הקשר בין העדפות הורים לעיסוקים בתחום הפנאי
להעדפות ילדיהם לעיסוקים בתחום זה
מריטו מהרי ובתיה מרקוביץ בהנחיית ד"ר לימור רוזנברג
החוג לריפוי בעיסוק ,הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב

פנאי הוא תחום עיסוק הכולל פעילויות שהאדם אינו מחויב להשתתף בהם ( American Occupational
 .)Therapy Association, 2014חוקרים שונים חקרו את החשיבות של עיסוקי פנאי עבור התפתחות,
למידה ואיכות חייהם של ילדים ואת הגורמים האישיים והסביבתיים המשפיעים על השתתפותם בעיסוקי
פנאי .אחד הגורמים המשפיעים על השתתפות בפנאי הוא הורים.

בבחינת הקשרים בין העדפות הילדים לתחומי פעילות בפנאי לבין העדפות האבות:
• נמצאה מגמה לקשר חיובי בין העדפות הילדים לפעילויות ספורט לבין העדפות האבות
לתחום זה.
• נמצאו קשרים חיוביים מובהקים בין העדפת הילדים לבין העדפות אבותיהם בתחומים של
יצירה ,יצרנות בבית ,פעילויות הנעשות מחוץ לבית ופעילויות לימודיות.

חוקרים מצאו קשר הדדי בין השתתפות לבין העדפה ,כלומר בהקשר זה העדפה היא אחד הגורמים
להשתתפות בעיסוקי פנאי .מחקרים שונים בדקו את הגורמים המשפיעים על העדפות ילדים בתחומי
עיסוק שונים וביניהם תחום הפנאי .אולם ,לא נבדקה ההשפעה של העדפות הורים לתחומי פנאי על
העדפות ילדיהם לתחומי הפנאי .לכן מטרת המחקר לבחון את הקשר בין העדפות הורים בתחומי פעילויות
פנאי להעדפת ילדיהם בתחומים אלו.

 .1ימצא קשר בין העדפותיהם של אבות לתחומי פעילויות פנאי לבין העדפות ילדיהם.

 .2ימצא קשר בין העדפותיהן של אימהות בתחומי פעילויות פנאי לבין העדפות ילדיהן.

במחקר השתתפו  30ילדים בטווח גילאים של  6-12והוריהם.
הילדים לומדים במסגרות החינוך הרגיל ואינם מטופלים או
טופלו בעבר במקצוע בריאות כלשהו .לא נכללו במחקר ילדים
ממשפחות חד הוריות ,ילדים הלומדים במוסדות החינוך
המיוחד ,ילדים בעלי אבחנה רפואית נוירומוסקולריות או ליקוי
סנסורי או ילדים בעלי ליקויים קוגניטיביים חמורים.

• שאלון פרטים אישיים.
• שאלון תחומי עניין :Interest Checklist (Matsutsuyu, 1969) -מטרת הכלי היא למדוד את מידת
ההעדפה של הנבדק בכל תחום פנאי על ידי דירוג הפעילויות בתחומים השונים .נעשה שימוש בגרסה
חדשה יותר של  )2008( Heasman & Salhotraהכלי תורגם לצורך המחקר וכולל  69פעילויות
המתחלקות ל 9-תחומים .על ממלא השאלון לסמן את רמת העניין שלו מכל פעילות :אוהב /בסדר /לא
אוהב /רוצה לנסות.

בבחינת הקשרים בין העדפות הילדים לתחומי פעילויות פנאי לבין העדפות האימהות:
• נמצאה מגמה לקשר חיובי בין העדפת הילדים לבין העדפות אימהותיהם לתחום הבידור.
• נמצאו קשרים חיוביים מובהקים בין העדפת הילדים לבין העדפת אימהותיהם לתחומים של
יצירה ,יצרנות בבית ופעילויות לימודיות.

• ממצאי המחקר העיקריים מאששים באופן חלקי את ההשערה כי העדפות הילד קשורות
בהעדפות הוריו לעיסוקי פנאי .יש גורמים רבים המשפיעים על ההעדפה שיכלו להוות משתנים
מתערבים אותם יש לחקור בהמשך.
• נמצאו יותר תחומים בהם היה קשר בין העדפות האבות להעדפות ילדיהם לעומת מספר
התחומים בהם נמצא קשר בין העדפות האימהות להעדפת ילדיהם .כלומר ,יתכן כי מיפוי
העדפות ההורים ,ובפרט אלו של האב ,לעיסוקים בתחום הפנאי חשוב במהלך תכנון
התערבות ,ועשוי להשפיע באופן חיובי על השתתפות הילדים כיון שהפעילויות ייבחרו על פי
העדפות ההורה וכך הילד יירתם לטיפול וייהנה ממנו.
• מחקר זה תומך בגישה כי ישנה חשיבות מרבית בהגברת מעורבות האב ולקיחת חלק פעיל
בטיפול בילדים .ממצא זה תואם לשינוי בהנחה כי ליחסי אב -ילד יש השפעה מועטה על
התפתחות ילדיהם ולעובדה כי אבות עוסקים יותר בפנאי בזמנם המשותף עם ילדיהם.
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