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שימוש בטכניקת תיקו יתר המותא למשימת הלימוד
לצור הפחתת גרייה קולית של ילד ע אוטיז
גילי יהב  ,BCABAהילית אזולאי

תקציר
גרייה קולית הינה התנהגות גרייה עצמית המחוזקת אוטומטית ואינה תלויה בסביבה .גרייה קולית ,הבאה לידי ביטוי
בצעקות וצווחות דקות בילד ב  5המאובח ע אוטיז ,טופלה בהתערבות התנהגותית של ענישה – תיקו יתר קצר .בהלי
זה ,ניתנה לילד סדרה של דרישות קלות לביצוע המותאמות לדרישת הלימוד הנוכחית ,במטרה לייצר חוסר נוחות אברסיבי
בסמו להתנהגותו כדי להעלימה .ההתערבות הוכחה כאפקטיבית כאשר רמת הגרייה הקולית הופחתה באופ משמעותי.

נבדק
ילד ב  ,5המאובח כ  PDD NOSמטופל במסגרת תוכנית התנהגותית אינטנסיבית הכוללת  30שעות שבועיות מזה כשנה,
ונמצא בשנתו השנייה בג תקשורתי .הוא מפגי יכולות תפקודיות נמוכות מאוד יחסית לבני גילו .קושי עיקרי המלווה את
הילד לאור השנה האחרונה ,הוא גרייה קולית חזקה ,כל העת ובכל מקו .השכיחות הגבוהה של התנהגות הגרייה הגבילה
את קצב התקדמותו והפריעה לשילובו במסגרת חינוכית רגילה.

התערבות
מטרת ההתערבות היתה מת תגובות שאינ מלוות בגרייה קולית ,בזמ עבודה פרטנית .גרייה קולית הוגדרה כפר" קול חזק,
או הפקת קול בעוצמה חזקה ,שלעיתי מלווה ג בתנועות של סגירת אוזניי ,נפנופי או קפיצות.
ההתערבות כללה תיקו יתר ) ,(Overcorrectionתו שימוש בפריטי המטלה הנוכחית ובפריטי אשר ברפרטואר
ההתנהגויות של הילד .במקביל ,בכל זמ שנצפתה התנהגות כלשהי שאיננה מלווה בגרייה קולית נית חיזוק ממוקד על העדר
הגרייה .כאשר התבצעה גרייה קולית ,שליוותה מת תגובה נכונה על שאלה או הוראה ,על הילד היה לחזור על המטלה אותה
הוא ביצע ע גרייה קולית עד לתגובה שקטה ועצמאית .ברגע שהילד ביצע גרייה קולית המטלה הוחזרה לנקודת ההתחלה
ונאמר לילד לבצע אותה בשקט .א היתה גרייה בשלב של לימוד פריט מטרה ,נעצר התהלי ,ונעשה מעבר לעבודה על
פריטי שנרכשו בעבר .במידה והילד לא הצליח לבצע את המטלה המקורית ללא גרייה קולית נעשתה חזרה להתנהגויות,
שמצויות ברפרטואר שלו ,על מנת לבסס תגובה ללא גרייה.

תוצאות
קיי דפוס ברור של שיפור הבא לידי ביטוי בהפחתת עוצמה ותדירות הופעת הגרייה הקולית .נית לראות כי הגרייה הקולית
כמעט ונעלמה לגמרי תחת דרישה ,בעבודה פרטנית.
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אחוזי תגובה ללא גרייה קולית

גרייה קולית הינה התנהגות לא נאותה המגבילה מאוד את
הילד .מגבלה זו באה לידי ביטוי במפגש של הילד ע
העול ,ובמיוחד בשילוב במסגרת חינו רגילה .יכולת
הריכוז של הילד נפגעת ,דבר המחבל בלמידה השוטפת,
מפריע להעסקה העצמית ולהתקדמות בתוכנית הטיפולית
בהתא לפוטנציאל של הילד.
התערבות זו של תיקו יתר דורשת מאמ" רב מהמטפלי
ומתישה את הסביבה של הילד .ע זאת ,ההתערבות
בהחלט מביאה להפחתה משמעותית בהתנהגויות הגרייה
העצמית במצב של דרישה .לאחר הצגת התוצאות והפחתת
הגרייה במצבי דרישה קל יותר להכליל את ההצלחה
למצבי השוני בג ובבית.
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