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  תקציר

 ילדים של( ה"ה להלן) התנהגות והפרעות בעיות של התופעה הבנת את להטיב :הסקירה מטרת

 של הקליניות בהפרעות התמקדה הסקירה. הקיים ביותר העדכני יהמדע הידע לאור, נוער ובני

ODD ו CD ,שלהן התפתחותיים-הכרונולוגיים ובהיבטים, חינוכיות במסגרות ה"ה של במופעים . 

 שימוש ידי-על התבצע השיטתיות והסקירות האמפיריים המחקרים איתור: החיפוש שיטת

 Campbell Collaboration, What Works Clearinghouse, Best Evidence:הבאים החיפוש במנועי

Encyclopedia Ebsco host, Psycnet, Education source, Google scholar, Ebsco host ו-Psychnet .

 התנהגות, (Disruptive behavior disorders) התנהגות הפרעות: היו המרכזיות החיפוש מילות

 Oppositional)) מתריסה מתנגדת הפרעה(, Disruptive behavior in classroom) בכיתה מפריעה

Defiant Disorder ,התנהגות הפרעת (Conduct Disorder )רגש-חסרת לב-וקהות(callous 

unemotional)  . 

, לציית בסירוב המאופיינת חמורה תופעה הן התנהגות הפרעות כי העלו הסקירה ממצאי: תוצאות

. והחוק הסדר ולהפרת, תאלימּו, תוקפניות לפעולות, םזע להתקפי בנטייה וכן, לסמכות בהתנגדות

 סובלים הילדים מאוכלוסיית 03% ל 3% בין כי היא ערכההה: ביותר שכיחה הפרעהב מדובר

 לשנת נכון, בישראל. פסיכולוגי לטיפול ילדים להפניית המרכזית הסיבה את מהווה והיא ממנה

 ילדים 4.7 % ו היסודי בחינוך מהילדים 1.3%, יסודי הקדם בחינוך מהילדים 2.2% לפחות, 3103

 המשותפת התחלואה נתוני. התנהגות בעיות עם רשמי באופן מאובחנים יסודי-העל בחינוך

 באבחנה ניכר קושי יש כן ועל, ADHD ובין התנהגות הפרעות בין וחפיפה קרבה על מצביעים

 נתיבי שלושה זיהה המחקר. יותר אף גבוהים הריאליים שהמספרים ייתכן, לפיכך. מבדלת

 כאשר, מאפייניה ושל ההפרעה התפרצות מועד של בשילוב התלויים, ה"לה שונים התפתחות

. בנעורים התפרצות ובין, סוגים לשני לחלקה שניתן בילדות התפרצות בין היא הבסיסית החלוקה

 רעההפ של להתפתחות וקשורה, יותר הרבה חמורה 01 גיל לפני מוקדמת התפרצות של הפרוגנוזה

 . ופסיכופתיות, בעבריינות מעורבות, חברתית-אנטי

 – HPA  (Hypothalamus ה ציר בפעילות חסך ביולוגית מבחינה כי נמצא, לאטיולוגיה הנוגע בכל

Hypophysis – Adrenal) נמוך לב קצב. מההפרעות הסובלים את המאפיינת רגשית לקהות קשור 

(heart rate )נמוכה עור מוליכות ורמת (skin conductivity )ומהווים הציר לפעילות קשורים 

 מידע בעיבוד הילד של קשיים פסיכולוגית מבחינה. ה"לה מוקדמת לנטייה מנבאים משתנים

, בנוסף. ה"לה הסיכון את יגבירו המזג את ולנהל רגשות לווסת קושי לצד, חברתיים במצבים

 באופן. ההפרעות התפרצותב משמעותי רקע גורם מהווה הילד נחשף אליה הביתית הסביבה

 נמצאים עקביים ובלתי, בחומרה מענישים, וכופים כוחניים, ביותר קשים הורות סגנונות ספציפי

 הילד של ההתקשרות בדפוסי לפגיעה להוביל עלולים אלה סגנונות. ילדים בקרב ה"ה עם בזיקה

 להתפרצות מנבא כמשתנה נמצאה ההורה של נפשית תחלואה, בנוסף. ה"לה לפגיע אותו ולהפוך

 מורכבות באינטראקציות תלויה תהיה מההפרעה דבר של בסופו יסבול הילד האם השאלה. ה"ה

 . שונים הגנה וגורמי, הילד של אישיים מאפיינים, ההורות סגנון, המשפחה של הרקע נתוני בין
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, האות למתן, ה"לה לתרום עשויים ספרית הבית לסביבה הקשורים גורמים, ביותר חשוב באופן

 עצמה ספרית הבית הסביבה את לכלול יש אלה בין. להתפרצותה הזרז להיות מסוימים ובמקרים

 קשרי את, ההוראה צוות עם היחסים מערכות את, מספקת שהיא והמוגנות הביטחון מבחינת –

 יכולה החינוכית המסגרת. לצוות המשפחה בין הקשרים מערך ואת, עצמם הילדים בין הגומלין

 כדי – ביותר מוקדם מגיל כבר – ובמשפחותיהם בילדים תמיכה י"ע ה"ה עם םילדי על להקל

 חשיבות יש, בנוסף. ופעולה למחשבה אלטרנטיבות, רגשי ויסות, עצמית שליטה שיטות ללמדם

 בקשר ויעיל אפקטיבי בטיפול החינוכיים הצוותים מיומנויות להגברת מקצועית תמיכה להבטיח

 .קשים לביטויים ובהתייחסות, יהםאל בתגובות, ה"ה עם ילדים עם

 מבין ביותר המשפיעים; מרובים גורמים שילוב של תוצר הן ה"ה כי הראתה הסקירה :מסקנות

 ההפרעות התפרצות מועד. הרחבה הסביבה מכן לאחרו, המשפחה וקשרי הילד אפיוני הם אלה

 אחד סיבתי מודל לע כיום להצביע ניתן לא, אלה מסקנות לצד. ההפרעה לחריפות מנבא גורם ואה

 בכדי הדיאגנוסטיקה כללי ובחידוד בתחום נוספים במחקרים צורך ויש, ה"ה להתפרצות המוביל

 משום הן; רבה היא זו בהפרעה החינוכית המסגרת של החשיבות. הקיים הידע מגבלות על לענות

 שוםמ והן, להחמרתה או לפריצתה סיבות לצד ההפרעה של רבים ביטויים ישנם ס"ובבי שבגן

 באופן לתרום וכך, להסגתה או ההפרעה למיתון להביא שבכוחו חיים הקשר היא שהמסגרת

 . משפחתו ושל הילד של הנפשית לרווחתם משמעותי
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 הקדמה וניסוח מטרה .1

, להתמקח עשויים הם. בסביבתם סמכות לדמויות ישירה התנגדות לעיתים מגלים הילדים כל

 היכולת עצם. חינוך אנשי ושל הורים של הוראה או מוסכמה ולהפר, לסרב, להתחצף, להתווכח

 & Dix, Stewart, Gershoff) הילד של הרצון כוח של ונחפץ בריא לביטוי נחשבת התנגדות לבטא

Day, 2007 ,)ובנעורים בילדות אוטונומי עצמי ולפיתוח נפרדות תחושת ליצירת בסיס מהווה 

(Stern, 1985 ,)הנורמטיבי פתחותיההת מהרצף חלק והיא (Arnett, 1999 .)שרמה עדויות ישנן 

 ,Carpentier) חיוביות לתוצאות מובילה, בטוחה בסביבה נעשית היא כאשר, התנגדות של מתונה

Knoblauch, & Zillmann, 2003 ,)יצירתיות כגון למשתנים וקשורה (Griffin & McDermott, 

 כאשר, זאת לצד(. Bukobza, 2009) בהתבגרות ותזה והשגת(, Kegan, 1982) העצמי פיתוח(, 1998

 לא להתנהלות מתפתחת לסמכות ההתנגדות כאשר, צייתנית-הלא מההתנהגות חדל אינו הילד

 בגדילה לפגיעה עדים שנהיה הרי, אותה להכיל מסוגלת אינה הסביבה וכאשר, נורמטיבית

 מרובים גורמים כלפי ופניתמ, מדי רב זמן פני על נמשכת ההתנגדות בהם מקרים, ואכן. התקינה

 נאספים – אותה ולרסן למתן ניכר קושי ויש, מופרזת בעוצמה, גבוהה בתדירות מופיעה, בסביבה

[. ה"ה להלן Disruptive Behavior Disorders (DBDs);] התנהגות הפרעות של הקטגוריה תחת

 והמשפחה הילד חיי של חיוניים בהיבטים פוגעים שהם משום לדאגה מקור מהווים הללו

(Greydanus et al. 1997 .) 

, סמכות דמויות עם ישיר עימות, מרדנות, ציות חוסר של ונשנים חוזרים מקרים כוללות ה"ה

 נוספים לאלה; החברתי בסדר ומקובלים הנהוגים וערכים נורמות, הנחיות, חוקים על ערעור

 ,Bukobza, 2012; Hamilton & Armando) באחרים ישירה ופגיעה מסוכנות בהתנהגויות מעורבות

2008; McDermott, 2001 .)לטיפול לפנייה ביותר הנפוצה הסיבה הן ונמשכות חמורות ה"ה 

 אחוז 51 ל 21 בין אמריקה בצפון(; Bywater, 2012) הילדות במהלך ופסיכיאטרי פסיכולוגי

 לאחר כי מראים אורך מחקרי(. Bassarath, 2001) ה"ה מערבות בילדות פסיכיאטריות מהפניות

 Mathijessen et) הילדות שנות פני על מתמיד בעייתיות התנהגויות של גבוה שיעור, ה"ה שפרצה

al., 1999 .)חיים, בלימודים השתתפות כגון הילד בחיי רבים חלקים על משפיעות ההפרעות 

 והבהו וסביבתו הילד של הנפשית המיטביּות על כןו, עצמית תפיסה, ההורים עם יחסים, חברתיים

 בקרב(. Burke, Loeber & Birmaher, 2002; Wakschlag, Tolan, & Leventhal, 2010) ובעתיד

 לנקיטה, משמעת לבעיות, למסגרת סדירה הגעה-לאי קשורות אלה בעיות, הספר בבתי תלמידים

 לנשירה, מוקדם בגיל אלכוהול ושתיית בסמים לשימוש, אחרים של וניצול להתעללות, באלימות

 . (Day et al., 2011) עבריינית ולהתנהגות, רהספ מבית

לקחת בחשבון. חלק  ני משפחתם, ישנן עלויות לחברה שראוימעבר לפגיעה הנפשית בילדים ובב

מהעלויות מסובכות לחישוב כלכלי וכוללות התמודדות והפניית משאבים של המערכת הבית 

אקלים הכיתה לרעה, רגשות של ספרית אל בעיות ההתנהגות, שחיקה של הצוות החינוכי, שינוי 

. לצד אלה קיימת פגיעה אכיפת חוק, ומפגש עם גורמי רווחה והחשש ואימה בקרב ילדי הכית

בכושר הלימוד והעבודה של התלמיד בעל ה"ה שגם להן יש מחיר כלכלי. עלויות אחרות ניתנות 
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העלות של  38גיל ( דווח שעד 3103ושות' ) Furlongיותר להערכה כמותית; בסקירה עדכנית של 

מבעיות עבור ילדים שסבלו מהממוצע  2.5שירותי בריאות, רווחה, משפט וחינוך גדולה פי 

. ילדים שקיבלו 57,200$על  בארה"ב ועומדת ,קליני וןאבח לא ברמה שהצדיקהאך  התנהגות

ע יותר מהממוצע, ועלות הטיפול בהם לאורך השנים עומדת בממוצ 01צורכים פי  CDדיאגנוזה של 

 . $ 027,451על 

 בעיות של התופעה הבנת את להטיב היא 3הנוכחית הסקירה של מטרתה, אלה דברים לאור

 המדעי הידע לאור, החינוכית המסגרת על דגש מתן תוך, נוער ובני ילדים של התנהגות והפרעות

 . הקיים ביותר העדכני

 דרך איסוף נתונים .2

 המאמרים חיפוש אסטרטגיית 3.0

 המילה הוספת. בגוגל חיפוש תוצאות מליון 5 כמעט מניב "disruptive behavior disorders" הצירוף

 021 כ מניב Google Scholar למנוע החיפוש תיחום. מיליון 3.35 ל המספר את מגבילה" ילדים"

 החיפוש תוצאות של הגבוהים המספרים. השני לצירוף אלף 011 כו הראשון לצירוף תוצאות אלף

 הנוכחית בסקירה. ונחקר מדובר התחום בה האינטנסיביות למידת ייםראשונ סממנים הם

 ביותר הרלבנטיים שהיו המאמרים את דגמנו ומתוכם, מחקריים חיפוש במנועי התמקדנו

 מאמרי, שיטתיות סקירות וכוללים סוגים למגוון משתייכים עצמם המקורות. הסקירה למטרות

review ,אינטרנט ואתרי, ספרים, מספרים פרקים, אמפיריים מחקר דוחות . 

 :הבאים החיפוש במנועי שימוש ידי-על התבצע השיטתיות והסקירות המחקרים איתור

 Campbell Corporation What Works Clearinghouse, Best Evidence Encyclopedia, Ebsco host, 

Psycnet, Education source ו- Google scholar. הבאות חהמפת  במילות שימוש תוך זאת :

 Disruptive) בכיתה מפריעה התנהגות ,(Disruptive behavior disorders) התנהגות הפרעות

behavior in classroom ,)מתריסה מתנגדת הפרעה ((Oppositional Defiant Disorder, הפרעת 

 מרדנות,  (callous unemotional)רגש-וחוסר לב-קהות(, Conduct Disorder) התנהגות

((Rebelliousness ,אלימות, קונפורמיזם-נון ((Violence ,נוער-עבריינות ((Juvenile Delinquency  ,

 (,Aggression) תוקפנות, Temper Tantrums)) זעם התקפי, (Risk Behaviors) סיכון-התנהגויות

  (.Non-Compliance) היענות-ואי( Anti-Social Behavior) חברתית-אנטי התנהגות

 Campbell Corporation וב What Works Clearinghouse, Best Evidence Encyclopedia ב חיפוש

 מחקרים ללא כמעט, ספרית בית ולמדיניות להתערבויות רלוונטיות שהיו תוצאות העלה

  Academic Search Premierבמאגר חיפוש, זאת לעומת. עצמן ההפרעות של באפיונים הממוקדים

. disruptive behavior disorder החיפוש לשרשרת תוצאות 8,122 לדוגמא העלה Ebsco Host של

 מתוצאות הסרנו כאשר. תוצאות 130 העלה, disruptive behavior disorder  +review של השילוב

                                                           
3
 ולהדגיש, ה"בה והטיפול ההתערבות, המניעה אפשרויות של ממצה מיפוי להציג במטרה נכתבה מקבילה סקירה 

 .ויעילות כמועילות איכותיים יםבמחקר שזוהו התערבויות
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 375 נותרו, בכותרת treatment + therapy + intervention: המילים בהן שקיימות מאמרים אלה

. תוצאות 364 נשארו, נגיש שלהם המלא שהטקסט אמריםלמ זו תוצאה הגבלנו כאשר. תוצאות

 כאשר. תוצאות 3,335 הניב disruptive behavior disorder המילים חיפוש, PsychNet במאגר

 מאמרי הסרת. תוצאות 344 העלינו, disruptive behavior disorder + review הצירוף את חיפשנו

 ולא) בלבד למאמרים מוגבלים אלה כאשר. תוצאות 201 הותירה מהתוצאות וטיפול התערבות

 . תוצאות 021 נשארות –'( וכו ביקורת מאמרי, מספרים פרקים

 היריעה רוחב את לצמצם בכדי. אקדמית ובכתיבה במחקר עשיר בתחום מדובר, לראות שניתן כפי

 בענ הצמצום תהליך את שהוביל הרציונל. המאמרים מבין מיון ערכנו ביצוע בנות מטרות ולהתוות

 שמסכמים review ו, אנליטיים מטה, שיטתיים סקירה במאמרי התמקדות( 0: הבאות מהנקודות

 קדימות ניתנה – עדכניים במאמרים בחירה( 3 השנים פני על אחרים מחקרים של תוצאות

( 4 ההתפתחותי הממד על שמלמדים אורך במחקרי בחירה( 2 האחרונות השנים מעשר למחקרים

 מהמסגרת מושפע או, על משפיע, ביטוי לידי שבא ה"בה פן שיםשמדגי במאמרים בחירה

 באמצעים ותורשה סביבה בין האינטראקציה את שבדקו במחקרים בחירה( 5 החינוכית

 ידי-על ונכתבו ביותר החשובים העת-בכתבי שהופיעו במאמרים בחירה( 3 ביותר החדשניים

 . בתחום הגדולים המומחים

 סקירה מאמרי השתייכו הראשונה לקבוצה. קבוצות לשלוש והופרד בחיפוש שנמצאו המקורות

, ניסויים מחקרים, אורך מחקרי) אמפיריים מחקרים השתייכו השנייה לקבוצה. ביותר החדשים

, ספרים השתייכו – יותר המצומצמת – השלישית לקבוצה(. ח"בע עם מחקרים, מקרים חקר

 .מוזמנות וסקירות, מספרים פרקים

 הפרעות הכולל ה"ה של נרחב בטווח המאופיינים ונוער ילדים היה הסקירה של האוכלוסייה יעד

 מוחצנת התנהגות כגון מאובחנות שאינן כאלה וכן, ODD או CD כ קלינית מאובחנות אשר

(externalizing behavior,) המחקרים. חברתית אנטי והתנהגות, מרדנות, סרבנות, תוקפנות 

 ואחרים, מומחים י"ע אובחנה ההפרעה שבהם כאלה כללו ה"ה עם לאוכלוסיות שהתייחסו

 רישומי(, יועצות, ס"עו) אחרים מקצוע אנשי דיווחי, מורים דיווחי, הורים דיווחי על שהסתמכו

 .הילד של עצמיים ודיווחים, ס"בי

 זהו. הנוכחית בסקירה ADHD כ המאובחנות אוכלוסיות לכלול האם הייתה משמעותית שאלה

 בעצמם מתקשים יחד גם הקיימים הדיאגנוסטיים הכליםו המחקרש משום היתר בין, סבוך נושא

. ה"ה של מורבידיות-בקו ושכיח משמעותי כמרכיב נחשב ADHD, אכן. ADHD ל ה"ה בין להפריד

-סוציו מעמד כוללים הללו. ביניהם המפרידים שונים רקע גורמי יש ה"ולה ADHD ל, זאת לעומת

 באופן קשור ADHD, כך על נוסף. והישגיים קוגניטיביים ניםמשת וכן, הוריים מאפיינים, כלכלי

 הנוכחית בסקירה, לפיכך. ה"ה של הגרעינית מההגדרה מהותי חלק שאינן קשב להפרעות מובהק

. ולהפך, מסוימות ה"בה לעיתים מתבטא ADHD ש בכך ההכרה צדל, התופעות שתי בין הפרדנו
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 אולם, ההפרעות סוגי שתי של מורבידיות-קו שהראו באוכלוסיות שטיפלו מחקרים פסלנו לא

ADHD ל ונפרד ייחודי מקום לתת שלא בחרנו
4 . 

 בסקירה ההתייחסות מסגרת 3.3

 במחקר מההתקדמות ניזונה זו בסקירה ונוער ילדים של התנהגות לבעיות ההתייחסות מסגרת

 עותהפר לזהות שניתן החוקרים בקרב קונצנזוס ישנו כיום. האחרונים בעשורים בתחום

 משום זאת. מאליו מובן או קל אינו זה זיהוי (.Angold & Egger, 2007) בילדות מנטאליות

 אותו אצל הנפשית בפנומנולוגיה תכוף שינוי, ילדים בין גבוהה התנהגותית שֹונּות קיימת שבילדות

 ךלאור שלו החברתי העולם גבולות של ובהגדרה מהילד והחברה ההורים בציפיות תּוותמּור, ילד

 התנגדות כוללת הילד של תקינה התפתחות. מצוינת דוגמא הוא ה"ה של המקרה. ההתפתחות

 וזמני סוגי, שינה, משחק, היגיינה, לבוש, לאכילה הנוגעות בסיסיות להוראות שונות ברמות

 לווסת כיצד לימוד של נמשך בתהליך מצוי הילד גדילתו במהלך, כך על נוסף. הלאה וכן פעילות

 או למטרותיו, למצב מותאמת איננה תגובתו רבים במקרים. ועוד תוקפנות, התנהגות ,בכי, רגשות

 לגבי ההחלטה. רכש שטרם מיומנויות ושל שלו הניסיון חוסר של תולדה זוהי אך, האחר לצרכי

 היבדלותה את ולהצדיק בחשבון אלה כל את לקחת מוכרחה זה חיים בשלב הפרעה שיכונה מה

 ה"ה של רחב למגוון תתייחס( 0:  זאת ולאור בחשבון אלה דברים קחתלו הנוכחית הסקירה. מהם

 באה ההפרעה שבתוכו והגילאי הבינאישי, המשפחתי בהקשר תתחשב( 3 בילדות לזהות שניתן

 תתמקד( 4 לנורמטיבי הפתולוגי בין המפרידה המבדלת האבחנה חשיבות את תדגיש( 2 ביטוי לידי

 . תיכון ס"בי סוף ועד הגן מגיל השונות החינוכיות רותבמסג ההפרעה של הייחודיים בביטויים

 כי( Wakschlag, Tolan, & Leventhal, 2010) החוקרים בקרב הסכמה ישנה, לכך בנוסף

 של במושגים ביותר הטובה בצורה כיום מוסברת בילדות נפש הפרעות של הקלינית הפנומנולוגיה

 בהן דרכים( ב אליהם הקשורים תנהגותייםהה והדפוסים התפתחותיים-ונוירו גנטיים גורמים( א

 ההתפתחותי הדפוס ועל הגנטית המוקדמת הנטייה על משפיעים אישיים-הבין והיחסים הסביבה

 הגומלין קשרי של המורכבות התוצאות את המשקפים, והתסמינים התופעות של ההטרוגניות( ג

 . השונים הגורמים בין

 העדכני הידע את תציג( 5 וכן, התפתחותית ישהג תאמץ הנוכחית הסקירה, הזו ההמשגה לאור

 השפעת את תדגיש (3 ה"לה הקשורים אחרים ופיזיולוגיים נוירולוגיים תהליכים על ביותר

 ואת, והמניעה הסיכון גורמי את זה ובכלל, ההפרעה התפתחות על הילד משובץ בתוכה הסביבה

 . 3 ו 5 סעיפים של אינטראקטיבי מודל תציג( 7 ה"ה על המערכתית המבט נקודת

 ההתייחסות, ה"בה הטיפול באפקט פרטני באופן העוסקת מקבילה סקירה של כתיבתה בשל

 . מוגבלת זו בסקירה ה"בה לטיפול

 

 

 

                                                           
4
 .עדההוו בהזמנת ADHD בנושא מדעית סקירה נכתבה הנוכחית מהסקירה בנפרד 
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 קליניים מאפיינים .3

 בתחום מחקרים של ההתעניינות במוקד השנים לאורך נמצאה ילדים בקרב מפריעה התנהגות

 ומשום, החברה וחיי ס"בי, משפחה של בהקשר לה המיוחסים המשברים בשל זאת. הנפש בריאות

 בשנת. (Frick et al., 1993) מבוגר בגיל ופשיעה, נוער עבריינות, סיכון התנהגות של מנבאת שהיא

 הפרעות של תבניות שתי באמצעות DSM III ב חברתית אנטי התנהגות לראשונה הוגדרה 0181

 Oppositional Defiant Disorder והתרסה התנגדות הפרעת: וההתבגרות הילדות בגיל התנהגות

(ODD) התנהגות והפרעת Conduct Disorder (CD) .כך על התבססה השתיים בין האבחנה 

 ובפעולות פיזית בתוקפנות אופיינה והאחרונה ולווכחנות ציות לחוסר התייחסה שהראשונה

 .חוקיות לא פוגעניות

, ההתנהגות הפרעות של בבסיסן העומדות היסוד והנחות ההגדרות של יציבותן למרות

 DSM-IV ב. 0114 ב שיצאה DSM ה של הבאה במהדורה שינויים עברו לאבחנתן הקריטריונים

(APA, 1994) הוגדרה ODD לא, מתריסה, שלילית התנהגות של ונשנים חוזרים דפוסים: "כך 

, רוח מצב פיהתק הכוללות בהתנהגויות מתבטאת ההפרעה .סמכות דמויות כלפי ועוינת, צייתנית

 ובמשך גבוהה בשכיחות אלה כל – ונקמנות, באחרים אשמה הטחת, ציות חוסר, התרסה, וכחנות

 מהסימפטומים יותר או 4 בקיום צורך יש ODD לאבחן כדי, פרטני באופן". לפחות חודשים 3

 : הבאים

 התפרצויות זעם, איבוד סבלנות ושליטה עצמית.  .1

  ווכחנות עם מבוגרים לעתים תכופות. .2

 סירוב או התנגדות למילוי דרישות וחוקים שנקבעו ע"י מבוגרים. .3

 מטריד ומרגיז אנשים אחרים )בעיקר מבוגרים( באופן מכוון. .4

 הסרת אחריות אישית: נוטה להאשים אחרים בטעויות שביצע בעצמו. .5

 סף גירוי ותסכול נמוכים: רגישות מוגברת ונטייה להיפגע בקלות מאחרים. .6

 תנגדות. כעוס, רגזני ומלא ה .7

 נטירת טינה, זדוניות ונטייה לנקמנות. .8

 היסוד זכויות בה ועקבית חוזרת התנהגותית תבנית"כ DSM-IV ב מוגדרת (CD) התנהגות הפרעת

 CD ב המהותיים המאפיינים". מופרים משמעותיים חברתיים וחוקים נורמות או אחרים של

 אחרים של הבסיסיות זכויותיהם את המפרה התנהגות של ומתמיד עצמו-על-חוזר דפוס" כוללים

 ובעיני ODD של החמרה זוהי מסוים במובן". לגיל המתאימים מרכזיים וחוקים נורמות או

 ללקיחת קשור ODD מ הגדול ההבדל. בילדות ביותר החמורה ההפרעה זוהי רבים מומחים

 באותה מסוכנים אינם ODD ילדי. יותר חמור והנזק גבוהים הסיכונים CD ב – ונזק סיכונים

 של הפרה ונשנה חוזר באופן קיימת יותר או חודש 03 שבמשך לוודא יש CD לאבחן בכדי. מידה

 3 ב מהם אחד כשלפחות מהבאים יותר או 2 – וכן. אחרים של זכויות או לגיל המתאימים חוקים

 : האחרונים חודשים
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 .חיים בעלי או אדם בני כלפי תוקפנות .1

 .פיזית התקפה או איומים .2

 .קרובות לעיתים טהקט מתחיל .3

 .חמורה לפציעה לגרום שיכול נשק בכלי שימוש .4

 .חיות או לאנשים פיזית אכזריות .5

 .עימות עם גניבה .6

 (.נזק, הצתה) רכוש הרס .7

 .אחר אדם על כפוי מין .8

 ההורים להוראת בניגוד בלילה בחוץ נשאר, 03 מגיל החל( א: למשל, חוק של בוטה הפרה .9
 . מהבית בריחה( ב

5 ב נתפסת ODD ה
DSM- IV מ יותר מתונה כהפרעהCD  בהתפתחותה מקדים וכשלב (Burke, 

Loeber, & Birmaher, 1997) .ההתנהגות הפרעת של המרכיבים כל" כי שם מצוין, לכך בהתאם 

 קדימון להיות עלולה בילדות ODD ושהופעת", ההתנהגות בהפרעת גם מופיעים והתרסה

 Antisocial] חברתית אנטי אישיות הפרעת ושל ההתבגרות בגיל CD הפרעת של להתפתחותן

Personality Disorder (APD) ]יותר מבוגר בגיל .DC לפי וחמורה, בינונית, מתונה לרמה מחולק 

 שה בעוד, CD של סוג-תת נחשב  ODD ה  ICD-10 ה פ"ע בחלוקה. הסימפטומים ועוצמת כמות

DSM- IV ה כאשר שונות הפרעות לשתי אותן מפרידODD  ל להפוך, מוכרח לא אך, לולע CD . 

 תוקפניות לפעולות הנטייה הוא ה"ה של מובהק מאפיין, לסמכות וההתנגדות לציית הסירוב לצד

, רוזנבאום-ורונן רוזנבאום) במחקר זוהו תוקפנות סוגי כמה. השונות צורותיהן על ואלימות

 או, איום, לחץ כמו, מסוים למצב ביחס אלימה פעולה היא( reactive) תגובתית תוקפנות(. 3100

 לעומת. תקף או ,תסכול גרם, שאיים למי להכאיב או לפגוע היא שלה העיקרית המטרה. חרדה

, כלומר, רווח להפקת בציפייה המתוכננת אלימה פעולה היא( proactive) יזומה תוקפנות, זאת

 השערת י"ע מוסברת תגובתית תוקפנות. יותר משמעותי בה מניפולטיבי-האינסטרומנטלי הרכיב

 ועוינת סתכוע תגובה היא שהתוקפנות המניחה( frustration aggression hypothesis) כעס-התסכול

 העוררות מערכת של מּותאם לתפקוד קשורה והיא, הישרדותי-ביולוגי מקורה, נתפס לאיום

 כי שמציעה החברתית הלמידה תיאוריית י"ע מוסברת יזומה תוקפנות, לכך בניגוד. האוטונומית

 תגובות של נוסף סוג .חיקוי למידת של מנגנונים ובאמצעות חיזוקים י"ע נרכשה ההתנהגות

 התייחסותית תוקפנות הוא, האחרונות בשנים במחקר וגובר הולך דגש לו שניתן, ביותאגרסי

(relational aggression .)תמיד שאינו באופן, חברתיים קשרים בתוך נעשית הפגיעה זה במקרה 

                                                           
5

 .יותר מעט מורכבת תמונה נציג בהמשך. המקובלת הפסיכיאטרית בדיאגנוסטיקה התפיסה זוהי 
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 באמצעים התקפה דרך וכן, וכדומה חרם, רכילות, שמועות הפצת כגון מזיקות פעולות דרך, ישיר

 שימוש של העולה השכיחות בגלל(. Kawabata et al., 2011) החברתיות שתותבר וירטואליים

 יותר עוד נפוצים יהיו זה מסוג מקרים כי להניח ניתן וסלולארית אינטרנטית חברתית בתקשורת

 . בעתיד

 של ההתנהגותי בפן בעיקר מתמקדות ה"ה של הפסיכיאטריות ההגדרות, לראות שניתן כפי

 הפסיכיאטריים הקריטריונים. CD ל מלאה ובמידה ODD ל רבה דהבמי נכון הדבר .ההפרעה

 מבע חוסר, חרטה חוסר, לב קהות כגון לסימפטומים בכלל כמעט מתייחסים לא לדיאגנוסטיקה

 שעולה בולט אפיון, למשל כך(. Burke, Loeber, & Lahey, 2007) ועוד, אמפתיה חוסר, רגשי

 עוסק חינוכיים או קליניים בהקשרים ולייםטיפ מדוחות וכן ה"ה עם ילדים על ממחקרים

(. Viding & Seara-Cardoso, 2013) החלטות בקבלת ושוב שוב עושים אלה שילדים בשגיאות

 הבחירות של התוצאות את לחשב נמוכה יכולת עם, אימפולסיבי באופן פועלים ה"ה עם ילדים

. רצויות לא תנהגותיותה באלטרנטיבות בוחרים כך ומשום – שלהם הבעייתיות ההתנהגותיות

 את מרע שרק דבר, בכך מתקשים אך, יותר טובות החלטות לקבל נואש באופן רוצים מהם רבים

 ולממש לנסות עשויים הם, לחילופין. מצבם את שמחמירה באפשרות בוחרים שהם שעה הרגשתם

 םובחירת שמעשיהם למצב מותאם ולא מדי אופטימי באופן מניחים שהם תוך אנוכיות מטרות

. המצב את מחמיר כשלון לאור ונשנה החוזר התסכול זה במקרה גם. המטרות להגשמת יובילו

 מהווים אינם, לטעמנו חיוניים בה ולטיפול התופעה להגדרת משמעותם אם גם, זה מסוג תסמינים

 . התופעה של הפורמאלי מהאבחון חלק כיום

 אפידמיולוגיה .4

ה במחלוקת, ומחקרים שונים מדווחים על ההערכה של אחוז הילדים הסובלים מה"ה שנוי 

 Bywater, 2012; Greydanus etמאוכלוסיית הילדים ) 03% -ל 3%מספרים שונים. הטווח נע בין 

al., 1997 .)תסמינים הטרוגניות ה"לה, ראשית. בהערכה הדיוק על המקשים גורמים כמה ישנם 

 וכפועל האפשרי האבחון טווח את יבהמרח זו עובדה(; Stadler, Poustka & Sterzer, 2010) גבוהה

 ה"לה ההגדרות, שנית. היבאוכלוסי המאובחן המופע שכיחות של היציבות אי על משפיעה יוצא

 ההתנהגות מושווית אליהן והתפתחותיות תרבותיות ולנורמות להקשר הדוק באופן קשורות

(Arnett, 1999 .)כנופיה או כדי לענות מתבגרים עשויים להפגין ה"ה כחלק מתרבות של , לדוגמא

, התפתחותית מבחינה, בנוסף .יים כמו גניבת מזון בגלל חיי דלותעל צרכי הישרדות בסיס

 מרדנות כגון תופעות ובמקביל, שנתיים גיל סביב מאוד שכיחות תופעות הן ציות-ואי התנגדות

 של משמעותה(. Bukobza, 2012) ההתבגרות בגיל נדיר לא מחזה הן סמכות דמויות עם וקונפליקט

 היא והשאלה, ה"ה של להגדרה להתאים שעשוי התנהגויות של נרחב טווח שיש היא אלה דברים

 לגבי תוהים( בהמשך שנראה כפי) שונים מחקרים כי, להוסיף יש לכך. האבחון קו עובר ומתי היכן

 המצוינים בתסמינים חפיפה, מעריכים ריבוי הכוללות המחקרים בעריכת מתודולוגיות בעיות

 שההסבר חברתית סטייה של תופעות ישנן, זאת אף זאת. שונים בכלים ושימוש, הערכה בכלי

 41%, לדוגמא. ההפרעה של סימפטום אינן הן אם גם, ה"לה קשור להיות עשוי להן הפסיכולוגי

 נוער של הם אלימים לפשעים הקשורים מהמעצרים 31% ו הרכוש לעבירות הקשורים מהמעצרים

 אך DC ל קשורות להיות עשויות כאלה חוק הפרת התנהגויות(. Wiener, 1997) 08 לגיל מתחת
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 מוסבר להיות צריך נוער עבריינות של סוג כל האם, למשל – הגבול עובר היכן היא השאלה

 .נפשית קלינית הפרעה של במונחים

 ילדים המאובחנים עם בעיות התנהגות בחינוך 341, דווח על 3103בישראל, בסקר הלמ"ס לשנת 

ילדים מאובחנים בחינוך העל  2,373ילדים מאובחנים בחינוך היסודי, ו  1,180הקדם יסודי, 

במסגרות רגילות.  ים. חלק מהילדים לומד במסגרות של חינוך מיוחד, אך רובם משולב6יסודי

בישראל ישנו גם מעקב רציף אחרי התנהגות אלימה שהיא פעמים רבות תוצר של ה"ה. המחקר 

באופן עקבי עם מגמות בעולם, ישנה שכיחות גבוהה של אלימות מילולית,  מראה שבישראל,

(. כך למשל, 3115, ואסטור, כסאברי-חורי, בנבנישתי; 3113רגשית, ופיזית בבתי הספר )בנבנישתי, 

אחד מכל שני ילדים בחינוך היסודי, אחד מכל שלושה בחטה"ב, ואחד מכל חמישה בתיכון, דיווח 

 (. 3113בחודש בו נערך המחקר )בנבנישתי,  שספג בעיטה או אגרוף

ההפרעה יכולה להתגלות לראשונה במהלך תקופת הגן או כיתה א', כאשר : שלב התפתחותי

המחלוקות בכללי (. Hamilton & Armando, 2008)התסמינים נכחו כשלוש שנים קודם לכן 

לאי טרום בית הספר האבחון לצד המחסור בכמות מספקת של מחקרים בנוגע לאבחון ההפרעה בגי

מקשים על דיוק הנתונים האפידמיולוגים של ה"ה בגיל הרך, בדומה להפרעות אחרות בגילאים 

 4%03.8%מצאו כי בין  DSMאלה. אף על פי כן, מחקרים שנעשו על פי קריטריוני אבחון של ה 

פר סובלים ילדים בגילאי טרום בית ס 1-4.3%, ובין ODDילדים בגילאי טרום בית ספר סובלים מ 

 ODD ו CD אבחנת של מהימנותה כי נטען לאחרונה, בנוסף. CD (Egger & Angold, 2006)מ 

 שנטען למה בניגוד, גבוהים באחוזים זמן לאורך יציב להיות עשוי ספר בית-טרום בגילאי לילדים

הק, באופן מובבאוכלוסייה  CDבגיל ההתבגרות עולה השכיחות של  .(Keenan et al., 2011) בעבר

(. ביחס לתסמינים עצמם, ישנה עם השנים ירידה Mahugan et al., 2004בקרב בנים ובנות כאחד )

בתסמינים של תוקפנות פיזית ישירה )כמו ריבים הכוללים אלימות פיזית( ועלייה בתסמינים של 

 תוקפנות עקיפה )כמו התעללויות, הקנטה, הצקה, וכדומה( )שם(.

 יש, זאת עם יחד. ה"מה כסובלים מבנות יותר מאובחנים יםבנ המחקרים מרבית פ"ע: מגדר

 בנים בקרב חברתית ואנטי תוקפנית התנהגות לזיהוי יותר רגישה הממיינת המערכת כי לזכור

 של מדגמים עם נערכו CD על רבים מחקרים, לכך מעבר. (Lahey et al., 1999) בנות אצל מאשר

. (Keenan et al., 1999) מוגבל הוא בנות קרבב ההפרעות לגבי המצוי שהידע כך, בלבד בנים

 ODD לגבי אך, CD מ כסובלים יותר מאובחנים בנים כי נמצא בבריטניה שנערך רחב במחקר

 בהפרעה עוסקים כאשר, לכך מעבר. (Mahugan et al. , 2004) יותר קטנים המגדריים ההבדלים

 וזמן תהליך כמו, לבנות הייחודיים מתערבים וגורמים שונים סיכון בגורמי להתחשב יש בנות אצל

                                                           
 חינוך יסודי; http://www.cbs.gov.il/shnaton63/st08_05.pdf: קדם יסודיחינוך  6

http://www.cbs.gov.il/shnaton63/download/st08_14.xls ;ל יסודי חינוך ע

http://www.cbs.gov.il/shnaton63/st08_31.pdf 31.2.3103. אוחזר ב 

 

http://www.cbs.gov.il/shnaton63/st08_05.pdf
http://www.cbs.gov.il/shnaton63/download/st08_14.xls
http://www.cbs.gov.il/shnaton63/download/st08_14.xls
http://www.cbs.gov.il/shnaton63/st08_31.pdf
http://www.cbs.gov.il/shnaton63/st08_31.pdf
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 מהלך על להצביע עשויים אשר והתנהגות חיברות בתהליכי וכן, מינית בשלות של שונים

בנות יבטאו תסמיני ש להניח סביר, לדוגמא .(Keenan et al., 1999) ההפרעה של אחר התפתחותי

להיות מתונים יותר  ה"ה בצורה פחות גלויה ופחות ישירה. ביטויי תוקפנות אצל בנות עשויים

כמו במקרים של פגיעה דרך יצירת חרם או  ,מבחינת פגיעה פיזית, ולהתממש במישור החברתי

באמצעות הפצת שמועות זדוניות על אחרים. מחקרי המוח העכשוויים שהראו כי דחייה או 

 החרמה נחווים ברמה המוחית באופן דומה לפגיעה ברקמה הפיזית, מבססים עוד את הטענה שיש

 ,Eisenbergerמקום לשקול הכללת סוגים נוספים של תוקפנות כחלק מהתסמינים של ה"ה )

Lieberman & Williams, 2003 .) אם דעה זו תתקבל, סביר ששיעור גבוה יותר של בנות יאובחנו

 כסובלות מה"ה.

: מאמר סקירה מקיף שבחן שלושים דוחות שהתפרסמו בין השנים מצב סוציו אקונומי ואתניות

ביחס ליתר האוכלוסייה  ה"ה נפוצות יותר בקרב אוכלוסיות מעוטות יכולתמצא כי  3113ל  0110

(Qi & Kaiser, 2003.) העולם  קשר זה נמצא במחקרים מרחבי– ( מהודוBele et al., 2013 ועד )

חברתי -(. בקרב קבוצות אתניות המאופיינות במעמד כלכליJackson et al., 2009) צפון אמריקה

ך, מצא המחקר אחוז גבוה יותר של ה"ה )שם(. בעיות ההתנהגות בקרב אוכלוסיות אלה נמו

קשורות לגורמי סיכון ועקה מרובים הנמצאים בחייהם של הילדים והם חלק ממאפייני הסביבה, 

המשפחה, והילד. הללו כוללים, בין היתר, תת תזונה של הילד, אבטלה הורית, בעיות כלכליות, 

, התמכרות לאלכוהול של האב, השכלה נמוכה של ההורים, שיטות משמוע גיל צעיר של האם

 (.  Bele et al., 2013; Qi & Kaiser, 2003) נוקשות, קונפליקט במשפחה, ודיכאון אימהי

 קומורבידיות .5

 משלהי להיערך החלו נוער ובני לילדים האופייניות הפרעות של בקומורבידיות העוסקים מחקרים

 ההדוק הקשר, ה"ה בשדה. (Angold et al., 1999) וגדל הולך מספרם אזומ – השמונים שנות

. זה קשר להסבר מודלים מספר מציגה והספרות, CD והופעת ODD של קיומה בין הוא ביותר

(. Lahey et al., 1992) מסוימים ילדים בקרב CD ה את מקדים ODD ש מציע ההתפתחותי המודל

 ODD כי והראו בנים בקרב שנעשו קליניים מחקריםמ בעיקר הגיעה למודל אמפירית תמיכה

 מהבנים 13%-מ יותר כי הראו במחקרCD (Frick et al., 1993 .) ה לאבחון קודם התקיימה

 CD לאבחון הסיכוי כי, נמצא עוד. כן לפני ODD של מתסמינים שסבלו דיווחו CD עם שאובחנו

 ה את רואה נוסף מודל(. שם) ODD ללא ילדים אצל מאשר ODD עם ילדים בקרב 4 פי גבוה היה

CD של יותר חמורה כצורה ODD ,חוקרים. הגדרה אותה תחת מופיעות ההפרעות שתי כאשר 

 טובה פרוגנוזה ובעלת יחסי באופן יותר מתונה הפרעה היא ODD כי טוענים זה במודל התומכים

 ICD-10 ׁ (World Health של הסיווגCD ׁ ׁׁׁ(Loeber et al., 1991 .)ל בהשוואה יותר

Organisation, 1993 )לפיו, שלישי מודל מציג ODD תחת נכלל CD .שכל שהציעו יש, לבסוף 

 שתי של באטיולוגיה רבים שהיבטים משום זאת, הכרחית אינה ההפרעות שתי בין הבחנה

 אלה(. Earas et al., 2000) מאוד דומים, עליהן המשפיעים גנטיים גורמים כולל, הללו ההפרעות

 הצורך האבחנות שתי בין הגבוהה החפיפה ברמת בהתחשב כי גורסים, זו בתפיסה ליםהדוג

 . נמוכה חשיבות בעל הוא השתיים בין הקשר את להבהיר
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 אשכול מאותו הפרעות שתיהן, וריכוז קשב להפרעות ה"ה שבין לקשר נוגעים רבים מחקרים

  ODD ב גם מאובחנים, קשב עתמהפר הסובלים מהילדים אחוז שבעים עד ארבעים בין. דיאגנוסטי

(Hazell, 2010 .)בין החפיפה שכיחות בשל ODD ו ADHD של באבחון לכלול שביקשו ישADHD  

 מודלים הוצעו, זה בהקשר. ODD של סימפטומים במקביל קיימים האם למצוא שיכוונו שאלות

 כל של החומרה בדרגות התחשבות תוך, יחד קיימות ההפרעות בהם במצבים לטיפול שונים

 (. שם) אליה ביחס הרלוונטיים השיקולים ושל הפרעה

 האימפולסיביות קשב שבהפרעת בעוד אך, אימפולסיביות בהתנהגויות מאופיינות ההפרעות שתי

 עם" פיצוצים"ב מאופיינת האימפולסיביות ODD ב, הפרט של ההתנהלות אופן על משפיעה

 שלא  ODDה ילדי, בנוסף. Steiner & Remsic, 2007)) יותר רבה ובתוקפנות הקרובה הסביבה

 במקום מעמד להחזיק יתקשו שבבגרותם לכך מוגבר בסיכון נמצאים ועקבי מקיף טיפול מקבלים

 ביחס גבוה סיכוי ישנו. נורמטיבי בוגר חיים אורח ולנהל, יחסים מערכת לקיים, העבודה

 התרומה את בוחנים אשרכ כי נמצא. לעבריינות ויגררו חוקים ישברו שהם הרגילה הילאוכלוסי

; יותר גדולה תרומה ישנה CD ל, אסורים בחומרים להשתמש לסיכון CD ו ADHD של היחסית

 בני בקרב ביותר הגבוהה הסיכון בקבוצת נערים מציב ADHD ו CD של שילוב כי נראה, זאת עם

 ו בילדות עבריינות של השילוב את שהדגישו יש .(Flory & Lynam, 2003) בחומרים לשימוש נוער

CD ש בעוד, קשים סמים לצרכנות מוגברים סיכון כגורמי ADHD ללא CD בטבק שימוש מנבא 

-אנטי אישיות הפרעת פיתוח, מסוכנת מינית להתנהגות קשר נמצא, כן כמו. (Roy, 2008) בלבד

 (. שם) ותנבדואו, חברתית

 לקשר הנוגע בכל. דיםומד הפרעות של אחרים ואשכולות ה"ה שבין לקשר נוגעים אחרים ממצאים

, אלה משתנים שני בין חיובי קשר על שדיווחו מחקרים 37 מתוך כי, עולה CD ל אינטליגנציה שבין

 אינטליגנציה בין הקשר, ADHD ב החוקרים שלטו כאשר. ADHD ב המחקר בזמן שלטו לא 81%

 הראו םבתחו שנעשו נוספים מחקרים(. Hogan, 1999) משמעות חסר היה כי עד הופחת CD ל

, CD של בסימפטומים להפחתה קשורה נמצאה גבוהה מילולית אינטליגנציה לפיו מעניין ממצא

 רבות בנות כי הראו נוספים מעניינים ממצאים(. Burke et al., 2002) בלבד בנים בקרב, זמן לאורך

 ,CD (Fagot & Leve ללא בנות מאשר יותר גבוהה אינטליגנציה כבעלות נמצאו CD ב הלוקות

1998.) 

 ורווחתו משאלותיו, האחר לרגשות מועטה ודאגה אמפתיה חוסר לבין CD בין קשר מצא המחקר

 להביע ביכולת יותר נמוכות רמות בעלי היו CD עם ובנות בנים .(Burke et al., 2002) הנפשית

 ,Cohen & Strayer) הביקורת לקבוצת בהשוואה, בינאישיים מסרים לזהות וביכולת אמפתיה

 קושי על הצביעו ODD ו CD עם ילדים בקרב חברתית קוגניציה שבדקו מחקרים, בנוסף. (1996

 תגובה יותר קרובות לעיתים בחרו ODD ו CD עם ילדים. חברתיים קודים לזהות הילדים של ניכר

 Matthys et) תוקפני באופן להגיב שלהם ביכולת יותר רב ביטחון והרגישו לבעיות תוקפנית

al.,1999 .)ןכעוי להם נדמה שלעתים, האחר כוונות של מוטעית תפיסה אלה לילדים כי נראה 

 תמוצדקכ תופסים שהם דרךב באגרסיביות ולהגיב להתגונן להם גורם זה דבר; כלפיהם רע-וחורש

 משמעותי סיכון כגורם נמצא CD, אלה מגורמים כתוצאה(. Burke et al., 2002) המצב את והולמת
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 CD של השילוב, מסוימים בגילאים. סוציומטרי ודירוג השווים קבוצת עם ביחסים לבעיות

 ,.McArdle et al) חברתית לדחייה קורבן להיות ביותר הגדול לסיכון גורם ADHD של ותסמינים

2000) . 

 לימוד בעיות, פיגור, PTSD, חרדה, רוח מצב מהפרעת לסבול עשויים CD עם או DCC עם ילדים

 ישנה מסוים בזמן CD של בתסמינים עליה שישנה ככל כי נמצא אורך במחקר. אישיות והפרעות

 8.5-45.5% בין. (Lahey et al., 2004) אדם אותו עבור אחרות הפרעות של בתסמינים עליה גם

 בגיל מדיכאון מהסובלים 82.2%-33.7% בין וכן, מדיכאון גם סובלים ה"מה מהסובלים

 שהקשר כך על מצביעים אלה נתונים.  (Angold & Costello, 1993)ה"מה גם סובלים ההתבגרות

 מפתיעים הנתונים .(Angold, 1999) וחרדה דיכאון בין הקשר כמו כמעט חזק ה"וה דיכאון בין

 שהרי, ההפרעות שתי של האבחון בבסיס העומדים – ההפוכים ואף – השונים האפיונים בשל

(. וריכוז קשב הפרעות, ה"ה) ההחצנ הפרעות מול( וחרדה דיכאון) הפנמה להפרעות לחלקם מקובל

 שמא או, באחרת ללקות לסיכון גורמת אחת שהפרעה הוא לכך המקור האם תהו אחדים חוקרים

 בין עקיף קשר למשל נמצא, המערכתית ברמה. (Wolff et al., 2006) משותפים סיכון גורמי ישנם

 ,.Gooren et al) שוויםה קבוצת ידי על דחייה של הגורם דרך דיכאוניים תסמינים להתפתחות ה"ה

2011). 

 חרדה מהפרעות גם בנוסף סובלים CD מ מהסובלים 41% כ כי נמצא, חרדה להפרעות באשר

(Angold et al., 1999). לגבי להשערות דומות אלה הפרעות עם הקומורבידיות לגבי ההשערות 

 כגורמי דווקא או סיכון כגורמי משמשות החרדה הפרעות האם תהייה קיימת, כך על נוסף. דיכאון

 ביותר משמעותיות הינן אלה לשאלות שיימצאו התשובות של ההשלכות. ה"ה של לביטוי הגנה

 . (Cunningham & Ollendick, 2010) והטיפול האבחון לאופן

 בשנים נערות אצל CD ו אכילה הפרעות של תסמינים בין גם קומורבידיות נמצאה לאחרונה

 סיכון גורמי וכן דומה אופייני התפרצות גיל ההפרעות לשתי כאשר – ההתבגרות בגיל מסוימות

 .  (Viinamäki et al., 2013) משותפים סביבתיים

 ,.Sanson et al) והאתני הסביבתי בגורם שולטים כאשר גם CD ל כקשורות הוכחו קריאה בעיות

 ,.Maughan et al) להיפך לא אך בהמשך קריאה לבעיות סיכון גורם הוא CD, בנים עבור (.1996

 (. שם) ההתבגרות בגיל ה"לה מנבא הן מוקדמות קריאה בעיות בנות עבור(. 1996

 אבחנה מבדלת .6
 

 עשויים התופעה של מהתסמינים שחלק לכך ראשית קשור גבוהה דיוק ברמת ה"ה לאבחן הקושי

 תסמינים של נרחב טווח יש ההפרעה בתוך, בנוסף. ובעוצמה בגיל בתלות, נורמטיביים להיחשב

 והתאכזרות התעללות של מכוונים מעשים ועד וסוערים אימפולסיביים מריבים הנע, לינייםק

(Stadler, Poustka & Sterzer, 2010 .)פולמוסים ישנם העדכניים ובתיאוריה במחקר מכך כתוצאה 

 & Moffitt, Arseneault) טיפול ואפשרויות, אטיולוגיה, אבחון, המשגה של לשאלות הנוגע בכל

Jaffee, 2008.) של הדיוק על מקשה אחרות הפרעות עם ה"ה של מורבידיות-הקו, לכך מעבר 
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 יוצרת, CD ל ODD בין ה"ה בתוך ההבחנה, לבסוף (.Chacko et al., 2009) הדומיננטי האבחון

 .לזו זו דומות שבבסיסן הפרעות שתי בין לתחום צורך

 אופני של החוזר הדפוס את וללכ לא ODD ה, CD ל הדומים מאפיינים ישנם ODD של פי על אף

 לגיל הנורמטיבית ההתנהגות את תואמים שאינם או אחרים בזכויות הפוגעים חמורים התנהגות

 שתי של לקריטריונים מתאימים הפרט של ההתנהגות דפוסי כאשר. CD ה מהגדרת חלק שהם

 אורך רבמחק. ODD ולא  CDקרי, יותר למחמירה בהתאם יאובחן הוא  CD)ו  (ODD ההפרעות

, לחשוב שמקובל ממה CD של לאבחנה גם בהמשך מתאימים  ODDב מאובחנים פחות כי נמצא

 אבחנה כי נטען עוד. ODD מ כסובלים בעבר אובחנו לא CD מ כסובלים המאובחנים רוב כאשר

 מנבאת ODD של שאבחנה בעוד, החיים בהמשך התנהגותיות תוצאות מנבאת צעיר בגיל  CD של

 .(Rowe et al., 2010) גשיותר הפרעות בעיקר

 בעלי כלפי בעיקר המופנה אחד: ODD של סוגים שני בין להבחין ניתן כי טענו אחדים חוקרים

 משום זאת .(Taylor et al., 2006) השווים קבוצת כנגד בעיקר המופנה ואחד, מורים כגון סמכות

 עם כך נוהגים נםאי סמכות דמויות כלפי ותוקפנות התרסה התנהגויות עם ילדים שלעתים

 .ולהפך, חבריהם

, אך ורק במידה והם אינם מאובחנים כבעלי אישיות 08בקרב בוגרים מעל גיל  CDניתן לאבחן 

את האבחנות הבאות:  יש לשלול בנוסף CDעל מנת לאבחן חברתית או בעלי הפרעת אישיות. -אנטי

ט טראומטית, הפרעה הפרעה פסיכוטית, דיכאון, מאניה, הפרעה דיסוציאטיבית, הפרעה פוס

והן על על הקריטריונים של הפרעת מצב רוח כאשר אדם עונה הן  אורגנית, הפרעת הסתגלות.

 , ראוי לאבחן אותו כסובל משתי ההפרעות. CDהקריטריונים של 

עשויים להפגין התנהגויות אימפולסיביות ומפריעות, אלו   ADHDאף על פי שילדים הסובלים מ

. במקרים CD גיל, ולכן אינן מאובחנות בדרך כלל כ-ות חברתיות מצופותלבדן אינן מפרות נורמ

 ישהוא יאובחן כבעל שתי הפרעות.   CDוהן על  ADHDבהם ילד עונה הן על הקריטריונים של 

 במהלך בכך ולהתחשב, ולהיפך ADHD לגבי ישירות לשאול חשוב ה"ה של אבחון בעת כי הטוענים

 . (Hazell, 2010) הטיפול

 

 ים כרונולוגיים התפתחותייםהיבט .7

ממד הזמן משחק תפקיד חשוב ברוב מקרי הפסיכופתולוגיה. הפרעות מועטות בלבד נותרות 

יציבות וללא שינוי במהלך החיים. בנוגע לה"ה, הממד ההתפתחותי הוא בעל חשיבות רבה הן 

ה כמקשה ביחס להגדרת הבעיה הקלינית והן ביחס לפרוגנוזה ולטיפול. לפיכך, התייחסות לה"

. התנגדות להוראות מקובלתאחת מעבר לשנים, או התמקדות בקבוצת גיל בלעדית, אינה אפשרות 

התפתחות תקינה כאשר היא מתרחשת  לש סימןה"ה, נתפסת כ י שלבסיסמאפיין המבוגר, שהיא 

אישי תוך כדי התנגדות במקומה המצופה על הציר ההתפתחותי. כאשר הפעוט מבטא את רצונו ה

 ,Sternתוך מקום בטוח של קרבה אנו רואים בדבר תוצר חיובי של גדילה נורמטיבית )הורה מל
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בהמשך החיים התנגדות ומרדנות עשויים לקבל משמעויות נוספות לפי מיקומם על הציר  (.1985

הרצון למקובלות וכוח למשל, . בגיל הנעורים בהכרח ההתפתחותי מבלי שיעידו על הפרעה נפשית

 (Ben-Zur & Reshef-Kfir, 2003ים לעסוק בהתנהגויות מפריעות או מסוכנות )גורר מתבגרים אחד

 & Buelga, Ravenna, Musitu, & Lila, 2006; Emlerמתוך ציפייה לקדם כך את מעמדם החברתי )

Reicher, 2005 בחלק מהמקרים התנגדות מסוימת היא הכרחית כדי להוביל את הילד או את .)

. פ. סארטר "אנו הופכים למה שהננו רק 'ז קדם. כפי שכתבמתהמתבגר לשלב התפתחותי 

בנוסף,   (.Sartre, 1966באמצעות הסירוב הרדיקלי והמעמיק למה שאחרים עשו מאיתנו" )

תי דרך חקירה אישית, ות לבניית האני האמוסמוי ותגלוי קריאות העכשווית כוללתתרבות ה

 (.Bukobza, 2012מרידה, וביסוס נפרדות מעולם המבוגרים )

לצד דברים אלה, בשעה שהתנהגויות מתנגדות מופיעות שלא במקומן על הציר ההתפתחותי, 

וכאשר עוצמתן גדולה מהרגיל, יש לבחון אפשרות לפתולוגיה. בהקשר זה, הממצאים מראים כי 

מועד הופעת ההפרעה הוא בעל משמעות גדולה לאבחון ולפרוגנוזה. מחקר אורך שעקב אחר ילדי 

CD  05%שנים הראה שפחות מ  7במשך ( מהם החלימו עד שנות הנעוריםLahey et al., 2002 .)

בהיבט התוצאה התגלה קשר הפוך בין הגיל בו מתפרצת ההפרעה ובין מספר המקרים החמורים 

(. כך לדוגמא, נמצא קשר שלילי בין Lahey et al., 1999בהם מעורב הילד במהלך ילדותו ונעוריו )

 ורשעו לראשונה ובין שיעורי ההרשעה אצל כל אחד מהם בהמשך )שם(. הגיל בו בני נוער ה

 התפרצות מועד של בשילוב התלויים, ה"לה שונים התפתחות נתיבי שלושה זיהה המחקר

 החלוקה. 7(;Hinshaw, Lahey, & Hart, 1993 Frick, 2012; Moffitt, 1993) מאפייניה ושל ההפרעה

 מופיט. בנעורים התפרצות ובין, סוגים לשני לחלקה יתןשנ בילדות התפרצות בין היא הבסיסית

 המאפיין ההפרעה של יותר חריף התפתחות מסלול בין להפרדה, השפעה רב במאמר, קראה

 ,Moffitt) יותר מאוחר בגיל התפרצות המאפיין יותר ומתון נפרד מסלול ובין צעיר בגיל התפרצות

 מגיל כבר קשים מתסמינים סובלים חייםב מוקדם בשלב חלה ההתפרצות שאצלם ילדים (.1993

 אל הנמשכות הנעורים בשנות שליליות תופעות מגוון וכוללת יותר חמורה אצלם הפרוגנוזה. צעיר

 יותר נמוך הצלחה בשיעור ומאופיין יותר סבוך בהם הטיפול, כן כמו. הבוגרים החיים תוך

(Webster-Stratton & Taylor, 2001.) ה"ה כי הייתה( 0112) טמופי של המקורית טענתה 

 נובעת ההתבגרות בגיל שמופיעה זו ואילו, פסיכולוגית-נוירו מנטייה נובעת בילדות שמתפרצת

 childhood onset ל  DSM-IVב השונה האבחון עם עקבית זו מחקרית הבחנה. סביבתית מהשפעה

type (01 גיל לפני מופיע הדיאגנוסטיים מהקריטריונים אחד לפחות) ולadolescent onset type  (אף 

 בנים בקרב יותר הרבה שכיחה בילדות ההפרעה פריצת. (01 גיל לפני הופיע לא קריטריון

 שניים פי חזק ההפרעה בהסבר הגנטי המרכיב. אחרים כלפי פיזית באגרסיביות ומאופיינת

 ותבריונ של למקרים במובהק מוגברת נטייה יש מוקדמת התפרצות עם נוער בני אצל. זה במסלול

 יותר שכיח, יותר צעיר ההתפרצות שגיל ככל, בנוסף. וונדליזם, גניבה, תכופה שקרנות, גופנית

                                                           
 לתמוך כדי מידע מספיק צטברמ לערך שנים עשר כל כי ותלזה אפשר. בהתהוות נמצא ההתפתחות ינתיב על המחקר כי לציין יש 7

 .נוספים רקע משתני לצד, לגיל ההתייחסות חשיבותול ה"ה של התופעה למורכבות עדות זוהי. נוסף התפתחות נתיב של בקיומו
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 הלקות רמת ובין הבעיות התפרצות גיל בין מובהק שלילי קשר נמצא. הספר מבית יעדרו שהילדים

  (.Lahey et al., 1999) בהמשך הנפש בריאות בשירותי השימוש ואחוז התפקודית

 האחד(. Frick, 2012) הילדות במסלול CD אפיוני של סוגים שני בין הבחנה וצעהה עדכני במחקר

 אפיונים כולל זה סוג. רגש-וחוסר לב-קהות של מובהקים מאפיינים עם בילדות שהתפרץ  CDהוא

 השתתפות לגבי נמוכה אכפתיות, אחרים של רגשות לגבי דאגה חוסר, אשמה תחושת העדר כגון

 בדרך אחרים כלפי רגשות חושף או מבטא לא למשל) חסר או שטוח קטואפ, חשובות בפעילויות

 מגלים אלה ילדים(. אישי אינטרס השגת למען רק אותן שמבטא או מלאכותית או שטחית שאינה

 סיכון בקבוצת ונמצאים,  CDעם נוער או לילדים ביחס גם, ויציב חמור, תוקפני התנהגותי דפוס

 הנמכה, לענישה נמוכה תגובתיות מראים הם, בנוסף. דבעתי חמורה חברתית אנטי להתנהגות

  CDשל זה שסוג להציע לפריק גרמו אלה אפיונים. ריגושים אחר בחיפוש והגבהה ובחרדה בפחד

 .מצפון של תקינה בצמיחה שפוגעת לקויה מוסרית להתפתחות קשור

 ,Frick) ותיוהתנהג רגשי וויסות חוסר של מאפיינים עם בילדות שהתפרץ  CDהוא השני הסוג

 רמות מפגינים הם, למעשה. ואשמה באמפתיה בעיות טיפוסי באופן אין אלה לילדים(. 2012

 של גבוהות ברמות מאופיינת זו קבוצה. התנהגותם של מהתוצאות ומוטרדים חרדה של גבוהות

 רמות, בנוסף. חברתיים מצבים להבין ובקושי, מילולית באינטליגנציה בקשיים, אימפולסיביות

 אמתית להתגרות כמענה שבאה – תגובתית בתוקפנות ומתמקדות יותר נמוכות שלהם וקפנותהת

 רגשי לוויסות קשור  CDשל זה שסוג להציע פריק את הביאו אלה אפיונים. מדומיינת או

 מצבים של שגויה פרשנות לצד והמללה המשגה ביכולות קשיים, פרטני באופן. והתנהגותי

 לצד חברתי מידע בעיבוד בעיות דומה באופן. בהתנהגות בשליטה יותלבע להוביל עלולים חברתיים

 וויסות קשיי של התוצאות. רגשי בניהול לבעיות להוביל עלולים להתגרות גבוהה תגובתיות

 תגובה כגון החברתי במישור בעייתיות לתוצאות להביא עלולים אלה ורגשיים התנהגותיים

 הקושי עתידיים במקרים גם אך, חרטה כ"אח יחוש הילד. אחר באדם שפוגעת אימפולסיבית

 .עצמו על יחזור עצמית בשליטה

 שנות במהלך מתרחשת הפריצה השלישית הקבוצה אצל, המוקדמת ההתפרצות נתיבי לשני בניגוד

 םמתבגריה כאשר הנעורים מגיל היציאה עם מתמעטים זו בקבוצה התסמינים .הנעורים

 הזהות ביסוס, משפחה הקמת, קריירה פיתוח, השכלה רכישת כגון חברתיות למשימות מתגייסים

 יחסיהם, תוקפניים בינאישיים וביחסים בהתנהגויות פחות מאופיינים הקבוצה חברי. הלאה וכן

 ,.Loeber et al) יותר חזק מרקע באות לרוב ומשפחותיהם, הראשון הסוג לעומת נורמטיביים יותר

 מוקדמת התפרצות של בקבוצה מאשר יותר וךנמ אלים בפשע ותלמעורב סיכויה, בנוסף(. 2002

 בעיות. בילדות המתפרצת ההפרעה לעומת יותר נמוך הוא זה בסוג בנות:בנים היחס. בילדות

 צובעות ואינן ספציפי סביבתי להקשר כלל בדרך מוגבלות זה למסלול המשתייכים של ההתנהגות

 הבעייתית להתנהגותם מקורה קרובות לעתיםש משום(. שם) חייו תחומי בכל הפרט פעולות את

 לגיל האופייניות רגשיות תנודות של החרפה זוהי כי לומר ניתן להשתייך וברצון חברתי בלחץ הוא

 .ב"וכיו מרד, התרסה, קונפליקט וכוללות הנעורים
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, להמחשה. ה"ה של התפתחותית הראייה את לתקף ממשיכים האחרונות מהשנים המחקרים

 אנטי והפרעה פסיכופתיה של להתפתחות קשורות ובנעורים תבילדו ה"ה האם בחן אורך מחקר

 עם ילדים אחר עשור במשך עקבו החוקרים. (Burke, Loeber, & Lahey, 2007) בבגרות חברתית

 ו המחקר את התחילו ילדים 077. בסופו 01-34 ו המחקר בתחילת 7-03 הגילאים בטווח שהיו ה"ה

 פסיכופתיות של כמנבא בילדות הרגשית הקהות רמת בבדיקת התמקד המחקר. אותו סיימו 052

 דיווחי והן הנעורים במהלך CD אבחון הן כי הראו הרגרסיה מודל תוצאות. ההתבגרות גיל בסוף

 הצירים בשני פסיכופתיות של קליניים ציונים ניבאו הנעורים במהלך רגשית קהות על מורים

 כי לציין חשוב. המשתנים יתר כלב התחשבות לאחר, 8(Hare) הארה של המודל פ"ע המרכזיים

 הרי, יותר קשות והשלכותיה, יותר גבוהה ההפרעה של היציבות המקדימים שבקרב למרות

. המשכיות מאשר יותר סבירה הבעיה של המשכיות חוסר – התפתחותית מבחינה כללי שבאופן

 החיים בהמשך ה"ה לשימור יותר גבוה לסיכוי קשורה ס"בי גיל לפני התפרצות בעוד, למשל

 בגיל מילדים 35-51% שרק הרי(, 7 בגיל CD להמשך 31 פי עד של לסיכוי קשור 5 בגיל CD אבחון)

 ,.Kim-Cohen et al) שנתיים כעבור להפרעה בקריטריונים לעמוד ממשיכים זה באופן שאובחנו הגן

2005) . 

 אטיולוגיה. 8

 התפתחות להסביר בכדי הוצעו בתייםוסבי, פסיכולוגיים, נוירולוגיים, ביולוגיים, גנטיים גורמים

 סיבה שאין כך על מצביעים ממצאיםה (.;Elliot ,1989 Gardner & Shoemaker, 1989) ה"ה של

-אנטי והתנהגות, תוקפנות, ה"ה של התופעות מגוון את להסביר שיכול יחידי סיכון גורם או אחת

 במודל תלוי בינם והקשר, םנפרדי כיוונים מציעים שונים מחקרים. ובנעורים בילדות חברתית

. חברתי-פסיכו-הנוירו ההתפתחותי המודל הוא אפשרי מערכתי-רב מודל. משובצים הם בו הרחב

 מזיקים מאפיינים ובין הילד של ביולוגיים והגנה סיכון גורמי בין מורכב באופן מחבר המודל

 ;Hamilton & Armando, 2008) ההפרעה לפיתוח הסיכוי מהו להחליט בכדי, הסביבה של ומגנים

Steiner & Remsic, 2007.) אחרות קליניות להפרעות מאשר ה"לה יותר רלבנטי זה שמודל ייתכן .

 הבעיה להגדרת מהותי הוא החברתי ההקשר בתוך מתאים עצמי שויסות העובדה בשל זאת

. יגשיצ התסמינים על אינהרנטי באופן ישפיעו יחווה שהילד הסוציאליזציה שדפוסי ומשום, עצמה

 נוקשה הורית תגובה, מזניחה סביבה עם הילד של יציב לא מזג של אינטראקציה – הדוגמא לשם

 מעבר אל אותה" לגרור"ו הילד של ההתנהגות נתיב את לשנות עשויה אחרים עקה גורמי או

 בנוחות, רגשי בויסות אקּוטיות לא אך בסיסיות בעיות עם ילדה לדמיין אפשר. הנורמה לתחומי

 דפוסי ועם, נפשית תחלואה של היסטוריה עם, יום קשיי הורים לילדה. ההתנהגות אפיוניוב, המזג

 חסרי אותם ומשאירות, אותם מרגיזות, עליהם מקשות שלה הבסיסיות הבעיות. נוקשים הורות

 בהן החינוכיות והפרקטיקות חמורה בענישה מאופיינות אליה תגובותיהם. מבולבלים או אונים

 והיא, מחמירות בעיותיה, מקצינה התנהגותה מכך כתוצאה. עקביות אינן כלפיה נוקטים הם

 .ההפרעה של הקליני הטווח אל נסחפת

                                                           
8

 חברתית אנטי התנהגות - 3 ו( אמפתיה חוסר, נמוך אפקט, פתולוגית שקרנות) ואפקט בינאישית התנהלות – 0: הינם הצירים 
 (.לתכנן יכולת חוסר, נמוכה עצמית שליטה, קיצונית מינית מתירנות) ואימפולסיבית
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 וביולוגיה גנטיקה 8.0

. ה"ה בבסיס הביולוגיים והמנגנונים התורשתי המרכיב אחר בחיפוש עוסק ענף מחקר שדה

 ,Burke, Loeber, & Birmaher, 2002; Stadler, Poustka & Sterzer) הנושא של שיטתיות סקירות

-אנטי התנהגות של מהשונות אחוז 51 ל 41 בין מסבירה הגנטית התרומה כי סיכמו (2010

 העקבי, הרחב במופעה CD של מוקדמת התפרצות עם הוא ביותר החזק הגנטי הקשר. חברתית

 שמשפיעים שונים ביולוגיים במאפיינים ביטוי לידי בא התורשתי הממד(. Moffitt, 2005a) והחמור

 תמיכה של שונות לרמות וזכו במחקר שעלו אלה מגורמים כמה נסקור. הילד של הנפשי המבנה על

 . אמפירית

  טסטוסטרון 8.0.0

 בכך נעוצה הסיבה. ה"לה ביולוגי בסיס אחר בחיפוש" המיידיים החשודים" אחד הוא טסטוסטרון

 בקרב. מהן תוקפניים יותר והם לנקבות ביחס זה אנדרוגן של יותר גבוהות רמות יש שלזכרים

 ובנוזל, ברוק, בדם טסטוסטרון של גבוהות רמות בין מתאמי קשר נמצא בוגרים וגברים נערים

 אלים בפשע ומעורבות חברתית-אנטי התנהגות ובין ((cerebrospinal fluid, CSF השדרה חוט

(Banks & Dabbs, 1996.) ועצמ על חזר לא זה קשר ילדים בקרב, זאת לעומת (Van Goozen et al., 

 לדומיננטיות יותר קשור הטסטוסטרון כי הראה האחרונות מהשנים מחקר, מכך יתרה (.1998

 טסטוסטרון של גבוהות רמות, לפיכך (.Rowe et al., 2004) ישירה לתוקפנות מאשר חברתית

. תכללי לתוקפנות מאשר והובלה כוח על קבוצתי-פנים למאבק יותר קשורות להיות עשויות

, נמוכה הטסטוסטרון ייצור פעילות בנעורים הבשלות ועד מהילדות שחולפות בשנים, בנוסף

 בין הקשר כי לסכם ניתן, לפיכך. מובהק באופן זה מוקדם בשלב כבר מופיעות ה"ה זאת ולמרות

 . בנעורים הפיזית ההבשלה לאחר ורק, עקיף באופן מתקיים ה"וה טסטוסטרון

 עור תמוליכו ורמת לב קצב 8.0.3

 מערכת פעילות של סממנים שני הם (skin conductivity) עור מוליכות ורמת (heart rate) לב קצב

 המערכת את כוללת זו מערכת (.Autonomous Nervous System) האוטונומית העצבים

 מווסתת אשר סימפתטית-הפארא המערכת ואת חירום למצבי תגובות על האחראית הסימפתטית

 . ועוד, הפרשה, עיכול, הלב פעילות, נשימה כגון ושגרתיות רצופות לוגיותפיזיו פעילויות

 ביותר מחקרית-הנתמכים הביולוגיים האינדיקאטורים כאחד נחשב מהרגיל נמוך לב קצב

 שכללו מחקרים 41 שהקיפה בנושא אנליטית-מטה סקירה. ובנעורים בילדות תוקפנית להתנהגות

 החוקרים (.Ortiz & Raine, 2004) -1.41 הוא הממוצע האפקט גודל כי העלתה ילדים 5,838

 מצב לאף קּושר לא הוא שכן ה"לה ספציפי דיאגנוסטי נתון הוא נמוך לב קצב כי מדווחים

 הלב קצב את בדק אורך מחקר. ADHD ל קשור אינו הוא וחשוב פרטני ובאופן, אחר פסיכיאטרי

 ,.Baker et al) 04 בגיל שלהם חברתית-האנטי ההתנהגות רמות ואת, 1 בגיל תאומים זוגות של

 ציינו החוקרים. בנעורים ה"ה ובין בילדות הלב קצב בין ומובהק הפוך קשר מצא המחקר (.2009

 מהממוצע נמוך לב קצב עם ילדים כי וסיכמו, גנטיים לגורמים ובראשונה בראש יוחס הלב קצב כי

 . ייםהח בהמשך ה"ה של להתפרצות מוקדמת נטייה בעלי הם 1 בגיל
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 ב הסימפתטית המערכת י"ע המופעלות זיעה בלוטות של התפקוד פ"ע משתנה העור מוליכות רמת

SNA (Autonomous Nervous System) .תגובת את, מאידך ומשקפת, מחד משפיעה זו מערכת 

 ליצירת הנגישים הפיזיים המשאבים כמות על משפיעה המערכת של הפעילות רמת. ללחץ היחיד

 המוליכות רמת, זאת לאור. לגירוי שלו הרגישות מידת את משקפת ובמקביל, תיתהתנהגו תגובה

 היא המוליכות, כך על נוסף. לחץ מעוררי למצבים האינדיבידואלית לתגובה מהימן סממן היא

 לעכב שמטרתה (Behavioral Inhibition System) ההתנהגותית האינהיביציה מערכת של סממן

 פחד רמות לחוות עשויים חלשה אינהיביטורית מערכת עם אנשים. אברסיביות בנסיבות התנהגות

 מול ועומדים לחץ אירועי עם מתמודדים הם כאשר מווסתות לא התנהגויות ולהפגין נמוכות

 אינדיקאטור לכן היא אברסיביים בתנאים המוליכות רמת. פגיעה או ענישה, הפסד של אפשרויות

 רמת האם בוחנים בתחום במחקרים. לענישה רגישות-ובאי, הימנעות בלמידת לקושי, פחד-לחוסר

. ה"לה קשור זה משתנה והאם מאתגרת או מלחיצה למטלה ביחס משתנה ילדים אצל המוליכות

 2 בין מוקלט לויכוח מקשיבים הילדים בו מלחיץ אירוע בעת המוליכות רמת את מדד המחקר

 הילד אצל ה"ה של תסמינים ובין קשוחה הורות מדדי בין הקשר כי נמצא. לאישה גבר בין דקות

 אצל מאשר המלחיצה המטלה בעת נמוכה עור מוליכות רמת עם ילדים בקרב יותר גבוה היה

 רמת עם שילדים ייתכן(. Erath, El-Sheikh & Cummings, 2009) גבוהה מוליכות רמת עם ילדים

 לקשר מתקשים וכך ,הוריהם מצד ענישה מול אל גבוהה עוררות חווים אינם נמוכה עור מוליכות

 ביחס והן( אשמה תחושת) לעצמם ביחס הן נעימות-הלא תוצאותיה ובין שלהם ההתנהגות בין

 יורדת מולם קשוחים משמּוע אמצעי של האפקטיביות זה באופן(. מעונש פחד או, בושה) להוריהם

 יתיתבעי התנהגות יצמצם ה"ה בעלי ילדים עם אלה באמצעים שהשימוש הסבירות. דרסטי באופן

 עשויים ירודות פחד ורמות שטוחה עוררות רמת עם ילדים, מכך יתרה. יותר נמוכה לפיכך היא

 משום והן יותר נמוכה אצלם העונש שיראת משום הן זאת. קשוחה למשמעת בתוקפנות להגיב

 הם, מכך כתוצאה. אותם שיעורר משמעותי לגירוי זקוקים הם הנמוכה התחילית העוררות שלאור

 אף ולעיתים יותר תקיפים משמוע בניסיונות שמשתמשת סביבה בהתנהגותם יליםמפע למעשה

 הצדדים משני התגובות בו רשע מעגל יוצרת זו דינאמיקה. כלפיהם ישירה אלימות נוקטת

 . ִלפחֹות במקום גוברת ההדדית והפגיעה מסלימות

 HPA ה ציר של הורמונים 8.0.2

 – HPA  (Hypothalamus – Hypophysisה ציר את בגוף מפעילים לחץ מעוררי חיים אירועי

Adrenal.) לאירוע ביחס בעיקר לגוף הזמינה האנרגיה כמות את להגדיל היא הציר פעולת מטרת 

 גירוי של עצבי מסר קליטת לאחר. תקיפה או הגנה, בריחה של אינטנסיבית פעולה שמחייב מאיים

 הורמון להפריש ,היפופיזהה – המוח יותרת לבלוטת פקודה שולח ההיפותלמוס מאיים

. האדרנל – הכליה יותרת לבלוטת ומגיע בדם העוברACTH  (adrenocorticotropic hormon )בשם

 אדרנלין לייצור גורם הלה. הקורטיזול הוא שבהם שהעיקרי הורמונים מפרישה בתורה זו בלוטה

 ACTH ה ייצור יכוילד גורמת קורטיזול של גבוהה רמה. לתגובה הגוף את המכינים ונוראדרנלין

 רמות בין קשר מצאו אחדים מחקרים. הציר פעולת מסתיימת ובזאת שלילי משוב של במנגנון

 חישהה חיפוש לתיאוריית בסיס היוו אלה ממצאים. ה"ה של גבוהות ורמות קורטיזול של נמוכות

(sensation-seeking theory )לחץ עוררימ מצבים בדמות גירוי מחפשים ה"ה עם ילדים כי שטוענת 
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 למצבי נמשכת חשיפה, זאת לצד. שלהם הנמוכות הקורטיזול רמות את להגביר בכדי אלימות כמו

 לציין יש. הילדים בקרב הקורטיזול בהפרשת הנמכה מכך וכתוצאה לגירוי הסתגלות יוצרת לחץ

 קורטיזול מודדים הם, ראשית(. Van Goozen et al., 2007) רבות מגבלות אלה למחקרים כי

 בתוצאות גבוהה שונות היוצר דבר, 11שונות ובאוכלוסיות 10שונים בזמנים, 9שונים ופניםבא

, שלישית. -2.71 עד 1.48 מ אחיד לא ובכיוון רחב בטווח נע במחקרים האפקט גודל, שנית. המדידה

 בסקירה. ה"ה ובין נמוכה קורטיזול רמת בין סיבתי קשר לבסס ניתן לא ולכן מתאמיות התוצאות

 הקורטיזול שרמת הנחה שמאפשר ניסויי בפורמט נעשו מחקרים מאוד מעט כי דווח זןגּו-ואן של

 שעקבו מחקרים שני על רק מדווחים הסקירה כותבי. ההפרעה התפרצות את מקדימה הנמוכה

 התוקפנות רמות לצד הנעורים בתחילת בנים קבוצת של קורטיזול רמות אחר שנים כמה לאורך

 את מתון באופן ניבאה קורטיזול של נמוכה רמה כי הראו התוצאות .הנעורים סוף לקראת שלהם

 כינו שהחוקרים משתנה י"ע תיווך עברה זו השפעה וכי, שנים חמש כעבור התוקפנות הופעת

 של ללחץ תגובה בין שהשוו נוספים מחקרים שני על במקביל דיווחו הכותבים. עצמית שליטה

 של יותר נמוכה הפרשה הייתה הראשונים רבבק. ביקורת קבוצת ילדי מול ה"ה עם ילדים

 . הביקורת קבוצת לילדי ביחס, המלחיץ הגירוי מול אל קורטיזול

 הזנחה או פגיעה,  לאלימות שנחשפו שילדים, אלה ממצאים לאור, ייתכן בהחלט כי לסכם אפשר

, לחץל קיצונית הסתגלות פיתחו(, ה"ה עם םילדימה חלק המאפיין נתון) חייהם של מוקדם בשלב

, אחרות במילים. גבוהה באינטנסיביות מעוררים גירויים לחפש בעתיד אותם שהוביל דבר

 שאליו ומסוכן מעורר גירוי אחר לחיפוש קשורה נמצאה, שלהם הנמוכה הפיזיולוגית התגובתיות

 זה בהקשר מעניין ממצא. המצפון הקהיית ועם לב קהות פיתוח עם קשור נמצא וזה, הסתגלו הם

 לאחר ביותר הקטן השיפור את הראו נמוכות קורטיזול רמות בעלי ה"ה עם לדיםי כי הראה

 מאחרים יותר זקוקים אלה וילדים ייתכן(. Van de Wiel et al., 2004) טיפולית התערבות

 עזרה לקבל שיופנו לפני שלהם HPA ה ציר תפקודי לשיפור בסיסית פרמקולוגית להתערבות

 עשוי התעללות שעברו בילדים ללחץ התגובה מנגנון של נמוךה שהתפקוד, לשער ניתן. מקצועית

 להחזירו ניסיון כל לפיכך. נחשפו הם אליו הקונפליקט או האלימות מעגל כנגד הגנה מנגנון להיות

 .מותאם ורגשי נפשי בטיפול מלווה להיות חייב לתפקוד

 זה במחקר. HPA ה ציר של התקינה פעולתו חשיבות על נוסף אור מטיל חולדות עם מעניין מחקר

(Haller et al., 2001 )החולדה של היכולת להפחתת וגרמו הציר פעילות את החוקרים שיבשו 

 מכלל יצא החולדה של האגרסיה ויסות שמנגנון הייתה המרתקת התוצאה. קורטיזול להפריש

 נמצאת בו לכלוב מכניסים כאשר כ"בד. מכך כתוצאה מאוד הקצינה התוקפנות ומידת, פעולה

, תוקפניים רמזים באמצעות הקטנה על מאיימת הראשונה ממנה יותר קטנה חולדה גדולה ולדהח

                                                           
 המחקר עושה שימוש בכל אחת מהדרכים הללו. –ניתן למדוד את רמת הקורטיזול בדם, ברוק, ובנוזל חוט השדרה  9

10
דיאורנלית, כלומר יש לו מחזור יומי קבוע של הפרשה. יש עליה משמעותית בשחרור שלו הקורטיזול הוא הורמון בעל מחזוריות  

 בשעות לפני העירות ובמהלך היום יש קפיצות בהפרשה.

11
( של ההפרעה, ובאחרים מדידה בקרב early onsetלדוגמא בחלק מהמקרים יש מדידה בקרב ילדי ה"ה עם התפרצות מוקדמת ) 

  סביר להניח כי האיזון הביוכימי בקרב שתי הקבוצות הללו שונה. ילדים עם התפרצות מאוחרת.
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 על ולשמור, עליונות לבסס, אותה להרתיע כדי זאת כל. קטלני לא באופן בה פוגעת שהיא או

 שלהן התוקפנות מנגנון, בניסוי חולדות של האדרנל בלוטת הסרת לאחר זאת לעומת. הטריטוריה

 באיברים ופגעו, רחם ללא הקטנות את תקפו הגדולות החיות. רסן איבדו הןו שליטה איבד

 הכנסת לפני בלוטה כריתת שעברו לחולדות קורטיזול הזרקת. בטןו, צוואר, ראש כגון חיוניים

 הויסות יכולת את קצוב לזמן והחזירה, התוקפנית ההשתוללות את מנעה לכלוב הקטנה החולדה

. א"בנל חיות ממחקרי מסקנות בהעתקת זהירים להיות שיש מובןכ. הנורמטיבית ההתנהגות ואת

 של נכונה בהפעלה קושי יש HPA ה בציר חסר-פעילות עם ילדים שאצל ייתכן, זאת עם יחד

 הביולוגי האיזון מחוסר המושפע האנושי הנפשי המנגנון, זה הסבר פ"ע. דומים מטעמים תוקפנות

(, כמאיים נחווה מלחיץ לא אירוע) לגירוי ונהנכ משמעות לתת מתקשים שהילדים בכך מתבטא

 את להבין מקביל קושי וחווים, השטוחה הראשונית העוררות בגלל מדי חריפה בצורה מגיבים

 . אחרים כלפי שלהם התוקפנות מעשי של היקר והמחיר הקשות ההשלכות

 נוירוטרנסמיטרים 8.0.4

 תגובתית-אגרסיבית התנהגות של שהדיכוי נמצא העצבית ההולכה של הביוכימי לאיזון בנוגע

 ,.Van Goozen et al) משמעותי ידע גוף. סרוטונינרגיים לתהליכים בחוזקה קשור להיות עשוי

 חשוב תפקיד משחק TH-5 (5-hydroxytryptamine,) המכונה לסרוטונין שהקולטן הראה( 2007

 רכוש כלפי(, רצח ימקר וכן קשה אלימות מקרי, לדוגמא) אחרים כלפי אימפולסיבית בתוקפנות

 TH-5 של בפעילות ירידה, ספציפי באופן(. אובדנות, לדוגמא) העצמי וכלפי(, הצתה, לדוגמא)

 באוכלוסיות נמצא זה קשר. אדם בני בקרב והן ח"בע בקרב הן בתוקפנות עלייה עם מקושרת

 ללא ונבדקים, רוצחים, ואנדליסטים, אלכוהוליסטים הכוללות קליניות-ולא קליניות

 יש ולכן מחקרים של מאוד מצומצם במספר אך, ילדים בקרב גם נמצא זה קשר. יכופתולוגיהפס

 הסרוטונינרגיים שהמסלולים לב לשים יש. הצעיר הגילאים לטווח המסקנות הכללת לגבי להיזהר

 את מגרה בהיפותלמוס TH-5 קולטני של עוררות למשל כך. TPS ה ציר של בהפעלה חלק לוקחים

 בייצור להפחתה ומביאה בציר פוגעת הקולטנים של שחסימה בעוד, TPS ה ציר הפעלת

 כנראה קשורות, נוראפינפרין מבוססות, אחרות מערכות, אלה מרכזיים ממצאים לצד. הקורטיזול

 בהשערה התומך מחקר פחות שיש למרות(. Stadler, Poustka & Sterzer, 2010) יזומה לתוקפנות

 ועם מראש יזומה לתוקפנות סיכון עם מתקשרות וראפינפריןנ של מופחתות רמות כי נראה, זו

 את שמעכבת( Strattera) סטרטרה שהתרופה הסיבות אחת כנראה זוהי. חברתית אנטי התנהגות

 בטיפול יעילה נמצאה ,במוח שלו הריכוז בהעלאת עוזרת ובכך נוראפינפרין של החוזרת הספיגה

  (.Pappadopulos et al., 2006) מתונות קשב ותבהפרע טיפול היה המקורי שייעודה למרות ה"בה

 מוחית ופעילות מבנה 8.0.5

 של המוחיים ובתפקוד במבניות ההבדלים על עדויות מציגים אנליטיות-מטה וסקירות מחקרים

 יש אך מעניינות אלה ממחקרים המסקנות (.Rubia, 2011; Tremblay, 2010) ה"ה עם ילדים

 הממצאים רוב. CD של בלעדי אבחון עם ילדים על נעשה מוח ימחקר של מועט מספר שכן לסייגן

 על נעשה מהמחקר אחר חלק; ADHD עם CD של קומורבידיות על נעשו הדימות ממחקרי
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 במחקרי הדגשים שאחד משום. ודיכאון חרדה הפרעת עם CD של מקומורבידיות שסבלו נבדקים

 . מתערבים גורמים ןכא שיש הרי הרגש באזורי המוחית הפעולה על הוא אלה מוח

 וקבוצת, CD ו ADHD של קומורבידיות עם ילדים, בלבד ADHD עם ילדים בין שהשווה במחקר

 בין( brain structure) המוח במבניות הבדלים נמצאו לא, אלה הפרעות ללא ילדים של ביקורת

 נבדלו הקבוצות שתי. CD ו ADHD מ הסובלים אלו ובין בלבד ADHD מ הסובלים ילדים

 הורמיס של והתחתונים העליונים בחלקים שנמצאה מבנית באבנורמאליות הביקורת קבוצתמ

 CD של האבנורמאליות כי הראו אחרים מחקרים(. left cerebellar vermis) השמאלי הצרבלארי

 פרונטלית-האורביטו המוח קליפת כגון שונים באזורים ספציפיים בהבדלים מתבטאת

(Orbitofrontal cortex,) האנטריורי ינגוליטהס (anterior cingulate,) העליונה הצידית האונה 

(superior temporal lobe) ורגש מוטיבציה תהליכי של כמתווכים הידועים שונים לימביים ומבנים 

(Rubia, 2011 .) 

 בחלק CD מ הסובלים בקרב אבנורמאליות נמצאה( brain function) המוח תפקוד מבחינת

 המחקרים רוב(. שם) פרונטלית-האורביטו באונה מדיאלי-הונטרו ובחלק הלימבית מהמערכת

 הקשור המוחי החלק. מסוימת אנומאליות ומצאו רגשי עיבוד של מטלות על נעשו בתחום

 למערכת השייך, זה עצבי גרעין. האמיגדלה הנראה ככל הוא ה"לה מאחרים יותר פונקציונאלית

 מינית התנהגות, ופחד חרדה תגובות, רגשית למידה ןוביניה שונות בפונקציות מעורב, הלימבית

 פגיעה. מהסביבה איום אותות של בתפיסה מפתח תפקיד משחקת האמיגדלה. ותוקפנות

 נזק. נחשים כגון מאיימים לגירויים שלהם הפחד תגובת את משתיקה אדם-קופי אצל באמיגדלה

 או פחד מעוררי גירויים ותלזה יכולתם את מפחית מחלה או משבץ כתוצאה א"בנ של באמיגדלה

 ביחס האמיגדלה של רגישות תת על הצביעו התנהגות הפרעות בעלי בנים עם מחקרים. כעס

 נוער בני של מוחותיהם את fMRI באמצעות סרק המחקרים אחד. שליליות רגשיות לתמונות

 DC לקבוצת חולקו הנוער בני. וניטרליות, עצובות, כועסות פנים בהבעות שצפו שעה 03-30 בגילאי

 ,.Passamonti et al) בריאים ומשתתפים, מאוחרת התפרצות עם DC, מוקדמת התפרצות עם

 ביחס נמוכות תגובה רמות הראו DC ה קבוצות שתי חברי כועסות בפנים צפייה בעת (.2010

 עוררו ניטרליות פנים. חברתית אנטי להתנהגות הקשורים מוח באזורי הבריאים למשתתפים

 ה ילדי בתוך הבדל נמצא עצובות לפנים ביחס. CD ה קבוצות חברי של באמיגדלה תגבוהו תגובות

DC :מאוחרת התפרצות עם מאלה מובהק באופן פחותה ברמה הגיבו מוקדמת התפרצות עם אלה 

 . מוקדמת התפרצות עם ילדים בקרב שקיים יותר הגדול הרגשי הקושי את מתקף שאולי מה –

 הוריים גורמים .1

 ביולוגיים או גנטיים גורמים י"ע מלא באופן מוסברת להיות יכולה אינה ה"ה של האטיולוגיה

 או מחמיר הורות סגנון הכוללים סביבה גורמי .(Boden, Fergusson, & Horwood, 2010) בלבד

 פגיעה (,רעלנים) לֶטַראטֹוֶגנים חשיפה, והתעללות דחק גורמי, הורית פסיכופתולוגיה, מעניש

 ההורים של וגירושין פרידה, הורי לקונפליקט חשיפה, פשע או/ו עוני של סביבה, מאלימות

 התפקודית והיכולת הנפשי המבנה על והן הפיזיולוגית התשתית על הן משפיעים אחרים וגורמים
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 כמה נביא ולהלן, ואחרים אלה גורמים על נערכו מחקרים מאות (.Moffitt, 2005b) הילד של

 .המקיפות המדעיות קירותבס שהועלו המרכזיים מהממצאים

 הורי דיכאון 1.0

 שעה מתחדדת זו אמירה. ילדיהם של הנפש בחיי פן כל כמעט על משפיע הורים של הנפשי מצבם

 פסיכופתולוגי מצב כי הטוענים יש. צעירים לילדים הורים של נפשית בתחלואה עוסקים שאנו

 פי על אף, עצמה ההורית ההתנהגות מאשר ה"לה יותר חזק מנבא להיות עשוי ההורים אצל

 החזקים הקשרים אחד (.Kaplan & Liu, 1999) ההפרעה התפתחות על משפיעים נמצאו ששניהם

 & ,Aisenberg, Trickett, Mennen, Saltzman) ילדים של ה"וה אימהי דיכאון בין הוא שנמצאו

Zayas, 2007; Beck, 1999; Trapolini, McMahon, & Ungerer, 2007 .)של אנליזה-מטה מאמר 

 כאשר, ילדים של ה"לה קשור הורי דיכאון כי סיכם (Connell and Goodman, 2002) וגודמן קונל

 ובין אבות של הקליני מצבם בין הקשר .האב אצל מאשר יותר חזק האם של דיכאון עם הקשר

 נמצא כאן גם, זאת עם יחד; לאמהות ביחס פחות נבדק מלכתחילה ילדיהם של הנפשית הבריאות

 & ,Ramchandani, Stein, Evans) גן בגיל ילדיהם של התנהגות בעיות ובין בדיכאון אבות בין קשר

O’Connor, 2005.)  

-אנטי התנהגות בין לקשר הסבר המציעים שונים מודלים בין השוואה ערך המחקרים אחד

 המודל. (Coley, Carrano & Lewin-Bizan, 2011) ילדו אצל התנהגות בעיות ובין האב של חברתית

 – שונות בדרכים שיעבור שאפשר, הילד והתנהגות ההורה התנהגות בין ישיר לקשר טוען הבסיסי

; עקיף קשר מתארים אחרים מודלים. הגורמים בין שילוב או, התקשרות, למידה תהליכי, גנטיקה

 או עוני לחיי התדרדרות כגון – חברתית-האנטי ההתנהגות מן הנגרמים סיכון גורמי דרך למשל

 של התנהגותו על בפועל שמשפיעים הם הסיכון גורמי כי מציעים אלה מודלים. השכלה מיעוט

 בגילאי ילדים השתתפו בו, שנים משש יותר במשך אורך מחקר נערך המודלים בחינת לשם. הילד

 התנהגות: ישירה השפעה של במודל תמכו התוצאות. נמוכה הכנסה בעלי מבתים תשע עד שלוש

 גבוה היה זה קשר. הזמן עם הילד אצל ההתנהגות בבעיות עליה ניבאה האב של חברתית-אנטי

 הממתנים הגורמים עם מובהקת אינטראקציה נמצאה לא. האב עם שהתגוררו ילדים בקרב יותר

 נוקשה הורות של אחד מתווך משתנה מלבד – האחרים המודלים ידי על ונובאו שנבדקו

 . חברתית-אנטי להתנהגות שנוטים אבות המאפיינת

. ההורים של הנפשית בבריאותם לפגוע בתורן עשויות ילדים של פסיכיאטריות בעיות, בבד בד

 4-7 בני ילדיהם ואת הורים 311 שנים 2 במשך בחן( Bagner et al., 2013) עדכני אורך מחקר

 לש ה"ה על השפיע ההורי הדיכאון: כיווני דו אכן הוא זה קשר כי הראה המחקר. ה"מה הסובלים

 ההורה – דורי-הבין התחלואה ממעגל לצאת קשה כמה עד ממחיש זה ממצא. ממנו והושפע הילד

 אולם. זה של בעייתו את זה מחמירים והשניים, משלו מבעיה סובל הילד, מסוימת מבעיה סובל

 של ה"ה ברמת שיפור: חיובי בכיוון גם לפעול יכול המעגל אפקטיבית התערבות בעת המזל למרבה

 & Bagner) אמהות של דיכאוניים בסימפטומים לירידה הוביל התערבות לאחר עריםונ ילדים

Eyberg, 2003.)  
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 ילדים הורים יחסי 1.3

 בינם והקשר ילדים-הורים ביחסי שהתמקדו מחקרים 03 ונותח אנליטי-מטה סקירה במאמר

 איגום. 2-07 בגילאי בנות 23 ו בנים 0,812 כ"בסה כללו המחקרים (.Waschbusch, 2002) ה"לה

 מאשר ה"ה עם ילדים בקרב מובהק באופן שליליים היו ילד-הורה שיחסי כך על הצביע התוצאות

 באמצעות משמוע של האפקט את בחן אחר אנליזה מטה מחקר. הביקורת בקבוצות ילדים בקרב

 שנה 33 במשך שיצאו ודיסרטציות מחקרים 88 סרק המחקר (.Gershoff, 2002) 12גופנית ענישה

 רמות עם קשורה הייתה גופנית ענישה כי נמצא. כ"סה משתתפים 23,211 ל התייחסות ללווכ

 כלפי תוקפנות, פיזית להתעללות קורבן להיות סיכון עם וכן, הילדים של מיידי ציות של גבוהות

 שהוכו שהילדים מוגבר סיכוי וכן, בבגרות ופשיעה נוער עבריינות, חברתית אנטי התנהגות, אחרים

 נמוכות רמות עם קשורה הייתה הענישה, כך על נוסף. זוגם בבני או שלהם בילדים בעתיד יתעללו

 המשתנים מבין. הילדים של נפשית ובריאות, להורים הילד בין הקשר איכות, מוסרית הפנמה של

 – בהתאמה לחלש מהחזק, הראשונים המשתנים שלושת עבור ביותר חזק היה האפקט גודל האלה

-מטה מאמר. אחרים כלפי ותוקפנות, אחרים י"ע התעללות לקורבן להפוך וןסיכ, מיידי ציות

 של התייחסותית תוקפנית להתנהגות ביחס ההורות סגנונות סוגי של פילוח ערך נוסף אנליטי

 38,117 שכללו מחקרים 48 בחן המחקר(. Kawabata et al., 2011) חברתיים קשרים בתוך הילדים

: הורות סגנונות של בסיסיים אשכולות לארבע שנסקרו מחקריםה את סיווגו החוקרים. ילדים

 הראו האנליזה לאחר. מעורבת לא והורות, מחמירה הורות, שתלטנית הורות, חיובית הורות

 לשאר מעבר הילדים של התייחסותית תוקפנית להתנהגות קשורה מחמירה הורות כי התוצאות

 בתוך אחרים בילדים יפגעו שילדיהם סיכויה את מגבירים אלה שהורים היא המשמעות. גנונותהס

 מייצרת מחמירה הורות כי סברו החוקרים. והוירטואלית הרגילה בסביבה חברתיים קשרים

 מחוללות והרגשת רגשי ויסות של אופטימאלית רמה לפתח מצליח אינו הילד בו סביבתי הקשר

, למשל כך. אחרים עם וניתוהרמ משותפת לאינטראקציה חיוניים שהנם( social efficacy) חברתית

 קונפליקט בזמן והרסניות עוינות, אגרסיביות תגובות של בעיכוב להתקשות עשויים אלה ילדים

 ולא) שתלטני סגנון עם אבות וכן, מזניחה הורות כי בנוסף הראה המחקר. חברתית מצוקה או

 במידה כי אם ,ילדיהם של תוקפנות של זה לסוג קשורים הם גם היו(, סגנון אותו עם אמהות

 . יותר מועטה

 שלו האפשרית התרומה בשל רבה להתייחסות זכה( harsh parenting' )מחמירה הורות' המושג

 וכופות כוחניות ולפעולות שליליות רגשיות לתגובות מתייחס המושג. ילדים אצל הפרעות לפיתוח

 קריאה, צעקות) ילוליתמ תוקפנות כוללים הללו(. Patterson, 2002) ילדיהם כלפי מפנים שהורים

 אחד הוא ה"ה ובין זה הורות סגנון בין המתאם(. סטירות, צביטות, מכות) ופיזית(, לגלוג, בשמות

 הקשרים של והשלילי העוין שהאופי הוא למתאם שניתן ההסבר. בספרות שנמצאו הגבוהים

 את מפנים ילדה. ובכפייה בקשיחות שמאופיינים גומלין קשרי יוצר מחמירים הורים עם הרגשיים

 הוא כאשר. שלו הרגשות וויסות הקשרים ניהול באסטרטגיות אותם ומשלב הללו הקשר דפוסי

 כלפי ופוגעניות תוקפניות התנהגויות מחצין הוא, המשפחתי מהתא נבדלות יחסים מערכות מפתח

                                                           
12

 לשלוט או לתקן במטרה פציעה ללא כאב לו לגרום כוונה תוך הילד כלפי פיזי בכוח כשימוש גופנית ענישה הגדיר הכותב 
 . בהתנהגותו
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 לישוכפ לא ההתנהגות שדפוס מדגישים עכשוויים חוקרים כי לציין יש. בבית שלמד כפי, אחרים

 אף. החברים עם הקשר לבין ההורים עם הקשר בין הבדלים לדוגמא לזהות יהיה ושניתן, במלואו

 הוא, כאחד וחברים הורים מול קבוע ויישאר, המערכות בין עצמו על שיחזור המשתנה, כן פי על

 באופן ולהגיב שלו הרגשית העוררות את לווסת הילד של היכולת העדר או הנמוכה היכולת

 (.aramella & Leve, 2004Sc) מותאם

 התנהגות לשחרר יכולה הורית לתוקפנות החשיפה ,בנדורה של החברתית הלמידה תיאוריית לפי

 אלימה לתגובה מודל ולספק, בעיות לפתרון אלימות סכמות לאימוץ לגרום, הילד אצל תוקפנית

, לאם האב בין להתגלות עשויה התוקפנות לעיתים (.Bandura, 1977) נוספים חברתיים במצבים

כך למשל, נמצא . שלו ההתנהגות בעיות על תשפיע היא זה במקרה גם אולם, לילד ישיר ביחס ולא

קשר מובהק בין קונפליקט גלוי לעין בין ההורים ובין בעיות רגשיות והתנהגותיות בקרב ילדיהם 

(Jenkins & Smith, 1991) .הורים םע אלים קונפליקט של ונשנים חוזרים מקרים, אופן בכל 

 הסכמה חוסר של מאיימים לא מקרים שגם כך, איום של לרמזים מאוד לרגיש הילד את כיםהופ

 Erath, El-Sheikh) תוקפניות תגובות ויעוררו קונפליקט של כסימנים יפורשו אחרים עם ויכוח או

& Cummings, 2009.) ונמצא ולהתעללות להזנחה קורבנות שהיו ילדים, יותר קיצוניים במקרים 

 (.Maxfield & Widom,1996) ואלימות עברייניות התנהגויות בעתיד לפתח גבוה סיכוי כבעלי

 בילדותם התעללות שחוו מהמשתתפים למחצית קרוב, 23 לגיל הגיעם עד, זה במחקר למעשה

 דברים לצד .תנועה לעבירת קשורה שאינה פלילית בעבירה מעורבות בגלל אחת פעם לפחות נעצרו

 חיים ומצבי התנהגויות מקבץ עם יחד מופיעה הורים של מתעללת שהתנהגות לזכור יש, אלה

 בין להפריד קושי וקיים( קשה עוני, ממכרים בחומרים שימוש, נפש מחלות למשל) נלווים

  .איתה יחד המופיעים התנאים שאר של ההשלכות לבין עצמה ההתעללות של ההשלכות

 של התקין הפיזיולוגי התפקוד על משפיעים הורית הזנחה או התעללות, אלימות של מקרים

 בילדותם התעללות שעברו מטופלים בקרב, לדוגמא. הנפשי תפקודם על מכך וכתוצאה הילדים

 קלה ואנורמאליות HPA (Heim, et al., 2001,) ה בציר אנורמאלית פעילות נמצאה הוריהם י"ע

 מראים התעללות של עבר עם ופליםמט, יוצא כפועל(. Teicher, et al., 2004) שונים מוח באזורי

 Dodge)  ה"ה להתפתחות בתורם תורמים אלה שקשיים וייתכן, חברתיים מסרים בעיבוד קשיים

et al., 1995 .)רמות הפגינו בילדותן מינית התעללות שעברו שנערות מצא בישראל שנערך מחקר 

, רכוש נגד עבירות, הגוף גדנ עבירות שכללו קיצוניות חברתיות אנטי סיכון התנהגויות של גבוהות

, ועמדי, כסאברי-חורי, וינטראוב-סטאטלנד) וזנות, ואלכוהול בסמים שימוש, סמים עבירות

3103.) 

 החברתי העולם של פנימיים מודלים מפתחים ילדים( Bowlby, 1973) ההתקשרות תיאוריית פ"ע

 הילד לצרכי גישר המטפל כאשר. העיקריים המטפלים עם שלהם המוקדמות החוויות סמך על

 או רגיש שאינו הורה במחיצת חיים. עמו בטוח התקשרות דפוס יפתח הילד, היטב אליו ומגיב

 לא התקשרות דפוסי יפתח שהילד הסיכוי את מגבירים מותאם באופן להגיב כיצד יודע שאינו

 יחסים מערכות יפורשו דרכו, ומעורער בטוח לא, שלילי פענוח צופן להוות עלולים הללו. בטוחים

 חד ממצאים התקבלו טרם ה"ה להתפתחות התקשרות שבין הגומלין מערכת בבחינת. עתידיות

 חד אינם הם אף ה"לה בטוחה לא התקשרות בין ישיר לקשר באשר והממצאים, משמעיים

 לא התקשרות עם ילדים כי הראה המחקר, זאת עם יחד .(Greenberg et al., 1993) משמעיים
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 של קשר ליצירת שלהם ובתגובה אחרים עם קשר ביצירת יותר ליליש אפקט מפגינים בטוחה

 ומבטאים, פופולאריים פחות, תוקפניים יותר הם בנוסף (.Sroufe et al., 2005) איתם אחרים

 על המצביעות עדויות הן אלה(. שם) ועמיתים מורים של ד"חו ס"ע, חברתית-פרו התנהגות פחות

 רמות מראים כאלה ילדים מדוע, ישיר באופן לא אם גם, תמסבירו ןוה נמוכים חברתיים כישורים

 . אחרים מצד לתוקפנות מטרה מהווים שני ומצד, התייחסותית בעיקר, תוקפנות של יותר גבוהות

 משתנה מחמירה להורות הילדים של הפגיעּות כי, זה בחלק שנאמרו לדברים במקביל, לזכור יש

 הורות של זה לסוג שנחשפים הילדים כל לא. הילד אצל עצמי וויסות מזג של מאפיינים בסיס על

 . הבא בחלק כך על עוד .משמעותית שונות למצוא ניתן שכן אלה בקרב וגם, ה"ה מפתחים

 הילד של ומנטאליים רגשיים מאפיינים .01

 להוות וכך ילדים אצל מאוזן רגשי ויסות בהתפתחות לחבל עלולות( טמפרמנט) מזג של הפרעות

 ביטוי לידי בא" קשה" מזג (.Stadler, Poustka & Sterzer, 2010) תוקפנית נהגותלהת סיכון גורם

 חוסר, עזות תגובות, מועטים חיוביים רגשות, מיידיים שליליים ברגשות מאופיין, מוקדם בגיל

 מנבא משתנה זהו (.Sanson & Prior, 1999) בהרגעה וקושי, שליטה ניסיון לכל התנגדות, בגמישות

 ונטייה ריגושים אחר חיפוש, כן כמו. החיים בהמשך תגובתית תוקפנות כמו גותהתנה לבעיות

 נמוכה לחרדה פחותה ובמידה, תוקפנית להתנהגות בסבירות לעלייה נקשרו לאימפולסיביות

 בין רמזים נכון לא מפרשים תגובתית תוקפנות עם ילדים כי נראה(. שם) לאחר מנזק ולהתעלמות

 יזומה תוקפנות עם ילדים. כעוינת חברתית-פרו או עמומה רתתקשו להבין ונוטים אישיים

. מתאימה תגובה בחירת ויכולת נגישות, הפעולה מטרות להבנת ביחס בעיקר בעיות מפגינים

 ילדים בקרב משמעותי באופן עולה והתנהגות תוקפנות בעיות לפיתוח הסיכון, בנוסף

 ,Stadler) מופחתת חרדה עם נוער בני רבבק יותר מוגבל ובאופן, ריגושים ומחפשי אימפולסיביים

Poustka & Sterzer, 2010) .של האפקטיביות את מפחיתים כאלה טמפרמנט מאפייני עם ילדים 

 בין קשר יש, מכך כתוצאה (.Scaramella & Leve, 2004) הוריהם של והמשמעת החינוך פעולות

 כופה, ביקורתית, זפניתנ, קשה בענישה לנקוט הורית נטייה ובין הילד של קשה טמפרמנט

, בביקורת מאופיין הפידבק אבל התנהגותם על פידבק יותר מקבלים אמנם הילדים. ושתלטנית

(. שם) עצמיים ואימון להתנסויות יותר מועטות אפשרויות ובמתן, מילולית במקום פיזית הבהנחי

 ההתנהגות בעיותו התוקפנות בסולם גבוה מדורגים טמפרמנט בעיות עם ילדים 5 לגיל שהגיעו עד

  (.Fagot & Leve, 1998) וגננות הורים י"ע

 שיוביל שגוי באופן חברתיים מצבים לפרש עשוי הילד, המזג או הרגש יסותובו בעיות ללא גם

 ועל הילד של העולם תפיסת על דגש שם המידע עיבוד מודל. מותאמת לא תוקפנית לתגובה אותו

 דרכי לבחור כיצד ויודע בחייו חברתיים רועיםלאי משמעות נותן הוא בה הדרך על השפעתה

( קידוד 0. לפי מודל זה ההתנהגות החברתית היא תוצר של שישה צעדים הקשורים זה לזה: פעולה

( ייצור או הנגשה 4( בחירת והבהרת המטרה 2( פרשנות של הסימנים 3רמזים וסימנים חברתיים 

 (.Wilson & Lipsey, 2006התנהגות )( מימוש ה3( בחירת תגובה 5של תגובות להשגת המטרה 

קושי או תקלה באחד השלבים עלולים להוביל לטעות בשיקול הדעת ובבחירת חלופת הפעולה 

הנכונה. למשל, טעות בהבנת רמז בינאישי או פירוש מוטעה של כוונת האחר יביאו לכשל בהבנת 

הוא בהחלט עשוי המצב החברתי. אם מדובר במצב עמום או רב משמעי שהילד פירש כעלבון 
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להגיב אליו בצורה תוקפנית. לעיתים אפילו מבט תמים, צחקוק לא מכוון או נגיעה סתמית של 

ילד אחר בכיתה בילד עם ה"ה עשויים לגרור תגובה כזו. בנוסף, הקושי בעיבוד המידע מתבטא גם 

ע במגבלה ביכולת להעריך נכונה את ההשלכה של בחירה בתגובות מסוימות או להיות מוד

 עם המתרחשת האלימות בדפוסי הירידה כי לציין חשוב זה בהקשר לנגישות של תגובות אחרות.

 ההתקדמות. שלו הקוגניטיביות המיומנויות פיתוח של, היתר בין, תוצר היא הילד התבגרות

 הרגשית, העצמית השליטה תהליכי את משפרת ומשם יותר גבוהה ויסות ליכולת קשורה השכלית

 מתוקפנות ולהימנע צעדיו את לשקול לילד יותר קל ,התפתחו שאלה אחרי. וההתנהגותית

 (.3100, רוזנבאום-ורונן רוזנבאום)

 הראה המחקר. ה"ה עם מהילדים חלק לאפיין שעשוי ייחודי רגשי קו על הצביע ישראלי מחקר

 נכונה לזהות בעיניהם הקשורים ערכים על ומגן שמשמר" כבוד קוד" שאימצו ,מתבגרים שבנים

 & Somech) אחרים מנערים יותר התנהגות ולבעיות לאלימות נטו ,וחזק צעיר גבר של

Elizur, 2009.) המתבגרים בעיני שנתפס מה כלפי וכוחניות רגישות בתגובות התבטא הכבוד קוד 

 מצומצם בטווח שמתאפיינים, רגשית קהות עם נערים כי מצא המחקר. הגברי כבודם את כמכתים

 והוא, הכבוד קוד את לאמץ נטו, שלילית התנהגות על חרטה וחוסר מפתיהא חוסר, רגשות של

 שכך הוא הכבוד לקוד המתבגרים של למשיכה ההסברים אחד. בעתיד התנהגות בעיות ניבא בתורו

 התקשרות עם נערים כי הסבירו החוקרים. קבוצתם חברי בקרב גבוה חברתי לסטאטוס זוכים הם

, שלהם הביטחון לחוסר פיצוי כמנגנון אחרים על ושליטה בתחרות להתמקד נוטים בטוחה לא

 קוד הפנמת. החברתי כבודם את בעיניהם שמאדירות ומחוות להתנהגויות משיכה מראים ולכן

 .  אחרים על וכוח שליטה דרך שלהם הגבריות תחושת את להגביר הזדמנות להם מעניקה הכבוד

 נוספים רקע גורמי .00

 מגורים באזורי יותר נפוצות והן, ODD וה CD ה אבחנות חותשכי עלתה האחרונים בעשורים

 הסביבתי הזיהום לרמות זו עלייה מייחסת הגישות אחת. (Needlman et al., 1996) עירוניים

 במשכל ירידה ובין בדם עופרת של זעירות ותכמוי בין קשר נמצא שכן אלה באזורים הגבוהות

 אלימות, אבטלה ןוכג אחרים סביבתיים סיכון גורמי(. שם) ילדים בקרב בתוקפנות ועלייה

 חברתית אנטי להתנהגות קשורים הם גם נמצאו נמוך אקונומי-סוציו ומצב במשפחה עוני, בשכונה

; CD ל אקונומי-סוציו מצב בין מתווך כגורם משמשת הורית התנהגות(. Mcloyed, 1998) ה"ולה

 באופן להגיב שלהם היכולת חינתמב יותר חלשה פתיחה בנקודת נמצאים נמוך ממעמד הורים

 (.שם) הילדים בקרב ותוקפנית סרבנית התנהגות לחולל שעשויה עובדה, לילדים מתאים
 

 בהריון סיבוכים(. Wakschalg et al., 1997) בנים בקרב CD-ל כמנבא נמצא הריון בזמן עישון

 ללחצים חשיפה (.Hack et al., 1992) התנהגות בעיות של להתפתחות כקשורים הוכחו ובלידה

 Mathijessen et) ילדים בקרב ODD ו CD להתפתחות סיכון גורם היא גם להוות עלולה יומיומיים

al., 1999.) עם צעירים CD ללא צעירים שחוו מזה יותר גדול לחץ חווים שהם כך על דיווחו CD .

 CD עם לבנים הבהשווא יותר גדול יומיומי לחץ חוות שהן כך על דיווחו CD עם בנות, ועוד זאת

 (. שם)
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לובר ושות' הראו כי האחוז של מתבגרים המבצעים עבירות אלימות עולה באופן ליניארי 

בהעדר  2%(. הסבירות לאלימות נעה מ Loeber et al., 2005כפונקציה של מספר גורמי הסיכון )

לרקע או יותר גורמי סיכון. חלק מגורמי הסיכון קשורים  1כאשר קיימים  011%גורמי סיכון ועד 

להתנהלות בבי"ס. המשתנים המנבאים החזקים ביותר  , וחלקחלק למאפיינים של הילדמשפחתי, 

 CD, התפרצות של בעיות הנם: היעדרות מבי"ס, מוטיבציה נמוכה בבי"סלהתנהגות אלימה 

אקונומי נמוך של -, מעמד סוציורגש-וחוסר לב , מצב רוח דכאוני, קהות01לפני גיל  קשות

 המשפחה, רמת דחק גבוהה אצל ההורים, ואיזור מגורים בעייתי. 

 קשורים להיות שעשויים השונים והסיכון הדחק גורמי של בהשפעהיש לציין כי ישנם הבדלים 

 ולגיל, אליו החשיפה של הזמן למשך(, שווים אינם והזנחה התעללות) הגורם גלסו, מגדר להבדלי

 . החשיפה בזמן הילד

 הגנה גורמי .03

הילדים שמגיעים מרקע עני או משכונה אלימה, שנחשפים לסביבה הורית קשה, או רוב 

מפתחים ה"ה. זאת משום שלצד גורמי הסיכון אינם שמאופיינים בקצב לב נמוך מהנורמה 

נהגות בעייתית ישנם גורמי הגנה שהופכים את הילד לעמיד בפני השפעות פוגעניות. בני נוער להת

ככל שהתאפיינו במנת משכל גבוהה יותר, רמת חיפוש בעלי חוסן שגדלו במשפחות קשות נמצאו 

 & ,Fergussonאחר ריגוש נמוכה יותר, ומספר מצומצם יותר של קשרים עם חברים עבריינים )

Lynskey, 1996.)  לעתים מספיק לטפח גורם הגנתי אחד כדי לחזק את הילד ולהפוך אותו לבעל

( שבדק מתבגרים 3118פריד וטייכמן, -עמידות גבוהה ותפקוד תקין. במחקר ישראלי )גבריאל

שאבותיהם אלכוהוליסטים, נמצא שהעובדה שהאם לא שתתה ושהילדים היו מודעים לכך 

, לעתים די בנוכחות קרובה של מבוגר אחראי ומטפל אחד שלהם. כלומר החוסן השפיעה על מידת

 בכדי לאפשר למתבגר לפתח זהות עמידה ומתפקדת.

גורם הגנה משמעותי להתפתחות ה"ה עשוי להיות התערבויות חיצוניות המתמקדות בטיפוח 

. הממצאים מראים, כי עבודה עם הורים על אסטרטגיות התמודדות היא בין 13הורות חיובית

זאת ועוד,  (.Brestan & Eyberg, 1998המשפיעים ביותר בכל הנוגע לטיפול בהפרעה )הגורמים 

בכוחו של שיפור המיומנויות ההוריות להפחית את חומרת הסימפטומים של ה"ה בילדות ובדרך 

בהקשר החינוכי פותחו  (.Furlong et al., 2012זו לשפר גם את מצבם המנטאלי של ההורים עצמם )

תה לשימוש מורים שנמצאו כבעלי השפעה ממתנת על התנהגות מפריעה ותוקפנית שיטות ניהול כי

(Oliver et al., 2011 .) 

  וסביבה תורשה: גורמים בין אינטראקציה .13

כפי שניתן לראות מהממצאים שהובאו עד כה, גורמים רבים תורמים להופעה של ה"ה. מעבר למניית 

בדיון אודות השפעת התורשה והסביבה על . ים ביניהםהיחס הגורמים, יש חשיבות למתן הסבר לסוג

                                                           
13

 יעילות וטיפול מניעה תכניות על םהקיי הידע" – המקבילה בסקירה למצוא ניתן ה"בה לטפול התערבות שיטות על רב פירוט 
 ".החינוך במערכת תלמידים אצל מפריעה התנהגות של בבעיות ומועילות
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ה"ה למשל, ינסו החוקרים להמחיש כיצד גנים ואותות מן הסביבה עובדים יחד, משפיעים זה על זה, 

 קדמת לסבול ממזגנטייה גנטית מוילדים עם  –לדוגמא (. Rutter, 1997וכך מחוללים את ההפרעה )

-להתנהגותם. זוהי דוגמא ליחסי תורשה קשה נמצאים בסיכון גבוה לעורר התייחסות הורית מחמירה

הנטייה המוקדמת של הילד יצרה סביבה שמאפייניה עלולים להחמיר –( evocativeסביבה מעוררים )

טית מוקדמת ילד עם נטייה גנ –סביבה עשויים להיות גם אקטיביים -את ההפרעה. יחסי תורשה

להתנהגות מפריעה עשוי להמשך לסביבות מסוכנות, כמו התרועעות עם עבריינים, ובכך להגביר את 

 הסבירות שהנטייה שלו תממש את עצמה. 

חוקר (. התחום 3102ון, הוא האפיגנטיקה )ליפט בעקבות קו חשיבה זהתחום שהתפתח בעשור האחרון 

טווח -תים גנים ע"י אותות מהסביבה באופן יציב וארוךאת המנגנון דרכו מופעלים, מושפעים, ומווס

כימית -עצמו ישתנה. האותות הסביבתיים עושים זאת באמצעות השפעה מתּווֶכת DNAמבלי שסדר ה 

על תהליך הִתכנּות וההפעלה של הגן. דוגמא להשפעה אפיגנטית של הסביבה הגיעה ממחקר ניסויי על 

 צאצאיהן(. אמהות חולדות, שמיעטו ללקק את Weaver et al., 2004התנהגות אימהית בקרב חולדות )

שתפקידם לקודד  ,בימים הראשונים לאחר ההמלטה, הביאו לכך שגנים ספציפייםולטפל בהם 

בהיפוקמפוס של הצאצאים, לא  (glucocorticoid receptor genesקורטיקואידים )-קולטנים גלוקו

לווסת תגובות לחץ בגוף החולדה. הבדלים אלה  שתפקידו HPAהופעלו. כפועל יוצא נפגע ציר ה 

התרחשו בשבוע הראשון לחיים ונמשכו בבגרות. מעבר לכך, כאשר צאצאים של אמהות לא מטפחות 

שעות בלבד לאחר ההמלטה, חל שינוי בביטוי הגנטי  03הועברו לאחריותן של אמהות מטפחות 

מלמד הן על קשר סיבתי, והן על והפנוטיפי של הצאצאים והם חוו התפתחות תקינה. ממצא זה 

 העובדה שההשפעה היא רברסבילית. 

מחקר פורץ דרך בכיוון זה בהקשר של ה"ה בקרב בנ"א בחן האם הפרעה בגן שמקודד נוירוטרנסמיטר 

(. הגן שנבדק היה Caspi et al., 2002) על ה"הספציפי יתווך את ההשפעה של התעללות בילדות 

MAOA (monoamine oxidase A)  שקשור לייצור סרוטונין, נוראפינפרין ודופאמין. מחסור בגן זה

קושר בעבר להתנהגות תוקפנית במחקרים על עכברים ובני אדם. התוצאות הראו שילדים שעברו 

והפרעת אישיות אנטי חברתית,  CDהתעללות, ובגנוטיפ שלהם היו רמות נמוכות של ביטוי הגן, פתחו 

לדים עם רמות גבוהות של ביטוי הגן שעברו התעללות ת יותר מאשר יוהיו מעורבים בפשע אלים בבגרו

 . דומה

אלה ממצאים ראשוניים, אולם הם פותחים חזית חדשה בהבנת קשרי הגומלין בין תורשה וסביבה 

במהלך ההתפתחות באופן שלא היה מוכר עד כה. המחקר האפיגנטי חשוב ביותר שכן הוא יודע לבחון 

והחיוני בין אותות מן הסביבה ובין הרמה המולקולארית של התא, וכך  אמפירית את הקשר הנסתר

לספק הסבר מעמיק לדרך בה הפרעה יכולה להיות משוכפלת מדור לדור. מנגנון זה יכול למשל 

להסביר כיצד חשיפה של האם לסביבה מסוימת, או התנהגות פרטיקולארית שלה, מתורגמים דרך 

נוטיפית בקרב הצאצאים ניתן להניח כי תחום זה יהיה בחזית מנגנון התורשה האפיגנטי לשונות פ

המדע בשנים הקרובות ובהמשך ניתן יהיה לגזור ממנו המלצות לפעולות מניעה, התערבות וטיפול 

 בפסיכופתולוגיה כללית ובה"ה בילדות בפרט. 
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 קודת מבט מערכתית. נ04

ערכת הבית ספרית הוא ארתור היקף על ה"ה בתוך המ-החוקר הראשון שערך מחקר אמפירי רחב

תלמידים בבי"ס תיכון  0311(. הלה בחן את ההתנהגות המפריעה בקרב 0134סטינצ'קומב )

בקליפורניה. ה"ה נמדדה ע"פ התנהגויות שהפרו את ההתנהלות התקינה בבי"ס כמו למשל 

ליים של הוצאה מהכיתה, היעדרות, בריחה משיעור, וקבלת מכתב להורים וכן ע"י ביטויי רגש שלי

, שנאה, יחס קודר, תגובות ציניות, אדישות לחוקים, והתעלמות מכללי ההתנהגות ותררממהת

הנאותה. סטינצ'קומב טען שבני הנוער שהתנגדו ביטאו בדרך זו את הניכור הרגשי שחשו כלפי 

 expressiveהמערכת החברתית והסמכויות המייצגות אותה וכינה את התנהגותם בשם "

alienation ." המסקנה המרכזית מהמחקר הייתה שמעשי התנגדות והפרעות מתרחשות בבי"ס

כאשר הסטאטוס העתידי של התלמיד אינו קשור באופן בהיר לביצוע, מצב או פעילות עכשוויים. 

דהיינו, המחויבות לסדר החברתי ולהימנעות מהפרתו אינן תלויות אך ורק במה שיש לאדם והוא 

לדברים שיש לו תקווה להשיג. לפיכך, שאיפה וציפייה ברורות  אינו מעוניין לאבדו, אלא גם

משחקות תפקיד משמעותי ביצירת הקונפורמיות או בריסון ההתנגדות או התנהגות ההתרסה 

בסביבה החינוכית. ברגע שהקשר מתרופף, התלמיד הופך הדוניסטי יותר משום שאינו מצליח 

לדחיית סיפוקים עכשווית או עשויה להיות לדמיין כיצד השגה של מטרות ארוכות טווח קשורה 

מושפעת לרעה מהתנהגות שלילית בהווה. לאור זאת, המסקנה המתבקשת היא כי מבחינת 

המסגרת הבית ספרית העתיד, יותר מאשר העבר, משפיע על התנהגות מרדנית ומפריעה. ואם כך, 

ישרתו אותו בעתיד  הרי שאחת המשימות המשמעותיות בחינוך הוא לגרום לתלמיד להבין כיצד

 ההשקעה, המאמץ, וההקרבה שיעשה כעת. 

מאפיינים פסיכולוגיים ספציפיים העומדים מאחורי ההתנהגות המתריסה ונמצאו במחקר 

לנער או לנערה אין בהכרח מטרות ארוכות טווח או תגמולים  –( חוסר תועלתניות 0כוללים: 

עיות עלולות להיות קשורות להתנהגות שמעוררים את בעיות ההתנהגות בכיתה )אם כי אח"כ הב

הן ביחס הכללי כלפי מי שמציית לנורמות  –( שליליּות וזדוניות 3עבריינית שלה יש תגמול ברור( 

יש התנגדות לפעילות אם היא כרוכה  –( הדוניזם קצר מועד 2וכלפי קונפורמיות באופן כללי 

או למתן התנהגות אימפולסיבית; במאמץ או בתסכול והתנגדות מקבילה לפעילות שאמורה לרסן 

מבחינה קוגניטיבית העולם נתפס כמקום שבו לא שווה להקריב רגע של הנאה בהווה עבור תגמול 

( הדגשה של האוטונומיה העקרונית מהתערבות של מבוגרים והניכור מהמערכת 4או רווח בעתיד 

אופנוע או בילויים אלא  הבית ספרית. לדוגמא, נער שיקבל עצה לא לבזבז את כספו על אלכוהול,

להשקיע חלק מהסכום או לקנות ספרים עשוי להגיב בהתנערות ובכעס משום שהוא זה שעבד 

בשביל הכסף. במקרים אלה יש דגש חזק על ניכוס אוטונומיה בוגרת בשלב לא בשל, ובהקשר לא 

כחלק  בריא, ועל התנגדות חריפה לניסיונות התערבות חיצוניים )גם אם מטרתם להטיב עמו(

 ממאבק השליטה והניהול העצמי. 

 החינוכית המסגרת אקלים 14.1

אפיוני הילד ונתונים על הרקע המשפחתי ממנו הגיע מסבירים את רוב השונות בה"ה 

(2008Thomas et al., .)  ,לצד זאת, גורמים הקשורים לסביבה הבית ספרית עשויים לתרום לה"ה
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להתפרצותה, ו/או להפצתה. נמצא כי חשיפה  למתן אותה, ובמקרים מסוימים להיות הזרז

מנבאת תוקפנות וה"ה בקרב ילדים, בדומה לאופן בו  ובמסגרת החינוכיתלאלימות בקהילה 

אלימות פיזית שהילדים חווים על בשרם מנבאת זאת, תוך בקרה של משתנים הקשורים 

התפתחותי -יקרו. המחקר המ(Renner, 2012)במשפחה. הנתונים נמצאו אצל בנים ובנות כאחד 

מראה כיצד תגובות יומיומיות בקרב קבוצת הילדים לפעולות תוקפניות של חבריהם עשויות 

שנות הגן ובי"ס  ת ההתנהגויות הבעייתיות, לאורךלהגביר מחד, או לחסום מאידך, את שכיחו

(Dishion & Tipsord, 2011.)  נערכה תצפית אחר מספר ילדים בגן שנבחרוהללו באחד המחקרים 

באופן אקראי, וזו איתרה התנהגויות של לגלוג והטרדה בקרב חלק מהילדים כלפי ילדים אחרים 

חלשים מהם. כאשר התנהגות זו התקבלה באופן חיובי ע"י ילדים שהיו עדים לה אך לא מעורבים 

בה, עלתה הסבירות שהילד הפוגע יחזור עליה באופן חמור יותר ובהקשרים נוספים בשנתיים 

 (. Snyder et al., 2005העוקבות )

שנעשה על הקשר בין תפיסת הכיתה ובעיות התנהגות בקרב תאומים זהים שלמדו אחר מחקר 

בכיתות שונות נותן משנה תוקף לחשיבותו של האקלים הבית ספרי והכיתתי. המחקר הראה 

גם שהאווירה בכיתה והאופן בו היא נתפסת על ידי הילד נמצאים בקשר חזק לבעיות התנהגות, 

 . (Oliver et al., 2008)כאשר גורמים גנטיים ואלה הקשורים לסביבה ביתית מוחזקים קבועים 

בית הספר מהווה סביבה עם נורמות, ציפיות וחוקים שעל הילד לעמוד בהם, מטלות שעליו למלא, 

נושאים חדשים ללמוד, ילדים אחרים להתחשב בהם, ודמויות סמכות לא הוריות להקשיב להן. 

להתמקד בפעולות הדורשות ריכוז, קשב, דחיית סיפוקים וויסות רגשי של רגש ואגרסיה  הצורך

נבחן כמעט בכל יום מחדש בכיתה. לפיכך, לילדים רבים עם ה"ה, בי"ס הינו אתגר לא פשוט 

להתמודדות. קשיים אלה יתקיימו בפרט בזמני מעבר כמו כניסה לכיתה א' או מעבר לחטה"ב 

(, או בזמני לחץ כגון בכיתות עם מורים מקצועיים שאינם 3100גולדברג, -מןרקח, בירן ופריד-)אדי

מכירים היטב את הילד, בטיולים, בזמני בחינה וכיו"ב. המחקרים מאששים זאת מכיוונים שונים. 

לדוגמא, ילדים שהגיעו עם בעיות התנהגות מהגן הראו עלייה בהפרעות בשנתיים הראשונות 

. ילדים בעלי הישגים אקדמיים גבוהים סבלו פחות מקשיים (Perry & Weinstein, 1998בבי"ס )

ובנוסף, בעיות בקריאה ניבאו . (Mantzicopoulus, 2005)וקונפליקטים עם דמויות הוראה 

 .(Bennett, 2003)התפרצות של בעיות ההתנהגות 

ה אפיונים ספציפיים של המסגרת החינוכית נמצאו קשורים להחמרה או הקלה של ה"ה. הרמ

הכלכלית של בי"ס לדוגמא קשורה לתפקוד ההתנהגותי של תלמידיו. בתי ספר יסודיים 

הממוקמים באזורי עוני ודלות מוגבלים ביכולתם לספק לתלמידים מורים ברמה גבוהה, מתקנים 

למשחק, פעילויות מחוץ לקוריקולום, יישום התערבויות, ועזרה טיפולית פרטנית. בנוסף, המרקם 

נמוך ומאפייני הסביבה בתוכה מקונן בית הספר  SES)) חברתי-מעמד כלכלישל התלמידים מ

( הראו שרמת העוני Thomas et al., 2006עשויים גם הם לגרום להחמרה של ה"ה. תומאס ושות' )

(. r=0.36, p<0.001תוקפנות ילדים בתוך בי"ס מכיתות א' עד ג' )להכללית בבי"ס הייתה קשורה 

שיקף )או תרם ל( סביבה חינוכית שמתקשה להגיב היטב להתנהגות החוקרים טענו כי העוני 

 תוקפנית של ילדים ולשלוט בה. 

הכיתתי. אחוז גבוה של תלמידים סוררים  שניתן לקשר לה"ה הוא ההרכבמשתנה בית ספרי נוסף 

ותוקפניים מערער את יציבות הכיתה, פוגע ביכולת המורה לשמור על סדר ומשמעת, ומגביר את 
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ההשפעה השלילית של  (.Barth et al., 2004כיתתיים )-ירועי הקונפליקט והעימות התוךמספר א

ילדים עם בעיות התנהגות בכיתה צומחת, בין היתר, מהאפקט שיש להם על נורמות חברתיות. 

ככל שהתוקפנות שכיחה יותר היא הופכת לדרך נורמטיבית לפתרון בעיות. בשלב מסוים גם ילדים 

יים לקבל אותה כדרך מקובלת להתנהלות חברתית. כך למשל, תופעות של אלימים פחות עשו

אלימות ובריונות משפיעות גם על הצופים במעשים אלו ולא רק על הנפגעים מהם; הצופים נוטים 

 & Gumpel)שלא להתערב במעשה האלימות ואף נמנעים מלהעיד עליה בעתיד, מחשש שייפגעו 

Sutherland, 2010)אחד נוטה להתערב בכל זאת, גם האחרים מתנגדים בגלוי  . במצב בו תלמיד

במקרים אחרים התוקפנות הופכת להיות כלי לרכישת סטאטוס חברתי, . (Dracic, 2009)לנעשה 

רצויה, לנורמה. לצד זאת, ייתכן שכיתות -וגם בדוגמא זו היא הופכת מהתנהגות בעייתית ובלתי

ל המורה לשלוט בכיתה. מורים איכותיים עם אחוז מפריעים גבוה הן שיקוף של יכולתו ש

מצליחים לנהל את הכיתה היטב ע"י יצירת שגרה קבועה, ניטור התנהגות התלמידים, מניעת 

התנהגויות שליליות, ואכיפת חוקים באופן עקבי. ילדים בכיתות עם מורים מסוג זה מפגינים רמה 

 Webster-Stratton, Reidם יותר )נמוכה יותר של בעיות התנהגות מאשר בכיתות עם מורים מענישי

& Stoolmiller, 2008; Wilson & Lipsey, 2006 .) 

בי"ס מזמן אנשי לדוגמא, יש לציין כי בבי"ס קיימות הזדמנויות רבות לעבוד עם ילדים בעלי ה"ה. 

מגוונות שיכולים להציע דרכי טיפול שונות בעבודה עם הילדים.  סוגי מומחיותמקצוע שונים בעלי 

וב בין סביבה מאפשרת שבה נמצא הילד באופן יומיומי ובין נגישותם של אנשי מקצוע רבים השיל

בין אם הן  –מביא פעמים רבות ליישום תכניות שעובדות עם הילדים. תכניות אלה 

אוניברסאליות, קרי מופנות לכל ילדי הכיתה, או פרטיקולאריות, כלומר מכוונות לאוכלוסיה 

 & Webster-Stratton, Reid & Stoolmiller, 2008; Wilson) אפקט חיובייכולות לחולל  –פרטנית 

Lipsey, 2006) . במערכות חינוך רבות מקובל להפריד תלמידים הסובלים מבעיות התנהגות ובעיות

רגשיות לכיתות מיוחדות, הכוללות ילדים עם בעיות כאלה בלבד. הפרדה זו אמורה לאפשר 

ר בזכות היחס הקטן של תלמידים מול מורים, נוכחותם של תמיכה רגשית ואקדמית טובה יות

סייעים ומטפלים, וסידור ייחודי של הכיתה. לא הרבה ידוע על השוני בפועל בנוגע לתלמידים 

  .(Maggin et al., 2011)ולשיטות ההוראה בכיתות אלו לעומת כיתות רגילות 

 ס"בבי התפתחותיים היבטים 04.3

ראשית,  (.Slough et al., 2008חריף את רמת ה"ה במצבים מסוימים )סביבת הגן ובי"ס עשויה לה

שנות לימוד הקריאה, הכתיבה, מיומנויות החשבון הבסיסיות,  –הקשיים הלימודיים בשנים אלה 

עשויים לעורר תסכול רב. העובדה שילדי ה"ה רבים מאופיינים  –ומיומנויות הלימוד היסודיות 

את הבעיה. מעבר לכך, ברמה ההתנהגותית, מורים עשויים לאמץ בבעיות קשב וריכוז אף מחמירה 

עקבית של ההורים ביחס לילד. לחילופין, איש ההוראה עשוי -את ההתנהגות הנוקשה והבלתי

להתאמץ לשנות את התנהגות הילד מתוך רצון טוב, להיכשל בכך בשל עומק הבעיה, וכתוצאה 

ן נוסף הוא מערכת יחסים גרועה של הורים עם מהתסכול שנגרם לו "לוותר" על הילד. גורם סיכו

 להקשות על התקשורת שלהם עם מורי הילד ובכך להחמיר את מצבו.  לולהמסגרות חינוכיות, שע
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במעבר מבי"ס יסודי לחטה"ב ולתיכון עולה שוב הסיכון להחרפת הבעיה. מדובר במעבר למסגרת 

(. 3100גולדברג, -רקח, בירן ופרידמן-אדיגדולה יותר, עם מורים רבים ופחות פיקוח הורי ומוסדי )

קבוצת השווים תופסת בשלב זה מקום נרחב יותר מבחינת מידת ההשפעה שלה על המתבגר 

( 0והזמן שהוא מבלה בקרבה. ארבעה היבטים בשלב זה הינם משמעותיים להסתגלות מוצלחת: 

ההורים, המורים, בהיעדר תמיכה קונבנציונאלית מ –השתייכות לקבוצת השווים והשפעה שלה 

המשפחה ובני קבוצת השווים שאינם בשוליים, בני נוער הנמצאים בסיכון נוטים להתחבר לדומים 

סוציאליות, -להם. הדבר עלול להביא לסיכון מוגבר לבעיות התנהגות: עבריינות, אמונות אנטי

י, כעת הן נשירה ועוד. בעוד שבנות נמצאו בסיכון נמוך יותר לבעיות התנהגות בגילאי היסוד

בסיכון לפעילות מינית מוקדמת, לא בטוחה או תחת תנאים של ניצול, לתחילת שימוש בסמים, 

חברתית כתוצאה מקשרים חברתיים -להיעדרויות מבית הספר, לעבריינות סמויה ולפעילות אנטי

העדר מחויבות לבי"ס וכישלונות רבים  –( הישגים והכוונה אקדמית 3עם בנים בוגרים יותר 

ירים את הסיכון להפרעות התנהגות. בגלל שהרמה האקדמית עולה בשנים אלה, והיחס הניתן מגב

בעיות ההתנהגות  –( קוגניציה חברתית והתפתחות האישיות 2הוא פחות אישי, סיכוי זה גובר. 

מושפעות מהנטייה לדעות ואמונות חריגות, כמו חוסר חשיבות להגעה לבית הספר וסבילות כלפי 

מו גניבה ושקרנות. בגיל זה מתגברים האוטונומיה והצורך בדימוי עצמי חיובי. בני התנהגויות כ

נוער בסיכון העמידים בפני בעיות התנהגות הם אלה שסיגלו לעצמם דימוי חיובי כזה, ולכן  

( קשרי הורה 4תופסים את עצמם כבעלי שליטה עצמית ויוצרים קשרים חיוביים עם מבוגרים 

ל מאפייניה השונים הינה גורם ישיר להתנהגות חריגה בגיל ההתבגרות, הורות דלה ע –ומשפחה 

בין השאר בשל שאיפתם של המתבגרים לעצמאות והפחתת היכולת לפקח אחריהם. התקשרות 

ויחסים טובים בין המתבגר והוריו, וכן רמת דרישות הוריות עקבית, מהווים לעומת זאת גורמים 

   (.Bukobza, 2009) מגנים מפני בעיות ההתנהגות בשלב זה

 חרם של המקרה: החינוכית במסגרת ילדים בין פוגעניות יחסים מערכות 04.2

יצירת חרם איננה נחשבת תסמין של ה"ה, למרות שמדובר במעשה פוגעני ישיר כלפי האחר, שהנו 

 "אם היה הדבר ניתן פיזית, אי –שכיח בילדות, ומביא לתוצאות קשות. כפי שכתב וויליאם ג'יימס 

אפשר היה להמציא עונש אכזרי יותר מהתעלמות גמורה מן האדם על ידי החברה. אם אף אחד 

לא היה מסתובב בכניסתנו לחדר, אם אף אחד לא היה עונה כאשר דיברנו או מגלה אכפתיות כלפי 

מעשינו )...( הרי שאז ייאוש, זעם והרגשה חסרת תוחלת היו מתגברים בנו. במצב זה, העינויים 

ם ביותר היו הקלה עבורנו, שכן הם עדיין היו נוטעים בנו את התחושה שלא הגענו לבור האכזריי

 (. 314; עמ' James, 1890שאיננו ראויים לתשומת לב כלל" ) –התחתיות העמוק ביותר 

מאידך, למרות שאינו נחשב כסימפטום, המחקר מעיד כי חרם וסוגים אחרים של תוקפנות 

להוביל בעצמם ליצירה של תסמינים פתולוגים. ילדים נחשפים חברתית והתייחסותית עשויים 

לסוג זה של תוקפנות בדרכים סמויות וגלויות. לדוגמא, הילד עלול להיות קורבן לשמועות 

ורכילויות שליליות שייפגעו במוניטין שלו ובשמו. לחילופין, הוא עלול להיות מותקף בצורה גלויה 

ני, קושי אקדמי, לקות למידה, התנהגות וכדומה. לאלה דרך ביקורת נמשכת על מראה, מוצא את

עשויים להתווסף איומים על הפסקת חברות או התניית החברות, אי הזמנה לאירועים חברתיים, 

 ובסופו של דבר חרם כללי ומקיף.
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דחייה מקבוצת השווים עלולה לתרום להיווצרות תסמינים הקשורים לה"ה בכמה דרכים. 

מתדרדרים למעמד חברתי נחות וכך מאבדים הזדמנויות של למידה וחוויה ראשית, ילדים דחויים 

הקיימות בחיים הקבוצתיים השגרתיים. כתוצאה מכך נפגעת היכולת שלהם ללמוד ולתרגל 

כישורים חברתיים; דבר זה מגביר את הסיכוי שהם יפעלו באופן לא מתואם במצבים חברתיים 

הם. תוצאה אפשרית של מצב הדחייה הנמשך הזה הוא עתידיים ויזכו שוב בפידבק שלילי מעמיתי

פגיעה בערך עצמי וברמת המחוללות העצמית החברתית שמביאה להפנמה ואימוץ של מסר 

שנית, אופן עיבוד המידע החברתי משתנה (. Cole, Jacquez, & Maschman, 2001הדחייה )

ים ניטראליים או עמומים ומתעוות. ילדים עם היסטוריה של דחייה עשויים לפרש מצבים חברתי

באופן שלילי כתוצאה מכאב הצריבה של החוויה הפוגענית. גם במקרה זה עשוי להיווצר מעגל 

פידבק שלילי בו הדחייה מביאה לתפיסת עולם רגישה מדי מחד ותוקפנית מאידך, זו מביאה 

לעיתים  לתגובות "קוצניות" כלפי אחרים, והללו גורמות להמשך הדחייה ע"י קבוצת השווים.

התנהגותו של הילד הדחוי בתוך המעגל השלילי הופכת תוקפנית מאוד, והמחקרים אכן מצאו 

ילדי גן  232(. לדוגמא, במחקר שעקב אחר Ladd, 2006קשר בין חרם ודחייה ובין פיתוח של ה"ה )

ישיר להתפתחות של תסמינים -במשך שנתיים התגלה כי הפיתוח של ה"ה היה קשור באופן לא

(. התוצאות היו זהות Gooren et al., 2011ניים שנבעו מחוויות של דחייה ע"י חברים לכיתה )דיכאו

לבנים ובנות כאחד, אם כי כמות קטנה יותר של בנות חוו דחייה חברתית או אופיינו עם תסמיני 

 ה"ה. 

 סימפטומים למגוון סיכון גורמי לפיכך הם השייכות תחושת ואובדן הדחייה, הבדידות חוויות

 & 2003Eisenberger, Liberman) חברתית-אנטי שלילית להתנהגות יוצא וכפועל קליניים

Williams, .) אחד. רצחנית אלימות עם קושרה ונידוי מהחרמה הפגיעה ביותר הקיצוני במופעה 

 התלמידים ב"בארה ס"בי בשטח תלמידים ידי על ירי מקרי 05 מתוך 02 ב כי מצא המחקרים

 לדעת (.Leary, Kowalski, Smith, & Phillips, 2003) אקוטי או כרוני מחרם םבעבר סבלו הרוצחים

 הדחוי שהילד שהתגובה החרם בעקבות חריפה כה הייתה פרסנוליזציה-הדה הרגשת המחברים

 הראוי מן. לרשותו שעמד ביותר והמזעזע החמור האלימות סוג באמצעות נקמה הייתה בה נקט

 כל חמורות תוקפניות התנהגויות פתחו שנדחו הילדים מכלל ימינימאל ששיעור, זאת עם לזכור

 .כך

 ההוראה דמויות עם יחסים מערכות 04.4

אנשי החינוך איתם בה הילד במגע עשויים להשפיע מאוד על אופן ביטוי ההפרעה ועל עוצמתה. 

בהם יחסים עם הגננת, המורים, והצוות החינוכי המאופיינים ברגישות, חום ותמיכה, ואשר נעשה 

שימוש במילות שבח מגבירים את תחושת המסוגלות של התלמיד ומפחיתים את בעיות 

גם ההיפך נכון: מורים  (.Kalis et al., 2007; Rimm-Kaufman et al., 2002ההתנהגות בכיתה )

שמשתמשים בשיטות שאינן יעילות גורמים להחמרת הבעיות הלימודיות וההתנהגותיות של 

. מחקרי אורך הראו כי ילדים בגיל הגן שחוו יחס (Kalis, Vannest & Parker, 2007)התלמידים 

 & Hamre)שלילי מדמויות הוראה היו מועדים יותר לקשיי הסתגלות התנהגותיים בהמשך 

Pianta, 2001) כמובן שיש לזכור כי ילד המפגין בעיות התנהגות מהווה אתגר וקושי גדול עבור .
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שמורים רבים מתקשים לעבוד עם ילדים אלה. התלונות המורה בכיתה, ולכן אין זה פלא 

המרכזיות של מורים בהקשר זה הם הפרעה למהלך השיעור, חוסר כבוד כלפי מורים וילדים 

(. המחקר מצא גם קשר סיבתי בין התנהגות מוחצנת של Algozzine, 2008אחרים, ותוקפנות )

ייתיים עם מורים בהמשך )שם(. ובין פיתוח יחסים בע –תוקפנית או היפראקטיבית  –הילד 

בדיווחי מורים על הקשר עם תלמידיהם, נפוצים יותר דיווחים על קשרים בעייתיים עם בנים 

מאשר עם בנות. ילדים דיווחו על קונפליקטים קשים יותר עם דמויות הוראה בייחוד במצב בו 

פחות מדי  דמויות ההוראה דבקו בשיטות של שינון והערכה השוואתית לנורמה, השתמשו

במשמעת חיובית, ולא התייחסו במידה מספקת להיבטים האינדיבידואליים של התלמידים. 

 –מאידך, השתתפות של מורים בפעילויות שנועדו להקל על הילדים במעבר בין מסגרות לגיל הרך 

כגון: הכרות ותקשורת עם דמויות ההוראה הקודמות, ביקורים מוקדמים יזומים של הילדים 

 –בבי"ס, עירוב הורים בנעשה בבי"ס, סיפוק מידע על ציפיות בי"ס וזכויות ההורים  והוריהם

 . (Mantzicopoulus, 2005)הפחיתו את כמות הקונפליקטים בין הילדים והמורים 

בהקשר זה יש לציין, כי השקעת משאבים בחיזוק הקשר בין המשפחה ובין צוות המסגרת 

ישגים הלימודיים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים. החינוכית תורמת להסתגלות הנפשית ולה

וועדה מקומית שישבה על מדוכה זו המליצה לאחרונה להקים יחידה רשמית שתפקידה לעסוק 

בקשרים בין משפחות למסגרות חינוכיות, לקדם חקיקה ותקנֹות, ולהגביר את המּודעּות 

 (.3100וההכשרה המקצועית של צוותי ההוראה בנושא )גרינבאום ופריד, 

 כיוון – מוריםמשפיע גם על זמינות ההתנהגות בקרב תלמידים, הקושי להתמודד עם בעיות 

ם ם המהווים תמיכה למורים ולפיכך מאפשרינוטים לעזוב מפאת שחיקה. בין הגורמי שחלקם

להם להמשיך בהוראת התלמידים הסובלים מה"ה נמצאו תמיכה אדמיניסטרטיבית, נגישות של 

גישה לתכנית הלימודים, הקצאת זמן הולם לעבודה על ניירת, שנות ניסיון  איש צוות תומך,

בהוראת תלמידים עם בעיות רגשיות והתנהגותיות, והיכרות עם שיטות מועילות לניהול התנהגות 

(Albrecht et al., 2009). 

 דיון והמלצות .05

פול ורווחה. ההתנהגויות בעיות התנהגות הן הסיבה הראשית להפניית ילדים ובני נוער למוקדי טי

התוקפנות חוסר ההסכמה לציית, התקפי הזעם, המפריעות גורמות סבל רב לכל המעורבים; 

הורים, מורים וילדים  משפיעים לרעה עלוהקושי לשלוט בהתנהגות הילד ולכוון אותה, הנלווית, 

זדמנויות הפוגעים בדימוי ובהערכה העצמיים של הילדים עצמם, ומֹונעים  אחרים כאחד. הם

, התאכזרות, גניבה, שימוש קשה קשים יותר הכוללים אלימותלגדילה יציבה ובטוחה. תסמינים 

בחומרים מסוכנים וכדומה, מגבירים את הפגיעה בילד ובסביבתו כמו גם את הסיכוי להיכנס 

שהתפרצה בגילאים עם הרשויות. לבסוף, הפרוגנוזה של ה"ה רע -מבשרלמסלול התנגשות 

; ילדים שהראו ביטויים של ה"ה בילדות המוקדמת נמצאים בסיכון חיוביתננה אימוקדמים 

אנטי חברתית ומפסיכופטיות בבגרות, ולהתדרדר להתנהגות עבריינית.  המוגבר לסבול מהפרע
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לאור חומרת הבעיה, היכולת להבין היטב את אפיוניה וסיבותיה, להפריד אותה מהפרעות אחרות, 

 תאימים היא חיונית.ולמצוא לה מסלולי טיפול מ

בעיות התנהגות מופיעות במסגרות חינוכיות מגיל צעיר מאוד. המחקרים מראים שכבר במהלך 

מופעים ברורים של ה"ה  זהותשנות הגן, ובוודאי שבשלבים המוקדמים של בי"ס יסודי ניתן ל

(Hamilton & Armando, 2008Gumpel & Sutherland, 2010; המסגרת החינוכית מהווה .)  זירה

לידי ביטוי בשל החיכוך התכוף עם יבואו ה"ה  התסמינים של ילד מאובחן עםשבה מצד אחד 

בעצמה לעורר מצד שני, המסגרת עשויה סמכות.  ילדים אחרים וההתנהלות המחייבת מול דמויות

ל התעוררות פיות הרבים הנדרשים מן הילדים, בגלמפאת הלחצים והציאו להחריפם ה"ה  תסמיני

נות בתוך חברת הילדים, או בעקבות קשר לא טוב בין הצוות החינוכי לילד. לצד דברים של תוקפ

אלה, ומאותן סיבות ממש, המסגרת החינוכית מהווה הזדמנות מצוינת להטמעת שיטות מניעה, 

בין אם באופן ישיר, ובין אם דרך הפעלת תכניות  –התערבות וטיפול בילדים עם ה"ה 

 ם או באמצעות תמיכה עקיפה במשפחה. אוניברסאליות עם כל הילדי

מהסקירה המדעית עולות כמה מסקנות משמעותיות הנתמכות על ידי ראיות אמפיריות אודות 

המחקרים ה"ה. ראשית, ובאופן חשוב ביותר, ה"ה הן תולדה של שילוב בין גורמים מרובים. 

, של הילד מוקדמיםשגורמים הקשורים למאפיינים ולתפקוד ביולוגיים  השונים הצביעו על כך

לרמות ויסות של רגש ולסוג טמפרמנט, וכן לדפוסי עיבוד מידע ומתן משמעות, משמשים 

 כמתווכים בקשר בין השפעות משפחתיות מוקדמות ובין תוצאות התנהגותיות מאוחרות. 

ביחסי ההתקשרות בין  וגעיםפהמבחינת השפעות המשפחה, נראה כי דפוסים של הורות נוקשה 

, הם הגורמים המשמעותיים ביותר ומהווים מודל שלילי לפתרון קונפליקט לדההורים לי

(. תינוקות שצורכיהם נענים במהירות Thompson, 2008)קשורים להתפתחות ה"ה או להעמקתה ה

ובצורה מדויקת יחסית מפתחים הרגשת בטחון, תחושת מסוגלות, עצמי אוטונומי, ומיומנויות של 

ידעו לזהות מצבי איום ולהימנע מהם, התוצאה היא שבבוא היום הם  ויסות עצמי אל מול לחצים.

בחור בחלופות שמובילות לרגיעה במקום יצליחו לנהל היטב מצבי דחק ותחושות כעס, ויוכלו ל

התקשרות הורות נוקשה ו. לעומתם, פעוטות שחוו קונפליקטואלייםמצבים חברתיים להסלמה ב

תר, יפגינו יותר תוקפנות ורגשות שליליים, ויתקשו לא בטוחה יעשו מתוסכלים בקלות רבה יו

להירגע )שם(. הורים שאינם פנויים, שדפוסי התקשורת שלהם עם ילדיהם אינם מותאמים, או 

שסגנון ההורות שלהם סמכותני ומעניש, עשויים לפיכך לתרום ליצירת בעיית התנהגות או 

 להחרפתה. 

גורמי סיכון והגנה לבין מנגנוני סיכון. אף גורם  חשיבות רבה להבחנה ביןיש מסקנה נוספת היא ש

סיכון המופיע לבדו אינו מנבא התפרצות של ה"ה. אולם כאשר מספר גורמי סיכון מופיעים יחד, 

הורות כך לדוגמא, סגנון . הם מקיימים ביניהם קשרי גומלין ויוצרים מנגנון שדרכו יתבטאו ה"ה

שימוש באלימות,  , ואףהכלה ותקשורת נמוכות רמותנוקשה שכולל שימוש לא מושכל בענישה, 

-פעילות או בעיות תפקוד נוירו-. אולם, תנאים של תתאצל הילד לה"ה בכל המצבים לא יגרום

, או HPAביולוגיים אצל הילד )כגון קצב לב נמוך, רמת מוליכות עור נמוכה, תת הפעלה של ציר ה 

וגניטיבי או רגשי, לצד רקע של עוני ודלות, הנמכה בפעילות סרוטינרגית(, ו/או בעיות בעיבוד  ק
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ובין ביטויים של אלימות וה"ה אצל  הבעייתייםהורות העשויים ליצור גשר מתווך בין דפוסי 

( הוא ניסיון לספק הסבר לדרך בה פועלת הדינאמיקה הזו. המודל cascadesמודל האשדים )הילד. 

במעין מפל של השפעות, וכך הגורמים  טוען כי במקרים אלה גורם אחד חובר לאחר ומציף אותו

מודל, (. על פי הDodge, Greenberg & Malone, 2008יוצרים במשותף אפקט שלילי מצטבר )

מאפיינים בשלב הראשון ההקשר בו חיה המשפחה ישפיע על ההתנהלות הפנימית בתוכה. 

, פשיעה גבוהה מגורים בשכונה עם רמתאוכלוסיה מוחלשת, השתייכות ל( כגון distal)מרוחקים 

ינבאו שיטות הוריות לא אפקטיביות. בשלב  –שינויים במבנה המשפחתי, ופסיכופתולוגיה הורית 

( על הילד דרך חיזוקים שליליים, proximal)השני, שיטות הוריות אלה ישפיעו בצורה קרובה 

עם. אלה, ציות, וכחנות, הקנטה, אלימות פיזית והתפרצויות ז-המעודדים דפוסי התנהגות כמו אי

זרימה להתנהגות מתריסה גלויה.  עלולים להוביללצד אפיונים ביולוגיים מוקדמים של הילד, 

בשלב הבא, מאשד אחד מתחברת לאחר, ויחד נוצר כוח חזק מספיק כדי להוביל לפתולוגיה. 

מהתנהגות זו יחסים לקויים עם חברי קבוצת השווים. בעיקר דרך ההתנהגות בבית תוכלל החוצה 

חברתית ועבריינות נוער, וזו עשויה להוביל לפשיעה בבגרות. -תפתח התנהגות אנטיה להעלול

ההורים נוטים להיות לא עקביים בשימוש שלהם הן בתגמול חיובי  בשלב הפרוקסימאלי

להתנהגות חברתית חיובית של הילד, והן בענישה אפקטיבית להתנהגות הלקויה שלו. הם 

הכוחנות של הילד. התנהגות הורית זו גורמת לאינטראקציות  מבולבלים או חסרי אונים אל מול

של הילד מחוזקת באופן ישיר. חלק  (coercive behavior)יומיות רבות בהן ההתנהגות הכופה -יום

בעוד באחרים ההתנהגות מהחיזוקים להתנהגותו הינם חיוביים )צחוק, עידוד, ותרנות ועוד(, 

הילד משתמש בהתנהגות פוגענית בכדי לסיים ת באמצעות למידת בריחה: הכופה מתבסס

התנהגותו האברסיבית של הילד היא ניתן לומר שאינטראקציה פוגענית. במקרים אלה 

 & Patterson, DeBarysheפונקציונאלית, ומאפשרת לו לשרוד בסביבה המשפחתית הקשה )

Ramsey, 1989; Patterson, Forgatch, & DeGarmo, 2010.) 

וכן  HPAחסך מוקדם בפעילות ציר ה ם הביולוגיים הראשוניים של הילד הרי שמבחינת המאפייני

 . זאת משוםכל ירידה תפקודית בפעילות מערכת העצבים המרכזית הם בעלי חשיבות מיוחדת

שהם מתבטאים בנתק רגשי ובקהות חושית ורגשית של הילד. המשמעות היא שילדים אלה 

את הקשר בין מעשים שליליים לבין עונשים, וכן בין להבין כבר בגיל מוקדם  עשויים להתקשות

הוראות של הוריהם לבין ההשלכות של חוסר הציות אליהן. בנוסף, הם חווים את האזהרה, 

הדיבור הסמכותי, ולעיתים אף את העונש עצמו, בצורה נרגשת פחות ביחס לילדים אחרים. כפועל 

 תששל אדם אחר )קרי, אמפתיה(, או הרג בעוררות רגשית מתאימה מול כא אינם חוויםיוצא, הם 

צער על פגיעה שלהם באחרים )כלומר, חרטה(. התוצאה המצערת היא שבבואם להעריך מצב 

חברתי הם אינם מצליחים לחוש את הרגש המתאים או את העוררות הנכונה ביחס למצב או 

ועל סביבתם  לתפקודם בו, אינם יודעים לבחור בפעולה נכונה, וסופם שהם מביאים על עצמם

פורענות כזו או אחרת. לבעיות העוררות והניהול הרגשי מתווספת יכולת ירודה לעבד מידע חברתי 

בצורה מותאמת ונכונה. התוצאה השכיחה בקרב ילדים עם ה"ה היא תסכול ותחושת חוסר אונים 

 על כך ששוב ושוב הם טועים בפרשנות האינטראקציה עם אדם אחר, או בבחירת התגובה
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. זאת למרות שהם בעלי ניסיון עשיר ומר (Viding & Seara-Cardoso, 2013) למצב אימההמת

 מהעבר, ולמרות שאין להם בהכרח רצון להיקלע לצרה או לפגוע באדם אחר. 

בכך אין די; התגובה הרגשית הקהה לצד הפרשנות הקוגניטיבית השגויה מפורשות ע"י הסביבה 

של האחר או לתוצאות מעשיהם, או לחילופין כרצון  כסימן לחוסר אכפתיות ואדישות לכאב

שהשפעתו מגיעה לחרחר ריבים ולייצר צרות. כתוצאה מכך מוצמד להם תיוג של ילדים "רעים", 

הרבה מעבר לערך השלילי של המעשה עצמו. תיוג זה תורם להדרה נוספת של הילד ממעגלים 

יגות והבדידות שלו, ומרחיק אותו חברתיים נורמטיביים, מה שמעצים את תחושת הדחייה, החר

 ממודלים של התנהגות חיובית. אין פלא שתהליכים אלה תורמים להחרפת הבעיה. 

משמעות נוספת של התגובה הגופנית העמומה למצבי לחץ היא שילדים עם ה"ה נחשפים למספר 

וקדם רב יותר של מקרים שילדים אחרים יחוו כמאיימים ובלתי נעימים. להמחשה, כבר מגיל מ

ילד עם נטייה לה"ה עשוי להיות מעורב בבית ספר במקרים של איום על ילד אחר, מניפולציה 

רגשית, מכות, ובריונות. במרבית המקרים הללו ודומיהם הוא ירגיש רגוע ולא מאוים יחסית, דבר 

שימנע ממנו להשתדל להימנע ממצבים דומים בעתיד. בגיל מאוחר יותר, בהיותו נער, הוא עשוי 

היחשף לאירועים חמורים אף יותר בהם נצרכים או נמכרים סמים, לפעילויות עם אנשים ל

 , שתיית אלכוהולעם אנשים מבוגרים ממנומבוגרים ממנו )נסיעה ברכב עם אנשים זרים, מסיבה 

, פעילות מינית מופרזת או מסוכנת(, למעשי עבריינות, וכן הלאה. גם כאן, פעמוני אקססיבית

באוזניהם של רוב הילדים במצבי סיכון, לא יהיו חזקים מספיק כדי להבהילו,  האזהרה שיצלצלו

 להרתיעו, ולגרום לו להימנע ממצב כזה מראש או להפסיקו באיּבֹו. 

מודל פרשני זה יכול לספק הסבר למה שבסוף היום עשוי להפתיע את מי שאינו בקיא בתחום. 

הוא  ר וחסר רגישות על התנהגויות שעליהןכיצד קורה שילד עם ה"ה חוזר שוב ושוב באופן תדי

כיצד ייתכן  –ולהבדיל מכך, בנקודות הקיצון של מנעד ההפרעה  גונה ונענש פעמים רבות בעבר?

באדם אחר, שעבריין כזה או אחר אינו מרגיש אשמה על שמכר סמים, הכה אדם אחד או התעלל 

יימים שאותו אדם נחשף אליהם הסבר, המצבים המסוכנים והמאהלפי  שדד, פצע, אנס, או רצח?

סנסיטיזציה מוקדמת -במשך ילדותו ובנעוריו, לצד הנטייה הפיזיולוגית התחילית שלו, יצרו דה

שהפכה את תגובותיו לבלתי רגישות כמעט לחלוטין למצבי איום או לפעולות קשות. אמנם ברוב 

ת ההפרעה זהה. המקרים של ה"ה התוצאות אינן כה הרסניות, אך נראה כי המנגנון בתשתי

השילוב של נטייה גנטית שמובילה לתת פעילות של תגובתיות ללחץ, החוויה של אירועי חיים 

קשים בבית, והחשיפה ההדרגתית במהלך ההתבגרות למצבי סיכון ואלימות, מונעים באופן 

תהליכי מהילד להגיב אל מצבים קשים ברגשות מותאמים כגון פחד או אשמה, או להגיב אליהם 

 פן מווסת דרך דיאלוג, בקשת עזרה, הימנעות, או הפעלת תוקפנות מוגבלת. באו

, לא ניתן להצביע על מסלול סיבתי אחד המוביל את הילד לה"ה, או משמר אותו לאור דברים אלה

שם. הגורמים השונים עובדים באופן אינטראקטיבי כדי לייצר את הסיכון להתפרצות ההפרעה. 

ב יותר, כך עולה הסבירות להתפרצות ה"ה. באופן משלים, גם כאשר ככל שמספר גורמי הסיכון ר

עשויים להתערב ולשנות את נתיב ההופעה או  ןסוגורמי סיכון שונים קיימים, הרי שגורמי הגנה וח

עוררות רגשית וחוסר נוחות במובן של )לדוגמא, היכולת לחוש אשמה  ההתפתחות של ההפרעה.

מפריעה. ההתנהגות מפחיתות את ביטויי הויסות עצמי כולת לוכן היבשל מעשים חריגים שנעשו( 
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ממתנת את ההשפעה של ויסות עצמי. אצל האשמה כאשר שתי היכולות הללו קיימות בו זמנית 

לעומת  ויסות העצמי על ההתנהגות המפריעה.הנוטים לאשמה, אין השפעה של יכולת הילדים 

: על ה"ה השפעה ממתנת מנבאתות העצמי ילדים הנוטים פחות לאשמה, יכולת הויסבקרב זאת, 

אשמה דומה וויסות עצמי תחושת נטו פחות להתנהגות מפריעה לעומת ילדים עם אלה ילדים 

 Kochanska) נמוך. כלומר, עבור ילדים אלה יכולת הויסות העצמי משמשת כגורם הגנה מפני ה"ה

 et al., 2009 .) נחלשת, תפקידה של השליטה המשמעות היא שכאשר נטייתו של הילד לחוש אשמה

  העצמית במניעת ההתנהגות המפריעה נהיה חשוב יותר.

, היכולת לנבא באופן מדויק את גורלו של ילד ספציפי נשארת מוגבלת. זוהי תוצאה זאתלאור 

מסויגת ומעודדת גם יחד. מצד אחד רמת המסובכות הגבוהה של קשרי הגומלין בין המשתנים 

טית הנחוצה כל כך לאיתור וטיפול מוקדם. מצד שני, המשמעות היא מפחיתה מהיכולת הדיאגנוס

שגם לילד עם גורמי סיכון מרובים יש סיכוי שלא לסבול מההפרעה, או לשפר את מצבו בעקבות 

   טיפול.

מסקנה נוספת העולה מהסקירה נוגעת לכללי הדיאגנוסטיקה הנהוגים כיום. הסקירה הצביעה על 

זאת  (.Moffitt et al., 2008של מאפיינים התנהגותיים של ה"ה )הדגשה מרובה של כמותיות ו

למרות שהמחקר מראה בבירור רב כי ה"ה מאופיינות בהטרוגניות רבה. לפיכך מומלץ לשקול 

התייחסות בשדה שתהיה יותר איכותנית ורב ממדית. לדוגמא, כדאי לשקול לכלול בהגדרת ה"ה 

ית והתקשרותית, חוסר אמפתיה, וכן מצד השני מקרים של אי ציות לסמכות, תוקפנות מילול

מידת ההיענות של הילד להתערבות וטיפול. בנוסף, הדיאגנוסטיקה והטקסונומיה כיום 

מתייחסות בצורה מינימאלית לממד ההתפתחותי. לאור הראיות המחקריות הרבות הנוגעות 

התפתחותית.  לממד זה ניתן לסכם כי ה"ה מוכרחות להיתפס ולהיות מטופלות באספקלריה

הנטייה להתייחס לה"ה בילדות המוקדמת כ"ביטוי מוקדם" או "מופחת" של הסימפטומים 

בנעורים ובבגרות איננה מספיקה. כך גם הנוהג להגדיר תסמינים של ה"ה בנעורים ואז לחפש 

ביטויים שלהם בגיל הרך. לגיל, כמו גם להקשר, השפעה דרמטית על עצם הגדרת הבעיה ולפיכך 

לאור זאת, מומלץ  (.Wakschlag, Tolan  & Leventhal, 2010חשב בהם באופן מהותי יותר )יש להת

להתייחס להגדרת ה"ה ולטיפול בה באופן התפתחותי, תוך לקיחה בחשבון של דפוסי ארגון 

ה זו מתחדדת לאור המלצהחשיבה, הרגש וההתנהגות האופייניים לתקופות חיים שונות. 

התפתחותית יכולה למקד התערבויות שונות ע"פ השלבים הממצאים המראים כי הבנה 

סקירה רחבה של מחקרי הערכה העידה  (.Slough et al., 2008ההתפתחותיים המתאימים להם )

יסודי למניעה של בעיות -על תרומתה המשמעותית ביותר של התערבות מוקדמת בגיל הטרום

התערבות  (.Webster-Stratton & Reid, 2003) התנהגות, עבריינות ושימוש בחומרים בהתבגרות

עוזרת לעצב דפוסים קוגניטיביים והתנהגותיים תקינים, ולמנוע הטמעה של דפוסים  2-5בגילאי 

מורבידיים -שליליים. יתרונה הוא שעם תחילת עבודה טרם התווספו גורמי סיכון ומאפיינים קו

 נלווים אשר עלולים לחזק ולהחמיר את הסימפטומים הקיימים.

הנוגע לאבחנה מבדלת ניתן היה לראות כי המחקר הרב שנעשה טרם הגיע למסקנות ברורות  בכל

לגבי מבחנים חד משמעיים שיבדילו בין ה"ה לבין הפרעות אחרות. יחד עם זאת, לרמות 

הקומורבידיות הגבוהות יש השלכות חשובות. לדוגמא, מורים, מטפלים ומומחים צריכים להיות 
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. לפיכך יש CDאו  ODDנמצאים בסבירות גבוהה לסבול מ  ADHDם מודעים  לכך שילדים ע

להגביר את המודעות, להנגיש כלים של אבחון, לאתר את אלה הסובלים מתחלואה נלווית ולהציע 

 להם טיפול מתאים. 

הסקירה הנוכחית כללה מחקרים מכתבי עת מובילים, שנערכו ע"י החוקרים הבכירים בתחום, 

יות ביותר. יחד עם זאת, היא אינה חסרת מגבלות. כך לדוגמא, לא ניתן והשתמשו בשיטות העדכנ

להתעלם מהעובדה שחלק מהמסקנות שהבאנו הגיעו ממחקרים עם בע"ח ולכן אפשרויות 

ההכללה שלהן לאוכלוסיות של בני אדם מוגבלות. בנוסף, עם בנ"א נעשו בד"כ מחקרי רוחב 

סקת הסיבתיות. זאת ועוד, מחקרים רבים ומחקרים מתאמיים, מה ששוב מגביל את יכולת ה

מורבידיות גבוהה, וגם עובדה זו מורידה מתוקף -)בפרט מחקרי המוח( נעשו על אוכלוסיות עם קו

המסקנות לגבי ה"ה בלבד. אמנם מחקרי האורך מהווים עדות חזקה יחסית למסלולי התפתחות 

שפוך את האור המהימן ביותר על ולגורמים סיבתיים, אולם רק מחקרים ניסויים קפדניים יוכלו ל

תקפות ההסברים שהוצעו. זאת ועוד, בשל הקשיים שעוד נותרו ביחס לאבחנה מבדלת, לתחלואה 

משותפת, ולהבנה מעמיקה עוד יותר של השפעת הֶהקשר והכרונולוגיה על התופעה, ברור שחלק 

ות ירצו לצעוד בו. מהמסקנות צריכות להילקח בעירבון מוגבל. זהו גם הכיוון שסקירות עתידי

הללו יצטרכו לעקוב אחר מחקרים שבחנו את תקפות המודל שהוצע, ולהתייחס למחקרים 

להקל על ה"ה בילדות ובסופו של יום ניסויים רבים יותר, כדי לשפר עוד את ההבנה החשובה של 

 ם ולהטיב עימם.הילדי מצב
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