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 )שיעור כפול( סמסטר א, מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

 עטר רביד 

 מבוא

 = נפש, נשמה  Psycheפסיכולוגיה: 

Logos                        לימוד, חקירה = 

ניסיון לחקור את הסיבות להתנהגות של האדם ולתהליכים הנפשיים שהאדם עובר שעומדים מאחורי 
 ההתנהגות שלו. 

עוזר לנו להבין אנשים אחרים, מה עלול להשפיע עליהם  -מאחורי ההתנהגות של עצמנו להבין מה עומד 
 ואיך הם עשויים להגיב. 

 חשיבה על חשיבה: רגע, מה עומד מאחורי מה שהילד עשה? למה הוא עשה?

שינויים איכותיים תלויי גיל. ארגונים חדשים של התנהגות, שהם סדירים, מצטברים ובעליי   -התפתחות
שינוי איכותי: משהו משתנה ברמה כללית בילד, הילד גדל ומתפתח בהתאם לגיל שלו. ההתפתחות  כיוון.

 הכל מצטבר אחד על השני ונבנה אחד על השני.   -היא תמיד לכיוון מורכב יותר

מערך מאורגן של הצהרות המתאר, מסביר ומנבא התנהגות של ילדים. ההסבר  -תיאוריה התפתחותית
 התיאוריות מנסות להסביר את השינוי שהילדים עוברים. -וחף את השינוילמה קורה לילד, מה ד

התיאוריה מנחה ונותנת משמעות להתנהגות ועוזרת לנו לשפר את העבודה שלנו. אם נבין מה קורה לילד, 
למה הוא עושה מה שהוא עושה, אנחנו נצליח לפעול בצורה התומכת טוב יותר בהתפתחות של הילד. 

ות עוזרות לנו לשפר את העבודה שלנו מול ילד או קבוצה. התיאוריות ההתפתחויות הן ההבנה של התיאורי
 מבוססות מחקר.  

 ניתוח מעשה  -חשיבה על משהו עשית -רפלקציה 

 למה רלוונטית הפסיכו' ההתפתחותית? 

 הבנה של עצמנו, קשרים בין אישיים, זיכרון, עיבוד זיכרונות. – ברמה האישית •

 איך להדריך הורים, התאמת מפגש. – והמחנכיםברמת ההורים  •

 לעכשיו.  הבנת החברה המשתנה והתאמת הלמידה וההדרכה – ברמת החברה וקובעי המדיניות •

 שני דגשים מרכזיים 

פעם היה נהוג להתייחס כ"מבוגרים קטנים", עכשיו ממש לא ככה.  –  החשיבות של כל שלב בחיים •
תומך בהתפתחות שלו, לא רק לשים את הילדים ההבנה שילד צריך בכל שלב להיות במקום ש

  -ב"בייביסיטר" אלא ליצור מעונות המוכשרים לתמוך בילדים. צריך הכשרה ייעודית לעובדי המקצוע
 בגלל זה יש הכשרה ספציפית לגיל הרך, כי הוא שונה מכל גיל אחר.

ן מה שאנחנו כל הזמן יש השפעות הדדיות בי – השפעת הידע והמחקר על תחומי ומעגלי החיים •
יודעים על ילדים ובין מה שאנחנו מנסים להבנות להם בחיים, בין התיאוריה ליישום בשטח. הכנסת  

למרות שאנחנו יודעים שגיל שלושה חודשים זה מוקדם מדי להכניס ילד  -ילד מוקדם מדי למערכת
מתוך   ,תותרבותי-ת ולגן, עדיין אנחנו עושים את זה מכל מני סיבות, חלקן כלכליות, וחלקן חברתי

, דבר שיש עליו דגש גדול בישראל התפישה שילד צריך להיות מוקף ילדים כדי לרכוש יכולות חברתיות
לעומת מדינות אירופה או ארצות הברית. בגיל שלושה חודשים עוד אין ממש את הצורך שילד יהיה 

 בקבוצה, סביב גיל שנתיים מתחיל להתעורר הצורך. 
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 תלויה בשלושה גורמים התפתחות הילד 

 

 

 

 

חשובה )למשל דיכאון הוא גנטי ויכול  של הילד מאוד  הגנטיקה
משפיעים על הילד מהרגע שהוא נולד  להסביר דברים(. הגנים  

 ת לאט לאט לאורך החיים. שפולמשך כל חייו לאורך חשיפה לחומרים, לחוויות. הגנטיקה כאילו נח

ת או שותה של הילד מתחילה עוד מהיותו עובר, למשל אם האמא מעשנ ההיסטוריה ההתפתחותית
כמה הוא  -אלכוהול לאורך ההיריון זה משפיע על התפתחות העובר. מרגע לידתו של הילד הוא חווה חוויות

הכל משפיע על ההיסטוריה שלו  -, איך הוא נרגעישן, כמה הוא אוכל, כמה מחבקים אותו, איך מגיבים לו
 . ועל ההתפתחות שלו

מרות שאת רוב הדברים הוא חווה בעבר. מה הרבה פעמים מקבלת הרבה משמעות ל הסביבה בהווה
מה קורה בבית? האם נולד אח? האם ההורים מתגרשים? האם מתחיל  -שקורה כרגע הוא גם מאוד חשוב

 גן חדש? מה קורה כרגע הרבה פעמים מושפע ממה שקרה בעבר, במודע או שלא במודע. 

 גישת ההסתכלות ההתפתחותית

לא נצפה שילד בן שנתיים יתנהג כמו ילד  -התנהגויות מסוימות מופיעות בשלבי התפתחות מסוימים  •
בן חמש. למשל: ילד בן שנתיים לאו דווקא יבין את המושג של "חכה רגע" לעומת ילד בן חמש. בשכל 

 מתחום אנחנו נראה שהתנהגויות מסוימות קשורות לגילאים מסוימים.

לילד בן שנתיים יהיו פחות  השינוי הכמותי: – להיות כמותי או איכותיהמעבר משלב לשלב יכול  •
מילים מאשר כשיהיה בן ארבע או חמש. היכולת של ילד לשחק עם ילדים אחרים: משחק מורכב 

 יותר, עם יותר משתתפים. ככל שילד גדול יש יותר דברים. 
  -כולות משתנות. כשילד זוחלכלל ההתנהגות שלו והי, ההבנה , התפישה של הילד השינוי האיכותי:

רואה קצת יותר. ההתייחסות של הילד עוברת שינוי איכותי ככל שהוא גדל.  -הוא רואה קצת, הולך
 השיחה נהיית מורכבת יותר וההבנה גדלה. 

 היכולת של הילד להבין, לתפוש ולהתנהג אחרת. 
 

מראה יותר יכולות, יותר  כל מה שאנחנו יכולים לספור, יש יותר מילים למשל, הילד  -*** כמותי
הבנה של הילד ברמה מורכבת יותר, הסתכלות כללית שונה, משפטים  -מאותה יכולת. איכותי

 מורכבים יותר, התייחסות לכמה אנשים במקביל )חלק מהדברים הם גם כמותיים וגם איכותיים( ***
 

מורכבות הולכת וגדלה. מבחינה שפתית, חברתית,   – כיוון ההתפתחות הוא תמיד מהפשוט למורכב •
חזרה  - )רגרסיה  יכולות פחות מורכבות, זה יכול לעורר סימני שאלהל  חוזררגשית. במידה וילד גדל ו

 למה שהיה, למשל לחזור לעשות פיפי במיטה(. 
 התפתחות תקינה היא בכיוון אחד.

חשוב שבכל שלב בפירמידה הילד יהיה  דבר נבנה על דבר, כמו פירמידה.  – ההתפתחות היא מצטברת •
מותאם כי כל שלב בפירמידה הוא מורכב יותר ולכן חשוב שהילד ישלוט בכל שלב ושלב )כמו דיבור, 

 שפה, פיזיות(. בגיל הרך הילד לומד הכי הרבה דברים חדשים. 
 . באופן כללי ככל שאנחנו גדלים, היקף הלמידה שלנו קטן אבל הכל נבנה על מה שלמדנו בעבר

 חלוקת קשת החיים

 (, 3-6ילדות מוקדמת )  \גיל הגן (, 1-3גיל הרך ) \פעוטות(, 0-1) ינקות
 (, 12-18) גיל ההתבגרות (, 6-12ילדות מאוחרת ) \חביון \גיל הילדות

   +(.65) זקנה(, 40-65) בגרות מאוחרת(, 20-40) בגרות מוקדמת( 18-25) בגרות בהתהוות

 תאוריות התפתחותיות עוסקותסוגיות מרכזיות בהן 

  האם ילד מתפתח לפי טווח הנורמה ולפי המצופה? – התפתחות נורמטיבית בין הבדלים בין אישיים •
לכל תכונה בחיים יש טווח נורמטיבי לגבי מה אנחנו מצפים לראות בכל גיל )מבחינה סטטיסטית(. 

התפתחות

הגנים  
של הילד

הסטוריה 
התפתחותית

הסביבה  
בהווה
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ה הם שם? בתוך זה גם יש למ -מעניין אותנו לבדוק את הילדים שנמצאים בקצוות טווח הנורמה
לכל ילד יכולות שונות ומאפיינים שונים )רגועים, סוערים, בישנים, חברותיים(  -הבדלים בין אישיים

 מעבר לנורמה, צריך גם להבין את הילד עצמו.

זה שלב א'( ההתפתחות בשלבים  2עד  1מגיל  -)למשל  – התפתחות רציפה מול התפתחות בשלבים •
אומרת לנו מה צריך לקרות בכל גיל. בתיאוריה הרציפה רואים התפתחות כל הזמן ולאו דווקא  

 בשלבים מסוימים.

איך תרגיל אותו  -השפעת הסביבה מה משפיע יותר על הילד?  – שאלת תרומתן של התורשה והסביבה •
יש את הגישה שמדגישה יותר את   -הילד הוא לוח חלק". לעומת זאתלעשות משהו, איך תלמד אותו "

 המטען הגנטי של הילד. שניהם משפיעים רבות. 

מקום מאוד מעסיק את ילדים. יש לנו נטייה ליציבות, נוטים להמשך   –סוגיית היציבות מול השינוי  •
ביבה שלנו. יחד עם למה שמעניין איתנו ואנחנו מרגישים אתו בנוח ולכן אנחנו נוטים לשמר את הס

השינויים הבלתי פוסקים או הנטייה להיות יציב? גם פה,   -זאת, התפתחות היא שינוי. מה מושך יותר
זה תלוי ילד. יש ילדים שימשכו הרבה יותר ליציבות ויהיה להם קשה עם השינויים. קצב השינויים 

 )וההתפתחות( גם משתנה בין ילד לילד וכל זה לצד היציבות. 

 תפתחותתחומי הה

מוטוריקה גסה: הליכה, קפיצה, שיווי משקל )הפעלה של חלקי גוף שונים(  – התפתחות מוטורית •
 ומוטוריקה עדינה: תפיסה, השחלה, אחיזת עפרון, עיניים )הפעלה של חלקי גוף קטנים וספציפיים(. 

 שפה, תפישה מחשבתית, זיכרון, תהליכי למידה, אינטליגנציה.  -שכלית – תהתפתחות קוגניטיבי •

יצירת קשרים, הבנת סיטואציות חברתיות, שימוש חברתי בשפה )שימוש  – התפתחות חברתית •
 פרגמטי בשפה(, יכולת לקחת תורות, להיות מנהיג ולהיות מונהג. 

 רגשי )היכולת לשלוט ברגשות(.התמודדות, מודעות עצמית, ערך עצמי, וויסות  – התפתחות רגשית •

כל התחומי ההתפתחות עובדים ביחד ומשפיעים אחד על השני. קושי באחד מתחומי ההתפתחות, ישר יוצר 
אם לילד יש קשיים בלמידה, אז מהר מאוד זה שיפיע על הלמידה   -קושי בכל ההתפתחות של הילד. למשל

 מקרוב על כל ההיבטים האלה ולפעול ולעזור מהר.המוטורית או החברתית שלו. חייבים לעקוב כל הזמן 

 ביולוגיה                           ברונפנברנר -הקשרי התפתחות  

 הסביבה הקרובה                                                                                                           
 חברתי כלכלי                                                                                                           

 תרבותי                                                                                                            

 מבפנים החוצה(:  –הילד, על הקונטקסט )כמו סימן של מטרה  סביבאנחנו צריכים להסתכל על המעגלים ש

ילדים נולדים עם כל מני יכולות שמוטבעות בגנטיקה שלהם, למשל הימשכות   – הביולוגיה של הילד
תינוק לא יכול לשרוד לבדו מבלי שיטפלו בו ולכן הוא  -לגירויים חברתיים. ליכולות האלו יש פן הישרדותי

לומד ליצור את הקשרים האלו, לומד להקשיב, להסתכל על בני אדם. ילדים נולדים עם הנטייה להיות חלק  
חברה, נולדים עם היכולות שמלמדות אותם להיות ליד אנשים אחרים. הגנטיקה מביאה את הילד לעולם מ

הם לומדים שאם הם בוכים אז באים אליהם, אם  -במצב שמהרגע הראשון הוא לומד דברים, למשל
 זורקים משהו אז מרימים אותו וכולי. 

 המשפחה הקרובה( כדי להתפתח. הילד צריך הרבה עזרה מהסביבה )בעקר מ – הסביבה הקרובה
. היחסים בין ההורים משפיעים  ילד: לשני ההורים יש השפעה ישירה על ההתפתחות של הילד-אבא-אמא

 על ההורות של כל אחד מהם על הילד. "איך לחנך את הילד?". 
ם  יש השפעה של האחים על הילד, על היחס של ההורי )אחאים = אחים ואחיות( במשפחות מרובות ילדים

אל האחים ואז נוצר מערך שלם ומורכב. ההורות על האח הבכור משפיעה על ההורות על האח השני 
 והשלישי. 

  הסביבה החינוכית נכללת גם היא בסביבה הקרובה של הילד.
ואנשים שהילד פוגש ברמה יומיומית משפיעים עליו גם רבות ונמצאים במעגל  )קבוצת השווים( ילדים מהגן 

קבוצת השווים מלמדת הוגנות, אך היא גם מלמדת תוקפנות. לילד יש קשר עם צוות  .של הסיבה הקרובה
הגן, עם המחנכים. הקשר הזה הוא לרוב מאוד משמעותי עבור ילדים. צוות הגן יוצר קשר אישי ומחזק 

 דברים מסוימים כמו לפעול לפי חוקים, מה מותר ומה אסור ומלווה את כל תהליכי הלמידה. 
האנשים שהוא פוגש, טיב השכונה, אופי השכונה )שכונה אלימה,  -הילד גר משפיעה על הילד השכונה שבה 

שכונה שקטה(. גם אם ההשפעה בבית היא טובה והמסגרת החינוכית היא טובה אבל השכונה היא לא 
 טובה זה יכול להשפיע בצורה שלילית על הילד. 

 ו בהרבה מאוד מישורים.הסביבה הקרובה מחוברת לכל מה שהילד חווה ומשפיעה עלי
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הסביבה הקרובה כוללת גם את החברים הקרובים של הילד והמשפחה והמורחבת שבמסגרתה חווה הילד  
 דבר זה מחבר אותו בין הסביבה הקרובה להקשר החברתי והתרבותי. -אירועים, חגים וטקסים

שור לשם באופן ישיר, מקום העבודה של ההורים משפיע על הילד אך הילד אינו ק – כלכלי-הקשר חברתי
מקום העבודה משפיע בצורה עקיפה על הילד מאחר והעבודה משפיעה באופן ישיר על ההורה. ההשפעה 

יכולה להיות ממצב כלכלי גבוה או נמוך )השכר(, משביעות הרצון מהעבודה וכמות הזמן שההורה מעביר 
סבלני, כמה העבודה ממלאת את   כמה ההורה פנוי לילד, בעבודה לעומת הזמן שהוא מעביר עם הילדים.

 ההורה ועוזרת לו להגשים את עצמו או להפך, כל דבר כזה משפיע על היחס של ההורה לילד.  
לכל אחד יש זכות לקבל שירותי בריאות וביטוח, המוסדות האלו נועדו לעזור למשפחות ולילדים.   -מוסדות

אופן   -זה משפיע על ההורים. )קבלת חיסונים ביטוח הבריאות משפיע באופן ישיר על הילד, ובאופן עקיף כי
קשר עקיף(. כן יש פער גדול בין מה שהמדינה נותנת לבין מה שהעשירים   -ישיר, אמא חולה ומטופלת

  -כל ילד שלישי חי מתחת לקו העוני. רואים פערים גדולים בין ילדים עניים לילדים עשירים -יכולים לקבל 
שנה למסגרת החינוכית שלהם מכל מני סיבות )לא היה מי שיביא, לא  העניים מגיעים בממוצע פחות ימים ב

 היה דרך לטפל במחלה וכו(, הם מושפעים לרעה מהמצב הכלכלי של המשפחה שלהם. 

מערך של ערכים, סגנון חיים ודת שמשפיעים על המשפחה של הילד ועל הסביבה שלו.    – הקשר תרבותי
ם את הילד להיות חלק מהתרבות שממנו הוא בא.  תהליך שבאמצעותו המבוגרים מלמדי -חיברות

המבוגרים מחנכים, מלמדים, דורשים מהילד להיות חלק מאותה תרבות. ילד ישראלי לא נולד ישראלי, 
הוא הופך לכזה בתוך אותו תהליך. אנחנו מלמדים אותו בבית, בגן, בטלוויזיה מה זה אומר להיות ילד 

ך המבוגרים ולא דרך שיעור של "איך להיות ילד ישראלי" אלא ישראלי תוך השרשת מסורות וסיפורים דר
דרך היום יום. בכל מדינה יש תתי תרבויות, יש דתות שונות ומנהגים שונים. לכל תת תרבות יש את תהליך  

בכל מדינה שי  -החיברות שלה עם מנהגים שלה, איך כל תרבות מגדלת את הילדים שלה באופן שונה, אבל 
טת, היא מחזיקה יותר עמדות בשלטון ויותר משפיעה ובסך הכל רוצים יותר  תרבות השל -את התת

. להדמות לה. יש גם תת תרבות שלטת גלובלית )כמו השפעת התרבות האמריקאית שהיא שולטת בעולם(
בתתי התרבויות הקטנות יש פערים בין הדור הצעיר לבוגר, הדור הצעיר רוצה יותר להידמות לתת תרבות  

והדור הבוגר רוצה יותר לשמור על המסורת ועל התרבות המקוריים. החברה מנסה להנחיל השלטת 
 . לילדים ערכים ספציפיים שהולכים כמה שיותר צמוד לתרבות שלהם

 
ההתפתחות הילד קורית לאורך זמן, התמונה היא לא סטטית אלא משתנה כל הזמן. אנחנו צריכים כל 

ד בא ולאן הוא הולך, להסתכל על ההיסטוריה ההתפתחותית  הזמן להסתכל על ציר הזמן, מאיפה היל
 ולהסתכל על מה יקרה לו בעתיד.

 התפתחות כמערכת דינאמית 

, הוא מפתח יכולות מוטוריות, רגשיות, יבתו נמצאים במערכת המשתנה באופן תמידיבהילד וס •
יאגרמת עץ(.  סביבתיות כל הזמן והיכולות מתפתחות ככל שהוא גדול. היכולות שלו משתכללות )ד

 ההתפתחות היא משהו מאוד מורכב כי הוא לאורך זמן. 

כל שינוי בילד או בסביבה גורם לשינוי בהתמודדות ובהתנהגות של הילד ומביא לארגון חדש אשר הינו  •
השינוי הוא שהוא אינו יכול יותר להתרוצץ כמו   -ילד נפל ושבר את הרגל -מורכב ויעיל יותר. למשל

משתנה כי מישהו עכשיו צריך לטפל בו )לכל דבר קטן יש הדים ומעגלים שהיה רגיל, הסביבה 
עולה  \אם הילד היה עם אמא בבית עד גיל מסוים ואז אמא יוצאת לעבוד -שמושפעים(. שינוי סביבתי 

סביבת הילד משתנה. כל שינוי כזה גורם למורכבות יותר גדולה אצל הילד אשר   -נולד אח  \לכיתה א
 תח יכולות מורכבות יותר להתמודדות עם הסיטואציה. מצריך את הילד לפ

 )נושא אחרון במבוא(  המחקר ההתפתחותי

 )למשל מחקר על אירועי אלימות בקרב ילדים(שיטות לחקר ההתפתחות: 

מעלה השערה "במצבי , לדוגמא, שאילת שאלה מדויקת שבה אני שולטת במשתנים. אני  – ניסוי •
ומציבה אותם בסיטואציה שתתסכל   לוקחת מספר ילדים -דקתתסכול ילדים יותר אלימים", ואני בו

אותם, לאחר מכן מעבירה אותם לפעילות אחרת ובודקת האם התסכול משפיע על התנהגות הילדים.  
במקביל, חייבים לעשות עוד קבוצת ביקורת שבה לא מעמידים את הילדים בסיטואציה מתסכלת וגם 

ודקים את ההתנהגות שלהם, צריך להשוות. בניסוי אותם מעבירים אחר כך לפעילות אחרת שבה ב
הזה אנחנו שלטנו בכל המשתנים כדי לבדוק את התיאוריה ואת השאלה שלנו. דרך כך אפשר להסיק 

מסקנה ברורה של סיבה ותוצאה. החיסרון בניסויים זה שזה לא תמיד מדמה את המציאות, זה לא 
 .  100%אות אבל לעולם זה לא יהיה בטבעי. הניסוי יכול לשאוף לבדוק משהו שקורה במצי
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לתעד סיטואציות מהמציאות, להסתכל האם ילדים שמביעים יותר תסכול   –תצפית בתנאים טבעיים  •
מביעים גם יותר אלימות באותן סיטואציות. היתרון בתצפית זה היא באמת משקפת את המציאות. 
החיסרון הוא שאי אפשר תמיד לשייך סיבה ותוצאה באופן וודאי. אי אפשר לשייך באופן וודאי את  

 ים עוד משתנים בסיטואציה.התסכול לאלימות מאחר וקיימ 

מעניין אותנו לדעת למשל מה ההשפעה של ילד ממשפחה מסוימת על ההתנהגות שלו.  –ניסוי טבעי  •
אלימות יותר או פחות, זה לא ניסוי אתי. אנחנו כן  -השמת ילד מאומץ במשפחות משתנות ניסוי של

חה הקיימת על הילד את השפעת המשפ לראותו הבאוכלוסיי ותיכולים להשתמש בקבוצות קיימ
. בניסוי לא מתבצעת מניפולציה על הילד ואנחנו לוקחים את הסיטואציה כמו שהיא. איך  בתוכה

 הקרע של הילד משפיע על איך הוא מתמודד עם תסכול והאם הוא יותר או פחות אלים בעקבות כך.

הם מחקרי  התפתחות לא קורית בנקודת זמן אחת ולכן הרבה מחקרים התפתחותיים –מחקר אורך  •
עוקבים אחר הילד לאורך ההתפתחות ולאורך זמן. אם אנחנו רוצים לבדוק את הקשר בין   –אורך 

 תסכול לאלימות, אנחנו יכולים לבדוק איך הילד מגיב למצבי תסכול בתקופות שונות של חייו

 התפתחות המוח 

 דנדריטיםהתאים של מערכת העצבים. בתוך התא יש שני חלקים:  -נוירון 
. לדנדריט של הנוירון הבא המעביר מידע אקסוןומעבירים להמקבלים מידע 

הנוירונים מפעילים אחד את   .הנוירון יכול להיות במצב פעיל ובמצב לא פעיל
ונים  השני בצורת שרשרת. בין נוירון לנוירון יש חומר כימי שמחבר בין הנויר

)מחבר בין האקסון לדנדריט של הנוירון הבא(. החומר הכימי מופרש אל תוך  
 הרווח.  

 הנוירוכימיה של ההתפתחות המוחית

 החומרים הכימיים בין הנוירונים.  – יםהנוירוטרנסמיטור •

 . הרווח בין נוירון לנוירון –סינפסה  •

כל חוויה שלנו משפיעה על הנוירוטרנסמיטורים , המוח שלנו לא עובד כל  
כשאנחנו חווים דברים שונים, המוח שלנו פעיל בצורות הזמן אותו הדבר. 

שונות ובמקומות שונים. זה בא לידי ביטוי בסינפסה. החומר הכימי מופרש אל הסינפסה ומפעיל את  
הפעילו את מערך הכאב וזה השפיע על  םוירוטרנסמיטוריהנ  -נגיד כשנוגעים במשהו חם. הנוירון הבא

 שהפעילה את הנוירון הבא. הסינפסה

ן עצמאי על רפלקסים ותנועות מהירות  פהמוח אך גם שולט באוומ מעביר מידע אל -חוט השדרה
  הישרדותיות.

מיליארד נוירונים, כל נוירון יכול להיות בקשר  180מהגוף, מכיל  2%-משקל המוח כ –המוח ואיברי הפנים 
 נוירונים אחרים. 15000סינפטי עם 

 מבנים במוח

אחראי על נשימה, על קצב פעולות לב, אחראי   – גזע המוח \מוח אחורי  •
 על דברים מאוד בסיסיים בתפקוד שלנו ולכן הוא דומה בין בעלי החיים. 

שיכוך   \אחראי על שיווי משקל, קואורדינציה ותנועה, כאב –  מוח תיכון  •
, גם האזור הזה דומה בין בעלי החיים אך לא זהה סכנה מכאב \כאב

 לחלוטין. 

האזור שמייחד את המוח האנושי. )כל החלק האדום מהתמונה במצגת(.  –המוח הקדמי  \המוח הגדול •
 מבנים במוח הגדול:  

אחראי על תהליכי חשיבה מורכבים, כל מערך החשיבה והזיכרון, תכנון  - קליפת המוח )הקורטקס(* 
 מתחיל בקורטקס.  -תנועה, פתרון בעיות 

נו מקבלים בכל חיינו עובר דרך אחד  המקום במוח שמקבל מידע מהחושים, כל מידע שאנח – תלמוס* 
)מעין תחנת   םהחושים והתלמוס מקבל מידע מהחושים ומעביר את המידע למקומות הרלוונטיי

 ממסר(. 
מבקר את הפעילויות של המוח, משפיע על דחפים שיש לנו, על מוטיבציה שיש לנו  – היפותלמוס *

 לעשות דבר מסוים. 
 ומייצר מעין "מחסן" לכל הידע והזיכרונות. בש את המידעאחראי על הזיכרון. מג –היפוקמפוס  *
הפעילות באמיגדלה שלו   -תפקיד חשוב בעולם הריגשי. לילדי שיש בעיות בוויסות רגשי – אמיגדלה* 
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היא שונה מאשר אצל ילדים בלי בעיות. שולט על עוצמת הרגשות, על סוג הרגשות, על התאמת  
 הרגשות. 

 ניתן לראות אזורים שונים מוארים בזמני פעילות שונים.  -פעילות המוח בזמן משימות שונות

 

 

 התפתחות המוח

 -המוח מתחיל להתפתח בשלב הראשון של ההיריון. שלב ראשון בהתפתחות  – יצירת נוירונים •
חיים(. היווצרות המון נוירונים הממשיכים להיווצר כל הזמן )הכי הרבה בזמן ההיריון ובתחילת ה

 תאונות מוחיות שקורות לאחר הגיל הרך, קשות יותר לתיקון בגלל שהיווצרות הנוירונים נמוכה יותר.

 נוירונים מתחברים לנוירונים באזורים שונים. –נדידת נוירונים  •

   - גדילת אקסונים ודנדריטים •

ם לא זזים הנוירונים גדלים ומתחברים. כשהם מגיעים למקום הקבוע שלהם, ה – יצירת סינפסות •
 יותר. הרווח הוא חיבור.

 קורה בעיקר לאחר הלידה, בעיקר בחודשים הראשונים.  - כיוונון סינפסות והרס סינפסות לא נחוצות •
אחרי שהנוירון התחבר לכל נוירון שהוא רק יכול לגעת בו, חלק מהסינפסות יחוזקו וימשיכו להתקיים 

יישארו הן רלוונטיות וחשובות לתפקוד. אבל חלק מהסינפסות יחדלו מלהתקיים. הסינפסות ש
 בסינפסות שאין העברת מידע אין בהן צורך ולכן הן יחדלו מלהתקיים.

 השפעה גנטית                      התפתחות סינפטית מואצת 

 pruningהשפעה סביבתית                כיוונון סינפסות 

הכיוונון, באיזה סינפסות הילד ישתמש ובאיזה לא. ילד שחווה  אנחנו )הסביבה( משפיעים על תהליך 
סביבה לא טובה שלא מעודדת אותו לחקור וללמוד, הסינפסות שאחראיות על אזורים אלו במוח נעלמות 

חלקן ולאורך חייו יהיה לו קשה יותר ללמוד, מאחר שזהו "שריר לא מאומן". רואים הבדל בין מוח של ילד 
ם חשובים לא יליאל, לבין ילד שלא. במצב כזה נוצר נזק מוחי. ערוצים נוירשעובר התעללות, למש

 מחוזקים.

 שאלות חזרה 

הרווח בין אקסון לדנדריט שבו מופרש החומר הכימי לתוך הסינפסה ומתחבר  מהי סינפסה? .1
 לנוירון הבא. מה שמייחד אותה זה שהיא מפעילה את הנוירון הבא.

ישנו מדוע הפעילות המוחית הינה מורכבת אם התאים שלה פועלים תמיד באופן אחיד ופשוט?    .2
הם בצורה מסועפת, דבר זה נותן למוח אין סוף אופציות ימערך ענקי של נוירונים שמחוברים בינ

ולכן כשילד עושה משהו בו זמנית הוא גם חושב, מרגיש, מתכנן. קורים כל כך הרבה דברים בו 
 המוח האנושי הוא מורכב.זמנית, 

אם מה גורם לסינפסות וערוצים נויראליים מסוימים להתחזק ולאחרים להעלם או להיחלש?  .3
הסינפסות פעילות זה אומר שהן מתחזקות והן ממשיכות לפעול, אם הן לא פעילות זה יגרום 

הסינפסות יישארו או עלמותן. רמת הפעילות של הערוצים הנויראליים היא זו שתקבע אם ילה
 ייעלמו. 
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 תיאוריית ההתפתחות  
 להבנת ההתפתחות הקוגניטיבית של הילד 

 התיאוריה של פיאז'ה  -מתפיסה להמשגה

היה פסיכולוג שוויצרי שהתעניין להבין איך ילדים מבינים את העולם. כל הקריירה שלו הוקדשה  פיאז'ה
להבנה של איך ילדים מבינים את העולם. הוא היה הפסיכולוג היחיד אי פעם שחקירתו הייתה על שלושת  

הילד לומד השאלה המרכזית שלו הייתה כיצד  .18ילדיו מאז לידתם. פיתח תאוריה של התפתחות עד גיל  
 ומכיר את העולם שסביבו. התיאוריה היא תיאוריית השלבים.

הילד מבנה ומפתח את הבנתו דרך פעילות. דבר נבנה על דבר. הילד  –גישה קונסטרוקטיביסטית )הבניה( 
  הוא זה שפעיל ובונה וחוקר.

 בתיאוריה של פיאז'ה מושגים מרכזיים

 )פירוט בהמשך( ההתפתחות מתרחשת בשלבים  ❖

שינוי איכותי, הוא  – ר משלב לשלב בהתפתחות משפיע על התפקוד בכל תחומי החשיבההמעב ❖
 רגשיים, אבל כיום אנו יודעים שזה תקף גם לגביהם. -לא התעניין במובנים החברתיים

לא התעניין בבעיות התפתחות, ניסה   -)אוניברסאלי( כל ילד יעבור את כל שלבי ההתפתחות ❖
 להבין את ההתפתחות הכוללת. 

רצון אשר דוחף כל ילד להתפתחות. לילד לעצמו יש "דרייב פנימי" ללמוד  – הילד הינו אקטיבי ❖
 דברים חדשים כמו ללכת, לדבר. כל הילדים רוצים ללמוד ולהתפתח.

 כולם מגיעים לאותם שלבים בערך באותם גילאים. –המעבר בין השלבים הוא תלוי גיל   ❖

ר במצב מסוים. קורה  התהליך שבו אדם משתנה כדי לתפקד תפקוד יעיל יות – הסתגלות ❖
במעגלים אינסופיים בין איזון לחוסר איזון. באיזון הילד חש שהתנהגותו הינה יעילה ומותאמת  

דורש מיומנויות העולות על המיומנויות שיש לו הלדרישות המצב, בחוסר איזון הילד נמצא במצב 
 ופי לאורך כל החיים.מעגל אין ס -יתאמן עוד ועוד עד שיפתח מיומנויות ואז ימצא באיזון כרגע.

הדרך בה הילד תופס את העולם ומארגנו. מדובר בדפוס מאורגן של פעולות פיזיות או  -סכמה  ❖
מה צריך לקרות בסיטואציה מסוימת.   -סדר של פעולות -שכליות. לכל דבר אנחנו מפתחים סכמה

 הסכמות כל הזמן משתנות ומתעדכנות בהתאם לגילנו ולשלב בו אנו נמצאים. 

 ( 2-0מוטורי )גיל -השלב הסנסו

 . לב החושי, הקצר ביותר מבין השלביםהש

יניקה, תפיסה, גישוש אחר פטמה )הסטת הפנים(.  – הילד מגיע לעולם עם מערך של רפלקסים •
 הרפלקסים הם הישרדותיים.  

הפעילות הגופנית המוטורית   –הילד בשלב זה "חושב" ולומד דרך החושים והפעילות המוטורית  •
 לפה ולמידה דרך זה. הכנסת דברים -עוזרת לילד ללמוד, למשל

ילד  -חוויה שמתרחשת בטעות, חזרתיות, למידה וסכמה. כמו למשל –תהליך הלמידה הוא מעגלי  •
 באים, מרימים, מרגיעים. -זורק משהו על הריצפה, מרימים לו את זה וחוזר חלילה. כשילד בוכה

היכולת שלנו להמשיג דברים שהם לא כאן ועכשיו. השפה היא עוד לא  –עדיין אין חשיבה ייצוגית  •
ברורה מבחינת הייצוגים שלה )סימבול(. כל החשיבה ייצוגית מתפתחת בסוף השלב בראשון. חשיבה 

בהתחלה הילד לומד לומר "בקבוק" כשהוא רואה לדבר סימבול גם אם הוא לא כאן ועכשיו. - ייצוגית 
   לומד לומר "בקבוק" כשהוא לא רואה אותו אבל רוצה אותו.בקבוק, רק לאחר מכן הוא 

 
 תהליך ההתפתחות בתוך השלב

 מציצה  -רפלקס •

 מגלה בטעות, זה נעים ולכן הילד לומד לעשות את זה שוב. - מציצת אצבע  -הפעלה של הגוף •

 הפעלת רעשן, הילד "מפעיל" ו"מכבה" את הרעש.  –פעולה ותוצאה מכוונת  •
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חפץ שעומד בדרך )ניסוי וטעיה(. בתחילה, לילד עף הכדור מאחורי הכרית, הזזת  –סכמה של פעולה  •
 הוא לא מצליח להגיע. מאוחר יותר הוא יגלה שאם הוא יזיז את הכרית הוא יוכל להגיע לכדור.

הכנסת כדור לתוך קופסא )כוונה וניבוי(, אם אני מכניס כדור לתוך קופסא עם  –בניית סכמה מורכבת  •
 אחר כל מגלה שיש פתח להוציא את הכדור ואפשר לעשות את זה שוב.חור, הוא ייעלם. 

מחשקי נדמה לי, בובה שהיא תינוקת, חיקוי מושהה. כשילד מגיע לשלב   –ייצוגית  \חשיבה סימבולית  •
 זה, זה אומר שהוא עובר לשלב השני, שם מתחילה גם השפה. 

ההבנה שעצם ממשיך להתקיים גם כשאנחנו לא רואים אותו. לפני שיש ליד קביעות   -קביעות אובייקט
פיאז'ה ראה את  אובייקט הוא לא מתייחס למה שלא מול העיניים שלו, מה שהוא לא רואה, לא קיים. 

 התפתחות קביעות האובייקט כבסיס לחשיבה. 

 בהפעלה( , עוד אין סכמות מופשטות שכרוכות7-2)גיל  אופרציונלי-השלב הפרה

 )בשפה ומשחק(  ייצוגים, סימבוליים -כבר יש •

 . הבנה של קיום עצמאי של האובייקט -כבר יש •

מחפש חוקיות. בשלב הקודם פעלו דרך   – הילד עסוק בניסיון להבין כיצד דברים פועלים -עכשיו •
 החושים והמוטוריקה בלבד, עכשיו הם מחפשים חוקיות מסוימת.

 ופשט ורב ממדי.לחשוב באופן מעדיין קשה לילד  •

שימוש בחפצים המסמלים דברים אחרים. התינוק משחק עם אוטו  – המשחק כבר מנותק מהמציאות •
שנוסע, אך הוא עדיין לא יכול לדמיין מה האוטו באמת יכול לעשות. הוא יכול לקחת קובייה ולנסות 

יאות, גם אם להסיע אותה, למרות שהיא בכלל לא יכולה לנסוע. הוא משחק בדברים שקשורים למצ
 הם לא בדיוק המציאות עצמה.

גם מופנה לאחר. לילד יש אינטראקציה יותר גדולה עם הסובבים אותו   -המשחק פחות מרוכז בעצמי •
 דרמטי(  - מאשר עם עצמו והוא לומד מהם דברים חדשים. המשחק הרבה יותר מורכב ומאתגר. )סוציו

הציור  (. הציור מתחיל לייצג את האובייקט.3סביב גיל רור, ב)יותר  הציור הופך להיות יותר ייצוגי •
 . 5-6הופך להיות יותר מורכב ומציאותי סביב גיל 

 קשיי חשיבה בגיל הזה )המשך פרה אופרציונלי( 

אם אנחנו  -קשה להתרכז בכמה דברים בו זמנית, התרכזות רק בהיבט אחד, למשל -נטייה למרכוז •
הם להפריד לכל האפשרויות שיש, הם ימיינו או לפי צבע  לוקחים צורות עם הרבה צבעים ומבקשים מ

 או לפי צורה, הם יתקשו למיין לפי כמה דברים בו זמנית.

הוא  -מה שהם רואים זה מה שקיים. אם בן אדם מחייך -קשה להבחין בין מראית עין לבין מציאות •
 שמח.

בנעליים של מישהו  רואה את הדברים רק מנקודת המבט שלו, קשה לו לשים עצמו –אגוצנטריות  •
 . אחר. מסתכל על כל העולם מהעיניים שלו 

 הם מתקשים ב: לכן עדיין אין יכולת להשתמש בסכמות מופשטות שכרוכות בהפעלה. 

אותה כמות   - שימור של נפחההבנה שהכמות של משהו אינה משתנה על אף השינוי בצורתה.  – שימור •
הוא מתרכז בזה שהגובה של  -המרכוזשל מים בכוסות שונות, איפה יש יותר מים? יש פה היבט של 

הכוס השתנה ולכן כנראה יש שם יותר מים, הוא לא שם לב גם לזה שרוחב הכוס התשנה ולכן כמות  
איפה יש   -וים שתי שורות של שישה כפתורים ברווחים שו - שימור מספרהמים הם בעצם אותו הדבר. 

שני כדורי בצק שווים, כדור  – שימור מסהיותר? מרווחים את אחת השורות, איפה עכשיו יש יותר? 
שני חבלים ארוכים, אחד מקווצ'צ'ים.  – שימור אורך אחד הופכים לנקניק ארוך, איפה יש יותר בצק? 

 איפה יותר ארוך? 

 מיון, סידור, מדידה, ספירה.  –אופרציות  •

 שגיים אחרים הבנת כלים מו

יחלקו לפי חלוקות מסוימות, אבל לא תמיד יצליחו להבין את תתי החלוקות. )קשור לנטייה  – סיווג •
 . למרכוז(

  -ומעלה 3אפשרי, השוואה בין  -השוואה בין שנייםמהבהיר לכהה, מקטן לגדול.  –עריכה בסדרה  •
 מורכב יותר. צריך להשוות כמה דברים בו זמנית. 
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 )קוגניציה חברתית(ביטוי למגבלות החשיבה של שלב זה בתפקוד חברתי 

• Theory of mind – לומד איך להבין, לשער, לצפות את   התיאוריה על התודעה, ילד לאט לאט
המחשבות של מישהו אחר. התיאוריה שלנו על התודעה של אחרים, כדי לתפקד בעולם אנחנו כל הזמן 

לנסות להבין מה מישהו מתכוון, חושב, מרגיש. ילדים בגיל הגן, בגלל המגבלות  -מנסים להבין אחרים 
אחר היא מאוד מאוד מוגבלת. ניסוי: שלהם על החשיבה, ההבנה שלהם על המחשבות של מישהו 

אנחנו מאנישים בובה, היא ה"חברה שלנו" בבקבוק אטום אנחנו שמים לה מיץ, מעלימים את הבובה 
ומחליפים יחד במים. שואלים את הילד: "מה אתה חושב שהבובה חושבת שיש בתוך הבקבוק?". לא 

מתבטאת פה  ן מה שמישהו אחר חושב. תמיד הילד ידע להבין את הפער בין מה שאני רואה וחושב ולבי
 קושי בלראות נקודת מבט של מישהו אחר. -באגוצנטריות

נותן במתנה משהו שהוא מאוד אוהב, בחירת המתנות לא נעשית מתוך   –בחירת מתנות לאחרים  •
 מקום של "מה מתאים למישהו אחר" אלא "מה מתאים לי".

בכוונה. ניסוי: מספרים לילדים את  מתמקדים בתוצאות של המעשה ולא   –דילמות מוסריות  •
נדב נכנס למטבח אבל הוא לא יודע שמאחורי הדלת אמא הניחה מגש עם מלא  -הסיפורים הבאים 

כוסות. נדב פתח את הדלת הפיל את המגש וכל הכוסות נשברו. מיכל רצתה לקחת עוגייה אבל היא 
ש כדי להגיע לארון שלמעלה.  ידעה שאמא ואבא לא מרשים, אז מיכל עלתה על הכיסא ומשם אל השי

בדרך היא פגשה בכוס והפילה אותה. מי התנהג פחות בסדר? ילדים יאמרו שנדב התנהג פחות בסדר  
לא   \בסדר \ לא טוב \כי הוא שבר יותר כוסות. ילדים מתמקדים במראית עין, ולא בעניין הכוונה. טוב

 בסדר, לפי מה שהם רואים ולפי מה שקורה בסוף. 

 ( 11-7קונקרטי )גיל   -ונלי השלב האופרצי

 , גמישה ומאורגנת.החשיבה הופכת יותר הגיונית •

 )אופרציות: מיון, שימור, סידור(. הפעלה נכונה על אובייקטיםהילד מסוגל עתה לבצע  -כבר יש •

ה שאפיינו את השלב הקודם )מרכוז, מראית עין מול המציאות, ירידה בקשיי החשיב -כבר יש •
 . אגוצנטריות(

 .לא מסוגל לחשיבה מופשטת מלאה -עדיין אין •

 שימור

 התלויה בתצפית, המאפיינת את ילדי הגן. - אמת מותנית •

התבססות על הכרחיות לוגית שאינה תלויה בתפיסה בלבד. ולכן תשובות נכונות  – אמת הכרחית •
אם   –יכות הפזה שכוס אחת גבוהה מפצה על זה שכוס אחת רחבה,  –פיצוי סוגים:  3-יכולות להיות מ

לא הוספנו מים  – קריטריון לא נוסף ולא נגרעתחזירו את המים לכוס תראו שזה שוב אותה כמות, 
 ולא הורדנו מים ולכן כמות המים זהה. 

 סיווג 

אגסים   4בגיל זה הילד מתחיל להבין את היחסים בין קטגוריות בשיטות סיווג מורכבות יותר. יש לי  •
אגסים או פירות? ילדי בית ספר ידעו לענות נכון לעומת ילדי גן שלא  -תפוזים, מה יש לי יותר 2ו

 יצליחו. 

משמש לארגון של גושי ידע. למשל חלוקת בעלי החיים ליונקים, זוחלים, דו חיים  – סיווג הירארכי •
. ילד בגיל 2על  \4ובתוכה גם עוד תתי נושאים כמו יונקים יבשתיים או ימיים, מתוך זה להולכי על 

 ע לסווג בצורה יותר מורכבת והירארכית. הזה יוד

מתחיל להעלם קושי המרכוז והם מצליחים להשלים   ממד סיווג אחד מוכפל באחר. –סיווג מטריצה  •
 סדרה למשל:                                     מהי הצורה החסרה?

 

 קוגניציה חברתית 
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. היינץ' היה נשוי ואשתו הייתה חולה, הייתה תרופה לדוגמא דילמת היינץ' – התפתחות מוסרית •
למחלה אבל היא מאוד יקרה. כשהלך לקנות את התרופה למחלה לא היה לא מספיק כסף אבל ניסה 

להבטיח שישלם כשיהיה לו, הרוקח לא הסכים. בלילה הלך וגנב את התרופה. האם מה שעשה הוא 
למה אסור לגנוב או למה מותר לגנוב? פיאז'ה מצפה  -תייחסת לנימוקבסדר? ההתפתחות המוסרים מ 

לגנוב כי יש חוק האוסר   אסורש שילד בגיל הזה כבר ידע לתת תשובה מנומקת. חלק מהילדים יאמרו 
כי הוא התחייב לכך  לשמור על אשתו חייבמותר לגנוב, הוא היה  - על כך. חלק אחר יאמרו ההפך

עדיין אין את החשיבה המפושטת המתייחסת   חייב לעשות זאת. ולכן הוא היה שעצם החתונה
 עונש ולא לפי עקרונות של צדק. \השיפוט של דילמות מוסריות הוא מתוך רצון לקבל שכר לערכים.

 מגבלות בחשיבה 

. נתנו לילדים שיקול הדעת שלו עוד לא בשלחסר לילד את בסיס הידע הרחב של המבוגרים ולכן  •
ואמרו להם לבנות מדברים שצפים. הילדים לקחו קלקרים וחיברו אותם עם נעצים.  לבנות רפסודה 

תוך רגע כל הרפסודה התפרקה. הם לא חשבו על המשקל שלהם שיפרק את החיבורים של הנעצים.  
 הם לא חשבו על כך לעומק כי לא היה להם את הידע מכל הכיוונים כדי לחשב את זה.

מתקשים  -. למשלממערכת פתרון שלמה של בעיותהילד מתקשה להשתמש במיומנויות שלו כחלק  •
 לשחק שח מט.

בנינו רכבת והיא לא עובדת,  -על בעיות מופשטות והיפותטיות. למשל אינו מראה חשיבה בשלה הילד  •
ת זאת  אנחנו חושבים "מה מפריע לרכבת לנסוע" ואני אחשוב על זה בחשיבת על, ילד יתקשה לעשו 

 ויבדוק דברים שהם פחות רלוונטיים לבעיה הספציפית. 

 הוראה של ילדים לפי התאוריה של פיאז'ה

 , מבוססת התנסות וחקירה. הילד לומד תוך כדי עשייה. למידה פעילה •

 עצם החקירה וההבנה החדשה מהווים תגמול.  –  אין צורך בתגמולים חיצוניים •

אנחנו מאוד משתדלים לא  יסיון להאיץ את ההתפתחות.אין נ .רגישות למוכנות הילד ללמידה חדשה •
לשים תו ערך על דברים שילדים יכולים לעשות. הילדים עושים בשביל עצמם, הם מובילים את  

 ההתפתחות של עצמם וילמדו ויתפתחו בזמנם הנכון.

 המשך  - תיאוריות התפתחויות להבנת ההתפתחות הקוגניטיבית של הילד

 ויגוצקי גישתו של 

היה איש חינוך רוסי שפיתח תאוריה המשפיעה על החינוך והבנת תהליכי למידה אצל ילדים. התיאוריה 
 של ויגוצקי הגיעה למערב רק בשלבים יחסית מאוחרים אך כיום גישתו מוכרת מאוד. 

 התיאוריה של ויגוצקי

משפיעים על תהליכי  הוא לומד מהם והם -הילד לומד דברים שכבר ידועים לרוב המבוגרים בחברתו  •
 הלמידה. 

לא  -)גישה זו משלימה את התיאוריה של פיאז'ה הלמידה לא נעשית בוואקום אלא התוך הקשר •
ויגוצקי הוסיף את הפן  ., חושפיםסותרת אותו(, מבוגרים לפעמים מסבירים, מתווכים, מראים

 החברתי לתהליך הלמידה. 

לימוד מילות אדיבות, לימוד תרבות, הנגשת  –הדגשת אספקטים שהתרבות מייחסת להם ערך  •
 ערכים וידע חשוב. 

אם נלמד ילד  – מטלות רבות בגיל צעיר מן הגיל האופייניבעזרת מבוגרים, ילדים יכולים ללמוד  •
לספור ונראה לו מספרים, הילד יקלוט את זה מהר יותר, ללמוד לחלוק, ללמוד להשתמש בעזרת סכין  

 גיל צעיר יותר בזכות זה שמלמדים אותם באופן ישיר.ילדים לומדים דברים ב -ומזלג

בלי חשיפה לשפה על ידי מבוגרים הילד לא ילמד   –מטלות מסוימות ילדים ילמדו רק בעזרת מבוגרים  •
ּיּום  ,שפה  , קריאת שעון.שִׁ

 תהליך הלמידה לפי ויגוצקי 

 
 
 
 

 

 מבוגר  גירויים 

 

 ילד
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  -לגירויים, חלק מהגירויים עוברים איזושהי "מסננת" ומקבלים חיזוק על ידי המבוגרהילד חשוף כל הזמן 
הוא מחזק, מסביר, מנגיש. הילד ילמד יותר טוב ובצורה יותר ברורה ובהירה אם המבוגר יחזק את  

 הלמידה ויפנה את תשומת ליבו. ברוב המקרים המבוגר תורם בצורה חיובית ללמידה של הילד.

תמיכת המבוגר בלמידה של הילד. בפיגום המבוגר אומר, מדגים ומסביר בצורה כזאת שתעזור  – פיגום
להגיש לילד את הצבעים בסדר הנכון, לעזור   -למשל במשחק עם הטבעות בגדלים על המוט לילד ללמוד.

 . , עזרה בספירה למשללהטות את המוט בשביל השחלה נוחה יותר

ל ידע רב יותר מספק הדרכה לתלמיד בעל ידע מועט יותר, לשם תתרחש כאשר מורה בע למידה דידקטית
יש להבין את נקודת המוצא של התלמיד ולתכנן את תוכנית הלימוד להבאת התלמיד לרמת הידע  -כך

הרצויה. לפי ויגוצקי, המורה חייב לדעת יותר מהילד והוא גם חייב לדעת מה נקודת המוצא של הילד על 
)לימוד אכילה בכפית לפני סכין ומזלג, לימוד מספרים לפני   ת והטובה ביותרמנת ללמדו בצורה האפקטיבי

 חשבון וכו'(. 

 one of Proximal DevelopmentZ אזור ההתפתחות הקרובה )המקורבת(

אזור ההתפתחות הקרובה הינו הפער בין רמת הביצוע של הילד בתחום מסויים לבין רמת הביצוע שהוא  
 חיה וההדרכה של המורה. יכול להגיע אליה בעזרת ההנ 

 זה מה שהילד כבר יודע. העכשוויתאזור ההתפתחות 
 זה מה שהילד יכול לדעת אם המבוגר ילמד אותו. הקרובהאזור ההתפתחות 
זה מה שהילד לא יצליח כרגע ללמוד גם אם המבוגר ילמד אותו, כי רמת ההבנה   הרחוקה אזור ההתפתחות 

 והקוגניציה שלו עוד לא שם. 
 ההתפתחות העכשווית כל הזמן גדלה ו"דוחפת" את ההתפתחות הקרובה צעד קדימה, התפתחות מתמידה.

 מה.על פי ויגוצקי, המבוגר צריך להתמקד בלמידה הקרובה של הילד ושם לדחוף אותו קדי

הלמידה אינה למידה של חיקוי, אלא למידה בה הידע עובר שינוי ומופנם. הלמידה מתאפשרת כאשר  
בעקבות התהליך המונחה על ידי המבוגר, הילד מגיע למצב של ויסות עצמי אל מול החומר הנלמד  

דה, המאפשר לו להפנים את החומר. הילד צריך להיות במצב שבו הוא מצליח להתמודד עם תהליך הלמי
כל זה ויסות עצמי. הילד צריך להימצא במצב התחלתי שמעניין  -בלי לוותר, להתרכז, להתמודד עם תסכול

 לו, שהוא יודע שעוזרים לו, עד למצב שבו הוא יודע ללמוד גם לבד.

 )גם ע"פ ויגוצקי(  יישומים בחינוך והוראה

 . מה שמעניין ילדיםחומר הלימוד צריך להיות מבוסס על  •

רבים מדי )מסכים פה עם פיאז'ה(, צריך לשמור על הסקרנות הטבעית של  זוקים חיצונייםלהימנע מחי  •
 הילד ועל הרצון שלו ללמוד מעצמו.

 , שאלות מנחות והצגת התחלת תהליך של פתרון בעיה. מלווה בהדגמותתהליך הלימוד צריך להיות  •

 . חומר המתאים לאזור ההתפתחות הקרובהיש ללמד  •

ככל שהילד מתקדם,  ולצמצם את תפקידו שיטת ההוראה צריכה להעמיד תחילה את המורה במרכז  •
 עד שהילד הוא האחראי לגבי הידע. התמיכה והעזרה נהיית רופפת יותר ויותר, לאט לאט הפיגום יורד. 

 , לא על ידי מבוגר. למידה עם עמיתים מיומניםיש להשתמש גם בלמידה קבוצתית מסוג  •

 Core Knowledge –  בסיסי גישת הידע ה
 גישה החוקרת קוגניציה של תינוקות, מחפשים להבין איך ילדים מאוד צעירים חושבים. 

 אישי. -תינוקות נולדים עם מערכות ידע בסיסיות בתחומים: פיזי, מספרי, מרחבי, צורני ובין
 חיוניים להישרדותו.מערכות אלו מאפשרות לילד הבנה מהירה של תחומי קוגניציה שונים שכולם 

 כל מערכת הופכת מורכבת יותר ככל שהילד חוקר ומשחק בנושאים הקשורים לאותה המערכת.

 הפיזי מערכת המידע 

מערכת שעוזרת לילד להבין אובייקטים בסביבתו ואת ההשפעה שלהם אחד על השני, תשתית ללמידה  •
 של כמעט כל דבר בחיינו.

הם מבינים איך העולם הפיזי עובד,  - למאפיינים בסיסיים של אובייקטיםתינוקות מראים מודעות  •
תינוק יסתכל יותר   -. שיטת הפרת ציפיותלמשל: הבנה שאובייקט אחד לא יכול לנוע דרך אובייקט שני

זה יותר מגרה ומעניין, מושא חקר ולמידה, תינוק   -זמן על משהו שמפתיע אותו מאשר על משהו ישן
יכול להבין אובייקט שנכנס בתוך אובייקט שני חלול. בניסויים שנערכו היה ניתן בן חודשיים וחצי 
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לראות שתינוק יסתכל פחות זמן על משהו "הגיוני", כאשר התינוק מבין שמה שהוא רואה אינו הגיוני  
 או מוזר, הוא יסתכל על זה יותר זמן ויבחן את זה. 

 

 המספרי מערכת המידע 

פריטים, מידע זה מאפשר להם לבצע   3יכולים להבחין בין כמויות של עד חודשים כבר  5תינוקות בני  •
 מוסיפים ומחסירים בזמן הורדת מסך(.  -פעולות חיבור וחיסור פשוטות. )מסך עם עכברים

 כרון ילמידה וז -התפתחות קוגניטיבית 

  למידה

ר, בהתנסות אישית או  שינוי התנהגותי המתרחש כתוצאה מהניסיון. ניסיון = כל סוג של חוויה שאדם עוב 
 בצפייה באחר. 

 תיאוריות של למידה

. ניתן לבחון באופן אובייקטיבי רק את  behavior – התיאוריה ההתנהגותית )בהביוריסטית( •
התנהגות האדם ולא תהליכים פנימיים של האדם. אי אפשר באופן מוחלט לחקור את נפש האדם אבל  

את התנהגות הילד. "הילד למד" או "הילד לא למד". בגישה זאת   -כן אפשר לחקור את מה שרואים
 וד. הפוקוס הוא רק על ההתנהגות כי רק אותה אפשר לראות ולמד

לסביבה יש השפעה מכרעת על ההתנהגות. הסביבה היא המעצבת את הילד וגורמת לו לפעול בדרכים 
מסוימות. גישה זו שונה מהגישה של פרויד ופיאז'ה שדיברו על הנפש הפנימית של הילד. הגישה 

וד ההתנהגותית אומרת שהסביבה גורמת לילד לעשות דברים ולא שלילד יש "מנוע פנימי". ניתן ללמ
על ההתנהגות באמצעות בחינת הקשר בין גירוי לתגובה. למשל, אם צעקתי, הילד יבין שזה לא בסדר  

 ולא יעשה זאת שוב.
עקרונות הלמידה נכונים לגבי כל היצורים החיים, כלב לומד   למידה לפי התיאוריה ההתנהגותית:

מחקר בגישה זו התבצעה  . הרבה מהבאותה הצורה כמו ילד, העיקרון הוא הקשר בין גירוי לתגובה
בכלל על חיות. הסיבות להתנהגות נמצאות מחוץ לאדם, בסביבה. כל למידה בנויה מקישור בין 

  -ננזפים \תחזור על עצמה. כל התנהגות שבגינה נענשים  -כל התנהגות של ילד הזוכה לחיזוק אירועים. 
הראו לילד  -רגשית. ניסוי למידה וקישור של רגשות: ע"י גירוי ותגובה ניתן ליצור תגובה תוכחד.

ארנב, הוא לא פחד. לאחר מכן, בכל פעם שהראו לילד ארנב עשו רעש חזק ומפחיד, דבר זה יצר התניה 
 כל תגובה של הלומד זוכה לחיזוק.  -חיזוק מלא .ארנבהשל הפחד מ
רק חלק מתגובותיו של הלומד זוכות לחיזוק. למידה יעילה מתרחשת כשאר בתחילת  -חיזוק חלקי

התהליך נותנים חיזוק מלא אחר כך עוברים לחיזוק חלקי. הכללה: לאחר רכישת ההתניה, הופעת 
התגובה המותנית )הנלמדת( לנוכח גירוי הדומה לגירוי הלא מותנה, כלומר, הילד מפחד גם מחיות 

 הבחנה: להבדיל בין פחד מכל החיות הפרוותיות, לחיה אחת ספציפית.  פרוותיות אחרות.
יוצרים תגובה רגשית שלילית אצל הילד, שעלולה להיות מוכללת   –)ביקורת על הגישה(  עונשים

ללמידה בכלל ולביה"ס ולגן בפרט. השפעת העונש היא לרוב לטווח קצר והיא מלמדת את הילד מה לא 
 לעשות, ולא מה כן לעשות. לכן יש להמעיט בשימוש בעונשים ככל הניתן. 

: הגישה ההתנהגותית מתמקדת יותר מדי בהתנהגות אך מתעלת הטענה – התיאוריה הקוגניטיבית •
מהקוגניציה שבהם תהליכי חשיבה מורכבים שהם מעבר לקישור פשוט בין גירוי לתגובה. כדי להבין  

מה ילד לומד ואיך אנחנו חייבים להבין את תהליכי החשיבה שלו, פה נכנסת התיאוריה הקוגניטיבית. 
( טען שהלמידה אינה בהכרח 1887-1968על למידת תובנה. קוהלר ) לא מדובר על ניסוי וטעיה, אלא

הדרגתית ואינה מתרחשת תמיד רק בדרך של ניסוי וטעיה. השימפנזים בניסוי )עם הבננות מחוץ  
לכלוב( יצרו תבנית מחשבתית וכך העניקו משמעות חדשה למכלול הגירויים )השתמשו במקל כדי 

ססת על תהליך שהוא כולו פנימי. ללמידה זו תהיה תמיד מטרה  להביא את הבננות(. למידת תובנה מבו
 ברורה.

תאוריות בלמידה עד כה לא מצליחות להסביר חלק ניכר מפעולות   – תאוריית הלמידה החברתית •
האדם. למעשה, חלק גדול מהלמידה נעשית ע"י צפייה וחיקוי אחרים. הרבה מהלמידות שלנו הן דרך  

מים. לדוגמא: לימוד ריקוד, צפייה בעונש של אחר,  זה שאנחנו צופים באחר ומייש 
 נהיגה. 

חיזוק לרוב הלמידה מתרחשת בהקשר חברתי.  -תיאוריה זאת ע"פ אלברט בנדורה
 חיזוק אשר מתקבל לאחר ביצוע התנהגות ע"י הפרט.   -ישיר

 למידה אשר מתרחשת בעקבות צפייה בחיזוק שהאחר מקבל. -חיזוק נצפה 

קוגניציה

התנהגותסביבה
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של ההתנהגות  –הפניית קשב להתנהגותו של המודל. זכירה  -: קשב חברתיתשלבים של למידה 
תוצאות חיוביות של התנהגות המודל תביא להנעה לחיקוי. מוטיבציה פנימית כדי   –ותוצאותיה. הנעה 

להוציא מכוח אל הפועל את ההתנהגות בזמן המתאים.  –ללמוד מה האחר עשה. תרגום להתנהגות 
 )חיזוק ישיר( ותחושת סיפוק מעשייתו )חיזוק עצמי(. קבלת חיזוקים מהסיבה 

 זיכרון 

 תיאוריית עיבוד המידע של שלושת שלבי הזיכרון

תרגום הגירוי הפיזי למידע שהזיכרון יכול לקלוט ולעבד, כלומר להפוך אותו לייצוג סמלי של  – קידוד •
 הגירוי. 

 שמירת הייצוג באזור במיועד לכך במוח. –אחסון  •

 מציאת הייצוג והשימוש בו. –שליפה  •

 סוגי הזיכרון 

מאגר ראשוני המועבר למשך שבריר של שניה מכל איברי החישה. תפקיד המאגר  – זיכרון חישתי •
מה יעבור לזיכרון קצר הטווח ומה  –)המחסן( הינו להשהות את המידע לצורך זיהוי ראשוני וסינון  

 אר רק בזיכרון החישתי.ייש

: הכנסת המידע לזיכרון קצר הטווח. הקצאת קשב, הקידוד העקרי הוא קידוד –זיכרון לטווח קצר  •
( אצל בן אדם מבוגר. זכירה נעשית 2-פריטים )+  7: קיבולת זיכרון קצר הטווח הנה אחסוןשמיעתי. 

 : סריקה סדרתית של הפרטים.שליפה  ע"י שינון או ע"י העברה לזכרון לטווח הארוך באמצעות עיבוד.
 כל רעש עלול להפריע לתהליך הזיכרון. 

בלתי   -: נפחאחסוןמבוסס על משמעות המידע.  -הינו סמנטי ג: הייצו קידוד  –זיכרון לטווח הארוך  •
שליפה: הוצאת מידע   מוגבל, אך כדי להגיע אליו יש צורך בארגון. ארגון זה לרוב מתבצע בקטגוריות.

לצורך שימוש עכשווי בו. יותר קל לנו לשלוף מידע שאנחנו משתמשים בו הרבה. רמזי   מתוך הזיכרון
 הוספת קשרים משמעותיים בין פריטים, עוזרת לנו להיזכר במידע רצוי. -שליפה 

 קשב                        שינון                                              

 
 מידע                              עיבוד ראשוני                                  שליפה       
 
 

 :עיבוד נוסף                                                                                         
 נפלט    -נפלט                          מידע שאינו מעובד -מידע שאינו מעובד                                       

 תפקודים ניהוליים 
תהליכים ואסטרטגיות קוגניטיביים הנדרשים לצורך התנהגות מכוונת, בעלת מטרה, במצבים לא מוכרים.  

ה בין מידע חדש לבין מידע קיים, ארגון תכנון וניטור, גמישות איך זה מתבצע? הפניית קשב מכוונת, התאמ
כשאני רוצה ללמוד משהו או לזכור משהו אני נעזרת  (.מחשבתית )בדיקה עצמית, לנסות דרך אחרת

כדי לשלוף מידע, אני לעיתים  כן יש לפעמים מידע שעובר לטווח הארוך מבלי ש"נעזור" לו. בעיבוד הנוסף.
המאמץ לזכור  או מנסה לשחזר צעדים או הקשרים. שאני נזכרת במשהו שקשור"עוזרת לעצמי" בכך 

 )למשל להמציא אסטרטגיית חשיבה( 

 חלוקת הזיכרון לפי סוגי המידע המאוחסנים בו

עובדות אישיות )זכרון אפיזודי( ועובדות כלליות )זכרון סמנטי(,   -(Explicit Memory)זכרון מפורש  •
 קשורים בנו.כרונות שי כל הז -. אפיזודי, עובדות בעולםעובדות עם משמעות -סמנטי

איך לנסוע על אופניים, לנהוג באוטו, אני  זכרון של מיומנויות. - ((Implicit Memoryזכרון מרומז  •
סוע על אופניים אבל אני כן יכולה לעשות את זה. כתיבה זה זכרון לא יכולה לעמוד ולהסביר איך לנ

 מרומז.

 כיצד מאחסנים ושולפים מידע באופן יעיל יותר בזיכרון ארוך הטווח? 
 חזרה על החומר שרוצים לזכור..1
 ככל שנארגן את המידע, כך נזכור אותו טוב יותר. –. ארגון החומר 2
 קשר ומשמעות לפריטי החומר הנזכר.מתן   –. אלבורציה )הרחבה( של החומר 3

זכרון 
 חישתי

 זכרון
 קצר טווח

זכרון 
 ארוך טווח
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   סיבות אפשריות לקשיי שליפה מהזיכרון ארוך הטווח?
 עומס, מידע ישן הפריע למידע חדש ולהפך  –. הפרעה 1
 אם אנחנו לא משתמשים במידע, האנרגיה שלו בזיכרון תדעך –. דעיכה 2
 פגיעה מוחית, טראומה. –. מחיקת מידע 3
 חרדה ממבחנים פוגעת בביצוע, זה מפריע לי לגשת למידע.  –. השפעות רגש שלילי 4

 משכל )אינטליגנציה( 

זה מושג שמאוד קשה להגדיר, יש חוסר הסכמה לגבי מה זה אינטליגנציה. האם זה היכולת להשתמש 
ד במצבים  בהיגיון ולוגיקה? האם לדבר ולכתוב באופן בהיר? האם היכולת להצליח בביה"ס? האם לתפק

 חברתיים?

 האינטליגנציה היא מולדת. 

 אינטליגנציה הינו תהליך עליו ניתן להסיק כדי להסביר הצלחה במשימות שונות.
 היכולות המנטליות המאפשרות לאדם להסתגל, לבחור סביבת מגורים, עבודה.  -
 היכולת לשפוט, להבין ולהסיק. -
 וחפצים. היכולת להבין ולהתמודד עם אנשים  -
 היכולת לפעול לפי מטרה, לחשוב בהיגיון ולהתמודד עם אתגרים סביבתיים. -

 אדם אינטליגנטי מתמודד עם כל משימות החיים באופן טוב יותר.

 כתכונה אחת  אינטליגנציה –ספירמן 

 G" general"לתפיסתו אינטיליגנציה מבוססת על יכולת אחת  •
intelligence ה .אינטיליגנציה. היכולת הכללית היאG   משתנה מאדם

 לאדם.

 .  S "specific intelligence" לצד יכולת ספציפיות בתחומים שונים •

הוא הסיק זאת על סמך הקשר החזק שיש בין הציון במבחני אינטליגנציה  
 שונים. 

 Gardnerהתיאוריה של 

סוגים של  9לימודיים, הוא הציע כי קיימים גרדנר טען שהאינטליגנציה לא נוגעת רק בתחומים 
 אינטליגנציות שונות. 

 אינטיליגנציה לינגוויסטית )שפתית( •

 אינטליגנציה לוגית מתמטית  •

 אינטיליגנציה מרחבית •

 אינטליגנציה מוסיקלית •

 אינטליגנציה גופנית קינטית •

הבנת עצמי,  - אינטליגנציה אישית פנימית •
 מודעות עצמית.

 אינטליגנציה בין אישית •

טובים בלהבין  – אינטליגנציה נטורליסטית •
 את הסביבה, חיות, אלים, גיאולוגיה. 

אנשים  – אינטליגנציה אקסיסטנציאלית •
פילוסופים במהותם, מבינים את המהות  

 והמשמעות.

 התיאוריה של גרדנר הביאה חוקרים שונים לבחון היבטים לא מסורתיים של אינטליגנציה. 

 אינטליגנציה רגשית 

 יכולת האדם לנטר את רגשותיו ורגשות אחרים, להבחין בין רגשות שונים ולעשות שימוש במידע זה
זה כולל: תפיסת רגשות, שימוש ברגשות, הבנת רגשות וידע רגיש, ניהול   להכוונת חשיבותו ופעולותיו.

רגשי. אדם בעל אינטליגנציה רגשית גבוהה מבין את הרגשות, מאיפה הם נובעים, יודע להשתמש ברגשות 
הם דבר מאוד   שלו כדי לעזור לאדם אחר להחליט החלטות, לנתב התנהגות, אדם זה בעל הבנה שרגשות

ניהול רגשי זה היכולת לווסת את הרגשות, לדעת מתי להביע ומתי לא להביע,   חשוב ומהותי בעולם שלנו.
 באיזו עוצמה. 

 איך מודדים אינטליגנציה? 

 בינה. -מבחן סטנפורד –ונקרא על שם מפתחיו  1916מבחן האינטליגנציה הראשון פותח ב

לוגיקה

S

הבנה 
מתמטית

S

הבנה מרחבית

S

הבנה 
מכנית

S
G 
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IQ – intelligence quotient  הIQ  100מודד את היחס בין הגיל המנטלי לגיל הכרונולוגי כפול . 
 זה הציון(  100)גיל מנטלי לחלק לגיל כרונולוגי כפול 

המבחנים הראשונים מדדו יכולות אשר תורמות להצלחה בביה"ס: הבנה ושימוש בשפה, זכרון, מילוי 
ויחדיו מודדות את הרמה ההנחה היא שיכולות אלא משתפרות עם הגיל  הוראות, יכולות חשבוניות.

המנטלית של האדם. המבחן מודד ביצוע יכולות "לימודיות" אך לא מסביר את הביצוע. לא מסביר את  
 הסיבות לביצוע טוב או לא טוב. נותן תמונת מצב. לא נותן את ה"למה". 

  85בין  IQ. שני שליש מהילדים יהיו בעלי 100הציון הממוצע במבחן זה הוא תמיד   – מדידת אינטיליגנציה
 המוגדר כטווח הנורמה.  – 130ל  70בין  IQמהילדים יהיה  95%)הממוצע(. ל  115-ל

יש הרבה מאוד סוגי מבחנים אינטליגנציה אבל השימוש בארץ הוא יחסית מצומצם. בגילאים הקטנים 
 א יותר מנסה "לנבא" יכולות התפתחותיות.אל  IQהמבחן לא באמת בודק 

 כמה וורסיות לכל הגילאים, מאוד ותיק.  – מבחן ווקסל

 . 3-13בודק אינטליגנציה בטווח גילאים של  – מבחן קאופמן

 . 2-8לילדי גן , בטווח של פחוות או יותר  – מבחן מאלן 

 לפעוטות, לידה עד גיל שלוש.  -מבחן ביילי 

 ים משהו אמיתי? האם ניתן לנבא בעזרתם?  האם מבחני אינטליגנציה מודד 
 אלו שאלות של מהימנות )יציבות( ותוקף. 

 יציב?  IQעד כמה 
, האם הציון שלו יישאר אותו ציון בעתיד? האם היכולות שלו יישארו? התשובה 5אם עשיתי מבחן לילד בן 

יישארו באותו ה"ציון" בהתאם כן. הילד תמיד ייבדק ביחס לבני גילו ולכן היכולות של הילד תמיד  -היא
( הינו די יציב והופך יציב יותר ככל שהילד גדל,  3-4מהילדות המוקדמת ) -IQלגיל. מחקרים מראים ש

 המהימנות הינה טובה.  -כלומר

 מה תורם לעלייה בציונים? 
אשר רוצים להצליח בלימודים, דוחפים את עצמם   - ילדים אשר חושבים שהצלחה לימודית הינה חשובה

 . למוד טוב יותר, להיות סקרנים יותר ודבר זה עוזר ליכולות לאינטלקטואליות שלהםל
הורים אשר מתעניינים בהצלחה האקדמית של ילד ונוקטים במישמוע ברור אך לא קיצוני, תורמים לעלייה  

בציון ילדיהם. הורים אשר דוחפים את הילדים בצורה נעימה ומלמדת עוזרים לילדים לעומת הורים אשר 
 דוחפים את הילד בצורה שלילית עם עונשים, לחץ וכעס עשויים לפגוע בציון הילד. 

 האם מבחני אינטליגנציה מודדים את מה שהם אמורים למדוד?
 זו שאלה של תוקף המבחן. 

 מחקרים רבים מראים כי קיים קשר חזק בין ציון במבחן לבין הישגים לימודיים. 

 האינטליגנציה גורמים המשפיעים על 

 תרומת תורשת הילד •
אנחנו מושפעים מהאינטליגנציה  אך יש חלון הזדמנויות.  האינטליגנציה מושפעת מהגנים של הורים

יעזרו לנו להגיע לטווח  -של ההורים שלנו אבל הסביבה שלנו הדוחפת אותנו והמעודדת אותנו ללמוד
והלימוד שלנו לא "יתפתח" אז נימצא   העליון של הפוטנציאל שלנו. אם נמצא בסביבה שאינה תומכת

 בתחום התחתון של הפוטנציאל )של חלון ההזדמנויות(. 

 תרומת הילד •
אבל, יש שכיחות גבוהה יותר של בנים  בעקר גנטיקה, אין הבדל בממוצע האינטליגנציה של בנים ובנות

גאונות. בנות  בקצוות בעוד הבנות נמצאות רובן באזור הממוצע. יש יותר בנים גאונים מאשר בנות
 וכתיבה בעוד בנים טובים יותר בעיבוד מרחבי, מדעים ומתמטיקה. םטובות יותר במדדים וורבאליי

 תרומת הסביבה הקרובה  •
 - . הסביבה הבית ספרית חשובה גם היאתשפיע לטובהלמידה  סביבה משפחתית שעוזרת ותומכת

ציוני אינטליגנציה גבוהים יותר. ילדים ילדים המבקרים באופן קבוע בגן ובבית הספר הם בעלי 
( נמוך, בינוני וגבוה מפיקים מהביקור בבית הספר באופן דומה )באופן SESממעמד סוציו אקונומי )

בינוני ומעלה  -SESנמוך יורדים בהישגיהם במהלך חופשות הקיץ, בעוד ילדים מ -SESיחסי(. ילדים מ
רת למידה ולכן הישגיהם נפגעים. דבר זה יוצר לא יורדים. סביבתם ילדים אלו בקיץ אינה מאפש

 . Social Economic Statusבין המעמדות.  IQפערים ב
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 תרומת הסיבה הרחוקה •
ככל שהילד נמצא יותר שנים בסביבה עניה כך האינטליגנציה שלו תהיה נמוכה יותר. ככל שהפער בין 

 . הטליגנציהעניים לעשירים במדינה מסוימת גדול יותר, כך גם יהיה הפער באינ
 המוח זקוק לתזונה נכונה ומאוזנת עשירה בברזל. .IQ-תזונה לא מתאימה או לא מספקת פוגעת ב

 גורמי פגיעה נוספים: בריאות, גריה )העידר גירויים מותאמים(ותמיכה רגשית.

 תרבות -תרומת השתייכות לתת •
  10-15התרבות באותה המדינה הם -בין ילדים מהתרבות הדומיננטית לאלו מתת IQהפערים בציון ה

נקודות )כמעט סטיית תקן שלמה(. לפי מבחני הפיזה, הפערים בין תתי התרבויות בישראל היו בין 
ערבים. הציונים הגבוהים יותר היו של יהודים   -חילונים, יהודים  -הבדלים בין חרדים הגבוהים בעולם.

תרבות -בין ילדים מתת IQ- נמוך ביותר היה של יהודים חרדים ומעליהם ערבים. הפערים בחילונים, ה 
מסוימת, גדולים יותר מאפשר הפערים בין ילדים מהתרבות הדומיננטית. אם נסתכל על הילדים 

נראה שהם מאוד פזורים על הסקלה וניתן לראות באופן משמעותי  IQהחרדים למשל במבחני 
 התרבות הפערים יהיו גדולים יותר.-הילד להתקדם ואיפה לא. בתוך תתימשפחות שדוחפות את 

 התפתחות רגשית והתפתחות חברתית

 רגשות –ינקות 

תינוקות מבחינים בין רגשות שונים, האבחנה היא בעקר בין רגשות חיוביים  -הבחנה רגשית •
 לשליליים. 

 : שמחה, כעס, פחד, הפתעה. הרגשות הבולטים הם •

. תינוקות חוששים ומראים פחד מדברים לא מוכרים. בן אדם לא מוכר  תגובה רגשית לבלתי מוכר •
 מפחיד יותר מאחר והם גירוי חזק ומשמעותי.

היכולת לשלוט ברגש ולגוונו. להביע רגש מסוים בצורה מגוונת ושונה. תינוק אינו יכול  – ויסות רגשי •
לווסת את עצמו, קשה להם, הם צריכים את העזרה של המבוגר. יכולת הוויסות נעשית טובה יותר עם 

 הגיל. הילד לומד לשלוט בעוצמה ובמגוון. 

 התחלת החיים החברתיים –ינקות 

ת "לאותת" לגבי צרכיו בצורה הניתנת לפירוש ע"י מבוגרים. האיתות ניתן  הילד נולד עם יכולת מולד •
 ע"י בכי בדרך כלל.

 הילד נולד עם יכולת לזהות התרחשות מותנית בסביבה.   •

 על פנים של בן אדם.   -תינוקות מעדיפים להסתכל על קוים מנוגדים ותנועה  •

 ולות שונים. תינוקות מעדיפים צלילים של קול אנושי ויכולים להבחין בין ק •

 (. still faceתינוקות נוטים לפעול בהתאם להתנהגות המטפל )  •

 רגשות –פעוטות 

ההבנה שאסור לעשות דברים מסוימים. תחילת ההבנה של המילה   – רגישות לדרישות חברתיות •
 "לא". הפעם הראשונה שהתינוק נתקל במילה "לא" היא בד"כ בהנקה כשהוא מתחיל לנשוך. 

רגש שלילי שהילד מראה כתוצאה מעשיית משהו אסור. הבנה שהם עושים משהו  – חרדת סטייה •
הרגש השלילי לא בא רק מכאב או צורך   -מתרחבאסור, אבל הם עושים אותו בכל זאת. העולם הרגשי 

 אלא גם כתוצאה מאינטראקציה בין אישית.

 קיצוניים יותר מבלי שהתנהגותו תהפוך לבלתי מאורגנת. \ הפעוט מסוגל גם לשאת רגשות חזקים •
בהשוואה לשלב הינקות, הפעוטות מסוגלים לשאת רגש "מאתגר" מבלי לסטות מהפעילות שלהם.  

 כולים מתפתחת. )לא מצליח להרכיב פאזל, מנסה שוב ושוב ושוב ולא בוכה(.היכולת לשאת תס

 . אותיעשיתי משהו טוב או לא טוב, תראו  אני (.Lewisבושה וגאווה )רגשות חדשים בגיל הפעוטות:  •

 חיברות –פעוטות 

 החיברות.  אחת ההתרחשויות החברתיות המרכזיות בגיל זה היא תחילה תהליך •

. לאט לאט אנחנו  חיברות מבחוץ וחיברות מבפניםישנן שתי השקפות מרכזיות לגבי תהליך החיברות:  •
מלמדים ילדים נורמות המתאימות לתרבות שלנו. זה מתחיל להתרחש כשאנחנו מכניסים את עולם  
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תהליך פנימי לילד,   -דברים המנווטים את הילד )כמו הורים(, מבפנים  -ה"מותר" וה"אסור". מבחוץ 
 עם הגדילה הוא ילמד חוקים חברתיים.

החברה כופה את כלליה וערכיה על הילד המרדן, תפקידה למשמע. למשל, כשהגננת   – חיברות מבחוץ •
 רגע כשהוא כועס.יעוזרת לילד לה

התהליך באמצעותו הילד מסגל ומאמץ לעצמו בטבעיות את הכללים והערכים של  –חיברות מבפנים  •
תיאוריית ההתקשרות. אם ההורה   -ילד. תיאוריה מתאימה-החברה כחלק מהשתתפותו בקשר הורה

מספק ילד את הצרכים שלו ורגיש אל הילד הספציפי שלו, הילד ילמד להיות חלק טבעי והדדי בתוך  
 החברה. 

 ת של פעוטות באה ליידי ביטוי בכמה תחומים: ההתפתחות החברתי

פעוטות אוהבים לשתף אחרים בהתנסויות שלהם. אוהבים שיראו אותם, שישימו לב אליהם. בגיל   •
בעקר המבוגר ניגש אל הילד, בגיל הפעוטות הילד גם מתחיל לפנות אל   -הינקות זה היה די חד צדדי

 המבוגר ומשתך אותו במה שהוא עושה. 

ים להשתמש בקול ובהבעת הפנים של ההורה כדי לפרש סיטואציה עמומה בה הם פעוטות מסוגל •
 .  הירמזות חברתית –נמצאים, דבר הנקרא 

  פעוטות כבר מתחילים לגלות עניין אמיתי בבני גילם. •

 רגשות –גיל הגן 

את כל טווח הרגשות, במיוחד השליליים. הם קשובים לרגשות האחר אך קשה   עדיין קשה להם לפרש •
 להם להבחין בין רגש חיובי לשלילי. 

 בין מה שהאחר באמת מרגיש לבין הרגשתו למראית עין. מתקשים להבחין  •

יותר דחיית סיפוקים. הילד מסוגל יותר להתמיד על אף ש.., מסוגל יותר להתמודד   סף התסכול עולה,  •
 ול כשהוא לא מקבל מה שהוא רוצה. עם תסכ

. יש יכולת טובה יותר לרוב הילדים פחות להתנגד להוראות ולדרישות, ירידה בהתנגדות ויותר ציות •
 פחות לעסוק ב"אני רוצה מה שאני רוצה", הם לומדים יותר ליישר קו.

לשלוט יותר   קשור לתיאוריית פרויד. אני יכול לקחת קצת מפה וקצת מפה, אני יכול – גמישות אגו  •
 ברגשות שלי. יש גיוון רגשי פנימי.

ציות לחוקים גם כאשר מבוגר אינו בסביבה. החוקים צריכים  – הפנמה ראשונית של תקני התנהגות •
 להיות מאוד ברורים וחדים, להסתמך על תוצאות. 

 פעולות שליליות וכוחניות המופנות כלפי אדם או רכוש.  – תוקפנות •
 תה היא פגיעה באדם אחר )או רכוש(. )יחסית מעט ילדים מראים(שמטר –< תוקפנות עוינת 

 שימוש בתוקפנות כאמצעי להשגת דבר מה. )הרבה ילדים(  –< תוקפנות אינסטרומנטאלית  

 אמפטיה ואלטרואיזם. :רגשות חדשים  •
 היכולת להתנסות ברגשות האחר, הזדהות עם הרגש.  –< אמפטיה 

 (. הפעולה היא מיוזמתו של הילד. Yarawoפעולה לא אנוכית שנועדה לעזור לאחר ) –<אלטרואיזם 

 תפקוד חברתי –גיל הגן 

ילד אשר מגיב לרוב לקרובת השווים ברגשות חיוביים, מעורר בהם עניין וזוכה  - כשירות חברתית •
 יג ולהיות מונהג ומסוגל לקיים פעילות גומלין בתורות.להערכתם, יכול להנה

 על פי יכולת זו, ובעזרת מבחנים סוציומטריים, ניתן לחלק את הילדים לשלוש קבוצות:  •
. הרבה מאוד ילדים לא אוהבים את אותם הילדים )הדחויים( לרוב הם אהודים, דחויים וזנוחים

ילדים הזנוחים לא הוזכרו לא בדחויים ולא  ילדים מעצבנים, אגרסיביים כלפי הזנוחים לרוב. ה
באהודים וזו קבוצה קטנה. לזנוחים ולדחויים יש כשירות חברתית נמוכה ולאהודים כשירות חברתית  

 גבוהה. 

 ות לאורך זמן. כבגיל הגן ילדים מראים לראשונה חברויות ספציפיות אשר נמש •

בסביבת קבוצת השווים ילדים לומדים מושגים בסיסיים של: הוגנות, הדדיות, שיתוף פעולה וכן  •
התמודדות עם תוקפנות. כמו כן, יש חיזוק של נורמות וערכים תרבותיים. סביבה של ילדים מאוד  

 מחזקת נורמות, "תתנהג כמו שצריך", "תתנהג כמו כולם". 
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 רגשות –גיל הילדות 

 בערך.  6-12י, בית ספר יסוד

של מצב מעורר רגש. ההבנה היא כבר הרבה יותר   לילד יכולת לחשוב על היבטים רביםבגיל זה  •
 מפותחת, מרגישים מנעד הרבה יותר גדול של רגשות. 

לא לצחוק עליו. הם מודעים לזה  -. אם מישהו עצובתגובה רגשית נאותההוא גם מצליח לחשוב מהי  •
 את התגובה הרגשית שלהם לפי המצב.  שזה לא בסדר. הם לומדים לגוון

 אצל אנשים שונים, לא כולנו אותו דבר. לעורר רגשות שוניםוכן מבין שאותו מצב יכול  •

במשחק   -שלך מאחרים )דוגמא הכי פשוטה עדיף להסתיר את הרגשותהילד מבין גם שלעיתים  •
ולו(. מודעות לרגש שלנו  קלפים, או אם קיבלתי ציון טוב במבחן וחבר שלי לא, אני לא אשמח ואצהל מ

ושל האחר, מודעות לרגשות הסותרים. מתפתחים מבחינת המודעות הרגשית, כאן חלה קפיצת 
 מדרגה. 

 להיות דומה לכולם, לא להתבלט.  , בעיקר ציות לחוקים של קבוצת השווים.קונפורמיות •

"מה שאני עושה הוא נכון, הוא בסדר". אם אני ארגיש שהוא  ורצון להצדיק את עצמו.רגשות אשמה  •
לא בסדר, יהיה לי רגשות אשמה. אשמה שומרת עלינו מלעשות דברים אסורים, היא עוזרת לנו 

 לתפקד תפקוד חברתי.

 תפקוד חברתי  –גיל הילדות 

 מאוד חשוב. חשיבות קבוצת השווים הולכת וגדלה בגיל הזה. להיות עם חברים, כמו חברים, זה נהיה  •

 דבר זה מתאפשר עקב התפתחויות נוספות של הילד בגיל זה:  •
 יחסים בין אישיים בשלים יותר.  –< הנטייה לחשוב על האחר במושגים פסיכולוגיים 

< יכולת טובה יותר להבין את נקודת המבט, הצרכים והרצונות של האחר. הבנה מורכבת של הרגשות 
 ל מה החבר צריך ממני כדי לעזור לו. שלי, הרגשות של החבר שלי והבנה ש

תופסים כללים מורכבים לגבי התנהגות בין אישית.  –< הילד מבין שבמצבים שונים יש להתנהג שונה 
בהפסקה אני מתנהג שונה מאשר בשיעור, איך אני כשאני עם חבר שלי לבד בבית לעומת איך   -למשל

 אני מתנהג כשאנחנו עם עוד ילדים.
תופסים כללים מורכבים לגבי התנהגות בין אישית.  –ים שונים יש להתנהג שונה < הילד מבין שבמצב

החברתית להרבה יותר   ההילד יכול כבר לבטא רגשות ומשאלות במילים. הילד הופך את האינטראקצי
 בוגרת ומורכבת. 

 הילדים מתחילים ליצור קבוצות של חברים.  •

הם נוטים לשחק בקבוצת חברים יציבה, כשאר יש הבחנה מי  – רשתות של חברויותכמו כן נוצרות  •
 שייך לאיזו קבוצה. 

 הילד לומדת לתאם בין הקשר עם חבר ספציפי לבין הפעילות בתוך הקבוצה. •

 מושגים כמו: חלוקה שווה )"פייר"(, הוגנות הם מאוד חשובים.  –דבקות רבה בנורמות של הקבוצה  •

צות חברתיות מאותו המין ויוצרים קשר מוגבל מאוד עם לבסוף, ילדים בגיל הזה שומרים על קבו •
בגיל הזה, כאשר הילדים קרובים לבגרות המינים, האבולוציה שומרת עלינו  -המין השני. ע"פ פרויד 

רחוקים מהמין השני כי בגיל זה, זה יכול להיות בעייתי מבחינה ביולוגית )כביכול שבנות בכיתה ו' לא  
 ייכנסו להיריון(. 

 ( Selfהעצמי )התפתחות 

 מושג העצמי הוא מערכת מורכבת של ייחוסים, תכונות, נטיות, דעות וערכים של האדם המגדירים מי הוא.

אחוז מהמחשבות שלנו קשורות בנו, אנחנו פועלים בצורה   60-70מה אנחנו יודעים עלינו.  -הידע לגבי עצמנו
 ה כל הזמן. תשובה קטנה לשאלה שגדל מי אני? שמחוברת באופן ישיר אלינו.
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הגדרת העצמי לפי קטגוריות של התנהגויות ומאפיינים מובחנים שאנחנו  – העצמי הקטגוריאלי •
מייחסים לעצמנו )גיל, מין, מאפיינים פיזיים, מצב משפחתי, תחביבים ועוד(. אפשר להסתכל על 

 הקטגוריות שעל פי הן אנחנו מגדירים את עצמנו. 

אירועים מרכזיים שקרו במהלך חיינו  –נרטיב החיים שלנו  – אוטוביוגרפי(העצמי הזכור )זכרון  •
 מסודרים בסדר כרונולוגי. 

המשכיות העצמי לאורך זמן. התחושה שאני אותו הבן אדם מאז שאני זוכרת   – העצמי המתמשך •
עצמי. המשכיות החוויות לאורך הזמן, הקשר בין מה שקרה פעם לבין מה שעכשיו קורה. זה לא רק  

 קטעים קטעים לאורך ההיסטוריה אלא תחושה של המשכיות.

 התפתחות המודעות העצמית 

 כבר בחודשים הראשונים של החיים התינוק מתחיל להבין שהוא מופרד פיזית מסביבתו.  •

 הבנה אובייקטיבית שהעצמי הינו אובייקט ייחודי בעולם של אובייקטים.  הגדרה: •

, המודעות העצמית  מודעות עצמית כוללת בתחילה את המאפיינים הפיזיים וממדי הגוף של העצמי •
 ממשיכה ומתפתחת לאורך כל החיים. 

 התפתחות מושג העצמי 

 הפרדה פיזית מהסביבה, זיהוי עצמי, קריאה בשם בעת ההתייחסות לעצמי. שנתיים: -גיל שנה  •

מושג עצמי מובחן )גיל, מין, מאפיינים פיזיים, ילד "טוב"(, עצמי זכור )הזיכרונות  חמש: -גיל שלוש  •
הבחנה בין מה אני חושב לבין מה שמישהו אחר  - ToM (theory of mindשלהם(, תחילת התפתחות 

 חושב(. 

שלמה, עצמי מבוסס על תכונות חיוביות ושליליות, השוואה בין  ToMהתפתחות  עשר: -גיל שש  •
 עצמי לאחר. ילד יודע למקם את העצמי שלו ביחס לאחר. 

אבן דרך חשובה בהתפתחות מושג העצמי הוא זיהוי העצמי, החל מגיל שנתיים בערך ילד  - זיהוי עצמי
 אך לא יזהה אותו כעצמו. מזהה את עצמו במראה. ילד צעיר יראה ילד במראה

 : מרגע שמתפתח זיהוי העצמי, זה נוכח מגיל הגן בערך בצורה מאוד בולטת - ערך עצמי

. השאיפה היא שיפוט הערך של עצמנו )שטוב/ מוצלח יותר או פחות( והרגשות המתלווים לשיפוט זה •
 שהילד גדל. שלילד יהיו בעקר רגשות חיוביים כלפי עצמו ודבר זה נעשה מורכב יותר ככל 

 ערך עצמי בעל תרומה מאוד משמעותית למושג העצמי.  •

הערך העצמי הוא גבוה. )למשל: מה   -בין העצמי האידיאלי לעצמי המציאותיפער קטן כאשר קיים  •
 שאני רוצה להיות, אני מצליחה ליישם במציאות, הערך העצמי שלי עולה( 

ערך העצמי נמוך. )למשל: אני רוצה ה –י בין העצמי האידיאלי ועצמי המציאות פער גדולכאשר קיים  •
 להיות טובה בלימודים אבל אני לא, הערך העצמי שלי יורד(. 

)גם אנחנו כחברה  יכולות למידה: במספר תחומים הערך העצמי הכללי מתבסס על הערך העצמי •
)אם  חברותיותשמים דגש לתחום זה, מפארים ילדים חכמים לעומת לא אומרים כלום לילד שלא(, 

  מראה חיצוני)חשוב בשביל הילד, קשר טוב או לא טוב משפיע(,  , קשר עם ההוריםאני מקובל או לא(
יכולות  )מאוד מרכזי החל מסוף גיל הגן, ממקמים את עצמם ביחס לאחרים לפי תגובות הסביבה(,  

 )יותר דומיננטי אצל בנים( ועוד.  פיזיות

קיים קשר הדוק בין הערך העצמי של הילד לבין הקשר של הילד עם הוריו. ילד עם ערך  - ערך עצמי והורות
רואים אותו באור חיובי, הם משדרים שהוא מסוגל, שהם עצמי גבוה, הוריו משדרים כלפיו קבלה והם 

 מתפעלים ממנו. ההורה המשקף לילד משהו חיובי על עצמו בעל חשיבות רבה מאוד.

 ערך העצמי וגיל הילד

ערך עצמי מאוד גבוה, רואים את עצמם באור חיובי. הם עדיין בשלב האגוצנטרי והם אינם טובים  -בגן 
 בלהשוות את עצמם לאחרים.  

ערך עצמי יורד עקב משוב מבית הספר ומחברים ופיתוח יכולת של השוואה חברתית. הילד כל  -ביסודי
הזמן עסוק בהשוואות עם חבריו בתוך הסיבה הבית ספרית שמטבעה היא משווה בין ילדים )עולם הישגי(,  

 מכיתה ד' בערך חלה עליה בערך העצמי כי הילד מוצא במה הוא טובה.
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מתרחש שינוי בערך העצמי, תחילה חלה ירידה בערך העצמי כתוצאה   -התבגרותמשבר זהות בגיל ה
מחוסר וודאות לגבי העצמי בהווה ובעתיד. התקופה של השבירה מאפשר לנער לבנות מחדש את העצמי. 
כאן נבנה העצמי שהוא יותר בוגר, ממוקד יותר לגבי העתיד ולגבי הקשרים החברתיים שלו בהווה. הוא  

 את התשובה לשאלה "מי אני". הנער יוצר זהות עצמית המלווה במטרות אישיות.מתחיל לבנות 

 

 הבנת העצמי אל מול הבנת האחר

כדי לתפקד בחברה אנו חייבים ללמוד דרכים כדי להבין את האחר. כדי שלהתנהגותנו תהיה השפעה אנו 
גובותיהם. כדי שיתקיים צריכים להבין את האנשים אליהם אנו מכוונים את ההתנהגות שלנו ולצפות את ת

שיתוף פעולה, עלינו להבין את הצד השני. הבנת העצמי והאחר מתרחשות בד בבד בתוך התהליך 
ההתפתחותי. כאשר אני אלמד להבין את הרגשות שלי ואת המוטיבציות שלי יהיה לי קל יותר להבין 

 תהליכים אלו אצל אנשים אחרים.

 העצמי(  תפתחות)בתוך ה מושג המין

: ההבנה שאנשים הם בנים או בנות, זה החלוקה הכי בסיסית. הדבר הראשון שאנחנו מחפשים  הגדרה •
 אצל מישהו אחר זה אם הוא בן או בת. 

 היכולת לזהות את עצמי ומישהו אחר כבן או כבת )מגיל שנתיים בערך(.  –זהות המין  •

 אם נולדתי בת אני אשאר בת.  בערך(, 4ההבנה שהמין נשאר קבוע לאורך השנים )מגיל  – יציבות המין  •

שאר קבוע על אף שינויים קיצוניים המאפיינים בנים ובנות, מה קובע נההבנה שהמין  –  קביעות המין  •
 .בערך( 4-6את המין. בת יכולה להיות בת גם אם יש לה שיער קצר, בן יכול להיות בן עם שמלה )בגיל 

 התפתחות מושג המין

 ביותר שילדים לומדים לגבי עצמם והאחר זה הבחנה לפי מין.  אחת הקטגוריות החברתיות המוקדמות •

המין הוא אספקט בסיסי במושג העצמי והוא מרכזי גם בהערכת האחר, אנחנו )באופן לא ודע(  •
 מחזקים התנהגויות תואמות מין.

 הסבר תיאורטי להבדל המינים 

מנסים להבין למה ילדים מגיבים אחרת כבנים או כבנות? אנחנו כסביבה  – תיאוריית הלמידה •
מחזקים את ההתנהגות תואמת המין. אנחנו מחזקים באופן חיובי התנהגות תואמת אנחנו נותנים 

 חיזוק שלילי אם הוא לא תואמם "מה אתה בוכה מה אתה ילדה?". 

. בגיל מאוד צעיר הילד מגדיר את  הילד צופה באחרים ולומד דרכם – תיאוריית הלמידה החברתית •
 עצמו כבן או כבת ומאותו רגע הוא נוטה לצפות ולחקות אנשים מהמין שלו ולפעול כמוהם. 

הסתכלות התפתחותית פרוידיאנית, בשלב גיל הגן הילד עובר את הקונפליקט  –תיאוריות פרוידיאנית  •
רה הם צריכים לסלק את ההורה  האדיפלי )ילדים נמשכים "מינית" להורה מהמין השני וכדי שזה יק

מהמין השני(, לאחר מכן, כשמבין שהקונפליקט האדיפלי לא מתאפשר, הוא מתחיל להזדהות עם 
 ההורה מאותו המין והילד מתחיל לאמץ תכונות ואפיונים שתואמים את המין שלו.

לם  הבנה קטגוריאלית מתפתחת. מבינים לאט לאט את העו –תיאוריית ההתפתחות הקוגניטיבית  •
ככל שאנחנו יותר מבינים קטגוריות. מבינים מקצועות ומה משתייך לאיזה מין ולפי זה יפתח תמוני  
 עניין. הכל לפי הבנה קטגוריאלית היררכית. בן/ בת קטגוריה רחבה, מתחתם קטגוריות צרות יותר.

 תיאוריית ההתקשרות

קשר הורים ילדים בצורה אחרת.   ע"י ג'ון בולבי, הוא התחיל להסתכל על  20-תיאוריה שפותחה במאה ה
 ילד יוצר קשר רגשי מתמשך בינו לבין דמות המטפל.  הגדרה:

הקשר הטיפולי מופעל בצורה הכי חזקה כאשר הילד נמצא במצוקה או בסכנה. תגובת המטפל בעת 
 המצוקה היא מאוד חשובה. אופי הקשר הרגשי יקבע ברובו על פי תגובת המטפל.

 מערכת התגליתנות                                                   מערכת ההתקשרות 

 

 מערכת התגליתנות                                                                                   
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דרכה הילד מערכת ההתקשרות מופעלת כאשר הילד במצוקה, לצד מערכת זו יש את מערכת התגליתנות 
נמוך ומערכת התגליתנות  LEVELחוקר ובודק את העולם. כשהילד רגוע, מערכת ההתקשרות היא ב

פועלת באופן חזק, אך כשאני מקבל מכה למשל, מערכת התגליתנות יורדת ומערכת ההתקשרות עולה.  
 ירגיעו אותו.  )פועל כמו נדנדנה(. כשהילד במצוקה, הוא לא משחק, וכשהוא משחק הוא לא צריך שכל הזמן

 ההורה הוא בסיס בטוח לחזור אליו בזמן מצוקה להירגע ולצאת חזרה אל העולם.  ➢

 . בבסיס הבטוח מקבל הילד "תדלוק רגשי" ➢

 שלבים התפתחותיים של התקשרות בין ההורה לילד 

 הילד עוד לא מחובר רגשית לאמא/ למטפל.  –חודשים  2,3עד  -0:  1שלב 

 הילד מתחיל לזהות ולהעדיף דמויות מסוימות )הדמויות הטיפוליות(. –חודשים  3-7:  2שלב 

התהוות ההתקשרות, העדפה ברורה וחד משמעית לדמויות ההתקשרות שלו  –שנים  3-חודשים  7:  3שלב 
 על פני דמויות אחרות, מראה את הקשר הרגשי המבוסס.

מעדיף את דמות ההתקשרות ומתחיל להכיר אותה ולהיות במקום טיפה יותר הדדי   –שנים  3-6:  4 שלב
 בקשר, יותר לכבד, לשחק בתורות, לנחם. 

 הנחות יסוד –איכות ההתקשרות 

אירועים אמיתיים משפיעים על איכות הקשר. עד שפותחה תיאוריה זו היו תיאוריות המדגישות  ➢
החיזוקים של "כן" ו"לא". בתיאוריה זו היה לו חשוב להבהיר שהקשר את עולם הפנטזיה ואת 
 נבנה על איכות הטיפול. 

איכות ההתקשרות משפיעה על המשך ההתפתחות. משפיעה באופן רחב ועמוק טווח על  ➢
 ההתפתחות ועל אישיות הילד. האיכות תורמת ומנתבת בכל התחומים.

הדמות צריכה להיות רגישה כלפי הילד ד. ישנה חשיבות מכרעת לרגישות של ההורה כלפי היל ➢
 הספציפי הזה, הקשר הוא ספציפיים. 

ילד תמיד יפתח קשר התקשרות כלפי הדמויות הטיפוליות שלו. הוא יפתח קשר לכל דמות   ➢
טיפולית, גם אם היא דמות "גרועה", אך האיכות לא תהיה אותו הדבר. ילד צריך דמות טיפולית 

 קבועה. 

 הערכת איכות ההתקשרות

, עושים כיצד בוחנים את איכות ההתקשרות? בבדיקה מעבדתית ספציפית מובנת: "הסיטואציה הזרה"
 . את הסיטואציה רק מגיל שה עד גיל שנה וחצי

 מארי אינסוורת', מבוססת על שני תהליכים שמתרחשים בינקות ובפעוטות:  – "הסיטואציה הזרה"
 שהו שהם לא מכירים.חודשים בערך קיימת חרדה ממי 7< חרדת זרים, מגיל 

 < חרדת פרידה, כשדמות ההתקשרות הולכת הם מראים מצוקה.

הסיטואציה הזרה נועדה להעלות את רמת הלחץ של התינוק ולבחון את תגובת הילד להורה, בעקר כאשר  
 בודקים האם הילד משתמש בהורה כבסיס בטוח.ת לחדר לאחר פרידה קצרה. \היא חוזר\הוא

 ההורה לחדר: מדדים חשובים עם חזרת
 < האם הילד יחפש הקרבה אל ההורה. 

 < רוצים לראות האם הילד ישמור מגע עם ההורה. 
 < לראות אם הילד מביע כעס או התנגדות כלפי הדמות הטיפולית.

 < האם הילד נמנע מה"ידיים", מהדמות.
 מצאת.בנוסף, מסתכלים האם קיימת התנהגות לא שגרתית/ ביזארית בזמן האפיזודות בהן האם נ 

 ם דפוסי –איכות ההתקשרות 

 הילד משתמש בהורה כבסיס בטוח.  – התקשרות בטוחה ➢

 התקשרות לא בטוחה: ➢
 נמנעת

 אמביוולנטית )מתנגדת(
 לא מאורגנת
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 התקשרות לא בטוחה  

הילד  .ברחאני זקוק לנחמה ו/או להגנה אבל.. אני מתנהג כאילו אני סקרן או זקוק למ -עת נמנהתקשרות 
 אדיש ל"בסיס הבטוח". 

אני מאותת באופן מוטעה ו.. אני מתנהג כאילו אני זקוק לנחמה ו/או להגנה.   - אמביוולנטיתהתקשרות 
את התמיכה של המבוגר אבל מצד מחפש אני זקוק לתמיכה כדי לחקור את הסביבה אבל.. מצד אחד הילד 

לילד קשה לחזור   ש בהורה כבסיס בטוח.קושי בלהשתמ  שני הוא כועס על המבוגר ולא רוצה בקרבתו.
 למשחק עם אפקט חיובי.

בשלושת דפוסי ההתקשרות המאורגנת )בטחה, נמנעת  –לא מאורגנת  לא בטוחה התקשרות
ואמביוולנטית( קיימת עקביות בהתנהגות ובקשב ואלו מהווים אסטרטגיה שמאפשרת הסתגלות לסביבה. 

לילד אין אסטרטגית התמודדות עם פרידה ואיחוד של ההורה. ניתן לראות התנהגויות סותרות, תנועות לא  
ת שנעצרת, תנועות סטריאוטיפיות, לא רגילות. קפאון/ תנועה כוונה של התקרבו –שלמות/ מפריעות 

מואטת. ביטויי פחד מההורה. הילד נראה כמבולבל ולא מאורגן על עצמו. במצב זה הילד מבוהל מההורה  
 עד כדי כך שהוא לא יודע לאן לפנות ומה לעשות. ניתן להניח שהילד מפחד מהמצוקה שלו עצמו.

 3%לא מאורגנים,   10%נמנעים,  20%רות בטוחה עם ההורים, מהילדים יש התקש 67% -בארה"ב
 19%בטוחים,   70%אמביוולנטית. גם באירופה רוב הילדים הלא בטוחים הם מסוג נמנע. בישראל: 

 נמנע.  1%לא מאורגנים,  10%אמביוולנטים, 

 שתי השערות מרכזיות:

 איכות ההתקשרות קשורה למזג של התינוק. – גישת המזג •

 איכות ההתקשרות קשורה לאיכות הטיפול שהילד קיבל.  –ות גישת ההתקשר •

 ההתקשרות מול המזג:

על אף שהמזג משפיע על איך הילד מגיב במהלך הפרידה מההורה, רק איכות ההתקשרות משפיעה על האם 
רמת הקוטיזול עולה ככל שהרמת הלחץ עולה. גישת  –הילד עושה שימוש בהורה כבסיס בטוח. קורטיזול 

ת אבל הדגש ההתקשרות כן מסכימה עם גישת המזג מאחר ויש ילדים שבוכים יותר ויש ילדים שבוכים פחו
שלנו הוא איך הילד מגיב כלפי ההורה כשהאמא חוזרת. המזג לא משפיע על איך שהילד מגיב להורה  

 מה שכן משפיע הוא איכות הקשר.  כשהוא חוזר.

 הקשר בין התקשרות ורגישות: 

היכולת של האם להבין את הצרכים והרצונות של הילד ולהגיב אליהם באופן מותאם.  –רגישות אימהית 
אחד מהילדים יש צרכים שונים קצת. הרגישות אינה דבר חד פעמי אלא זה דבר שנבנה. עמדה של  לכל

 רגישות, התכוונות כללית לרגישות מותאמת. 

רגישות אימהית                 קשר רגשי חיובי של הילד אל האם )כאן מתפתח הערך העצמי הגבוה,   
 התקשרות בטוחה של הילד אל האם.          מתבססת תחושה ש"מבינים אותי"(            

 איכות ההתקשרות –איכות הרגישות 

 הילד חווה רוב הזמן הורות רגישה.  התקשרות בטוחה:

 : הילד חווה רוב הזמן הורות לא רגישה. התקשרות לא בטוחה נמנעת

הילד חווה הורות לא יציבה, לעתים רגישה ולעתים לא, או תגובות   התקשרות לא בטוחה אמביוולנטית:
 לא מותאמות. ילדים שחווים הורים שהם לפעמים רגישים ולפעמים לא. 
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הזנחה, התעללות, מחלה נפשית,   –כאן נכנסים שלל בעיות בהורות  התקשרות לא בטוחה לא מאורגנת:
א ההורה, זה לא שההורה לא מרגיע אותי, אלא  הורה שבעצמו עבר טראומה קשה ועוד. מקור המצוקה הו

 שמי שגורם לי לתחושה מפוחדת ולא ברורה הוא ההורה עצמו. 

טיפול בילד קטן אינה משימה קלה. היא משימה אינטנסיבית ואישית ובשביל אנשים שעברו טראומות,  
ס למצוקה ודבר זה יש הורים שנכנ חוויות הטראומה צפים ועולים במהלך במקום האישי של הטיפול בילד.

 מלחיץ את הילד וגורם לו לאי נחת והתרחקות.

 

 מודל עבודה פנימי 

התגובתיות( של  -מערכת של ציפיות שמתפתחות אצל הילד ביחס למידת הזמינות והתגובתיות )או אי 
הילד מפתח ציפיות שההורה יהיה שם ויגיב אליו בעקבות הטיפול היומיומי, או שלא   הדמויות המטפלות.

 יגיב במקרה וזו המציאות. הילד מתרגל.

לגבי עצמו ולגבי הקשר עם אחרים מסובב על הטיפול שהילד חווה  מודל עבודה פנימי זה תפיסה שיש לילד 
 מהדמות הטיפולית.

הילד מחזיק איזושהי סכמה לגבי הערך העצמי של עצמו כמי ששווה או לא שווה שיגיבו אליו. דבר זה  
 מתגבש לקראת גיל שנה, אך נשאר דינאמי במידת מה גם בהמשך ההתפתחות. 

. הכל חדש זו תקופה רגישה, הם מאות תלותיים דל העבודה הפנימי?איך דווקא בגיל הינקות נוצר מו 
בשבילם. הם לראשונה יוצרים קשרים עם ההורים שלהם. הם חייבים את המבוגרים כדי לשרוד והם 

 מתכווננים לזה, הם רוצים את הקשר.

ם פיתחו  מההורים עם דפוס התקשרות בטוח, ילדיה 80%נמצא כי  העברה בין דורית של דפוסי התקשרות
 כלפיהם דפוס התקשרות בטוח. ההיסטוריה שלי עצמי עם ההורים שלי, תשפיע על ההורות שלי. 

מטרת   AAI ,ADULT ATTACHMENT INTERVIEW ראיון התקשרות למבוגרים )ולמתבגרים(
שיש לאדם כלפי דמויות ההתקשרות שלו. הריאיון בודק   מצב התודעה העכשוויהריאיון היא להעריך את 

 של המבוגר כלפי ילדותו.  מודל העבודה הפנימיאת 

פה(. השאלות נוגעות לתפיסת  -)בעל שאלות חצי מובנות שנועדו להפתיע את הלא מובע AAIה ראיון  מבנה
 ובדן וטראומה.באופן כללי ובעת מצוקה. שאלות על חוויות של א –האדם את הוריו במהלך ילדותו 

, תגובות קצרות, הם מנותק/ נמנעמדבר בחיוב על הילדות.  אוטונומי/ בטוח, AAIדפוסי התקשרות לפי ה
, מספרים סיפורים מוצף/ אמביוולנטי-טרודנמנעים מלהתעמת עם הרגשות שלהם לגבי הקשר עם ההורים. 

אובדן או   .והכמיהה לקשר אבל מלאים כעס, מביעים את הרצון בלתי נגמרים, כועסים, מעורערים רגשית
, הטראומה טרייה בראש שלהם, הם לא מצליחים להתנתק מרגע טראומה לא פתורים/ לא מאורגן

וד להתקדם מהנקודה מו צריכים ללהטראומה, אנחנו צריכים להבין את הרגשות שלנו מהטראומה ואנחנ
 של הטראומה.

הוא  ההורהד עם התקשרות לא בטוחה לא מאורגנת? מהו מודל העבודה הפנימית של ילשאלת חזרה: 
הגורם לבעיה והציפייה של הילד זה ההורה לא יתמוך ולא יעזור. מודל עבודה פנימי זה תפיסה שיש לילד  
לגבי עצמו ולגבי הקשר עם אחרים מסובב על הטיפול שהילד חווה מהדמות הטיפולית. במודל עבודה זה 

בעל ערך ואני לא מצפה שהגורם הטיפולי יעזור לי אלא אני רק מצפה אני לא רואה את עצמי שאדם שווה 
 שהוא יעלה את רמת המצוקה שלי. 

אותו מודל עבודה שהשתרש בי   למה הכוונה בהעברה בין דורית של דפוסי התקשרות?שאלת חזרה: 
ל עצמי ישמש אותי כשאני אהיה הורה, או שאני אעשה ההפך לגמרי. התקיימת הבנה שאני יכולה לסמוך ע

ולהקשיב לאחרים, מה שאני חוויתי מההורים שלי יועבר לילדים שלי באמצעות ההורות שלי. מצב תודעה 
במידה וההורה חווה חוויה לא טובה, הוא צריך לעבור על עצמו תהליך ולהיות בעל  עכשווי של ההורה.

 חשיבה חיובית על קשרים חברתיים.

דוגמא לשאלת מבחן: בעקבות הקשר של טליה עם הוריה היא תופסת את עצמה כאדם שראוי שיתאמצו  
בשבילו ושמערכות יחסים הן דברים חיובי ומתגמל. איזה מושג מתוך תיאוריית ההתקשרות מתאר את  

 תפיסתה של טליה ומה חשיבותו? התקשרות בטוחה...
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 מאפייני המשפחה 

אנחנו לא מבינים אותו רק ביחס לעצמו אלא במבנה יותר רחב. המשפחה היא  כשאנחנו מבינים ילד
 מערכת. בגיל הרך, הקשר של המטפל עם הילד כולל מאפיינים שדומים להורות. 

 עקרונות המערכת המשפחתית

המשפחה בסך הכל שואפת תמיד לשלמות, שכל החלקים שלה יעבדו בהרמוניה וכולם יהיו  – שלמות •
 בקשר אחד עם השני ויהיו חלק מהמשפחה. 

על אף שיש משפחה אחד ששואפת לשלמות, יש גם הרבה קשרים בתוך  –קשר בין תת מערכות  •
מהילדים, קשר בין  המשפחה. קשר של ההורים אחד עם השני, קשר של כל אחד מההורים עם כל אחד 

 ארבעה יחד. הקשרים הללו משפיעים אחד על השני. -הילדים, קשר בין שלושה 

אם הילדים מתווכחים ביניהם, זה יכול ליצור ויכוחים בין ההורים ומשם ליצור  –השפעות מעגליות  •
 ויכוח במקום אחר והכל משפיע אחד על השני בצורה מעגלית. 

המשפחתית שואפת ליציבות ורוצה לשמר את עצמה כשלמה ולשמר את  המערכת  – יציבות ושינוי •
הילדים  -המנהגים והחוקים, אך בנוסף המערכת המשפחתית בהכרח נחשפת לשינויים. קודם כל

גדלים. שינוי זה חלק ממשהו שמשפחה צריכה להתמודד איתה. קיימת כל פעם התמודדות עם שינוי, 
 ה וחוזר חלילה כל פעם. התאקלמות הדרגתית ויצירת יציבות חדש

 השפעת ההדדיות בתוך המשפחה

הילד מושפע גם מיחסי ההורות שמושפעים מהתנהגות והתפתחות הילד אשר 
 מושפעים מהנישואים. הכל משפיע אחד על השני. 

 מטרות ההורות 

השאיפה הראשונה של ההורים היא שהילדים שלהם ישרדו ויחיו. אמנם סיכויי  – הישרדות •
גבוהים אבל אנחנו מאוד דואגים ומלמדים את הילד להיזהר ומגנים עליו. ההישרדות הם 

כשההישרדות מתערערת, ההורה ישר מתגייס להגן על הישרדות זו. בתור הורה, דבר ראשון אני צריך 
 לדאוג לשלום הילד שלי. 

רה כזו אנחנו תמיד רוצים לתת בטחון כלכלי לילדים בהתאם לסביבה בה אנו חיים בצו –בטחון כלכלי  •
 שבסופו של דבר כשהילד יגדל הוא יוכל לכלכל את עצמו ולדאוג לצרכים של עצמו.  

אחרי שכבר הבטחתי את הישרדותו של הילד והבטחתי לו מימון כלכלי, המטרה  –מימוש עצמי  •
הבאה של ההורה היא לעזור לילד לממש את עצמו. למצוא עניין, למצוא מוטיבציה. הישרדות ובטחון 

כלכלי תמיד יקדימו את המימוש העצמי. ניתן לראות זאת בעקר בארצות מתפתחות אצל אנשים 
 ינוני ומעלה מאחר שבטחון הכלכלי שלהם יותר יציב. ממצבים סוציואקונומי ב

 מאפיינים של הורות 

כל ההורים רוצים שהילדים שלהם ישרדו, יהיה להם ביטחון כלכלי  – מאפיינים אוניברסאליים •
 ושהילדים שלהם יממשו את עצמם. נכון לגבי כל ההורים בכל העולם. 

בות. כל תרבות משפיעה על דרכי ואופי ההורות נצבעת בצבעים של התר –מאפיינים תלויי תרבות  •
ההורות. ניתן לראות הבדל מסוים בדרכי ההתקשרות ששונה ממדינה למדינה, בישראל למשל פחות 

בתרבויות מערביות מאוד   מקובל לא להתייחס לצרכים של ילד ולכן גישה זו תהיה פחות נפוצה בארץ.
יות אחרות שמעודדים שם ציות או רגיעה  מעודדים ביטוי אישי של הילד, רצון ובחירה לעומת תרבו

 וויסות. )הסרט "בייביז"(. 

קשרי נישואין

הורות
התנהגות  

והתפתחות  
הילד
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 שוני בין הורים בתוך אותה תרבות. גישות שונות בתוך אותה תרבות.  –מאפיינים אישיים  •

 תהליך ההפרדות והייחוד )מרגרט מאהלר( 

 פסיכולוגים רבים דיברו על כך שתלות הילד במבוגר אינה רק פיזית אלא גם רגשית. 

חיבור טוטאלי. התאוריה  -התפיסה אומרת שהתינוק נולד מאוד תלותי, לא רק פיזית, אלא גם רגשית
ילד צעיר וההשפעה של הקשר על האישיות/העצמי של הילד. מרגרט טענה שכדי שהילד -עוסקת בקשר אם

 יתפתח ויגדל הוא צריך להיפרד רגשית מהאם ולפתח את עצמי הייחודי שלו. 

 

 מרכזיים שני שלבים 

בתחילת החיים לילד יש שלב שנקרא השלב  -נכוןשלב מקדים שכיום נתפס כלא  - השלב האוטיסטי •
היום אני יודעים ששלב זה לא באמת קיים, הילד קולט דברים  -האוטיסטי הוא מנותק מהעולם

 מהסביבה. השלב קיים אך כבר לא נחשב כשלב.

ים הראשונים לחיים, התינוק מתחיל לראות  מתחיל בחודש - )השלב המשמעותי( השלב הסימביוטי •
כאשר   –באם אובייקט)דמות( אשר מספק את צרכיו הפיזיים והרגשיים. התינוק חש מאוחד עם האם 

הוא רעב יא מאכילה אותו, כאשר הוא בוכה היא מרגיעה אותו. עם חלוף הזמן התינוק מתחיל לחוש  
 שעל אף האיחוד עם האם הם לא יחידה אחת.

  והייחוד שלב הפירוד •
חודשים התינוק מתחיל להתעניין יותר בגירויים חיצוניים ופחות  5-4החל מגיל  – נפרדות ראשונית

 בפנימיים ומתחיל להיפרד פיזית מהאם )זחילה( 
סביב גיל שנה, המשך היפרדותו יותר עצמאות הפעילויות שונות. הילד מתאמן בללכת,  –אימון 

 לבדוק, לחקור, בתנועות מוטוריות שונות.
approchementR סביב גיל שנתיים, נפרדות יותר משמעותית, המשלבת חזרה מדי   – התקרבות מחדש

 חק עם המרחקים.פעם לאם. הילד נבהל קצת מזה שהוא רחוק ואז מתקרב שוב, הוא מש
הילד הפנים את דמות האם ומבין שהיא קיימת גם כאשר היא לא איתו, מעניק  – קביעות אובייקט

תחושת ביטחון להתפתחות העצמי. הפנמה של הדמות האימהית לתוך הילד והוא לא צריך אותה 
 צמוד יותר.

ד מבין שהאמא שם  )תהליך מעגלי שהילד מתרחק וחוזר והתהליך נגמר בקביעות האובייקט כשהיל
 תמיד(

 שני מימדי ההורות iana BaumrindDסגנונות הורות, הגישה של 

כל הורה נמצא איפשהו על הרצף בין להגביל מאוד את הילד לבין להיות  – מתירנות -רצף ההגבלה •
 מתירני מאוד עם הילד.

 חום ואהבה כלפי הילד מול עוינות כלפי הילד, רצף. – עוינות-רצף חום •

 המודל של באומרינד יוצר ארבע סוגי הורות 

מתירנות. -צף של הגבלה: הסגנון הרצוי, משלבת רמת חום גבוהה והיא נמצאת באמצע הרהורות סמכותית
מרשים לילדים לעשות דברים בתוך גבולות מסויימים, נמצאים במשא ומתן עם הילדים בדברים מסוימים. 

הילדים האלו נמצאו כבעלי יכולת והאמינו בעצמם, הם היו בעלי מוטיבציה וביטחון עצמי, ערך עצמי 
 חיובית.חיובי. התפקוד החברתי שלהם היה תקין וההתפתחות שלהם נראתה 

מתירנות, ההורים לא מציגים גבולות. במימד של  -: נמצאים בקצה של הרצף של הגבלה הורות מתירנית
עוינות הם יכולים להיות במקומות שונים על הרצף. השוני הוא במתירנות. יש מעט גבולות לילד, הם  - החום

הילד האלו בעלי יכולת מאפשרים לו מה שהוא רוצה. הם לא רואים את עצמם אחראים להתנהגות הילד. 
שליטה עצמית נמוכה. ילדים אלו פחות סומכים על עצמם והערך העצמי שלהם נפגע, הם נוטים לפעול לפי  

 , נוטים להיות ילדותיים דחפים

מתאפיינת מצד אחד ברמה גבוהה של עוינות ובצד שני ברמה גבוהה של מתירנות. לא  :הורות מזניחה
אכפת להם מה הילדים עושים לכן הם לא שמים גבולות. הילדים האלו   מראים אהבה וחום לילדים וגם לא

 הם בעלי ביטחון עצמי נמוך, דימוי עצמי נמוך, ילדים שקשה להם להסתמך על עצמם, חסרי מוטיבציה.
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: מראים רמת עוינות גבוהה ורמת הגבלה גבוהה. הורים מאוד נוקשים, אין משא ומתן,  הורות סמכותנית
הורים מאוד מעורבים אבל בצורה של הפעלת שליטה גבוהה על הילדים. ילדים אלו יש הרבה ביקורת. 

 בעלי ביטחון עצמי נמוך, ילדים שמתוסכלים בקלות, הרבה קשיים חברתיים, מראים כלפי אחרים עוינות. 

 מערכת האמונות של ההורה

 לכל הורה יש אמונות של איזה הורה הוא
 רוצה להיות ואיזה אמונות יש לו.  

 הורה שחשוב לו שהילד יממש את עצמו, 
 הוא יעודד את הילד לחשוב ולעסוק במה 

 שמעניין אותו. לשאול את ההורה מה הוא מקווה בשביל הילד שלו ומה הוא רוצה
 משפיעות על סגנונות ההורות שלו ועל האמונות של הילד. בשבילו. האמונות של ההורה 

 גורמים המשפיעים על מערכת האמונות של ההורה 

 הרקע התרבותי של ההורה  •

 המבנה האישיותי של ההורה  •

 הניסיון הופך את האמונות ליותר גמישות.  –ניסיון קודם בגידול ילדים  •

 משימה הורית מרכזית ומאתגרת –לשים גבולות 

 גבולות זה אחת המשימות ההוריות המאתגרות ביותר 

הצבת הגבולות שומרת על הילד מפגיעה פיזית ומאפשרת לו התפתחות רגשית תקינה. ילד צריך  •
גבולות כדי להתפתח רגשית בצורה תקינה. מצבים של היעדר גבולות אינם מביאים להתפתחות יותר  

 להפך.טובה אלא 

הגבולות מהוות איזשהו גדר שבתוכה הילד יכול לחקור, לבדוק, לנסות, להביע   –"הגדר" של הגבולות  •
 הגדר צריכה להיות מוגדרת מאוד בבירור. לגדר. - את עצמו עד שהוא מגיע לגבול 

הגבולות צריכים להינתן תוך כבוד לילד, ליכולתו להרגיש, לחוש ולהבין ובהתאם לגילו ולשלב  •
ההתפתחותי בו הוא נמצא. אין טעם לשים גבול שילד לא יכול לעמוד בו. הרבה פעמים אנחנו שמים 

גבול לאחר שהילד עשה משהו ולכן אנחנו אומרים את הגבול בכעס. גבול ממקום של כעס עושה לילד  
איזשהו בלבול. הוא מבלבל בין תחושת האשמה לבין מה שאנחנו אומרים. גבולות צריך לומר כמה 

 שיותר מראש. זה מונע הרבה התנהגויות לא רצויות אחר כך. 

עד כמה שניתן יש לדבר באופן רגוע ולא בכעס. גם אם ילד עושה משהו לא טוב, אנחנו לא רוצים לומר  •
 ול.  את זה בכעס אלא להסביר את הגב

צריך לשים גבולות כאשר עומד מאחוריו רציונל אמיתי שצריך להיות מוסבר לילד. הגבולות חשובים  •
לילד ולא רק לנוחות האישית שלנו. יש יותר סיכוי שהם יבינו את הגבול ויקשיבו לו אם הם מבינים 

 את הסיבה. גורם לנו לבחור גבולות.

 הגבול צריך להיות ריאלי  •

 ות מלווה בהסבר.השמת גבול צריכה להי  •

צריך לשים גבול באופן עקבי, תוך מתן דוגמא אישית. גבול הוא תמיד גבול והוא תמיד לכל הילדים.   •
 הוא חייב להיות מיושם ולהיאמר בקביעות. 

 לשים גבול תוך אמפטיה ושיתוף רגשות הילד.  •

 דחות אותם.אי אפשר להגביל כל הזמן, יש גבולות שניתן לוותר עליהם או ל –להחליט מה חשוב  •
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 התיאוריה הפסיכואנליטית

 זיגמונד פרויד 

 .  20ותחילת המאה ה 19, עבד בסוף המאה האוסטרי יהודי

 שלושת רמות המודעות:

כל דבר שאנחנו חושבים עליו כרגע, שנמצא לנו בראש ובזיכרון כרגע. מחשבות, רגשות, חוויות  - מודע. 1

 חלק מהנפש שלנו שנקרא מודע. -שאני יכולה לשלוף בקלות 

עם קצת מאמץ. עם הרגשות שמלווים אותם יכולים לשלוף זיכרונות וחוויות  – מודע(-סמוך למודע )תת. 2

 ות מהתת מודע אל המודע. אם נתאמץ נצליח להעביר זיכרונ

החלק הכי גדול של הנפש וכאן באים כל מני תכנים )רגשות, זיכרונות וחוויות( שאנחנו לא  – לא מודע. 3

יכולים להיזכר בהם. אנחנו לא מודעים לקיום שלהם. היזכרות בהם או מודעות לקיום שלהם יגרמו לנו 

יעים על ההתנהגות ועל התגובות שלנו, מדי פעם חרדה. "שמנו" אותם בלא מודע כדי להגן עלינו. הם משפ

"צצים" בחלומות. חלומות זה מקום בו אנו מעבדים מידע מהלא מודע. דברים שאנחנו מדחיקים ושוכחים 

מהם עם הזמן עולים לנו בחלומות לעיתים. רגשות או חוויות שקשורות לרגשות. כדי להשאיר את התוכן  

 רבה אנרגיה כדי שלא לגרום לנו לחרדה. הזה ברמה הלא מודעת, הנפש משקיעה ה

 שלושת מרכיבי האישיות:

 . )חלק מהאגו והסופר אגו( הנפש היא כמו קרחון שרק חלק קטן ממנה מציץ מעל פני המים

החלק הראשון של ההתפתחות שהתינוק נולד איתו. כולו לא מודע, הוא בעצם מכיל  – האיד )הסתמי(. 1

דחפים "אני רוצה". לכולנו יש איד מלא בדחפים ורצונות. האיד לא יכול להבחין בין מציאות אובייקטיבית  

 לחוויה סובייקטיבית, מבחינת האיד הרצון והדחף הוא כל העולם והוא אינו מתחשב במציאות.

מתפתח בשנת החיים השנייה. לאגו יש תפקיד מורכב, הוא המתווך של האישיות. הוא  – )האני( האגו . 2

צריך גם להתייחס לאיד שזורק רצונות לבין הדרישות של המציאות והחברה. האגו לוקח את כל הדרישות 

ים  האגו כל הזמן מתמודד עם לחצ הפנימיות וחיצוניות, לתווך ביניהם ובסוף לנתב את ההתנהגות.

ודרישות מנוגדות של המציאות. האגו מוצא דרך להרגיע את הדחף. )מתמודד למשל עם דחף המין, דחף 

התוקפנות, דחף המוות(. האגו מנתב את ההתנהגות בין דרישות אישיות מנוגדות. לעומת האיד, האגו 

)כמו למשל מתפתח ומשתנה כל החיים. האגו וניהול ההתנהגות שלי צריך להשתנות בהתאם לחיים שלי 

. כשאני הופכת לאמא או עוברת סביבה ועוד(. האגו ממוקדם במודע אבל חלקית גם שממוקדם בלא מודע

 האגו מנהל את האישיות ואת ההתנהלות הכללית. 

החלק שמפנים את החוקים והדרישות, עושה הבחנה מוסרית בין צריך ללא  – הסופר אגו )האני העליון(. 3

מתפתח באמצע גיל הגן, מעלה בנו רגשות אשמה אם אנחנו עושים משהו לא  צריך, בין חשוב ללא חשוב.

טוב. אנשים עם סופר אגו לא מפותח נקראים סוציומטים. הסופר אגו מגן עלינו מלעשות דברים אסורים, 
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הוא מחזיק את ההבנה הנפשית של הטוב והרע. הולך ומתרחב ככל שאנחנו גדלים ונוספים חוקים. העצמי  

 ושב בסופר אגו, מכיל את מה אנחנו רוצים להיות, איך אנחנו רוצים להתנהג. האידיאלי י

. האיד רוצה להנות, שיהיה לו נעים וכיף. פרויד הגדיר את דחף המין עקרון העונג – דחף החיים )המין(

 כרחב יותר מסקס, הוא יותר קשור לעונג. כל עונג שלנו גם קשור לגוף שלנו 

לא הכוונה להתאבדות, אבל לכל אחד מאיתנו יש כמיהה לשקט, רוגע ואיזון   – )תוקפנות(דחף המוות 

בחיים. הרבה פעמים תוקפנות באה לחסל משהו שלא נעים לי. מאפשר לי להגיע אל השקט ומאפשר לי 

 להגיע גם אל העונג. יש בנו דחף לא מודע לחזור אל המקום הכי שקט שהיה לנו )הרחם(. 

מול שני הדחפים האלו קיים עקרון המציאות אשר הוא משתנה. מאזן בין דחף החיים   – עקרון המציאות

 ודחף המוות, האגו צריך להתחשב בעיקרון המציאות.

 ם סקסואליי- שלבי ההתפתחות הפסיכו

הפקת  בכל שלב יש התמקדות באזור אחר בגוף אשר באותו שלב, הילד עסוק באזור הזה ושואב ממנו עונג.

 אנרגיית חיים שמרוכזת באותו אזור )ליבידו(.  ידחף המין. פרויד טוען שבכל שלב יש איזשההעונג קשורה ל

בכל שלב הילד צריך להתמודד עם קונפליקט, התמודדות טובה עם הקונפליקט תעביר אותו לשלב הבא. 

 אם ההתמודדות היא לא טובה אז מתקדמים בכל זאת אבל "סוחבים" איזשהו תיק על הגב. 

שנה ראשונה, המיקוד הינו בפה, מפיק הנאה מהפה: יניקה, מכניס דברים לפה, שיניים.   – האוראליהשלב 

מקבל את העונג והסיפוק דרך אזור הפה. ההצלחה בסוף השלב הזה הוא שהילד יפתח את האגו )האני שלו(  

כל יעשה לי  עושה זאת דרך חיפוש אחר הנאה והימנעות מכאב )למשל אם כואב לי בגוף, אני אוכל והאו

תחושה נעימה בפה ובגוף ולא יהיה לי כואב(. חלק מהעונג הוא בעזרת האחר )אשר מניק או מאכיל(, האחר 

כאב יוכל  -גם עלול להגביל )אל תשים בפה(. ילד שהתגבר על השלב והתמודד עם הקונפליקט של הנאה

יבעון. אנשים שמכניסים דברים  להנות יותר מהעונג. ילד שלא מצליח להתמודד עם הקונפליקט, יהיה לו ק

לפה ומעשנים הם בעצם אנשים שלא קיבלו את הצורך האוראלי בצורה מלאה ולכן נוצר להם קיבעון והם 

ההתקשרות לאובייקט )האמא( נעשית דרך מרכיב ממשי שלו )ריח,   מחפשים כל הזמן דברים להכניס לפה.

 טעם, קול וכו( והיא נותנת או מגבילה את העונג. 

שנה שנייה ושלישית, עוסק באזורים של עשיית הצרכים בגוף. מתחיל ומסיים את תקופת   – האנאליהשלב 

החינוך לניקיון מלווה את תהליך המעבר שלו להיות ילד יותר עצמאי, צריך להיות יותר בשליטה. חיפוש  

שלב זה קשורה הגירוי מרוכז באזור פי הטבעת ועשיית הצרכים, נותן לילד שליטה על הגוף שלו. ההנאה ב

לתחושת השליטה. השלב הבא הוא חופש מעיסוק מאסיבי משליטה ולכן ילדים שלא עוברים את השלב 

האנאלי בצורה מוצלחת הם ילדים ולאחר מכן מבוגרים שעסוקים מאוד בשליטה )קיבעון בשלב האנאלי(. 

 קונפליקט בין החזקה לשחרור. 

לב הכי חשוב בבניית האישיות. בשלב הפאלי העונג  . לב העניין והש 5-6, עד 3-4גיל  – השלב הפאלי

, מגלים שנעים להם לגעת. האיד שלהם מתעניין במקום הזה. שלב התגבשות והליבידו עובר לאיבר המין

: הקונפליקט הכי התסביך האדיפליהזהות המינית )אני בת ואני אהיה אמא ויהיה לי בעל, אני אישה(. 

ם מונע מהדחף המיני של הילד להיות עם אמא שלו אם הוא בן  חשוב בהתפתחות האישית, מה שקורה ש

או עם אבא אם היא בת ולהעיף את ההורה מאותו המין, הפנטזיה, הכמיהה. לכאן נכנס עקרון המציאות 

ומשנה את הכמיהה שלו לבן זוג מיני  שלא יפגוש את הפנטזיה הזאת, אז בעצם הילד מוותר על הפנטזיה

ת "כמו", כמו אמא או כמו אבא לפי המין. על פי פרויד לבנים יש פחד שאם הם ומתחיל להיות כמהה ללהיו

יתעקשו יותר מדי על להיות עם אמא, אבא יבוא ויסרס אותם והם כבר לא יוכלו להיות עם אמא )רוצה 

להיות עם אמא אבל מפחד מאבא שהרבה יותר חזק ממנו, הוא יפגע בו באזור שכרגע הוא מפיג ממנו עונג( 

נחנו רואים בנים רבים עסוקים במשחקים של מלחמה, רובים, סכינים וחרבות, כדי לברוח מהחרדה לכן א
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הזאת הוא מזדהה עם אבא וחזק כמו אבא. אצל בנות יש תהליך הפוך, הן מקנאות בפין, התייחס לכך 

מאוד  שנשים הן יותר מורכבות מגברים ויש להן יכולת בין אישית טובה יותר. הבת עושה שני מעברים 

משמעותיים )מהקשר הראשוני של אמא ללרצות להיות עם אבא, ומאבא ללרצות להיות כמו אמא( זה  

בתהליך הזה מתפתח הסופר אגו שבו אני מקבל על עצמי את   הבסיס למורכבות הגדולה יותר אצל בנות.

פלי בשלום  מי שלא עובר את התסביך האדי החוקים של מה מותר ומה אסור. הפנטזיה הודחקה ללא מודע.

זה לפי פרויד המקור להומוסקסואליות וגם הם מתעסקים בלקבל מה שהם רוצה במערכות יחסים, רצון 

 למותאמות מושלמת עם הבן זוג. 

 

. שלב המנוחה. בשלב זה אין התרכזות באזור מיני מסוים. על פי פרויד יש פה 6-7גיל  – שלב החביון 

איזושהי הדחקה של האנרגיה המינית )הליבידו(, טען שזה משהו הישרדותי כדי שבגיל הזה לא יתקדם  

התהליך המיני מוקדם מדי. הבנים והבנות בנפרד, הילד מחפש את חברת בני מינו ומתעניין בדברים 

 פים מסביב לעולם שלו, מרחיב את תחומי העניין שלו במקום בעונג. נוס

גיל ההתבגרות, הליבידו חזר להיות באיבר המין. הדחפים המיניים מתעוררים ומכוונים  – השלב הגניטלי

לבני המין השני שמחוץ למשפחה )מעבר חשוב!(. הסופר אגו יגרום לנו לא להסתכל על בני המשפחה בצורה  

המיני הוא יותר בוגר, יש כמיהה לקשר רומנטי ומיני מהמין השני. בשלב זה, זה אמור  מינית. הדחף 

פרויד דיבר על כך שבסופו של דבר לעיתים הכמיהה האדיפאלית באה לידי ביטוי בבני הזוג   להישאר.

 שאנחנו בוחרים. 

 פרויד ואנה פרויד  –מנגנוני ההגנה של האגו  

דע כדי להתגונן מפני ביטוי חיצוני של דחפי הסתמי ומפני  אסטרטגיה שהאדם משתמש בה באופן לא מו

. לאגו יש תפקיד קשה ומי ש"בא מנגנוני ההגנה מעוותים את תפיסת המציאותאיסורי האני העליון כאחד. 

מתחילים  לעזרתו" הם מנגנוני ההגנה. מאמץ טבעי של האגו לאזן את האישיות ומנגנוני ההגנה עוזרים. 

 לפעול בצורה מסיבית בתקופת השלב הפאלי אבל הם פועלים כל החיים. 

הזדהות עם גורם שמאיים עלי, במקום לרצו להעיף את אבא אחרי   : עם גורם מאיים/ מלחיץ.הזדהות

 שאני מבין שהוא מאיים עלי ואני לא יכול להיות עם אמא, הוא יזדהה איתו.

ע. חוויות מעוררות חרדה, חרדות אסורות, כל דבר שהוא קיצוני : הכנסת חוויות קשות ללא מודהדחקה

אני מתחיל להבין שיש דברים אסורים גם אם עוד אין לי סופר  וחזק לנו מדי אנחנו מכניסים ללא מודע.

 אגו. 

כשיש המון תוקפנות והמון מעשים אני  ביטוי הדחף בדרך מעודנת ומותאמת יותר.סובלימציה, : עידון 

דרך שהיא מקובלת חברתית )כמו הוצאת אגרסיות באומנויות(, מסית את הדחף למקום אוציא את זה ב

 יותר מקובל.

 ההגנות מרווחות ומאפשרות לאגו להתנהל בצורה קצת יותר רגועה, הן מסלפות את המציאות בשבילו. 

 

 


