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 תקציר

להתפתחות התורמת נתפסת בעיני רבים כפעילות טבעית  צעיריםקריאת ספרים לילדים 

קריאת ספרים של  תרומתהעסקו ב מחקרים רביםאין פלא אפוא ש .םולהעשרת עולמ יםהילד

להתפתחות  ת הקריאההתמקדו בתרומשל מחקרים אלה  רובם המכריע .ילדיםלהתפתחות 

מעטים לעומת זאת  .להתפתחות כישורי שפה וניצני אוריינות ובעיקר ,הקוגניטיבית של ילדים

חברתית של -התפתחות רגשיתלבין קשר בין קריאת ספרים את ה אשר בחנוהמחקרים 

תחום שטרם נחקר  אהי בהתפתחות מוסר קריאת ספרים לילדים כפעילות המסייעת. ילדים

סגנון ) ילדים-אימהותאת הקשרים שבין השיח  ןבסוגיה זו ובח מחקר הנוכחי עסקה. ותייסודב

אוכלוסיית . לבין התפתחות מוסר בקרב ילדים צעירים ולאחריה בעת קריאת ספר (ותוכן

 88-ל 45בין גילאי הילדים נעו ) הן הצעיריםמהות וילדייזוגות של א 16המחקר מנתה 

 הסרטובמהלכם הו, בבתי הילדיםאשר התקיימו בשני מפגשים  הנתונים נאספו. (חודשים

ולאחר מכן  ,מוסרית הדן בסוגיאשר ספר  האם קראה לילדּה: האם לילד ביןאינטראקציה 

מידת  התבססה על יםהילד בקרבהתפתחות המוסר הערכת . שאלות מנחות שאלה אותו

תצפית  על עריכת כמו גם, מוסכמות חברתיותמ בין חריגהל יותרות מוסרבין עב   הבחנתם

של  כהתיוול םמצאו קשרים בין מדדינ .רבאח   םמידת התחשבות ובחינת םישירה בהתנהגות

. הילד שללבין מבחני המוסר  (לאחר קריאת הספר)של הילד בשיח  והשתתפותולהאם 

בעת קריאת  ,ילדים-הוריםאת הבנת חשיבות השיח אפוא ים גבירמהנוכחי ממצאי המחקר 

 .צעירים מוסרית של ילדיםוהחברתית -רגשיתם ההתפתחותל ,האחרילספר ו

 

 .שיח, קריאת ספרים ,התפתחות מוסר :מילות מפתח
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 .ר במאמר זה נערך בתמיכת מרכז מינרבה לזכויות האדםהמחקר אשר מתוא



 

 

 

 רקע תאורטי

חלק היא קריאת ספרים לילדים  ההנחה כיתרבות המערבית רווחת ב בעשורים האחרונים

חוקרים שעסקו בקריאת ספרים רוב ה. םהימהאינטראקציה הטבעית שבין הורים לילד

 & van Kleeck)ות קריאת הספרים דירת השפעתה של בחינתהתמקדו בעיקר ב ,לילדים

Stahl, 2003) – קריאת הספרים  "אופי" ההשפעה של ופחות מכך בהערכת(Laible, 

2004a) – נתפסת בעיני רבים  רךשקריאת ספרים לילדים בגיל ה אף. התפתחות הילדים לע

רוב המחקרים התמקדו  ,להתפתחות הילד ולהעשרת עולמו התורמתכפעילות טבעית 

ו עסקם ימעטמחקרים רק  ;שפה וניצני אוריינותכישורי להתפתחות  הקריאה בתרומת

חברתית של -רגשיתההתפתחות ה למשל כמו ,תחומי התפתחות נוספיםבהשפעתה על 

רים לילדים כפעילות המסייעת קריאת ספ(. 4002, שפירא וארם; 4005, אבירם)ילדים 

פרקש -למעט מחקר חלוץ של גידור, כמעט נלמד ונחקר לאתחום ש אבהתפתחות מוסר הי

ם מפגשיה "אופי" השפעתאת  יךהערמנסה לזו והבסוגיה  תמקדמ מחקר הנוכחיה(. 4002)

היבטים  לע ,לאחר הקריאהביניהם שיח את השפעת ה כמו גם, קריאת ספרבעת  ילד-אם

 .של הילדים מוסריתוהחברתית ה םהתפתחותב

 

 התפתחות מוסר

ולכללים  למטרות, לערכים, בהתאם לכוונותהמתבצעות ות פעולפעולות מוסריות הן כלל ה

 בהתאםאדם מקבל החלטות . ערכית של טוב ורע יפוטמערכת ש אשר מכתיבה קבלת

רור יב, הפעולה התרחשותזולתו בעת הערכה של נסיבות לעצמו ולאחריותו ת תחושל

, ערכיםה ובחינת( התנהגויות מסוימות, פעולות מסוימות) האפשריות לפעולה זו ותתגובה

תוחם ומגדיר  המוסרו מעצם טבע (.6280, גוסטפסון) ןשיש לחתור אליהמטרות והכללים ה

 (.Walker, 1996) חילוקי דעות ומיישבמכוון אינטראקציות חברתיות , את פעילותו של הפרט

מבוסס על תאוריות אשר הציגו מודל תאורטי  (Arsenio & Gold, 2006)ארסניו וגולד 

מנסה להסביר את המקורות להבנה ו (Dodge & Pettit, 2003; Turiel, 1983)קודמות 

המוסריות משפיעות על התנהגותם  יהםאת האופן שתפיסות כמו גם, של ילדים מוסרית

מוסרית של התפתחות הל הע יומשפיעים יחדאשר המודל כולל ארבעה גורמים . בפועל

תרבותי שהפרט -ההקשר החברתי (ב) ;כל פרטשל הנטייה המולדת הביולוגית  (א: )ילדים

השילוב בין החוקרים מדגישים ש. קבוצת השווים של הילד( ד); השפעת ההורים( ג) ;פועל בו

גיבוש התנהגויות ותפיסות בים כרוכעל תהליכים מנטליים ה ארבעת הגורמים משפיע

 . ותמוסרי

ככל : מוסר שלרגשות והתפתחות של  יןלהב מאפשרתת המוקדמת הילדּותקופת 

 ולכוון את מעשיהם מהם תנהגותיותהציפיות האת ההם מתחילים להבין  ,ילדים גדליםהש



 

 

 יהם שללנבא את השלכות פעולותיהם על רגשות כמו כן הם מסוגלים. בהתאם לציפיות הללו

 ,Thompson)להתנהגות מוסרית  יםמניעה היא אחדו תובנה ז. אחרים ולפתח דאגה לזולת

Laible, & Ontai, 2003 .) אמפתיה  לגלות יכולת ית הואמוסר להתנהגותאחד מתנאי היסוד

כבר תחושת עצמיות מבוססת מפתח ספר הילד הית בב לפני תחילת הלימודים. הזולתאל 

על  .הן ברמת העשייה ,ההן ברמת המחשב – לזולתו "לתת מעצמו"הוא יכול  פיכךול, ובטוחה

 בשלאלא  ,עונשמחשש  בשלהפרט לפתח הבנה ורגישות לזולתו ולהימנע מלפגוע בו לא 

 ,Lane, Wellman, Olson) ליין ואחרים (.Greenspan, 1997: 110-132)לו  דאגה

LaBounty, & Kerr, 2010)  טוענים שהתפתחות מוסרית משקפת את היכולת לשלב בין

כך . אותו המאורעלבין מידע רגשי גלוי וסמוי הנלווה ל מאורע מסויםאודות  עלמידע קוגניטיבי 

יבין את נסיבות המקרה ואת הרגשות הגלויים  הוא ,ילד אחר נפגע יראהילד  למשל אם

הסמויים של הילד  יורגשותמה הם הילד הצופה יוכל להסיק . והסמויים של הילד הנפגע

התפתחות מוסרית . אחרת טעןהילד הנפגע יאם  וזאת אף, הוא פגוע כיהנפגע ולדעת 

בין ההבנות ולמזג  תשכלילהבינו ברמה ה ,ברמה הרגשית מאורעמשקפת את היכולת להבין 

 (.שם)חשיבה מוסרית  מעידה על קיומה שלזו כיכולת נמצא כי . האלו

בשני  חודשים 88-45ילדים בני התנהגותם המוסרית של  הבחננבמחקר הנוכחי 

-מחיי היום למאורעות המוסרי של הילדים בחינת יחסם –מת הידע המוצהר ר( א) :מישורים

רמת ( ב) ;מוסכמות חברתיותמ בין חריגהל יותרות מוסרבין עב   תםוהבחנשלהם  יום

 .רבאח   םהתחשבות ובחינת עריכת תצפיות בהתנהגות הילדים – התנהגות המוסריתה

 

 מוסר בהתפתחות העוסקות תאוריות

 בהתנהגות דנותאשר  מרכזיות התפתחותיות תאוריות כמה חוהתפת השנים במרוצת

 . מוסרית התפתחות אחר של בהיבט מתמקדתהאלו  מהתאוריות אחת כל .מוסרי שיפוטבו

ת של בהתפתחות האישיּו מתמקדת (Freud, 1946)הפסיכואנליטית  התאוריה 

, (a-moral)מוסרי -אהוא ד נולה רךטען כי ה, פסיכואנליזהה אבי, פרויד זיגמונד. האדם

אני ' בהדרגה מתפתחחמש -אצל ילדים בני ארבע. מוסרי-בלתי ואינו מוסרי אינו הוא כלומר

ערכי  .וחברתיים ערכים מוסרייםהמבטא  ,חוש מוסרי פנימיאו , מצפון –( super ego)' עליון

 . סביבתומתפתחים בהתאם לנורמות המוסריות הנהוגות ב של הילד מוסרה

הבנת ב מתמקדות( Kohlberg, 1969; Piaget, 1965) הקוגניטיביות ריותהתאו 

כך התפתחות ולפי ,מתהליכים אלה נובעתהאדם  ו שלהתנהגות .של האדם חשיבההתהליכי 

סברו כי ההתפתחות ( שם) וקולברגה 'פיאז. המוסר היא חלק מההתפתחות הקוגניטיבית

היכולת : םישורים קוגניטיביים כלליכישל שפה וכישורי  של התפתחותמה נגזרתהמוסרית 

זמנית של -משל בחינה בול כמו) של מאורע מסוים או יותר יםהיבטשני זמנית -בו בחוןל

ההשלכות הצפויות  בחינת)היכולת להתנתק מחשיבה אגוצנטרית , (זקהנ שלכוונה וה

עליו  כי החבר זרק ,הוא עצוב")ק מסקנות יהסלתוצאה ו-היכולת להבין קשרי סיבה, (זולתל

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%99%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%93_%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%94


 

 

חקר תחום של בביותר הן המקובלות  ואלהתאוריות ה בעשורים האחרונים. וכן הלאה ("כדור

 . המוסר

(. Bandura, 1969) החברתית הלמידה תיתאורי מבוסס על המחקר הנוכחי

 התפתחותה תופסת אתמייחסת השפעה לסביבה ו היא: זו מתמקדת בהתנהגות התאורי

הדגמה , חיקוי מתבצעת בדרך שללמידה ה תהליך זהב. תברּוהח  המוסרית כחלק מתהליך 

לו  ותמסייע ואלו, ותמפתח אמות מידה מוסרי הילד. ומתן חיזוקים להתנהגויות מועדפות

, אחים, הורים –גורמים מתווכים  אשר מעבירים אליולהתנהל בסביבתו באמצעות מידע 

 עניינםבנושאים ש יהםלילד יםעוסק בשיח בין הור הנוכחיהמחקר . הכן הלאדמויות חינוכיות ו

 . מוסר

 

 בקרב ילדים צעירים מוסרהוהתפתחות  יםילד-יםשיח הור

משפיעים על השיפוט המוסרי של ילדים אשר רכיבים ה אתחוקרים  בחנו במהלך השנים

 בקרבלהתפתחות המוסר  תורמותאינטראקציות משפחתיות בין השאר נמצא כי . צעירים

, משחק משותף –בין הורים לילדים  ות יומיומיותאינטראקצי(. Dunn, 2006)ילדים 

 יוצרות מעין – וכן הלאה שיחות, התנהגות נורמותאכיפת , התמודדות עם קונפליקטים

 ,Thompson)חברתי -ם הרגשימעולאודות על  ללמוד המאפשרת לילדים מעבדה טבעית

דרך של ב זה מתעצב באופן ישירההתפתחות התהליך . תברּותקדם בתהליך הח  להו (1998

באופן עקיף באמצעות  כמו גם, קבוצת השוויםחברים במבוגרים ו על ידיהנחיה מילולית 

-Suveg, Zeman, Flannery)רגשיים  (סיטואציות) למצבים "היחשפות"ות והתנסוי

Schroeder, & Cassano,2005.) להוות את המסלול הישיר עשוי ילד -שיח רגשי הורה

 ּהשיח המתקיים בין אם לילד ובפרט, ת רגשיברּותהליך ח   ליצירתביותר והקצר 

(Eisenberg, Spinrad, & Cumberland, 1998; Ontai & Thompson, 2002).  שיחה

משמעותה  רגשיות ומוסריות, התנסויות חברתיותלו  אשר מתארת הורים עם ילדםה של

, גשותהגורמים והתוצאות של מעשים על ר הצבעה על השפעת, ות חברתייםעקרונ לימוד

ההורים מלמדים שיח הבאמצעות . של רגשות על התנהגויות הצבעה על ההשפעהכמו גם 

התנסויות מוסריות  ומהי הדרך להעריךהתנהגויות חברתית מקובלות  מה הןאת ילדיהם 

, מאורעותמגוון  מבהיר לילדהשיח עם מבוגרים (. Mullen & Yi, 1995)רגשיות חוויות ו

יתרה  .מבוגריםבמחיצת לתחושת הביטחון שלו תורם ולו שהתובנה החברתית  מפתח את

 ;הילד על ידיאמונות ותפיסות אישיות , ערכים תמקדם רכיש עם מבוגריםהשיח , זאתמ

 (. Thompson, Laible, & Ontai, 2003) תרבות רכישת המאפיינים האלה נדרשת מכל בן

ערכים ב, רגשותב סקהעו כזה תוכן השיח בין הורים לילדים נמצא כי שיח ה שלבבחינ

(. Dunn, 2006) יל הרךגב םנורמות התנהגותיות מקדם את התפתחות המוסר בקרב ילדיבו

בחנו  (Garner, Dunsmore, & Southam-Gerrow, 2008) גרו-וסאותהם דנסמור, גארנר

ככל כי  עולהממצאי המחקר מ .מותיהםיאלבין  חודשים 12-56בני  םילדי 84שיח בין את ה



 

 

מגלים ו יםרגשי יםמצב מבינים יותר הןילדי ,אודות רגשותעל  סבירות יותרממהות יאשה

ברגשות בעת  האם עיסוק רב של. (אמפתיה ועזרה לזולת)יותר  חברתית-התנהגות פרו

התנהגות  גלותל כמו גם, ל הזולתאצ רגשלביטויי רמזים  לזהותמעודד את הילדים  השיח

ה הורים המכירים בנחיצותאפשר לקבוע ש לככל. עם קבוצת השוויםבקשריהם חברתית -פרו

, יהםת של ילדברּובתהליכי הח   אשר הם ממלאים תפקידהההדרכה הרגשית כחלק מ של

בנקודת הזמן ) להבהיר לילדים את מצבם הרגשי, עם הילדים בשיח נוהגים להביע רגשות

שלכות ההלנתח את ו יםנתונ למצבים חברתיים תוסיבלהם את הלהסביר , (של השיח

ם השל ילדי םלהגביר את מודעותנוהגים כך כדי  הוריםאותם ה. של מצבים אלה אפשריותה

 לחוויות רגשיות ,כלומר בהתאם לנורמות המקובלות, כיאותלרגשותיהם וללמדם להגיב 

 (.Perez Rivera & Dunsmore, 2011; Wang & Fivush, 2005)בחברה  המתרחשות

 ןילדיהלבין מהות יא 54 ביןשיח את הו בחנ (Laible & Thompson, 2000) לייבל ותומפסון

רגשות  אודות לשוחח עם ילדיהן עליותר מהות הרבו יככל שהאכי  מצאוהם  .בני הארבע

גילו , התנהגויות חברתיות מסתגלות "להפנים"יותר טיבו יה ןילדיה, הערכות מוסריות בטאול

החוקרים . מעשיהםוהביעו חרטה על  שלהם התנהגות לא נאותה נוכחל מהרגשות אש

. ותורם לה רגשית של הילדההבנה ה אתרגשי מטפח  נותוכ ילד אשר-הורהסבורים כי שיח 

ובחוקי החברה והמשפחה לבין  יםבהשלכות מעש עוסקמצא קשר בין שיח הנ במחקרם לא

מוסר בקרב הילד תורמים להתפתחות -שיח הורההמכאן שלא כל רכיבי ו ,מוסרההתפתחות 

 .  ילדים

הדרך כלומר , גם סגנון השיח ךבחינת תוכן השיח בין האם לילד הוער לנוסף ע

חוקרים מבחינים בין  .Wang & Fivush, 2005))ה המידע מופק ומסופק לילדים אמצעותשב

 מידע רב על אודותמהות מספקות יהא – הסגנון המורחב (א: )שני סגנונות שיח עיקריים

" פיגומים"מספקות משוב ו, ות מורכבותשאלות פתוחאת הילד שואלות , הנדון המאורע

הרגשות הנחווים לבין  מקשרות בין ,לתוצאות התנהגותיותו סיבות לרגשותבות דנ ,לשיח

מהות מנהלות שיחות יהא –( הפרגמטי) הסגנון המצומצם (ב) ;בחיי הילד התרחשויות

 בלי לדוןהשיח מחליפות את נושא , ר על דבריהן ועל דברי הילדונוטות לחז, ענייניות עם הילד

לא , הרחבהאו הסבר , הנמקה אשר אינן מצריכות שואלות שאלות סגורות, דברי הילדב

 ,Ontai & Thompson, 2002; Wang & Fivush)הילד  של הקיים ידעלידע  מוסיפות

2005 .) 

כולל הסברים אשר , בלבד שלוש בןילד בין שיח רגשי מורחב בין ההורה ל

 ,Thompson)רגשות ומוסר  אודות על מאפשר לילד ללמוד, יםונמגושל רגשות  םלהיווצרות

Laible, & Ontai, 2003 .)וסונג  כך למשל מצאו לייבל(Laible & Song, 2006) אצל ש

מם ו ניהל יהםתואימאשר בני ארבע  םילדי נהירים היו חברתיים הייצוגים ה ,שיח מורחבע 

מם יהםאימותשילדים אצל יותר מאשר  על הדברים  בחזרה מצם המתאפייןמצושיח  ניהלו ע 

מעמדו  לבין מורחבילד -שיח אםבין נמצא מתאם חיובי כמו כן . (של הילד דבריואו  דבריהן)



 

 

 & ,Bronstein, Fitzgerald, Briones, Pieniadz)החברתי של הילד בקבוצת השווים 

D'Ari, 1993) ,חברתיות יותר -התנהגויות פרו(Garner, Dunsmore, & Southam-

Gerrow, 2008; Laible, 2004b)  פתח שיח רגשי לגבוהה יותר ויכולת(Laible & 

Thompson, 2000 .)אינו, םיּוכולל בעיקר ש  כזה ה, רגשותב עיסוק מצומצם לעומת זאת 

מספקות אינן אלו כלעתים קרובות הערות  :כישורים חברתיים ורגשייםשל מעודד התפתחות 

 השלכותיהןבין מקשר בין התנהגויות ל אינותי הילד עדר הסבר סיבובה   ,לילד ידע חדש

(Garner, Dunsmore, & Southam-Gerrow, 2008.) 

חברתית של וההרגשית  והתפתחותבין ל ילד-שיח אםקיים קשר בין הכי  דומה אפוא

קריאת באמצעות א ימוסרי הוחברתי -ות לעודד שיח בעל תוכן רגשיאפשרויאחת ה. הילד

 .ספרים משותפת

 

 חברתית-והתפתחות רגשית (ילד-הורה)ת ספרים משותפת קריא

 שיחה, יותר לוככל שהילד גד. ילדול הורהלמשותפת החוויה  היאקריאת ספרים לילדים 

 ,Ninio & Bruner) ומשך המפגש מתארך ,מתפתח ומעמיקבעת קריאה כזו משותף ה

היבטים בין ים לספרות הילדבין  תאינטנסיבית ורבגוני הזיקמתקיימת בדרך כלל  (.1978

 ובחנ (Dyer, Shatz, & Wellman, 2000) וולמן שץ, דאייר .למיניהם של תכניה חברתיים

היא אלה בספרים הרווחת המגמה . מכילים תכנים חברתיים רבים הםומצאו כי  ספרי ילדים

קריאת ספרים . בה הוא חישלהשתלב בחברה  כדי לסייע לוהילד ידיעותיו של להעשיר את 

דמויות ה :אודות מגוון מצבים ודמויותעל דמנויות לשיחות רפלקטיביות מועילות מספקת הז

יתרה  .ולהבינם "להתחבר אליהם"במצבים שילדים יכולים  זו עם זומתקשרות בסיפור 

ולדרך הפעולה דוגמאות רלוונטיות לשימוש במיומנויות חברתיות  ציגהסיפור מ, זאתמ

עלילת הסיפור מעודדת את . רת קבוצת השוויםבמסג המתקיימתאינטראקציה  עתב הנכונה

מושגים מופשטים  ןמהות יכולות לתווך לילדיהיא. פעולותיו והתנהגותו שלו לבחון אתהילד 

 ימכיל לקח רגשסיפור אשר בדרך כלל  ,סיפורהפירוט והעשרה של נושא , באמצעות הרחבה

 עיסוק, היומיומית תקריאת ספרים מאפשרת התרחקות מהמציאו(. Laible, 2004a)י ומוסר

, אפשטיין ינאי)הפקת לקחים ומסקנות כדי והתקרבות מחודשת אל עצמנו תוך  'ראח  'ב

ללמדו , בני האדםכל לפיכך בכוחו של הספר לקרב את הילד לבעיות המשותפות ל(. 4066

 ולסייע לו להבחין בין שיפוט מוסריערוך את יכולתו ל שפרל, דפוסי חיים ותרבותאודות על 

 ,Zeece) זיס .עונשלפעולות הראויות ל שכרבין פעולות הראויות ל, צדקל עוולבין , רעל טוב

התנהגויות ולבחון את השלכותיהן  להכיר מגווןים לילדים אפשרכי ספרים מ תותבכ (2004

יכול  ואה :פעולותיו והתנהגותו שלו לבחון אתעלילת הסיפור מעודדת את הילד . על הסובבים

ובהתאם לכך , בסיפורר ומתוך מעשיהן והתנהגותן של הדמויות של האח  ללמוד לקח מגורלו 

לכך  בדומה. האחרים בסדרי העולם הסבוכיםשל ם מאת מקולזהות למצוא את מקומו שלו ו

מציינים כי קריאת ספרים  (Tomlinson & Lynch-Brown, 2001) בראון-'טומלינסון ולינץ



 

 

 .מצריכים קבלת החלטות מוסריותשר אמצבים בהתנסות ראשונית להם לילדים מזמנת 

, רגשותב עסוקות לצריכילדיהם בעת קריאת הספרים בין השיחות שבין ההורים ללפיכך 

 . יים מגווניםהיבטים מוסרבהתנהגויות וב

ספרים להתפתחות  תה האפשרית של קריאתתרומההנחה הרווחת בדבר  למרות

ארם . הנושא הזהבחנו את  של מחקרים מצומצםמספר  רק, של ילדים חברתית-הרגשית

קריאת ספרים לילדים לבין  ה שלמצאו קשר בין שכיחות (Aram & Aviram, 2009) ואבירם

בחנו את אופי השיח בין הורים ( 4002)שפירא וארם . רמת ההסתגלות החברתית של הילד

רמה גבוהה יותר של מצאו כי  החוקרות. בעת קריאת ספר חודשים 14-56בני  לילדים

מצבים בדנו  ,רגשותב עסוקם הרבו לההורי השיחבעת  ם אשרילדיהתגלתה אצל ה אמפתיה

 בחנהזה במחקר ראשוני בתחום . סיפור לחיי הילדיםב ההתרחשויותחברתיים וקישרו בין 

-קריאת ספרים ומאפיינים של השיח הורהשל  האת הקשר בין שכיחות (4002)פרקש -גידור

הבחנה בין  :חודשים 14-56בני  ילדים בקרבמוסר השל התפתחות אחדים ילד לבין היבטים 

 טופיהתנהגות וש ,המוסרי 'עצמי'הערכת ה, מוסכמות חברתיותבין חריגה מל יותרות מוסרעב  

בין רמת ל לילדים נמצאו קשרים בין קריאת ספרים הבמחקר. ראח  ל יחסבתחום המוסרי 

 (.חודשים 14-42בני )בקרב קבוצת הילדים הבוגרים יותר  הם רקההתפתחות המוסרית של

 .חודשים 88-45בילדים בני עסק מחקר הנוכחי בהקשר הזה יש לציין שוב כי ה

 

 מטרת המחקר

ילדים בעת קריאת -מהותייתה להעריך את הקשרים שבין אופי השיח אימטרת המחקר ה

 יתגלה קשר בין מידת תיווכהכי  ההנחה הייתה .לבין רמת המוסר של הילדים האחרילספר ו

בין ל (האחרילו ספרהבעת קריאת )של הילד בשיח  וומידת השתתפות את השיח םשל הא

יהיה עשיר  האחרילככל שהשיח בין ההורה לילד בעת קריאת הספר ו :רמת המוסר של הילד

 .גבוהה יותרמוסרית רמה יגלה  הילד, יותר

 

 ת המחקרשיט

 םמשתתפיה

 נמוך-בינוני חברתי-ליכלכ עמדמל המשתייכים מותיהםיואילדים  16 במחקר השתתפו

(. 52.4%)בנות היו  10-ו( 40.8%)בנים  היומהילדים  16. עיר בדרום הארץב ומתגוררים

רבית בעת ההערכה מ(. M=70.45, SD=7.39)חודשים  88-ל 45בין  והילדים נע איגיל

ילד אחד למד ו (65.8%)תה א יכב החלו ללמוד מיעוטם, (81.1%)הילדים למדו בגן חובה 

 ,במסגרות חינוך ממלכתיות מדול( 11.2%)מהילדים  12(. 6.1%)טרום חובה ים ילדבגן 

 .דתיות-ממלכתיותחינוך במסגרות  מדול( 11.6%) האחרים 44אילו ו



 

 

מהות ירוב הא(. M=36.11, SD=4.8)שנים  58-ל 48בין  ומהות נעיהא איגיל

חמש , (52.4%)ית כונית הבעלות השכלהיו מהות יכמחצית מהא. ילידות הארץהיו ( 84.4%)

בעלות היו ושמונה  (42.4%)בעלות תואר ראשון  היו 68 ,(8.4%)לימודי תעודה  השלימו

 םם נמצא כי מרביתהילדי מצבם המשפחתי של הוריל אשר (.61.6%)תארים מתקדמים 

דתי -אורח חיים מסורתי קיימומהמשפחות  12 ,ההורים ילפי דיווח(. 21.2%)נשואים 

 .אורח חיים חילוני קיימו( 12.1%)ות משפח 45-ו ,(10.2%)

 

 י המחקרכל  

מאת סטיב  הכבשה שבאה לארוחת ערבאת הספר  ןהאימהות התבקשו לקרוא לילדיה

ספר  הן קוראות בדרך כללש הן התבקשו לעשות זאת באותו האופן .(4008)סמולמן 

מצלמת ב) צולמו פעמיים בעת קריאת הספראינטראקציות בין האימהות לילדיהן ה. לילדיהן

כי האזנה חוזרת  עולהחקרים קודמים ממ. אינטראקציה אחת הלמובכל מפגש צ –( וידאו

הילדים  :הסיפור ה מעמיקה יותר שללסיפור משנה את תגובות הילדים ומאפשרת הבנ

ליזום  ממעטות יותרמרבות להגיב ו ,פחות מהות פעילותיהא אילוו, פעילים ויוזמים יותר

(McDonnell, Friel-Patti, & Rollins, 2003 .)הילדים כי בקריאה הראשונה  עולה כמו כן

על  ים יותרשוחחמו הם שואלים ואילו בקריאות החוזרות ,אוצר המיליםבאיורים וב מתמקדים

במחקר (. Kaderavek & Justice, 2005) של הסיפור המשמעות הגלויה והסמויהאודות 

שרת לאם לעודד את הילד לעקוב אחר מאפה קריאה, איכות הקריאה השנייה הנוכחי נותחה

 .מו שיח עשיר יותרהשתלשלות האירועים בסיפור באמצעות שאילת שאלות ולנהל ע  

נרקמת בין אשר הספר שנבחר לצורך המחקר הנוכחי מתאר את מערכת היחסים 

הזאב מתקרב אל הכבשה . ערמומי המשתוקק לטרוף אותה כבשה קטנה ותמימה לבין זאב

. שבו אט אט הוא לומד להכיר ברגשות האהבה והחמלה. וליצר התוקפני שהאת לרסן  ומנסה

לטרוף את  רצונו) של הזאב למתח שבין היצר פיםנחש קוראיםה העלילה עם התפתחות

 לבין (מפיו הריר הנוזל, הציפורניים השלופות, הבטן המקרקרת, התאווה שבעיניו, הכבשה

ספר ה. אהבהבקשר וב נורצובטאת את דאגה אשר מ, חסרת האוניםולכבשה הקטנה  דאגתו

 : שלואפיונים  כמהל ותהוד מתאים למחקר הנוכחי

 480ויש בו  ,עמודים 45 כולל ספרה)מצבים מנטליים תיאור תוכן פשוט אך עשיר ב. א

 ;(מילים

 ;כוונות ותוצאות המעשה שעניינושיפוט מוסרי אודות תוכן הספר מאפשר שיח על . ב

מן זמנית הזדהות -מאפשר לילדים בו והדבר, תחיום הגיבורים בספר ה. ג  ;ריחוק מהןוע 

מצריכים תיווך אשר  הלוכפבעלי משמעות מסרים  היא כוללת– בתחכום מתוארתהעלילה . ד

 . מבוגרשל 

האם  יחסם שלהערכת כדי התמקדות בנותחו תוך בין האימהות לילדיהן האינטראקציות 

 . חברתיים ומוסריים-והילד להיבטים רגשיים



 

 

 

 הספר קריאת בעת לילד האם בין השיח .1

טקסט קריאת הל "ברמע  "הכוונה היא לשיח )ילד ל האם בשלב הזה נותח השיח המילולי בין

 :ים הבאיםפרמטרלפי ה( סיפוראשר מופיע ב

המושג  .כל המילים המנטליות שנאמרו בשיחאת מנו החוקרות  –מניית מילים מנטליות. א

 (Ruffman, Slade, & Crowe, 2002)סלייד וקרואו , רפמן יהוגדר על יד 'מילה מנטלית'

 קוגניציה: מארבע הקטגוריות הבאותאשר משתייך לאחת המתאר מצב מילולי ביטוי כ

 כוונותו"( לבקש", "לרצות)" רצונות ,"(לשמוח" ,"להרגיש)" רגשות, "(לדעת", "לחשוב)"

 "(.לתכנן", "להתכוון)"

, לפי ההגדרה המקובלת .את יחידת הקידוד הבסיסית מהוויםמבעים  – חלוקה למבעים. ב

או על ידי שלמות  ,מילה או מחרוזת מילים המופרדת משאר המלל בסימן פיסוק"מבע הוא 

 & Golinkoff) "הלעמוד בפני עצמ הויכול ,[grammatical completeness] תחבירית

Ames, 1979: 29 .)ילדים  לעתים שכן ,מבעים ולא משפטים שנבחרה הייתה יחידת הניתוח

ואף  ,מאורגנים אינם אף שמבעים אלה. מבעים מקוטעיםאמצעות נוטים להתבטא בצעירים 

יחידת משמעות מהווים ו "ים מסרעבירמ" הם ,תחבירית-מורפו התקינים מבחינ אינם

 (.4008, וגינזבורג קופרסמיט, יפעת, קאופמן)

 : הרחבהכאו  מיקודכ הוגדרכל מבע 

העיקרון . שאלה או אמירה בהקשר הגלוי של הטקסטדרך של סר במידע הנמ– מיקוד -

 ינושאכזה  (או באיור)תוכן המופיע בטקסט  יותו שלמבע כמיקוד הוא ה בהגדרת המנחה

 םהא   כך למשל .עובדות ופרטים, אלא רק ידיעה וזכירה של מונחים בסיסיים ,מצריך חשיבה

איפה זאביק חיפש את : "שאלה ואז ,ביער הכבשה את יפשח הזאבכי מהספר  הקריאה

שכן האם , מיקודכ דדושני המבעים הללו קּו". ביער"הייתה הילד תשובתו של " ?הכבשה

היא שאלה את הילד על ורק אז , ביער כי הזאב חיפש את הכבשהתחילה מהספר הקריאה 

 .ותמפורש בטקסט צויןגלוי ואפוא היה הזה המידע . כך

. לה או אמירה בהקשר הסמוי והמשתמע של הטקסטשאדרך של מידע הנמסר ב – הרחבה -

מצבים מרוחקים בנסיבות וב עוסקו 'כאן ועכשיו'חורג מאשר מתקיים בין האם לילד  שיחה

בטקסט עצמו או באיורים נחשב  מפורשותט מידע שאינו מצוין יכל פר. (במרחב ובזמן)

הסקת , אההשוו, הכללה –פונקציות חשיבה גבוהות  נכללות גםהרחבות ב. הרחבהל

הזאב " :אמרההאם  כך למשל. וכן הלאה אינדוקציה או דדוקציה, פתרון בעיות, מסקנות

כלל הפעולות את לה ים הכלזה הא  המבע האמצעות ב". התחיל לאהוב את הכבשה הקטנה

אל  אשר הוא חשרגשות אודות ההכבשה הקטנה והסיקה מסקנות על  עבורשהזאב עשה 

 האם: להרחבה וספתנ דוגמהלהלן . בטקסט ותמפורש נו מצויןואי גלוימבע זה אינו . הכבשה

אתה : "ואמרהלדבריו האם הגיבה ". יורד שלג: "ילד אמרוה ,בספר איוריםב הסתכלו והילד

את  ציגמאשר הילד נתמך באיור של מבע ה". בירושלים יורד שלג לעתים רחוקות, יודע



 

 

הילד האם בחרה של למבע  גובהתב. ולכן סווג כמיקוד ,גלוי ומפורשהזה המידע  ;השלג

הזה השיח . בטקסט מצויןשאינו ( השלגאודות על )להרחיב את המידע הגלוי והוסיפה מידע 

 .הרחבהלולכן נחשב  ,חורג ממסגרת הסיפור

 :כלליכאו  חברתי-רגשיכ גם הוגדר מבעכל 

 יאורת קרי, מצבים רגשיים שעניינוחברתי או  מידע בעל תוכן רגשי – חברתי-רגשימבע  -

הזאב היה " בדבריו כי כך למשל .חברתייםמצבים  או ,(מתגעגע, מודאג, עצוב, שמח)רגשות 

חברתי בעקבות פעולה שהזאב -הילד הביע מסר רגשי, "צריך לדאוג לכבשה ולא לזרוק אותה

שהזאב נכשל במאמציו האם מהספר אה יקרה במקום אחר. (פעולה אשר צוינה בסיפור)נקט 

 הזה המשפט ".הזאב חזר מאוכזב לביתו: "הוסיפה ולאחר מכן, טנהלמצוא את הכבשה הק

 .המסר כי הזאב מאוכזב משקף רגשותו ,בטקסט לא הופיע

שהזאב  צוין בסיפור כך למשל. חברתי-ו רגשינאינאשר כל נושא  שעניינומידע  –כללימבע  -

כך אמר בדומה ל "?מי דפק בדלת: "ה את הילדהאם שאל ובעקבות זאת, שמע דפיקה בדלת

 "?מה מזג האוויר בחוץ: "האם את הילד במקום אחר שאלה". הזאב היה מאוד רעב: "הילד

 .מידע כללי סריםמֹו אלא, ים מסרים רגשיים או חברתייםכוללאינם  האלכמבעים 

 

 ספרהלאחר קריאת בין האם לילד שיח ה. 2

תית של חבר-ת ההתפתחות המוסריתהעריך אאחת הדרכים המקובלות בספרות המחקר ל

 ,.Kohlberg, 1969; Lane et al)לדילמות מוסריות  בחינת תגובותיהםהיא באמצעות  ילדים

 ללוכ אשרהאימהות כרטיסיות  קיבלו בספר אה השנייהילאחר הקר במחקר הנוכחי. (2010

 :שלוש שאלות

 ?מה אתה חושב על המעשה של הזאב. רש את הכבשה מביתויהזאב ג. א

 ?תנהגות של הזאבהמה אתה חושב על ה". זאב גדול ורשע"וא הזאב אמר על עצמו שה. ב

 ?הזאב הרוויח או הפסיד מזה שבחר לא לאכול את הכבשה מה, לפי דעתך. ג

השיח בין האם  .לאחר קריאת הספר ומע   דון בהןילד את השאלות וללהאם התבקשה לקרוא 

כל מבע  :ינטראקציותאהלניתוח שצוין לעיל באמצעות הכלי  נותחשאלות המוסר  בנושאילד ל

 .חברתי-כללי או רגשימבע סווג ל ובד בבד, הרחבהכמיקוד או כ הוגדר

 

 חברתיים של הילדיםו הערכת כישורים מוסריים. 3

הבחנה זו התבססה  – מוסכמות חברתיותמ חריגהרות על חוקי מוסר לבין הבחנה בין עב  . א

לילד הוצגו שמונה מצבים  (.Smetana, 1981)סמטנה  הגדירההכלי להערכת מוסר שעל 

ילד המשאיר  כמו למשל)מוסכמות חברתיות מ חריגותארבע  אשר תיארוציורים  באמצעות

ילד  כמו למשל)רות מוסר וארבע עב  ( את המשחקים מפוזרים בגן ולא מחזיר אותם למקומם

או  הילדשל מגדר ה;אקראיסדר ב יםשמונת הציורים הוצגו לילד(. דוחף את חברואשר 

 יםלדהי. שהציור הוצג להםה או הילד של הילד היה זהה למגדר אשר נראו בציורה הילד



 

 

ולדרג  "לא בסדר"או " בסדר"היא  שבציור( או הילדה)התנהגות הילד  אםלהעריך  והתבקש

בסולם בן ארבע נעשה שימוש  לשם כך .נש הצפוי לילדואת חומרת המעשה וחומרת הע

קצת לא =  4, בסדר=  6) עף יותר בהדרגההפך זו םמבטאשר פרצופים  ארבעה –דרגות

הילד  העניקהציון הממוצע ש(. מאוד מאוד לא בסדר=  5, מאוד לא בסדר=  1, בסדר

היווה את ציון  ,רות מוסרעב   ם שלמצביה ארבעת עבורהעונש  ולחומרתחומרת המעשה ל

 העניקע שהציון הממוצ(. α.=21 יתההמהימנות בין הפריטים הי)רות מוסר עב   יפוטהילד בש

מוסכמות מ חריגה ם שלמצביהארבעת  עבורעונש  הלחומרתחומרת המעשה ולהילד 

המהימנות בין הפריטים )מוסכמות חברתיות מ חריגה יפוטהיווה את ציון הילד בש ,חברתיות

 יוצגה באמצעותמוסכמות חברתיות בין חריגה מרות מוסר להבחנה בין עב  ה. (α.=85 יתההי

 מוסכמות חברתיותמ חריגה יפוטבשבין הציון שלו רות מוסר לעב   שיפוטציון הילד ב הפער בין

 יחסו של הילד ,גדול יותר פער בין הציוניםשה ככל(. 1-ל 3-הפער הזה יכול לנוע בין )

בין  הפערככל ש ;(יחסו לחריגה ממוסכמות חברתיותל בהשוואה)יותר  מחמיר רות מוסרעב  ל

מוסכמות מ לבין חריגהרות מוסר נתו של הילד בין עב  הבח ,(או אף שלילי) יותר הציונים קטן

 .יותר מטושטשתחברתיות 

 

 במחקר נבחנה– רההתחשבות באח   באמצעות בחינת יפוטהתנהגות וש הערכת. ב

 & Levin) 'רמבחן ההתחשבות באח  'של הילדים באמצעות  בפועלהתנהגותם המוסרית 

Beckerman-Greenberg, 1980).  השתתף שילד )זוג ילדים החוקרת הזמינה לחדר

היא הוסיפה ;יהקובי להטילהם כל אחד מוהציעה ל( שתתף במחקרה לאבמחקר וילד ש

 מספר גבוה יותרכלומר הילד אשר בהטלת הקובייה שלו התקבל , מנצחהואמרה להם כי 

. חמישה בייגלך המכילהקבל שקית י, מהמספר שהתקבל בהטלת הקובייה של הילד האחר

על שש הפאות של קובייה . עליה נקודותאשר החוקרת ציירה יבל קובייה כל אחד מהילדים ק

על שש הפאות של הקובייה אילו ו ,או שלוש נקודות נקודות שתי, אחת צוירו נקודה אחת

קיבל תמיד את הקובייה  ,הילד שהשתתף במחקר. חמש או שש נקודות, צוירו ארבע אחרתה

זו זכו  מניפולציה שלב. מש או שש נקודותח, זו שמצוירים עליה ארבע כלומר, "מנצחת"ה

 החוקרת נתנה לזוכה את שקית הטלת הקוביותלאחר . במחקר אשר השתתפותמיד הילדים 

ררה עם ידקות היא חזרה לחדר וב שלוש-שתייםר לאח. הבייגלך והותירה את הילדים לבדם

 (.בפועל התנהגות) ובאיזו דרך הילדים אם הם חלקו בבייגלך

אם הילד לא חלק : באופן הבא ושל הילד בחבר ות התחשבותמיד הדדבמבחן זה קּו 

בבייגלך עם  אם חלק ;(6) –יותר  ולעצמו פחות נתן לחבר אם ;(0) – עם החבר בבייגלך

בניתוח לא נכללו (. 1) – ואם נתן לחבר יותר והשאיר לעצמו פחות ;(4) – שווה בשווה חברו

אחד הילדים לא ; "להתכבד"אך החבר לא רצה  ,בבייגלך ילד הציע לחלוקה:הבאים מקריםה

 .אהב בייגלך

 



 

 

 

 המחקר הליך

. בבתי המשפחותאשר התקיימו  מפגשיםי נשבעל ידי סטודנטית לתואר שני  אספוהנתונים נ

במפגש  :בבתיהם הערכת הילדים נעשתהגם  .דקותשלושים עד ארבעים כל מפגש ארך כ

בין שעשה הבחנה בהתבסס על ה ל הילדחברתיים ש-ערכו הכישורים המוסרייםוהראשון ה

אה השנייה של יערכו הקרובמפגש השני ה ;סכמות חברתיותומבין חריגה מרות מוסר לעב  

מו השיח  ,הסיפורהילד את  עת ם לא נכחה בחדר בהא  . אחרב ובעקבות הסיפור והתחשבותע 

 . הילד ההערכה של

 

 תוצאות

שיח בעת קריאת ספר ה שעניינםם אודות המשתניעל ממצאים ה מוצגים תחילה בחלק זה

לבין  האחרילהקשרים בין מדדי השיח בעת קריאת ספר ו מוצגיםלאחר מכן  .האחרילו

המבעים של  את כלים ציגמשלהלן ים ממצאה .המוסר של הילדים ם המבטאים אתמשתני

 שונה היה השלאחרי השיח ומשך הספר קריאת שמשך כיוון. האם והילד על סוגיהם השונים

המבעים  סך נמדד ,קריאת ספר ושיח דפוסים שללהציג  והמטרה הייתה ,השפחמכל ב

אפשרות מיטבית  מספקוילד באופן כללי להאם  ביןשיח האת סגנון  משקף פרמטר זה. דקהב

 .(השוואה בין השיח בעת הקריאה לבין השיח לאחר הקריאה)ות קציאהאינטרבין  תלהשוו

 

 ולאחריה ילד בעת קריאת ספר-שיח אם

 .הילד בעת קריאת ספר ולאחרי-מציגה את השיח אםשלהלן  6לה טב

 

 ממוצע מקסימום מינימום  

M 

 ית תקןיסט

SD 

 תרומת האם לשיח בעת קריאת ספר 

ון
גנ
ס

 

 6.22 6.55 8.48 0.00 דקה במבעים 

 6.15 0.88 2.12 0.00 דקה במיקוד 

 0.82 0.44 5.06 0.00 דקה בהרחבה 

כן
תו

 

 6.41 6.65 2.14 0.00 מבעים כלליים 

 0.41 0.48 4.44 0.00 חברתיים -מבעים רגשיים

 0.20 00.4 1.52 0.00 מילים מנטליות 

 תרומת הילד לשיח בעת קריאת הספר

ון
גנ
ס

 

 0.82 0.48 5.55 0.00 דקה במבעים 

 0.18 0.50 1.62 0.00 דקהבמיקוד 



 

 

 0.10 0.62 6.14 0.00 דקה בהרחבות 

כן
תו

 

 0.25 0.52 1.08 0.00 מבעים כלליים 

 0.61 0.02 0.84 0.00 חברתיים-מבעים רגשיים

 0.64 0.08 0.11 0.00 מילים מנטליות

 תרומת האם לשיח לאחר קריאת הספר 

ון
גנ
ס

 

 4.15 2.82 61.45 5.40 דקהבמספר מבעים 

 6.28 1.10 64.54 4.45 דקה בהרחבות 

 6.14 1.41 8.01 0.00 דקהבמיקוד 

כן
תו

 

 6.80 4.64 60.82 6.41 ם כלליים מבעי

 6.04 6.15 5.52 0.00 חברתיים -מבעים רגשיים

 6.10 1.18 2.84 0.10 מילים מנטליות 

 תרומת הילד לשיח לאחר קריאת הספר 

ון
גנ
ס

 

 4.42 4.01 65.82 0.15 דקהבמספר מבעים 

 6.44 4.68 4.40 0.00 דקהבמיקוד  

 6.85 4.88 66.52 0.00 דקה בהרחבות 

כן
תו

 

 6.45 4.44 1.00 0.00 מבעים כלליים   

 6.01 0.22 5.88 0.00 חברתיים -מבעים רגשיים

 6.01 6.44 5.62 0.00 מילים מנטליות 

 

, טווח ציונים –ולאחריה  הילד בעת קריאת הספרלבין השיח בין האם  מאפייני: 6טבלה 

 (N = 61) ממוצעים וסטיות תקן

 

 קטנה משמעותית היא הייתה ספרהבעת קריאת  מלמדת כי אםמבעי השל כמות הבחינת 

 ספרהבעת קריאת  כמו כן טווח המבעים של האם .לאחר קריאת הספרששיח מכמותה ב

 .ואילו בשיח שלאחר קריאת הספר טווח המבעים היה רחב הרבה יותר, מצומצם היה

בעי האם ממוצע מממובהק אופן גבוה בהיה שיח עת המבעי האם ב מספרם הממוצע של

לדבוק  אפוא התספר האם נטהבעת קריאת  .(t(60) = -19.50, p<.001) ספרהבעת קריאת 

 הנשענ לאשיח האם עת הב ואילו, לטקסט "ברמע  "להוסיף מבעים  העטיבטקסט הכתוב ומ

 6שמטבלה  הרי השתתפות הילדים באינטראקציהל אשר. יותר העל טקסט כלשהו והתבטא

מספרם . ילדים תרמו מעט מאוד לשיחה ספרהבעת קריאת  :"אפקט רצפה" כי ישנו עולה

מובהק מממוצע אופן גבוה יותר בהיה לאחר קריאת הספר שהילד בשיח  ימבעשל ממוצע ה

 (.t(60) = -15.09, p<.001)מבעי הילד בעת קריאת הסיפור 



 

 

אפיין הת ספרההשיח בעת קריאת כי  עולה 6טבלה הרי שמלסגנון המבעים  אשר

 ,t(60) = 3.24)והילד ( t(60) = 2.34, p<.05)ם הא   עת הקריאהב :מיקוד בעיקר במבעי

p<.001 ) שיח הבעת  לעומת זאת. מאשר במבעי הרחבה יותרמיקוד השתמשו במבעי

 ,p< .05 (t(60) = -2.60)והילד ( t(60) = -10.39, p< .001)האם  ,הספר שלאחר קריאת

המתרחש תיווך מהלך הב .מבעי מיקודבמאשר יותר מבעי הרחבה במובהק באופן השתמשו 

רמה ב עוסקיםם המבעי ;לדבוק בטקסט הכתובאפוא בעת קריאת ספר האם והילד נוטים 

בשיח  לעומת זאת. יותר "גבוהות"לרמות  אותם מרחיבים הם אינםו ,הגלויה של הטקסט

את  ונוטים להרחיב כתובהטקסט הים פחות על מתבססהספר האם והילד קריאת לאחר ש

 . לרמה הגלויה "ברמע  "אל  הםמבעי

היה גבוה  כללייםהמבעים ה כי מספרניתוח תוכן המבעים בעת קריאת ספר הראה 

 ,t(60) = -5.42)אצל האם הן  – חברתי-מבעים בעלי תוכן רגשיהר מספמ באופן מובהק

p<.001) , אצל הילד הן(t(60) = -5.07, p<.001).  לאחר שגם בשיח  הדומה נמצאמגמה

 ,t(60) = -7.67)הילד  אצלהן , (t(60) = -14.74, p<.001)אצל האם הן  – פרסהקריאת 

p<.001 .) מבעים רגשייםבמאשר יותר מבעים כלליים ב אפוא להשתמשהאם והילד נוטים-

 .לאחר הקריאהששיח החברתיים בעת קריאת ספר ובעת 

 

 הילדים שללבין הערכת המוסר  ולאחריה קריאת ספר ילד בעת-הקשרים בין שיח אם

קריאת  עתבין מאפייני השיח של האם והילד ב מעטים נמצאו מתאמים מובהקיםבמחקר 

חברתיים של -מבעים הרגשייםהבין שנמצאו היו קשרים ה .המוסר של הילד הערכתספר לבין 

 :(r = .28, p<.05)ר של הילד בפועל מידת ההתחשבות באח  בין ספר לההאם בעת קריאת 

ציונו של , היה רב יותר ספרהקריאת עת של האם ב חברתיים-יםרגשיהמבעים מספר הככל ש

רמבחן 'הילד ב  .  גבוה יותרהיה ' ההתחשבות באח 

ילד לאחר קריאת הספר לבין מדדי -ו קשרים בין מאפייני השיח אםאמצנ לעומת זאת 

 . הללומציגה את הקשרים שלהלן  4טבלה . המוסר של הילד

 

 חריגהרות מוסר להבחנה בין עב    

 חברתיות מוסכמותמ

 רהתחשבות באח  

 (הבייגל)

ם שיח - .05- .04 מספר מבעים א 

 .04 .61 מבעי מיקוד 

- .01- .61 מבעי הרחבה 

- .01- .05 מבעים כלליים 

 .64 .44* חברתיים  -מבעים רגשיים 

 .14* .64 מילים מנטליות 

מבחן 

: מוסר

עבירות 

מול 

 מסוכמות



 

 

 .15* .08 מספר מבעים ילד שיח

 .60- .01 מבעי מיקוד 

 .11** .64 הרחבה מבעי 

 .04- .65 מבעים כלליים 

 .11** .14* חברתיים  -מבעים רגשיים 

 .68 .42* מילים מנטליות 

* p< .05, ** p< .01 

 

מדדי המוסר של לבין ילד לאחר קריאת הספר -השיח אםהקשרים בין מאפייני : 4טבלה 

  (N = 61)הילדים

 

חברתיים של האם בשיח -מבעים הרגשייםכמות הכי קיים קשר בין  שלעיל עולה 4מטבלה 

מוסכמות חריגה מלבין מוסר  רותעב  בין  להבחיןשל הילד  בין יכולתושלאחר קריאת הספר ל

קשר בין מספר המילים המנטליות של האם בשיח שלאחר קריאת  נמצא כמו כן. חברתיות

, נטליותככל שהאם השתמשה יותר במילים מ :רהספר לבין מידת ההתחשבות של הילד באח  

בין  נמצאומתאמים חיוביים רבים  .(ו למשחקשותפ) רבאח   רבה יותר הילד גילה התחשבות

 קשרים ;מדדי ההשתתפות של הילד בשיח שלאחר קריאת הספר לבין מידת המוסר שלו

 מספרו ומבעי ההרחבה של מספר ,של הילד םמבעיה סכוםבין נמצאו  חיוביים מובהקים

ככל שהילד , במילים אחרות. רו לבין מידת התחשבותו באח  חברתיים של-המבעים הרגשיים

לרמה הגלויה והביע יותר  "ברמע  ”הרחיב בשיח , השתתף יותר בשיח לאחר קריאת הספר

כמו כן נמצא קשר מובהק . ה התחשבות רבה יותר באחרגילהוא  ,חברתיים-מבעים רגשיים

שלו במילים מנטליות לבין חברתיים של הילד ומידת השימוש -בין מספר המבעים הרגשיים

יותר  שתמשככל שהילד ה :מוסכמות חברתיותחריגה מלבין מוסר  רותעב  בין  להבחיןיכולתו 

חריגה רות מוסר לבין עב   גברה יכולתו להבחין, חברתיים ובמילים מנטליות-מבעים רגשייםב

 .מוסרית-חברתית-רגשיתה תוהבנ והשתפרה חברתיות מוסכמותמ

 

 דיון

בעת  יםילד-ימהותלבחון את הקשרים שבין סגנון ותוכן השיח א היתהנוכחי המטרת המחקר 

כי ככל שהשיח  ההנחה הייתה. ילדים בקרבמוסר ההתפתחות בין ל ולאחריהקריאת ספר 

רמה גבוהה יותר של מוסר מגלים הילדים , עשיר יותר הבעת קריאת הספר ולאחרי

מובהק אופן ספר היה עשיר בכי השיח לאחר קריאת  מצאבמחקר נ. רוהתחשבות באח  

לאחר קריאת בייחוד ) ילד-אופי השיח אםנמצא קשר בין כן כמו  .מהשיח בעת קריאת ספר

 .רמת המוסר של הילדבין ל (הספר



 

 

 

 ולאחריה ילד בעת קריאת ספר-שיח אם

חלק היא קריאת ספרים לילדים  כיהתרבות המערבית מדגישה בעשורים האחרונים 

כמו גם בכתבות , יזיהווברדיו ובטל, עיתונות היומיתב. ילד-ורהמהאינטראקציה הטבעית ה

לקרוא לילדיהם ולשוחח " מומרצים"הורים  ,המתפרסמות באתרים מקצועיים באינטרנט

בקרב אימהות  ,הבעת קריאת ספר ולאחרי ,ילד-אופי השיח אם נבחן במחקר הנוכחי. תםא  

אימהות תרמו רק ה עת קריאת ספרשבהתברר . נמוך-בינוני חברתי-כלכלי עמדממ( וילדים)

בדומה . מותיהםיהקשיב בשקט לאל נטווהילדים  ,(טקסטקריאת הל "ברמע  )"מעט לשיח 

 ,Mol)ןאימהות תרמו לשיח יותר מאשר ילדיההבעת הקריאה נמצא ש למחקרים אחרים

Bus, de Jong, &Smeets, 2008).  כי בעת קריאת ספר ההורים  מצאנבמחקרים קודמים

 &,Lonigan, 2006; Shapiro, Anderson)השתלשלות העלילה באיורים וב וןדנוטים ל

Anderson,1997).  רוב  ,בעת קריאת הספראשר התקיים  שבשיח נמצאגם במחקר הנוכחי

, איוריםהעלילה וה שעניינוהאם מסרה מידע גלוי  :מיקוד מבעי התבטאויותיה של האם היו

גם . תהליכי חשיבה ברמה גבוהה הצריך הסקת מסקנות או כלומר מידע אשר לא

 מבעי היו בעיקר, ספרהקריאת  אשר התקיימה בעתיו של הילד באינטראקציה התבטאויות

 . הרחבה ולא מבעימיקוד 

פיתוח  מעודדתידוע כי שיחה המתעוררת בעקבות קריאת ספר ממחקרים קודמים 

עם  ילדה שלהמפגש . שאילת שאלות ושיתוף ברגשות, האזנה, מיומנויות של חשיבה

, אפשטיין ינאי) ת של הילדוהתנהגותי תאינטלקטואלי, תרגשי לתגובה גורםטקסט הכתוב ה

קריאת הספר היה  יאחרילד להאם  ביןכי השיח עולה מתוך ממצאי המחקר הנוכחי (. 4066

מכל סוגי )כמות המבעים של האם והילד . בעת קריאת הספרביניהם רב ועשיר יותר מהשיח 

היו לאחר קריאת הספר שוכמות המילים המנטליות בשיח  (חברתיים-רגשייםו כלליים, התוכן

 . שיח בעת קריאת הספרמאשר ביותר  רבות

רוב מבעי האם והילד בעת קריאת הספר ובשיח , שהספר עסק בנושא חברתי אף

עולים  הממצאים אל. חברתי-רגשיבעלי תוכן  היוורק מיעוטם  ,כללי היו בעלי תוכן השלאחרי

לייחס  תטוומהות ניאבשיח עם ילדיהן  ולפיו, (4002)של אבירם וארם  ןחקרמ חד עםבקנה א

(. שפה כמו למשל)לתחומי תוכן אחרים  מאשר ותרשיבות נמוכה יחברתי ח-הרגשילתחום 

מרכזית הסיבה ה הםחברתיים -ערכים רגשיים כימהות ציינו ימהא 64%-רק כבאותו המחקר 

היותו מהות לישל הא ןמודעותמידת ה בדבר תהייים מעורר הממצאים אל. לקריאת ספרים

. בקרב ילדים צעירים מוסריתו חברתית-רגשית, התפתחות ערכיתמעולה של  קדםספר מ  של 

לתרום  ,הבעת קריאת ספר ולאחרי ,שיחה של יכולתוב כראויה כי ההורים לא מכירים דומ

 א ספרוההורים לקר ם שלהירתמות. ית והמוסרית של ילדיהםתהחבר, להתפתחות הרגשית

-כדי לקדם תהליכים רגשייםהנדרש  חיוניצעד  היא אודותיועל ם שיח ילקייחד עם ילדיהם ו

להניח כי אם ההורים יהיו ערים  יש(. 4066, אפשטיין ינאי)ילדים  בקרבחברתיים ותרבותיים 



 

 

קריאת ספר ב טמוןאשר חברתי ויזהו את הפוטנציאל -יותר לחשיבות התיווך הרגשי

כדי לשוחח עם ילדיהם  אלוכטיבו לנצל הזדמנויות יהם י ,ילדיהם בקרבחות המוסר להתפת

 .  חברתייםו נושאים רגשייםאודות על 

 – ואף יותר מכך הילדים – מהותיאבשיח שהתקיים בעת הקריאה ה, פי שצוין לעילכ

 ענובתכן שמיעוט השיח בעת קריאת הספר יי. לטקסט הכתוב "ברמע  "לא נטו להוסיף הרבה 

יותר ממחצית . הנוכחי שתתפים במחקרשל המ למדיהנמוך  חברתי-הכלכלי עמדממה

לימודי תעודה השלימו  ואבעלות השכלה תיכונית  יוה אשר השתתפו במחקרמהות ימהא

ולפיכך אין  ,היה רב יותר מהות בעלות השכלה גבוההיאה שיעורבמחקרים דומים . בלבד

אימהות (. 4002, פרקש-גידור) שיר יותרשיח ע בהם נצפה במהלך קריאת הספרפלא ש

אימהות אשר יותר מ( בסיפור)לטקסט  "ברמע  " יםמרחיבנוטות להשתמש במבעים משכילות 

 (. 4008, דרורי ולנדאו-סגל, קורת) כה או בינוניתנמו שהשכלתן

 

לבין התפתחות מוסרית והבנה חברתית של  ולאחריה הקשרים בין שיח בעת קריאת ספר

 ילדים

תומכות אשר חלק ממגוון האינטראקציות בין הורים לילדיהם  הספרים מהווקריאת 

ההנחה  (.Pellegrini & Galda, 2003)תרבותית של הילדים והבהתפתחות החברתית 

יגלו הילדים , בענייני מוסר יהיה עשיר יותר דיוןכי ככל שהשיח בין האם לילד בעת  הייתה

מהממצאים עולה כי  .רמתחשבת יותר באח  רמה גבוהה יותר של תפיסת מוסר והתנהגות 

התנהגותו בהבנתו וב כרוך ולאחריה בעת קריאת ספר ילדּהבין תוכן השיח בין האם ל אכן

חברתיים של האם -מצאו קשרים בין מספר המבעים הרגשייםנ. מוסרית של הילד-החברתית

 חריגהבין למוסר  רותעב  בין להבחין  של ילדּה ולבין יכולת הבעת קריאת ספר ולאחרי

 התחשבות של ילדּהבין מספר המבעים הללו לבין מידת ה כמו גם, מוסכמות חברתיותמ

נמצא קשר בין מספר המילים המנטליות של האם לבין כמו כן (. משימת הבייגלך)ר באח  

ילדים לאימהות  (:במשימת הבייגלך)ר והתנהגותו באח   תחשבותו של ילדּהמידת ה

 .  חבריהם למשחק אליותר  ות רבהנדיב גילו, ות יותררב שהשתמשו במילים מנטליות

 גילו שעשו זאת ו מהןאלוילדיהן של , בשיח רגשי מיעטו אימהותבמחקר הנוכחי ה

ממצאים אלה תואמים ממצאים . רה יותר והתנהגות מתחשבת יותר באח  ית רבהבנה מוסר

בני  ןילדיה רגש ומוסר עםאודות מהות הרבו לשוחח על יקודמים המעידים כי ככל שא

 & Laible)רמה גבוהה יותר של התנהגויות חברתיות מסתגלות גילו ילדים ה, הארבע

Thompson, 2000) .את הרגישות של הילד  םרגשות הזולת מקדבשל האם  עיסוק רב

לא התנהגות  עקב אשר יש לשלםל המחיר האנושי שאת ההבנה כמו גם , ולסביבתו ולזולת

 מסרים יםכוללהסיפורים  בדרך כלל (.Thompson, Laible, & Ontai, 2003)נאותה 

אודות מעולה לפתח שיח עשיר על  "גירוי"כך הם מהווים לפיו ,יחברתיים ולקח מוסר-רגשיים

 .התנהגות חברתית



 

 

קריאת  אחריהילד בשיח של  והשתתפותמדדים לבין נמצאו מתאמים מובהקים 

. הן ברמת התוכן, ברמת הסגנון הן מתאמים אלה היו ;ספר לבין מדדי המוסר של הילדה

 מספר, נמצאו קשרים מובהקים בין כמות מבעי הילדהרי שאפיון סגנון השיח של הילד אשר ל

שלו חברתיים -מבעי ההרחבה שלו בעת השיח לאחר קריאת ספר ומספר המבעים הרגשיים

ילד להניח כי  אפשר(. משימת הבייגלך)ר בשיח לבין התנהגותו החברתית והתחשבותו באח  

מהלך חברתיים ב-היבטים רגשייםביותר  עוסקמבעי הרחבה רבים ו בטאמצליח לאשר 

-מסרים הרגשייםגם ב לעסוק מתבטא ביכולתו הדבר. רמת הבנה גבוהה יותרב ניחן, שיחה

התפתחות מוסרית משקפת לכך  בדומה. הגלויים האלבלא רק ,שבסיפור חברתיים הסמויים

 Lane) התרחשותיבי לבין מידע רגשי גלוי וסמוי הנלווה לאת היכולת לשלב בין מידע קוגניט

et al., 2010 .)אם  אף וזאת, גלךייכולת להסיק שגם החבר מעוניין לקבל בי דוגמה לכך היא

נמצא קשר מובהק בין  על כך נוסף .(ברמה הגלויהכלומר )בייגלך מפורשות  מבקש אינוהוא 

השימוש שלו במילים מנטליות בעת חברתיים של הילד ומידת -מספר המבעים הרגשיים

מוסכמות מ חריגהלבין מוסר  רותעב  בין  להבחיןיכולתו  לבין (קריאת הספר אחרי)השיח 

היבטים חברתיים אודות משוחחים יותר על  בעת קריאת ספראשר ה שילדים דומ. חברתיות

 .יום-מצבים חברתיים בחיי היום טוב יותרמבינים  ,המתוארשל המצב 

לאחריה ולילדים צעירים עת קריאת ספר שיח המתקיים בבכי  מצאקר נבמח :לסיכום

התנהגות מוסרית בין חברתי ושימוש במילים מנטליות ל-רגשי קיים קשר בין מבעים שעניינם

 . רשל הילדים בתחום ההתחשבות באח  

 

 מגבלות המחקר והמלצות למחקרי המשך

י כדי לקדם את חקר הקשרים חשוב שמחקרים עתידיים ילמדו מהמחקר הנוכח ,להערכתנו

במחקר נעשה שימוש . בקרב ילדים מוסרהבין תיווך הורי בעת קריאת ספר לבין התפתחות 

הרובד הגלוי מתאר באופן ישיר את : ים מקביליםכיוונמתפתחת בשני  תועליל אשרבספר 

, הרובד הסמוי מתאר תהליך של התקרבותאילו ו ,של הזאב לטרוף את הכבשה הקטנה רצונו

המחבר עשה שימוש רב במסרים משתמעים ובמסרים . הבה וחברות בין הכבשה לזאבא

תקשו להבחין במסר הסמוי ולהיות הגילם הצעיר של הילדים הם  בשלייתכן ש. כפולים

את השיח  בחוןכדאי ל ,להערכתנו .הפעילים יותר במהלך קריאת הספר ובשיח שלאחרי

שהדבר יתכן י;ים יותרגדולעם ילדים  באמצעות שיחהספר שנבחר אודות על ילד -הורה

ות לשיח על באת האפשרויות הר יותר טוב "נצלל"פתח שיח עשיר יותר ול יאפשר להורים

 חברתי-רגשי שיח המזמנים אחרים טקסטיםלבחור  אפשר ,לחלופין .מוסראודות 

 .בין ההורים לילדים נוספות ואינטראקציות

יכולה  ועובדה ז. נמוך-חברתי בינוני-כלכלי עמדמהות ממיא השתתפומחקר הנוכחי ב 

משתני רקע משפיעים על אופן התיווך ש כיוון, להסביר את התיווך הדל בעת קריאת הספר

בקרב  ילד-סגנון השיח הורה אשר יבחנו אתמומלץ לערוך מחקרי המשך לפיכך . ההורי



 

 

 לביןהשיח  סגנוןהקשר בין את  כמו גם, חברתי גבוה יותר-כלכלי עמדמשפחות ממ

 אשר יכלולמחקר התערבות  לערוך מומלץ על כך נוסף .הילדים בקרבמוסר ההתפתחות 

-בעת קריאת ספרים בכלל ותיווך רגשיתיווך  –" כיצד לתווך לילדים"סדנה להנחיית הורים 

ר הבנת האח   בנושאה את התיווך ההורי שיפרכזו  שסדנה נמצא לאחרונה. חברתי בפרט

 . (Aram, Fine, & Ziv, 2013)נמוך  יחברת-כלכלי עמדבקרב אימהות ממ

 

של קריאת ספרים משותפת  יכולתהלהכיר בעולה כי יש ממצאי המחקר הנוכחי מ :לסיכום

שיח בין הורים לילדים . של ילדים צעירים מוסריתוהחברתית -התפתחות הרגשיתל תרוםל

 רווינו עולמ. התפתחותם המוסריתאת  ובפרט, של הילדיםעשוי לקדם את הבנתם החברתית 

 ם שלכדי להסב את תשומת לב ותכל אפשר "צלוני"חשוב שהורים  ולכן, לחץבבמתח ו

ספרים פותחים בפני ההורים והילדים עולם עשיר של . צרכיולנקודת מבטו ול, רילדיהם לאח  

 .ספרי ילדיםעת קריאת אלה בההיבטים ב עסוקוכדאי לעודד הורים ל ,יחסים חברתיים
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