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ות הילד על סמך הדגם של חווית למידה חה בהתפתהמאמר הנוכחי מתייחס למיקום המשפח

. תו החברתיתהמשפחה נתפשת כגורם המתווך בין הילד לבין סביב).  MLE(מתווכת 

 אופןמיקוד ומשוב של חוויות סביבתיות ב, בחירה, תהליך התיווך כולל בתוכו מסגור

 ילד מקבל ,י במצב אופטימאל. חייםהכישורי  לפיתוח סייעממייצר מיומנויות מתאימות וה

 כגון כאשר קיים מכשול -במצב שאינו אופטימאלי ; הוריםהמספיק חוויות מתווכות מ

גורם  מה ש, הילד סובל מחוסר חוויות למידה מתווכות מצד ההורים–ו לתיווך הכלש

ך למאפיין קבוע של מסגרת היחסים ועלול להפהתפתחות כישורי החיים ועם הזמן לכישלון 

מכינה את הילדים ה ו היא ז,ת התנהגות מתווכת יעילה מצד ההוריםלעומת זא. המשפחתיים

תגובה הולמת לפתח התמודדות הסתגלותית ו  להםתללמידה מסביבה חדשה ומאפשר

מרכיבים הבאים  בניםבחיבאחד המחקרים מ. הםמתאימה לפוטנציאל שלגם לסביבה שתהיה 

  :ההוריםעילות של פ

  יבהבשה ותגובה של הילד לספעילויות המכוונות לשינוי בתפי: מיקוד -

 תמיכה רגשית והערכה: רגש -

 ת המודעות הקוגניטיביתרחבה -

  והעצמה באמצעות הבעת הסיפוק מהתנהגות הילדחיזוק -

  

: משולשה  מרכיבי3מערכת האינטראקציות בין לקות הלמידה של הילד משפיעה על כל 

 או הותי מצד המשפחלקות הלמידה יכולה להתקבל באופן יעיל והסתגל. סביבהמשפחה , ילד

 של הלא משנה מהו הוא טיב. פונקציונאלית- דיסולחליפין להיתקל במערכת שאינה גמישה 

בכל ,  של הילדתובסביבלביטוי מה היא תגובתה של הסביבה וכיצד הן באות , לקות הלמידה

היא גם . מודדותס משאבים והתיגיביכולת ללתגובת המשפחה תהיה חשיבות עליונה מקרה 

קוי להיותו של הילד בעקבות שנוצר מערכתי במשולש היחסים ולה להביא לכשל עלזו ש

העמדה הפסימית של ההורים והיעדר הסתגלות לבעיות הנובעות יש להדגיש כי . למידה

בעיות בתפקוד  ו מצדומגוון תגובות שליליות להביאעלולות להילד מליקוי הלמידה של 

  .החברתי

  



 למצב של לקות הלמידה של הילד כבר מתוארים ,רכתהמאפיינים של תגובת המשפחה כמע

 לבין התכונות הפנימיות של קשר בין מאפיינים אלואנו סבורים כי קיים ; בספרות

 להלן נתאר את הסוגים השונים של עמדת המשפחה ביחס ללקות .אינטראקציה במשפחה

לד שאינן מאפשרות להורים למלא את תפקידם כמתווכים בצורה י ההלמידה של

  .האופטימאלית

  

  . של התנגדותעמדה 

.  במשפחה נושאים ובעיות אחרותתראמצעי נוח להסתהקושי של לקות הלמידה משרת כ

 אך כמעט ואינה מאפשרת ,למידהה של לקות המשפחה אומנם מודעת לקיום הבעיה

משפחה מתפקדת כמערכת . בלבד יםימודיאו מגבילה אותה לנושאים למעורבות חיצונית 

) קוריקולום, מערכת, מורה(טיל אשמה על גורם מבחוץ נוטה להך כלל סגורה ובדר

יש לשים לב לכך שהתהליך המתווך של הטלת ההאשמה על .  של הילדוכאחראית על מצב

התנהגות . הסתגלות של הילד וגורם להחרפת הבעיה-  נותן חיזוק לאי,מערכת במקרה הזהה

ת יופעילו .חושת מיומנות של הילדכישורי חיים ותמסוג זה אינה מאפשרת התפתחות של 

ע למשפחה להתמקד  בילד עצמו ולא בגורמים י אמורות להיות מכוונות לסי,המעורבות כאן

  .חיצוניים

  

  .עמדה מעורבת

 כאשר ההורה, מזהה את הבעיה ופעילה בחיפושי הפיתרון) האם, בדרך כלל(אחד ההורים 

אומנם .  ההורה הפעיל בחיי הילד למעורבות יתר שלמה שלעתים גורם, השני נשאר פסיבי

 מנגנון משמר ולכן כל יםבמשך הזמן בתוך המשפחה כמערכת נוצרים יחסי איזון שכולל

להרע פחתית עלול שמיקה המא בדינשינוי חד מדי .מעורבות חיצונית חייבת להיות זהירה

בות המתאימות לדפוס זה של עמדה התעראסטרטגיות כאשר בונים את  .את המצב

כאשר ,  הילדביחד עם לנסות ולהביא את ההורה הפסיבי לקחת אחריות יש, משפחתית

וג סהילדים שנמצאים במערכת משפחתית מ.  או יועץןההורה האקטיבי יהיה  בתפקיד מאמ

ת של וויסות ולקושי תיכולת מופחמה שמביא ל, יתר- ם במצב של פיקוחלעתים נמצאי ,זה

עצמית  להערכה העלולים לגרום, אחריותהם מקבלים פחות מדי . בפיתוח כישורי חיים

  . ולחיזוק מופחתנמוכה

  

  שיתוף פעולה חיצוני והתנגדות סמויה

ישנן בתוכה משוום ש, עד גבול מסויםאך , משפחה למראית עין מעורבת ומשתפת פעולה

.  אותהקטיןיה וניסיונות לההסבר בא לידי ביטוי בהכחשת חשיבות הבע. התנגדויות סמויות

 עומדות בעיות , מאחרי היחס לבעיה של לקות הלמידה,כאלות במשפחות לעתים קרובו

לעשות אותה יותר , לכן קיימת נטייה סמויה לצמצמם את היקף הבעיה של הילד. אחרות



 שינויים משמעותיים במצב של ,אלודווקא במשפחות . פחות מאיימתו מקובלת חברתית

צמצום . את המאזן ולהביא למשברולים לערער  על– גם שינויים לטובה –לקות הלמידה 

ניסיון לראות , הבעיה של הילד לבעיה לימודית מאפשרת  גם להמעיט במעורבות רגשית

המעורבות מהצד חייבת ). כגון מערכת לימודית" (בעיה של מישהו אחר" הילד ובמצב

יש להדגיש כי . להיות מכוונת לפיתוח רפלקציה מצד ההורים והעלאת רמת הקומוניקציה

משום שאינה מאפשרת להורים להעניק , דה המתוארת של ההורים הינה מזיקה מאודהעמ

עבודה עם ההורים צריכה לעזור . לילד תמיכה אמוציונאלית ולא להכיר בצרכיו האמיתיים

וליצור מסגרת חדשה בעלת במעגל המשפחתי קטיבי ינולהם להיות מודעים לכשל הקומ

לקבל אותו כפי שהוא ולאמץ תפישה , ה לילדקומוניקציה פתוחה שתאפשר להם לתת הערכ

  .ת באשר לעתידואופטימיסטי

  

  .אגרסיבית–תגובה פסיבית 

) כגון מערכת החינוך(הורים מתייחסים לבעיה כנכפית מבחוץ על ידי הגורמים החיצוניים 

הם אינם מייחסים לדבר משמעות , ולמרות שהם ממלאים את דרישות הגורמים המטפלים

נתק הופך , ה לא נפתרת במהרה או הציפייה מהם כהורים הולכת וגדלה הבעיאם. אמיתית

 המעורבות אמורה להביא את ההורים לעמדה אקטיבית ולהפנמת הבעיות . להיות התנגדות

רק אז ניתן ,  לקבל משמעות במסגרת המשפחתיתתשל הילד חייבתו בעי. והצרכים של הילד

  . יהיה  לבנות מסלול ויעדים לטיפול בבעיה

  

ר לייחס הילד עם הסביבה הינו חשוב ביותר ותפקיד ההורים כמתווכים במה שקש, אמורכ

מעורבות מצד המומחים עשויה לאפשר להורים למלא את .  למידהיבטיפול בילדים לקוי

כאשר , פונקציונאליים-למנוע מצבים דיס, התפקיד הזה באופן אופטימאלי וביעילות

לעתידו של הילד  הגישה האופטימיסטית . הבעיה ואף מחריפה את תעייספעילותם אינה מ

  .מתווך ההורה כיב הכרחי בתפקידכהינה מר

  

. הגורם המכשיל את מילוי תפקיד המתווכים מצד ההורים הוא התנגדות, כפי שראינו

  :כגון, רמות שונותהתנגדות קיימת ב

הסיבות לכך ). תגובה לסטיגמה של לקות למידה, וחדיבמ(; התנגדות לאבחנה -

תחושת חוסר , צות בגורמים כמו במערכות של הערכה עצמית בתוך המשפחהנעו

  הגנת יתר על הילד, אונים

לעתים קרובות לקויות הלמידה של הילד נכנסות לתוך האיזון . התנגדות לטיפול -

,  העיסוק בלקות-כלומר . מ לתחזק אותה"את ההורים ע" ךצרי"כך ש, המשפחתי

,  לכן.רת להם שלא לעסוק בבעיות אחרותמאפשרת להורים לחוש נזקקים ומאפש

משמר את המסגרת מתפקדת כגורם הלקות הלמידה של הילד  -במקרה כזה 



 והמערכות תפישת העולםי "הן עהיא נגרמת גם על ידי הגנת יתר ו. המשפחתית

 ..כמסוכנות, מסביב

המעורבות  -  מעורבות יתר שעלולה להפריע לפיתוח ביטחון עצמי וכישורי חיים -

 לכונן מסגרת חדשה תססת על התפישה של חווית למידה מתווכת מאפשרהמבו

 שבה התפתחות הילד ותגובות ההורים יביאו לדגם הסתגלותי של התמודדות

  .ולפיתוח כישורי חיים


