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 ריקודי עם ואינטלגנציה רגשית בגיל הרך

 

 " תל חי"מכללה אקדמית , ר עפרה ולטר"ד: מאת

 "אוהלו"מכללה אקדמית , ו סט'אונג           

                                                  

בני המין האנושי מסוגלים ועושים שימוש בגופם כדי לבטא 

(. 3100, רונן)את רעיונותיהם ורגשותיהם באמצעות התנועה 

, הלומדים להניע את גופם, דבר זה נכון במיוחד לגבי ילדים

-בהט)לפתח דמיון ולהביע את מחשבותיהם באמצעות ריקוד 

, נועה היא צורה בסיסית של התנסות ותקשורתהת(. 3112, רצון

שבאמצעותה לומדים הילדים להתמודד עם משימות שונות 

 (.3112, שריר)בחייהם 

מחקר זה  עוסק בקשר שבין התנועה המוטורית לבין 

המחקר בודק את השפעת הריקוד במעגל על . התחום  הרגשי

 עוד בוחן המחקר. יכולות האינטליגנציה הרגשית של הילדים

את השפעתם של ריקודי עם על יכולת השליטה העצמית 

תוך השוואה בין ריקוד , והוויסות הרגשי בקרב ילדים בגיל הרך

 . במבנה במעגל לריקוד בחלל בלתי מאורגן בריקוד עם

  במסגרת המחקר הועברו שאלונים לשישים ילדים בשני

בגן אחד . בקיבוצים( גילאי שלוש עד שש)גילי -גנים בהרכב רב

ובגן השני , תנסו הילדים בריקודי עם באופן סדיר במהלך שנהה

 . הילדים לא נחשפו לריקודי עם

בדק את רמת " יכולות אינטליגנציה רגשית"שאלון 

האינטליגנציה הרגשית של הילדים בשני הגנים ואת 

השערת המחקר היתה . התקדמותם בנושא במהלך השנה

 . י הגניםשימצאו הבדלים באינטלגנציה הרגשית בין שנ

מניתוח שנעשה לבדיקת קשרים ושונּות בין המשתנים עולים 

ממצאים המצביעים על שיפור באינטליגנציה הרגשית בשני 

כאשר בחלק ממשתני האינטליגנציה הרגשית נמצאו , הגנים

 . הבדלים מובהקים בין שני הגנים בעקבות הריקוד במעגל

ריקוד הממצאים מצביעים על קשר מובהק בין , בנוסף

. במבנה המעגל בריקוד עם לבין ויסות רגשי ושליטה עצמית

לא נמצא קשר מובהק בין ויסות רגשי ושליטה , לעומת זאת

 .עצמית לבין משתנה המין וגיל הילדים

 

אינטליגנציה , ויסות רגשי ושליטה עצמית :מילות מפתח

  .גיל הרך, מרחב, ריקוד במעגל, רגשית

 הקדמה

מודרני מאופיינים בקצב מהיר -הפוסטהחיים בעולם 

ההורים נמצאים שעות רבות . ובמירוץ אחר הצלחה ושגשוג

מבלים את רוב שעות הפנאי , כבר מגיל הגן,  והילדים, בעבודה

. מחשב וטלוויזיה, משחקים אלקטרוניים, עם צעצועי פלסטיק

בנסיבות אלו הם מתקשים לפתח מיומנויות מוטוריות או 

שכן  ההתפתחות ; וזאת בניגוד לטבעם, כישורים חברתיים

הקוגניטיבית והחברתית , מוטורית-הגופנית, ברמה הרגשית

 .מתרחשת ומתעצבת דווקא בתקופת הגיל הרך

עיצוב אישיותו של הילד הצעיר הוא תהליך מורכב , כאמור

ולכן החוויות שהילד , ל"צדדי המתבטא בכל הרמות הנ-ורב

לחיים ובעלות השפעה רבה  עובר בתקופה זו משמעותיות ביותר

כי , גורס( 0992)סרוף . על ערכיו והרגליו העתידיים כאדם בוגר

כיום יותר ויותר ילדים נכשלים ביצירת קשר חברתי בתוך 

וחווים תסכולים ולחץ העלול להזיק להתפתחותם , חברת הגן

רמת התסכול שהילדים חווים כתוצאה . הרגשית התקינה

כיוון , גבוהה ואף מסוכנת מכישלון ביצירת קשר חברתי

שהמסוגלות שלהם לבטא את רגשותיהם באופן מילולי נמוכה 

מדגיש שההצלחה  Goleman, 1995))גולמן . יחסית למבוגרים

בהשתלבות חברתית עתידית תלויה באינטליגנציה הרגשית של 

מאייר . האדם יותר מאשר באינטליגנציה הקוגניטיבית

טבעו את המונח ( Mayer & Salovey, 1997)וסאלוביי 

בהתייחסם ליכולת התמודדותם של , "אינטליגנציה רגשית"

, הכוללת מודעות עצמית לרגשות, אנשים שונים עם רגשות

זיהוי רגשות וניהול מערכות , מוטיבציה עצמית, ניהול רגשות

מכאן עולה השאלה כיצד ניתן לטפח אינטליגנציה . יחסים

 .רגשית של ילדים

, מסבירות (Walter, 2009; 2011) וולטר( 3112)שובל 

שבאמצעות התנועה אפשר לתרגל ולקדם יחסים חברתיים 

מכיוון שתנועות הגוף מזמנות אינטראקציות , ויכולות רגשיות

התנועה היא צורך . חברתיות והתמודדות עם יכולות רגשיות

, Walter, 2012);  3112, קוטלר)ראשוני של האדם 
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. דד עם משימות שונות בחייםובאמצעותה ניתן ללמוד להתמו

ניתן לחוות אותה , כאשר התנועה הופכת לצורה של ריקוד

החברתי , התפישתי, התנועתי, כגון החושי, בהיבטים שונים

 (. Koff,  2000)והרגשי 

זוהי . ריקוד הוא אחת מצורות האמנות הקדומות ביותר

שפה אמנותית שבה מבטא האדם את עצמו ויוצר תקשורת עם 

. הריקוד הוא דחף וצורך אנושי בסיסי. אמצעות תנועהזולתו ב

את רעיונותיו , כל אדם מסוגל להשתמש בגופו ולבטא את עצמו

בשנים האחרונות גדל מספר . ואת רגשותיו באמצעות התנועה

מוסדות החינוך הבוחרים בריקודי העם כחלק מתוכנית 

הילדים חייבים להיות , במהלך הריקוד הקבוצתי. הלימודים

גלים להתאים את תנועותיהם לתנועות ילדים אחרים מסו

הם , על מנת לנוע בהרמוניה עם שאר הילדים. הרוקדים ִעמם

. כדי להצליח לרקוד בשיתוף פעולה" יחסים"נדרשים ליצור 

ולטר ובן )שליטה וויסות רגשי , ניסיונות אלה דורשים איפוק

י של מציינת כי המבנה הגיאוגרפ( 0923)ברטונוב (. 3100, צבי

ונותן ביטוי , "בצוותא"ו" ביחד"הריקוד העממי בנוי על המושג 

כי , (שם)עוד היא מוסיפה . לשמחה של שותפות והדדיות

וככזו היא מביעה רגשות , היצירה העממית היא קולקטיביזם

ומחשבות משותפים לכלל בני האדם ולא משהו אינדיבידואלי 

 .זוהי יצירה השייכת לכולם. ופרטי

סתמך על ממצאי המחקר שערכו ולטר ובן צבי מחקר זה מ

הריקוד במבנה ,  בו נמצא כי במסגרת ריקודי עם, (3100)

תורם לויסות , להבדיל מהריקוד בחלל בלתי מאורגן, המעגל

הגילאים נעו )לשליטה עצמית ותחושת ביטחון אצל ילדים בגן 

בקבוצות ( 5.35כאשר הגיל הממוצע עמד על  2 -ל 2בין 

מחקר זה בודק את  השפעת ריקוד .  ים בארץמאזורים שונ

ריקודי עם על יכולות האינטליגנציה הרגשית בקרב ילדים  בגיל 

ובנוסף תיבדק  האם קיימת שונות בתחושת , הרך מאזור אחד

ויסות ושליטה  עצמית בקרב קבוצת הילדים הרוקדים ריקוד 

 .העם  במבנה מעגל ובחלל החופשי

 

 אינטליגנציה רגשית

 אינטליגנציה רגשית היא חיבור מושכל של  ,(3101)קידר לפי 

עם עצמו ועם  הרצויהמוביל את האדם למצב , מחשבה ורגש

בין הרגשות ובין התהליך  נבון מיזוג ושימוש. סביבתו

 מאפשר תגובה הנובעת מבחירה ולא ,הקוגניטיבי

נשמע לראשונה " אינטליגנציה רגשית"המושג . אימפולסיביותמ

 Multiple)" האינטליגנציות המרובות"יאוריית עם פרסום ת

Intelligences Theory)  גרדנרשל (Gardner, 1983) . בניגוד 

 

 

, לתפיסה המסורתית המצמצמת את האינטיליגנציה האנושית

תפיסת האינטליגנציה כגורם יחיד אינה ש( שם)טוען  גרדנר

ציע מ הוא ,לפיכך. משקפת את טווח הכישורים האנושיים

 -לוגית, אינטליגנציה מילולית: אינטליגנציות מונהששל  קיומן

-תוך, נטורליסטיתתנועתית , מוסיקלית, מרחבית, מתמטית

  .אישיתנוביאישית 

לתיאוריית האינטליגנציות המרובות של  תייחסמ (0992) גולמן

 "יםאישי-תוך"ה :שני כישוריםתוך התמקדות ב ,גרדנר

הוא מתייחס  ,אישיתנהביאינטליגנציה נוגע לב". אישייםנבי"הו

, יכולת לטפח מערכות יחסים, מנהיגות: לארבע יכולות נפרדות

. וכושר תפיסה של מבנה חברתי חבריםגילוי אמפתיה כלפי 

אישית היא היכולת המופנית כלפי פנים -תוךהאינטליגנציה ה

. הם ושימוש בהםיהבחנה בינ, יורט גישה לרגשותומאפשרת לפ  

לאדם להבין ולהעריך את עצמו  תשעוזר המודעות העצמית היזו

  .(0992, גולמן)בצורה נכונה 

טענו  (Mayer & Salovey, 1997) מאייר וסאלוביי

מאפשרת לנו ה ,יכולות תדרִס היא  שהאינטליגנציה הרגשית

. להיווכח כיצד ההבנה והתפיסה הרגשית משתנות מאדם לאדם

כולל ( שם)של מאייר וסאלוביי האינטליגנציה הרגשית  מודל

 :חמישה רכיבים מרכזיים

יכולתו של האדם לזהות כיצד : מודעות עצמית לרגשות .0

הוא מרגיש ברגע נתון ומהן המחשבות המלוות מצב רוח 

 . זה

באופן שמונע , ן רגשותיכולת לווסת ולמת  ה: ניהול רגשות .3

 . ומצוקה קשה" הצפה רגשית"

היכולת לרתום רגשות לשם השגת : מוטיבציה עצמית .2

והיכולת לדחות סיפוקים המעכבים את , מחד מטרה

 .מאידך המטרה

היכולת לזהות אותות חברתיים ואת : זיהוי רגשות .2

 . רגשותיהם של אנשים אחרים

במיומנויות  יכולת לשלוט:ניהול מערכות יחסים .5

שליטה עצמית והבעת , ביטוי רגשי הולם, חברתיות

 .אמפתיה לרגשותיו של האחר

יכולת להבין כנטליגנציה הרגשית איל להתייחס ניתן, על כן

להבין , יכולת להטמיע רגשות במחשבות שלנו, ולהביע רגשות

ולהחליט באמצעות הרגשות ולנהל את הרגשות של עצמנו ושל 

על , יכולות אינטליגנציה רגשית מתפתחות בגיל הרך .האחרים

תוך אינטראקציה עם הסביבה ותיווך של , פי שלבי ההתפתחות

פועל ים מצביעים על חשיבות החינוך הרגשי המחקר. המבוגרים

 דעות מוופיתוח  למידה על תהליכים רגשיים: בשני מישורים
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 & Barford, 2002; Best); 2102 ,ועמיתים זיידנר (רגשית

(Geddes 2002. 

 

 רגשי וויסותשליטה עצמית 

במוח מתרחשים תהליכים אשר לעתים קרובות אין לנו שליטה 

" עצמית שליטה" המושגמגדירה את  (0993)רונן . עליהם

. חיצונית כפייה עדריתנהגותו בהב לשלוט האדם של יכולתכ

, פקדמת הואה שבה הסביב על משפיע הוא התנהגותו באמצעות

, עצמית שליטה לש תוהיכול. ובסביבת השולט להיות הופך וכך

 -נכללות במושג ויסות רגשי  ,דחפים ומיתון סיפוקים דחיית

מושג זה מתייחס ליכולת להיענות להוראה או לבקשה וליכולת 

קופמן , ברגר)או לחדול ממנה בהתאם למצב /ליזום התנהגות ו

 . Walter, 2011; 2011) ,ובן צבי ולטר; 3112, והניק

 ,עצמית שליטהמחלקת את המשמעויות של ( 0993)רונן 

 :לארבע קטגוריות ,יי האדםחב שונים מעגלים על ותעישפהמ

כאשר אדם שולט בעצמו הוא יכול להיות  - קיומית משמעות

גמיש ביחס לשינויים וכן לזהות ולנצל הזדמנויות לשיפור חייו 

 . ולמימוש מלוא יכולותיו

עצמית לבלום  שליטה בעל אדם של יכולתו - מוסרית משמעות

 .את דחפיו ורצונותיו לטובת הכללים שהחברה קבעה

יכולתו של האדם לנהל את עצמו ולהתאים  - חברתית משמעות

המשתנה בתרבויות )את פעולותיו למטרה מרכזית ומשותפת 

( בהתאם לתרבות בה הוא חי)כדי להיות אדם עצמאי , (השונות

 .ולממש את יכולותיו כחבר בקהילה

 הקשורים דברים לשנות האדםשל  יכולתה - אישית משמעות

 לומקנה , וביטחון תקווה לאדם פקתמשמעות זו מס. בעצמו

 . לפעולותיו ומעניקה לו תחושת שליטה אחריות

להסיק כי שליטה עצמית היא גורם מרכזי בשמירה על  ניתן

להשגת חיים  דרךוכן מהווה , בריאותו הנפשית של האדם

כאשר אדם נמצא בחוסר שליטה הוא . יציבים ומבוססים

לא יצליח להתמודד , ייתפס בחברה כמי שסובל מבעיות רגשיות

עם אירועים ומצבי לחץ בחייו ויחוש חוסר אונים ודיכאון 

רגשי מתפתחים החל מהקשר  וויסותשליטה (. 3112, קופרמן)

יות חברתיות ובהמשך תוך כדי אינטראקצ, בין האם לתינוק

וזאת  -פורמליות -במסגרות החינוכיות הפורמליות והבלתי

 . במקביל להתפתחות המוטורית בגיל  הרך

המזמן  ,קבוצתי-משחק תנועתיהפעילות בגן הילדים מאפשרת 

תוך דרישה ים חברתיים לילד התמודדות ופיתוח כישור

 & Carlson;3112, שקדי)לאחרים להתאים עצמו כפרט 

(Moses, 2001. 

 

 

 בגיל הרך רגשית התפתחות

 רגשיים שינויים הילדים עוברים הגן גיל בתקופת

 שליטה מיומנויותכיוון שטרם רכשו . מאוד משמעותיים

הילדים הצעירים מתקשים לשלוט בדחפים ולדחות , עצמית

 כברשמתחילות להתפתח  אלה יכולות ,יחד עם זאת. סיפוקים

פיתוח . בגיל העלייה עם ומשתפרות הולכות, הינקות גילב

, הכללית הווה חלק מהתפתחות הילדמהרגשית  יכולתה

הכוללים גירויים , במידה רבה חיצוניים מגורמיםהמושפעת 

מזדמנים ובאמצעות התערבויות  יזומות על ידי דמויות בוגרות 

ה תנועקשר מובהק בין  מחקרים מצביעים על .  ואנשי חינוך

ד היל התפתחות על עיםהמשפי רגשי ויסותו עצמית שליטהל

 (. 3112, קופרמן; 0992, סרוף)

ואת  רגשותיהם את להבין מתחיליםבגיל הרך  הילדים

כך מתפתח כושר  כדי תוך. הסיבות הקשורות לרגשות אלו

 לקייםהמאפשר להם לשלוט בהבעת הרגשות כדי , ויסות עצמי

; 252' עמ, 0992, סרוף)התנהגות מותאמת במצבים שונים 

הילד לומד באמצעות התנסויותיו  (.3112, ברגקרוננ-פינק

הנסיבות  ,לעתים. היומיומיות בחברה להתגמש בהבעת הרגשות

ולעתים הן מאפשרות לו לפעול , החיצוניות דורשות איפוק רב

ילד בעל שליטה . על פי דחפיו ולהביע את רגשותיו כרצונו

על מנת . עצמית יצליח להתאים את רגשותיו למצבים שונים

ים בגיל הגן יוכלו להתפתח בצורה תקינה בתחומים שהילד

על המבוגרים הסובבים אותם לדאוג לעושר גירויים , שונים

וזאת בנוסף לתהליכי התפתחות , בסביבה שהם מזמנים להם

 (. 3112, לידור)והבשלה ביולוגיים 

ההתנסויות מסייעות לילד לממש את האפשרויות 

היעילים  התפקודים כאשר, התורשתיות הגלומות בו

והכישורים המתפתחים ייקבעו על ידי איכותן ותדירותן של 

גורס שבהתפתחותו   (Humphrey, 1980)האמפרי. ההתנסויות

הכללית של הילד קיימים יחסי גומלין בין תנועה לארבעה 

. החברתי והקוגניטיבי, הרגשי, מוטורי-הגופני: מרכיבי אישיות

מרחיבים את , הילדים חוקרים את הסביבה ,באמצעות התנועה

 .ידיעותיהם ומפתחים כישורים גופניים ורגשיים

, התנועה היא הביטוי האינטימי והראשוני של האדם

כבר ברחם האם . ובאמצעות תנועותיו הוא מתגלה לסביבתו

כך שהתנועה קודמת לקולו , מתקיימות תנועות ראשוניות

. (Orpet, 1972; 0992, צוןר, 0923, טרנבי)הראשון של היילוד 

( מחול ועוד, משחקי ספורט)חשיפה לפעילויות תנועתיות שונות 

, מוטוריות-חשובה ביותר בגיל הגן לשיפור יכולות פסיכו

המאפשרות לילד תפקוד גופני תקין ושליטה על גופו ועל המרחב 

 שהתנסות ממשית ופעילות , מוסיף( 0929)לוין . בו הוא נמצא
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ב אביזרים מהסביבה חיוניות להתקדמות יכולתו גופנית בשילו

כאשר הסביבה עשירה . מוטורי-של הילד בתחום הפסיכו

. הילד באופן טבעי ייגש לחקור ולבדוק את הדברים, בגירויים

כך , ככל שהילד פעיל יותר ומתנסה בפעילויות פיזיות מגוונות

ההתפתחות העצבית של . תלך ותתפתח מערכת העצבים שלו

. שרת לילד לנצל ביעילות את האפשרויות שבסביבההמוח מאפ

והילד יהיה מסוגל לבצע , מערכות שונות בגוף יתפתחו, לבסוף

 . פעולות מורכבות יותר

מדגיש שללא יכולת חקר וסקרנות (Flavell,1981) פלבל 

, (שם)לפי פלבל . לא תהיה התפתחות שכלית תקינה, של הילד

לומד את תכונותיהם הילד בודק חפצים ו ,באמצעות התנועה

, מרחק, צבע, צורה, ואף רוכש מושגים בסיסיים של גודל

כאשר הילד מגיע לשלב החשיבה . כיוון ועוד, זמן, מהירות

, הפשטה, מיון, הבחנה, ירכוש יכולת השוואה, המתקדמת

הילד לומד להיות  ,תוך כדי תהליכים אלו. הכללה ופתרון בעיה

 .מרוכז ולהתעלם מגירויים מיותרים

הילד שמתנסה . גם לתנועה חשיבות רבה בתחום הרגשי

, בפעילויות מגוונות של תנועה ישכלל את יכולותיו המוטוריות

ביטחונו העצמי יגבר , וכך תחושת השליטה על גופו תתעצם

באמצעות התנועה הילד אף לומד . והוא יפתח דימוי עצמי חיובי

 & Sherborne, 2001; Walter)עצמאות ואחריות, לגלות יוזמה

Hen 2012) .  

המשימות התנועתיות מאפשרות לילד ללמוד להתחשב 

עמידה בתסכולים , התאפקות, במציאות על ידי דחיית סיפוקים

 ,Nicholsהיתאמות ו (0922, ודודאי בר, מאיר)ושליטה עצמית 

1990).) 

 

 שליטה עצמית השפעת התנועה על ויסות רגשי ו

 (Lazarus, 1994; Sherborne, 2001) לזרוס, שרבורן

כל . טוענות שקיים קשר חזק בין התנועה  והרגש( 3100)ולטר ו

והן פועלות בקשר , תנועה מופיעה בשילוב עם תנועות נוספות

כמו , חברתיים-הדוק עם תפקודים קוגניטיביים ורגשיים

 הלר-נאבל)עצמאות ומנהיגות , הזדהות, שליטה עצמית, ביטחון

ק משחררים את הילד מחרדה תנועה ומשח(. 0999, ועמיתים

וכאשר הוא מתנועע הוא נהנה ובמקביל משחרר לחץ , ומתסכול

, הנפורד)מצטבר בעקבות תסכול והיבטים רגשיים ופיסיים 

3111.) 

שהילד השולט בתנועותיו ורכש , מוסיפה( שם) הנפורד

לא יחשוש מלהשתתף במשחקי תחרות , מיומנויות שונות

יום ולהיות חשוף לחברת שמתקיימים בסביבתו בחיי היומ

הודות לכך יהיו לו יותר הזדמנויות לקשור קשרי . ילדים אחרים

השליטה הגופנית מאפשרת . חברות ולפתח כישורים חברתיים

לילד להתמודד עם אתגרים מוטוריים ואף עם אתגרים 

, תהליכים אלו מתחילים כבר ברחם, כאמור. חברתיים ורגשיים

קיומו בעזרת התנועות שהוא  כאשר התינוק מאותת לאימו על

 גלאיו. וכך הוא ממשיך להתנועע עד לידתו, מבצע ברחם

Gallahue, 1982)) שהתנועה היא התקשורת הראשונית , טוען

ובאמצעותה הוא לומד על הסובבים אותו ויוצר , של התינוק

, ליטוף, כל תנועה קטנה כמו זריקת חפץ, למעשה. ִעמם קשר

רה להתפתחות הקוגניטיבית קשו, דחיפה ונגיעה בחפצים

. חברתית ולא רק להתפתחות המוטורית-תפתחות הרגשיתהול

וכך ישפר את , יגיע להתנסויות מרביות ,כאשר הילד פעיל יותר

; רמת התפקודים שונים ואת התחום המוטורי והקוגניטיבי

והוא יפתח דימוי עצמי חיובי , הודות לכך יגבר ביטחונו העצמי

בפעילויות אלו חייב להיות על איכות הדגש (. 3111, זיפר)

הילד ילמד , ככל שהפעילות תהיה חווייתית ומהנה: הפעילות

להתמודד עם תסכולים ולשלוט , להתחשב ולדחות סיפוקים

כאשר הילד . במחשבות ובהתנהגות, ברגשות, בתנועה, בדחפים

הוא מעריך את יכולותיו מול , ניצב מול משימה תנועתית

ל מנת לבצע משימה ומשקיע מאמצים המשאבים הנדרשים ע

מיומנויות אלו מאפשרות לילד לפתח ויסות רגשי . רלוונטיים

. לביצוע התנועה" כלי"כשהגוף משמש כ, ושליטה עצמית

שלא ניתן להפריד את התנועה מהתחום , אם כך, מסתבר

 .שכן תרומתה להתפתחותו של תחום זה רבה, הרגשי

 

 אינטליגנציה רגשיתמפתח הכגורם  עם  ריקוד

זהו ביטוי . קיים בתרבות האנושית משחר קיומהמחול 

הוא מעצב . ויש לו כוח עצום, של תנועה, ראשוני של חיים

, רצון-בהט) דת ורגשות, לאום, דימוי עצמי ואישיות, תרבות

3112) . 

דחף , ריקוד הוא אחד מצורות האומנות הקדומות ביותר

שפה אמנותית שבאמצעותה  התנועה היא. וצורך אנושי בסיסי

כל אדם . מבטא האדם את עצמו ויוצר תקשורת עם זולתו

את , מסוגל להשתמש בתנועות גופו כדי לבטא את עצמו

ובכל חברה קיימים ריקודים עממיים , רעיונותיו ואת רגשותיו

 Folk]ריקודי עם (. 3100, רונן)ייחודיים המושפעים מתרבותה 

dances] ,ות במקומות שונים בעולם המכונים לעתים קרוב

נוצרו בראשיתה של , "מחול לאומי"או " ריקודי איכרים"כ

בתחילה . החברה הכפרית בהשפעת הריקודים שקדמו להם

שימשו ריקודים אלה כאמצעי ביטוי של תכנים דתיים וכדרך 

המסייעת להתגבר על פחדים או לעודד ולהלהיב אנשים בכפר 

(Brinson, 1991) .גדל מספרם של מוסדות  בשנים האחרונות

" ריקודי עם"הבוחרים בחוג , החינוך ובכלל זאת גני ילדים

 ,כמו ריקודי עם ,ריקודים בקבוצה. כחלק מתוכנית הלימודים

 ,חושי ותודעתי, כגון מוטורי ,מאפשרים ביטוי במישורים רבים
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 הילדומהווים מרכיב מרכזי וחשוב בחינוך הרגשי והחברתי של 

(3100Walter, ). מהלך הריקוד הקבוצתי הילדים חייבים ב

להיות מסוגלים להתאים את תנועותיהם לתנועות ילדים 

ביעילות עם שאר חברי הקבוצה  נועעל מנת לוזאת , נוספים

 ,Cholod 2100 ,ובן צבי לטרו;;) ולמיםהולשמור על יחסים 

1994; Nichols, 1990;  Walter, 2011; .) פעולה זו דורשת

מון ומעודדת את  ,רגשי ויסותושליטה , איפוק החברתי הא 

עניקה ומ ,מועקה אישיתוההדדי תוך שהיא מפיגה לחץ 

אף הילד ". השתייכות"תחושת ביטחון של  ריקודלמשתתפים ב

שבו כולם  ,הביישן וחסר הביטחון עשוי להצטרף לריקוד כזה

גם חשיבות רבה קיימת . לא מתבלטים ואין בו סולנים, שווים

 ולטר; 3115, גרוס) מעגלה  - עםהצע ריקוד צורה שבה מתבל

, המעגל מסמל שלמות פנימית. ( Walter, 2011;3100, ובן צבי

. המתקשרת הן עם תחושת ביטחון והן עם תחושת שליטה

סביר להניח כי יחוש שליטה , כאשר אדם מרגיש שלם עם עצמו

 )  ייס'מריאן צ  .תגבר בעצמו ותחושת הביטחון העצמי שלו

1975 ,Chaiklin( שימש המעגל; השתמשה במעגל בטיפוליה 

 לקראת נע משתתף בו כל כאשר ,רגשות להבעת ככלי

 כוח של תחושה חזקה וחווה אנרגיה של משותפת התקבצות

המעגל הוא המבנה (. ;Chaiklin, 1975 3112, סביר)  וביטחון

. הראשוני ממנו יכולות להתפתח צורות נוספות של קשר

, ל מאפשר לנו לצאת מאותה נקודה ולחזור אליההמסלול העגו

, סביר) במרחבולכן הוא עשוי להשרות ביטחון בהתמצאות 

תפיסה מרחבית מפותחת מקנה תחושת שליטה בסביבה  .(שם

. ותורמת לתחושת הביטחון התנועתי של הילד ,ובמתרחש

 יוכלהריקוד במעגל יכול להוות עבור הילד כלי שבעזרתו 

המעגל הוא מבנה המאלץ . ולעצב את תנועתולעדן , אפקהתל

ובתוך כך לתרגל שליטה  ,את הילד להתאים את עצמו לכלל

מקום המזמין זהו גם ; פיתוח מודעות רגשיתוגם , רגשי ויסותו

בר , מאיר ;3100, בן צביו ולטר) משרה תחושת ביטחוןו למגע

 .(; 0922Walter, 2011, ודודאי

  3100-י שנערך בבהתייחס למחקרם של ולטר ובן צב

(Walter,  2011),  י עם ברצף בו הילדים רוקדים כי ריקודנמצא

, בחלל הבלתי מאורגןבריקודי עם  הריקוד  להבדיל מן, במעגל

ולשליטה עצמית אצל ילדים בגן ומשרה בהם  ויסותתורם ל

, למשתנים דמוגרפים השונים כמו גילללא קשר תחושת ביטחון 

  .  מין וסוג הגן

ילדי גן אחד נחשפו  -במחקר זה השתתפו שני גני ילדים 

ההשערה הייתה . לפעילות ריקודי עם וילדי הגן השני לא

שהקבוצה שתיחשף לריקודי עם תגלה שיפור ביכולות 

השערה נוספת הייתה שיימצא קשר . האינטליגנציה הרגשית

לבין התנסות בתנועה  ויסות רגשי ושליטה עצמיתחיובי בין 

 . לעומת ריקוד במרחב החופשי( יקודי עםר)במעגל 

 

 שאלות המחקר 

שליטה , האם ריקוד עם  מקדם יכולות אינטליגנציה רגשית

 : עצמית וויסות רגשי אצל ילדים בגיל הרך

האם יכולות האינטליגנציה הרגשית של ילדים  .0

הרוקדים ריקודי עם יהיו גבוהות מאלו של ילדים שאינם 

 ?רוקדים

ידווחו כי הם חשים יכולת גבוהה יותר  האם ילדי גן .3

לויסות רגשי ולשליטה עצמית בריקודי עם במעגל יותר מאשר 

 ?בריקודים בחלל בלתי מאורגן

האם קיים קשר בין גיל הילד ומינו לבין משתני  .2

 ?(ויסות ושליטה עצמית ויכולות אינטליגנציה רגשית)המחקר 

 

 השיטה

 אוכלוסיית המחקר 

גילאי )גיליים -המחקר נערך בשני גני ילדים קיבוציים תלת

היינו   2-2מהילדים הינם בטווח הגילאים    21%(. שלוש עד שש

ממוצע הגיל ,  2-2מהילדים בין הגילאים   21%,   5ממוצע הגיל 

 .  בסך הכול שישים ילדים -הרמה הסוציואקונומית בינונית . 2.5

סייעת ושתי , גננת)וות בגן ישנם ארבעה אנשי צ -'גן  א

הילדים בגן . בנות 00-בנים ו 09-והילדים נחלקים ל, (מטפלות

 -וזאת בשתי קבוצות , פעם בשבוע" ריקודי עם"התנסו בשיעור 

 .שכל אחת מהן משתתפת בשיעור במשך שלושים דקות

חונכת ושתי , סייעת, גננת)בגן חמישה אנשי צוות  -'גן ב

בגן זה לא  . בנות 02-בנים ו 02-הילדים נחלקים ל(. מטפלות

 .נעשתה התערבות מסוג כשלהוא  ולא שולבו חוגי העשרה

 הליך המחקר

גן א נבחר להיות זה שבו נעשתה התערבות באמצעות שילוב 

השיעורים של ריקודי . וגן ב שימש כקבוצת ביקורת, ריקודי עם

ילדים  05אשר נחלקו לשתי קבוצות בנות , העם ניתנו לילדי גן א

הפעילות התקיימת לאורך כל שנת הלימודים פעם . אחתכל 

במסגרת פעילות . למשך כשלושים דקות לכל קבוצה -בשבוע 

ריקודי העם הילדים למדו ריקודים ששילבו ריקוד במעגל וגם 

אישורים להשתתפות במחקר מולאו . ריקודים במרחב חופשי

 לאחר קבלת' וב' והתקבלו על ידי כל ההורים של ילדי גנים א

 .  דף הסבר מפורט על המחקר ומטרתו

תושאלו  על ידי החוקרת בשני מועדים במהלך ' וב' ילדי גן א

איסוף הנתונים . האחד בנובמבר והשני במאי -שנת הלימודים 

כל ילד ישב עם . נעשה במפגש אישי עם כל אחד מהילדים

בזמן שהילדים האחרים היו , החוקרת בחדר שקט בתוך הגן

הילדים נשאלו מיד ' בגן א. ופשי בחצר ובגןבפעילות משחק ח
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במהלך פעילות משחק , כאמור)בתום פעילות ריקודי העם 

האינטליגנציה "שאלות משאלון  22הילדים ענו על (. חופשי

 ,Trait Emotional Intelligence Questionnaire" )הרגשית

שליטה עצמית וביטחון , ובנוסף ענו על שאלון ויסות, (2008

, התשובות היו כן או לא. המשחק החופשי בגן ובחצרבזמן 

 .כשלִעתים הוסיפו דוגמה שאיששה את סוג התשובה

 כלי המחקר

שאלון ( א: במחקר נעשה שימוש בשני שאלונים

שאלון ויסות ושליטה עצמית במעגל ( ב; אינטליגנציה רגשית

ותשובותיהם , הילדים תושאלו באופן פרטני. ובמרחב החופשי

 .  דע החוקרת מפאת גילם הצעירסומנו על י

ִגרסה מקוצרת  -שאלון תכונות אינטליגנציה רגשית . א

  (Mavroveli &Petrides, 2008). לילדים

שאלון זה נוסה בפעם הראשונה בקרב ילדים צעירים 

טרם השימוש בשאלון ובמטרה , לכן(. גילאים שלוש עד שש)

. אלונעשה פיילוט בקרב שלושים ילדים בגילאים , לתקפו

: סולמות-תתי 05ובהן , (1.2α) = שאלות  22השאלון כולל 

שלושה פריטים בתכונת , שלושה פריטים בתכונת סגלתנות

שני פריטים , ארבעה פריטים בתכונת הבעת רגשות, דעתנות

, שלושה פריטים בתכונת זיהוי רגשות, בתכונת ניהול רגשות

ת שני פריטים בתכונ,  פריט אחד בתכונת ויסות רגשות

ארבעה פריטים בתכונת , פריט אחד בתכונת אושר, אמפתיה

שני , שני פריטים בתכונת אופטימיות, שליטה באימפולסיביות

ארבעה פריטים בתכונת , פריטים בתכונת מיומנויות חברתיות

שני פריטים , שני פריטים בתכונת מוטיבציה, הערכת עצמית

 .תחבתכונת כשירות חברתית ופריט אחד בתכונת ניהול מ

שאלון ויסות ושליטה עצמית וביטחון במעגל ובמרחב . ב

  :(Walter, 2011, 1022, ולטר ובן צבי)חופשי 

שש שאלות : השאלון מורכב משמונה שאלות מעולם התוכן

בנושא ויסות שליטה עצמית ושתי שאלות הנוגעות לתחושת 

 -בניתוח נעשה שימוש רק בעולם התוכן (. 1.52α) = ביטחון 

 .ליטה עצמיתויסות וש

 משתנים

משתנים תלויים ומשתנים , המשתנים כוללים משתני רקע

 :בלתי תלויים

 משתני מין ומשתני גיל', גן ב, 'גן א - משתני הרקע

 05משתני אינטליגנציה רגשית הכוללים  - משתנים תלויים

שליטה עצמית , ויסות רגשי :ושלושה תתי סולמות עולמות תוכן

 וביטחון

 .ריקוד עם במעגל וריקוד במרחב - תלוייםמשתנים בלתי 

 

 

 ניתוח נתונים 

למדגמים  תלויים   tמבחן  -במחקר נעשו מספר ניתוחים  .0

בתוך כל אחת מהקבוצות הגן בין משתני יכולות אינטלגנציה 

ובנוסף נעשה  ניתוח למשתנים בלתי . לפני ואחרי ההתערבות

, י ההתערבות לפני ואחר' לילדי גן ב' תלויים בין ילדי גן א

 .במשתני אינטליגנציה רגשית

ניתוח כי בריבוע לבדיקת קשרים בין מין הילדים וגילם   .3

המשתנים התלויים )לבין יכולת ויסות  רגשי ושליטה העצמית 

 (. של המחקר

מתאם פירסון לבדיקת הקשר בין רמת היכולת לויסות  .2

 . וחושליטה עצמית בריקוד במעגל בהשוואה לריקוד בחלל פת

 ממצאים

השערת המחקר הראשונה הייתה כי יימצא הבדל ביכולות 

אינטליגנציה רגשית בקרב ילדי הגן שהשתתפו בפעילות ריקודי 

המשתנה . שלא השתתפו בפעילות זו' לעומת ילדי גן ב( 'גן א)עם 

והמשתנה הבלתי תלוי , התלוי ִהנו יכולות אינטליגנציה רגשית

למדגמים  tבאמצעות מבחן  ההשערה נבדקה. הוא ריקודי עם

ובנוסף נעשה ניתוח למשתנים בלתי , תלויים בכל אחד מהגנים

הן לפני תהליך ההתערבות  -' לילדי גן ב' תלויים בין ילדי גן א

טרם ההתערבות באמצעות ריקודי העם נמצאו . והן אחריו

הבדלים בששה עולמות תוכן באינטליגנציה הרגשית בין הגנים 

, ויסות רגשות, זיהוי רגשות, הבעת רגשות, דעתנות, סתגלנות)

נמצא  גבוה יותר ' בחמישה תחומים הציון של גן ב(. אמפתיה

נמצאו הבדלים מובהקים בין שני הגנים , כמו כן. 'מזה של גן א

נמצאה מובהקות ' בגן ב: לפני ההתערבות בתחומים הבאים

בתחום זיהוי רגשות נמצאה . בסתגלנות ובהבעת רגשות

 (.0ראה טבלה )' בציון של גן אמובהקות 

 

הבדלים בעולמות התוכן באינטליגנציה הרגשית  :0טבלה 

 .לפני ההתערבות

 

* p < .05 ,** p < .01 *** p < .001 
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הממצאים , במועד השני לאחר ההתערבות בו נשאלו הילדים

ההבדלים צומצמו בשני ; מצביעים על הבדלים בין הגנים

בחמישה עולמות תוכן . ויסות רגשות ואמפתיה -עולמות תוכן

ההבדלים המובהקים מוצגים . נותרו הבדלים בין שני הגנים

 .  3בטבלה 

 

ה הרגשית הבדלים בעולמות התוכן באינטליגנצי: 3טבלה 

 .בין הגנים לאחר ההתערבות

 

 

* p < .05 ,** p < .01 *** p < .001 

 

 

נעשה ניתוח למשתנים תלויים בכל אחד מהגנים , כמו כן

וזאת במטרה לבדוק את עולמות התוכן , (להלן 2טבלה )

לפני תהליך  -באינטליגנציה הרגשית המובהקים בכל גן 

ניתוח מסוג זה מאפשר לעמוד על השיפור . ההתערבות ולאחריו

בר להבדלים בין הקבוצות  . בעולמות התוכן בתוך כל קבוצה מע 

נמצאו הבדלים בשמונה תחומים בין  - 'ההבדלים בגן א

ציונים מובהקים . התקופה שלפני ההתערבות לזו שאחריה

נמצאו בחמישה  עולמות תוכן בעקבות  ההתערבות בריקודי 

, אמפתיה, זיהוי רגשות , ניהול רגשות, הבעת רגשות ;  עם

 t] , בעולם התוכן שליטה באימפולסיביות. ואימפולסיביות

(29)= 3.52,   p < .01 ] ,הבעת רגשות ,[ ]t(29) = 5.27,   p < 

 t]זיהוי רגשות p , [t (29)= -4.47<, [110.,ניהול רגשות, 001.

(29)= 4.95,   p < .001] ,  אמפתיה [t (29)= -3.34,   p < 

.01  .] 

נמצאה מובהקות בתחומים הבאים  - 'ההבדלים בגן ב

 ,בעולם התוכן ויסות רגשות

 [t (29) =2.97,   p < .05] , זיהוי רגשות ,p < .01 ],t 

המשמשים בסיס בהתפתחות האינטליגנציה [ 2.97=(29)

נמצאו הבדלים בשישה , כמו כן(. 2ראה טבלה ) הרגשית 

 מתחומי האינטליגנציה הרגשית בין המועד הראשון לשני 

כשירות , הערכה עצמית,  זיהוי רגשות, הבעת רגשות,  דעתנות)

 .וניהול מתחחברתית 

    

הבדלים בסטיות תקן וממוצע בעולמות התוכן : 2טבלה 

 = N)לפני ואחרי ההתערבות  -אינטליגנציה רגשית בין הגנים 

60).  

 
             

 
p<0.001***, p<0. 01**, p<0. 05*,      גן א ;'N=21, ב גן; 'N=21 

 

מצביעים על הבדל  2הממצאים המוצגים בהמשך בטבלה 

עולמות תוכן ' מובהק בין ממוצעי  אינטלגנציה הרגשית במס

השערת המחקר הייתה כי . בין הגנים בעקבות ההתערבות 

בעקבות ' וב' ימצא הבדל באינטלגנציה רגשית בין ילדי גן א

ה יהיו בעלי אינטלגנציה גבוה' שוער שילדי גן א. ריקודי העם

ההשערה . יותר בעקבות השתתפות בפעילות ריקודי העם

ממצאי . למדגמים בלתי תלויים tנבדקה באמצעות מבחן 

המחקר מראים כי ההשערה אוששה בחלק מעולמות התוכן 

' נמצא הבדל מובהק  בקרב ילדי גן א. באינטלגנציה רגשית
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הערכה , ניהול רגשות, זיהוי רגשות , הבעת רגשות; ביכולות 

 . 2' כפי שניתן לראות בטבלה מס. עצמית

 

הבדלים בסטיות תקן וממוצע בעולמות התוכן : 2טבלה 

 .אינטליגנציה רגשית בין שני הגנים

 
p<0.001***, p<0.01**, p<0. 05* 

 

הממצאים המוצגים בהמשך מצביעים על שיפור ממוצע של 

; 22%-ל 22%-שינוי מ -גן א : עשר נקודות בממוצע בשני הגנים

הגן שהשתתף בניסוי שיפר , כלומר; 29%-ל 21%-שינוי מ -גן ב 

( 'עבור גן ב) 3-ו( 'עבור גן א) 0תרשימים . את הציון יותר

טיליגנציה מצביעים על השינוי בהרכב עולמות התוכן באינ

 . הרגשית בכל אחד מהגנים

, מרכיבי האינטליגנציה הרגשית משמעותיים בגיל הרך

וחשוב לעמוד עליהם על מנת לדעת איפה השיפור הוא 

התרשימים . המשמעותי ביותר והיכן נדרשת יותר התערבות

מראים כי בשני הגנים קיים שיפור באינטליגנציה הרגשית אצל 

שבו התנסו ' נתון זה נכון הן לגן א. כלל הילדים במהלך השנה

שבו לא התנסו בריקודי עם ' והן לגן ב, לדים בריקודי עםהי

השינוי המשמעותי (. 'עבור גן ב 3ותרשים ' עבור גן א 0תרשים )

. אשר השתתפו בפעילות ריקודי עם', ניכר בקרב הילדים בגן א

מצביעים על שינוי גבוה יותר  0הממצאים בתרשים , בנוסף

נחשפו לריקודי ש' בכל עולמות התוכן בקרב ילדי גן א( 02%)

 . היכולת לשליטה באימפולסיביות עלתה בעקבות הפעילות; עם

מצביע על שינוי בעולמות תוכן ( 'גן ב) 3תרשים 

. אך מדובר בשינוי נמוך יותר מגן א, באינטליגנציה הרגשית

, כנזכר. 'בעולם התוכן ניהול רגשות כמעט ולא נמצא שינוי בגן ב

הבעת , ויסות רגשות, רגשות ניהול, עולמות התוכן זיהוי רגשות

אמפתיה הם מרכיבים משמעותיים בהתפתחות , רגשות

-השינויים הפחות. האינטליגנציה הרגשית בגיל הרך

משמעותיים להתפתחות האינטליגנציה הרגשית הם עולם 

עולם התוכן , בנוסף. השתפרו' התוכן דעתנות אשר בו ילדי גן ב

מפתיה והתחשבות שליטה באימפולסיביות המעיד על יכולת לא

שהיו חשופים לריקודי ' נמצא גבוה יותר בקרב ילדי גן א, בזולת

 .  נתון המצביע על שיפור ביכולת ההתחשבות בזולת -עם 

 

התפלגות בעולם התוכן אינטליגנציה  -גן א : 0תרשים 

 .י הקטגוריות"רגשית עפ

 

 
 

התפלגות בעולם התוכן אינטליגנציה רגשית  -גן ב : 3תרשים 

 .י הקטגוריות"עפ

 

 
 

ביקשנו לבדוק באיזו , בהתייחס להשערת המחקר השנייה

מידה יימצאו הבדלים בין הריקוד במעגל לבין הריקוד בחלל 

. מבחינת יכולת השליטה העצמית והויסות הרגשי, פתוח

ממצאי השאלון שהועבר לילדי קבוצת הניסוי בלבד מוצגים 

בה מוצגים ,  5כפי שניתן לראות בטבלה . להלן 562בטבלה 

ואת ההסתברות לקבל  (Z)דיווח  סטטיסטי  של ציון התקן 

בין בחירה במעגל לבין בחירה בריקוד לא  51/51התפלגות שווה 

מאורגן בין שני המשתנים ויסות ושליטה עצמית לבין הריקוד 

הילדים דיווחו שקל יותר לשמור על שליטה עצמית ,  במעגל

. מאורגן-ת הריקוד בחלל לאוויסות רגשי בריקוד במעגל לעומ

התנהגות יפה ונטייה להשתולל , הילדים דיווחו על יכולת איפוק

הם דיווחו על עליה ביכולת , כמו כן. פחות בריקוד במעגל
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 . לשלוט בתנועות ולהתאפק לא לעקוף ילדים בריקוד במעגל

 

בעמודת דיווחי מתאם  2הממצאים המופיעים  בטבלה , בנוסף

בין משתני ויסות ושליטה  (P)קשר מובהק  פירסון מצביעים על

הריקוד במעגל תורם להתפתחות . עצמית לבין הריקוד במעגל 

ההבנה ולשכלול ההבחנה של הילדים בין המרחב האישי לכללי 

ובדרך זו משפיע על יכולות ויסות ושליטה , והגבולות ביניהם

 .עצמית במידה רבה

 

נתונים המתייחסים לעולם התוכן שליטה עצמית  :5 טבלה

 .ויסות רגשי של כלל ילדי הגן

 

 

 
 

ההשערה השלישית הייתה שלא יימצא קשר בין מין הילדים 

המשתנים התלויים של )לבין יכולת ויסות  ושליטה העצמית 

הבדיקה בוצעה באמצעות מבחן כי (. 0-2שאלות  -המחקר

 שכן לא נמצא קשר בין, אוששהניתן לראות שההשערה . בריבוע

  ,לבין ויסות ושליטה עצמית( בלתי תלוי)משתנה הגיל 

 32 = . χ² (df=3)  .נמצא קשר בין הגיל , יחד עם זאת

ליכולות ויסות ושליטה עצמית בעולם התוכן המתייחס 

 (.להלן 2ראו טבלה )להשתוללות 

, בדיקה זהה בצורת החישוב לבדיקת הקשר למין הילדים

לבין ויסות ( בלתי תלוי)כי אין קשר בין מין הילדים הראתה 

 .  χ² (df=3) . = 22. ושליטה עצמית

 

 

 

פירסון וכי בריבוע בין עולמות תוכן , נתוני ממוצע : 2טבלה 

 .ויסות ושליטה לבין משתני גיל ומין בריקוד במעגל

 

 

p<0.001***, p<0.01**, p<0. 05* 

 

 דיון ומסקנות

המחקר בדק האם חל שיפור ביכולות אינטליגנציה רגשית 

האם בריקודי עם , כמו כן; בעקבות ריקודי עם בגיל הרך

גורם , להבדיל מריקוד חופשי בחלל פתוח, הריקוד במעגל

, ובנוסף; לתחושת שליטה עצמית וויסות רגשי גבוהים יותר

ההשערה .  האם קיים קשר בין מין הילדים וגילם ליכולות אלו

שיימצאו הבדלים ביכולות האינטליגנציה הרגשית של ילדי הגן 

שישתתפו בריקודי עם אוששה באופן מובהק בחלק מעולמות 

(: תכונות)תחומים  05הכוללים ,  התוכן באינטליגנציה הרגשית

, זיהוי רגשות, ניהול רגשות, הבעת רגשות, דעתנות, סתגלנות

, אופטימיות ,אימפולסיביות, אושר, אמפתיה, ויסות רגשות

כשירות , מוטיבציה, הערכת עצמית, מיומנויות חברתיות

 . חברתית וניהול מתח

בו הייתה התערבות באמצעות ריקודי ', בנוסף  ניכר שבגן א

חל שיפור מובהק בין תחילת השנה לסופה ביכולות , עם

ויסות , זיהוי רגשות: האינטליגנציה הרגשית בחמישה  תחומים

ואמפתיה ובנוסף יכולת שליטה ניהול רגשות , רגשות

ממצאים אלה תומכים בהנחה . באימפולסיביות באופן מובהק

שהריקוד באמצעות ריקודי עם משפיע ומקדם את יכולות 

יכולות אינטליגנציה רגשית מתפתחות . האינטליגנציה הרגשית
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התפתחות , בגיל הרך באמצעות אינטראקציה עם הסביבה

ניכר שטרם ההתערבות נמצאו במחקר זה . טבעית ותיווך מבוגר

כאשר ציונים , הבדלים בציוני האינטליגנציה הרגשית בין הגנים

בגיל הרך מתרחשות . 'גבוהים יותר נמצאו אצל ילדי גן ב

התערבויות שונות לקידום האינטליגנציה הרגשית ואף הצמיחה 

( 3103, זיידנר ועמיתים)בספרות המחקר , עם זאת. תורמת לכך

למידה : הפועל בשני מישורים, החינוך הרגשימודגשת חשיבות 

על תהליכים רגשיים ופיתוח מודעות רגשית בחוויות יומיומיות 

 .(Barford, 2002; Best & Geddes, 2002) עם הילדים

כאן "פעילות ריקודי העם מאפשרת פיתוח מודעות רגשית 

מאיר ובר )וחקר והתייחסות לרגשות בזמן אמת " ועכשיו

דבר זה ( ;3100Walter, 2011, ולטר ובן צבי; 0922, ודודאי

מסביר את צמצום הפערים בין הגנים ואת ההתקדמות והשיפור 

', המובהקים בחלק מהיכולות הרגשיות יותר בקרב ילדי גן א

ילדי גן . אשר נחשפו לפעילות התערבותית באמצעות ריקודי עם

שיפרו אמנם באופן מובהק יכולות  בשני עולמות תוכן של ' ב

ויסות רגשות וזיהוי רגשות במהלך תקופת ;  ינטלגנציה רגשיתא

אך באופן מובהק  נמוך יותר בעולם התוכן זיהוי , המחקר

נמצאו הבדלים . רגשות מזה שנמצא בקרב הגן הניסויי

מובהקים בממוצע בין שני גני הילדים לאחר ההתערבות 

זיהוי רגשות  ניהול , ויסות רגשות, הבעת רגשות: ביכולות

אחד הממצאים המשמעותיים הוא .  שות  והערכה עצמיתרג

הצביעו על יכולות גבוהות ' העובדה  שטרם ההתערבות ילדי גן ב

הצביעו על ' יותר בהבעת רגשות ולאחר ההתערבות ילדי גן א

 . יכולת שינוי מובהק יותר בעולם תוכן זה 

לריקודי עם קידמה את יכולות ' חשיפתם של ילדי גן א 

יה הרגשית בתחומים אלה באופן מובהק יותר מגן האינטליגנצ

התבוננות בהבדלים בין לפני ואחרי ההתערבות  בכל , כמו כן. 'ב

בעיקר בעולמות התוכן ' אחד מהגנים מראה שיפור בגן א

צומצמו , בנוסף; דעתנות וסתגלנות -הקשורים לזיהוי רגשות 

ר על פי מאיי. ויסות רגשות ואמפתיה, ההבדלים בעולם התוכן

יכולות אלו מתייחסות ( Mayer & Salovey, 1997)וסאלוביי 

ובכללם , לכישורי התמודדותם של אנשים שונים עם רגשות

זיהוי , מוטיבציה עצמית, ניהול רגשות, מודעות עצמית לרגשות

, Goleman, 1995))י גולמן "עפ. רגשות וניהול מערכות יחסים

ניהול רגשות , Mayer & Salovey, 1990))מאייר וסאלוביי 

ן רגשות באופן שמונע  ת ולמת  הצפה "פירושו יכולת לווס 

בקרב הילדים בגן שנחשף לריקודי עם . ומצוקה קשה" רגשית

וזאת ,  p<.00נמצא שיפור ביכולת ניהול רגשות במובהקות של 

לעומת הגן שלא נחשף לריקודים בו לא נמצאה שינוי מובהק 

קודי עם  יוצרים  מצבי רי. בניהול רגשות בין תקופות המדידה

המעודדים התמודדות עם יכולות , התמודדות בלתי צפויים

ריקוד עם כולל גם ריקוד במרחב חופשי וגם במעגל . רגשיות

ובתוך כך לתרגל , המאלץ את הילד להתאים את עצמו לכלל

זהו מקום ; כמו גם פיתוח מודעות רגשית, שליטה וויסות רגשי

; 0922, מאיר ובר ודודאי)טחון המזמין למגע ומשרה תחושת בי

ההבדלים , אמנם(.  ;3100Walter, 2011, ולטר ובן צבי

הבעת :  המובהקים בין שני הגנים נמצאו רק בעולמות התוכן

אשר הינם , ניהול רגשות והערכה עצמית , זיהוי רגשות , רגשות

אך אין להתעלם מהעובדה , מרכיבים חשובים ביכולות רגשיות 

ת בתחילת המחקר היו הציונים שביכולות הנוספו

נמוכים מאלו ( 'גן א)באינטליגנציה רגשית של ילדי הגן הרוקד 

 .'של ילדי גן ב

ההבדל המובהק בין התוצאות לפני ואחרי ההתערבות 

זהֹות לעולם , ניהול רגשות, זיהוי רגשות, ביכולות  הבעת רגשות

 & Mayer)י מאייר וסאלוביי "התוכן ניהול מערכות יחסים עפ

Salovey,1977 ) עולם תוכן זה כולל יכולת לשלוט במיומנויות

שליטה עצמית והבעת אמפתיה , ביטוי רגשי הולם, חברתיות

במהלך ריקוד קבוצתי נוצר מצב בו הילדים . לרגשות האחר

חייבים להיות מסוגלים להתאים את תנועותיהם לתנועות 

י וזאת על מנת לזוז ביעילות עם שאר חבר, ילדים נוספים

; 3100, ולטר ובן צבי) הקבוצה ולשמור ִעמם על יחסים הולמים 

Cholod, 1994; Nichols, 1990; Walter, 2011 )לאור זאת ,

 . ניכרת, תרומת הריקוד לפיתוח יכולות אינטליגנציה רגשית

העובדה שריקוד עם כולל גם ריקוד במרחב חופשי וגם 

יטה וויסות במעגל זימן בדיקה של השפעת המבנים הללו על של

ללא קשר , נמצא שאחוז גדול יותר של ילדים בגן הרוקד .  רגשי

העידו כי הריקוד במעגל תורם לשיפור השליטה העצמית , למין

שליטה "מהשאלונים העוסקים בעולם התוכן . והויסות הרגשי

עולה כי אחוז , "עצמית וויסות רגשי במעגל ובמרחב החופשי

דיווחו כי בזמן הריקוד במעגל גדול יותר של ילדים בגן הרוקד 

הם חשים יכולת שליטה עצמית גבוהה מזו שהם חשים 

חיזוק נוסף לכך התקבל מהממצאים . בריקודים בחלל החופשי

המצביע על , שנאספו בעזרת שאלון האינטליגנציה הרגשית

ניהול , הבעת רגשות, מובהקות בשיפור היכולות זיהוי רגשות

 . ו ריקודי עםרגשות בקרב ילדי הגן אשר רקד

ממצאי המחקר הנוכחי מתיישבים ותומכים בהגדרת 

המתייחס ליכולת לזהות  רגשות והיענות , "ניהול רגשי"המושג 

או לחדול ממנה /ליכולת ליזום התנהגות ו, להוראה או לבקשה

בהתאם לנסיבות ולמשך הזמן של פעילות מוטורית בסביבות 

כי נקיטת , נמצא( 'א גן)בגן שנבדק במחקר . חברתיות וחינוכיות

התנהגות חברתית נאותה ומקובלת בהיעדר מעקב חיצוני 

תורמת לויסות רגשי רב יותר כמצוין במחקרם , בריקוד במעגל

אחוז (. Walter,  2011)ושל ולטר ( 3112)של  ברגר קופמן והניק 
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גדול יותר של ילדים הרגישו ודיווחו על שליטה עצמית וויסות 

 .יותר מאשר בריקוד חופשי במרחב, רגשי בריקוד במעגל

עדות להשפעתו התרפויטית של המעגל מופיעה עוד 

בתקופות קדומות כביטוי סימבולי של כוח ושל ביטחון  

(.Samaritter, 2009) שימוש נוסף בכוחו של המעגל , כנזכר לעיל

ייס 'בהקשר הטיפולי בא לידי ביטוי בעבודתה של מריאן צ

(Chaiklin, 1975) ,אשר , ת בתחום הטיפול בתנועהמהחלוצו

המעגל שימש ככלי . השתמשה במעגל ככלי ראשוני בטיפוליה

כאשר כל משתתף בו נע לקראת התקבצות , להבעת רגשות

 ,Chaiklin.)משותפת של אנרגיה וחווה תחושה של כוח וביטחון 

מגן , כי במעגל יש משהו מחבק( 3112)טענתה של סביר ( 1975

ף היא את התפיסה הרואה בו אמצעי מחזקת א, ומשרה ביטחון

 .טיפולי

ההשערה שלא יימצא קשר בין גיל הילד ומינו לבין רמת 

נמצא . אוששה -ויסות ושליטה עצמית והאינטליגנציה הרגשית 

שאין קשר בין מינו וגילו של הילד ויכולות ויסות רגשי ושליטה 

נמצא קשר בין הגיל ליכולות , עם זאת; עצמית באופן כללי

. וללותויסות ושליטה עצמית בעולם התוכן המתייחס להשת

כפי שטוענת קפלינסקי , המעגל מעניק תחושה כי כולם שווים

, לכל ילד וילד יש תפקיד שווה בשעת הריקוד(: "322' עמ, 0992)

בעת הריקוד ישנו . כל ילד הוא חבר שווה זכויות בעת התהליך

צורך ורצון של הקבוצה שכל הילדים יצליחו לבצע את 

כל ילד , ריקודיםעל מנת להגיע להצלחה מרבית ב. המשימות

בפרט , מנסה לתרום  להצלחתו ולהצלחת הקבוצה כולה

 ."בריקודי עם הנרקדים במעגל

לא סביר , לאור העובדה שהמעגל לא מאפשר אפליה

שתשובות הילדים יהיו שונות זו מזו ומושפעות ממשתני הרקע 

ניתן להסביר את הקשר הבינוני שנמצא בין הגיל . השונים

: ה בהתייחס לקבוצת הגיל בה נמצאויכולות ויסות ושליט

זהו גיל בו נרכשות יכולות שליטה וויסות ; ארבע-גילאי שלוש

זוהי עדות לכך , ואם מצרפים לכך את הקשר הבינוני, רגשי

 . שלריקוד יש השפעה בקידום יכולות אלו בגיל כה צעיר

הילדים התקדמו ביכולות האינטליגנציה הרגשית בכל 

כאשר השילוב בין , מין וגילעולמות התוכן ללא קשר ל

ההתפתחות והריקוד תורם לשיפור יכולת הויסות הרגשי שהיא 

, סרוף)נתון זה מחזק את טענת החוקרים . מיומנות מורכבת

בדבר הקשר המובהק בין תנועה לשליטה ( 3112, קופרמן; 0992

עצמית וויסות רגשי בשילוב גורמים חיצוניים המשפיעים על 

, טוען( 3112)קרוננברג -גם פינק. הילד התפתחותו הכללית של

שכושר ויסות עצמי השולט בהבעת רגשות מתפתח באמצעות 

ן, לכן; התנסות בחברה בחיי היומיום בנוסף , על המבוגרים לזמ 

פעילויות לקידום ,  לתהליכי התפתחות והבשלה ביולוגיים

כמו למשל שימוש בריקוד  -( 3112, לידור)וטיפוח יכולות אלו 

 . ולה מממצאי המחקרכפי שע

מחקר זה עוסק בנבדקים צעירים תוך שימוש בשאלון 

אינטלגנציה רגשית המועבר באופן אינדבדואלי למילוי על ידי 

שגילם הצעיר של  הילדים  הינו אחת ממגבלות , ייתכן. הנבדק 

אשר אילץ את החוקרים למלא את השאלונים , מחקר זה 

ד למקובל בשימוש עם במפגש אישי עם כל אחד מהילדים בניגו

 - Trait Emotional Intelligence Questionnaire)שאלון זה 

2008, Child Short Form ) 

ומומלץ ( נבדקים 21) המחקר נשען על מדגם קטן, בנוסף

 .לקיימו באוכלוסייה רחבה יותר בגיל הרך 

 

 סיכום

' ממצאי המחקר מצביעים על הבדלים מובהקים במס

הרגשית בין שני הגנים ובאופן מובהק בגן  יכולות האינטליגנציה

תרומתו של מחקר זה היא הבנת . בהתאם להשערה, הרוקד

הערך המוסף שיש לריקודי עם לקידום אינטליגנציה רגשית 

בקרב ילדים בגילאי שלוש עד שש שעלו מהממצאים בעזרת 

שנוסה לראשונה בקרב ילדים בגיל , שאלון אינטליגנציה רגשית

 ,Trait Emotional Intelligence Questionnaire - 2008)הרך 

Child Short Form ) 

ממצאי מחקר זה מחזקים את הטענה כי בריקודי , בנוסף

התורמות לילד , עם לריקוד במבנה המעגל תכונות ייחודיות

( Walter, 2011; 3100, ולטר ובן צבי)חברתי -בתחום הרגשי

 .ומיןללא קשר למשתנים הדמוגרפיים השונים כמו גיל 

אולם במחקר זה נעשתה , אמנם השפעתו של המעגל ידועה

(. Walter, 2011; 3100, ולטר ובן צבי)הרחבה של מחקר קודם 

הנתונים העולים מהמחקר הנוכחי מהווים אישוש נוסף 

לתרומת המעגל ליכולות ויסות ושליטה עצמית בקרב ילדים 

 .  בגיל הרך ללא תלות במין וגיל

את הריקוד בחלל הבלתי מאורגן או מחקר זה אינו מבטל 

ויסות , כל פעילות אחרת לטיפוח  יכולות אינטליגנציה רגשית

העובדה שבאמצעות ריקודי עם ניתן לקדם . ושליטה עצמית

זמנית לעודד טיפוח יכולות מוטוריות -מגוון יכולות רגשיות ובו

יכולה להיות שימושית ויעילה לגורמים רבים בתחומים  -

 .שונים

להרחיב את המחקר לאוכלוסייה רחבה יותר בגיל  מומלץ

הרך ולהעמיק בחקר אינטליגנציה רגשית בגיל הרך תוך שימוש 

 – Trait Emotional Intelligence Questionnaireבשאלון

2008, Child Short Form. 
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