
סמכות הורית  ותקשורת  
 רגשית עם מתבגרים

 
 פסיכולוג חינוכי בכיר  - צבי מרק

 מומחה מדריך                

 ומטפל משפחתי                

 



 נושאי הדיון

מצוקת ההורות בעידן המודרני. 

דמות הבוגר. 

סמכות הורית והאוטונומיה האישית. 

תקשורת רגשית של ההורים והמתבגרים. 

 

   



 :מצוקת ההורות בעידן המודרני
 

סמכותית לחברה  -מעבר מחברה מסורתית
 .דמוקרטית -מודרנית

 ירידה בתלותם של הילדים בהורים בחברה
 .של תקשורת המונים

מקומו המרכזי של הילד במשפחה ובחברה. 

 מידע ותיאוריות  " הצפת"השפעת
חווית כשלון , פסיכולוגיות על רגשי אשמה
 .וחוסר בטחון בתפקיד ההורי

 

 

 



"  צריך שכל איש ידע וישקול שמטבע ברייתו יחיד
אילו  . ולעולם איש בחיים לא ידמה לו, הוא בעולם

אך . אזי חפץ לא היה בקיומו שלו -היה מי הדומה לו
. משהו חדש הוא בעולם, כל אחד ואחד, אל נכון

כי בהעדר אותה  , וטוב אם יעשה את ייחודו לשלמות
 (נחמן מברסלב' ר" )שלמות תתמהמה ביאת המשיח

"  מצוקת ההורות בעידן המודרני מחייבת יותר
,  מתמיד פיתוח תהליכי למידה וגדילה של ההורים

דרכם  על מנת שימצאו את  , ולא רק של ילדיהם
נזכור ביטחוננו בעצמנו הוא התנאי  . בהורות האישית

”  .החשוב ביותר למען הרגשת הביטחון של ילדינו
 הורים כבני אדם -חיים עמית 

 

 



 :דמות הבוגר
 

בעל מודעות עצמית לרצונותיו  , אדם עצמאי מקורי
לאור סולם ערכים  , המכוון את עצמו, ולמאפייניו

אדם כזה  . לתכנית חיים הגיונית ובת מימוש, תואם
מתפתח מתוך מעורבותו במצבי החיים השונים ותוך  
כדי גיבוש תגובות הגיוניות למצבים אלה ולבני אדם  

המעורבות בתרבות היא מעורבות  . המעורבים בהם
לפי עקרונותיה ותוך כדי בחירה של , שלאורה

בוחר האדם את דרכי פעולתו  , המאפיינים שלה
 .ומעצב את אישיותו האוטונומית

 

 



 :”ההורה כבסיס בטוח“
 

כדי  , דמות הורה משמעותי הינה צורך התפתחותי
לחקור   , להתנסות, שהבוגר יוכל לממש כישוריו

הורה המהווה בסיס בטוח הנו  . ולגלות את הסביבה
הוא . רגיש לייחודיות והנפרדות של ילדו, הורה ער

.  מגיב לאיתותיו ומסוגל להיות זמין עבורו בעת הצורך
בכך הוא מאפשר לו ליצור אמון בעצמו ובסביבתו  

 ."עולם"ומעודד אותו לחקור וללמוד את ה 

 

 



סמכות הורית והאוטונומיה  
 :האישית אצל מתבגרים והורים

 
מתבגרים והורים נוטים להסכים שלהורים יש סמכות     

מעשים הנתפסים  , לגיטימית ביחס לנושאים מוסריים
כשליליים מפני שהם פוגעים בזכויותיהם ורווחתם של 

 .אחרים

 :דוגמאות לנושאים מוסריים

לקיחת כסף מההורים ללא רשות. 

הכאת אחים ואחיות. 

לשקר להורים. 

הפרת הבטחות שניתנו להורים. 

 



 הורים ומתבגרים מסכימים על האוטונומיה  
 .האישית של המתבגרים בנושאים אישיים

     

 :דוגמאות לנושאים אישיים 

שימוש בטלוויזיה. 

בחירה עצמית של בגדים. 

חופש החלטה ביחס לשימוש בדמי כיס. 

חופש בבחירת המוזיקה להקשבה. 

 



 המחלוקת בין מתבגרים להורים מתמקדת בנושאים 
 פעילויות כלליות וסיכונים  , הקשורים לנושאים חברתיים 
 .וסובבת את התחום בו יש לקבוע את הגבולות  

 :פעילויות כלליות וסיכונים, דוגמאות לנושאים חברתיים

בת איפור כבד, כגון בן ענידת עגיל. חזות חיצונית. 

סידור בגדים במקומם, אי ניקוי החדר. 

פגישת חבר שההורים אינם אוהבים. 

עריכת מסיבה בהעדר ההורים. 

עישון סיגריות ושתיית אלכוהול. 

נסיעה עם חברים שהם נהגים חדשים. 

 



 :מ”מודל למצוינות המ 

 מאפיינים

 (מקצוענות)מצוינות אישית. 

דרישות וציפיות למצוינות מהחיילים. 

 (העצמה)ציפייה לקשר של אמון ובגרות החיילים. 

יצירת אוירה לא פורמלית בקשר עם החיילים. 

התייחסות ליחיד. 

יכולת הצבת גבולות. 

תחכום בענישה. 

 (”גאוות יחידה“)מחויבות למסגרת המחלקתית. 

אוריינטציה של פיתוח והדרכה. 

 



 :ד”מודל למצוינות המג 

 :ממונים קשר עם

 .הישגים ולויאליות: דורשים ממנו

יצירת דימוי חיובי לגדוד  : מפגין כלפיהם

 .וייצוג הגדוד

 
 :כפיפים בלתי ישירים קשר עם

דמות , דמות סמכותית :רואים בו

 .דמות אב, ייצוגית

נוכחות  :מפגין כלפיהם

טעוני  ”טיפול ב, ודומיננטיות

 ”ירידה אל העם“, ”טיפוח

 :כפיפים ישירים קשר עם

,  מפתח יכולת אישית: רואים בו

,  מאפשר מימוש עצמי כמפקדים

 .נותן גיבוי, מודל ליכולת פיקודית

,  התייחסות אישית :מפגין כלפיהם

,  האצלה ובקרה, דוגמה אישית

 .חניכה והדרכה



 תקשורת רגשית של ההורים    
    והמתבגרים               

קבלה ופתיחות של ההורה והמתבגר אחד כלפי השני .
 .לא כחפץ, כנפרד, תפיסת האחר כבעל צרכים משלו

מידת העניין  . תקשורת רגשית אחד כלפי השני
 .וההנאה שיש לכל אחד מהאינטראקציה המשותפת

מתן  , התאמה בין התנהגות ההורה לצורכי המתבגר
 .התנאים המתאימים למתבגר ובהתאם לתגובתו



יש . חוויה כללית של יחסים חיוביים -חום וחיוביות
התאמה בין ערוצים שונים של התקשורת בין  

התאמה בין הערוץ המילולי  ללא . ההורה למתבגר
 .מילולי

 תפיסה נכונה של ההורה את המצב רוח   -תגובתיות
מזהה ומשנה את ההתנהגות  . הנוכחי של המתבגר

 .בהתאם

הכרת הקצב הפנימי של המתבגר והתאמה  -תזמון
זמן חימום  , התעוררות, שינה , הרגלי אכילה. אליו
 ’וכו



מוכנות ההורה לשנות את התנהגותו בהתאם להתנהגות   -גמישות
 .המתבגר

מוכנות ההורה להשתתף בעולמו של המתבגר כשותף   -יצירתיות
 .”בגובה העיניים“להיות אתו , פעיל

הבנה והתנהגות אל המתבגר , אוטונומיה של המתבגר -קבלה
 .כנפרד

חשיבות לרמה מתונה של אינטראקציה  -כמות האינטראקציה
 .עם הפסקות המאפשרות יוזמה, במידה מתאימה לכל הצדדים 

תנועה חופשית ממצב של סנכרוניות   -התמודדות עם קונפליקט
  .והתאמה למצב של מתח וקונפליקט וחזרה



 .הבניה מול חודרנות 

בנית תמוכות למתבגר:  

הקשבה נינוחה לפני תשובה ופתרון. 

מכוון בצורה  המאפשרות לו להגיע ולבצע  , הורה מייעץ
 .את מה שלמד

הבהרת מותר ואסור בצורה ברורה : הצבת גבולות
ללא עוינות על    , תואמת את יכולת ההבנה של המתבגר

 .שדורש הצבתם

המידה בה ההורה  : פתיחות ומותאמות לעומת שתלטנות
   .ליזום, מאפשר למתבגר להוביל את הסיטואציה



  .עוינות

שעמום, חוסר סבלנות, עוינות סמויה  .
ההורה מתקשר עם המתבגר מכוון לקשר  

 .התגרות בטון חם. אתו אך משתעמם בו

התגרות בטון  , סרקזם ציניות, עוינות גלויה
 .עויין


