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 תקציר

 הנחיית. ומכונים מסגרות של במגוון ההורים הנחיית תחום בישראל מתפתח האחרונים בעשורים

 ויישומי תיאורטי ידע בעל מוסמך מקצוע איש ידי-על המועברת, חינוכית פעילות הינה הורים

 מתעצם שכזו בפעילות הצורך. ההוריות האיכויות את ולהעצים לשכלל במטרה, ההורות בתחום

 של כח מקורות על המשפיעים שינויים חלים שבה, 21-ה המאה של המערבית בחברה בעיקר

 . ההורית הסמכות ועל בחברה מעמדה על, המשפחה

 ההורים הנחיית וקבוצות, בכלל ההורים הנחיית כי הראו, ובארץ ב"בארה שנערכו מחקרים

 שיפור, אלימות מניעת: תחומים של נרחב במגוון והורים ילדים לקידום יעיל כלי הינם, בפרט

 חיזוק, ההתבגרות גיל של קשיים עם התמודדות, הלימודיים וההישגים הספר-בבית ההתנהגות

 .ועוד המשפחתיים התפקודים

 במסגרת שכזו בהנחיה השתתפו אשר אמהות של הלמידה תהליך אחר להתחקות מבקש זה מחקר

 יוצרות שהן והעניין ההדרכה תקבוצו  של ייחודן. וחוויותיהן תובנותיהן', להורים הנחיה קבוצת'

 חברתיים היבטים גם, ההורים רוכשים אותו הישיר לידע בנוסף ביטוי לידי באים שבהן, מכך נובע

 ההורים בפני המשתתף של ההיחשפות תהליך גם כמו, הדדית ותמיכה שיתוף של וחווייתיים

 נוספים גורמים קיימים, בקבוצה הנוצר היחסים מארג של לחשיבותו בנוסף. בקבוצה האחרים

 המתרחש על ביותר המשפיעים הגורמים אחד. במסגרתה הלמידה על שונים מכיוונים המשפיעים

 אמון של אווירה יצירת על הן התיאורטי הידע העברת על הן האמון, הקבוצה מנחה הוא בקבוצה

 .הקבוצתית הדינאמיקה את המאפשרים ופתיחות

, הראשון: עיקריים כיוונים משני להגיע עשויה הורים הדרכת של בפעילות להשתתפות היוזמה

. בהורותם שלהם הביטחון תחושת ולשיפור ידע לרכישת מקור המחפשים, ההורים מכיוון הוא

 המאמינים, רווחה וגורמי ם"מתנסי, ספר-בתי כגון ציבוריים גורמים של יוזמה הינו, השני הכיוון

 את גם כמו ההורים את לקדם יוכלו, הורותם ושיכלול החינוכי בתהליך ההורים שיתוף ידי-על כי

 היוזמה בהן קבוצות, כלומר, השני הסוג מן הורים בקבוצות מתמקד, הנוכחי המחקר. ילדיהם

 מתוך נעשתה זו בחירה. ההורים מצד ולא ציבורי גוף מצד באה בפעילות להשתתפות הראשונית

 לשכלל או בתוכנית להשתתף המוטיבציה של מההיבט הן, ייחודיים מאפיינים זו לקבוצה כי הבנה

 . אלו הורים של חברתיים-התרבותיים המאפיינים של מההיבט והן, ההורות את



 השתתפותם במהלך ההורים עברו אותו הלמידה תהליך את לחקור הינה, זה מחקר של מטרתו

 באופן השפיעו שלדעתם בתכנית הבולטים המאפיינים היו מה זה ובכלל, ההנחיה בתכנית

 . זו השפעה מסבירים הם וכיצד, שלהם הלמידה על משמעותי

 : עיקריות שאלות שתי על התבסס המחקר, כך לשם

 ?אחרים ובתחומים ההורות בתחומי, לדעתן, הקבוצה במסגרת האמהות למדו מה .1

 ? האמהות של לדעתן זה למידה לתהליך הפריעו או תרמו ההנחיה בתכנית מאפיינים אילו .2

 

, הראיון קיום לפני משנה יותר לא של זמן בטווח שהשתתפו אמהות 15 כללה המחקר אוכלוסיית

 נבעה בלבד באמהות ההתמקדות. ציבורית במסגרת קבוצתית הורים הנחיית של בפעילות

 לייצר ומהרצון, אמהות הינן הנחייה בקבוצות המשתתפים ההורים מרבית בפועל כי מהעובדה

. כל הראיונות מובנה-חצי עומק ריאיון נערך הנחקרות עם. האינפורמנטים בין משותף מכנה

 המעוגנת התיאוריה' של העקרונות בסיס על נותחו,  בראיונות נאספו אשר הנתוניםתומללו. 

 מתוך התיאוריה ליצירת הנתונים מסד את שואבת זו ניתוח שיטת(. Grounded Theory' )בשדה

 מרכזיות קטגוריות שבסופו של תהליך ניתוח הממצאים ומיונם, מופקות  כך, עצמם הראיונות

 (. 2003, שקדי; 2001, גבתון) המחקר בשאלות הנוגעת תיאורטית משמעות בעלות

 ובתחומי ההורות בתחומי האמהות של למידהל בנוגע תובנות מעלים , הנוכחי המחקר ממצאי

 למידה התרחשה אכן מרביתןאצל  כי ניכרבו , ההורות בתחוםמעבר ללמידה  . למידה משניים

 למידה על דיווחו רבות אמהות. ניכר תהליך שינוי ולמידה גם בתחומים נושקים והתפתחות,

 כלל כלפי או הזוג בן כלפי הופנו שאלו בין, אישיים-הבין והיחסים התקשורת בתחום ושיפור

 בתחום והתקדמות למידה על גם שדיווחו היו. אותן הסובבים שאר כלפי שהופנו ובין, המשפחה

 .לזולת ורגישות הכלה, רוגע, עצמית שליטה כגון, אישי-התוך

 התייחסותמעבר לממצאים נוספים נוגעים לאופן בו אופי ההדרכה הקבוצתית השפיע על הלמידה. 

כגורם משמעותי בעיצוב הלמידה בה,  הקבוצה מנחה של והתנהלותו לאישיותו הופנתהאשר  נרחבת

אופי זה לצד זאת,  מייצר הפריה הדדית, תמיכה ושיתוף. פי הקבוצתי של הפעילותנמצא כי האו

בשל נקודה זו, מרכיב האמון בין  .צורך לשתף ולהיחשף בפני הקבוצהעשוי לייצר קושי בשל ה

המשתתפים הוצג כחיוני לקיום הלמידה בקבוצה, מרכיב שעלול להיפגע במקרים של נוכחות לא 



נמצאו הבדלים חברתיים ו/או תרבותיים בין משתתפי הקבוצה  פים. גםסדירה של חלק מן המשתת

לגבי היכרות מוקדמת בין חברי הקבוצה שלעתים הוצגה כיתרון  ךוכ ,מפרה ולעתיםכגורם מפריע 

ולפיה השתתפותם של האבות בקבוצת ההדרכה מעניינת תובנה . בנוסף, עלתה ולעתים כחיסרון

עשויה לתרום, הן בפן ההורי של חינוך הילדים והן בפן הזוגי של החוויה המשותפת המייצרת 

 שותפות במטלת החינוך.  

התובנות והקולות השונים שהעלו המשתתפות במחקר, אם בתחומי הלמידה השונים, אם לגבי 

ע לציפיותיהן ומידת מימושן, עשויים לסייע בהכוונה לגבי התכנית ואם בנוג ה ואופייה שלהתנהלות

נקודות הראויות לשיפור או לשימור, למנחים ולגורמי רווחה וחינוך ציבוריים אשר יבקשו להפעיל 

  תכניות מעין אלו בעתיד.

 

 


