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 מבוא

תהליך זה  תחומי חיים רבים. בו יםרבומעשממדי, -תהליך מורכב ורב הואתרבותי -מעבר בין

 יםההתפתחותי השינויים, שכן אז משתלבים בו עולהתבגר ממורכב במיוחד כאשר מדובר ב

 המתבגר העולה  הניצבים בפניהאתגרים המרכזיים  אחד. (9111)אולמן וטטר,   שהמתבגר עובר

 חברויות חדשותליצור  יועל :תרבותי החדש-החברתי בהקשר הסוציו מעמדו לייצב אתהוא 

 ליוצאי ביחסדעות קדומות ) עםלהתמודד  פעמים גםלו מסביבתו ותמיכה מידע, להשיג ןולשמר

לפתח אסטרטגיות להתמודדות חברתית  עליו. כדי לעשות כן, מצבי אפליהעם ו (לושארץ המוצא 

 יעילה. 

ס יחב ,לפחות פעם אחת ,נתקלומהמתבגרים העולים בישראל  33%-הנתונים מצביעים על כך ש

סטרבצ'ינסקי, לוי וקונסטנטינוב, -מוצאם )כאהן בשלמעליב או משפיל מצד מתבגרים אחרים 

נוטים להתחבר בעיקר עם בני ארץ מוצאם )שם(. לגבי מתבגרים יוצאי הם , וכן על כך ש(0292

 חשים ניכור כלפי בית הספר )בהשוואה למתבגרים מקבוצות מוצא אחרות(,אתיופיה, נמצא שהם 

)שם(. אליהם צוות בית הספר  בית הספר ואת יחס סממנים של קושי בתפיסתם אתיותר ומראים 

 אלו מהם שנולדו)ובפרט ל יוצאי אתיופיהשלבני נוער אותו בטענה  מסכמים מחברי הדוח

 .להביא לשיפור המצביות מודעים אליהם כדי צורך לה וישצרכים מרובים,  ישראל(ב

אסרטיביות הנמצא ש, אתיופיה יוצאיבני הנוער את באשר להתמודדות החברתית המאפיינת 

 & ,Korem, Horenczyk) וותיקיםקבוצת השל בני גילם מזו ל בהשוואהנמוכה  הםשל המדווחת

Tatar, 2012)  .הוותיקים קבוצת מתבגרים מבהשוואה ל הם נמצאו פסיביים יותר ך,יתרה מכ

נמצאו ,  (Ringel, Ronell, & Getahune ,2005)במחקר נוסף. )שם( עולי חבר העמיםקבוצת ומ

היו יוצאי אתיופיה ש התרשמוהחוקרים  :הבדלים בין קבוצות המתבגרים בסגנון התקשורת

יוצאי  המתבגריםלמעשה, . לעומת מתבגרים מקבוצות אחרות יותרביישנים ודיברו בקול רך 

בוצת מקבקול רם ולפנות לתלמידים  דיבור שעליהם ליזום עלו הבדל זה וציינועצמם ה יופיהאת

 . שון )שם(לחכות שהללו יעשו את הצעד הרא , ולאהוותיקים על מנת לפתח עמם חברויות

 אישיות וביטוי מחשבות, רגשות ואמונות בדרך ישירהזכויות  כעמידה עלאסרטיביות מוגדרת 

התייחסות הן הגדרה ב(. Lange & Jakubowski, 1976) ת בזכויות הזולתשאינה פוגעו כנהו

. יש בין אסרטיביות לאגרסיביות לבלבלנטייה ה רווחתולת. זכויות הזל הן אישיותזכויות ל

 Reece) היא שהם נוהגים באגרסיביות םלמעשה, כוונתכש, מדיאסרטיביים נוער כבני המתארים 

& Wilborn, 1980 .)גם האדם הנוקט  :ן מושגים אלובי הבחנהאת החשוב לחדד  ,אי לכך

ת הראשון בהגדר המרכיברגשותיו בישירות )את מחשבותיו ואת יו, באגרסיביות מבטא את צרכ

. התנהגויות אגרסיביות הן, (בה )המרכיב השני הזולת זכויותמתחשב ב(, אך הוא אינו אסרטיביות
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אדם הנוקט בפסיביות  , ואין בינן לבין אסרטיביות דבר.ואף אלימות פיזית מים, איוותקלללמשל, 

 (.פוגעים בו)למשל, אינו מגיב כאשר  כויות הזולת משקל רב יותר מאשר לזכויותיו שלומקנה לז

החדשות  היכולותלאימוץ מיומנויות חברתיות חדשות. מיוחדת זמינות  יש ,בגיל ההתבגרות

מצבים שונים. ב יישמםולהאסרטיביות  שבבסיס המושגיםלהבין את למתבגרים מאפשרות 

במושג ש)הקוגניטיבי( מתבגרים מסוגלים לרכוש את הבסיס הסמלי  לפיהבטענה תומך  המחקר

באמצעות  תכונה זולהם  להקנותניתן ו (Thompson, Bundy, & Wolfe, 1996) "אסרטיביות"

 . (Jean-Grant, 1980; Reece & Wilborn, 1980  :למשל) אימון

עבור מתבגרים ובכלל מתבגרים עבור חשיבותה של האסרטיביות מחקרים רבים מציינים את 

מתבגרים  :אלוהחקרים המכמה מממצאי להלן  בפרט. תרבותי-בין מעבר עברו תהליך שלש

שלהם כתומכות תופסים את החברויות אסרטיביים מדווחים שיש להם חברים רבים יותר ושהם 

בין ן אסרטיביות ובינמצא קשר  ;(Eskin, 2003) אסרטיביים פחותמתבגרים בהשוואה ליותר 

 ,Borbely, Graber, Nichols) קונפליקט עם קבוצת השוויםללמצוא פתרון אפקטיבי היכולת 

Brooks-Gunn, & Botvin, 2005);  ברחבי העולםסטודנטים  קרבאסרטיביות בבמחקר שבחן, 

 ,Poyrazli, McPherson, Arbona) לתהליכי הסתגלות חיובייםר בין אסרטיביות נמצא קש

Pisecco, & Noka, 2002); לאסרטיביות אימון נמצא ש כן(AT )ברחבי העולםסטודנטים רם לת 

 ,Tavakoli) אחרמסוג  תערבותהלעומת באופן חיובי  על ידם התקבלוגם  ,רגשיתמבחינה 

Lumley, Hijazi, Slavin-Spenny, & Parris, 2009).   

  AT –ת באסרטיביו צעירים יוצאי אתיופיה אמןלמספר  חוקרים הציעו ,בשנים האחרונות

(Korem et al. ,2012; Walsh & Tuval-Mashiach, 2011) . הוארעיון זה הרציונל המנחה 

חוסר אונים, לצייד אותם באסטרטגיות יעילות של חוויה של ייאוש ו מהםלמנוע לנסות 

 . שלהם בתגובותיהם להתמודדות חברתית ולהגביר את תחושת השליטה

קוגניטיביים  מרכיביםמבוסס על ל הפרט, והוא את האסרטיביות ש לחזקאימון נועד ה

אימון מיותר  ליעיל. אימון קבוצתי נחשב (Alberti & Emmons, 2001) והתנהגותיים

נחשפים המשתתפים  ,ך האימון הקבוצתיבמהל.  (Lange & Jakubowski, 1976)ידואליוואינדי

 . עמםומתנסים במשחקי תפקידים  ,שיותהאיקבלת הזכויות בעניין האחרים המשתתפים  נימוקיל

קבוצת תלויה בנמצאה עולים האסרטיביות של מתבגרים ש בחשבון הוא הביאל יששנוסף היבט 

מחקרים  כמה. (0292)כורם, טטר והורנצ'יק,  החברתית הבאינטראקציהמעורבת  חסותהתייה

 the multi-group) פנים-ורבמי דינהוא ים עולהשל עולמם החברתי  למעשהעל כך ש מצביעים

perspective) Horenczyk, 2009) ,רמה מסוימת  על דווחומתבגרים עולי חבר העמים (. למשל

על רמה אחרת קבוצתית"( ו-הוותיקים )זו כונתה "אסרטיביות ביןקבוצת ביחס ל תואסרטיבישל 

ממצא זה . (0292קבוצתית"( )כורם ועמיתיה, –ארץ מוצאם )"תוךקבוצת של אסרטיביות ביחס ל

. לפחות לשתי קבוצות התייחסות נחלקכתופסים את עולמם החברתי  שהםעל כך  יעבמצ

אנשי חינוך, עמיתים לכיתה ונותני שירותים מקבוצת  עשויה לכלול קבוצתית(-)בין הראשונה

חברים מקבוצת ארץ משפחה, שכנים ו קרובי שויה לכלולקבוצתית( ע-)תוך השנייה. הוותיקים

  .בתכנון מערך המחקר הנוכחיבחשבון הובא  היבט זההמוצא. 
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באחד משמעיים. -אינם חד , הממצאיםאסרטיביותהבדלי מגדר אפשריים ברכישת באשר ל

ואילו  אימוןיצאו נשכרות מ אמריקאי-ממוצא אפרומתבגרות ש נמצא , למשל,המחקרים

בתוצרי האימון  ידל מגדרבה לא נמצא אחר במחקר, ו (Stewart & Lewis ,1986)המתבגרים לא

Thompson et al., 1996)) . 

קבוצות  ללשכ ,מערך ניסויי. הופעל יוצאי אתיופיהמתבגרים לקבוצתי  ATהועבר  ,הנוכחיבמחקר 

 שאלות המחקר היו:ו ,ביקורתו התערבות

 ?עוליםהמתבגרים האת האסרטיביות של  חזקהאימון מהאם  .9

(, קבוצתית -ביןהוותיקים )קבוצת כלפי  אסרטיביותהאימון מחזק את ההאם אם כן,  .0

 שתיהן?את  או (קבוצתית-תוךכלפי עולי אתיופיה ) את האסרטיביות

  תוצרי האימון?הבדלי מגדר ב יימצאוהאם  .3

 

 השיטה

פעילות  קבוצותב השתתפוש ,בנות 49-בנים ו 91בני נוער יוצאי אתיופיה,  993היו  המשתתפים

. תקורוארבע קבוצות בי התערבותנחלקו לארבע קבוצות  הקבוצות .רחבי הארץמרכזי נוער בב

 ביקורת המשיכו לעסוק בפעילויותקבוצות ה, ואילו וצתיקב ATהועבר  ההתערבותקבוצות ל

 99.40היה  ההתערבותבקבוצת  הממוצע. הגיל (ותחביביםת כגון פעילות חברתי) הרגילות

(SD=1.86) 94.92ביקורת וב (SD=1.91 ). 

 

 כלי המחקר

 .םגילעל אודות ו המשתתפיםנאספו נתונים על אודות מין : פרטי רקע

התבקשו  . המשתתפיםעשרה מצביםבכתב בפני המשתתפים הוצגו  :סרטיביותא מדידתשאלון ל

התייחסו  מהמשפטים. חמישה ה היית עושה במצב זה?"/"מה את :להשיב על השאלה

יוצאי עם לאינטראקציות קבוצתי(, וחמישה -קבוצת הוותיקים )הקשר בין לאינטראקציות עם

. 0-2בסקאלה של  ,ידי שני שופטים-על ות המשיבים דורגותגוב .(קבוצתי-תוך הקשראתיופיה )

", לךוזה מפריע  ,על עדותמספר בדיחה  ה'"אחד מהחבר :במצב רוג:יהד לעריכתלהלן דוגמה 

 :התגובה ;באפס נקודות וזיכתה ,אסרטיבית שאינהייצגה תשובה  ,הולך"קם והייתי " :התגובה

. תבנקודה אח וזיכתה, )בשל הבעת התנגדות( גובה אסרטיביתייצגה ת ,"אני אגיד לו להפסיק"

ייצגה תגובה  ,על עדות" לרדת. זה לא יפה לא מתאים לי איך שאתה מדבר" :התגובה לעומת זאת,

בין  .כתה בשתי נקודותי, וזהביע את דעתו(המשתתף הציב גבולות וגם משום ש)ד ומאאסרטיבית 

 .גבוהה התאמהנמצאה  ,השופטים רוגייד

, יוזמה דעההגדרת האסרטיביות, הבעת נושאים מרכזיים ) שבעהבאימון נכללו : ההתערבותתיאור 

המפגש . (שמירת גבולות הגוףולות וחברתית, בקשת עזרה, התמודדות עם ביקורת, הצבת גב

גש כלל כל מפדה. פרלמצבים נוספים וב ביישומםדיון להאחרון הוקדש לסיכום הכלים שנרכשו, 

בהתאם הקניית כלים . 0מעוררת הקשורה לנושא המפגש, פתיחה . פעילות 9שלבים: ה ארבע

 .במצבים נוספיםכלים יישום הדיון ב. 9 ,תפקידים ימשחקב יישום. 3, ודיון בהםלנושא 

כל ל. מקבוצת הוותיקים סטודנטיםיוצאי אתיופיה והמנחים היו  :מנחיםוהכשרת ההנחיה ה

היבטים  מרוכז, שכלל כשרהה בתהליך הוכשרו המנחים. (co-leading) שני מנחים יוהקבוצה 
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על פורה דיון  והתקיים ,של מפקחים יוצאי אתיופיהנציגות  גם נכחהבהכשרה . ומעשיים עיוניים

  לבני הנוער. התכנים אופן העברת

 

 הליך המחקר

בקבוצות ההתערבות . המשתתפים של משרד החינוך ידי המדען הראשי-שאלון המחקר אושר על

מילוי השאלונים . (post) עם סיומה( וpreחלת התכנית )תלאו את השאלונים לפני הימוהביקורת 

התבקשו לרשום קוד מזהה  הנשאלים. וללא לחץ של זמן , אנונימינערך באופן אינדיבידואלי

  בשתי נקודות הזמן.  משיבהשוואה בין התשובות של כל  במטרה לאפשר

 

 ממצאים

לידי  האסרטיביותבו באה ש תרבותי-בהתאם להקשר הסוציו ,נמצאו דפוסים שונים של תוצאות

, בקבוצת ההתערבותש הבנותשל והבנים  שלבציון עלייה  הייתה ,קבוצתי-בהקשר הבין. ביטוי

  (.1)ראו תרשים  בקבוצת הביקורתשהבנות של הבנים ו שללעומת ירידה בציון 

 

בקרב הבנים  ועם סיומה,חלת התכנית תהקבוצתית לפני -האסרטיביות הבין ציון: 9 תרשים

 בקבוצות ההתערבות והביקורתשוהבנות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בקבוצת שהבנות  שלהאסרטיביות  ציוןבעלייה  הייתה ,קבוצתי-התוך בהקשרעומת זאת, ל

אילו , ומשמעותי וילא חל שינבשתי הקבוצות שהבנים  ציון האסרטיביות שלב. בלבד ההתערבות

  .2)תרשים  )ראו בקבוצת הביקורת חלה ירידהשהבנות ציון האסרטיביות של ב
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בקרב הבנים  ,עם סיומהחלת התכנית ותהקבוצתית לפני -האסרטיביות התוך יוןצ: 0 תרשים

 בקבוצות ההתערבות והביקורתשוהבנות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דיון

נבחנו ההישגים של תכנית התערבות לטיפוח האסרטיביות של מתבגרים יוצאי  ,במחקר זה

 ATבאמצעות  רים אלההאסרטיביות של מתבגאת  להגבירניתן ש הואהממצא המרכזי אתיופיה. 

, הרי שהפער בין שטחבהפועלים יוצאי אתיופיה היות ובמחקר לקחו חלק מדריכים  .קבוצתי

מקור לתקווה  מסקנה זו היא .יחסית הוא מצומצם כנית התערבותיישומו כתהמחקר לבין 

את תחושת  שיחזקוחברתיות מיומנויות יוצאי אתיופיה ניתן להקנות למתבגרים  :אופטימיותלו

 השליטה שלהם בחייהם.

בו באה שתרבותי -הסוציובהתאם להקשר  ,הממצאים הצביעו על דפוסים שונים של ממצאים

קבוצת  בחשבון את להביא ישלמתבגרים עולים  ATבהעברת . לפיכך, האסרטיביות לידי ביטוי

 תבוא בחשבון קבוצת ההתייחסותהבאת . ההתייחסות: קבוצת הוותיקים וקבוצת יוצאי אתיופיה

ות דוגמ להעלות יתבקשו המשתתפיםלמשל, הקוגניטיבי של האימון ) במישורהן  לידי ביטוי

משחקי יישום ב) במישור ההתנהגותיהן ( תעם דמויות משתי קבוצות ההתייחסו תאינטראקציול

במחקר  כמתואר, ההתערבות הישגיהערכת ם בשיש להתייחס להבחנה זו ג . מובןתפקידים(

  .הנוכחי

 בפיתוחה של לנערים יוצאי אתיופיהלהקדיש תשומת לב רבה  צורךעלה המחקר הבנוסף, 

מציינות קסן ושבתאי  ,במאמר "גברים מאתיופיה, נשים מישראל". קבוצתית-תוךהאסרטיביות ה

אי אתיופיה, כאשר "נשים מעודדות ( שקיים פער מגדרי במגמות השימור והשינוי בקרב יוצ0224)

ממושך אימון זקוקים ל העולים הנערים(. ייתכן ש49וגברים מעודדים שימור" )שם, עמ'  ,שינוי

 אפשר ,עם סיום הפעילות הקבוצתית. יםדיונים ותרגול הכוללים מפגשים נוספים, דהיינו יותר

 שך. פרטני כאימון המ AT-להשתתף ב להציע
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לאופן בפרט ו ,מתבגריםה אצל זהותה חיפוש לתהליכי להיות קשובים חשוב ,התכנית בהעברת

לכפות  אין. של תרבות מוצאם הערכיים מקורותביחס ל התכנים החדשיםתופסים את  הם בוש

עם  הבולישאת הדרך לועבורם  את משמעותהאלא לברר  ,דרך ההתמודדות החדשהאת עליהם 

אי לכך, קיימת  (.0293כורם והורנצ'יק, כמודגם אצל ) לעצמםשהם מייחסים  הערכיתהמורשת 

 הקבוצהחברי ולשיתוף  לחקירה עצמיתכאמצעי  מרכיב הקוגניטיבי של האימוןחשיבות רבה ל

להנחיה ות להפעלות והצעות דוגמ, (0290של כורם ) ובמאמר. רגשותבבמחשבות ו והמנחים

 .תרבותלרגישה ה

 על מנת לבחון את התאמת (intakeכרות )יהאיון ירלכל מועמד  מומלץ לערוך ,AT הפעלת לפני

על יש לספק הסבר על התהליך הקבוצתי,  בריאיון,(. Jean-Grant, 1980) האימון למשתתף

שאסרטיביות אינה  המועמד בפני. חשוב גם להדגיש שתתקיימנהסוגי הפעילויות על מטרות וה

 ואת יתרונותיה עבורבפניו להציג  כמו כן, מומלץאותה.  רכושל אלא אפשרמולדת,  התכונ

תהליך ל והמחויבות שלאת ושל המתבגר  במישור האישי. ידע זה צפוי להגביר את המוטיבציה

(Jean-Grant, 1980.) 

בני הנוער יוצאי אתיופיה או לכלל  ATאם להעביר יש מקום לשקול אשר להרכב הקבוצות, ב

מתבגרים . לכל החלטה יתרונות וחסרונות. בלבד נמוכההמאופיינים באסרטיביות אלה ל

ומחזקים  ההובללמשמשים מקור אימון הקבוצתי, משום שהם להתקדמות האסרטיביים תורמים 

. לעומת זאת, כאשר המשתתפים חולקים קשיים החדשה תמודדותדרך ההשל יות את הלגיטימ

 םונבנים גורמים תרפויטיי ,גוברת קבוצתיתהלכידות ה, יותר לחשוף ולשתףלהם קל  ,דומים

 בטיפול קבוצתי קצרמשמעותי במיוחד (. היבט זה 0292)שכטמן,  המאיצים את התהליך הטיפולי

  מועד )שם(. 

אם להרכיב קבוצות הומוגניות של יוצאי  –הומוגניות הקבוצה הוא לשקול  שאותו ישהיבט נוסף 

בכל , גיסא מחד. וותיקיםמקבוצת ה מתבגרים ישתלבושבהן  הטרוגניות קבוצותאו  בלבד אתיופיה

ההקשר  םשהגם את התלמידים מקבוצת הוותיקים, יש לכלול התערבות עם תלמידים עולים 

המתאר את מצבם של מתבגרים עולים  שבדוח לצייןחשוב (. 0229החברתי האינטגרטיבי )טטר, 

 על מנתלערוך פעילות משותפת  הודגש הצורך (0292, סטרבצ'ינסקי ועמיתיה-כאהןבישראל )

משחקי ניתן גם לערוך  קבוצות מעורבותב. החברה הישראלית תלאפשר הזדמנויות להכר

קבוצה הומוגנית תאפשר  ,מנגד מאידך גיסאדמויות משתי קבוצות ההתייחסות.  ים עםתפקיד

של של דעות ויותר בחששות וביטוי חופשי רב יותר למתבגרים שיח בטוח ופתוח יותר, שיתוף 

הקונפליקטים  יוצאי ברית המועצותנמצא שבקבוצות הומוגניות של נערים לדוגמה, מחשבות. 

)פוקשנסקי, קבוצה כוחות פנימיים לטיפול בהם )למשל, באמצעות הומור( לו עצימיםפחות 

פעילות  ,הגישות: בשלב הראשון בין ייתכן שיש מקום לשילוב(. 0290, נץ-ברצ'אנסקי וצרפתי

להקניית מיומנויות , במחקר הנוכחי( כשם שנעשה) הרייםצהר בשעות אח הומוגניותקבוצות ב

  . הטרוגניותות סדנ להציע לבני הנוער אפשר, בהמשך. חברתיולחיזוק הביטחון ה

 נמצאהקבוצת הוותיקים( מנחים מדהיינו, שילוב מנחים יוצאי אתיופיה עם משותפת )הההנחיה 

, בקשר רציף עם המנחים להיות :לרכזי התכנית תפקיד מרכזי בהקשר זהמתאימה ומקדמת. 

. ביניהם הדדיהשיתוף את הולאפשר  התלבטויות ופתרונותמהם רעיונות,  מועלשלתמוך בהם, 

 משותפת. ת האימון ולהנחיהילהנחיאת היכולת לפתח  אפשרבדרך זו 
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יוצאי  את האסרטיביות של מתבגרים לטפחניתן שעל כך  מצביעיםהמחקר ממצאי לסיכום, 

מתבגרים מקבוצות עולים  אותה בקרבלחזק האפשרות לבחון את יש אתיופיה. במחקר עתידי 

 . בישראל מיעוטיםמאוכלוסיות אחרות של אחרות ו

 

 מקורות

הגדרה עצמית, הערכה עצמית ושביעות רצון מהחיים בקרב מתבגרים (. 9111אולמן, ח' וטטר, מ' )
ירושלים: המכון לחקר הטיפוח בחינוך, בית הספר  העמים בישראל.-ותיקים ועולים מחבר

 וך, האוניברסיטה העברית.לחינ
 

. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן )עורכים(, "ייעוץ בקהילות חינוכיות קולטות עלייה"(. 0229טטר, מ' )
 אוניברסיטת תל אביב. -. תל אביב: רמות(004-021עמ' ) ספר בחברה משתנה-ייעוץ בבית

 
תמונת מצב  -ר עולים בישראל בני נוע(. 0292סטרבצ'ינסקי, פ', לוי, ד' וקונסטנטינוב, צ' )-כאהן

 לקליטת עלייה.  והמשרדמכון ברוקדייל  -ג'וינט-ירושלים: מאיירס עדכנית.
 

 . 32-93, י"זהייעוץ החינוכי, . "אימון לאסרטיביות עם מתבגרים יוצאי אתיופיה"(. 0290כורם, ע' )
 

-תגלותם הסוציותפיסות של צעירים יוצאי אתיופיה את הס"(. 0293כורם, ע' והורנצ'יק, ג' )
 . 33-44, 0. הגירה, "תרבותית בישראל

 
קבוצתית בקרב מתבגרים -קבוצתית ותוך-(. אסרטיביות בין0292כורם, ע', טטר, מ' והורנצ'יק, ג' )

הייעוץ החינוכי, העמים ובני העדה האתיופית: השלכות על הייעוץ החינוכי. -עולי חבר
 . 44-33ט"ז, 

 
-(. עבודה קבוצתית עם נוער עולה בקבוצה רב0290נץ, ע' )-וצרפתי ברצ'אנסקי, א' ,פוקשנסקי, ז'

 .12-49 ,93מניתוק לשילוב, תרבותית. 
 

 .44-40, 32, ארץ אחרת(. גברים מאתיופיה, נשים מישראל. 0224קסן, ל' ושבתאי, מ' )
 

: ולהעפ. תיאוריה, מחקר וטיפול – יעוץ וטיפול קבוצתי בילדים ומתבגריםי(. 0292שכטמן, צ' )
 הוצאת ספרים אקדמית יזרעאל.
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