
מבוא
 .(Maccoby, 2000) בתקופת הילדות המוקדמת להורי� השפעה רבה על הילדי�- התפתחות�, מצב� הרגשי וההתנהגותי וכמוב� על �דר יומ� והפעולות שבו
הרוטינות  אחת   .(Mindell & Williamson, 2018) משפחתיות  רוטינות  באמצעות  המעוג�  המשפחתי  הזמני�  לוח  על  אחראי�  זה  בגיל  ההורי�  מכ�,  כחלק 
המרכזיות בהתנהלות הביתית היא רוטינת השינה של הילדי� בבית, המתאפיינת בזמ� משות� בי� ההורה לילד ומוגדרת כפעילות עקבית טר� הכני�ה לשינה 
(שגיא, 2018): שותפות, מנהיגות,  'מחומש ההורות'  (Mindell & Williamson, 2018). המחקר הנוכחי עו�ק בהתנהגויות הוריות, בהתייח� לעקרונות מודל 
בי�  בקשר  המחקר  עו�ק  בנו��  שינה.  מקרבות  רוטינות  של  ויעילות�  קיומ�  העקרונות לבי�  פי  על  הוריות  התנהגויות  בי�  ומקשר  וכללי�,  עצמאות  אהבה, 
התנהגויות הוריות יומיומיות על פי מודל מחומש ההורות, לבי� התנהגויות הוריות על פי חמשת העקרונות בהקשר לרוטינות השינה, וכ� בוח� את הקשר שבי� 
התנהגויות הוריות על פי מודל המחומש לבי� יעילות� ותדירות� של רוטינות שינה. לצד כל אלה, מחקר זה מבקש לשי� דגש על הקשר שבי� התנהגויות הוריות 

על פי מודל המחומש ורוטינות מקרבות שינה, לבי� איכות שנת� של ילדי� בגיל הר�.

שיטה
אוכלו�יית המחקר - במחקר השתתפו 205 אבות (103) ואימהות (102) ישראלי�, לילד אחד לפחות בגיל 3-5.

כלי המחקר 
- שאלו� התנהגות הורית על פי מודל "מחומש ההורות": הכולל 52 פריטי� המאפייני� את התנהגות ההורה בכל אחד מהעקרונות הכלולי� במודל.

- שאלו� התנהגות הורית על פי המחומש בהקשר לרוטינות שינה: הכולל 11 פריטי� המאפייני� את ההתנהגות ההורה בעת רוטינת השינה, על פי כל אחד     
   מעקרונות המודל.

- שאלו� רוטינות מקרבות שינה: הכולל 5 פריטי� המאפייני� את תדירות הרוטינה ו10 פריטי� המאפייני� את יעילות הפעילות הנעשית ברוטינת השינה.
- שאלו� איכות שינה של הילד: שאלו� הרגלי שינה הכולל 10 פריטי� המאפייני� את קשיי השינה של הילד.

- שאלו� פרטי� אישיי� של ההורה. 

השערות המחקר

3. קיו� רוטינות מקרבות שינה 
ימצא כמתוו� שבי� יישו� 

עקרונות המודל בחיי היו� יו� 
ויישומ� בהקשר לרוטינות 

השינה, לבי� איכות שנת הילד.

2. יימצא קשר חיובי בי� רמות 
היישו� של המודל בהתנהגות 
יומיומית ובהתנהגות בהקשר 
לרוטינות שינה, לבי� תדירות 
קיו� קוטינות שינה ובחירת 

�וגי רוטינות יעילי� ומ�תגלי�.

1. יימצא קשר חיובי בי� רמת 
יישו� כל אחד מעקרונות 

המודל בחיי היומיו�, לבי� רמת 
היישו� של עקרונות המודל 

בהקשר לרוטינות השינה.

תוצאות המחקר

1.נמצאו קשרי� חיוביי� 
מובהקי� בי� רמת היישו� של 

כלל עקרונות המודל בחיי 
היומיו�, לבי� רמת היישו� של 

עקרונות המודל בהקשר 
לרוטינות השינה. 

2. נמצא קשר חיובי בי� רמות 
היישו� של כלל עקרונות המודל 
בחיי היומיו�, ובהקשר לרוטינת 

השינה, לבי� רוטינות שינה 
יעילות ותדירות.

3. רגר�יה היררכית שכללה את 
כלל משתני המחקר איששה את 
ההשערה כי התנהגות הורית על 

פי מודל מחומש ההורות בחיי 
היומיו� ובעת רוטינת השינה, 

מנבאת את איכות שנתו של 
הילד, וקשר זה מתוו� ע"י קיו� 

רוטינות מקרבות שינה.
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דיו	
ממצאי המחקר מאששי� כי התנהגויות הוריות יומיומיות מיטיבות קשורות ה� לביצוע תדיר ויעיל של רוטינות שינה וה� לאיכות שנת� של הילדי� בגיל הר�. 

כפי ששוער, רמת יישו� גבוהה של כלל עקרונות מודל המחומש ה� בחיי היומיו� וה� בעת רוטינת השינה קשורה לקיומ� ויעילות� של רוטינות שינה וכ� 
לאיכות שנת� של ילדי� בגיל הר�. המחקר מציג תמונה רחבה לגבי התנהגות הורית ושינה של ילדי� בגיל הר� בישראל, וש� זרקור על החשיבות 

שבהתנהלות היומית כחלק מ�ל הגורמי� המשפיעי� על שנת הילד.

**p<0.01


