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דרך אפרתה טו )תשע"ח( — מכללת אפרתה

הקשר בין הזמינות הרגשית של האם לבעיות 

התנהגות של הילד

יערה שילה ויאן סרדצה

כמו בכל בוקר נכנס דני לגן בלוויית אימו. לרגע חשבתי ששוב אהיה עדה לסיטואציה קורעת 

לב, שבה דני מתייפח בבכי ולא מוכן להרפות מחצאיתה של אימו. אולם הפעם ציפתה לי 

הפתעה. כבר בכניסה לגן רכנה האם כלפי ילדה הרך, לחשה דבר־מה באוזנו, חיבקה אותו 

ופנתה ללכת. דני נכנס לגן ופנה לפינת הספרים האהובה עליו. מבלי לחשוב פעמיים פניתי 

לאם ושאלתי "מה קרה כאן עכשיו?" האם השיבה מיד בעיניים בורקות "זה סוף־סוף עבד. 

אחרי כל העצות והעבודה הקשה, הצלחתי לבלות אחרי צהרים ארוכים עם דני, יום אחרי 

יום, בפעילות משותפת שבה היינו שנינו ביחד, דני בעיסוקיו ואני יחד איתו, מלווה כל צעד, 

לעיתים מתייחסת, לעיתים מוסיפה משהו משלי. והיום הגיע הרגע שבו דני הצליח לקחת 

איתו את הצידה הזו לדרך ולהיפרד ממני, ואני — ממנו. הזכרתי לו שעכשיו הוא מגיע לגן, 

ששנינו נתגעגע, אך ניפגש בשנית בסוף היום.1 

בקטע שלעיל האם ממחישה כיצד הזמינות הרגשית שהצליחה להעניק לבנה, בזכות 

הדרכה שקיבלה, השפיעה השפעה חיובית על קשיי התנהגות ניכרים שבנה הצעיר סבל 

מהם. הקשר בין התנהגות הילד לזמינות הרגשית של אימו הוא משמעותי במיוחד בגיל 

הרך, ומאחר שבגיל זה ההורה הוא הדמות המשמעותית ביותר בעבור הילד, הוא משמש 

לו עוגן, מספק לו חוסן בכל מיני רגעים בחייו ובפרט ברגעי משבר. 

זמינות רגשית בקשר הורה־ילד 

'זמינות רגשית' )Emotional Availability( היא אחד מהמאפיינים של קשר הורה־ילד, הנוגע 

לאיכות התקשורת הרגשית בין ההורה לילדו ומתמקד בזמינותם וביכולת לקרוא זה לזה 

ולהגיב לתקשורת של האחר.2 המונח 'זמינות רגשית' כולל מרכיבים הקשורים להתנהגות 

מתוך היומן האישי שניהלה יערה שילה כגננת.  .1

אמדה ואיסטרברוקס, 1985.  .2
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הורית וכן מרכיבים הקשורים להתנהגות הילד כחלק ממבנה דיאדי של מערכת יחסים.3 

מבנה זה של מערכת יחסים כולל ביטוי רגשי ותגובתיות של שני השותפים לדיאדה, 

מתמקד בנגישות שני השותפים זה כלפי זה ודורש התבוננות בשני חברי הדיאדה.4 זמינות 

רגשית מדגישה את ההדדיות ביחסי הורה־ילד ואת הצורך בראיית התנהגויות ההורה 

והילד כמשפיעות זו על זו. השפעה זו היא דו־כיוונית, מאחר שמלבד ההורה גם הילד 

שותף בקביעת איכות האינטראקציה בינו ובין הוריו.5 

ביטויי הזמינות הרגשית שונים בין ההורה לילד. ההורה נתפס כזמין רגשית בעבור ילדו 

כאשר הוא מפגין כלפי הילד רגישות וחום, נותן לו מקום רב להתבטא בכל מיני מצבים 

ומספק נוכחות תומכת שאיננה חודרנית או עוינת. ההורה נתפס בעיני הילד הן כבסיס 

בטוח לפעילותו החקרנית הן כשותף פעיל, המשתתף בפעילות החברתית ובפעילויות 

המשחק שלו ומגיב בהן. הילד נחשב זמין רגשית כאשר הוא מגיב אל הוריו באופן רגשי, 

באופן חברתי ובאופן פיזי, כאשר ההורה יוזם ומספק הבניה וכן כאשר הילד מגלה עניין, 

מערב את ההורה במשחק ומצרף אותו לאינטראקציה.6 באינטראקציות שיש בהן זמינות 

רגשית מיטבית, כל אחד מהשותפים מביע טווח רגשות רחב, והאינטראקציה מאופיינת 

ברגשות חיוביים כגון הנאה ועניין. לעומת זאת באינטראקציות שאין בהן זמינות רגשית 

מיטבית, הביטויים הרגשיים מצומצמים ונוקשים יותר ויש ביטוי של חוסר מעורבות, מצוקה 
או הימנעות מאינטראקציה.7

בעיות התנהגות בילדות המוקדמת 

בעיות התנהגות בילדות כוללות הפרת כללים, התנגדות לסמכות, אי־שקט, מוסחות, 

חוסר שיתוף פעולה, חיפוש תשומת לב, מריבות, התנגדות ותוקפנות. 10%-15% מהילדים 

מגלים בעיות התנהגות; 5% בגילי 6-4 בדרגה בינונית־חמורה ו־5% מהם מגלים בעיות 

התנהגות שלא יפחתו עם הגיל.8 לבעיות התנהגות בילדות המוקדמת יש מידת יציבות 

בינונית. הן קשורות לסימפטומטולוגיה חמורה לאורך ההתפתחות, כגון קשיי הסתגלות 

בירינגן ורובינסון, 1991.  .3

ברונשטיין ואחרים, 2006.  .4

אביעזר ואחרים, 1999.  .5

בירינגן ורובינסון, 1991.  .6

אמדה, 1989.  .7

רטר ואחרים, 2006.  .8
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בבית הספר ונשירה ממסגרות חינוכיות, עבריינות, דחייה חברתית, דימוי עצמי נמוך 

והיעדר הפנמה של נורמות חברתיות.9 

במחקר זה נמדדו בעיות התנהגות כפי שהן עולות מתתי־הסולמות מתוך דיווח בשאלון 

התנהגות הילד )Child Behavior Checklist – CBCL(.10 שני תתי־הסולמות הם בעיות 

התנהגות מתנגדת והתנהגות תוקפנית. בנוסף אליהם חושב ציון כללי המייצג בעיות 

התנהגות בכלל.

בכמה וכמה גישות תאורטיות מנסים להצביע על הרקע להתנהגות תוקפנית, המוגדרת 

בדרך כלל כהתנהגות המיועדת לגרום לפגיעה או לנזק לאדם או לרכוש.11 פרויד הניח 

כי בכל אדם מצויה אנרגיה של תוקפנות החייבת לזרום החוצה, ובעברה תהליכי עידון 

היא תסייע לפרט הן להשתחרר מלחצה המעיק הן למצוא את מקומו באופן פרודוקטיבי 

בחברה.12 לורנס חיזק את הגישה הפרוידיאנית וטען כי לתוקפנות יש תפקיד עיקרי 

בקיום המין וכי היא מולדת. לדעתו התוקפנות הכרחית לקיום ומשקפת דחף ראשוני 

המופיע בשלב מוקדם בהתפתחות הילד ויכול לבוא לידי ביטוי עקב תסכול או חוסר 

סיפוק.13 טל ציינה כי אצל ילדים צעירים ביטויי תוקפנות מופיעים בתדירות גבוהה 

יותר ממבוגרים, ובקרב ילדים צעירים שכיחה יותר התוקפנות הפיזית, והיא מתפתחת 

לתוקפנות מילולית בגיל מבוגר. טל טענה גם כי תוקפנות הממוקדת בחפצים מתחלפת 

בתוקפנות הממוקדת באנשים.14 

הקשר בין זמינות רגשית הורית להתנהגות הילד 

יש קשר בין התנהגות ההורה והאווירה המשפחתית ובין ההערכה העצמית והתנהגויות 

תוקפניות או מרוסנות של הילד.15 במשפחות שבהן אין לילדים גבולות, הילדים לומדים 

שהתוקפנות משתלמת, ועלולה להיווצר בעיית התנהגות תוקפנית. נטען כי קשר הורה־ ילד 

חיובי, המשדר קבלה רבה ומעט כוח ושליטה, משמש גורם חוסן באשר לשכיחות השימוש 

שם.  .9

אכנבך ואדלברוק, 1983.  .10

סולברג, 1995.  .11

סטור, 1993.  .12

לורנס, 1999.  .13

טל, תשנ"ח.  .14

סולברג, 1995.  .15
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באלימות של הנער בגיל ההתבגרות.16 עוד נמצא כי שליטה הורית גבוהה, לרבות ענישה 

קשה והיעדר חום ותמיכה, וכן חוסר עקיבות בסיפוק רגשי ובפיקוח הורי, קשורים 

להתנהגות תוקפנית של הילד. 

צ'ס ותומס גורסים כי ילדים הנחשבים בעלי מזג קשה בילדותם עלולים לפתח בעיות 

התנהגות ולגלות תוקפנות בגיל מבוגר,17 ועוד הם טוענים כי עקב הקושי לשלוט בהתנהגותם 

של ילדים אלה נגררים ההורים לשימוש בשיטות משמעת המגבירות גילויי תוקפנות. 

לפיכך הורות הכוללת הגבלות רבות, עונשים רבים ומעט אינטראקציה נינוחה ושלווה 

עם הילד מובילה לתוקפנות רבה יותר. גם במחקרה של באומרינד, שבדק את הקשר 

בין סגנון ההורות לממדים ספציפיים בהסתגלות הילד )כגון התנהגות היפראקטיבית, 

אגרסיבית ומתנגדת(, נערכה הבחנה בין פרקטיקות הוריות: הורות מענישה ולא עקיבות, 

מעורבות הורית חיובית וחום הורי, שימוש באגרסיביות ובעונשים פיזיים. במחקרה נמצא 

שבעיות הסתגלות אצל ילדים קשורות לרמות גבוהות של הורות מענישה.18 במחקרים 

רבים אחרים נמצא קשר בין מעורבות הורית נמוכה, רמות נמוכות של חום הורי, הורות 

מענישה והורות לא עקיבה להתפתחות בעיות התנהגות אצל ילדים.19 עם זאת נמצא 

כי סגנון הורות מתירני קשור להתנהגות תוקפנית של הילד ואילו סגנון סמכותי מוביל 

לפחות בעיות התנהגות, לשליטה רבה יותר, לערך עצמי רב יותר ולפחות תוקפנות. 

במחקרים שנבדקה בהם ההשפעה של הזמינות הרגשית של האם על תפקוד הילד, 

השתמשו החוקרים בסולמות זמינות רגשית והתייחסו לזמינות רגשית כמאפיין רב־ממדי 

הקשור בילד, בסביבה ובהורה.20 החוקרים טענו כי להתנהגויות הוריות של רגישות 

ותגובתיות יש השפעה חיובית על תפקודי הילד: התנהגות תומכת ומבינה של ההורה 

מעודדת יצירת סכמות קוגניטיביות חדשות, יכולות מוטוריות חדשות אצל הילד ודרכים 

חדשות לאינטראקציה עם העולם;21 לפיכך נמצא שמידת הזמינות הרגשית בין הורה 

לילד קשורה להתפתחות הקוגניטיבית של הילד. 

יפה, 2005.  .16

צ'ס ותומס, 1984.  .17

באומרינד, 1991.  .18

באומרינד, 1991; ברר, 2003; הרפר, 2010; ויליאמס ואחרים, 2009; מקובי, 1992; סומר, 2007; פלטשר   .19

ואחרים, 2008; פלמר, 2009.

זיו ואחרים, 2000; קנג, 2006.  .20

קנג, 2006.  .21
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לפי קסידי, לזמינות רגשית יש השפעה על הוויסות הרגשי של הילד,22 והתנסות עם 

מטפל זמין רגשית היא מרכיב חיוני בעזרה לפעוט להגיע לוויסות הרגשות שלו ביעילות. 

בהמשך לכך תיאר סרואופה את הוויסות הרגשי בשנים הראשונות כתהליך מעבר מוויסות 

דיאדי בין התינוק למטפל בשנה הראשונה לחיי התינוק, והוויסות הרגשי הוא שילוב בין 

ויסות אוטונומי לבין סיוע מודרך מהמטפל. יכולת זו מתפתחת עד להפנמה סופית של 

שליטה רגשית בשנות הגן.23 במערכת יחסים זמינה רגשית שבה ההורה רגיש ואיננו 

עוין או חודרני, הוא מסוגל להגיב למגוון רגשות רחב ולקבלם, ובכך הוא מאפשר לילד 

להתמודד ולהתנסות במגוון רחב של הבעות בסיטואציות מגוונות. התנסות זו מחזקת 

את היכולת של הפעוט לווסת את רגשותיו ואת התנהגותו ולהגיב להוריו ולאחרים באופן 

תגובתי ומעורב.24 במחקר שבחן את הקשר בין זמינות רגשית לוויסות רגשי נמצא כי 

ילדים הנמצאים בדיאדות זמינות פחות מבחינה רגשית נטו לחוות יותר קשיים בוויסות 

רגשי במהלך תנאי אתגרים רגשיים בהשוואה לפעוטות עם דיאדות זמינות יותר רגשית.25 

כמו כן נמצא כי ילדים בעלי זמינות רגשית גבוהה וילדים שהוריהם דורגו כבעלי זמינות 

רגשית גבוהה, נטו לחוות פחות בעיות התנהגות מוחצנות ומופנמות.26 

בירינגן טענה כי זמינות רגשית אופטימלית קשורה להתקשרות בטוחה.27 ההתרחקות מההורה 

אפשרית, מאחר שלילד יש ביטחון בזמינות של ההורה, והחזרה לעבר ההורה אפשרית מכיוון 

שהילד בטוח שההורה יקבל אותו בחזרה בשובו. אביעזר ואחרים מצאו כי אימהות לילדים בעלי 

התקשרות בטוחה היו רגישות ומבינות יותר מאימהות לילדים בעלי התקשרות לא בטוחה.28 

נוסף על כך נמצא כי פעוטות בעלי התקשרות בטוחה היו תגובתיים ומעורבים יותר מפעוטות 

בעלי התקשרות לא בטוחה.29 עם זאת מחקר עדכני הצביע גם על צדו האחר של המתאם בין 

הזמינות הרגשית בקשר הורה־ילד לתוצאות התפתחותיות והראה כי רמת זמינות רגשית נמוכה 

בקשר הורה־ילד מתבטאת בבעיות התנהגות בקרב ילדים.30 

קסידי, 1999.  .22

סרואופה, 1996.  .23

בירינגן, 2000; בירינגן ורובינסון, 1991.  .24

ליטל וקרטר, 2005.  .25

קנג, 2006.  .26

בירינגן, 2000.  .27

אביעזר ואחרים, 1999.  .28

זיו ואחרים, 2000.  .29

סטמס ואחרים, 2005.  .30
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מטרת מחקר זה היא לנסות לאפיין את מערכת הקשרים בין מאפיינים של זמינות רגשית 

של האם בזמן משחק חופשי ובין מאפיינים של בעיות התנהגות של ילד בגיל הרך, כפי 

 .)CBCL( שעולה מדיווח האם בשאלון התנהגות הילד

שיערנו שלוש השערות מחקר: 

ככל שהאינטראקציה בין האם לילד תאופיין ברגישות גבוהה מצד האם, כך תדווח   .1

האם על פחות בעיות התנהגות מתנגדת, התנהגות תוקפנית ובעיות התנהגות בכלל 

 .)CBCL( בשאלון התנהגות הילד

ככל שהאינטראקציה בין האם לילד תאופיין בהבניה גבוהה מצד האם, כך תדווח   .2

האם על פחות בעיות התנהגות מתנגדת, התנהגות תוקפנית ובעיות התנהגות בכלל 

 .)CBCL( בשאלון התנהגות הילד

ככל שהאינטראקציה בין האם לילד תאופיין בהיעדר חודרנות גבוהה מצד האם, כך   .3

תדווח האם על פחות בעיות התנהגות מתנגדת, התנהגות תוקפנית ובעיות התנהגות 

.)CBCL( בכלל בשאלון התנהגות הילד

מתודולוגיה

אוכלוסיית המשתתפים: א. 
במחקר השתתפו 30 אימהות וילדיהן שנדגמו במדגם נוחות בעיר גדולה ומרכזית בישראל. 

גילן הממוצע של האימהות היה צעיר למדי — 31.67 שנים )SD=5.18( וגילם הממוצע 

של ילדיהן היה 2.9 שנים )SD=0.53(. לאחר איסוף הנתונים נבדקו שכיחויות המשתנים 

הדמוגרפיים: מין הילד, ארץ המוצא של האם, ארץ המוצא של האב, מיקום הילד 

במשפחה, השכלה ורמת דתיות. נתונים אלו מוצגים בלוח 1 ואפשר לראות כי למרות 

הניסיון להגיע למדגם מאוזן, המדגם כלל יותר בנים מבנות. כמו כן המדגם כלל שיעור 

ניכר של אימהות משכילות )70% בעלות השכלה אקדמית( וכן שיעור ניכר של משפחות 

מסורתיות ודתיות )86.7%(. 
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 לוח 1
)N=30( שכיחות ערכי המשתנים הדמוגרפים

שכיחות באחוזיםשכיחותערכיםמשתנה 

1860.0זכרמין הילד

1240.0נקבה

2996.7ילידת הארץארץ מוצא של האם

13.3ילידת חוץ לארץ

2893.3יליד הארץארץ מוצא של האב

26.7יליד חוץ לארץ

1446.7ראשוןמיקום הילד

723.3שני

620.0שלישי

310.0רביעי ויותר

2893.3נשויסטטוס משפחתי

26.7גרוש

723.3תיכוניתהשכלה של האם

2170.0אקדמית

13.3מקצועית

13.3אחר

310.0חילוניתרמת דתיות

516.7מסורתית

2170.0דתית

13.3חרדית

רמת הכנסה חודשית
נטו למשפחה בש"ח

4,500–0413.3

7,300–4,50113.3

12,000–7,301413.3

12,0002170.0 ויותר
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הליך המחקר: ב. 
הפנייה לאימהות כללה את הצגת המחקר והצעה להשתתף בו מתוך התעניינות וללא 

כל תמורה שהיא. האימהות שהסכימו להשתתף במחקר קיבלו טופס הסכמה מדעת, 

ולאחר מכן נקבע מועד שבו צולמה אינטראקציה של משחק חופשי של האם עם הילד. 

איסוף הנתונים לכל דיאדה אם־ילד נמשך כ־40 דקות. החלק הראשון כלל חצי שעה שבה 

צולם צילום וידאו במהלך משחק משותף חופשי של האם עם הילד; החלק השני נמשך 

 Child Behavior( כעשר דקות, ובו מילאה האם שאלון הנוגע להרגלי ההתנהגות של הילד

Checklist – CBCL(31 ושאלון דמוגרפי. האינטראקציה שצולמה במהלך המשחק קודדה 
על ידי גורם חיצוני המוסמך בקידוד הכלי התצפיתי 'זמינות רגשית' )EA(, אשר נמצא 

מהימן ותקף עם ד"ר זוינפ בירינגר )Dr Zeynap Biringen( בתום הדרכה אינטראקטיבית 

באינטרנט. 

כלי המחקר ג. 
זמינות רגשית )EA – Emotional Availability( היא כלי תצפית המבוסס על תצפית בת 30 

דקות על אינטראקציית משחק בין ילד למבוגר המטפל.32 הכלי כולל שישה תתי־ סולמות; 

ארבעה הנוגעים למגוון מרכיבים בזמינות הרגשית של האם כלפי הילד )רגישות, מובנות, 

היעדר חודרנות וחוסר עוינות( ושני סולמות הנוגעים למגוון מרכיבים בזמינות הילד כלפי 

האם )תגובתיות הילד ומעורבותו(. הכלי נמצא תקף ומהימן.33 

סולמות הזמינות הרגשית יכולים לשמש דרך אוניברסלית לתיאור איכות היחסים הרגשיים 

בין האם לילד, והם קשורים להנאה באינטראקציה הדיאדית ולתגובתיות הדדית, הכוללים 

ויסות הדדי, רצון לשתף ולחלוק פעילויות ומצבים למיניהם וניסיון לתפוס היבטים רגשיים 

בדיאדה זה כלפי זה על ידי התמקדות בתרומות ההתנהגותיות של שני השותפים.34 

במחקר השתמשנו בשלושה תתי־סולמות מתוך השישה, והסולמות הנבחרים נוגעים 

למרכיבים בזמינות הרגשית של המבוגר המטפל כלפי הילד. הסולם האחד, רגישות 

הורית, מוגדר כיכולת לערוך משא ומתן על נושאים הנתונים במחלוקת וכן כיכולת הביטוי 

אכנבך ואדלברוק, 1983.  .31

בירינגן, 2000.  .32

שם.  .33

זיו ואחרים, 2000.  .34
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הדיאדי של טווח רגשות, כשבבסיס האינטראקציה יש רגשות חיוביים.35 הדגש ברגישות 

הורית על פי בירינגן ורובינסון הוא על האיכויות הרגשיות — יכולת ההורה לזהות נכונה 

את מצבו של הילד ולפעול בתגובה אותנטית ומותאמת.36 הורה רגיש יענה לצורכי הילד 

ולרצונותיו ובכך ייצור עמו קשר בין־אישי שיאפשר לילד לראות את עצמו באורח חיובי. 

מנקודת המבט של הילד, רגישות נחווית כקשר מיוחד עם האחר הכולל מאפיינים רגשיים 

בסיסיים של חום וקבלה. הרגישות של ההורה כלפי הילד תסייע לילד לראות בעצמו 

אדם ראוי, בעל ערך ומעניין את האחר. כך הילד לא יחווה רק את עצמו באורח חיובי — 

ייתכן שהוא אף ייחווה על ידי אחרים כשותף אטרקטיבי יותר במהלך האינטראקציה.37 

עוד סולם, הבניה הורית, נוגע ליכולת של ההורה לתמוך באופן מותאם במשחק של הילד, 

בלמידה שלו ובחקירה שלו באמצעות מתן רמזים וחוקים ויצירת מסגרת לאינטראקציות 

אגב ויסות מערכת היחסים. 

סולם היעדר חודרנות הורית נוגע ליכולת של ההורה להיות זמין, קשוב ונוכח רגשית אגב קבלת 

האוטונומיה של הילד כדי שיוכל להמשיך בפעילויותיו ולהפיק תועלת מניסיונותיו. 

הכלי נמצא תקף ומהימן.38 הקידוד המרבי של כל תת־סולם מורכב מ־29 נקודות. בעבור 

כל תת־סולם מחושב ממוצע בין 0 ל־7, כאשר 7 מציין את הרמה הגבוהה ביותר של 

התכונה הנמדדת על ידי תת־ הסולם.

שאלון התנהגות הילד )CBCL – Child Behavior Checklist( — השאלון משמש להערכת 

בעיות התנהגות, כפי שהן נתפסות בעיני ההורה או אדם אחר המכיר את הילד היטב.39 

בשאלון 113 היגדים המתארים התנהגויות ותחושות בעייתיות )לדוגמה, "עושה את צרכיו 

מחוץ לבית השימוש", "מתלונן על בדידות", "אינו אוכל טוב", "מרבה להתקוטט"(. לאחר 

כל היגד יש סולם הנע בין 0–2, שעליו יש לסמן עד כמה התיאור נכון בנוגע לילד )0 — לא 

נכון ]ככל הידוע לי[, 1 — נכון לפעמים או במידת מה, 2 — נכון מאוד או לעתים קרובות(. 
הכלי נמצא תקף ומהימן.40 גרסתן העברית של השאלות נמצאה מהימנה ותקפה בישראל.41

שם.  .35

בירינגן ורובינסון, 1991.  .36

שם.  .37

בירינגן, 2000.  .38

אכנבך ואדלברוק, 1983.  .39

שם.  .40

זילבר ואחרים, 1994.  .41
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במחקר זה נעשה שימוש בשני סולמות המצויים בשאלון: בעיות התנהגות מתנגדת 

והתנהגות תוקפנית. כמו כן חושב ציון כללי המייצג בעיות התנהגות בכלל. בעבור 

 Cronbach( קנה המידה 'התנהגות מתנגדת' נמצאה מהימנות אלפא של קרונבך גבוהה

α=0.73(; בעבור קנה המידה 'התנהגות תוקפנית' נמצאה מהימנות אלפא של קרונבך 

גבוהה )Cronbach α=0.85(; גם בעבור קנה המידה 'בעיות התנהגות' נמצאה מהימנות 

.)Cronbach α=0.92( אלפא של קרונבך גבוהה

שאלון דמוגרפי — האימהות המשתתפות התבקשו לציין כמה פרטים דמוגרפיים, כגון 

ארץ מוצאן, גילן, מספר שנות השכלתן, מצבן המשפחתי, מספר ילדיהן, מיקום הילד 

במשפחה, גילו ומינו.

ממצאים ד. 
במחקר זה השתמשנו בכלי הקידוד של זמינות רגשית המבוסס על תצפית בת 30 דקות 

על אינטראקציית משחק בין ילד למבוגר המטפל.42 ממוצע הסולם 'רגישות הורית' 

 SD =( 3.48 ממוצע הסולם 'הבניה הורית' שהתקבל הוא ;)SD = 0.36( 3.68 שהתקבל הוא

.)SD = 0.52( 3.38 ממוצע הסולם 'היעדר חודרנות הורית' שהתקבל הוא ;)0.38

נוסף על כך במחקר השתמשנו בשאלון התנהגות הילד )CBCL(.43 ממוצע הסולם 'בעיות 

התנהגות מתנגדת' שהתקבל הוא SD = 1.84( 2.03( וממוצע הסולם 'התנהגות תוקפנית' 

שהתקבל הוא SD = 3.26( 2.6(. בעבור ציון כללי, המייצג בעיות התנהגות בכלל, התקבל 

 .)SD = 12.68( 15.3 הממוצע

כדי לאפיין את מערכת הקשרים בין מאפיינים של זמינות רגשית של האם בזמן משחק 

חופשי ובין מאפיינים של בעיות התנהגות של ילד בגיל הרך, כפי שעולה מדיווח האם, 

חושבה מטריצת מדדי קשר מסוג מתאם פירסון בין ציוני האם בשלושת הסולמות של 

רגישות הורית )רגישות, הבניה והיעדר חודרנות( ובין דיווח האם בשלושת הסולמות של 

בעיות ההתנהגות של הילד )בעיות התנהגות מתנגדת, התנהגות תוקפנית ובעיות התנהגות 

של הילד בכלל(; ערכי המתאמים מוצגים בלוח 2. 

בירינגן, 2000.  .42

אכנבך ואדלברוק, 1983.  .43
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 לוח 2 
מתאמי פירסון בין מרכיבי זמינות רגשית של האם ובין דיווח על 

.)N=30( בעיות התנהגות של הילד

מרכיבי זמינות רגשית
התנהגות 
תוקפנית

התנהגות 
מתנגדת

 מדד כללי 
לבעיות התנהגות

38.-*18.-24.-רגישות

01.-13.-03.-הבניה

40.-*33.-29.-היעדר חודרנות

p<0.05  *

בעבור ההשערה הראשונה, שלפיה ככל שהאינטראקציה בין האם לילד תאופיין ברגישות גבוהה 

מצד האם, כך תדווח האם על פחות בעיות התנהגות מתנגדת, התנהגות תוקפנית ובעיות 

התנהגות בכלל בשאלון התנהגות הילד )CBCL(, אפשר לראות מלוח 2 כי נמצא מתאם שלילי 

מובהק שעצמתו בינונית בין רגישות האם ובין מדד כללי לדיווח האם על בעיות התנהגות בשאלון 

התנהגות הילד )r = -0.38, p < 0.05(. אפשר לראות מתאם זה בתרשים 1. 

 תרשים 1 
מתאם בין רגישות האם ובין מדד כללי לדווח האם על בעיות 

)N=30( התנהגות
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לסיכום הממצאים בכל הקשור להשערת המחקר הראשונה, השערה זו אוששה בחלקה 

ונמצא רק כי ככול שהאינטראקציה בין האם לילד אופיינה ברגישות גבוהה יותר מצד 

 .)CBCL( האם, כך דיווחה האם על פחות בעיות התנהגות בכלל בשאלון התנהגות הילד

בעבור ההשערה השנייה, שלפיה ככל שהאינטראקציה בין האם לילד תאופיין בהבניה 

גבוהה מצד האם, כך תדווח האם על פחות בעיות התנהגות מתנגדת, התנהגות תוקפנית 

ובעיות התנהגות בכלל בשאלון התנהגות הילד )CBCL(, אפשר לראות בלוח 2 כי לא 

נמצאו מתאמים מובהקים בין הבניה של האם ובין דיווח האם על בעיות התנהגות 

 ,)CBCL( מתנגדת, התנהגות תוקפנית ובעיות התנהגות בכלל בשאלון התנהגות הילד

כלומר ההשערה השנייה לא אוששה. 

בעבור ההשערה השלישית, שלפיה ככל שהאינטראקציה בין האם לילד תאופיין בהיעדר חודרנות 

גבוהה מצד האם, כך תדווח האם על פחות בעיות התנהגות מתנגדת, התנהגות תוקפנית ובעיות 

התנהגות בכלל בשאלון התנהגות הילד )CBCL(, אפשר לראות בלוח 2 כי נמצא מתאם שלילי 

מובהק שעצמתו בינונית בין רגישות האם ובין מדד כללי לדיווח האם על בעיות התנהגות בשאלון 

התנהגות הילד )r = -0.40, p < 0.05(. אפשר לראות מתאם זה בתרשים 2.

 תרשים 2
 מתאם בין היעדר חודרנות האם 

.)N=30( ובין מדד כללי לדיווח האם על בעיות התנהגות
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לסיכום הממצאים בכל הקשור להשערת המחקר השלישית, השערה זו אוששה בחלקה 

ונמצא רק כי ככל שהאינטראקציה בין האם לילד אופיינה בהיעדר חודרנות גבוהה יותר 

מצד האם, כך דיווחה האם על פחות בעיות התנהגות בכלל בשאלון התנהגות הילד 

 .)CBCL(

סיכום

במחקר זה בחנו את הקשר בין זמינות רגשית של האם באינטראקציה בעת משחק חופשי 

 Emotional( 'ובין דפוסי ההתנהגות של הילד. דרך שימוש בכלי התצפית 'זמינות רגשית

Availability( נבדקו שלוש השערות: 1( ככל שהאינטראקציה תאופיין בזמינות רגשית 
גבוהה יותר מצד האם, כך יפחתו בעיות ההתנהגות של הילד; 2( ככל שההבניה ההורית 

תהיה גבוהה יותר ומענישה פחות, כך יאופיין הילד בפחות בעיות התנהגות; 3( ככל שהאם 

תהיה חודרנית פחות, כך תאופיין התנהגותו של הילד בפחות בעיות התנהגות. בהתאם 

למשוער נמצא כי ככל שהאם בעלת רגישות גבוהה יותר, כך היו פחות בעיות התנהגות 

אצל הילד. כמו כן, ככל שהאם חודרנית פחות, כך יש פחות בעיות התנהגות אצל הילד. 

אולם בניגוד להשערת המחקר, לא נמצא קשר סטטיסטי מובהק בין ההבניה של האם 

ובין בעיות התנהגות של הילד. 

על פי המודל האקולוגי של ברונפנברנר, הילד לומד התנהגות חברתית מותאמת 

מהמערכת המשפחתית שבה הוא גדל וכן מהקונטקסט הרחב יותר.44 הממצאים שהתקבלו 

במחקר זה עולים בקנה אחד עם מחקרים קודמים, שנמצא בהם כי להתנהגויות הוריות 

של רגישות ותגובתיות יש השפעה חיובית על תפקודי הילד.45 

כאמור, במערכת יחסים זמינה רגשית שבה האם רגישה ואיננה עוינת או חודרנית, היא 

מסוגלת להגיב למגוון רחב של רגשות ולקבלם ובכך מאפשרת לילד להתמודד עם 

סיטואציות מגוונות ולהתנסות בהן במגוון הבעות רחב. אישוש ההשערה השלישית בדבר 

הקשר שבין היעדר חודרנות ובין הפחתה בבעיות התנהגות בקרב ילדים תומך במחקרים 

קודמים, שנמצא בהם כי ילדים שהוריהם דורגו כבעלי זמינות רגשית גבוהה נטו לחוות 

פחות בעיות התנהגות מוחצנות ומופנמות.46 

ברונפנברנר, 1989.  .44

זיו ואחרים, 2000; קנג, 2006.  .45

קנג, 2006.  .46
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מעניין שלא נמצאה תמיכה להשערה השנייה, ולפיה הבניה הורית גבוהה יותר תימצא 

קשורה למידה פחותה של בעיות התנהגות. באשר לתחום זה יש בספרות ממצאים 

סותרים: מחד גיסא יש חוקרים הגורסים כי הורות הכוללת הגבלות רבות, עונשים רבים 

ומעט אינטראקציה נינוחה ושלווה עם הילד מובילה לתוקפנות רבה יותר.47 בדומה לכך 

נמצא קשר בין הורות מענישה והורות לא עקיבה ובין התפתחות של בעיות התנהגות אצל 

ילדים.48 מאידך גיסא יש הטוענים כי התנהגות מבנה של האם מעודדת יצירת סכמות 

קוגניטיביות חדשות, יכולות מוטוריות חדשות אצל הילד ודרכים חדשות לאינטראקציה 

עם העולם.49 למראה הממצאים הסותרים בתחום דרוש מחקר הבוחן לעומקם את 

מרכיבי ההבניה ההורית אגב הפרדה בין הורות המספקת מסגרת תומכת להורות 

מגבילה ואף מענישה. 

אפשר להצביע על השלכת ממצאים אלה על המלצות למדיניות של מניעה, מכיוון 

שהראינו במחקר כי ביכולת של זמינות רגשית אימהית טמון פוטנציאל רב להפחתת 

בעיות התנהגות של ילדים ואולי אף למניעתן. למשל, אפשר להנחות אחיות בטיפת 

חלב, רופאי ילדים, רופאים במחלקות מיון ראשוני, מטפלים במעונות יום ומדריכיהם, 

אנשי חינוך והוראה ועוד, שיהיו ערים לסוגיית הזמינות הרגשית וחשיבותה ויכללו אותה 

במערך הזיהוי המוקדם והמניעה. בעתיד אפשר יהיה לפתח שאלות סינון מספר, כגון: 

"אנא תארי סיטואציה משחקית עם הילד שחווית לאחרונה", כדי שאיש המקצוע יוכל 

להתעניין במרכיבי הזמינות הרגשית של האם ובמקרי הצורך להפנותה להדרכת הורים. 

הלכך על מחקרי ההמשך לפתח תחילה כלי סינון חסכוני ויעיל ולאחר מכן לבדוק את 

השפעת שימושו במערכות הטיפול למיניהן.

כמו כן אפשר להצביע על השלכת ממצאים אלו על המלצות מדיניות ופרקטיקה של 

טיפול, וייתכן כי התמקדות המטפלים בהקניית מיומנויות של זמינות רגשית עם שינוי 

התנהגות ההורה ובהסברה על חשיבותן עשויות להיות אסטרטגיה מוצלחת לטיפול 

בבעיות התנהגות של הילד. לפיכך על מחקרי ההמשך לבחון את יעילותו של טיפול 

המבוסס על אסטרטגיה זו.

מחקר זה הוא אבן דרך נוספת בהתפתחות הידע על הקשר שבין זמינות רגשית של האם 

ובין בעיות התנהגות בקרב ילדים צעירים, ולממצאיו עשויות להיות השלכות על תכניות 

תומס וצ'ס, 1984.  .47

באומרינד, 1991.  .48

קנג, 2006.  .49
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התערבות של אנשי מקצוע וטיפול הבאים במגע עם הורים. עם זאת חשוב להרחיב 

את הידע על הקשר שבין זמינות רגשית של ההורה ובין בעיות התנהגות בקרב ילדים 

צעירים ולערוך מחקרים הן עם אבות, הן במערכות משפחתיות שאינן מסורתיות, כגון 

הורים יחידניים וחד־מיניים ובמשפחות פוליגמיות, הן בקרב קבוצות תרבותיות מגוונות. 

נוסף על כך חשוב לציין כי במחקר זה נבחן אופי הקשרים בין המשתנים המוזכרים לעיל, 

ומכיוון שאי־אפשר להצביע על סיבתיות, לא נוכל לשער אם הזמינות הרגשית של האם 

היא שגורמת לירידה בבעיות ההתנהגות של הילד, או שמא ילד עם מעט בעיות התנהגות 

מוביל ליותר זמינות רגשית אצל האם, ואולי שניהם נתונים בתלות הדדית. נוכח זאת 

על מחקרי ההמשך להיות מחקרי אורך, שיוכלו להבהיר את התהליך ההתפתחותי של 

מערכת הקשרים בין המשתנים שנבחנו.

לסיכום, במחקר זה נבחנו הקשרים שבין מרכיבי הזמינות הרגשית של האם ובין בעיות 

התנהגות בקרב ילדים צעירים. ממצאי המחקר הצביעו על קשר סטטיסטי שלילי מובהק 

בין רגישות אימהית והיעדר חודרנות ובין בעיות ההתנהגות. לפיכך חשוב שהידע הקיים 

בתחום ישולב בהשתלמויות למען העשרת אנשי מקצוע, ובכללם אנשי טיפול, הבאים 

במגע עם הורים וילדים בגיל הרך. אנו סבורים כי תכניות הסברה, מניעה וטיפול יוכלו 

לסייע בטיפול בתופעת בעיות התנהגות בגיל הרך בעתיד. 

נסיים במילותיה של לאה גולדברג, בשירה 'לתמונת אמא', המצביעות על החשיבות העצומה 

של הזמינות הרגשית של האם בעבור הבת, גם אם היא מובנת לה רק בהמשך חייה. 

לתמונת אמא / לאה גולדברג

...

לא תמהת, לא רגזת, עת באתי אליך

מדי יום ביומו ואמרתי: "תני"! 

את הכל הבאת לי במו ידיך

רק מפני שאני — אני...
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