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 הרך גילב התפתחותה קידוםבהמרכזי  תפקידםו "האחרים"

 עדנה אור

 תקציר

יעסוק  מאמר הבגיל הרך. הילד התפתחות שותפים לה "אחרים"במתמקד מאמר זה 

 להתפתחותוחשיבותו  לאמודפוס ההתקשרות הבטוח של התינוק בתיאור תחילה 

של  והתקשרותלהנוגעים עדכניים  ממצאיםגם  תציג סקירהבכל המישורים. התקינה 

התקשרות דומה לב ולהתפתחותת משמעותיכבשנים האחרונות  השהתברר אבלהתינוק 

דפוסי התקשרות יתוארו של התינוק. חברתית ה והתפתחותבעלת משקל בכו ,האםאל 

 "האחרים"של מקומם המרכזי ווהשלכותיהם השליליות על ההתפתחות לא בטוחים 

תפקידה של שך יוצגו ממצאים אודות בהמ. מצוקה יבסיכון ממצבילדים בחילוץ 

מטפלות וגננות  -תפקיד אנשי חינוך ו ,אחאים, סבא, סבתא –משפחה המורחבת ה

 .בגיל הרך התפתחותב

שני של סקירת ה חלקהתפקיד מרכזי בהתפתחות,  " ישאחרים"כיוון שלמ

לממש את הפוטנציאל הטמון כדי ם של אלה כלים העומדים לרשותתמקד בהספרות י

תפקידם הדגיש את חשיבות המודעות לל (א): רכזיותממטרות  לוששלמאמר ם. בתפקיד

את היכולת ליצור דפוס ברמת הפרט טפח לשמר ולכדי  "האחרים"של הקריטי 

של התערבות  אופן הלגבי שעלו מסקירת הספרות תובנות להציג  (ב; )התקשרות בטוח

ממצאים לאור קר אפשריים להציע כיווני מח (ג)-; ובמצוקה בטיפול בילדים "האחרים"

 התקשרות. בנושא ה יםחדשני

 התפתחות בגיל, למידה חברתית, משפחה מורחבת, הורות, התקשרות: מילות מפתח
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 תקינהבהתפתחות ורים ותפקידם המרכזי הה

ראו באם דמות  1ובולבימלאני קליין , וויניקוטסיים כמו אפסיכואנליטיקאים קל

 . בולביהלתינוקרגשי ביטחון מעניקה יזיים והפצרכים מספקת את האשר מרכזית 

חיונית  האםשל  רגישותכי  ,גיבשתאוריית ההתקשרות שהוסיף והדגיש במסגרת 

רגישות האם מתבטאת ביכולתה לזהות . אצל תינוקה לתפקוד תקין ומונעת פתולוגיות

אמפתי וחם שמעניקה  ,קשר זמיןשל התינוק ולהיענות לצרכים אלו.  את צרכיומן בז

. תחושות בעולם ושלאמון לושל התינוק עצמי הבסיס לביטחון ההוא  הלתינוקאם ה

ולבקש לווסת את רגשותיו סביבה, החיוביות אלה הן המאפשרות לתינוק לחקור את 

   2.ברגעי מצוקהאת הקרבה של האם 

חקרו בהרחבה את איכות הקשר בין האם לתינוק  3למונדה-טמיסבורנשטיין ו

וטענו כי  ,בולביתאוריית ההתקשרות של חיזקו את  ,ובחנו את מאפייני התיווך של האם

ותם להבין א ,"האחרים"לתקשר עם  התינוקאת עודדת מרגישותה של האם לתינוקה 

עה באופן מכריע על כי האינטראקציה עם האם משפימצאו החוקרים  עוד ."האניואת "

תינוקות אשר . תינוקהההתפתחות הרגשית, החברתית, המילולית והקוגניטיבית של 

קשר יצרו  ,מהאם לתגובה חיובית ובמיוחדעל פעולתם, עקבית של האם לתגובה כו ז

לתגובה שזכו קולות הדומים לשפה, יותר מאשר תינוקות עם האחרים והביעו מהיר 

של האם קובעת את דפוס  הלא רק אישיות למונדה-וטמיס לטענת בורנשטיין  4.מקרית

 ,ההתקשרות אלא כל מכלול דעותיה, אמונותיה, נטיותיה והאינטליגנציה שלה. לטענתם

על ו וֵאם המחזיקה בדעה חיובית או שלילית לגבי יכולתה להשפיע על אישיות

ים אם שנענית באופן בולט לצרכ, כךהאינטליגנציה של תינוקה תפעל בהתאם. 

, אך תהיה לה השפעה פחותה על שלוהתקשורתיים של תינוקה תשפיע על רכישת השפה 

 מיומנויות חברתיות או מוטוריות התלויות בפעילות כגוןפיתוח מיומנויות אחרות 

גורם מהווה האינטליגנציה של האם נמצא שכמו כן,  5.עם התינוק הקשורות במשחק 

פעוט, כמו רמת המשחק, משך הקשב, יכולת משמעותי היכול לנבא מגוון יכולות של ה

   6.החקר ויכולות של ייצוג והבנה מילולית

רכי ואשר נותנת מענה עקבי לצ חמהו רגישה ,אם טובהלפיו , מכלילהמצב ה

 7טענת בורנשטייןהוביל ל - נאותה במרבית התחומיםה ולהתפתחות סייעת ,תינוקה

התינוק בדפוס של תפקידו את מחקרים שבדקו  .תפיסה מונוליטית של ההתקשרותל

משקל בדפוס יש  ,מאפייני הטמפרמנט שלולובעיקר  ,תינוקגם לההתקשרות מצאו כי 

                                                 
 Winnicott, 1965; Klein, 1958; Bowlby, 1973 

1
  

 Ainsworth & Marvin , 1995 
2
  

 Bornstein & Tamis-LeMonda, 1995; 2001
3
  

 Bloom, 1999 
4
  

 Bornstein & Tamis-Lemonda, 2001
5
  

 Bennett, Bendersky & Lewis, 2005
6
  

 Bornstein, 1995
7
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ההבנה   8.להפךוהשפעות הדדיות של האם על תינוקה וכי קיימים שינויים ו ההתקשרות

התינוק ורגישותה של האם פועלים של טמפרמנט הכי שדפוס ההתקשרות הוא דינמי ו

תפיסה שינוי ב ה, אמנם יצרעים זה על זה ועל מצב ההתקשרותבמשותף ומשפי

משקל כבד יותר  כי להורה ישנמצא עדיין יחד עם זאת , אך המונוליטית של ההתקשרות

     9.מאפייני התנהגותו של התינוקמאשר  ,בקביעת דפוס ההתקשרות

 האב בהתפתחות ו שלתפקיד

, כאשר שלבית-נוק כרבאת ההתפתחות הרגשית של התי התיאר 10מאהלרמרגרט 

יפרדות השלב הלאחר  ,בהדרגהו ,אםלתינוק בין ה יסימביוטקשר קיים מתתחילה 

ייחסה לאב תפקיד מרכזי מאהלר . התינוק של עצמיתהזהות האגו וה יםמתפתח ,מהאם

מרגרט בין השניים. קשר סמביוטי ו של עדריהודות להזאת  ,מהאםבתהליך ההיפרדות 

שלבית, כאשר תחילה -ת הרגשית של התינוק כרבמאהלר תיארה את ההתפתחו

ובהדרגה, לאחר שלב ההיפרדות מהאם,  ,מתקיים קשר סימביוטי בין התינוק לאם

מתפתחים האגו והזהות העצמית של התינוק. מאהלר ייחסה תפקיד מרכזי לאב 

עדרו של קשר סימביוטי בין התינוק לאב. טרגט יבתהליך ההיפרדות מהאם בעקבות ה

השונה מדפוס הפעילות היומיומי  ,מציינים כי דפוס הפעילות של האב עם ילדיו  ופונאג'י

 ,ואמנם 11.והשגרתי של האם, הוא אשר תורם במידה רבה לתהליך ההיפרדות מהאם

ייחסו  ,שבחנו את טיב האינטראקציה עם האב 12שבעים והשמוניםחקרים משנות המ

העניקו  13מחקרים אלואמב, לטענת ל. אנרגטימשחק לאב פעילות הממוקדת בעיקר ב

של האב פוס פעילותו בו דהליך מחקרי מ נוצר במידה רבהי שאוטיפיסטרלאב תפקיד 

בין הפעילויות של השוו אחרים אשר מחקרים האם. ה של דפוס פעילותבנפרד מנבחן 

נמצאו שני ההורים ם דמיון רב בין פעילות האם ופעילות האב. מצאו כי קיי שני ההורים

ידי -על לילדם מתאימים את דפוס דיבורו חקר במהלך המשחקהפעילות  אתמעודדים 

האב מגלה רגישות שבדומה לאם, בנוסף נמצא  14.האטת הדיבור וקיצור המשפטים

ביכולתו לזהות ולפרש בדייקנות את מתבטאת תחילה ו רגישותטיפול בילדו. מהלך הב

ן מבחינת התזמון וה באופן הולם הן מבחינת ולצרכיהסימנים של התינוק ולהיענות 

תינוק שמרגיש היות ו מתגמלת במיוחדנמצאה בדיאדה זו של האב  ורגישות. עוצמהה

האב נמצא בקרבתו. כאשר נינוחות מבטא את הדבר בתחושת  אביוביטחון בקרבת 

ולפיכך ואף מגבירה אותה, ביטחון אצל האב נוטעת תחושת תגובה זו של התינוק 

כלפי התינוק כמו גם מגבירה את  וגישותמחזקת ומשמרת לאורך זמן את ר

                                                 
 Brown, Neff & Schoppe-Sullivan, 2009; Laible, Panfile, & Makariev, 2008;  

8
     

Wong, Mangelsdorf, Brown, Neff & Schoppe-Sullivan, 2009                                               

van Ijzendoorn & Bakermans-Kranenburg, 2004 
9
  

 Mahler ,1968
10

  

 Target & Fonagy, 2002
11

  

 Lamb, 1977
12

  

 Lamb, 2010
13

  

 Notaro & Volling, 1999
14
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-בדוגם מתבטאת בשלב מתקדם בהתפתחות רגישות האב  15.הסינכרוניזציה בין השניים

רמת הרגישות של האב ותמיכתו בילד . למידהלהילד  עידודבתמיכה, ובשיח עם הילד, 

 רגשיים,-החברתייםהישגים באופן מובהק לקשורה בדומה לרגישות האם,  ,נמצאה

 תפקידו כי מסיק בעקבות כך לאמב לסיכום,   16.של הילדיםשפתיים היטיביים וקוגנה

   17.של האב הוא משמעותי באותה מידה כמו תפקיד האם

כי האינטראקציה של האב שונה מזו של האם בעיקר מצאו  חוקרים אחרים

מאידך, היא אישית, פנים מול פנים, מגוננת.  האםהדדיות עם  18.בנושא ההדדיות

מאתגר את הילד במהלך האינטראקציה כת עם האב פחות מגוננת. האב נמצא הדדיוה

ומציב סיטואציות הדורשות התמודדות תוך ציפייה להיענות לכללים התנהגותיים 

ואליות מקובלים. האב לפיכך מכין את הילד במידה רבה לסיטואציות קונפליקט

ו תפקודרם לשיפור הוא תואישיים ובכך -המתרחשות באופן טבעי במהלך קשרים בין

נמצא כי ככל שהאבות היו מעורבים יותר בפעילות עם ילדיהם  19.הילדהחברתי של 

גילו התנהגות  הםילדים. הכך השתפרו כישוריהם החברתיים של  ,ובעיקר שיחקו איתם

באופן משמעותי את הסיכון שלהם לגלות בעיות התנהגות כמו פחיתה אדפטיבית שה

  20.מופנמות או מוחצנות יתר

בעלת שורשים ביולוגיים נמצאה  הוריםהשני התינוק להתקשרות של ה

יונקים במשפחת המופרש הורמון זה  21 .בגוף ת הורמון האוקסיטוציןורמומיוחסת ל

נמצא קשור ובמהלך ההנקה ואצל אימהות לפני הלידה בעל ערכים גבוהים נמצא ו

ברמה אצל אבות  גםנמצא אוקסיטוצין . תינוקה ל האם כלפיבהתנהגות חיובית ש

של האב והקשר מעבר לאבהות היתכן כי כאשר מצטרף תינוק חדש למשפחה. גבוהה 

של חיובית אינטראקציה מוביל להבגוף, שינוי הורמון ההפרשת  את יםלתינוק מגביר

ורמים התנהגותיים, פסיכולוגיים לגנוסף ב ,התקשרותתהליך הב 22.עם התינוקהאב 

יענות התמצית תהליך ההתקשרות הוא . ת נוירולוגיותמערכו, מעורבות גם וביולוגיים

כל את האדם לאורך ת המלוות רגשיות וליכולמתורגמים במהרה הזיולוגיים ילצרכים פ

 זיכרון לטווח ארוך והמערכת הלימביתתהליך זה מעיד בבירור על המעורבות של  23.חייו

חברתיים  לסימניםות רבה רגישמגלה גדלה יהאמידוע כי  24.בתהליך ההתקשרות

                                                 
 Brown, Mangelsdorf & Neff, 2012

15
  

 Shannon, Tamis-LeMonda, London & Cabrera, 2002 
16

  

 Lamb, 2010 
17

  

 Paquette, 2004; Roggman, Boyce, Cook, Christiansen & Jones, 2004
18

  

 Jia, Kotila & Schoppe-Sullivan, 2012
19

  

 Bögels & Phares, 2008; Mattanah, 2001
20

  
21

המופרש מבלוטת יותרת המוח אצל אימהות במהלך לידה והנקה. נמצא  הורמון –אוקסיטוצין 
 .בהתנהגות חברתית המעכבת פחד ומגבירה את תחושת האמוןגם מעורב 

 Gordon, Zagoory-Sharon, Leckman & Feldman, 2010
22

  

 Coan, 2008
23

  
24
ניהם יבהמתייחס לקבוצה של מבנים הקשורים מושג  -(Limbic systemהמערכת הלימבית ) 
להם חשיבות תפקודית בעיבוד המידע הנוגע לרגש וקידודו לזיכרון. בלב המערכת נמצא ו

ניהם האמיגדלה הקשורה יב ,ההיפותלמוס ומסביבו מסודרים בצורה טבעתית מבנים לימביים
כרונות חדשים ובתהליכים ילתגובות רגשיות וההיפוקמפוס הקשור בתהליכי יצירת ז

    לימודיים וקוגניטיביים.
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הבעת גדלה לנוכח יאקטיבציה באמהבולטת במיוחד  25.בהבעות הפניםמשתקפים ה

גדלה יהאמה מוגברת של בעקבות תגוב ,של החוקריםההשערה  26.פנים מפוחדת

התחושתית תנסות הבתיוג הים מעורב ,גם ההיפוקמפוסככל הנראה ו ,היאכי  ,לרגשות

היכולת לקשור  27.לטווח ארוךזיכרון בזה מידע  של  קונסולידציהולרגש חיובי או שלילי 

גדלה יהאמ. תהליך ההתקשרותבאף קיימת  חיצוני–פנימי וגירוי סביבתי-בין מצב רגשי

נקשרת עם הבולטת בין דמות מטפלת ובין סיטואציה רגשית קושרים וההיפוקמפוס 

משמעותי הוא מידע נוירולוגי זה ארוך. לטווח זיכרון מגבשים קשר זה בו דמות זו

    28.לתקן את החוויה שקידד המוח החברתיניסיון של חוקרים לאתר דרכים ב

 התקשרות לקויה בגיל הרך והשלכותיה 

בולבי זיהה כי קיימים דפוסי התקשרות אחרים של התינוק שהם דפוסים לא בטוחים 

טענת . לוולנטית, חרדה נמנעת, בלתי מאורגנת(יאמב-חרדה, חרדההתקשרות מסוג )

נובעים מקשר לקוי דפוסים לא בטוחים של התקשרות  29,ה למחקרותפיושאיינסוורת' 

של התינוק, חוסר  והיענות לצרכישל האם בבחוסר עקביות שמקורו בין התינוק לאם 

. התקשרות התינוקאת האם ה פיזית ורגשית של יאו בדחי ,יעילות בניסיונות ההרגעה

ת לכת המתגלות כבר לא בטוחה של התינוק עם הוריו היא בעלת השלכות מרחיקו

אשר דפוס ההתקשרות של האם עימם היה לא בטוח,  ,ובעיקר בנים ,ינקות. תינוקותב

התנגדות אקטיבית ומסרבים  ידי הפעלת-מביעים מחאה עלחודשים  63נמצאו כבר בגיל 

עובדה המחזקת את תפקידה החשוב של האם  30,לציית לאחרים ולהיענות לבקשתם

קשורה  הפתחות המוסרית. התקשרות לא בטוחה נמצאבתהליך הסוציאליזציה וההת

תפיסה שלילית של ההורה  31,בית הספרגיל בחרדה  בעיות רגשיות כמובאופן מובהק ל

וקושי להפעיל  בעיות קשב וריכוז ,כמו כן 32.של הילד דימוי עצמי שליליופיתוח 

  33.פונקציות ניהוליות נמצאו קשורים באופן מובהק להתקשרות לא בטוחה

יחד עם , אך היטבטוחה ידועה תקשרות בההמיוחסת לקריטית יבות החשה

שר גדלו ללא נוכחות הורים ועברו אילדים גבי לבמחקר זאת קיימות גם עדויות רבות 

ילדים שחיו בתקופת השואה או ילדים הצליחו להיחלץ ממצב המצוקה. וטראומה קשה 

או התעללות ת טיפול רע טראומה בעקבו חוושפליטים או כאלה ילדים , שנלקחו בשבי

לא רק לשרוד אלא להשתקם ממחלה פיזית או נפשית של ההורה, הצליחו תוצאה כ
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עות בלימודים ובעבודה תוך הימנשהשתלבו  ולחיות את חייהם כבוגרים מצליחים

  34.דיכאון, חרדה והתמכרות יים כמותטראומ-מגילויים פוסט

מול מצבי מצוקה קשים  עמידותומסתגלת התנהגות של ילדים לגלות  םיכולת

נחקרת כיום בהרחבה במטרה להבין את המרכיבים שהובילו  ,הםולהתאושש מ

הגורמים הקשורים מודלים להתערבות. ם של אותם ילדים ולבנות בעזרת תםלצמיח

בין . הם מגוונים בנתיב התפתחותי חיוביביכולתם לבחור ובכושר העמידות של הילדים 

מאיכות  תבגוף שמושפע 35קורטיזולרמת ה וליים כממאפיינים הורמונאלה נמנים: 

עם מצבי לחץ ולווסת בעתיד הטיפול של ההורה וקובעת את יכולתו של הילד להתמודד 

השתייכות ה. אופי של הילדהמרכיבי ו מאפיינים גנטיים 36, את התנהגותו באופן תקין

שימשו ש מוסרייםיסודות תרומה בביסוס בעלת אף היא נמצאה  תרבותיתהחברתית וה

של או  "האחר"יש להדגיש כי מעורבות מתקנת של  אך 37.בשעת מצוקהלילד עוגן 

של מסודר ומאורגן מערך תמיכה ורה רוחני או קיומו של הילדים למהיצמדות , הקהילה

הגנה אפקטיבית  המספקיםהם  ,שעות היוםמשך מרבית בהקהילה המלווה את הילדים 

חשובה תקן את מצב המצוקה ל "האחרים"של  םיכולת עבור ילדים הנמצאים במצוקה.

ובעיקר  ,הורים 38.דורית של דפוסי ההתקשרות-לאור העובדה שקיימת העברה בין

 ןה ןבילדיהולא המשיכו להתעלל פרצו את המעגל חוו התעללות אך אשר  ,אימהות

ידי בן זוג שלקח -נתמכו רגשית עלאף ומבוגר אחר לטיפול אוהב ותומך משזכו אימהות 

זמנים של  ,באופן חלקיאף  ,אימהות שחוויתרה מזאת,   39.פעיל בגידול הילדים חלק

 ןלויי אלימות כלפי ילדיהילהימנע מגיכלו  ,התקשרות בטוחה עם ההורה הביולוגי

                          40.מטפלהמוקדמים של ההורה יכרונות חיוביים זקיים בשחזור טיפולי ההודות לכוח ה

 המורחבת ותפקידה בהתפתחות האנושיתהסביבה 

חודשים ספורים  תינוקות הופכים להיות פעילים מאוד מבחינה תנועתית וחברתית

: המשפחה המורחבתבני של התינוק עם אינטראקציה קיימת ובשלב זה הלידה, לאחר 

ידועה כתורמת בוגרים האחאים האינטראקציה עם ה. עודסבתא וו סבא, אחאים

יהם של אחוהחברתית הקוגניטיבית להתפתחות חד הכללית אך במיותפתחות הל

 ןאותבאסטרטגיות תיווך במהלך פעילותם משתמשים ים הבוגרים אאחה  41.צעיריםה

על כן,  .ביצועהאת דרך המטלה ו, המסייעות לאחים הצעירים להבין את למדו מהאם

אחוזי ההצלחה האחאים הבוגרים לשל תיווך בין אסטרטגיות ה קחזקשר קיים 

                                                 
 Mallett, 2012 
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 מעניקהעם האחאים הבוגרים האינטראקציה , בנוסף 42.צעיריםיהם האחשל  במשימה

שמאפשר  תורות יבמשחקות השתלבאופן כגון חשובות מיומנויות חברתיות לצעירים 

    43.חברים לא מוכריםעם במשחק של האחאים הצעירים בשלב מאוחר יותר השתלבות 

להתפתחות הקשר עם סבא וסבתא נמצא אף הוא בעל תרומה משמעותית 

בינקות המוקדמת סבא וסבתא . של ילדים בגיל הרך ולהתנהגות אדפטיבית החברתית

ידי -עלנעשה במהלכם  ומשחקי תורותחיקוי ם עם נכדיהם בעיקר במשחקי משחקי

במהלך  תיותחזרגיוון הועקביות כמו  ,במרכיבים התנהגותייםשימוש סבתא הסבא וה

בשלב מתקדם של  44.ת של פעוטותויההתנסומגוון רחבת הלהמסייעים המשחק, 

תרבויות בבעיקר  ,רכישת השפהביש תפקיד חשוב  סבא וסבתאכי לההתפתחות נמצא 

סבא אך בעיקר הגם כי נמצא  חיה יחדיו. ממחקר שנערך בהודו משפחה המורחבתה ןבה

בקרב ילדי ולרכישת השפה סביבה הלשונית האיכות באופן משמעותי ל ותרמסבתא ה

    45.בני המשפחהעם יחד  יםחי הםכאשר המשפחה 

ילדיהן ולאחר הלידה,  עבודה מספר חודשיםמעגל הלשבות חלק מהאימהות 

 מעונות יום, גני ילדיםלביתם דוגמת חוץ מנמצאים שעות רבות במסגרות טיפול 

תמקצעות טריונים המרכזיים לטיפול איכותי במעונות היום הוא היאחד הקר. וצהרונים

 ,על ההתפתחות החברתיתמשליך טיפול איכותי במעון היום י נמצא כ 46.תושל המטפל

 אךגם בקרב ילדים שהתפתחותם תקינה  ,לערך שבע עד גילשל הילד הרגשית והשפתית 

איכות ירודה של טיפול שקיבלו  47.ילדים הנמצאים בסיכון התפתחותיבקרב בעיקר 

שהתבטא גן גיל הבשמיעה במעון יום השליכה על התפקוד החברתי שלהם לקויי פעוטות 

    48., ביישנות ומופנמותבסגירות

הגננת היא הדמות המרכזית המלווה את הילד עם כניסתו לגן. לצוות החינוכי 

להסתגלות למסגרות  חשובותהפיתוח מיומנויות בבגן הילדים יש תרומה משמעותית 

ת אך גם הזמן בהקניית מיומנויות אקדמיורוב עוסקת הגננת חינוכיות כמו גן ובית ספר. 

בנוסף , זאת התקשורת והקשרים עם קבוצת הילדיםעל אחראית על ויסות הפעילות, 

ההשלכות של טיב הקשר של הגננת עם ניכר כי  49.תמיכה בזמן קושיהיותה מקור של ל

נמצא כי איכות הקשר יכולה לנבא הצלחה או קשיים היות ו, מרחיקות לכת ןהילד ה

   50.עד כיתה ח'וגן תפקודיים במסגרות חינוכיות מגיל ה

טיפול איכותי חשיבותו של לאור הצטברותם של ממצאים רבים המצביעים על 

דפוסי על והמרכיבים על חשוב להבין ולדעת יותר  ,"אחרים"ידי -עלבגיל הרך המוענק 

מחקרים ותאוריות מרכזיות  וצגופרק הבא יב. טיפול איכותיאפיינים המההתנהגות 
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 קידוםהתורמים ל "האחרים" לרשותים עומדהעים אמצשיטות והאת ההמגדירות 

 .בגיל הרך ו של הילדהתפתחות

 בגיל הרך התפתחותהמידה ולהלקידום  "אחרים"שיש להכלים 

האינטראקציה עם באמצעות  .אינטראקציה בין מבוגר לילד היא בסיס חיוני ללמידה

ותו אקדמים כישורים המהאת והאחרים הילד מקבל את המידע המשמעותי ביותר 

כבר מתחילה  52,פי מלצוף וחוב'-על ,למידה חברתית 51.קוגניטיביתצמיחה קראת ל

אמפתיה וגש כן רומתבצעת בשלוש דרכים: חיקוי, יצירת קשב משותף, ובינקות 

 עוצמה המשמש כמאיץ למידה-הן כלי רב הדרכים אלסוברים כי לאחרים. מלצוף וחוב' 

, בעצמו לא צורך לבצע את הפעולהמפני שהתינוק לומד תוך כדי צפייה באחרים ל

 .למידה שהיא יותר בטוחה ומהירהדהיינו, 

לאור העובדה חיונית ללמידה גם  "האחרים"הפעילות המשותפת עם 

שמבוגרים יכולים לאמץ דרכים ושיטות המקדמות התפתחות קוגניטיבית ורגשית. 

ל וך שוהוגדרו במסגרת תאוריית התילאסטרטגיות המעשירות למידה  הדוגמ

אותם יכול  עקרונות התנהגותייםתאוריית התיווך מבוססת על  53.פויירשטיין וקליין

שני עקרונות ) הדדיות (2; )כוונה (1)הם: ואלו  ,לאמץ המבוגר במהלך האינטראקציה

פעילות של המבוגר המיועדות למיקוד הקשב של הילד לאלו מתייחסים לאמירות או 

מתייחס לביטויים של התרגשות היקרון תיווכי ע -משמעות  (6) (;תוילקראת פעילות א

כדי להבליט עבור הילד את היותם  ,והתפעלות של המבוגרים הקשורות בגירוי כלשהו

פעולות של המבוגר, למתייחס לאמירות או העיקרון  -נדנטיות צטרנס( 1) ;משמעותיים

ים המרחיבות את הידע אודות גירוי מסוים מעבר למידע שהילד קולט בעזרת החוש

מתייחסת להוראות הברורות שהמבוגר נותן לילד  - בקרת ההתנהגות( 5; )ידייבאופן מ

 זהו - יכולתהרגשת לתיווך  (3)-; והצלחה חוותכדי לאפשר לו לסיים את המשימה ול

והתמיכה הרגשית שמקבל הילד החיובי החיזוק  עיקרון תיווכי המתייחס לחשיבות

נסות. עקרונות אלו ניתנים ליישום אותו להמשיך ולהת יםמהמבוגר, המעודד

קשיים בעלי עם ילדים גם ושהתפתחותם תקינה ילדים עם ינטראקציה אב

   54.התפתחותיים

עיצוב , באמצעות עקיפהמתקיים גם בדרך ורגשי בגיל הרך  יקוגניטיבקידום 

 55.()לאחר ההורה והמורה של הילד מורה השלישילנחשבת ש הסביבה הפיזיתוארגון 

 .דוממיםאובייקטים ם עם בפעילותפתחותם של ילדים תלויה במידה רבה התידוע כי 

 אך במיוחד בגיל הרך בו ,כל שלב התפתחותיביא קריטית שליטה בעולם זה ה
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תנועתית -תחושתיתהאינטליגנציה האת בונה  ביבה הפיזיתאינטראקציה עם הס

  56.(וכו')צבע, מרקם, משקל  אובייקטיםתכונותיהם של אודות הידע מרחיבה את ו

נידון בהרחבה בספרות החינוכית והסביבה נושא ארגון הסביבה הפיזית 

תואמת סביבה סביבה פיזית מעשירה היא ב יםהקשורושגים המבין . המחקר

פי השלב ההתפתחותי בו הוא -מאפשרת לכל ילד לפעול בה על, סביבה ההתפתחות

  57.תוך בחירה חופשית במרחבפעילות לו  זמןהמארגון הסביבה באופן הודות ל ,נמצא

בחירה חופשית מקדמת את תחושת השליטה של הילד ומונעת מאפשרת סביבה פיזית ה

העלולים להוביל לחשש  ,יתר על המידהתסכולים הנגרמים מחשיפה לאתגרים קשים 

ולהימנעות מפעילות. חלוקת הסביבה הפיזית לחללים שונים בגודלם, המתאימים 

חשובה אף היא לתחושת  ,יחידניתפעילות לות וגם לפעילות בקבוצות גדולות וקטנ

לאקלים חיובי ת תורמכה בחירה חופשית נמצא 58.השליטה של הילדים בסביבה הפיזית

, באופן משמעותי את החיכוכים בין הגננת לילדים הקטינמבין הילדים לגננת ו

ון ארג 59.פעילויותהמעברים בין שגרתיות ובזמן ה תמהלך פעילויוהמתרחשים בעיקר ב

תלוי במידה רבה במבוגר , עודד התנסות והתפתחותזו תהסביבה הפיזית באופן ש

 . סביבה הפיזיתבוטנציאל הטמון לפ והןשל הילד  יווליכולות ולצרכיהן המודע 

 מעשיות ותאורטיותשלכות וה סיכום

התובנה הנרכשת מינקות כי . יםשל מבוגרם תינוק אינו יכול לשרוד ולהתפתח ללא סיוע

קובעת אף ו ,בשעת הצורך מלווה את האדם למשך כל חייו "האחרים"הישען על ניתן ל

וטיפוח רגשי וקוגניטיבי טיפול מסור  .ואת טיבה במידה רבה את קצב התפתחותו

ים את הנתיבים ההתפתחותיים הראשונים, ומאפשרים בונאשר הם  "האחר"שמעניק 

שנות החיים כמו: תחושת  בנייתן של פונקציות קריטיות לתפקוד תקין לאורך כלאת 

לאור גם מתעצם  יםשל האחרם תפקיד 60.שייכות, ויסות רגשי והתנהגותי, סקרנות ועוד

סביבת החיים את התאים לאת הכלים גם לא רק את היכולת אלא הם העובדה שיש בידי

יש שליטה על שני ממדים  "אחרים"לכלומר, לצרכים המשתנים של התינוק. 

יש השלכות תאורטיות זו שליטה . למרחבממד המד הזמן ומ: להתפתחות םהרלוונטיי

 . והמחקר האקדמי הקהילה, הפרטת ברממרחיקות לכת  ומעשיות

 השפעותיו החיוביות הרבותקיימת חשיבות להגברת המודעות ל, ברמת הפרט

נמדד במדדים שונים הנותנים מושג ראשוני לגבי תינוק מרגע לידתו של טיפול מסור. 

אך מעבר חיסונים , מידע על עוץ לגבי הנקהייבבית החולים רים מקבלים הו, הפיזי מצבו

של התקשרות  הוחשיבות רגשי בתינוקהטיפול לגבי הדבר מעמד זה לא נאמר בלכך 

של מכרעת חשיבות הידע שהצטבר אודות הל הוריםהלחשוף את מאוד  בוחשבטוחה. 

חשיבות פלים לגבי של הורים ומט. מודעות הולכת וגוברת הבטוח ההתקשרותדפוס 

                                                 
 Tamis-LeMonda & Bornstein, 1996; Piaget, 1952
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שיוביל אצל ההורים  מצפן פנימיגבש לכדי פוטנציאל יש לה  ,הרבה ותפקידם ומורכבות

. תינוקםת יותר לצורכי וולקבלת החלטות מותאמ םילדל מיטביטיפול להענקת אותם 

 לצרכיובזמן עקבית וורים שיהיו מודעים לעובדה שהתפתחות ילדם תלויה בהיענות ה

, יתכן כי ף והבעות פניםגותנועות קולות, האזנה לרכי התינוק תוך ושניתן להבין את צו

עקב  משך ההיעדרות שלהם מחיי התינוקלגבי  הלדוגמ ,קבלו החלטות מדויקות יותרי

יצור ל כוחה םידיהבוסביבת החיים של התינוק, אחראים גם על  "האחרים" .עבודתם

שקול את צורכי לריות בידיהם האח ,. זאת ועודי שלוהתפתחותלשלב המרחב תואם 

כדי לפתח מיומנויות רלוונטיות לעתיד של  מצות את הכלים העומדים לרשותםהזמן ול

זקוקים למיומנויות אחרות  עשרים ואחתסוברים כיום כי ילדי המאה ה חוקריםילדם. 

יכולת לראות דברים ממספר נקודות מבט, מיקוד ושליטה עצמית, נטילת אתגרים כמו 

נמצאים מול משימה מורכבת בה הם אמורים להשתמש כי הם ורים המודעות ה  61. ועוד

, היא צעד ראשון בהגשמת משימה זו מעשייםלכלים ולתרגם אותו צטבר מבידע 

   ילדם. עתיד הקובעת את 

ילדים לא זוכים לטיפול במיוחד במקרים בהם לוקחת תפקיד מרכזי הקהילה 

חליפה את תפקיד ההורים קהילה המ. תדמות ההתקשרות הראשיהופכת לוהיא מסור 

שפותחו גם במסגרת עבודה סוציאלית כדי לזהות בהקדם נשענת על מערך של כלים 

אך יש . מוגדרותות תכניבתהליך השיקום מעורבים מודלים ו. אצל ילדיםמצוקה 

על לשמור על דמות או יש  ,הוריםאת תפקיד ה יםמחליפ "אחרים"במצב בו כי להדגיש 

עם בכל שעה ולאורך זמן ת קשר רציף וזמין ומקיימהשל דמויות ם מצומצמספר 

דמות תומכת ומקור משמש עבור הילד  "האחר"הילדים. יצירה של חוויה מתקנת בה 

     . לאורך זמןמשמעותית היא תמצית תהליך התיקון והיא החוויה ה לביטחון

ה טוחהמעורבים בהתקשרות בהגורמים תרם רבות להבנת המחקר האקדמי 

גורמים ביולוגיים העובדה ש. מצוקהמצבי בשל ילדים ת העמידה יכוללגבי  ולא בטוחה

שרויות חדשות לתיקון אפפתח לת ההתקשרות פותחמעורבים בתהליכי ונוירולוגיים 

את ההשפעות של דפוסי  דחויבשים נוספים מחקרהתקשרות שלילית. ה של חווי

התפתחות להבין את ה ויסייע ,ההתקשרות השונים על הפעילות ההורמונלית בגוף

התמודדות בזיהוי ופיזיולוגיים שיסייעו בוכלו לספק כלים י, ובכך ביולוגיההיבט המ

דרכים לספק  הוא גםיכול חקר המוח במצבים בהם קיימת סכנה לטיפול לקוי בתינוק. 

בעקבות התקשרות שנגרמו חוויות שליליות אצל ילדים אפשרות לתקן המרתקות לגבי 

 לקויה. 

מתעצבת התפיסה הראשונית של בו לסיכום, הגיל הרך הוא גיל מיוחד במינו, 

להורים יש את הכוח להשפיע באופן חיובי על חייו של ש כך, "האחרים"האדם ושל 

ידי בחירה קפדנית של מטפלת, הענקת יחס זמין ועוטף אהבה, שילוב -תינוקם על

ם תואם, הקניית כישורים המשפחה המורחבת בחייו של התינוק, ארגון חלל משחקי

דרך משחק, רכישת משחקים וחפצים מגוונים המעודדים התפתחות קוגניטיבית ועוד. 
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 אופטימלי לא חלון הזדמנויות לתיקון מצב קיים חשוב לזכור כי בגיל הרך  ,חד עם זאתי

הנשמה לבטא את  "אחרים"מאפשר לחלון הזדמנויות זה . או מצב מצוקה עבור התינוק

עתיד טוב כונן תקווה ולולבטא את עוצמתם ביכולת לתת והים נטע בהם היתרה שאל

 ילדים הזקוקים לכך. עבור יותר 

 רשימת מקורות
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