הנחיית הורים בקבוצות הדרכה
יישום עקרונות השיח הדמוקרטי־דליברטיבי
שלומית אורין וסמדר בן אשר

קבוצות הדרכה להורים הן קבוצות למידה המציעות להורים הנחיה ותמיכה בסוגיות
מתחומי החינוך וגידול הילדים .קבוצות ההדרכה הפועלות לפי גישת אדלר הן
הקבוצות הנפוצות ביותר בתחום הדרכת ההורים בישראל .המטרה המרכזית של
קבוצת אלו היא להנחיל להורים פרקטיקות דמוקרטיות על פי הגישה ההומניסטית של
אדלר .כחלק מתהליך הלמידה ,מנסים מנחי הקבוצה להדגים להורים כיצד לנהל שיח
דמוקרטי־דליברטיבי במשפחה.
המחקר כולל ניתוח משולב ,כמותני ואיכותני .שיטת המחקר כללה תצפית משתתפת
שבה נכחה החוקרת בעבודה של קבוצת הורים אדלריאנית במטרה לאסוף נתונים רבים
ומגוונים על האופן שבו מיושמים עקרונות השיח הדמוקרטי־דליברטיבי ,המבוסס על דיון
וקבלת החלטות בקבוצה בצורה פתוחה ושוויונית .ממצאי המחקר מראים כי עקרונות רבים
של השיח הדליברטיבי יושמו באופן חלקי בלבד ,וכי קיים פער ברור בין המטרה המוצהרת
לקיים שיח כזה ובין יישומה .הממצאים מצביעים על האתגרים הקיימים בהכשרת מנחי
הקבוצות ,ועל הצורך להכשיר המנחים כך שעקרונות השיח הדליברטיבי יתקיימו בקבוצות
ההדרכה האדלריאניות.
מילות מפתח :קבוצות הדרכה להורים ,שיטת אדלר ,דליברציה ,דיון חופשי ,שיח
דמוקרטי
ד״ר שלומית אורין היא מרצה במכללת אורנים ובמדרשה למקצועות ההנחיה של
מכון אדלר.
פרופ׳ סמדר בן אשר היא פסיכולוגית חינוכית מומחית ,מרצה בכירה במכללת קיי,
וחברת סגל במרכז מנדל בנגב ,מרצה מן החוץ באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
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מבוא
בעידן הפוסטמודרני ,שוויון ,חופש וכבוד הדדי מעוגנים בבסיס העולם הערכי של כל חברה
ליברלית דמוקרטית .יישום ערכים אלו בתוך המערכת המשפחתית מהווה אתגר .הצורך
למצוא איזון בין הסמכות ההורית ובין קבלת החלטות דמוקרטיות במשפחה מותיר הורים רבים
במבוכה ובתחושה של חוסר אונים בשאלה כיצד להציב גבולות ובה בעת לחנך את הילדים
לעצמאות ולאוטונומיה .הורים רבים רוצים להיות טובים ומיטיבים ,אך חשים תסכול שנובע
מחוסר המיומנות והכישורים שלהם לפעול במתח הקיים בין הא־סימטריה השוררת בינם ובין
ילדיהם ובין עקרונות הדמוקרטיה השוויונית ( ;Dreikurs-Ferguson, 2004; Hulbert, 2003

.)Stearns, 2003
קבוצות הורים המבוססות על שיטת אדלר הן אחת הצורות המרכזיות של הדרכת הורים
במדינות מערביות שונות (  ;Lindquist & Watkins, 2014כהן .)2012 ,הגישה האדלריאנית
מאמינה כי שוויון וקידמה חברתיים יכולים להתקיים בדרך המיטבית בחברה דמוקרטית
המבוססת על ערכים של חופש ,שוויון וכבוד הדדי .לפיכך על הדרכת ההורים להקנות
להורים כמחנכים פרקטיקות דמוקרטיות המבוססות על תקשורת בין־דורית שוויונית ומכבדת
( Adler, 2010; Dreikurs & Soltz, 1964; Dreikurs-Ferguson, 2004; Dreikurs-Ferguson,

 )Hagaman, Grice & Peng, 2006; Rasmussen, 2014אחת הדרכים להקנות את הפרקטיקות
הללו היא הדגמה (מודלינג) של ניהול שיח דמוקרטי־דיאלוגי בקבוצות המונחות .מטרת
ההדרכה היא לאפשר להורים לדון באתגרים העומדים בפניהם במהלך גידול הילדים ,וללמוד
כיצד ניתן להתמודד עם אתגרים אלו באווירה דמוקרטית תוך שיתוף ,הקשבה ותמיכה הדדית
( .)Aurbach, 1968; Oryan, 2014
מידת היעילות של הקניית סגנון ההורות הדמוקרטית בקבוצות אדלריאניות להנחיית
הורים נחקרה בהרחבה (גולדBurnett, 1988; McVitte & Best, 2009; Mullis, 1999; 2013 ,

 .)Prinz, Arkin & Gelkopf, 2008; Smalls, 2010; Spence, 2009עם זאת ,טרם נחקר אופיו
של השיח בתוך הקבוצות ,והאופן שבו מיושמים בהן העקרונות הדמוקרטיים .המחקר הנוכחי
עורך חקר מקרה (  )case studyשל קבוצת הורים אדלריאנית שהתקיימה בישראל ,ובוחן את
המידה שבה יושם השיח הדמוקרטי בדיוני הקבוצה.
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רקע תיאורטי
קבוצות הדרכה להורים
חינוך הורים הוא שדה חינוכי מתפתח בארצות רבות במהלך העשורים האחרונים ( ;Butt, 2009

 .)Epstein, 2010; Ogden, Forgatch, Askeland & Bullock, 2005; Skrypnek, 2002קבוצות
ההדרכה להורים הן המבנה הארגוני הרווח ביותר במסגרת הדרכת ההורים במדינות מערביות
רבות ,וישראל בכללן (כהןAth & Smith, 1994; Renwick, 1993; ;2010 ,׳Paugh, De

 .)Skrypnek, 2002קבוצות אלה מורכבות ממספר הורים ( )20‒4הנפגשים עם מנחה מקצועי
על בסיס קבוע כדי לדון בסוגיות הוריות הכרוכות בגידול הילדים .המטרה העיקרית של
קבוצות אלו היא לעזור למשתתפים להפיק תובנות חדשות לגבי מטרותיהם ויחסם לילדיהם.
המנחים מציעים מושגים מתחום הפסיכולוגיה והחינוך ,וכן מיומנויות תקשורת ,ככלים
היכולים להפחית קונפליקטים משפחתיים ולעזור להורים לפתח יחסים של כבוד ושיתוף
פעולה עם ילדיהם (אברמסון.)Lindquist & Watkins, 2014; Rasmussen, 2014 ;1993 ,
קבוצות הדרכה אלה פופולריות בקרב הורים ,משום שבשונה מדרכי למידה אחרות (כמו
ספרים ,הרצאות ותכניות טלוויזיה) ,שבהן ההורים הם בעיקר צרכנים סבילים של ידע,
בקבוצות ההדרכה הם משתתפים פעילים .הם יכולים ליצור קשר בין־אישי עם המנחה
והחברים לקבוצה ,להשתתף בדיונים ,ולשאול שאלות אישיות תוך כדי למידה (כהן;2010 ,
;.)Borenstein, 2006; Fine, 1989; McVitte & Best, 2009

הדרכת הורים לפי הגישה האדלריאנית
בשלושת העשורים האחרונים היתה הגישה האדלריאנית אחת הגישות הרווחות בתחום של
הדרכת הורים בישראל ובשאר ארצות המערב (כהן.)Lindquist & Watkins, 2014 ;2010 ,
הגישה האדלריאנית מבוססת על ההנחה המקובלת כיום כי יש להכשיר את הילד כבר מגיל
צעיר כחבר בחברה דמוקרטית ( ;Adler, 2010; Dreikurs & Soltz, 1964; Cameron, 1986

 .)Dreikurs-Ferguson et al., 2006; Rasmussen, 2014בעוד שבעבר נהגו הורים להנהיג
שיטות חינוך אוטוקראטיות ,ודרשו מילדים לציית לסדרים שקבעו ,בעידן המודרני מצופה
מהורים שיאפשרו לילדיהם לחוות חופש בחירה ).(Dreikurs & Soltz, 1964
אף על פי כן ,להורים רבים חסר עדיין ידע מעמיק בשיטות החינוך הדמוקרטיות ,והם
נוטים לבלבל בין סגנון הורות דמוקרטי וסגנון של “לסה פייר״ ( .(Dreikurs & Soltz, 1964
סגנון זה מנחיל לילדים “חופש ללא גבולות וסדרים״ ,והוא מסוכן לילד ,למשפחה ולחברה,
כיוון שהוא מוביל להתנהגות אנרכית .לעומת זאת ,סגנון חינוך דמוקרטי מאפשר לילד בחירה
“בתוך גבולות״ ,וחופש “בתוך סדרים ברורים״ .הורים הפועלים בסגנון הורות דמוקרטי
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שואפים להנחות ולהנהיג את ילדיהם ,ולא לשלוט בהם .הם מציבים גבולות שמתחשבים
בצרכיהם של הילדים וברצונותיהם ,אך גם מלמדים אותם להתחשב באחרים ולכבד את
צרכיהם ורצונותיהם .יחסים הדדיים אלה מתקיימים באמצעות אינטראקציות המבוססות על
הקשבה וקבלת החלטות משותפת ( Gfroerer, Nelsen & Kern, 2013; Dreikurs & Soltz,

.)1964; Popkin, 2014
לקבלת ההחלטות המשותפת יש חשיבות ,משום שהיא מחזקת את זכויות הפרט ואת הכבוד
ההדדי של חברי המשפחה ,בלי שאף צד יקריב את רווחתו לטובת האחר .ההחלטות מתקבלות
אז בין כל חברי המשפחה ,באמצעות חקירה משותפת לגבי הפעולה שיש לנקוט לטובת הכלל
( .)Dreikurs-Ferguson, 2014

השיח הדליברטיבי
הרעיונות של דרייקורס וממשיכיו לגבי יחסים דמוקרטיים וקבלת החלטות משותפת תואמים
את עקרונות התיאוריה הדליברטיבית .בעשורים האחרונים הפך השיח הדמוקרטי־דליברטיבי
למושג שכיח בעולם המערבי בתחומי הפוליטיקה ,המדיה ,העבודה והמשפט ( & Gastil

 .)Levine, 2005תפוצתו נשענת על תפיסתו ככלי מרכזי להנהגה של חברה דמוקרטית,
המבוססת על יחסים בין־אישיים דמוקרטיים ( .)Gastil, 2014; Gastil & Levine, 2005
חוקרים שהסבירו את חשיבות השימוש בדליברציה תיארו אותה כשיח של קבלת החלטות
המתקיים באמצעות אינטראקציות פנים־אל־פנים ,מאפשר לכל חבר בקבוצה להשמיע את
קולו ,ומעניק לכל קול משקל שווה .כך ,מידת ההשפעה של כל חבר בקבוצה שווה ,ולכל חבר
יש אפשרות שוויונית לבטא את העדפותיו בנושא הנדון ( ;Chambers, 2003; Cohen, 1997

.)Fishkin, 1995
הדליברציה ,בדומה לפרקטיקה של קבלת ההחלטות המשותפת שמציעה התיאוריה
האדלריאנית ,כוללת שלושה מרכיבים :א .בחינה מדוקדקת של בעיה; ב .מתן הזדמנות דיבור
שווה לכל משתתף ,וציפייה לקשב מצד המשתתפים; ג .קיום דיאלוג שמגשר בין ההבדלים
בתפיסותיהם ובדרכי הדיבור של המשתתפים ( .)Gastil, 2014
כיוון שהדליברציה היא האמצעי המרכזי לקיומה של חברה דמוקרטית ,מספר חוקרים
הדגישו את החשיבות של הוראת המיומנויות של הדליברציה לציבור הרחב באמצעות חינוך
לצעירים ולמבוגרים ,תוך ציון תרומתה של למידה זו לחיזוק יכולת ההמשגה וההידברות של
כל לומד ( .)Gastil, 2014; Gutmann, 1987; Gutmann & Thompson, 2004; Pincock, 2012
קבוצות ההדרכה האדלריאניות להורים הן חלק מן השדה של חינוך למבוגרים .בהקשר
זה ,אחת המטרות של קבוצות אלה היא לעשות מודלינג ולהדגים בתוך קבוצות ההורים
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עצמן כיצד ניתן לקיים אינטראקציה דמוקרטית המבוססת על כבוד הדדי ,שיתוף ,הקשבה
ותמיכה הדדית .כך למשל הוצגה מטרה זו במנשר שחולק להורים והציג את קבוצות ההורים
האדלריאניות“ :חוגי ההורים הם מקום שבו הורים יכולים לחשוב ,לשתף ולקבל תמיכה
מאחרים ,ובנוסף לקבל כלים שיכולים לאפשר להם לקיים חיי משפחה באווירה ידידותית,
מכבדת ותומכת.״ (מרכז למשפחה ,חיפה.)2010 ,
אף על פי שמטרתן של קבוצות ההורים היא להציג מודלינג לשיחה דמוקרטית דליברטיבית,
קיומה של דליברציה ביחסים שוויוניים בין אנשים שכוחם שונה הוא משימה לא פשוטה .יחסי
הורים־ילדים הם מטבעם א־סימטריים .במקביל מתקיימת א־סימטריה גם במערכת היחסים
בין מנחה וחברי הקבוצה ,ובין מדריך ומודרך.
הוגה הדעות בובר ,שהתמקד בניסיון להבין מהי מהותה של דמוקרטיה אמיתית ,התייחס
לשאלה כיצד ניתן לקיים דיאלוג בתוך יחסים א־סימטריים של הנחיה (בובר .)1981 ,הוא
טען כי הייחוד של כל אדם נעוץ ביכולתו לקיים דיאלוג עם ה״אחר״ ,ולכן ציפה שדיאלוג
יתקיים גם בין מנחה ומונחה .בובר טען כי אף על פי שיחסי ההנחיה בין מנחה ומונחה אינם
שוויוניים ,על המנחה לקיים דיאלוג אמתי עם המונחה ,דהיינו לאפשר למונחה לבטא את
רעיונותיו ואת רגשותיו ,תוך ניסיון להבין את תפיסת עולמו מתוך אמפתיה עמוקה (קרון,
 .)1997אף על פי כן ,המנחה אינו אמור לבטא קבלה “בלתי מותנית״ של המונחה ,אלא יכול
להרשות לעצמו לבטא בגלוי אי הסכמה עם רעיונותיו ופעולותיו .עם זאת ,הוא מקבל את
המונחה כאדם בעל ערך ,ורואה בו שותף שווה בדיאלוג שבו הוא ,המנחה ,עשוי לשנות את
רעיונותיו ואת תפיסת עולמו (בובר.(1981 ,
באיזה אופן מיושמים השיח הדמוקרטי־דליברטיבי ועקרונות ההנחיה הדיאלוגית הלכה
למעשה ,בקבוצות ההדרכה להורים? שאלה זו עמדה במרכז המחקר הנוכחי.

הורות דמוקרטית בקבוצות ההדרכה האדלריאניות
מחקרים שבחנו את האופן שבו מופץ סגנון ההורות הדמוקרטי בקבוצות הורים אדלריאניות
התמקדו עד כה בבחינת יעילותן של הקבוצות .רוב המחקרים מצאו שבעקבות ההשתתפות
בחוגי הורים אלה דיווחו הורים על שינויים חיוביים בגישתם כלפי הילדים ,באווירה המשפחתית
ובשיתוף הפעולה בין בני המשפחה ( McVitte & Best, 2009; Prinz et al., 2008; Smalls,

 .)2010עם זאת ,ניתוח השיח ובדיקה של האופן שבו מיושמים העקרונות הדליברטיביים
בקבוצות אלו היו מצומצמים (  .)Oryan, 2014הקבוצה המתוארת כאן הינה חלק ממחקר גדול
יותר ,המתמקד בהיבטים אלה .כמקרה בוחן לקבוצות הדרכה אלו ,מתאר חלק זה של המחקר
את האינטראקציה שהתרחשה בקבוצת הורים אדלריאנית אחת בישראל ,ובוחן באיזה אופן
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יושמו בדיוני הקבוצה עקרונות השיח הדמוקרטי־דליברטיבי ,והאם התקיימה אינטראקציה
שוויונית ודיאלוגית בין מנחת הקבוצה וחבריה ,המונחים.

מתודולוגיה
המחקר הנוכחי נוקט שיטת מחקר איכותנית של ניתוח שיח ביקורתי )critical discourse

 .)analysisבשיטה זו בוחן החוקר את חוויית המשתתפים ומפענח את חייהם תוך התמקדות
במספר קטן של מקרי בוחן .ניתוח השיח הביקורתי מתבסס על תפיסה סוציו־לשונית ,שבוחנת
כיצד משקף השיח ומבנה אידיאולוגיות ויחסי כוח בין קבוצות בהקשרים חברתיים שונים
( .)Blommaert, 2005; Fairclough & Wodak, 1997
כאמור ,הקבוצה הנוכחית היא חלק ממחקר רחב שנערך על ידי החוקרת הראשונה במשך 18
שנה (  .)Oryan, 2005; 2014במסגרת המחקר צפתה בעשר קבוצות שונות של הדרכת הורים
בישראל ובארצות הברית ,מתוכן שש אדלריאניות .הקבוצה שבה מתמקד המאמר הנוכחי
התקיימה בישראל בשנים  .2014-2013הקבוצה ,שהתקיימה בשכונה שתושביה שייכים
למעמד הסוציו־אקונומי הבינוני ,במרכז הארץ ,קיימה  12מפגשים שבועיים ,שכל אחד ארך
שעתיים .את הקבוצה הנחתה מנחה ותיקה ,מוסמכת ,שהתמחתה בהדרכה של קבוצות הורים
בשיטה האדלריאנית .בקבוצה השתתפו  12הורים  8 -אימהות ו 4-אבות  -בני  .45-30ההורים
היו כולם ילידי הארץ ,ולרובם היו ילדים בטווח הגילים .13-3
הנתונים נאספו על ידי החוקרת (הכותבת הראשונה) באמצעות תצפית משתתפת בכל
מפגשי הקבוצה .מעבר לתופעה שביקשה לחקור ,היא נחשפה גם למכלול התרחשויות
בקבוצה .התצפית המשתתפת אפשרה לה לרשום פרוטוקולים בזמן אמת ,וגם ליצור קשר
קרוב עם חברי הקבוצה והמנחה .החוקרת גם אספה במהלך המפגשים את החומרים הכתובים
שחולקו למשתתפים (מנשרים ודפי עבודה) .נוכחותה כמשתתפת בקבוצה נעשתה באישור
המנחה וחברי הקבוצה ,שהובטח להם חיסיון והגנה על פרטיותם .ההחלטה להימנע מהקלטה
נבעה מהעדפת הקבוצה שהתיעוד ייעשה בדרך זו.

ניתוח הנתונים
המפגשים בקבוצות ההדרכה להורים מורכבים בדרך כלל משלושה חלקים :בחלק הראשון של
המפגש מלמד המנחה מושגים ופרקטיקות חדשים .בחלק השני מתרגלים ההורים את הידע
החדש באמצעות תרגילים קבוצתיים ומשחקי תפקידים .בחלק השלישי מקיים המנחה דיון
פתוח שבו מציגים ההורים שאלות ,קשיים וחששות בנוגע ליישום המושגים והפרקטיקות
שנלמדו במשפחותיהם.
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המחקר הנוכחי מתמקד בחלק השלישי של המפגשים ,ומנתח את יישום עקרונות
השיח הדליברטיבי בשלב הדיון הפתוח .מידת היישום של עקרונות השיח הדליברטיבי
נבחנה באמצעות המודל של שיח דמוקרטי־דליברטיבי “אידיאלי״ שהציעו גסטיל ובלאק
(  .)Gastil & Black, 2008מודל זה מציע פענוח שיטתי של ההתנהגות המילולית המתרחשת
בקבוצות קטנות ,ומבוסס על ההנחה כי שמירה על יחסי גומלין דמוקרטיים אידיאליים דורשת
שמירה על שני היבטים עיקריים :ההיבט החברתי וההיבט האנליטי (ההגיוני) .להלן תיאור
מקוצר של שני היבטים אלה:
.1

ההיבט החברתי  -כדי לשמור על ההיבט החברתי של דיון דליברטיבי ,על המשתתפים

לקיים שלושה עקרונות :א .לוודא שהקולות של כל המשתתפים נשמעים במידה שווה; ב.
להקפיד על הבנה הדדית והתחשבות ,תוך הקשבה לדבריהם של אחרים וניסיון להבין את
חוויותיהם ורעיונותיהם; ג .לכבד את המשתתפים האחרים ולהכיר בלגיטימיות של נקודות
המבט השונות שלהם.
.2

ההיבט האנליטי  -כדי לשמור על ההיבט האנליטי של דיון דליברטיבי ,על

המשתתפים לקיים חמישה עקרונות :א .ליצור בסיס מוצק של מידע :לשתף בעובדות ,כמו גם
בחוויות אישיות ורגשיות; ב .לבחון את ערכי המפתח המונחים על כף המאזניים :לשקף את
הערכים של הדובר ושל המשתתפים האחרים; ג .לזהות מגוון רחב של פתרונות :לקיים סיעור
מוחות לגבי מגוון דרכים שבאמצעותן ניתן לטפל בבעיה; ד .לשקול את היתרונות והחסרונות
של כל פתרון :להכיר את החסרונות של הפתרון המועדף שהציע הדובר ,ואת יתרונותיהם של
הפתרונות שהציעו המשתתפים האחרים; ה .לקבל את ההחלטה הטובה ביותר האפשרית :על
כל משתתף לעדכן את דעתו לאור מה שלמד בדיון; בסיום הדיון אין הכרח להגיע להסכמה
בין המשתתפים לגבי פתרון אחד.
בהתבסס על מודל זה ,נבחנה תחילה רמת היישום של עקרונות השיח הדליברטיבי .לשם כך
נותח תוכנו של כל היגד/מבע שעלה בשיחה ,לפי סדר הופעתו ברצף התורות .ההיגדים נותחו
בעזרת שאלות המבוססות על הפרוטוקול שהציעו בלאק ועמיתיה ( Black, Welser, Cosley

 .)& DeGroot, 2001לאחר מכן נבחנה השאלה אם נשמר רצף תורות מאוזן שבו נשמעו
קולותיהם של כל המשתתפים .לשם כך בוצע ניתוח כמותי :נספרו ההיגדים של המשתתפים
הפעילים בדיון ,ומספרם הושווה למספר ההיגדים של המדריך.

מגבלות המחקר
איסוף הנתונים באמצעות תצפית משתתפת ,ושיכתוב השיח תוך כדי צפייה ,מהווים להערכתנו
מגבלה הנובעת מנקודת הראות המצומצמת והסובייקטיבית של הצופה המשתתף .צופה כזה
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עלול לפספס את התמונה הרחבה המתרחשת בחדר ,שאותה היה ניתן אולי לראות מזוויות מבט
שונות .מגבלה נוספת קשורה בייחודיות של כל קבוצת הורים .קבוצה אחת נבדלת מרעותיה
באישיות המנחה וכישוריו ,הרכב הקבוצה ,והאינטראקציות הנרקמות בין המשתתפים ובין
עצמם ,ובין המשתתפים והמנחה .בנוסף ,כל קבוצה פועלת בהקשר תרבותי וחברתי מסוים,
ואת השיח בקבוצה צריך לבחון גם בהקשרו לפני שניתן יהיה להכליל את ההבנות המתקבלות
במחקר אחד על קבוצות נוספות.

אתיקה
במהלך המחקר נשמרו בקפדנות כללי האתיקה בהקשר של הסכמת המשתתפים והמנחה
לנוכחות החוקרת כמשתתפת בקבוצה ,ושל חיסיון חברי הקבוצה והמנחה והשמירה על
פרטיותם .כמו כן הובהר למשתתפים כי ממצאי המחקר נועדו למטרות למידה בלבד ,ולא
לצורך מתיחת ביקורת על הכשרת המנחים בגישה האדלריאנית ,על מנחת הקבוצה או על
משתתפיה.

ממצאים
הסעיף הבא בוחן ומדגים כיצד יושמו העקרונות הדליברטיביים בשני דיונים שהתקיימו
בקבוצת ההדרכה להורים .בשני מפגשים אלו דנה הקבוצה בנושא מרכזי בקבוצות ההורים
האדלריאניות :הצבת חוקים וגבולות בדרך מכבדת (ראו למשלDreikurs & Soltz, 1964; :

.)Popkin, 2014; Rasmussen, 2014

ניתוח איכותני של השיח בדיוני קבוצת ההורים
במפגש הראשון שנבדק הזמינה המנחה את ההורים לשתף את הקבוצה בקשייהם ליישם
במשפחתם את הרעיון של “חוקים וגבולות״ .זוג הורים ,דן ורונית ,נענה להזמנתה ושיתף
בקשייו להציב גבולות לבנם בן השלוש .לאחר מכן התקיימה שיחה חופשית בין ההורים,
שבמהלכה לא התערבה המנחה .בחלק זה אחת האמהות המשתתפות ,הדס ,השיאה לזוג מספר
עצות ,ואמירה ,אם אחרת ,שאלה את בני הזוג כיצד הם מגיבים להתנהגות של ילדם .רונית
שיתפה ברגשותיה ובמחשבותיה ,והודתה שתגובותיה אינן מותאמות היטב לסיטואציה ,ואף
הרסניות בעבור הילד .אמירה הזדהתה עם הרגשות השליליים של רונית .ניתן לראות כיצד
בחלק זה של הדיון הקבוצתי יושמו באופן חלקי מספר מרכיבים של השיח הדליברטיבי :חברי
קבוצה שיתפו בניסיונם וברגשותיהם ,ביקשו הבהרות לדבריהם של משתתפים אחרים ,הזדהו
עם רגשות האחר ,והציעו פתרון שונה לבעיה (אשר נדחה על ידי הזוג) .להלן השיחה שתועדה
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בחלק זה של הדיון:
מנחה :דיברנו על “חוקים וגבולות״ .האם מישהו יכול לשתף אותנו במחשבות
שעלו לו? בקשיים או בבעיות שיש לו לגבי מה שלמדנו?
דן :הבן שלי בן שלוש .בזמן האחרון הוא התחיל להיות אקטיבי .אני לא אוהב שהוא
משחק בדיסקים שלי ועושה בלגן.
הדס :אז תנעל אותם.
דן :זה לא עוזר .הוא מוצא את המפתח .הוא גם התחיל לרסס עם הבקבוק שלו,
וצובע את הבית עם השוקו.
רונית :הוא מנער את הבקבוק בסלון ומכתים את השטיח.
אמירה :והוא מסביר לכם למה?
רונית :אני מרימה עליו את הקול .אבל אני מורה ,אז אני מכירה את התיאוריות
של פרויד ופיאז׳ה ,אבל בכל זאת קשה לי ליישם אותן[ .המשתתפים צוחקים] אני
מאוד כועסת עליו .אני אומרת לדן“ :היו לנו חיים טובים בלעדיו״ .זה לא שאני לא
אוהבת אותו ,אבל אני מאוד כועסת עליו[ .אני חושבת לעצמי] אולי זה [הצעקות]
ילמד אותו לקח ,אבל אני חוששת שאני עלולה להזיק לילד .ואני יודעת שיותר
מאוחר לא תהיה אפשרות לתקן [את הנזק]...
אמירה :ואז ,אחר כך יש לך רגשות אשמה? כי הרגשות האלה עושים עלינו מספר...
בחלק הבא של השיחה סיכמה המנחה את הדיון באמצעות הצגת דעתה לגבי הבעיה שהציג
זוג ההורים .היא ציינה כי חשוב שההורים יציבו גבולות לילדים ,והסבירה את הרציונל לכך:
גבולות נותנים לילדים הבניה ברורה של המציאות .לאחר מכן הסבירה שכיום ,בגלל מסר
שגוי של “מתן חופש״ ,אין ההורים מבצעים את תפקידם  -הצבת גבולות לילד באופן הראוי.
מנחה :חברים ,בואו נלך חזרה לילד שלכם ...זה טוב מאוד לתת לו מבנה ברור.
קודם הדס הזכירה את המלה “חוקים וגבולות.״ ילד בגיל שלוש זורק את הבקבוק
שלו או לוקח לאבא שלו את הדיסקים ...אנחנו לפעמים שוכחים את תפקידנו,
והיום כולנו חיים בתקופה שיש בה קצת היפוך תפקידים ,עם היישום הלא מדויק
של הגישה הדמוקרטית .בדמוקרטיה החוקים והגבולות הם מאוד ברורים ,אבל
אנחנו גם מושפעים מהידיעה שאנחנו צריכים לתת לילד את האפשרות “להתפתח
באופן חופשי״ .אז אנחנו לא יודעים בדיוק איפה אנחנו עומדים ,והתוצאה היא
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שיש התנהגויות שמובילות לאנרכיה .בנקודה הזו אנחנו חייבים להבהיר מה מותר
ומה אסור .וזה צריך להיות ברור לכם שאתם אלו שמחליטים ,ולא הילד [מסתכלת
על בני הזוג ,רונית ודן] .הוא מנסה לבחון את הגבולות ,זה טבעי ...עדיין בהרבה
מקרים אנחנו לא מציבים את הגבולות בצורה ברורה.
באמירותיה יישמה המנחה את העיקרון הדליברטיבי של העשרת הדיון בדעותיה .עם זאת,
בו בזמן היא גם הפרה מספר עקרונות אחרים שהיה רצוי להתייחס אליהם :היה עליה להכיר
בלגיטימציה של המחשבות ,הרגשות (הקשים) והחוויות (המתסכלות) של בני הזוג ,ולהזמין
את כל ההורים לערוך בירור מעמיק של הערכים והתפיסות העומדים בבסיס התנהגותם .כמו
כן היה עליה להזמין את שאר המשתתפים לשתף בחוויותיהם מסיטואציות דומות ,או להציע
פתרונות אפשריים לבעיה שהעלה זוג ההורים .כך ,אף על פי שההורים השתתפו בדיון באופן
פעיל ,והביעו בחופשיות את חוויותיהם וקשייהם ,המנחה מנעה מהם לקיים דיון דליברטיבי
מעמיק על הפתרונות האפשריים לסיטואציה הנדונה .במקום זה היא חתמה את הדיון בחזרה
על החוק שהציעה בתחילת תשובתה .בדרך זו היא הציגה את הגישה שלה לפתרון הבעיה
כגישה הלגיטימית והנכונה האפשרית היחידה.
במפגש השני פתחה המנחה את הדיון בטענה שהפעולה החשובה ביותר שהורים
צריכים לבצע היא להציב גבולות ולעודד את הילד .לאחר מכן הזמינה את ההורים לספר
מה הקונוטציות שעולות בהן למשמע המילה “גבולות״ .מספר הורים ענו בקצרה ,והמנחה
אפשרה להם להביע את דעותיהם:
מנחה :הדבר הכי חשוב לגבי עבודה עם ילדים הוא להציג להם גבולות ,וגם לעודד
אותם .כשאני אומרת “גבולות״ ,איזה קונוטציות המילה הזו מעלה אצלכם?
עינת :צמצום ,הגבלה.
יעקב :דיקטטורה.
עודד :רצון לשבור אותם.
אבי :הסכם.
שרית :בהירות.
איילה :יותר קל לי לדבר על חוקים או על מדיניות .אלו מילים עם קונוטציות פחות
שליליות.
מנחה :בואו נחשוב על נהגים שנוהגים באוטוסטרדה שאין בה תמרורים .הגבולות
הם היכן שאנו שמים אותם.
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בתשובתה שסיכמה את החלק הזה של המפגש לא התייחסה המנחה לתשובותיהם של
המשתתפים ולא ביררה מה המשמעויות השונות של ההקשרים שהעלו .במקום זה היא חזרה
על קביעתה מתחילת השיחה ,כי חשוב לשים לילדים גבולות ,והוסיפה הסבר  -הגבולות הם
תמרורים ששומרים עלינו מפני פגיעה .המנחה הציגה טענה בתחילת השיחה ,ואז שבה וחזרה
עליה בסיומה .בכך היא הפרה מספר עקרונות של השיח הדליברטיבי :היה עליה להראות
שהבינה את הרעיונות של ההורים; היה עליה לבחון יחד איתם את החוויות ,הערכים והאמונות
שהובילו אותם לבחור בקונוטציות שציינו; והיה עליה ליצור בסיס משותף של ידע סביב
המונח “חוקים וגבולות״ .במקום זאת שבה המנחה וחזרה על טענתה ,ובהמשך השיחה חזרה
עליה פעם נוספת:
איילה :אני מסכימה עם הצורך של גבולות .כשאתה שם גבולות אין משא ומתן ,אין
מקום לדיונים ולוויכוחים.
מנחה :אנחנו מסכימים שהאנשים שקובעים את הערכים והגבולות הם ההורים.
ככל שהילד גדל ,הוא מנסה להרחיב עוד יותר את הגבולות שהציבו לו .כשילד
יודע מהם הצרכים שלו ,הוא מחפש פרצות ,כי דברים שהתאימו לו בגיל שנתיים
לא בהכרח מתאימים לו כשהוא בן עשר .אני מאמינה שתפקידו של הילד הוא
לבדוק את הגבולות ,והתפקיד שלנו כהורים הוא לבדוק שהגבולות שאנחנו מציבים
גמישים .עלינו להציב גבולות המותאמים לצרכים של הילד.
בחלק האחרון של השיחה התעוררה מחלוקת בין שני אבות .אבי טען שההורה הוא זה שמציב
את הגבולות בבית ,אולם הילד יכול להשפיע על ההורה ולגרום לו לשנות את דעתו ,ואילו
יעקב חלק על דעתו .הוא הסביר שבימינו המצב במשפחה כאוטי ,כמו ב״ג׳ונגל״ ,ואמר
שלדעתו ,הסיבה לכך היא שהילדים בימינו רוצים חופש בחירה ושותפות בקבלת ההחלטות,
וההורים טועים כשהם מאפשרים זאת .המנחה ענתה לשני האבות וסיכמה את הדיון ,אולם
לא התייחסה ישירות לטענות שהם העלו ולמחלוקת שהתגלעה ביניהם .במקום זה היא חזרה
על טענתה הקודמת ,שחשוב שיהיו חוקים וגבולות כי הם מגנים על הילד .המנחה שוב
חזרה על המטאפורה של הרמזור ,והסבירה בעזרתה כי בסיטואציות שונות אותו הורה יקבע
את הגבולות באופן שונה ,אולם עליו לזכור כי החוקים שהוא מציב צריכים להיות גמישים
ומכבדים את צרכי הילד.
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אבי :אין דמוקרטיה בבית כי ההורים הם אלה שמחליטים על הערכים והנורמות,
אבל לילד יש יכולת להשפיע על ההורים לטובתו.
יעקב :לפעמים ילדים צריכים לדעת שהם עושים מה שאומרים להם גם בלי להבין
למה ,רק בגלל שההורה אומר .פעם ההורה היה אלוהים .פעם אנשים כיבדו סמכות.
היום הכול ג׳ונגל ,כי הילדים מבינים שיש להם ברירה .מצד שני ,אם אנחנו עושים
דיונים ומסבירים כל דבר ,גם זה לא טוב.
מנחה :אני רוצה להציב גבולות כי הם מגנים על הילד .אם אני רוצה לשים גבולות,
אני צריכה קודם כול להיות ברורה עם עצמי .אבל השאלה היא איך אנחנו שמים
את הגבול באופן שמכבד את הילד .אנחנו יכולים להסתכל על ההחלטות שלנו
לגבי החוקים כמו על רמזור .יש דברים שהורים נחושים כי לא ניתן להסכים להם -
זה האור האדום .יש דברים שאותם הורים מרשים לילד  -זה האור הירוק ,ורוב
הזמן אנחנו באור הצהוב  -הדברים שאנחנו לא בטוחים לגביהם .כאן אנחנו צריכים
להסתכל על הצרכים של הילד ולשים את הגבול ,כך שהוא יוכל לעמוד בו.
ניתן לראות שגם בסיום הדיון המנחה בעיקר חזרה על טענתה המרכזית ,שחשוב להציב
לילדים גבולות ,ולא הציעה הסבר ונימוק מעמיקים .בדיון זה ,בדומה לדיון הראשון שהובא
לעיל ,המנחה אמנם אפשרה להורים לספר על חוויותיהם ולבטא את רעיונותיהם וטענותיהם,
אולם בה בעת הפרה מספר עקרונות דליברטיביים שהיה רצוי להתייחס אליהם :היה עליה
להבהיר ולחקור את תפיסות העולם ואת הערכים שבבסיס הפרקטיקות של ההורים; היה עליה
לטפח בסיס ידע רחב שכולל את הפרספקטיבות השונות והדרכים השונות להציב גבולות; היה
עליה לעודד שיקול דעת מעמיק של היתרונות והחסרונות בהצבת הגבולות בדרכים השונות
שהוצעו בדיון על ידי ההורים .במקום זאת פתחה המנחה את הדיון וגם סגרה אותו באותה
טענה ,בלי לאפשר לחילופי הדברים והרעיונות שההורים השמיעו להשפיע על הצגת התוכן
שהכינה מראש.

ניתוח כמותי של השיח בדיוני קבוצת ההורים
הניתוח הכמותי בחן את יישום העיקרון של השמעת קולות המשתתפים באופן שוויוני .בחינת
מספר המשתתפים הפעילים בדיון הראשון מראה כי פחות ממחצית ההורים (ארבעה מתוך
שנים־עשר) לקחו חלק פעיל בשיחה ,בעוד שהשאר נשארו פאסיביים ושותקים .בדיון השני
לקחו חלק שישה משתתפים מתוך שנים־עשר ,אולם ההשתתפות של שלושה בלבד היתה
משמעותית מבחינת מספר תורי הדיבור ומשך זמן הדיבור .ניתן אפוא לראות כי בשני הדיונים
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רק כשליש מההורים לקחו חלק אקטיבי ,בעוד שרוב המשתתפים נשארו פאסיביים ודוממים.
שתיקת ההורים שבחרו לא לקחת חלק אקטיבי בדיון יכולה לנבוע ממספר גורמים :הסכמתם
עם הרעיונות של המנחה; אישיותם המופנמת; הרגשתם שיחסיהם עם חברי הקבוצה ועם
המנחה מונעים מהם לדבר בחופשיות ולהביע את מחשבותיהם וספקותיהם בנושא הנדון .בכל
מקרה ,המספר הקטן יחסית של משתתפים פעילים מעלה שאלה לגבי החשיבות שמייחסת
המנחה לשמיעת קולותיהם של חברי הקבוצה ולדרך שבה היא מעודדת אותם להשתתף בדיון.
עם זאת ,יש לזכור כי במפגש של שעה וחצי ,המכיל שלושה חלקי פעילות שונים ,קשה לתת
מקום לכל שנים־עשר הקולות של כל המשתתפים בכל אחד מסבבי הדיבור.
בחינה של “כמות הדיבור״ (מספר ההיגדים של המנחה וההורים) מראה כי כמות ההיגדים
של המשתתפים שלקחו חלק פעיל בשיחה הייתה כמעט זהה לזו של המנחה :בשיחה הראשונה,
מתוך  59היגדים בסך הכול 31 ,היו של המנחה ו 28-של המשתתפים .בשיחה השנייה ,מתוך
 79היגדים 37 ,היו של ההורים ,ו 41-של המנחה .ממצאים אלו מראים כי אף על פי שלא כל
ההורים השמיעו את קולם ,אלה שדיברו קיבלו זמן שיחה זהה לזה של המנחה ,ובעבורם עקרון
השוויוניות אכן התקיים במפגש הקבוצתי.
אם כך ,מהי תפיסת המנחה לגבי תפקידה ,וכיצד היא רואה את יחסיה עם הקבוצה? בראיון
שקיימה החוקרת עם המנחה ,הסבירה המנחה כי אחת ממטרותיה בהדרכה היא לעשות לקבוצה
מודלינג לאינטראקציה דמוקרטית שמבוססת על כבוד הדדי ,שיתוף ,דיון והקשבה:
בתהליך ההכשרה כמנחים ,למדנו שהמנחה בקבוצת ההורים צריך לשמש מודל
חיקוי להורים .אנחנו מאמינים שהילד לומד הרבה יותר כשהוא מסתכל על
התנהגות הוריו ,מאשר ממה שהם אומרים לו .לכן כמנחים אנחנו חייבים להדגים
התנהגות שתהיה עקבית .כמנחה עלי להתנהג כמו האימא של הקבוצה .אני מלמדת
את הקבוצה על הקשבה וסבלנות ,אז עלי להקשיב בדרך לא שיפוטית ולעודד
את ההורים לקבל החלטות שמתאימות להם .התפקיד שלי הוא להראות להם את
האופציות שיש להם ,ויחד איתם ועם חברי הקבוצה לבחון את המחיר והרווח של
כל אפשרות .מכל האפשרויות הללו כל הורה צריך לבחור את הפתרון המתאים לו.
מדבריה של המנחה עולה כי ברמה התיאורטית היא מכירה בעקרונות הדמוקרטיים הבסיסיים
של התיאוריה האדלריאנית .היא מבינה את החשיבות של דיון מעמיק ושוויוני במשפחה ,כמו
גם בקבוצות ההורים .לעומת זאת ,ניתוח השיח שהתקיים בדיונים מראה כי ברמה המעשית
העקרונות הללו אינם מיושמים על ידה באופן מלא.
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ממצאי הניתוח האיכותני והכמותי מראים כי בדיונים שהתקיימו בקבוצה ,המנחה הזמינה
את המשתתפים לשתף את הקבוצה ולדון בקשיים הכרוכים בגידול ילדיהם .כשליש מההורים
הגיבו באופן פעיל ,אך קולותיהם לא נשמעו .בנוסף ,כשחלקו ההורים את ניסיונם ,רגשותיהם
ומחשבותיהם ,ברבים מהמקרים נמנעה המנחה מלבקש מהם להבהיר את נקודת המבט שלהם,
ולבחון לעומק את הפרקטיקות שבהן נקטו .כך היא נמנעה מלחתור ליצירתו של בסיס ידע
רחב שהיה יכול לעזור להורים ללמוד אסטרטגיות שונות של התמודדות עם קשייהם .יתר על
כן ,המנחה יכלה לנסות להגדיר ביחד עם המשתתפים את הערכים והאמונות שעומדים ביסוד
דעותיהם ,או לבחון ביחד איתם את היתרונות והחסרונות הטמונים באסטרטגיות השונות
שתיארו .היא יכלה גם לעודד את ההורים לחפש פתרונות שישלבו בין האסטרטגיות השונות
שהציעו המשתתפים  -אך גם את זה היא לא עשתה .במקום זאת היא בעיקר חזרה ושנתה את
החוקים והאסטרטגיות ההוריות שתאמו את גישתה בסוגיה של גידול ילדים.

דיון ומסקנות
התיאוריה האדלריאנית דוגלת בערכים דמוקרטיים של כבוד הדדי ,שוויון וחופש .לפיכך אחת
המטרות המוצהרות של קבוצות ההורים היא להנחיל להורים מודל של ניהול שיח דמוקרטי־
דליברטיבי ,שאותו יוכלו ליישם במשפחתם .לפי מודל זה ,לכל חבר בקבוצה יש אפשרות
שוויונית לבטא באופן חופשי את העדפותיו בנושא נדון ,והקבוצה מקבלת את החלטותיה
במשותף ,תוך שמירה על כבוד הדדי ,הקשבה ותמיכה בחבריה ( & Adler, 2010; Dreikurs

 .)Soltz, 1964; Dreikurs-Ferguson, 2004אף על פי כן ,ניתוח השיח שהתקיים בקבוצה
הנצפית הראה כי עקרונות אלו של השיח הדליברטיבי יושמו בה באופן חלקי בלבד.
אפשר לשער כי הפער בין הפילוסופיה האדלריאנית ובין יישומה הפרקטי בקבוצות ההורים
נובע ממספר סיבות .הסיבה האפשרית הראשונה היא המבנה הגדוש של המפגשים בני השעה
וחצי ,הכוללים לימוד של ידע תיאורטי ומעשי ,פעילות חווייתית ודיון .גודש מבני זה מקשה
לתת מקום לכל קולות המשתתפים בזמן הקצר יחסית המוקדש לדיון .הסיבה האפשרית השנייה
היא מערכת היחסים הא־סימטרית המתקיימת בין המנחה וחברי הקבוצה .בעוד שהמנחה הוא
מומחה שבא להנחיל ידע תיאורטי ומעשי ותפיסת עולם סדורה ,חברי הקבוצה הם הורים
צעירים יחסית ,שבאים ללמוד מהמנחה .א־סימטריה זו יוצרת קושי לנהל אינטראקציה
שוויונית בין המנחה וההורים .הסיבה האפשרית השלישית היא העובדה שבתהליך ההכשרה
של המנחים אין העקרונות הדליברטיביים מוצגים בצורה מעמיקה וסדורה .כך נוצר מצב
שבו אין למנחים הבנה מעמיקה דיה של הדרך שבה עליהם ,כמנהיגי קבוצות ההורים ,ליישם
בקבוצות את העקרונות של שוויון וכבוד הדדי.
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אם כך ,כיצד ניתן ליישם עקרונות של כבוד הדדי ושוויון בקבוצות ההדרכה? הכוונה
בנושא ניתן למצוא אצל בובר ,הטוען כי על יחסי ההנחיה להיות א־סימטריים אך שוויוניים
(קרון .)1997 ,בובר מסביר כי הא־סימטריה בין מנחה ומונחה מתבטאת בידע המקצועי הרב
של המנחה לעומת הידע המצומצם יותר של המונחה ,וכי השוויון מתבטא ביחסים הנרקמים
בין המנחה והמונחה .השוויון מתבטא בתפיסתו של המנחה את המונחה כאדם שווה ערך ,וכן
בניסיון המתמיד של המנחה להבין באופן מעמיק ואמפתי את תפיסת העולם של המונחה ואת
נקודת מבטו .בובר מבחין בין “מנחה שהוא מניפולטור״ ו״מנחה שהוא מחנך״ (קרון.)1997 ,
המנחה המניפולטור כופה את דעותיו ,את התיאוריות שלו ואת שיטותיו על המונחה ,ואין
לו עניין להכיר את ייחודיותו של המונחה .לעומתו המנחה המחנך רואה את המונחה כאדם
ייחודי ונבדל ,מנסה להבין את דעותיו והתנהגותו הייחודיות ,ומאזין לו מתוך אמפתיה .אולם
אין הכרח שהמנחה יקבל באופן בלתי מותנה את דעותיו של המונחה .במידה שהמנחה אינו
מסכים עם דעותיו והתנהגותו של המונחה ,הוא אינו חושש לבטא את אי הסכמתו ואת תפיסתו
השונה ,אך עושה זאת בדרך מכבדת ,ומתוך דיאלוג שוויוני (קרון.)1997 ,
לאור דבריו של בובר על השיח הדיאלוגי ,תרומתו לתיאוריה של אדלר ,וניתוח האינטראקציה
בקבוצה הנצפית ,ניתן אולי להסיק כי מנחי ההורים תופסים את עצמם כמדריכים או מורים
שתפקידם להעביר לקבוצה ידע מוסדר בתוך מודל היררכי של הדרכה .אף על פי כן,
עקרונות השיטה האדלריאנית מחייבים את המנחים לזכור כי עליהם להימנע מהפעלה של
מודל הדרכה לא שוויוני .עליהם לראות את ההורים כשותפים לתהליך של למידה משותפת,
ולהתייחס אליהם כאל אנשים בוגרים המביאים לקבוצות ניסיון חיים עשיר ומגוון .חוויותיהם
ותפיסותיהם המגוונות של ההורים יכולות לשמש ככר פורה לדיון קבוצתי שבו ייבחנו
תפיסות עולמם ,ערכיהם והתנהגותם .בחינה כזו תתבסס על שיח פתוח עם חברי הקבוצה,
ואפשרות לקיים סיעור מוחות שיעלה פתרונות חדשים ומקוריים לבעיותיהם ,במטרה להפחית
את הדילמות שלהם ואת מצוקתם הרגשית .יתרה מכך ,במהלך הדרכת ההורים יכולים המנחים
להצביע על ההקבלה בין הא־סימטריה השולטת ביחסים שבין המנחה והקבוצה וזו השוררת
בין ההורים וילדיהם .הקבלה כזו תסייע למנחים להסביר את הקושי הקיים בהחלת העקרונות
הדליברטיביים גם ביחסים שבין הורים וילדיהם.

השלכות המחקר
לממצאים אלו השלכות מעשיות בעבור מנחי ההורים וקובעי המדיניות בתחום הנחיית
ההורים:
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1 .1כחלק מתהליך ההכשרה של מנחי ההורים יש להציג בפניהם באופן מעמיק את
העקרונות של השיח הדליברטיבי .הלמידה של עקרונות אלה תעורר את מודעתם
לקשיים הטמונים ביישום של עקרונות אלה ,ותחדד את הבנתם כי קשיים אלו נובעים
מכך שיחסי הכוח בינם ובין המשתתפים הם א־סימטריים במהותם ,וכי עובדה זו
מקשה ליישם בקבוצות ההדרכה ,ובהקבלה גם בהורות ,את האינטראקציה החינוכית
דמוקרטית.
2 .2כדי להפוך את השיח בקבוצות ההורים לדליברטיבי יותר ניתן לשנות את המבנה הרווח
של קבוצות ההורים בשתי דרכים :א .להכשיר את מנחי ההורים לנהל את הקבוצות
כ facilitators -ולא כ ,instructors -כלומר כמנחים של שיחה שהיא פחות מותווית
ויותר פתוחה ,ולא כמנחים/מורים דומיננטיים שמכתיבים את התכנים ,את השיח ואת
מבנה הפעילות .ב .חלק מקבוצות ההורים יכולות להתנהל כקבוצות תמיכה ללא
מנחה .בקבוצות אלה לא תתקיים היררכיה של מנחה מקצועי ומשתתפים ,וההורים הם
שיקבעו באופן שוויוני את תכני המפגש ואת האופן שבו תנוהל קבוצתם.

המלצות למחקר המשך
לאור מגבלות המחקר הנוכחי (שפורטו לעיל בפרק המתודולוגיה) ,כדאי לערוך מחקר נוסף
באמצעות הקלטת וידאו של האינטראקציה המתרחשת בקבוצות הורים .תיעוד כזה יוכל
לחשוף היבטים נוספים של האינטראקציה ,שחלקם נסתרו אולי מעיניה של הצופה  -היבטים
כמו שתיקות ,מחוות גוף ואמירות ביניים.
המגבלה השנייה היא שהחוקרת בחנה את האינטראקציה הקבוצתית מהיבט מסוים  -זה של
השיח הדליברטיבי .יהיה מעניין לבחון את אותן אינטראקציות באמצעות תיאוריות אחרות
של דינמיקה קבוצתית ,אשר יוכלו בוודאי להאיר גם היבטים נוספים של האינטראקציה.
בנוסף ,כיוון שהמחקר הנוכחי בחן את האינטראקציות המתקיימות בקבוצת הורים כחקר
מקרה בישראל ,חשוב לבחון ולנתח את יישום העקרונות הדליברטיביים גם בארצות נוספות,
בעלות הקשר תרבותי שונה.
לסיכום ,עלינו לזכור כי גם התיאוריה האדלריאנית וגם התיאוריה הדליברטיבית קובעות
כי הדרך היעילה ביותר לשכנע את הפרט לשנות את התנהגותו מתבססת על בחינה של
מטרותיו ,אמונותיו וערכיו .לפיכך ,עקרונות אלה צריכים להיות מיושמים הלכה למעשה גם
בהנחיית קבוצות ההורים ,תוך ויתור על דפוסים של סמכות והיררכיה של מי ש״יודע יותר״.
הם צריכים להתבסס על הנכונות להקשיב לקולות השונים של חברי הקבוצה ,ועל האמונה
בחשיבותם ובתרומתם לשיח הדמוקרטי והשוויוני המתנהל בקבוצה.
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