
  התפתחות נפשית של העצמי

  . ADHD -לאבחון וטיפול ב" מכון מטרה"מייסד ,  פסיכולוג קליני–סנר 'צר סטיוארט "ד

  

   בבית הספרADHDעם רכיבי הקסם להתמודדות 

 דורשת מצוות החינוכי להכיר בתפקידם כסוכני שינוי במיתרים הפנימיים ADHDההתמודדות עם 

  מגיע למערכת החינוך לא רק עם פיגור בהתפתחותו  ADHDתלמיד עם. ביותר של נפש התלמיד

הצוות של בית הספר .  י שלוהנירולוגית אלא גם עם ליקוי בהתפתחות הנפשית של העצמי הבסיס

  .או חוויה הרסנית של דיכוי העצמי,  במקום שמאפשר חוויה מתקנת של בינוי העצמינמצא

נכנה את שלושה השלבים .  שלבים מרכזיים3ניתן להבין את המהלך של בינוי העצמי כמהלך שמכיל 

  .שלב ההתמסגרות ושלב ההזדהות, האלה כשלב ההתפעלות

במיוחד עולם המבוגרים מתפעל מכל , העולם החיצוני.  שלב ההתפעלות מתחיל בלידת התינוק

הוא . הוא מחייך ועושים מסיבה.  הוא מזיז את ידיו ורגליו והעולם מתפעל.  תזוזה קטנה של התינוק

התינוק חווה נרקיסיזם ראשוני , בשלב הראשוני הזה. וכה וקיים צוות מלא כדי לספק לו את צרכיוב

  .  הוא מלך וכל העולם בא רק לשרת אותו.  ומבין לא רק שהוא קיים אלא שהוא מרכז העולם

תפיסה האגוצנטרית של מה  האמורה לשבור את הוהחל מהשנה השנייה בחייו כולנו עוברים טרא

אוסרים עליו לרוץ לרחוב או .  הוריו אינם מאפשרים לו חופש מוחלט.    הפעוט חווה גבולות.התינוק

כשהעולם . הפעוט מתחיל להבין שקיים כוח הרבה יותר חזק ממנו.  פי בכל מקום שירצה- לעשות פי

הילד או ילדה מתחילים להבין שיש מסגרת חיצונית .  עומד בתיקונו הכוח הזה הוא אבא ואימא

, במשך זמן.  הילד תופס את המושג של סמכות כגורם שאוסרת ומגבילה לטובתו.  לה ומכילהשמגבי

. הילד מתחיל להפנים את המגבלות וחוקים החיצוניים האלה ולהפוך אותם לחלק מבניית העצמי שלו

  .  אנו קוראים לתהליך של הפנמה ועיצוב פנימי של חוקים ומגבלות התמסגרות

.  שבא לסיומו רק לקראת סוף ההתבגרות הילד חווה הזדהות, ת העצמיבשלב השלישי של התפתחו

הוא מבין שהוריו בר .  האדם כבר מבין שהוריו מוגבלים ואינם יכולים לספק לו את כל צרכיו, בהזדהות

הילד הבוגר מפנים את הערכים החיוביים של הוריו , למרות ההבנה הזאת.  תמותה שלפעמים טועים

אנו , כאשר התהליך הזה מושלם.  להם במובן שהוא רוצה להיות כמותםומזדהה עם הערכים ש

  .רואים עיצוב של העצמי הבוגר שכולל את הערכים של ההורים עם אפיונים עצמאיים של הילד

ילדים היפראקטיביים חווים .    חווים מכשולים משמעותיים בכל אחד מהשלבים האלה ADHDילדי 

הקצב המהיר והמנוע הפנימי גורמים למבוגרים להתעייף מהם . לות ממבוגרים בסביבהפחות התפע

הגננת , כשהילד עם בעיות קשב מגיע לגן ובמקום להתרכז מרחף בשעת ריכוז.  ולהעלם מפעילותם

  .הילד מתחיל לפתח פערים בהתפעלות. מתחילה לשטוף אותו עם זרם של משוב שלילי



  שוברים את המסגרת החיצונית הילד לא עובר את  ADHDכשהדחפים החזקים של הילד עם 

הוא אינו מפנים את המסגרת החיצונית כמסגרת שמגבילה אותו ומספקת .  "התמסגרות"המהלך של 

הוא אינו חווה את היתרונות של מסגרת עם חוקים ואינו מבין למה אנשים אחרים .  לו את צרכיו

הילד אינו מסוגל לשמור על התקנון של בית , העקב ז.  מוכנים להכניע את ראשם לסמכות חיצונית

הילד מרגיש שמדברים ביוונית כשהמורה מבקשת ממנו לשמור על החוקים כתלמיד מן .  הספר

  .המניין

.  הליקויים בשלבי התפעלות והתמסגרות מובילים את הילד למצב של בחירה בין שתי אופציות גרועות

במקרים כאלה הילד יחפש דוגמאות .  ו כדמויות לחיקויהיא לא להזדהות עם הוריו ומורי, הראשונה 

והם נערי , והוא עלול לבחור בדמויות היחידות המוכנים לקבל אותו בלי קבלות ובלי אחריות, חולפות

  .  אלכוהול ועבריינות, בתרבות הרחוב הילד חשוף לסמים.  הרחוב

.  יות כמו שחקני קולנוע ומוזיקההאופציה השנייה במקרים כאלה היא להזדהות עם דמויות לא מציאות

ההזדהות . בהזדהות המזויפת הזאת הילד מדמיין קשר בינו לבין הדמות לחיקוי שאינו קיים במציאות

  .המזויפת היא בריחה מהתמודדות במציאות

על המורים להתפעל .  תפקידה של מערכת חינוכית הוא לספק לילד חוויה מתקנת בבניית העצמי

על המורה לאפשר לתלמיד חוויה של התמסגרות .  ADHDבתלמיד עם ולחפש את ההתפעלות 

על המורה לבנות הסכם עבודה עם הילד שבו הוא מתאר שהחוקים והגבולות נובעים .  חיובית

בגלל שאנו מתפעלים מהפוטנציאל של הילד איננו מוכנים לוותר עליו ואיננו מוכנים .  מהתפעלות

שלנו נובעות מאימון בו ואנו מוכנים לעמוד לצדו ולתמוך בכל הדרישות .  לאפשר לו לוותר על עצמו

סירוב לוותר על הילד מביע התפעלות ברמה גבוהה ומאפשר לילד לחוות התמסגרות בדרך .  מאמציו

  .בריאה וחיובית

על ידי זה שאנו מביעים שותפות מלאה עם הילד בכל מה שקשור לחווייתו בבית הספר אנו מאפשרים 

הוא מבין שכולנו הולכי דרך המתמודדים עם אתגרים ומנסים למצוא פתרונות .  ותלו להפנים הזדה

מעצבים את היסוד של הזדהות עם , כשנוטעים זרעים של שותפות באתגר.  לקשיים שפוגשים אותנו

לילדי . ערכי הסביבה ומאפשרים לילד לתפוס מקום כגורם המחובר ליעודה של התרבות שבה הוא חי

ADHD לאנשי חינוך האתגר הזה עם .  מפנה המשמעותי ביותר בחייו  אמור להיות ה המהלך הזה

  .יומית- אמור להיות חוויה שמוסיפה משמעות וסיפוק בעבודתם היום ADHDילדי 


