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 טמפרמנט

טל  קלודי  



טמפרמנט                                                 

                                                             

קלודי טל       

הגדרה-טמפרמנט   

המשפיעות  נטיות מולדותאוסף מרכזי של •
 על סגנון ההתנהגות

 

•CHESS  ,BUSS ,PLOMIN , THOMAS   
 מאמינים שמאפייני הטמפרמנט הם  

שמתפתחת בהמשך   הגרעין של האישיות
החיים על בסיס שילוב של נטיות מולדות  

  ; והשפעות סביבתיות
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קלודי טל       

 טמפרמנט 

:  שלוש הנחות יסוד
(BUSS&PLOMIN)  

  
 

הילדים מתחילים את חייהם עם מספר   1. 
 ;מצומצם של נטיות התנהגות בסגנון ייחודי

  .לכל ילד וילד

 

  ('חברים וכו, מטפלים, הורים)הסביבה .2
 מגיבה לנטיותיהם של הילדים  

 ומשפיעה עליהם במידה מסוימת 
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קלודי טל       

 טמפרמנט 

:  שלוש הנחות יסוד
(BUSS&PLOMIN)  

  

 הטמפרמנט מתייחס בעיקר  3 .
    לסגנון האישיות

,  בתאבון, בחיוך: איך מתבטאת האישיות)
 (,בתנועה

 יותר מאשר לתוכן של האישיות  
 .(שביעות רצון, עצב: מה של האישיות)
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קלודי טל       

מאפיינים -טמפרמנט  

  BUSS & PLOMIN לפי

הנטייה להיות ידידותי ונכון  :חברותיות•
משפיע על איכות )לשיתוף פעולה  
אישיים  -הקשרים הבין -האינטראקציות 

 ; ( העתידיים
(  ליטוף, חיבוק)ישנם תינוקות הנהנים ממגע 

 ; בעוד אחרים מתנגדים לניסיונות מגע
 יש ראיות לכך שהחברותיות  

 ;  עוברת בתורשה
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קלודי טל       

מאפיינים -טמפרמנט  

  BUSS & PLOMIN לפי
יציבות של   המחקר מצביע על: חברותיות•

החברותיות מינקות עד לגיל ההתבגרות   
 .ומגיל ההתבגרות לבגרות
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קלודי טל       

מאפיינים-טמפרמנט  

 

 EMOTIONALITY) : עוררות רגשית-רגשנות •
המהירות שבה  ; הנטייה  לעוררות (

,  פחד, כעס: מתעוררים רגשות כגון
.                                           שמחה והתלהבות

קיימת נטייה תורשתית ונטייה ליציבות 
 .במשך השנים של מאפיין זה
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קלודי טל       

מאפיינים-טמפרמנט  

CHESS & Thomas 

שהשילוב  טמפרמנטליות נטיות 9זוהו •
 אישיים-ביניהן קובעות הבדלים בין

שנים עבור  10-נמצאה יציבות למשך כ•
 הנטיות 9 -רבות מ
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קלודי טל       

מאפיינים-טמפרמנט  

 רמת פעילות מוטורית •

 קביעות של תהליכים פיזיולוגיים•
 יש ילדים  . לכל ילד יש קצב משלו 

        .שקמים מוקדם ויש ילדים שקמים מאוחר
   

  רתיעה מדברים חדשים-התקרבות•

 קצב הסתגלות לשינויים•

 סף רגישות•
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קלודי טל       

מאפיינים-טמפרמנט  

 עוצמת תגובה•

 היסח דעת•

 התמדה•

 שכיחות של מצבי רוח•
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קלודי טל       

 הגדרות מאפייני הטמפרמנט

מתייחסת   -רמת פעילות מוטורית•
אין בהכרח קשר  ; לכמות התנועתיות

בקצה אחד ילדים  . לאיכות התנועה
בקצה השני ” קוצים בטוסיק“עם 

יש להבחין בין ; ילדים שבקושי זזים
רמת פעילות מוטורית גבוהה לבין 

 היפר אקטיביות



טמפרמנט                                                 

                                                             

קלודי טל       

 הגדרות מאפייני הטמפרמנט

רמת  - קביעות של תהליכים פיזיולוגיים    
:  הקביעות שחלה בתהליכים הפיזיולוגיים

 .ערנות, שינה, יציאות, רעב

או חפצים  /רתיעה מאנשים ו-התקרבות•
תופעה או , פעילות, תגובה לחפץ -חדשים

באופן טבעי קיימים שני כוחות  ; אדם חדש
מנוגדים פועלים על הילד כשנתקלים 

 ;להתקרב ולהירתע: בדבר חדש



טמפרמנט                                                 

                                                             

קלודי טל       

 הגדרת מאפייני הטמפרמנט
 המשך

קיימים הבדלים  -(המשך)רתיעה-התקרבות•
להתקרב או : אישיים בסוג ההכרעה-בין

 להירתע מהחדש, להתרחק

מידת הקלות   -קצב הסתגלות לשינויים•
,  שבה מקבל הילד שינויים באורח חיים

בדרך הנגיעה , בסביבה הפיזית, בסדר יום
 .בצורת הגשת המשימות ועוד, בו
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קלודי טל       

 הגדרת מאפייני הטמפרמנט
 המשך

עוצמת הגירוי היא הנקודה  -סף רגישות    
 ; שממנה והלאה הילד קולט גירויים

תגובה  ,לעוצמת צלילים,  תגובה לסוגי צלילים)
    (למגע, לחומרים

ניתן להבחין בסף רגישות אופייני בכל  
גבוה  -דהיינו סף נמוך: אחד מהחושים

 .לשיווי משקל, למגע, לשמיעה
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קלודי טל       

 הגדרת מאפייני הטמפרמנט
 המשך

סף הרגישות קובע את עוצמת   -סף רגישות    
הגירויים ואת סוג הגירויים אותם הילד  

  input) . )מיטיב לקלוט  

 לילדים שסף הרגישות שלהם בקצוות      
 .מבחר מצומצם של גירויים הולמים
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קלודי טל       

 הגדרת מאפייני הטמפרמנט
 המשך

תינוק הנוטה לרגישות נמוכה  -סף רגישות   

יש לשמור עליו  .  למגע  איננו זהיר
אוכל תנור  , אמבטיה)מחום , מחפצים חדים

 (.’וכו
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קלודי טל       

 הגדרת מאפייני הטמפרמנט
 המשך

ילדים תת רגישים אינם  -סף רגישות    

הם  , קולטים גירויים בעוצמה בינונית
כאשר הגירויים חזקים  ” קמים לתחייה“

 .מאד
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קלודי טל       

 מאפייני הטמפרמנט

 המשך
כמות האנרגיה המושקעת   -עוצמת תגובה•

כמות , עוצמת הבכי)על ידי הילד בתגובה 
,  האנרגיה המושקעת בבנייה בקוביות

ללא קשר לכיוון או , (בכתיבה ובציור
 .לאיכות התגובה

הקלות שבה ניתן להפנות את  -היסח דעת•
הקשב מפעילות לפעילות בעקבות גירויים  

 .חיצוניים
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קלודי טל       

 מאפייני הטמפרמנט

 המשך

כמות הזמן המוקדשת לכל   -התמדה•
פעילות והיכולת לעבור באופן עצמאי  

 .משלב אחד של המטלה לשלב אחר שלה

 

באיזו קלות ניתן להסיח את  היסח דעת•
דעתו של הילד מפעילות אחת ולעניינו  

 .בפעילות אחרת

 



טמפרמנט                                                 

                                                             

קלודי טל       

 מאפייני הטמפרמנט

 המשך

שכיחותם של מצבי   -שכיחות של מצבי רוח•
,  נעימים: הרוח האופייניים של הילד

 ,  רגזניים, לעומת שליליים, שמחים
  .לעומת הפכפכים
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קלודי טל       

 סוגי טמפרמנט

 על בסיס  תשעת המרכיבים נמצאו 
 :שלושה שילובים שכיחים

: ( 40% -כ)ילדים עם טמפרמנט נוח•
  ,קביעות של תהליכים פיזיולוגיים

 ,  להתקרב לדברים חדשים נטיה
עוצמת תגובה  , הסתגלות מהירה לשינויים

 מצב רוח חיובי, מתונה



טמפרמנט                                                 

                                                             

קלודי טל       

 סוגי טמפרמנט

 על בסיס  תשעת המרכיבים נמצאו 
 :שלושה שילובים שכיחים

 (  15%-כ)ילדים עם נטייה להתחמם לאט •
לרמת פעילות מוטורית נמוכה עד   נטיה

נטייה ראשונית להירתע מדברים  , בינונית
עוצמת , הסתגלות איטית לשינויים, חדשים

נטייה מסוימת למצב רוח , תגובה מתונה
 שלילי
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קלודי טל       

 סוגי טמפרמנט

 (: 10% -כ)ילדים עם טמפרמנטים קשים •
הסתגלות איטית  , רתיעה מדברים חדשים

מצב רוח , עוצמת תגובה חזקה, לשינויים
 .שלילי

 

ילדים עם טמפרמנטים קשים נמצאים  
בסיכון לפתח בעיות התנהגות בעתיד 

 אישיים-וקשיים בקשרים בין
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קלודי טל       

השלכות-טמפרמנט  

הטמפרמנט משפיע על הלמידה ועל •
 אישיות-האינטראקציות הבין

 מידת ההתאמה בין טמפרמנט הילד  •
לבין טמפרמנט המטפל משפיע על הקשר  

 ביניהם ועל ההתפתחות
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קלודי טל       

השלכות-טמפרמנט  

ילדים עם טמפרמנטים קשים הם בסיכון  •
גבוה לפתח קשיי התנהגות וקשיי 

 .הסתגלות אפשריים

ילדים עם טמפרמנטים קשים הם אתגר •
 להורים ומחנכים
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קלודי טל       

תפקידי המחנכים-טמפרמנט  

 להכיר את מאפייני הטמפרמנט של הילד•

להיות מודע לטמפרמנט של עצמו  •
התאמות בין טמפרמנט  -ולהתאמות ולאי

 הילד לבין הטמפרמנט שלו

להתחבר לילד בדרך שהולמת את •
 .הטמפרמנט של הילד
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קלודי טל       

תפקידי המחנכים-טמפרמנט  

להציע סביבה לימודית ההולמת את  •
 מאפייני המזג של הילד

לעודד את הילד לווסת את התנהגותו בדרך  •
של אפשרויות ההתנסות   שתאפשר הרחבה

 והלמידה

לעודד את הילד לווסת את התנהגותו כך  •
אישיים יציבים ותפחית -שתעודד קשרים בין

 את התנגדויות


