר 'הכחדה' שונה ממה שמוגדר בשפה היומיומית. הכחדה היא "לא לתת" גישה  

למחזק שבעבר ניתן על התנהגות מסוימת. פרוצדורות המשתמשות בהכחדה נפוצות בעיקר  

(  1999ובעיות אכילה. לפני שלושים שנה, לרמן )  פגיעה עצמית, אגרסיביותיות במחקר של התנהגו

חקרים שהשתמשו בטיפול שכלל הכחדה להתנהגות פגיעה עצמית ובחן תופעות לוואי  מ  41ניתח  

הנבדקים הראו פרצי הכחדה או אגרסיביות,   30מ 15)פרצי הכחדה ואגרסיביות(. לרמן מצא ש

פחתו באופן משמעותי כאשר שולבו עם חיזוק דיפרנציאלי. במחקר זה לא נבחנה    אלוהתופעות ו

כותבים לא ידוע על מאמר שבחן זאת באופן ישיר. עם זאת, מחקרים  טראומה באופן ישיר, ול

הכוללים אלמנטים של הכחדה לרוב מציגים תוצאות חיוביות. לדוגמה מחקר אחד מצא שהכחדה  

בשילוב עם תקשורת פונקציונאלית מעודדת מאוד את המגוון של התגובות המשמשות לבקשת  

 .מחזק

דים עם בעיות התנהגות קשות, כאשר ניתנה להם בחירה  ( מצא שיל2005בנוסף, מחקר של הנלי )

העדיפו תנאי טיפול שבו הייתה תקשורת פונקציונאלית שכללה גם הכחדה וגם ענישה על  

הפחית פרצי   שחיזוק חיובי בשילוב עם הכחדת בריחה מצא( 2003פיאזה ) התנהגויות אלימות.  

 .  הכחדה והתנהגות בעייתית עבור חלק מהמשתתפים

המחקרים לא בחנו מדדים אין עדויות שמראות כי הכחדה גורמת לטראומה. עם זאת, רוב 

  ניתן   ,לדוגמהבשביל לבחון את הטענות הללו. מחקר עתידי נדרש  לכןו   ברורים לטראומה אפשרית

לייצר עוד מחקרים כמו זה של הנלי, שבו מאפשרים תנאי עם ובלי הכחדה ובוחנים את ההעדפה  

ל ילדים. בנוסף, ניתן לכלול מדדים ספציפיים של טראומה, או לבחון את מצבם הנוכחי של  ש

תסמינים של מצוקה או קושי. בנוסף, חשוב לבחון  ל בהקשרילדים שעברו בעבר פרוצדורות כאלה 

. לדוגמה, אם ילד שהיה בריא, פתאום מראה  הללו נדרשותמה הם התנאים שבהם הפרוצדורות 

.  תת תזונה, ייתכן ואין ברירה אלא להשתמש בהכחדת בריחה בהתחלה  סירוב לאוכל למצב של

 .  תערבות מסוג זהבעוד שילד אחר שמראה סלקטיביות באוכל עשוי לא להזדקק לה

 המלצות

שמחקר יבהיר את החששות שעולים לגבי השימוש בענישה והכחדה, מומלץ שמנתחי התנהגות  עד 

שלהם. חשוב להבהיר את המושגים   הלקוחותיגיבו לבלבול והחשש הנ"ל על ידי שיחה פתוחה עם  

את  הקשורים בהכחדה ועונש כפי שהם בשימוש בשפה המקצועית של ניתוח התנהגות, כמו גם 

באופן זהיר ולאחר בחינה של אפשרויות נוספות )ושילוב עם שיטות   הללו בפרוצדורותשימוש ה

 אחרות(. 

דיר את הפרוצדורות המקובלות  על מנת להג ידיסציפלינאר חשוב לייצר שיח ברור, פתוח ומולטי 
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פרוצדורות מבוססות ההכחדה והעונש  וגם להתייחס לוההכרחיות המשלבות הכחדה ועונש, 

 ת.ת ואינן הכרחיושאינן מקובלו

 התנהגות גרייה עצמית 

להתנהגויות סטראוטיפיות  התייחסות מנתחי התנהגותחששות מסוימים עולים לגבי 

(stimming) .ומפחיתות חרדה   הלהרגע עם אוטיזם שההתנהגויות הללו עוזרות לילדים  נטען

שבהתערבויות ניתוח  יש חששות עוזרות לווסת רגשות ולהתמודד עם סביבות חדשות.   ,ולחץ

את ההתנהגויות הללו,   יםלמה ההתנהגויות האלה קורות, לא מקבל ניםלא מבי התנהגות 

 ושהפחתת ההתנהגויות הללו היא התעללות.  

כמו כל התנהגות, כבעלת קשר פונקציונאלי   התנהגות מגדירים התנהגות סטראוטיפיתמנתחי 

לסביבה, כלומר שהיא התוצאה של הנסיבות שלה. מבחינת ניתוח התנהגות, התנהגות 

סטראוטיפית היא התנהגות שמשיגה מחזק מסוים, לא חברתי. מחקר מראה שהתנהגויות אלה  

לי של בריחה והימנעות. במילים אחרות, השאלה האם  חיזוק שליבלעיתים קרובות גם מחוזקות 

תלויה במידה שבה ההגדרות שהוצגו למעלה   אלהניתוח התנהגות מבין או לא מבין התנהגויות 

)או שלא אכפת להם( למה   נכונות. אך אין אמת בטענה שמנתחי התנהגות פשוט לא יודעים

 ההתנהגויות האלה מתרחשות. 

אנו מאמינים ומקווים שכל מנתחי ההתנהגות תומכים בבנייה של עולם מכיל וסובלני יותר, שבו  

להכין את   מחויביםהתנהגויות חריגות מתקבלות יותר בברכה. עם זאת, מנתחי התנהגות גם 

הוא פחות מקבל ממה    שלצערנוהלקוחות שלהם בצורה הטובה ביותר לעולם שבו הם חיים, 

. על  הסביבהבאופן שלילי על ידי  תנתפשהתנהגות סטראוטיפית המחקר מראה ש שהיינו רוצים.

באופן הטוב ביותר, מנתחי התנהגות כנראה יצטרכו  ה להשתלבות בסביבמנת להכין את הלקוחות 

  צריכות ניתוח התנהגות התערבויות מבוססות  ,להתמודד עם התנהגויות סטראוטיפיות. עם זאת

רוש ולא לדביבה התנהגותי שיאפשר לו להסתגל לסרפרטואר לסייע לאינדיבידואל לפתח 

    רמיות. קונפו

 צותהמל

והגברת  לשינויים חיוביים  ההפחתה של התנהגויות סטראוטיפיות לרוב מוביל מחקרים מראים כי  

ת בחפצים, הפקות קוליות, תקשורת, ישיבה, משחק, , כמו התעסקואלטרנטיביותהתנהגויות 

משימות אקדמיות. אף אחד מהמחקרים לא הצביע על פגיעה או התעללות  ביצוע תגובות נכונות ו

 שהנבדקים חוו, והתוקף החברתי שהוצג על ידי הלקוחות היה חיובי.  

וטיפית  כלול הערכה מקיפה לגבי התנאים שבהם התנהגות סטרא ימחקר  ראוי כי העם זאת, 

מתרחשת והזמנים שבהם חשוב להתמודד איתה בשל הפגיעה ביכולות החיים החשובות שהיא  

חוסמת )לדוגמה חברות, תעסוקה, תקשורת(. לימוד שהתנהגויות אלה מתאימות לזמנים שבהם  

על ידי  יותר ופחות  מקובלות אחרים אינם בסביבה, להבין אילו התנהגויות סטראוטיפיות 

 תן ללמד את הסביבה להיות יותר סובלנית כלפי התנהגויות אלה.  הסביבה, וכיצד ני

 בחירת מטרות התערבות
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המטופלים ששות עלו לגבי בחירת מטרות ההתערבות על ידי מנתחי התנהגות. נטען כי  ח

המטרות אינן נאותות  וכי    בחירת המטרותבחלק לוקחים אינם   ASD)אינדיבידואלים עם )

את האינדיבידואליות והאישיות של   באופן מהותי משנה ABA)לדוגמה יצירת קשר עין( וש 

לא מתכוונים לפגוע בילדים, ואפילו כשהם עושים   ABA"רוב מטפלי ה –  נטען  דוגמהלהלקוח.  

את הטיפול כיפי וחיובי, המטרות בבסיסן לא השתנו. המטרות הללו, כמו בתרפיה של המרה של  

  ".הנכונה' הומוסקסואלים, יוצרים נזק מתמשך לנפש. ללמד ילד לשחק עם צעצוע ב'דרך 

( הגדיר את המטרות של ניתוח התנהגות ככאלה  1968) ABA ,Baerבשלב מוקדם בפיתוח של 

הוגדר כי מנתח התנהגות תמיד צריך לחפש את   1978שאמורות להיות חשובות לחברה. בנוסף, מ

אישור הלקוח שלו והערכתו לאחר מכן לגבי הנאותות של הטיפול, המטרות והתוצאות. תוקף  

. ישנן מספר סקירות לגבי  ABA חברתי כבר שנים רבות היה עיקרון מרכזי בטיפול מבוסס

השילוב של תוקף חברתי בתוך מחקר התנהגותי. הממצאים מראים שאכן יש אמת באמירה  

 אוטיזם לרוב לא נכללים בבחירת המטרות, לפחות לפי הספרות המפורסמת.  אינדיבידואלים עם ש

 שינוי אינדיבידואליות ואישיות

לפי סט של תלויות שונות.  על פי ניתוח התנהגות 'אישיות' היא רפרטואר ההתנהגויות שמאורגן 

מושג שמשמש לתיאור של דפוסי התנהגות מסוימים. לכן, אכן  מפרספקטיבה זו, "אישיות", היא 

ניתן לטעון שטיפול התנהגותי 'משנה' את האישיות במובן שהוא מיועד לייצר שינוי ברפרטואר זה.  

עבור   פשרויות ארב ו  םמעצי חשוב להבהיר שניתוח התנהגות מנסה לפתח רפרטואר ,  יחד עם זאת

 .  המטופל

ההסתכלות של ניתוח התנהגות על המושג 'אישיות' שונה מההסתכלות המסורתית על המושג,  

מתפרץ בסיטואציה בגלל   עברייןלדוגמה,  .התנהגותת ההתרחשו ל  שלפיה האישיות היא הגורם

סוציאלית  -נטי האישיות הלא יציבה שלו, או אדם נמנע מסיטואציות חברתיות בגלל האישיות הא 

שלו. לא לחלוטין ברור איך שינוי התנהגויות מסוימות מסתדר עם ההסתכלות הנ"ל על אישיות,  

 אם האישיות היא הגורם להתנהגות אז האם באמת ניתן לשנות אותה על ידי שינוי התנהגות? שכן 

פי הגדרה לכלול   על פי נקודת המבט של ניתוח התנהגות לעומת זאת, כל שינוי בהתנהגות חייב על

 שינוי באישיות, וייתכן שזהו המקור בצורה כלשהי לטענות שהועלו. 

שיפור שפה ויכולות  אשר לרוב מתמקדות בחשוב להדגיש כי ניתוח התנהגות מציב מטרות טיפול 

תקשורתיות על מנת שילדים יוכלו לבטא את רצונותיהם בצורה ברורה יותר, ולהפגין חיבה  

ם. התנהגויות חברתיות מוצבות כמטרה על מנת להגדיל את הסיכוי לרכוש  ולעמיתיההם להורי 

חברויות, לייצר זוגיות, לשתף פעולה עם אחרים או אפילו פשוט להסתדר איתם בחלל משותף.  

 מטרות אלה גם נמצאו כמקטינות את הסיכוי לתוצאות שליליות כמו בדידות, דיכאון והתאבדות.  

, ישיבה, המתנה, לימוד התנהגויות  תגובתיותמטרות כמו חיקוי, מנתחי התנהגות מציבים 

חלופיות, התמודדות עם אכזבה ועוד, משום שאנחנו יודעים שהלקוחות שלנו יכולים ללמוד את  

ההתנהגויות האלה, ואת הערך הענק שיש להתנהגויות האלה עבורם על מנת להצליח ולהסתדר  

ול קושי ברמה מסוימת,  בעולם המורכב שלנו. אנשים שמסוגלים ללמוד מאחרים, להמתין ולסב

 .  מסוגלים להיחשף להרבה יותר הזדמנויות
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כדאי שמנתח ההתנהגות יכלול את הלקוחות שלו בבחירת המטרות בכל עת שהדבר אפשרי. אין  

הדבר אומר שיש להקשיב אך ורק לדברי הלקוח ומטרותיו, אלא שיש לנסות ולייצר דיון והסכמה  

 לגבי המטרות החשובות. 

ב( להתדיין    של הלקוחות לגבי אי ההסכמה לרציונלשל אי הסכמה, מומלץ א( להקשיב  במקרים

איתם לגבי החשיבות של המטרות עבור הטווח הקרוב והרחוק, ג( לשתף פעולה עם הלקוח על מנת  

ספק  ה( לד( לתאר ללקוח את המטרות החשובות בעיניך  למצוא מטרות שכולם מסכימים עליהן

הפנייה לייעוץ ממקור אחר אם אינכם מצליחים להגיע להסכמה. חשוב להגיד שהתוקף החברתי  

משתנה במידת מה בין אנשים שונים, ובעוד שמטרות ופרוצדורות עשויות להיראות נאותות  

 ללקוח אחד הן עשויות להיראות אחרת ללקוח אחר. 

רוש מדדים של תוקף חברתי  'ורנלים הגדולים של ניתוח התנהגות להתחיל לדזמומלץ לבנוסף, 

באופן מפורש. אמנם ישנה נורמה נפוצה מאוד של הכללת תוקף חברתי במחקרים, אך אין שום  

 .  פרוטוקול מסודר של דיווח

 

 התעללות ונזקים ארוכי טווח

הן מתעללות    ABAהחשש האחרון שמועלה נגד ניתוח התנהגות הוא החשש שהפרוצדורות של 

כל טענה של חשש להתעללות   וגורמות לנזק ארוך טווח כמו דיכאון, חרדה ודחק פוסט טראומטי. 

הוא פוגעני או   ABAתמיכה לטענות שים שמציג שני מחקרים נמצאוהיא חשובה לבדיקה, ואכן  

 גורם לדחק פוסט טראומתי.  

יש יותר    ABAשעברו טיפול  ASDען שלאנשים עם ט( 2018ראשית, המאמר של קופפרסטיין ) 

העביר שאלונים לאנשים על  . הוא עברו טיפול שלאשוואה לכאלה בהדחק פוסט טראומטי 

על פי שאלוני הדיווח    ,לעומת כאלו שעברו טיפולים אחרים ABAפולים של טיהספקטרום שעברו 

עברו את הסף בשאלון שמצביע על דחק פוסט   ABAקים שעברו טיפול דבמהנ 46%העצמי, 

 (.  DIR כגון )ם יאחר טראומטי. אחוז גבוה יותר מאלה שקיבלו טיפולים 

הוא   ABAכמה היענות היא יותר מדי היענות? האם   –( כותרתו 2019מאמר שני, של סנדובאל )

ניתוח התנהגות מלמד חוסר אונים, הרס של מוטיבציה  " התעללות?". במאמר זה טוען הכותב כי 

 פנימית וטראומה".  

( העריכו את  2018A ,B'ורנלים עצמם. ליף ושות' )זהמאמרים הללו נבחנו באופן ביקורתי בתוך ה

ליף ושות' סיכמו כי  למאמר של סנדובל.   והגיב ( ניתח2020המאמר של קופפרסטיין, וגוריסקי )

"יש לקחת את התוצאות שמוצגות על ידי קופפרסטיין בעירבון מאוד מוגבל ולבחון אותם באופן  

 . אובייקטיבי" 

פרסומים שיש להם מעט מהימנות או  סיכמו לגבי המאמר של סנדובל, שהוא מבוסס על גוריסקי 

, ועם ספרות קיימת שסותרת טענות רבות  ABAאו   ASDרפליקציה, רבים מהם ללא קשר ל

 שמוצגות, אבל שמתעלמים ממנה באופן נוח.  
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הוא פוגעני או מתעלל. חשוב   ABAמומלץ להראות חמלה וסקפטיות כאשר נפגשים עם טענות ש

 להקשיב לטענות ולסיפורים, ולהפנות לעזרה הנחוצה אם נדרש )לדוגמה, טיפול פסיכולוגי(.  

עם זאת, אין עדות כיום שטיפול התנהגותי גורם לדחק פוסט טראומטי, חרדה או דיכאון. נחוץ  

שאולי הביאו   מחקר מוסדר כדי לבחון את המאפיינים, אם יש כאלה, של טיפול התנהגותי 

לתוצאות כאלה. אנו מעודדים חוקרים לעבוד באופן משותף עם תחומים אחרים וגם  

גם , ABAעל מנת לבחון את ההשפעות ארוכות הטווח של טיפולי  ASDאינדיבידואלים עם  

חיוביות )שמחה, עצמאות,  גם תוצאות  דיכאון, חרדה, דחק פוסט טראומטי( ו שליליות )תוצאות 

ועוד(,   IQ ,vineland ,Peabody) שיסייעו לבדיקות הללוומדדים שאלונים  קיימיםשילוב(. 

התוצאות של הטיפול  כדי לעקוב אחר    להשתמש בהם הן במחקר והן בסביבה הקלינית ומלץומ

 .  ההתנהגותיים  וההתערבות

 מסקנות 

 .cf) יושמו מתודולוגיות המבוססות על מדע ניתוח התנהגות ניכר שיפור משמעותיבכל תחום שבו 

Friman, 2021) . על אלפים רבים של מחקרים שהציגו תוצאות חיוביות מטיפולים    זה מבוסס

גי  נציעלו  ה. למרות העובדות הללו,  ASDאינדיבידואלים עם עבור ניתוח התנהגות מבוססי  

רבויות  וש בהתעבאשר לשימחששות למען שונות נוירולוגית פעילים  ארגונים לזכויות אוטיזם ו

ע"י  שנבחנה  מקצועית ספרות  מסגרת הללו ב בחששות  ה ודיון הערכ.  מבוססות ניתוח התנהגות

peer-review שדה יוכל להתקדם באופן  דמנות לזהות פתרונות אפשריים כך שהמספקת הז

בהתבסס על הסקירה הנוכחית   ה אותה הוא משרת.ביחד עם הקהילפרודוקטיבי, שיתופי ורגיש 

ם לחלק  ף מסויו תוקשל חששות שעלו בנוגע להתערבויות מבוססות ניתוח התנהגות ישנ 

נמצא תוקף  לא . מחקר(רסמו במדד של תוקף חברתי שהתפמהחששות שהועלו )למשל בנושא 

תחום  היחד עם זאת, ם התעללות"(. ה ABA)למשל לטענה כי "כל טיפולי  לחששות אחרות שעלו 

 לנו. ועלינו תמיד לשאוף לקדם ולשפר את ההתערבויות ש , סין מטעויותשלנו אינו ח

תערבויות  ה בחינה מתמשכת של המשך "כי   שטענו ברהיטות (1968רם של באייר ושות' )כמאמ

אותן ההתערבויות  התנהגותיות המיועדות לפתרון בעיות בעלות תוקף חברתי תסייע בשיפוט  

    (91ואולי גם בהחלפתן ביישומים טובים יותר.." )עמוד 

 


