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קונפליקטי�  � " הביתהקחת את השברי�לואני "
  בעלי אוטיז�ילדי� המאפייני� גננות ל

  
  

  

  תארני�

  .התמודדות מורי�, קונפליקטי�, ג� ילדי�, אוטיז�

  

  תקציר

 הקיצונית של הילדי� והוא עומד �המטפל בילדי� בעלי אוטיז� נחש� להתנהגות

 ראיונות מודרכי� וממוקדי� את במחקר זה בחנו בעזרת. קשי�במבחני� רגשיי� 

נמצא ). 3�4(ילדי� בעלי אוטיז� ב בטפל� נשות חינו! הקונפליקטי� העומדי� בפני

 הראשו� עסק במידת ;הקשורי� זה בזהקונפליקטי� משלושה ו נשות החינו! הושפעש

בי� הצור! ת  התנגשוהוא הצביע על. הצלחה בטיפוללש� ההשקעה הרגשית הדרושה 

 יה של השני עסק בציפיות;בי� העומס הרב שנתינה זו יצרהלהוריה� לנתינה לילדי� ול

צפיות להישגי� משמעותיי� שיביאו ה בי� הוא הצביע על המתח הקיי�. אשת החינו!

 : השלישי עסק בדר! הטיפול; להסתפק בהישגי� צנועי�הכורחבי� ללהצלחת הטיפול 

יפול מוצלח ככל האפשר עמד הקושי לטפל בילדי� למול שאיפת� של הגננות לט

 שנשות החינו! נתונות הממצאי� מלמדי�. המתנגדי� לטיפול ומסרבי� לשת� פעולה

העיסוק המתמיד , ובעיקר לאלה שה� בראשית דרכ�, לרבות מה�, מחד גיסא :בדילמה

ג�   זה גר�עומס רגשי.  בבית� לעומס רגשי רב שפגע ביכולת תפקודגר�בילדי� 

 הצור!  , אול� מאיד! גיסא .ילדי�טיפול בלהנמכת ר� הציפיות ולהקטנת מעורבות� ב

בגיבוש דר! טיפולית יעילה הוביל את נשות החינו! לחיפוש מתמיד אחר פתרונות 

 למעורבות רגשית וצור! זה הוביל ,את התנגדות הילדי�יש בה� כדי לעקו� טיפוליי� ש

  .    ולתחושות קשותרבה
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  מבוא. 1

   קונפליקט בי� נתינה לעומס יתר1.1

א! נתינה ). Noddings, 1984(נתינה ודאגה ה� חלק בלתי נפרד מעבודתו של המורה 

מוגזמת לתלמיד עלולה להביא לעומס יתר ולהוות אתגר קשה מדי בעיקר כשהיא באה 

למשל הגשמה עצמית או הימנעות , בקונפליקט ע� אינטרסי� אחרי� של המורה

  מיוחד ה מורי� בחינו!). Sumsion, 2000(משחיקה 

(Brownell, 1997; Embich, 2001; Fore et. al., 2002; Gersten et al., 2001; 

(Male and May, 1997; Nelson, 2001 בעלי אוטיז� ובכלל� אלה המטפלי� בילדי� 

)Jennett et al., 2003 (מורי� בוחרי� בחינו! מיוחד . נתוני� א� ה� בקונפליקטי�

א! דא , התמודדות�זו היא המניעה אות� במחויבות�  . אידיאליסטי�יות�בשל ה

 .בשלה ה� נוטי� לקבל על עצמ� מטלות יתר ועל כ� ה� מועדי� יותר לשחיקה, עקא

)Gersten et al., 2001.(  

  

   הצור� להגיע להישגי� למול יכולתו המוגבלת של הילד1.2

תחושת ההישג של . תפקודו של המורההפוגע ב, שלו� טיפולי עלול ליצור לח6 רגשיי כ

 של גורמי� רבי� ומורכבי� המשפיעי� המורה המטפל בילדי� בעלי קשיי� היא תולדה

 צפיותיו והישגיו ,תפיסותיו,  הילדי�יה� שליכולות,  יכולתו של המורה:כגו�, זה על זה

  ,Greer and Greer, 1992; Nelson, 2001; Zabel)כפי שהוא תופש אות�

(Boomer and King 1984ל באופ� וא� יצפה לעשות הכ,  עבודתו של המורה מורכבת

שהצלחתו ,  רצוי כי מורה. עלול לחוש תחושות של אכזבה ושל כישלו�מושל� הוא

   מטרות ריאליות  לפניויעמיד, ביכולותיו המוגבלות של הילדתלויה 

(Brownell, 1997; Zabel, Boomer ,and King 1984) . בעלי אוטיז� המטפל בילדי�

 להפגי� מיומנות וסבלנות רבה ולעמוד עליו,  הקיצונית של הילדי��נחש� להתנהגות

  הנכונהחוסר מיומנות וקונפליקטי� באשר לדר! הטיפול .במבחני� רגשיי� קשי�

  . (Jennett et al., 2003)עלולי� להביא לשחיקתו

  

שתנות המהירה של  והה,הגידול הדרמטי במספר הילדי� המאובחני� כבעלי אוטיז�

דרכי הטיפול באוטיז� מחייבי� את העוסקי� בטיפול בילדי� אלה להתעדכ� במהירות 

)Mirenda, 2001 .( התמודדות המורה ע� ילדי� בעלי אוטיז� קשה)Jennett et al., 
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   וקידו� ילדי� בעלי אוטיז� דורש התמחות בשיטות טיפול מיוחדות )2003

) Howlin, 1998; Kohler, et al., 2001  .(  

קונפליקטי� בקרב מורי� לילדי� בעלי אוטיז� ובשחיקת� של מחקרי� העוסקי� ב

הילדי� במספר  הדרמטית העלייה. )Jennett et al., 2003(מעטי� מאוד מורי� אלה 

מחקר של התהליכי� העוברי� על  הפרעות אוטיסטיות מחייבתכבעלי המאובחני� 

של נשות חינו! המטפלות בילדי� צעירי� בעלי  �מחקר זה בח� את התמודדות. מוריה�

 לדר! הטיפול בנוגע כיצד קונפליקטי� ,ניסיו� לבררבאוטיז� זמ� קצר לאחר אבחונ� 

  .�משפיעי� על התמודדות

  

   מתודולוגיה. 2

   שיטת המחקר2.1 

 .מסוגורגשות והוא ראשוני על תחושות ועל , מחקר זה נעשה כדי לעמוד על תהליכי�

 בשיטת מחקר איכותי המתאימה לתיאור סובייקטיבי של המציאות  בחרנו,לפיכ!

)Patton, 1990 .(משו לאחרונה לחקר מורי� בחינו! המיוחד ישיטות מחקר איכותיות ש

)2001Pugach ,(,  ולחקר דרכי התמודדות� של הורי� לילדי� אוטיסטיי� ע� האוטיז�

  ). Fleischmann, 2004, 2005 (של בנ� 

  

   הראיונות2.2

יה�  בתחושותראיונות אלה עסקו .מודרכי� וממוקדי�לצור! מחקר זה ערכנו ראיונות  

 יה�ציפיותב,  שלה�מקורות התסכול והמוטיבציהב, רגשותיה�ב,  נשות החינו!של

הראיונות נערכו באווירה .  ע� ההורי� והילדי� שלה�מערכת היחסי�בלהצלחה ו

  . הוקלטו ושוכתבו מילה במילהראיונות אלה .  דקות לשעה40 בי� וארכונינוחה 

  

  :  אוכלוסיית המחקר ושדה המחקר2.3

  .  50 �25המרואיינות היו נשי� בנות 

העובדת שבע שני� ע� ילדי�  והאחרת, עבודתהל השנה הראשונה  שזו אחת,שתי גננות

בעבודה ע� ילדי� בעלי גננת משלימה בעלת ניסיו� של חמש שני� . בעלי אוטיז�

לחינו! מיוחד שזו לה� השנה הראשונה בעבודת� ע� ילדי� נטיות שתי סטוד .אוטיז�

 שני� ע� ילדי� 10 � כהעובדת , שני� 32 בעלת ותק של,  מרפאה בעיסוק. בעלי אוטיז�

עבדה שנתיי� ש קלינאית תקשורת .בעלי אוטיז� ילדי�  מספרבעלי לקויות שביניה�

   .בעלי אוטיז�ע� ילדי� 
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 עבדה שבע והאחרת בעלי אוטיז�נתיי� ע� ילדי� אחת מה� עבדה כשששתי סייעות 

  . שני� כסייעת

 שהגיעו לג� זמ�  בדרגות שונות בעלי אוטיז�)4 �3בני ( לילדי� ני� נערכו בגהראיונות

  .אבחונ� לאחר קצר

  

  יתוח התוצאות נ2.4

 י "כפי שתוארה עgrounded theory השתמשנו בשיטת לניתוח תוצאותיו של מחקר זה 

  .  strauss ,1967)  &(Glaserסגלזר ושטראו

.  ניתחנו את הראיונות פסקה לאחר פסקה� תוחיפוהקידוד השלב  � ראשו�הבשלב 

תפיסת : למשל, ולכל נושא ניתנה כותרת המתארת את תוכנו, הפסקות חולקו לנושאי�

 ,רגשות ותחושות, שיטות ואסטרטגיות פעולה,  תפיסת ההורי�,תפיסת האוטיז�, הילד

   . וכדומהציפיות, קונפליקטי�

 לזקק את הקטגוריות שמטרתו) axial coding(שני השתמשנו בקידוד צירי הבשלב 

מ� הראיונות הללו עלו קונפליקטי� שוני� שסווגו לשלוש  .�ולמצוא קשרי� ביניה

  ).ראה פרק הממצאי�(ריות עיקריות קטגו

  . השוני�בשלב השלישי צמחה תיאוריה שהסבירה את הדילמה שיצרו הקונפליקטי�

, למרות תפקיד� השונה של נשות החינו! עדויותיה� מצביעות על קונפליקטי� דומי�

   . שמקור� בחוויה שיוצר המפגש ע� האוטוז�

  

  ממצאי�. 3

ה� התקשו להינתק מ� העיסוק בילדי� .  גילו מעורבות רגשית רבהכל נשות החינו!

 על התנגדות� של ועסקו רבות בחיפוש אחר דרכי טיפול חדשות במטרה להתגבר

     .הילדי� לטיפול

   ;הקשורי� לטיפול ולכ� קשורי� זה בזהקונפליקטי� משלושה ו נשות החינו! הושפע

נתינה והצור! במידת ההשקעה הרגשית הדרושה להצלחה בטיפול קונפליקט בי�   .א

  .בי� העומס הרב שנתינה זו יצרהלהוריה� ללילדי� ו

גי� משמעותיי� שיביאו להצלחת הטיפול הישוציפיות אשת החינו! קונפליקט בי�   .ב

  . להסתפק בהישגי� צנועי�הכורחבי� ל

קונפליקט בי� הצור! לאל6 ילדי� סרבני� וחסרי יכולת לשת� פעולה בטיפול ובי�   .ג

 .הרצו� להניח לילד בשל התנגדותו
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3.1 �  הנתינה לילדי�  –רגשי  עומס מולבנתינה   צור

קלינאית : ובמעורבות הרגשית כורח טיפולינשות החינו! ראו בעיסוק הרב בילדי� 

  :  בעלי האוטיז� כ! העבודה ע� הילדי�ה שלארה את ייחודיותיהתקשורת ת

היו , הייתי בהשתלמות עובדי קופת חולי
, העבודה ע
 הילדי
 מחייבת עירוב רגשות"

את שמה . ה
 אמרו שאת לא צריכה לערב את הרגשות של�. אנשי
 שנותני
 שירות

או משהו ' תקל'א
 קורא . יקה אותה מהפני
 וכ� את עובדת ע
 האנשי
מסכה ומרח

, אבל כא� זה לא הול� א
 את לא נותנת את עצמ� לילד. לא נעי
 זה לא נוגע ב� רגשית


  ." לא יהיו תוצאות,לא יעזור כלו

.  כי מעורבות� הרגשית הייתה רבה והקשתה על תפקוד�,טענו) 7(מרבית נשות הטיפול 

ארה אחת הגננות את יכ! ת.  במיוחד בתחילת הדר!קשהית הייתה ההצפה הרגש

. הייתי בשוק מוחלט הרגשתי שאני בבית חולי
 במחלקה סגורה: "מפגשה ע� הילדי�

 שעבדה ,גננת שנייה". כאילו זרקו אותנו לירח ולא יודעי
 לכמה זמ� ואי� זה ייגמר

ה כראוי למפגש ע� הילדי�  חשה כי ניסיונה לא הכי� אות,בעבר ע� ילדי� בעלי פיגור

הסייעת  ".מצי� רגשות " כדבריה כיוו� שטיפול בילדי� בעלי אוטיז�,בעלי האוטיז�

מרפאה בעיסוק המרואיינת שעבדה כ ".חודשכבכתה : " כי בתחילת עבודתה,פרהיס

 כי היא מתקשה להינתק מהילדי� ,פרהי דל בעבודה ע� אוטיז� סוהייתה בעלת ניסיו�

  . ג� בלילה

  : הראשונה באוטיז� הסבירהשזו לה ההתנסותנטית סטוד

היו
 אני חושבת המו� על הילדי
 ) ב� הג� לבית(קשה לי לעשות את ההפרדה הזאת "

 ,אני כל הזמ� חושבת אני צריכה לעשות ככה.  בג� משפיע עלי ג
 בביתשקורהוכל דבר 

  ". אולי הייתי צריכה לעשות אחרת

 שני� של 15 בעלת גננת .ישה ג� את הוותיקותהעבודה ע� הילדי� בעלי האוטיז� הת

קשה לי אני כל הזמ� חושבת על : "פרהי סבעלי אוטיז�ניסיו� בעבודה ע� ילדי� 


גננת וותיקה אחרת ."  ג
 בבית,פה העבודה היא כל הזמ�... הילדי
 בבית ועל ההורי

  : הסבירה את הסיבות להצפה הרגשית

פשר לחתו� החיי
 לפני העבודה ואחרי אי א? את יכולה להפריד בי� אהבה ועצב"

   : המחשבות על הילדי� פגעו במצב רוחה ". אי אפשר לחתו�,העבודה

א
 , עובדת בעבודה המעשיתי הרבה פעמי
 שאנ. אני לוקחת את השברי
 אתי הביתה"

  ". וזה יכול להשפיע על המצב רוח,ילד היה עצבני הייתי חושבת עליו כל הזמ�

 אחת הגננות . בבית� ג�געה בתפקוד� של נשות החינו!הנתינה הבלתי פוסקת פ

כאילו . הבנות שלי בגיל הזה הרגשתי שאני לא יכולה להיות פנויה אליה
" :הסבירה

  ". והיא אומרת לי משהו ואני בכלל במקו
 אחר) הבת(אני מדברת ע
 טלי 
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  :הגננת המשלימה קלקלה את יחסיה ע� בעלה

 זה סיפור לא קל ולא כל ,זה קשה. לנו ימי
 קשי
לפעמי
 יש , הוא רוצה תשומת לב "

  ". הבעיה שלי זו אולי,אני לא מצליחה להשקיע ג
 בבית וג
 בג� קשה לי.. כ� טוב

" על חו� הי�"ילדי� בתנאי� של רגיעה למשל ה כי ה� חושבות על ,נשות הטיפול העידו

  .בשנת�" חולמות על הילדי�"או 

  

  :הנתינה להורי� 

אני כל הזמ� חושבת על : "הורי הילדי� סביב יחס� ע�ות נסבו ג� המחשבות הטורדני


  ". המו� על ההורי
,הילדי
 ועל ההורי

תיארו את הקושי ) כל השבע(שבע מבי� תשע המרואיינות התייחסו להורי� וכול� 

קושי זה נבע מסתירה בי� רצונ� לסייע להורי� ובי�  . הרגשי הכרו! בהתמודדות עמ�

  .יצרה ההזדהות ע� ההורי�הקשיי� הרגשיי� ש

  : כי מצבה של בתו זמני,אחת הגננות נקלעה למצוקה כשאחד האבות סבר

אני לא הולכת ' מה אני יכולה להגיד להורי
 היא לא מתקדמת עושה בעיות וכו" ..


ה
 לא יכולי
 להתמודד .. לשת� את ההורי
 בכל הצרות שיש בג� למה להכביד עליה

 
  ". בג�שקורי
ע
 הדברי

קלינאית  .האמת המרה ולהקל על התמודדות� ע�  ההורי�לגונ� עלשות החינו! ניסו נ

את לא . את בעצ
 מעבירה מסר שהוא יישאר כ� כל החיי
 " :התקשורת הסבירה

פה אי� כלי
 להתמודד ע
 . זה הכי קשה. את צריכה לתמו� בה
, יכולה לזרוק את זה

  ".הקושי הזה

א
 הילד נש� אותי . גיד משהו שלילי שהילד עשהלעול
 לא א" :אחת הסייעות ציינה

אבל א
 אגיד לה שהוא ישב ליד , היא כבר יודעת, מה זה יעזור לאימא שאגיד לה

 אבל ,אני מרחמת על ההורי
 מאוד.השולח� ואכל יפה זה יעשה לה טוב וזה יותר חשוב


   " .כל הזמ� מעודדת אות

לא יכולתי לראות את "  :אוד סייעת זו ע� ההורי� הכבידה עליה מה שלהזדהות

התביישתי ,  איש מכובד משחק ע
 ילד ב� ארבע עושה לו פרצופי
 וקולות.האבא

  ."בשבילו להסתכל עליו כי לא רציתי לפגוע בו

זה מה שאת רוצה " כלפי אחת הסטודנטיות  הפטיר" מנותק לחלוטי�"כשאבא של ילד 


זה היה , זו הייתה תגובה מגעילה"היא נפגעה ". לעבוד ע
 הילדי
 האלה, לעשות בחיי

הילד מקסי
 אי� אתה יכול להגיד דבר "צור� להג� על הילד   היא הרגישה". נורא

  ."כזה
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, אז הבנתי שהוא מדבר על משהו עמוק שלו' אני מרגיש ככה'" :בתגובה לכ! האב אמר

השיחה הזאת הלכה אתי הרבה זמ� ועד היו
 זה עדיי� , מתו� ההתמודדות האישית שלו

  ".נשאר

  

   השתחררות מהמעורבות היתרה

 מעורבות� הרגשית בנושאי ,לאחר שני� של עבודה, כי  העידומהמרואיינות י�רק שתי

להינתק מ� העבודה , לא בקלות, ה� החליטו, לדבריה�.  פחתה לשעות העבודההג� מחו6

  : קלינאית התקשורת, ספק התנצלה,כ! הסבירה. לאחר סיו� יו� העבודה

לב� שלי ...עברתי דר� קשה, א יכולתי להפסיק לחשוב על הילדי
 בביתכשהתחלתי ל"

   "כשהוא מצליח זה נות� רצו� וכוח". "אי� תחלי� אימא

  

  בי� צפיות להישגי�קונפליקט  3.2

  

  שלו�י כבעתאכזבה 

נשות החינו! שאפו להצלחת הטיפול והיו מוכנות להשקיע מחשבה ומאמצי� מרובי� 

 מאוד התאכזבוהודו כי ) 6(מרבית נשות החינו! . )לעילראה  (ולהבטיח את הצלחת

 : השתמשו בביטויי� קשי� לתיאור הכישלו� ה� כשילדי� לא התקדמו.כשטיפול נכשל

, "זה תסכול גדול מאוד", "אני מתרגזת" "תסכול" "חוסר אוני
" "אהתחושה היא חר"

"
  ".ו
 דברכל מה שהתאמצנו ועשינו כאילו ש", "זה ממש נורא" "תסכול וחוסר אוני

: ארה את התנסותה בהקניית הרגלי ניקיו� לילדה בעלת קשיי�יאחת הסטודנטיות ת

בשירותי
 היא תשב ותקו
 ואחרי כמה זמ� היא תעשה במכנסיי
 זה מאוד מתסכל "

  " . כי את כבר לא יודעת מה לעשות

  

  תהלי� של הנמכת ר$ הציפיות

שאפו לקד� את הילדי� באופ�  ה�, מחד גיסא .נשות החינו! היו נתונות בקונפליקט

 ה� . מחשש לאכזבה היה עליה� להסתפק בהישגי� צנועי� גיסא מאיד!אול�, משמעותי

 : להל� שתי דוגמאות, ציפיותיה� ולחוש הצלחה ר�בו למדו להוריד אתשארו תהלי! ית

הדבר הראשו� שצרי� לדעת זה להתאי
 את רמת הציפיות " :מרפאה בתקשורתה

הוא יוצר קשר עי� יותר , א
 המבט של הילד יותר ארו�. ליכולת הילדי
 זה די קשה

  ." אז אני כבר נורא מאושרת,טוב

 שאנואני בדר� כלל מציבה מטרות ריאליות אנו לא מציבי
 מטרות עד " :אחת הגננות

 אני לא . עוד�רות שבדר� כלל מוסיפי
 עליהאלה מט, מכירי
 טוב טוב את הילד
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ע
 הזמ� את לומדת לא להציב . אלא מטרות קטנות, מציבה מטרה לעוד שנה שנתיי

  ". מטרות גבוהות מדי

  

  תחושת האושר כתוצאה מהנמכת ר� הציפיות

,  עזרה בהכנת סלט, חיבוק: למשל.  לה� אושר גדולהסבוהתנהגויות רגילות לכאורה 

או , הפחתת נזק עצמי, הסכמת הילד לאכול קציצות, זריקת כדור, יותרקשר עי� ארו! 

  . התנהגות רגועה וירידה באלימות

כיוו� שהכירו ביכולתו המוגבלת של הילד בעל האוטיז� המרואיינות היו מסוגלות 

אני : "אחת הסטודנטיות. שהתקדמות הילדי� הייתה מתונה בלבדכלחוש אושר ג� 

 
כשאני אומרת לו שלו
 ... כשאני רואה את ההתקדמות שלה
 נהנית לעבוד ע
 הילדי

כשהוא מצליח זה : "הגננת המשלימה". פיתיהוא מחבק ומנשק אותי זו הרגשה נורא כ

 ,כשאני רואה את התוצאות בסו� השנה ההצלחה: "וסייעת" נות� רצו� וכוח להמשי�

  ."הרגשה טובה וחשק להמשי�זה נות�  ,ואפילו קטנה

 לתיאור תחושות הנובעות בביטויי הגברה בעלי עצמה חזקההשתמשו  נשות החינו! 

, "הנאה", "�יכ" "קטע מדהי�, "מאוד מאושרת: "כתוצאה מההתקדמות מתונה

 ,"רגעי� של פתאו� אושר" "הרגשתי בענני�", "הרגשה עילאית", "התרגשתי כל כ!"

    ".סיפוק גדול מאוד" ,"אני בשמי� "," הולדתי משהוכאילויש סיפוק "

  

  ": את רואה את חוסר הרצו� שלו" 3.3

 לאל6 ילדי� סרבני� או חסרי הרצו�בי� נשות החינו! חוו קונפליקט שנבע מ� הסתירה 

קונפליקט זה .   לעשות ככל העולה על רוחובי� הרצו� להניח לילדל פעולה לשת�יכולת 

  .יצר תסכול

או אינ� רוצי� לשת� כל המרואיינות ציירו תמונה של ילדי� המתקשי� לשת� פעולה 

חשפו קושי שנבע מהקונפליקט בי� הניסיו� להכריח את הילד לפעול ) 6(מרבית� . פעולה

  . ובי� הרצו� לכבד את הילד ואת רצונו החופשיבניגוד לרצונו

ההרגשה לעבוד ע
 ילדי
 אוטיסטיי
 " :ארה את הקונפליקט אחת הסטודנטיותיכ! ת


את רוצה לעבוד ע
 ילד ואת רואה את חוסר . זה הרבה פעמי
 תסכול וחוסר אוני

, לא להושיב אותו בכוח, כ� להושיב אותו בכוח, אז יש את הדילמה. הרצו� שלו לשבת

לא , א� א
 אכבד את רצונו הוא לא יגיע לשו
 מקו
. להילח
 בו לכבד את רצונו


  "?  אז מה הוא כ� יעשה,כמה זמ� נוותר, יתקד
 לשו
 מקו

 אחר תחבולות למשיכתו תו� פעולה הוביל לחיפוש בלתי פוסקהקושי של הילדי� בשי

  .מכישלונו של הטיפול ולמניעת תסכול הנובע של הילד לטיפול 



  

 83 ♦ קונפליקטי	 המאפייני	 גננות לילדי	 בעלי אוטיז	�"אני לוקחת את השברי	 הביתה"
 

 

 כפי, הילד כדי להימנע מעימות ומתסכול ו שלנשות החינו! העדיפו לעקו� את התנגדות

 ."הוא ישגע אותי) א
 לא(אתה מנסה את זה בדר� אחרת  ":שהסבירה אחת הסייעות

 , קיבעו� במשחק מסוי
 שלא
 ילד במצב": שיטת פעולתההדגימה את אחת הגננות 

, סוקי� חווייתיי� האהובי� על הילדי�יה� ניצלו ע. "אני אנסה לתת לו משחק אחר

  . מגע בצבעי� כדי לגייס� לפעולה, הכנת סלט, הכנת עוגיות מחול,  הכנת עוגיותכגו�

כשאחד .  בפעילות מרגשתהתנסולדי� אחת הסטודנטיות יצרה מעי� חנות שבה הי

 הסטודנטית גייסה הילדי� לא הסכי� לצבוע דפי צביעה כיוו� שהיה עסוק במשחק אחר

 ,אז נתתי לו את המשחק ושמתי אותו על דפי הצביעה":  אותו לפעולה בדר! יצירתית

 ובסופו של , והוא הסכי
,ונתתי לו לגעת בצבעי
, ותו� כדי שהוא משחק אני צבעתי

  ". הצלחתי לשבור את זה לעשות משהו שהוא בכי� היה מתחמק ממנו...ר הוא כ� צבעדב

היא הבהירה לילדי� שכדי להשיג את . המרפאה בעיסוק יצרה מעי� הסכ� ע� הילדי�

כל הזמ� לקשור " . בתמורה דבר אחרעזרתה במתקני� שוני� האהובי� עליה� לתת

הנה אני , לא בכוח, י כופה את עצמי עליואנ.... אותו להביא אותו לא רק לדאוג לפעילות

זה מה שאני יכולה להשיג  אני יוצאת מהילד זורמת אתו.. תחפש אותי הנה אני זזה, פה

  ."  בטיפול

  

  דיו�.   4

   הפחתת עומס מול הצור� בטיפול4.1

 א! כשהדאגה )(Noddings, 1984חינו! ילדי� דורש מעורבות רגשית של המורה 

   לבוא על חשבו� המורה וצרכיו האישיי� העלוללתלמיד רבה מדי היא 

)Sumsion, 2000( . כי , שחיקת המורה בחינו! המיוחד מלמדי�שבדקו אתמחקרי� 

כני התעניינות שוני� והמורה חייב ללמוד להפחית את מעורבותו הרגשית וליצור ת

מחקר זה מתאר דילמה . )Brownell, 1997(שיעזרו לו להסיח את דעתו מעבודתו 

העיסוק . דה בפני נשות החינו! והקשתה עליה� להפחית את מעורבות� הרגשיתשעמ

 לעומס רגשי רב שפגע ביכולת התפקוד של רבות מנשות גר�המתמיד בילדי� ובהוריה� 

מעורבות ה להפחתתהעומס הרגשי יצר צור! .  בראשית דרכ�שה�אלה   במיוחד,החינו!

נשות החינו! נאלצו . ! טיפולית יעילהא! מול צור! זה עמד הצור! בגיבוש דר. הרגשית

 נשאבו לעיסוק וכ! ה�,  לטיפול הילדי�� של את התנגדותשתעקופנהלחפש דרכי� 

  .   חוזר בילדי� ולמעורבות רגשית רבה

 . מרכיב חשוב בעומס הרגשימהווההאינטראקציה ע� ההורי� מ� הראיונות עולה ש

בתקופה זו . דות� ע� האוטיז�התמודהמרואיינות באו בקשר ע� הורי� שה� בתחילת 

הצלחתו המיידית ל ושואפי� ,� ילדו שלההורי� מתקשי� להבי� את מצב
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)Fleischmann, 2004 .(ינו במחקר זה חפצו בקשר ינראה כי מרבית נשות החינו! שרוא

יוצר עומס ה כגור� עמ� ה� תפסו את התקשורת � א! כיוו� שחששו לאכזב,ע� ההורי�

  . ולא כגור� מסייע

 ;Brownell, 1997( מחויבי� בהתאמת ציפיות וסקי� בטיפול בילדי� בעלי קשיי�הע

Zabel, Boomer, and King 1984 .(כי מעבר� של ,מחקר שהתפרס� לאחרונה מלמד 

 של התמודדות וטיפול היה כרו! בהתאמת  מוצלח לנתיב בעלי אוטיז�הורי� לילדי�

כאשר ההורי� תפסו , צפתההתמודדות מוצלחת נ . של הילדוציפיותיה� ליכולת

 ,Fleischmann, 2004(הצלחות מתונות של הילד בעל האוטיז� כהישגי� ניכרי� 

 לאחר תקופת הסתגלות קשה ה� . המרואיינות במחקר זה עברו תהלי! דומה).2005

ו אבל הנמכת.  הילדי� ושמחו בהצלחות מתונות� של ליכולת�התאימו את ציפיותיה

,  והרגישו כמי שנכשלונשות החינו! חוו תסכולי�. ית ר� הציפיות הייתה חלקשל

ה� הגבירו את כשה� חוו קושי זה . כשהתקדמותו של הילד לא תאמה את ציפיותיה�

  .הנתינה הרגשית שנדרשה לש� פריצת דר! טיפולית

  

   הצור� בהכנת המורה4.2

 חשופי� לשחיקה אוטסטי� כי מורי� של ילדי� מלמדמחקר שהתפרס� לאחרונה 

  איש לא הכי� את ).Jennett et al., 2003(אה מהעומס הרגשי המוטל עליה� כתוצ

.  ילדי� בעלי אוטיז� ע�לעומס הרגשי הכרו! במפגשהמרואיינות במחקר זה 

המרואיינות במחקר תחילי זה אמנ� אינ� מייצגות את כלל המטפלות בילדי� בעלי 

 ,במיוחד המורה המתחיל , המורהו של מצביע על הצור! בהכנתזהא! מחקר , אוטיז�

הכשרת מטפלי� ומורי� לחינו! מיוחד מדגישה את . למפגש ע� ילדי� בעלי אוטיז�

שילוב הילד בעל הצרכי� המיוחדי� בכיתה רגילה וממעטת לחשו� את המתכשרי� 

לקראת להכינ� הכשרת אנשי המקצוע צריכה . להוראה לטיפול בילדי� בעלי אוטיז�

 לה�הוריה� ולהקנות לה� שיטות טיפול שסייעו ע�  וז�בעלי אוטיהעבודה ע� ילדי� 

 ,נראה לנו כי דילמות. � הילד וכ! לקצר את תקופת הסתגלותו שללעקו� את התנגדות

 הטיפול  א! סיוע לפני,בעל אוטיז�ג� אושר ה� חלק מחייו של המטפל בילד ותסכול 

  . שר להתמודדות ע� הדילמות ולהרבות את רגעי האולתרו� עשוי ובמהלכו
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