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IV

  תקציר

אשר מצריכה שימוש , חותית הינה משימה מורכבת להתמודדותההורות לילד ע� נכות התפת  

עוסקת באופני� בה הורות לילד ע� נכות משפיעה , הספרות המחקרית. חברתיי� וכלכליי�, במשאבי� רגשיי�

, רווחה אישית, דחק, דכאו�, היא דנה בעיקר במשתני� כגו�. על המערכות השונות במשפחה ועל הפרט שבתוכה

המחקר המתואר התמקד איפוא בהורי� לילדי� צעירי� ע� נכויות ובדק .  מיכה חברתית וכות, הסתגלות זוגית

, בתפיסה את רמת תפקוד הילד ובהסתגלות הזוגית, הא� קיימי� הבדלי� בי� אבות לאמהות בדחק ההורי

 כרקע למחקר נסקרו מחקרי� אשר בדקו את הקשר בי�. והא� קיימי� קשרי� בי� המשתני� בשתי הקבוצות

גילו  70� המחקרי� הראשוני� של שנות ה. למשתני� שוני� של התמודדות המשפחה ע� גידולו, ילד ע� נכות

באופ� בו ההורות משפיעה על איכות , במיוחד, התעניינות בהשוואה בי� אבות לאמהות לילדי� ע� נכויות

. שואה במימדי� שוני�מחקרי� אלו בדקו בנפרד את בני הזוג כאשר ניתוח התוצאות מציג ה, בר�. חייה�

מחקרי� עדכניי� יותר בדקו אבות ואמהות בטווח רחב של משתני� הקשורי� לאיכות חיה� של ההורי� 

א$ הראו תוצאות סותרות לגביי כמות� ואיכות� של , )'שביעות רצו� מהחיי� ומהזוגיות וכו, דחק, דכאו�(

השוואות בי�  הורי� לילדי� ע� , דר$ כללנערכו ב, בתחו� ההסתגלות הזוגית. ההבדלי� בי� אבות ואמהות

בחלק מהמחקרי� הממצאי� הצביעו על הסתגלות זוגית נמוכה יותר בקרב . נכויות להורי� לילדי� ללא נכויות

ולעיתי� א� לא נמצאו כל הבדלי� , בעוד שמחקרי� אחרי� הצביעו על מגמה הפוכה, הורי� לילדי� ע� נכויות

רמת "משתנה נוס� שנסקר ברקע הינו . י� עד כה השוו בי� בני הזוג עצמ�מעט מאוד מהמחקר. בי� הקבוצות

א$ טר� נחקר בהקשר להסתגלות הזוגית של , אשר הופיע בספרות כחלק ממאפייני הילד, "תפקוד הילד

 2�7לילדי� ע� נכויות התפתחותיות בגילאי ) אבות ואמהות(זוגות הורי�  32במחקר הנוכחי השתתפו . ההורי�

) חומרת הנכות(תפיסת רמת תפקוד הילד , (Parental Stress)דחק הורי : שתני� שנבדקו היוהמ. שני�

בתפיסת רמת , בדחק, השערות המחקר התייחסו להבדלי� בי� אבות לאמהות. וההסתגלות הזוגית של ההורי�

.) 1( :ההשערות התמקדו איפוא בשני אספקטי�. ולקשרי� בי� המשתני�, תפקוד הילד ובהסתגלות הזוגית

הסתגלות , )בשבעה תחומי�(רמת תפקוד הילד , דחק הורי(הבדלי� בי� אבות לאמהות בשלושת המשתני� 

רמת תפקוד הילד והסתגלות זוגית אצל האבות , המצאות� של קשרי� בי� המשתני� דחק הורי.) 2( ;)זוגית

נמצאו , מאיד$. ותהממצאי� בדבר ההבדלי� בי� אבות לאמהות לא העלו תוצאות מובהק. ואצל האמהות

בעוד  שהדחק ההורי נמצא קשור להסתגלות הזוגית ה� אצל : הבדלי� בי� שתי הקבוצות בקשרי� בי� המשתני�

רמת תפקוד הילד לא נמצאה קשורה להסתגלות הזוגית א$ נמצאה קשורה אצל , האבות וה� אצל האמהות

התייחסות לגיל הצעיר של הילדי� , תראשי: ההסברי� התמקדו במספר מבני� מרכזיי�. האבות לדחק ההורי

כגור� שמקטי� את השוני של הילד לעומת ילדי� אחרי� ומאיד$ מצביע על תחילתו של  תהלי$ הסתגלותי אשר 

גישת המערכות המספקת הסבר , שנית. ובכ$ מצמצ� את ההבדלי� בטווח המיידי, מכנס ומלכד את ההורי�

. אמהות ולקשר שיש בי� האבות לאמהות בשלושת המשתני�לאי המצאות� של הבדלי� מובהקי� בי� אבות ל
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במצב ,  כ$ למשל. לפיו קיי� קשר בי� כל אחד מהגורמי� במשפחה וה� משפיעי� זה על זה, הגישה מציגה מודל

תפקידה של  , ושלישית). ולהיפ$(בת זוגו /הדבר  יגרור מצב דומה אצל ב�, בו אחד ההורי� חווה רמת דחק גבוהה

ילד כגור� המשפיע על דחק האבות והצגת מודל בו לדחק ההורי קשר מעגלי ע� ההסתגלות רמת תפקוד ה

קשורה בירידה במידת ההסתגלות ובעקבותיה עליה נוספת ברמת , כ$ שעליה ברמת הדחק, הזוגית של ההורי�

ע�  בכפו� לממצאי המחקר מוצעות תוכניות טיפוליות העוסקות באופ� בו יש ללוות הורי� לילדי�. הדחק

 .  על מנת להפחית את רמת הדחק ולשפר את הסתגלות� הזוגית, נכויות
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  מבוא. 1

. קונפליקטי� ואחריות רבה, תקוות, משאלות, בתוכו ציפיות ההורות הינה תפקיד מורכב הכולל

. הילד הינו מקור לשמחה אהבה וסיפוק כמו ג� לתחושות אכזבה ותסכול, כשהתפתחות הילד תקינה

לפחות (נדרשת מההורי� התמודדות והסתגלות למציאות וגניזה , כשנולד ילד ע� התפתחות לא תקינה

חוקרי� רבי� עסקו באופ� בו ). Kwai-sang Yau.& Li-Tsang, 1999(של הציפיות והתקוות ) חלקית

 ;Farber, 1962; Behr, 1990; Turnbull,1985( מתמודדי� ההורי� ע� הבשורה וע� הגידול של ילד שונה

Turnbull, Guess & Turnbull, 1988; Trute & Hauch, 1988; Bearvers et al., 1986; Foster, 1988.(   

והתייחסו ה� למשתני� שוני� הקשורי� , או בהורי� כיחידה אחת, ו בא�מרבית המחקרי� עסק

וה� למשתני� הקשורי� בילד ', הסתגלות זוגית וכו, רווחה אישית, דחק: באיכות חייה� של ההורי� כמו

 ) . Kwai sang Yau.& Li-Tsang, 1999( 'מי� הילד וכו, גיל הילד, סוג הנכות וחומרתה: כמו

ורר עניי� רב בהשוואת האבות לאמהות מתו$ הכרה בשוני הנוצר כתוצאה בשני� האחרונות התע

המחקרי� דיברו על כ$ . מחלוקת התפקידי� השונה בינה� ובאופ� בו המשתני� השוני� משפיעי� עליה�

בעצ� , מאיד$. כ את עול הטיפול בילד ולכ� היא חווה רמות גבוהות יותר של דחק "שהא� נושאת בד

ימד מתגמל אשר מאפשר לא� להתמודד באופ� פעיל בעוד האב חווה לעיתי� את הטיפול בילד קיי� מ

אות� המחקרי� שעסקו בניתוח . (Noa , Dumas,Wolf & Fisman 1989)הנכות ממקו� של חוסר אוני� 

והשאירו מקו� רב ,  לא הראו תמונה חד משמעית, ההבדלי� בי� אבות לאמהות ורמות הדחק שלה�

 ,Dyson, 1997; Rousey, Best, & Blacher, 1992; Krauss, 1993; Beckman(להמש$ מחקר בתחו� 

רוב המחקרי� עסקו בעיקר בהבדלי� בי� אבות לאמהות באיכות הקשר , מבחינת תוכ� המחקרי�) . 1991

מחקרי� אחרי� בדקו את . ברווחה האישית וכדומה, בהתמודדות האישית ע� גידול הילד, ע� הילד

 ,Farber(הורי� לילדי� ע� נכויות התפתחותיות לעומת הורי� לילדי� ללא נכויות ההסתגלות הזוגית של 

1959, 1962; Friedrich & Friedrich, 1981; Featherstone, 1980; Kazak and Marvin 1984; 

Taanila, Kokkonen & Jarvelin,1996 .( לא נמצאו מחקרי� אשר בדקו את  החיבור בי� ההבדלי�

שיכולי� להיות הבדלי� בי� , הנחת היסוד היתה. להסתגלות הזוגית שלה�,ות ואמהות בהתמודדות של אב

כמו . א$ לא נשאלה השאלה כיצד עצ� ההבדלי� הללו ישפיעו על המערכת הזוגית שלה�, אבות לאמהות

  . לא נבדק כלל �ותפקידו כגור� משפיע על המערכת הזוגית , מאפיי� מרכזי  כמו תפקוד הילד, כ�

קר זה היתה  לבדוק הא� קיימי� הבדלי� בי� אבות לאמהות בדחק ההורי בתפיסת רמת מטרת מח

,  מגדר ההורה: המשתני� שנבדקו היו.  והא� קיי� קשר בי� המשתני�, תפקוד הילד ובהסתגלות הזוגית

אנו ,  במילי� אחרות. המשתנה התלוי היה  ההסתגלות הזוגית של ההורה,  ורמת תפקוד הילד, דחק  הורי
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או ירידה ברמת תפקוד הילד תהיה  קשורה בירידה בהסתגלות /ביקשנו לבדוק הא� עליה ברמת הדחק ו

  . והא� הקשרי� בי� המשתני� יהיו שוני� אצל אבות ואמהות, הזוגית של ההורה

.  חשיבות מחקר זה בהתמקדותו בהבנת המשתני� הקשורי� בהסתגלות זוגית של הורי� לילדי� נכי�

מכיוו� שהורות לילד ע� נכות הינה התמודדות , ות הזוגית של ההורי� חשיבות רבהלסוגיית ההסתגל

לאור$ כל . ההתבגרות והבגרות, ארוכת טווח ע� מציאות חיי� שמתחילה בגיל הר$ ועוברת דר$ הילדות

ונדרשי� מה� , התהלי$ נמצאת המשפחה בכלל ובני הזוג בפרט במצבי� שוני� מאלו של משפחות אחרות

האופ� בו יצליחו בני הזוג להתמודד הינו בעל . מיוחדי� על מנת לשמור על המערכת המשפחתיתמשאבי� 

נמצא כי הסתגלות זוגית  גבוהה אצל ההורה מסייעת להתמודד ע� בעיות הקשורות , למשל. השלכות רבות

דדות ומהווה מנבא בעל פוטנציאל גבוה להתמו,  (Belsky, 1984; Cohen and Weissman, 1984)בילד 

המסייע , מחקרי� מעידי� כי תמיכת ב� הזוג הינה משאב, יתרה מכ$. (Friedrich, 1979)יעילה של ההורה 

בהתמודדות של ההורה במצבי דחק הקשורי� להורות בכלל ובמצבי דחק הקשורי� להורות לילד ע� נכות 

  . בפרט

חווי� את , ה� חווי� דחקהדר$ בה , הדר$ בה אבות ואמהות מתמודדי� ע� גידולו של ילד ע� נכות

מהווי� נדב$ חשוב  בהבנת האופ� בו נית� יהיה לסייע לה� לתמו$ זה , תפקודו של הילד וההבדלי� בינה�

יש להניח כי התחקות אחר אות� המשתני� , לכ�. ולהפו$ את ההתמודדות המשותפת לקלה יותר, בזו

אימות שבעקיפי� ישפיעו ה� על הטיפול הקשורי� בהסתגלות הזוגית תסייע בבניית תוכניות התערבות מת

  .בילד וה� על איכות חיי משפחתו



 

 

  סקירת ספרות. 2

בסקירת הספרות ידו� בהשפעה של ילד ע� נכות התפתחותית על המשפחה ויראה כי ההורות ' פרק א

ו כמו כ� יובא. וכי דחק זה שונה בי� אבות לאמהות בשל שוני בתפקיד ההורי, לילד ע� נכות מעוררת דחק

יוצג מרכיב רמת תפקוד הילד ' בפרק ב. מחקרי� הבודקי� את הדחק אצל אמהות בהשוואה לאבות

תוצג ההשפעה של הדחק ההורי על חיי הנישואי� ויוצגו מחקרי� הסוברי� '  ובפרק ג, בהתמודדות ההורי�

   .להשפעה שלילית מול מחקרי� הסוברי� להשפעה חיובית

  .והבדלי� בי
 אבות לאמהות פקידלח! הת :ההורות לילד ע� נכות 2.1

למעשה עד שנות השמוני� ההנחה . ההשפעה של ילד ע� נכות על המשפחה נחקרה באופ� מקי� ורחב

פרבר . היתה שתגובות שליליות ופתלוגיות הינ�  התוצאה הבלתי נמנעת של המצאות ילד ע� נכות במשפחה 

(Farber, 1962) הוא התייחס לשני סוגי . ושגי� של משברהגדיר לידת ילד בעל עיכוב התפתחותי במ

המטרות והתכני� המלווי� , משבר המדגיש את התסכול עקב שינוי השאיפות �משבר טרגי. 1: משבר

הנובע מכ$ שההתמודדות המתחייבת מעצ� גידול  � משבר של שינוי בתפקידי�. 2. משפחה  ע� ילד חריג

פרבר . קיד ההורה נשאר קבוע החל משלב מסוי�ולמעשה תפ, ילד מעוכב התפתחות דורשת מחויבות גדולה

דבר הגור� לתחושות צער וחוסר , מאפיי� את המצב כקיבעו� בהתפתחות המשפחה ובתפקידי ההורי�

  .סיפוק

ה� מתיחסי� . ציינו כי לידת ילד מעוכב התפתחות היא חוויה קיומית קשה) 1986(פורטובי* ורימרמ� 

משפחת� , ע מהתמורה הפתאומית בתפיסת ההורי� את עצמ�הנוב �משבר השינוי. 1: לשלושה משברי�

מחד גיסא עליו לאהוב את . הנובע מקיו� אמביוולנטיות מתמדת �משבר בערכי� האישיי�. 2. ואת עתיד�

הקשור לתנאי� האוביקטיביי� הקשי� של  �משבר המציאות. 3.  הילד ומאיד$ גיסא הילד אינו מוצלח

 .גידול ילד נכה

יסו למצוא קטגוריות של תרומות חיוביות של ילד ע� נכות התפתחותית על מחקרי� אחרי� שנ

 ,Turnbull, 1985; Turnbull, Guess, & Turnbull( ' טרנבול וטרנבול ושות. המשפחה אינ� שכיחי�

, מקור לאהבה: מצאו שש קטגוריות של תרומות חיוביות שאנשי� ע� נכויות תורמי� למשפחת�)  1988

מקור לגאווה ומקור לכוחות של , מקור לברכה וסיפוק, "שיעור בחיי�"ללמידת  מקור, מקור לשמחה

  .  המשפחה

כוחות , מקור לשמחה ואהבה: נער$ בשלבי� והניב חמשה פקטורי�, (Behr, 1990)מחקרו של בהר 

סטינטו� . ולמידה דר$ התנסות בבעיות מיוחדות, גאווה ושיתו� פעולה, צמיחה אישית ובגרות, המשפחה

מימדי� בה� הילד ע� הנכות , הצליחו ג� ה� לזהות, שראיינו הורי� (Stainton & Besser, 1998)  רובס

כי אי� בממצאי� אלו , יחד ע� זאת ה� הדגישו. ההתפתחותית מהווה מקור להשפעה חיובית על המשפחה
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קיי� , � הקשיי�ה� העריכו כי בד בבד ע. כי הורות לילד ע� נכות אינה כרוכה ג� בקשיי� ולחצי�, לטעו�

  .  שאי� לראותו כהגנה או מנגנו� התמודדות הנובע מהכחשה של ההורי�, תגמול חיובי

 �ציינה רשימה של חוקרי� שהזהירו להמנע מהקביעה שכל משפחה מגיבה בדר$ ) 1998(לוי שי

 ,פורטובי* ורימרמ�(שלילית ואשר מדגישי� את ההתמודדות החיובית של ההורי� לילדי� מוגבלי�  

1986 ;Trute & Hauch, 1988; Bearvers et al., 1986; Foster, 1988  .(כי , יחד ע� זאת היא הדגישה

  .עמדה זו מאפיינת רק את מיעוט החוקרי�

לח* התפקיד וההבדלי� , האופ� בו משפיעה ההורות  לילד ע� נכויות על עולמ� הריגשי של ההורי� 

.  80�וה 70�שהיו מחקרי� מרכזי� בשנות ה, של קמינגסבי� אבות לאמהות קיבלו התייחסות במחקריו 

     ,Cummings)ואבות   (Cummings at al., 1966)קמינגס ער$ למעשה שני מחקרי� נפרדי� לאמהות  

מצא , במחקרו על אמהות לילדי� הלוקי� בפיגור שכלי. (Cummings, 1976)והשווה בי� התוצאות  (1976

שכיחות גבוהה יותר של ':  ילדי� ללא פיגור שכלי בשבעה אספקטי�כי ה� שונות מאמהות ל, קמינגס

', קושי גדול יותר בהתמודדות ע� הרגשת כעס על הילד', 'התעסקות גדולה יותר ע� הילד', 'הרגשת דיכאו�

', הנאה פחותה מהילד', 'תפיסה של יכולת אימהית טובה פחות', 'תחושה של קניי� ובעלות כלפי הילד'

פגיעות יותר כיוו� שה� נושאות בנטל גדול , הוא הסביר כי אמהות אלה. 'לפי הילד המוגבלתחושת דחיה כ'

  . דכאו� וקונפליקט רגשי כתוצאה מרגשות עוייני� לגביי הילד, חוות חרדה, יותר

כי אבות לילדי� ע� פיגור שכלי (Cummings, 1976) במחקרו על אבות ציי� קמינגס , באופ� דומה

בהשוואה לאבות לילדי� ע� התפתחות נורמלית ה� בטאו . ועסוקי� יותר בטיפול בילדהיו מדוכאי� יותר 

בנוס� לכ$ ה�  גילו . ורמת סיפוק נמוכה יותר מהאשה ומשאר הילדי�, דימוי עצמי פחות, הנאה פחותה

לאב יש פחות , לדעתו. היו אסרטיביי� פחות והיו בעלי עניי� מיני מועט יותר, צור$ ליותר סדר ושגרה

הזדמנויות בהשוואה לא� לסייע לילד באופ� ישיר ובעקבות כ$ קיימת אצלו לעיתי� תחושה שאי� ביכולתו 

בהשוואה שלו בי� אבות לאמהות הוא ציי� . מצב זה עלול לפגוע במסוגלות ההורית שלו, לקד� ולסייע לילד

הדחק הפסיכולוגי בקרב הורי� לילדי� ע� פיגור שכלי האבות והאמהות מושפעי� עמוקות מ: כדלקמ�

, אמהות מראות רמות מעט נמוכות מאבות של קושי לווסת כעס על הילד. הכרו$ בגידול ילד ע� פיגור שכלי

הוא טוע� כי הנטל על אמהות . א$ יותר השפעה שלילית במימדי� של דימוי עצמי וסיפוק אינטרפרסונלי

  .גדול יותר מכיוו� שה� שוהות  רב הזמ� בבית בטיפול בילד הנכה

ההדגש שקמינגנס נת� לחלוקת התפקידי� במשפחה ולעובדה כי הטיפול בילד נופל בעיקר על הא� 

מחקר עדכני ביותר מלמד כי אי� שינוי מהותי , המשי$ להטריד חוקרי� ג� בשני� האחרונות ואכ�

השוו אבות ואמהות   (Roach, Orsmond & Barratt, 1999)אורסמונד ובארראט , רואח. בממצאי�

ה� מצאו כי מעורבות . ע� תסמונת דאו� לאבות ואמהות לילדי� ללא נכות) 5מתחת לגיל (די� צעירי� ליל
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האבות בקבוצת ההורי� לילדי� ע� תסמונת דאו� לא היתה גבוהה יותר מאשר אצל אבות לילדי� ללא 

� היתה לא אבות שבנות זוג� היו מועסקות נטו למעורבות גבוהה יותר מאשר אלה שבת זוג. תסמונת דאו�

, אכ�. בקבוצת ההשוואה 76%מהאמהות לילדי� ע� תסמונת דאו� עבדו לעומת  56%רק , מאיד$. מועסקת

  . רב האחריות בטיפול היומיומי בילדי� נפל באופ� לא פרופוציונלי על הא�

אלה מלמדי� כי . חיזוק לממצאי� אלה נית� למצוא במחקרי� נוספי� שנעשו בשני� האחרונות

 ;Heller et al., 1997(ילדי� ע� נכויות העול הנוס� של הטיפול בילד נופל על הא�  במשפחות של

Rodrigue, Morgan, & Geffken, 1990 ( , וכי אבות לילדי� ע� נכויות אינ� מעורבי� יותר בטיפול

 & Erickson, & Upshur1989; Young(היומיומי בילד מאשר אבות לילדי� ע� התפתחות נורמלית 

Roopnarine, 1994  .($לכ �האחריות של , המחקרי� מראי� כי כששני ההורי� יוצאי� לעבודה, בנוס

 ;Bristol, Gallagher, & Schopler, 1988(הטיפול בילד נותרת בידי הא� ומעוררת קשיי� רבי� 

Willoughby & Glidden, 1995 . ( האבות נטו לעבוד שעות נוספות בעוד האמהות נוטות להמנע מלחזור

י האמא "לקיחת האחריות לטיפול בילד ע, דבר שמעודד את חלוקת התפקידי� המסורתית, ודהלעב

(Roach, Orsmond & Barratt, 1999).  

י האמהות לעומת "חלוקת התפקידי� הזו עוררה שאלות לגבי השפעת התפקיד על הדחק הנחווה ע

בי� האבות לאמהות  ואכ� מחקרי� רבי� עסקו בהשוואה ברמת הדחק. י האבות"הדחק הנחווה ע

 .ובהשוואה להורי� לילדי� בעלי התפתחות תקינה

  הבדלי� ברמת דחק "אבות ואמהות  2.1.1

מחקרי� שאינ� מוצאי� הבדל במידת .  א: המחקרי� בתחו� זה מתחלקי� למעשה לשתי קבוצות

 מרבית(מחקרי� המראי� הבדלי� במידת הדחק בי� האבות לאמהות . ב ;הדחק אצל אבות ואמהות

 ).המחקרי� הקיימי�

  מחקרי� המראי� כי אי
 הבדלי� משמעותיי� ברמות הדחק בי
 אבות לאמהות 2.1.1.1

 � אבות ואמהות לילדי� ע� נכויות התפתחותיות ופיגור שכלי ל 30השוותה   (Dyson, 1997)דייסו� 

נכויות לא  ס ומצאה כי האבות והאמהות לילדי� ע�"אבות ואמהות לילדי� ללא נכויות בגילאי בי 32

קבוצת האבות והאמהות של הילדי� ע� נכויות חוותה , באופ� כללי, לעומת זאת. נבדלו במידת הדחק שחוו

בסט ובלכר , רוזי . באופ� משמעותי מידה רבה יותר של דחק הורי מהאבות והאמהות לילדי� ללא נכות

(Rousey, Best, & Blacher, 1992) כות התפתחותית קשה ובניגוד השוו בי� אבות לאמהות לילדי� ע� נ

ה� השתמשו בשאלו� . להשערות לא מצאו הבדלי� משמעותיי� בתפיסת הדחק בי� האבות לאמהות

QRS-F ומצאו הבדלי� קטני� בלבד במדדי� פסימיות והסתגלות זוגית.  
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לא  PSI  (Loyd, Abdin,1985)אשר עשה שימוש בשאלו�  (Noa et al., 1989)' מחקר� של נעה ושות

במחקר השוו את רמות הדחק במימדי� השוני� בי� אמהות  . כמעט הבדלי� בי� האבות לאמהות מצא

כל קבוצה (אמהות  לילדי� ע� תסמונת דאו� ואמהות לילדי� ע� אוטיז� , לילדי� ע� בעיות התנהגות

לבי� אמהות לילדי� ע� התפתחות נורמלית ובי� האבות לילדי� אלו לבי� אבות לילדי� ע� ) בנפרד

כי אמהות לילדי� ע� נכויות חוות רמות גבוהות יותר של דחק , נמצא, באופ� כללי. תפתחות נורמליתה

,  מאיד$. מאשר אמהות לילדי� ע� התפתחות נורמלית, דכאו� ותחושת מסוגלות בתפקיד ההורי: במימדי�

ו� היה קשור הבדל נוס� שנמצא היה שאצל אמהות המדד דכא. אצל אבות לא נמצאו הבדלי� בי� הקבוצות

 .אצל האבות התוצאה היתה הפוכה, כשמאיד$, לתחושת הדחק ולא למסוגלות הורית

אכ� א� במחקרי� שלכאורה לא מצאו הבדלי� בי� אבות לאמהות נמצאו הבדלי� מועטי� במימדי�  

להל� יוצגו מחקרי� שמצאו הבדלי� מובהקי� ברמות דחק הורי אבות . השוני� של הדחק ההורי

  :לאמהות

  מחקרי� המצביעי� על הבדלי� בדחק ההורי בי
 אבות לאמהות 2.1.1.2

תסמונת (ילדי� קטני� ע� נכויות התפתחותיות  121חקר אבות ואמהות של   (Krauss, 1993)קראוס

ומצא כי לא קיי� הבדל מובהק בציו� הכללי של דחק הורי בי� ) עיכוב התפתחותי, נכות מוטורית, דאו�

אבות חוו רמות דחק . י� ספציפיי� בארבעה מתו$ שבעה תתי הסולמותהאבות לאמהות אלא הבדל

אמהות דיווחו על רמות דחק גבוהות יותר הקשורות , מאיד$. גבוהות יותר הקשורות  בתחושת התקשרות

בהקשר הנדו� יש להדגיש כי  . ההגבלות כתוצאה מהתפקיד ההורי והיחסי� בי� בני הזוג, לבריאות ההורה

  .הציו� הכללי של האבות היה גבוה מזה של האמהות (child-related stress)רי� בילד במדדי הדחק הקשו

השווה בי� אבות ואמהות , חוקר זה. (Beckman, 1991)מחקר זה תומ$ ברוב ממצאיו של בקמ� 

באופ� . לילדי� צעירי� ע� נכויות ומצא שבאופ� כללי אמהות דיווחו על רמות דחק גבוהות יותר מאבות

הגבלות בשל התפקיד ההורי השפעה על ,  קשיי� בתחושת היכולת, אמהות דיווחו על יותר דכאו� ,ספציפי

  .האבות דיווחו על יותר קשיי� בהתקשרות. ועל מצב הבריאות, הקשר ע� ב� הזוג

עסק בהשוואה בי� הצרכי� של אבות ואמהות לילדי� צעירי� , בלסקי וסימונסו�, מחקר� של בילי

המחקר זיהה שש קבוצות של צרכי� . יות והראה שוני משמעותי בי� אבות לאמהותע� נכויות התפתחות

) תפקוד משפחתי, צרכי� פיננסיי�, שירותי� קיהלתיי�, להסביר לאחרי�, צור$ בתמיכה, צור$ במידע(

 ,Bailey(ומצא שהצרכי� של האמהות גדולי� בצורה משמעותית מאלו של האבות כמעט בכל המדדי� 

Blasco, & Simeonsson, 1992.( 
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 רמת תפקוד הילד  2.2

חשוב לזכור כי יכולי� להיות משתני� , כשבוחני� את השפעתו של הילד על המערכת ההורית והזוגית

סוג הנכות וחומרתו הינו משתנה אחד אשר עשוי להשפיע על  . נוספי� אשר משפיעי� על אופי היחסי� הללו

ילדי� ע� נכות קשה עשויי� להזדקק לטיפול אינטנסיבי . כותחווית הזוגיות וההורות של הורי� לילד ע� נ

, בנוס� לכ$. דרישה זו מההורי� יכולה להשפיע על יעילות הטיפול בילד. יותר מילדי� ע� נכות קלה יותר

או  מותש , בשל היות אחד מבני הזוג עסוק בצורה אינטנסיבית בילד, היא עלולה ליצור דחק בנישואי�

  .   (Watkins, 1998)יה המספקת להתמסר לזוגיותמהטיפול וחסר האנרג

כי רק מחקרי� בודדי� בדקו את הקשר בי� , בהתחקות אחרי הספרות המקצועית בתחו� זה עולה

מספר רב יותר של מחקרי� ד� בקשר בי� רמת , מאיד$. רמת תפקוד הילד להסתגלות הזוגית של ההורי�

טיו  . לבי� ההסתגלות ההורית והדחק ההורי) יחד ע� מאפיני� אחרי� של הילד (תפקוד הילד 

דיווחו על הבדלי�   (Nevin & McCubbin, 1979)ונבי� ומקבי� , (Tew & Lawrence, 1975)ולורנס

הורי� לילדי� ע� נכות קשה חוו רמות דחק גבוהות . משמעותיי� בדחק ההורי בהתא� לחומרת הנכות

מצאו קשר  (Fery et al., 1989)' פריי ושות. ת קלהיותר מאשר הורי� לילדי� ע� נכות בינונית או נכו

מחקר� תמ$ ג� . לינארי בי� קשיי ההסתגלות של ההורי� לבי� חומרת הפגיעה ביכולת התקשורת של הילד

ששיער שחומרת הנכות תהיה במתא� ע� הדחק  (Folkman et al., 1979)' בממצאיה� של פולקמ� ושות

  .ההורי

, תסמונת דאו�(בדקו הסתגלות בילדי� צעירי� ע� נכויות  (Shonkoff et al., 1992)' שונקו� ושות

ה� מצאו כי משפחות לילדי� ע� נכות מוטורית דיווחו . ומשפחותיה�) נכות מוטורית ועיכוב התפתחותי

כי ,  החוקרי� גילו). כולל יחסי� זוגיי�(על רמות גבוהות של דחק הורי והשפעה רבה יותר על המשפחה 

אמהות לילדי� ע� : לדוגמא(של הילד היתה קשורה במתח ביחסי� החברתיי� במשפחה חומרת הנכות 

 & Roach, Orsmond(' בהקשר זה רואח ושות). נכות קשה דיווחו על יותר דחק ביחסי� ע� בני הזוג

Barratt, 1999 (הורי� , ציינו כי קיי� קשר בי� סוג הפגיעה של הילד לבי� הקושי של ההורי� כ$ למשל

 & ,Dumas, Wolf, Fisman(� ע� תסמונת דאו� דיווחו על פחות קושי מהורי� לילדי� אוטסטי� לילדי

Culligan, 1991; Kasari & Sigman, 1997  ( והורי� לילדי� ע� נכויות אחרות)Hodapp, 1997; 

Goldberg et al., 1986 ( ,יינה קראוס צ. א$ דווחו על יותר קושי מהורי� לילדי� ע� התפתחות נורמלית

ג� היא את החשיבות של רמת תפקוד הילד בהתמודדות המשפחה ע� הילד א$ הדגישה כי קיימי� ג� 

  .(Krauss, 1993)ממצאי� סותרי� בדבר חשיבות משתנה זה 
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  הסתגלות זוגית 2.3

הסתגלות לנישואי� . הנישואי� ה� מערכת יחסי� הדדית המהווה את המסגרת הטבעית לגידול ילדי�

תחושת סיפוק מהנישואי� ומהקשר ע� ב� , ני� כמו נטיה להימנע או לפתור קונפליקטי�מלווה במאפיי

  .  שיתו� פעולה ומילוי הציפיות של ב� הזוג, הזוג

 

  דחק הורי והסתגלות זוגית 2.3.1

� הראו מחקרי� בשנות ה )שילדי� משפיעי� באופ� חיובי על זוגיות( 60� בשונה ממה שחשבו בשנות ה

מאשר זוגות ללא , כי בני זוג ע� ילדי� דיווחו על רמות נמוכות של סיפוק בנישואי�המחקרי� הראו  70

מחקרי� שוני� הצביעו על כ$ . (Campbell et al., 1976; LeMasters, 1975; Campbell, 1981)ילדי� 

נובעת מהצטברות התפקידי� והמתח , שירידה בסיפוק מחיי הנישואי� במהל$ שנות ההורות האקטיבית

ורק אחרי עזיבת הילדי� את הבית יש עליה באושר הנישואי� וירידה במתח הנישואי� , $ בגידול ילדי�הכרו

)Hurly & Palonen, 1976; Burr, 1970; Kotler, 1985  .( הירידה באיכות הנישואי� בשני� של גידול

לבני הזוג כי הסיבה קשורה לתפקיד ההורי ולא ,  מעלה את ההשערה, הילדי� והעליה לאחר עזיבת�

על כ$ כי קשיי� בתפקיד   (Pearlin & Schooler, 1978)הצביעו פרלי� ושולר 70�ואכ� כבר בשנות ה. עצמ�

  .ההורי נמצאו כאחד מהקשיי� המרכזיי� ומקורות המתח בנישואי�

 ,.Belskey et al(בעיקר אצל נשי� , מתח בתפקיד ההורי משפיע באופ� שלילי על סיפוק מהנישואי�

. זאת משו� שחלוקת התפקידי� הינה מסורתית והאשה נתפסת כנושאת בנטל הטיפול בילדי�ו)  1983

גור� שתור� לסיפוקו של הגבר , המצאות� של ילדי� במשפחה מחזקת את חלוקת התפקידי� המסורתית

. (Simons et al., 1990)א$ לעומת זאת מפחית את סיפוקה של האשה מחיי הנישואי� , מחיי הנישואי�

הורי� במשפחות שבה� הא� יוצאת לעבודה חווי� יותר קונפליקט . ה נכו� בעיקר א� הא� עובדתדבר ז

 ,Kessler & McRae(תפקיד בשל מעמסת התפקידי� שהא� חווה והמתח הנפשי של האב עקב זאת 

1981; Ross et al., 1983(  

ה של ילדי� על חיי ערכו מחקר שבדק את ההשפע (Lavee, Sharlin, Katz, 1996)שרלי� וכ* , לביא

היתה השפעה שלילית משמעותית אצל , ה� מצאו כי לדחק הקשור בתפקיד ההורי. הנישואי� של הוריה�

למספר הילדי� במשפחה היתה , כמו כ�. א� יותר משאר המדדי�, האבות והאמהות על ההסתגלות הזוגית

תעסוקה של הא� נמצאה . השפעה על רמת הדחק בתפקיד ההורי והשפעה עקיפה על איכות הנישואי�

כמשפרת את הרווחה הפסיכולוגית של האשה וקשורה באופ� עקי� להסתגלות הזוגית ובניגוד לכ$ ככל 

  .שהאחריות על מטלות הבית הינ� על האשה כ$ שביעות הרצו� מהנישואי� יורדת
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 מעידי� בדר$ כלל על השפעה שלילית על איכות, נית� לראות כי המחקרי� אודות הורות בכלל

מחקרי� שוני� עסקו באיכות . הנישואי� הקשורה בעיקר בדחק בתפקיד ההורי ובחלוקת התפקידי� בבית

 :וה� יסקרו להל�) ובעיות אחרות(הנישואי� אצל הורי� לילדי� ע� נכויות התפתחותיות 

  הסתגלות זוגית של הורי� לילדי� ע� נכויות התפתחותיות 2.3.2

ע� נכות התפתחותית לבי� חיי הנישואי� של ההורי� נית�  בספרות הדנה בקשר בי� ההורות לילד

, התייחס למודל  הדחק ובעיקר לתוצאותיו) 1( זר� המצביע על קשר שלילי: לראות שני זרמי� עיקריי� 

התייחס לכוחות ולהעצמה ) 2(מאיד$ הזר� הגורס שהקשר הוא חיובי . קשיי תפקוד, אי הסתגלות, דכאו�

  .ת התמודדות� עד כדי הפקת תגמול חיובי מהטיפול בילדשל ההורי� ובעיקר ליכולו

2.3.2.1  
ספרות הגורסת כי קיי� קשר שלילי בי
 ההורות לילד ע� נכות התפתחותית לבי
  חיי הנישואי

  .של ההורי�

היה אחד החוקרי� הראשוני� שעסקו בשאלת איכות הנישואי� אצל  (Farber, 1959, 1962)פרבר 

משפחות בשיקגו מצא כי יחסי הגומלי� בנישואי� ניזוקו בשל המתח  240א חקר הו. הורי� לילדי� נכי�

האינטגרציה של חיי הנישואי� היתה קשורה באופ� שלילי ע� . הקשור לנושאי� ביתיי� ולחלוקת תפקידי�

הרי , שלמרות שאינטגרצית חיי הנישואי� יורדת, א$ בנוס� התברר. נוכחות ילד מעוכב התפתחותית בבית

  .ות המחקר היו קשורות יותר לאיטגרצית חיי הנישואי� לפני הולדת הילד ע� העיכוב ההתפתחותישתוצא

שביעות רצו� מ� , בריאות, בדקו קשר בי� לח*   (Friedrich & Friedrich, 1981) פרידרי$ ופרידרי$

ריפות משפחות ע� ילדי� לה� בעיות מוטוריות ח 68בקרב , תמיכה חברתית ורגשות דתיי�, הנישואי�

ואצל ההורי� נמצאו , ה� מצאו רמות גבוהות של לח* במשפחות לעומת קבוצת הבקורת, ופיגור שכלי

 .רמות נמוכות של שביעות רצו� מ� הנישואי�

  :פירטה את האופ� בו ניזוקי� חיי הנישואי� עקב לידת ילד מוגבל (Featherstone, 1980)פידרסטו� 

 : ד החריג משפיעה על היחסי� ע� ב� הזוג למשלעליית� של רגשות שלילי� עקב לידת היל .1

וא� כאשר ב� זוג אחד כבר מעלה , כל פרט מתקשה להביע את פחדיו. חרדה מקשה על התקשורת

  .הדבר יכול לגרור כעסי� אצל ב� הזוג בשל האישור הנית� לחששותיו הכמוסי�, את הבעיה

כ פוחדי� "להוציאו על הילד ובדבני הזוג מתקשי� למצוא מוצא לכעס� שכ� אינ� יכולי�  � כעס

  .וכ$ נוצרת האופציה של ב� הזוג, להוציאו על אנשי המקצוע בשל תלות� בה�

השחיקה האינסופית מובילה לעייפות והעייפות מורידה את ס� התסכול  �שחיקה ועייפות

  .�נוס� לכ$ אי� לבני הזוג אנרגיה להשקיע בטיב חיי הנישואי� שלה. ומאפשרת מתח וכעס נוספי�
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פעמי� רבות רואי� ההורי� את ילדיה� . חריגות הילד היא סמל מרפה ידיי� לכישלו� ההורי� כזוג .2

תחושת הכשלו� עלולה , ולהפ$, ילדי� מוצלחי� פירוש� נישואי� מוצלחי�. כאספקלריה של הנישואי�

 .לגרו� להאשמות הדדיות ולאיבה

 .ת לשנות את הארגו� המשפחתי והזוגיומאלצ, לידת הילד מעוכב ההתפתחות מפרה את שיווי המשקל .3

מצב זה מלווה במתח . החריגות מזמינה היווצרות קונפליקטי� בתחומי� רבי� ובנושאי� רבי� .4

כמו כ� יש לזוג פחות זמ� לעצמו . ואלה מובילי� לקונפליקטי� נוספי�, וברגשות אש� ובאמיבוולנטיות

 .בשל המטלות הרבות של בני הזוג כהורי�

. תהלי$ המוביל לאבד� ער$ עצמי, כי האישה היא שחשופה יותר לקשיי� ולכאב החוקרת הוסיפה

מצב זה עלול לגרו� להקטנת מעורבותו הריגשית והמעשית של הבעל דבר שמגביר את תחושת הריחוק בי� 

  .  בי� הא� לבי� הילד החריג" קואליציה"כמו כ� יתכנו מצבי� של יצירת . בני הזוג

משפחות ישראליות ע� ילדי� ע� עכוב התפתחותי לקבוצת  40השוותה ) Levy-Shiff, 1986(שי� �לוי

היא מצאה כי יחסי הגומלי� בי� ההורי� בנושאי� שאינ� . ביקורת המותאמת על פי גיל התפתחותי

ילדי� "קשורי� לילד היתה נמוכה יותר במשפחות לה� ילד מעוכב התפתחות בהשוואה למשפחות ע� 

ות היתה האינטארקציה הקשורה בילד לעומת שאינה קשורה בילד ביחס של במשפחות האחרונ". רגילי�

לדעת החוקרת עשוי הדבר לפגוע ביחסי . 1:1במשפחות ע� ילד מעוכב התפתחות היה היחס , מאיד$. 4:1

הזמ� והאנרגיה המושקעי� בילד באי� על חשבו� השקעה בשאר . בני הזוג וביחסי המשפחה בכלל

  .הקשרי�

� חוקרי� שעמדו דווקא על יכולתו של המשבר לגרו� להתקרבות מחודשת ושותפות ישנ, לעומת זאת

ואכ� חלק מהמחקרי� טועני� כי תיתכ� השפעה חיובית ללידת ילד חריג על המערכת . מעמיקה בי� בני הזוג

  .הזוגית

ישואי
 ספרות הגורסת כי קיי� קשר חיובי בי
 ההורות לילד ע� נכות התפתחותית לבי
  חיי הנ 2.3.2.2

  .של ההורי�

משפחות לא מעטות מצאו את הדר$ לקומניקציה פתוחה שיתו� פעולה נפשי ופיסי ועזרה הדדית רבה 

לעיתי� בעיות . כ$ שהולדת הילד מעוכב ההתפתחות א$ הדגישה את הקשר הטוב וחיזקה אותו

לדחוק או לדחות התפתחותיות של הילד עלול להסיט את תשומת הלב  להורות במקו� לזוגיות ולעיתי�  

) (Kazak and Marvin 1984קאזאק ומרווי� ). 1998, שי� ושולמ�� לוי(קונפליקטי� הקשורי� לזוגיות 

  .שחקרו הקשרי� אלה דיווחו על קיו� שביעות רצו� מ� הנישואי� בעקבות לידת הילד החריג

אשר )  Taanila, Kokkonen & Jarvelin,) 1996' תוצאות דומות נמצאו במחקר� של טנילה ושות

 70%ה� מצאו כי . בדקו השפעות ארוכות טווח של גידול ילד ע� מחלה כרונית או נכות על הנישואי�
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 23%מאיד$  . מההורי� דיווחו כי לידת הילד ע� הנכות לא שינתה כלל את מערכת היחסי� בי� בני הזוג

כי רמת השכלה היתה קשורה כמו כ� נמצא . דיווחו על התרחקות 7%טענו כי היחסי� בינה� התהדקו ורק 

בהפחתה באיכות הקשר וכ� כי ריבוי של מטלות יומיומיות וחוסר שיוויו� בחלוקת הנטל בי� בני הזוג היוו 

 . גור� סיכו� לזוגיות

נית� לסכ� איפוא את הספרות המקצועית כבלתי חד משמעית  לגבי האופ� בו ההסתגלות הזוגית 

 & , Crnic, Fridrich(פרדרי$ וגרינברג , י קרניק"יות זו מוסברת ערבגונ. מושפעת מההורות לילד ע� נכות

Greenberg, 1983 (איכות , גיל ומי� הילד, כתגובה התלויה במשתני� רבי� הכוללי� את חומרת הנכות

  .מבנה המשפחה והתמיכה ועוד, הנישואי� לפני לידת הילד

  השערות ושאלות מחקר, משתני� 2.4

  :משתני המחקר  ה�

מצב המשק� תחושה של ההורה במילוי תפקידו כהורה עקב מטלות  �(Parental Stress) רידחק הו

הדחק הוא מושג רב ממדי הכולל . יו��שחיקה וטרדות בחיי היו�, נטל רגשי, יומיות של טיפול בילד�יו�

 הדחק. תפיסתיי� והתנהגותיי�, ומדדי� פסיולוגיי�) אפקטביי� והתנהגותיי�(מרכיבי� פסיכולוגי� 

בהתייחסותו לתפקיד ההורי הציג שלושה  (Abidin, 1990)אבדי� . ההורי כולל בתוכו את מתח התפקיד

, )'הסתגלות וכו, דורשנות(איפיוני הילד : אפיוני� עיקריי� הקשורי� בתפקיד וגורמי� למתח בתפקיד

מצב , יכה חברתיתתמ, קשרי� זוגיי�(ואפיוני� מצביי� ) 'דכאו� וכו, אבהי/דימוי אימהי(אפיוני ההורה 

  . 1998),שטנגר) (הבריאות

מבטאת את האופ� בו ההורה תופס את תפקוד הילד ביחס לבני גילו בשבעה  � רמת תפקוד הילד

, ריכוז, מיומנוית עזרה עצמית, קואורדנציה יד עי�, מוטריקה גסה וקואורדינציה, ורבלי, שמיעתי: תחומי�

  .ותפקוד אינטלקטואלי כללי

נישואי� הינ� מערכת יחסי� הדדית אשר כוללת מחויבות רשמית  – )איכות נישואי
(הסתגלות זוגית 

הסתגלות זוגית הינה מדד למידת יכולת� של בני הזוג להגיע . ומהווה מסגרת טבעית לגידול ילדי�

לוי שי� (למילוי ציפיות בני הזוג ולתחושת שביעות רצו� מהקשר הזוגי , לשיתו� פעולה, להסכמה הדדית

  ). 1998, מ�ושול

  :השערות ושאלות המחקר

שממנה עולי� ממצאי� סותרי� ביחס להבדלי� בי� אבות לאמהות , בכפו� לסקירת הספרות

באופ� ספציפי השאלות . י הצגת שאלות ולא ינוסחו השערות"ייבחנו ההבדלי� ע, בשלושת המשתני�

  :שיישאלו ה�
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 ?ריההו  הא� ימצאו  הבדלי� בי� אבות ואמהות ברמות הדחק .1

 ? הא� ימצאו הבדלי� בי� אבות לאמהות בתפיסת רמת תפקוד הילד .2

  ?הא� ימצאו הבדלי� בי� אבות לאמהות בדיווח על ההסתגלות הזוגית .3

בדבר הקשר בי� שלושת משתני המחקר  יבדקו ההשערות כי ימצא קשר בי� משתני המחקר אצל 

  :האבות יהיו כי ההשערות בדבר ההקשרי� בי� המשתני� אצל. האבות ואצל האמהות 

 .ימצא קשר בי� תפיסת האב את רמת תפקוד הילד לדחק ההורי שלו .4

 .ימצא קשר בי�  תפיסת האב  את רמת תפקוד הילד להסתגלות הזוגית שלו .5

 .ימצא קשר בי� רמת הדחק ההורי של האב להסתגלות הזוגית שלו .6

  :ההשערות בדבר ההקשרי� בי� המשתני� אצל האמהות יהיו כי

 .י�  תפיסת הא� את רמת תפקוד הילד  לדחק ההורי שלהימצא קשר ב .7

 .ימצא קשר בי�  תפיסת הא� את רמת תפקוד הילד  להסתגלות הזוגית שלה .8

 .ימצא קשר בי� רמת הדחק ההורי של הא� להסתגלות הזוגית שלה .9

  



 

 

  שיטה. 3

  מדג� 3.1

הלוקי� בנכות  אמהות  לילדי�  בגילאי שנתיי� עד שבע 32�אבות ו 32, הורי� 64המחקר כלל 

יו� או במסגרות חו*  ואשר מקבלי�  טיפולי� במסגרות, התפתחותית מאובחנת או בעכוב התפתחותי

  . ובגני הילדי� של החינו$ המיוחד באזור השרו� 1בבית איזי שפירא ברעננה

  .מתארות את משתני הרקע  של ההורי� ושל הילדי� 2� ו 1' טבלאות מס

  

  )n=64(קע של האבות והאמהותהתפלגות משתני ר: 1' טבלה מס
 אמהות אבות משתנה

  ממוצע):            בשני�(גיל 

 סטיית תק�                      

36.13  

7.61 

33.59  

6.69 

  ישראל:                      מוצא

אירופה                                      

  אמריקה

אסיה                      

  אפריקה

אחר                        

25 )78%(  

4 )13%(  

2 )6%(  

1 )3%(  

0  

0 

30 )94%(  

0  

2 )6%(  

0  

0  

0 

  ממוצע):        בשני�(השכלה 

 סטיית תק�                             

14.56  

2.60 

14.87  

2.26 

:                          מספר ילדי� במשפחה      

ממוצע                                 

סטיית תק�   

  

        2.94   

1.34 

  

        2.94  

1.34 

  חרדי:              מידת דתיות

  דתי                              

  מסורתי                         

 חילוני                             

2 )6%(  

11 )34%(  

3 )10%(  

16 )50%( 

2 )6%(  

11 )34%(  

4 )13%(  

15 )47%( 

  

רוב� היו ילידי . גיל האבות היה גבוה במקצת מבנות זוג�. ההורי� היו בשנות השלושי� שלה� 

מספר הילדי� משפחה . האר* ע� השכלה על תיכונית וע� שעור גבוה יחסית לאוכלוסיה של אנשי� דתיי�

  .3�היה כ

                                                 
1
בית איזי שפירא הינו מרכז טיפולי לילדי� ע� נכויות התפתחותיות ברעננה אשר משרת את תושבי   

  .המרכז
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 )n=32(התפלגות משתני הרקע של הילדי� : 2' טבלה מס
 התפלגות                                       

 משתנה 
 במספרי� או ממוצע וסטיית תק�

  מגדר

  ב�                

 בת                

 

26 )82%( 

6 )18%( 

  ממוצע)              בשני�(  גיל

  סטיית תק�                                

 

4.84 

1.37 

  פיגור שכלי:   סוג נכות

  תסמונת דאו�                   

  PDD/אוטיז�                   

  שיתוק מוחי�                   

  עכוב התפתחותי                   

קשיי  התנהגות                       / קשב וריכוז                   

 אחר                   

7 )22%(  

3 )9%(  

6 )18%(  

5 )16%(  

5 )16%(  

4 )13%(  

2 )6%( 

  ראשו�:  סדר לידה

  שני                    

  שלישי                    

  רביעי                    

  תשיעי                      

16 )50%(  

11 )35%(  

3 )9%(  

1 )3%(  

1 )3%( 

  

רוב� לוקי� בנכות התפתחותית משמעותית כאשר , שני� 5�רוב הילדי� היו בני� בגיל קרוב ל 

  .ת המשפחות הילד ע� נכות התפתחותית הוא ילד ראשו�במחצי

  כלי�  3.2

  :המחקר כלל את הכלי� הבאי�

  )1' ראה נספח מס( Parening Stress Index (PSI) "דחק הורי הקשור בילד 3.2.1

ילד �ומטרתו לזהות מערכת יחסי� הורה, (Abidin, 1983)י אבדי� "שאלו� דחק הורי פותח ע

 101�והגרסה המתוקנת צמצמה את השאלו� ל, פריטי� 150גרסה המקורית כללה ה. המצויי� במצבי דחק

פריטי� העוסקי�  19�פריטי� העוסקי� בתחו� ההורה ו 54, פריטי� בתחו� הילד 47פריטי� הכוללי� 

  . במחקר זה נבדק חלק מהשאלו� המתייחס לתחו� השפעת הילד על ההורה. בתחו� דחק חיי�

היה הרבה יותר קשה לקבוע : "לדוגמא(תחו� הסתגלות וגמישות הילד : השאלו� כולל ששה תחומי�

ילדי : "לדוגמא(י ההורה "תחו� של קבלת הילד ע, ") את סדרי האכילה והשינה של ילדי מכפי שציפיתי

: " לדוגמא(תחו� של דורשנות הילד , ")נראה שונה במקצת מכפי שציפיתי וזה מטריד אותי לפעמי�

כל דבר שאני עושה / מאוד קשה להרגיעו/ קשה יותר להרגיעו מכפי שציפיתי/ רגיעוקל לה �כשילדי מצוברח
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אני מרגיש שילדי נתו� למצבי רוח ונהיה : "לדוגמא(תחו� של מצב רוח הילד , ") אינו מסייע להרגעת ילדי

רב לילדי יש קושי , בהשוואה למרבית הילדי� האחרי�: "לדוגמא(תחו� של חוסר ריכוז , ")בנקל מצוברח

רוב הזמ� אני מרגיש שילדי אוהב אותי : "לדוגמא(ותחו� של תגמול ההורה ") יותר להתרכז ולשי� לב

, ההורה נתבקש לדרג עצמו על גבי סול� ב� חמש יחידות בכל אחד מ� הפריטי�"). ורוצה להיות קרוב אליי

  .  י לצמצ� מער$ תגובהזאת כד, מייצג קושי של הילד ובחלק תכונה נוחה 5כאשר בחלק מ� המקרי� הציו� 

אימהות  534בקרב אוכלוסיה אמריקנית של   (Abidin, 1983)י אבדי�"בדיקת המהימנות נעשתה ע

עבור ששת התחומי�  (cronbach`s alpha)המהימנות כעקביות פנימית . שנה 19לילדי� בני חודש עד 

קבוצות הורי� שונות בעלי איפיוני�  השאלו� הצליח להבחי� בי�, כמו כ�.. 70לבי� . 62בנושא הילד נעו בי� 

ילדי� הסובלי� מפגיעה , ילדי� היפראקטיבי�, אימהות לילדי� הסובלי� מעיכוב התפתחותי: כמו, שוני�

המהימנות כעקביות , במחקר על אמהות מכות בישראל) 1989(השאלו� תורג� לעברית בידי שר� . מוחית

במחקר הנוכחי המהימנות כעקביות פנימית . 85לבי� .75פנימית בששת התחומי� הקשורי� לילד  נעו בי� 

  ). r=.822, p<.01(והמתא� בי� הדיווח של האב לדיווח של הא� היה גבוה ומובהק    85.הינה

  )2' ראה נספח מס(  -(DAS- Dyadic Adjustment Scale)מדד הסתגלות זוגית  3.2.2

וא מ� המדדי� הנמצאי� בשימוש רב ה, (Spanier, 1976)י ספיינר "מדד זה להסתגלות שפותח ע

על פריטי� מסוימי� (בסול� ליקרט  0�6�ידי הנבדק מ� פריטי� המדורגי� על 32�הכלי מורכב מ. ביותר

להסתגלות  4.72�להסתגלות זוגית ירודה  ו 0טווח ההסתגלות הזוגית נע בי� ). 5או  4הציו� אינו עולה על 

  .זוגית מירבית

  :י�הפריטי� מייצגי� ארבעה גורמ

לא : " לדוגמא(הבעת חיבה או ביטוי רגש . ב"). נושאי� הקשורי� בדת: "לדוגמא(הסכמה זוגית . א

הק� בעיגול את הנקודה המתארת את מידת האושר : " לדוגמא(שביעות רצו� זוגית . ג"). מבטא אהבה

מהימנות מבח�  ").ני�מחליפי� דעות באופ� מעורר ע... באיזו תדירות: "לדוגמא(לכידות זוגית . ד..."). של$

הלי$ , הכלי תוק� במספר אופני�. 94.לבי�73. ומהימנות כעקביות פנימית נעה בי�   96.חוזר  הינה 

כמו כ� נעשה תיקו� באמצעות שופטי� ובהתבסס על . התיקו� הבחי� בי� נישואי� וגרושי� על מדד זה

) Wallace, 1959- Locke Wallace adjustment scale(מתא� גבוה ע� כלי אחר הנמצא  בשימוש ותיק 

והמתא� בי� הדיווח של   89.במחקר הנוכחי המהימנות כעקביות פנימית הינה). Spanier ,1976: ראה(

  ). r=.575, p<.01(האב לדיווח של הא� היה מובהק 

  



 

 

 

16

  )3' ראה נספח מס(  רמת תפקוד הילד 3.2.3

ות כלי ששימש במקור כטכניקה באמצע, י ההורה"רמת תפקוד הילד נבדקה באופ� סוביקטי ע

אשר השווה את הערכת ההורי� את התפתחות ילד� בהשוואה להערכת אנשי , להערכת ראליז� הורי

 ,Kurtz and Wolfensberger(י קרטס ווולפנברגר "הכלי פותח ע). Rimmerman, 1981: אצל(המקצוע 

למדד התפתחותי והוא מאפשר לחוקר לתרג� את הערכת ההורה את התפתחות ילדו ) 1971

(Developmental quotient- DQ) י ההורה בגיל הכרונולוגי של הילד והכפלת "י חלוקת הגיל שהוער$ ע"ע

  .הכלי תורג� מאנגלית לעברית לצור$ מחקר זה.  100�התוצאה ב

, מוטריקה גסה וקואורדינציה, ורבלי, שמיעתי: הכלי מודד  את הערכת ההתפתחות בשבעה תחומי�

  .ותפקוד אינטלקטואלי כללי, ריכוז, מיומנוית עזרה עצמית, יד עי� קואורדנציה

הראשונה  מבקשת מההורה לעשות הערכת גיל , י מחברי השאלו�"שלוש צורות שאלה הוצעו ע

מבקשת מההורי� למק� את ילד� בסול� של , השניה. התפתחותי ולהצביע על הגיל שילד� מושווה אליו

מקדי� : שלבי� 5ומעליו " דומה לרוב הילדי� האחרי�"ע מציי� כששלב האמצ, שלבי� של תפקוד 11

ומתחתיו , במידה מעטה/ במידה מסוימת/במידה רבה/במידה רבה מאוד/יוצאת דופ�ילדי� אחרי� במידה 

מתקשה / מתקשה במידה מסוימת/ מתקשה במידה מעטה בהשוואה לילדי� אחרי�: חמשה שלבי�

הצורה השלישית ביקשה מההורה . יוצאת דופ�תקשה במידה מ/מתקשה במידה רבה מאוד / במידה רבה 

מתקד� בהשוואה לילדי� "מ, הנעות בעשרה אחוזי� כל אחת, אפשרויות 21� להקי� בעיגול אחת מ

מתקשה בהשוואה לילדי� ", "אינו מתקד� ואינו מתקשה בהשוואה לילדי� אחרי�",  90%�10%" אחרי�

  . 90%�10%" אחרי�

הורדה הצורה הראשונה בשל הישירות וההשפעה הרגשית , ביותר לשאלו�בבחירת הצורה המתאימה 

על חמישה הורי� שלא  (pre-test)לגביי שתי הצורות הנוספות נער$ מבח� מקדי� . של השאלה על ההורה

  .השלבי� 11מתו$ האוכלוסיה הנחקרת ובשל קושי בשימוש באחוזי� נבחרה הצורה השניה בעלת 

הורי�  50על , י מפתחי הכלי קרטס ווולפנברגר"מבח� חוזר שנעשה עי "מהימנות הכלי  נבדקה ע

במחקר הנוכחי המהימנות כעקביות .  (p<0.01) 1.00�0.95לילדי� ע� נכויות התפתחותיות ונמצאה בי� 

  ). r=.870, p<.01(והמתא� בי� הדיווח של האב לדיווח של הא� היה גבוה ומובהק   86.פנימית הינה

  

  )4' ראה נספח מס(יודמוגרפי שאלו
 סוצ  3.2.4

/ ב"ארה/ אירופה/  ישראל(אר* מוצא , )נקבה/זכר(מי� , ) בשני�(גיל : השאלו� כולל שאלות על ההורה

/ גרוש/ רווק/ נשוי(מצב משפחתי , ) כחול/ צוארו� לב�(מקצוע , )בשני�(השכלה פורמאלית , )אחר/ מ"בריה

  ).פתוחה(סוג הנכות , ) בחודשי�(גיל הילד : ושאלות על הילד) מספר(מספר ילדי� )  אחר/אלמ�
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 הלי& המחקר 3.3

לאחר אישור ועדת המחקר של בית איזי שפירא התקיימה : 'שלב א. ביצוע המחקר נער$ בשני שלבי�

מכתבי� להורי� אשר  42נשלחו . פגישה בי� החוקרת ובי� כל אחד ממנהלי המסגרות דרכ� המחקר יתבצע

לאחר מכ� נעשתה פניה טלפונית לקבלת אישור ). 7נספח (לשיתו� פעולה  כללו מידע על המחקר ובקשה 

לשאלוני� צורפה ). משפחות 34(ההורי� להשתת� ונשלחו שאלוני� למשפחות שהסכימו להשתת� במחקר 

נספח (  השאלוני� הוגשו בצבעי� שוני� לאב.  מעטפה מבויילת בה היה על ההורי� להשיב את השאלוני�

כעבור כשבועיי� נערכה שוב . שאלו� בצבע אפרסק לא� ובצבע תכלת לאב, )6' ח מסנספ(ולא� ) 5' מס

  .בשלב זה התקבלו עשרי� ושניי� שאלוני� זוגיי�. בבקשה להשיב את השאלוני�, שיחת תזכורת

להזמי� את ההורי� להרצאה , נעשתה פניה טלפונית לגננות החינו$ המיוחד באזור השרו�: 'בשלב ב  

ההזמנה כללה השתתפות בהרצאה . לגננות ניתנו הזמנות וה� חולקו בתיקי הילדי�. אבבית איזי שפיר

. והודעה כי במהל$ הערב ההורי� יתבקשו להשתת� במחקר" אחאות לילדי� ע� צרכי� מיוחדי�"בנושא 

ואלה היוו את , זוגות אשר מילאו את השאלוני� לפני ההרצאה 13גברי� ונשי� מתוכ�  35להרצאה הגיעו 

לאחר מכ�  כל השאלוני� מויינו ושלושה שאלוני�  . ית השניה של השאלוני� המשתתפי� במחקרהמחצ

  .לא הוכנסו למחקר) שני בני הזוג לא ענו על כל ארבעת השאלוני�( שנמצאו חסרי� 

נבדקו , רמת תפקוד הילד והסתגלות זוגית, דחק הורי: השערות המחקר בדבר הקשרי� בי� המשתני�

, בעוד ששאלות המחקר בדבר ההבדלי� בי� אבות לאמהות בשלושת המשתני�,  סו�בעזרת מתאמי פיר

 .(t- test pairs)למדגמי� מזווגי�   tנבדקו בעזרת מבחני 



 

 

  ממצאי�. 4

בכדי לבחו� את שאלות המחקר בדבר קיומ� של הבדלי� בי� אבות לאמהות בשלושת משתני 

מהמבחני� עולה כי אי� הבדלי� מובהקי� בי� . (t-test pairs)למדגמי� מזווגי�  tנערכו מבחני  , המחקר

, תקשורת, הבנת הנאמר(אבות לאמהות בתפיסת רמת תפקוד הילד באופ� כללי ובשבעת התחומי� 

כי אי� הבדלי� מובהקי� בי� , וכ�) ריכוז ואינטלגנציה, טיפול עצמי, מוטוריקה עדינה, מוטוריקה גסה

  .וגיתאבות לאמהות בדחק ההורי ובהסתגלות הז

תפיסת רמת , דחק הורי(בכדי לבחו� את ההשערות בדבר  ההקשרי� בי� שלושת משתני המחקר 

מציגה את  3' נערכו מתאמי פירסו� טבלה מס, אצל האבות ואצל האמהות) הסתגלות זוגית, תפקוד הילד

  :המתאמי� בשתי הקבוצות

  .ותמתאמי פירסו� בי� שלושת משתני המחקר אצל אבות ואמה:3' טבלה מס

  
  אבות

רמת תפקוד  

 הילד

 דחק הורי

  דחק הורי
 

.491**�  

הסתגלות 
 זוגית

.315 -.543** 

  

  אמהות

רמת תפקוד  

 הילד

 דחק הורי

  דחק הורי
 

.287�   

הסתגלות 
 זוגית

-.061 .544**� 

     *p<.05 

   **p<.01   
  

 ,r=-.491(מת תפקוד הילד קיי� קשר שלילי מובהק בי� דחק הורי לר, מהמבח� עולה כי בקרב האבות

p<.01) ((וכי קיי� קשר שלילי מובהק בי� דחק הורי להסתגלות זוגית )  4' השערה מסr=-.543, p<0.1 (

  ).5' השערה מס(הקשר בי� הסתגלות זוגית לרמת תפקוד הילד לא נמצא מובהק ). 6' השערה מס(

) r=-.544, p<.01(סתגלות זוגית בקרב האמהות עולה כי  קיי� קשר שלילי מובהק בי� דחק הורי לה

וכ� לא נמצא ) 7' השערה מס(לא נמצא קשר מובהק בי� רמת תפקוד הילד לדחק ההורי ). 9' השערה מס(

  ). 8' השערה מס(קשר מובהק בי� רמת תפקוד הילד להסתגלות הזוגית 

 בקבוצת האמהות  נמצא קשר בי� הדחק ההורי של הא� להסתגלות הזוגית שלה, לעומת זאת

או בי� רמת תפקוד ) 4' השערה מס(א$ לא נמצא קשר בי� רמת תפקוד הילד לדחק ההורי ) 6' השערה מס(

  ).5' השערה מס(הילד לדחק ההורי 

  



 

 

5 .
  דיו

, מטרת מחקר זה היתה לבחו� את ההבדלי� בי� אבות לאמהות  לילדי� ע� נכויות התפתחותיות

ולבדוק את הקשר בי� דחק הורי  לד והסתגלות זוגיתתפיסת רמת תפקוד הי, דחק הורי: בהקשר למשתני�

הושוו אבות ואמהות בהקשר , כלומר. להסתגלות הזוגית של ההורי�, ותפקוד הילד במישורי� שוני�

  .  תו$ בחינת ההקשרי� בינה� להסתגלות הזוגית, לשלושת המשתני�

  )1"3שאלות המחקר ( "הבדלי� בי
 אבות לאמהות 5.1

לא נמצאו הבדלי� ) והסתגלות זוגית, רמת תפקוד הילד, דחק הורי(בשלושת משתני המחקר 

ההסברי� נחלקי� להסברי� תלויי משתנה ולהסברי� כלליי� הקשורי� . מובהקי� בי� אבות לאמהות

  . לספרות המחקרית ולמגבלות המחקר

אי המצאות� של הבדלי� , א� על פי שמדובר בשאלו� סוביקטיבי, ראשית �רמת תפקוד הילד  .א

כי שני ההורי� מודעי� , הקי� בי� הערכת האב והערכת הא� את תפקודו של הילד יכולה ללמדמוב

וזאת . במידה שווה לרמתו המציאותית של הילד ואינ� נבדלי� במידה בה ה� מפרשי� את מגבלותיו

שמשמעותו לעיתי� קרובות כי לא קיימת , למרות שנית� היה לצפות כי דווקא גילו הצעיר של הילד

נראה כי בתהלי$ , לכ�. ייצור שונות בתפיסת המוגבלות של הילד, � קביעה וודאית  של רמת הנכותעדיי

מרכיב זה יכול להיות מושפע . ההערכת רמתו של הילד מעורב מרכיב רגשי אשר מצמצ� את השונות

הכרו$ , שאות� הורי� לילדי� צעירי� ע� נכויות התפתחותיות חווי� למעשה משבר ראשוני, מכ$

לגרו� לה� להתכנסות , חוסר וודאות זה עשוי לעיתי� לגבש את בני הזוג. חושת אי וודאות גדולהבת

למרות האפשרות , כ$. להקטי� את הפערי� בינה� באשר לתפקודו ועתידו של הילד, ובכ$, פנימה

להערי$ את רמתו של הילד בדרכי� שונות ההבדלי� בי� ההורי� מצטמצי� וה� מגבשי� דיעה דומה 

 .ר לרמתו ההתפתחותית של הילדבאש

ההסתגלות הזוגית מושפעת משני בני הזוג ואלו משפיעי� , בהמש$ לגישת המערכות � הסתגלות זוגית  .ב

תשפיע בוודאי ג� על ב� הזוג , תפיסה של  אי שביעות רצו� מהזוגיות של אחד מבני הזוג, לכ�. זה על זה

 .השני

השערות משו� שהספרות המחקרית אינה מציגה השאלות בדבר הבדלי� בי� אבות לאמהות הוצגו כ  .ג

מרבית , למעשה. תמונה חד משמעית לגביי המצאות� של הבדלי� בי� אבות לאמהות במדדי� השוני�

הספרות שדנה בהבדלי� בי� אבות לאמהות התמקדה בדחק ההורי בעוד שג� במשתנה זה הספרות 

 & ,Rousey, Best(  מובהקי�ובחלק מהמחקרי� שנעשו לא נמצאו הבדלי� , אינה חד משמעית

Blacher, 1992; Dyson, 1997.( 
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. דרוש מספר נבדקי� גדול בכדי לזהות מובהקות, כאשר ההבדל בי� הממוצעי� קט� � הסבר מתודולוגי  .ד

 .הקשה על זיהוי הבדלי� מובהקי� (n=32 )במחקר הנוכחי מספר הנבדקי� הנמו$ 

כלומר אצל . בי� המשתני� בקבוצות השונות הוא בקשר, ההבדל המרכזי בי� אבות לאמהות שנמצא  .ה

. האבות נמצא קשר בי� תפיסת רמת תפקוד הילד לדחק ההורי בעוד אצל האמהות לא נמצא קשר זה

  .בהבדל זה נדו� בהמש$

ובי
 רמת תפקוד הילד לדחק ההורי ) 5,8השערה (הקשר בי
 רמת תפקוד הילד להסתגלות הזוגית  5.2

  .מהותשל האבות והא, ) 4,7,השערה(

במחקר הועלו ההשערות בדבר הקשר בי� רמת תפקוד הילד להסתגלות הזוגית ה� בקבוצת האמהות 

ככל שרמת הפגיעה של הילד גבוהה יותר כ$ תפחת ההסתגלות הזוגית , כלומר נטע� כי. וה� בקבוצת האבות

שר בי� רמת ההשערה בדבר הק, מאיד$.  השערה זו לא אוששה באופ� מובהק בשתי הקבוצות. של ההורה

  .תפקוד הילד לדחק ההורי אוששה רק בקבוצת האבות

יכול , הסבר אחד לכ$.  לממצאי� אלו יכולי� להיות מספר הסברי� אשר משלימי� אלו את אלו 

הקשר בי� הדחק ההורי לרמת תפקוד הילד אצל . להיות קשור לעובדה כי מדובר בהורי� לילדי� צעירי�

יש להניח כי אמהות . האבות בשל התפקיד השונה שלה� במשפחה האמהות עשוי להיות שונה מזה של

בשלב זה טרודות מאוד בטיפול בילדי� המוגבלי� הדורשי� טיפול פיזי רב וא� קיימי� הבדלי� בתפקוד 

הדחק ההורי יהיה קשר ע� ההסתגלות , יחד ע� זאת. בגיל זה ה� אינ� באי� עדיי� לידי ביטוי מירבי

העזרה , יות קשור למשתני� נוספי� כמו רמת התמיכה שהא� מקבלתהזוגית של הא� ועשוי לה

גיל הילד ולא תפיסת רמת התפקוד , כי אצל האמהות, יתכ�.  היומיומית והיותה א� עובדת או עקרת בית

עובדה זו מצריכה מחקר נוס� אודות תפקידו של גיל . של הילד ימצא כמנבא אפשרי של  ההסתגלות הזוגית

  . הזוגיות של ההורי�הילד והשפעתו על 

נמצא קשר בי� תפיסת האבות את .  אצל האבות התגלו ממצאי� מובהקי� אשר  איששו את ההשערה

מאיד$ לא . כ$ שככל שרמת הילד נתפסה כנמוכה יותר הדחק ההורי גדל , רמת תפקוד הילד לדחק ההורי

בדל בי� אבות לאמהות הוא נראה כי הה. נמצא קשר ישיר בי� רמת תפקוד הילד להסתגלות הזוגית שלה�

יתכ� כי , בהתייחס לקשר זה בי� הדחק לתפקוד הילד.  בקשר למידה שרמת תפקוד הילד קשורה לדחק

אמהות אשר עסוקות בטיפול בילד נוטות לחוות רמות דחק הורי בעוד אצל האבות תפקוד נמו$ של הילד 

הראיה כי .  (Cummings, 1976)ישואי� עלול להתקשר לדימוי העצמי אבהי וגברי ועל תפקודו כב� זוג בנ

רמות הדחק הקשור בילד ויכולת תפקודו של הילד גבוהי� יותר אצל האב  נמצאה במחקרה של  קראוס 

(Krauss, 1993) . ג� אצלה לאבות היה ציו� דחק גבוה יותר מנשותיה� במדדי דחק הקשורי� בילד

(Child-Related Stress) ,ות דחק גבוהות יותר במדדי דחק הקשורי� בהורהמאיד$ בנות זוג� הגיבו ברמ .
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כי הקשר בי� רמת תפקוד הילד להסתגלות הזוגית ,  הקשר בי� שלושת המשתני� אינו סיבתי א$ נית� לשער

  . י הדחק ההורי"הינה למעשה מתוווכת ע

 .הסתגלות זוגית �דחק הורי  �רמת תפקוד : כ$ נוצרת תמונה של  

  )6,9השערה (הסתגלות הזוגית של האבות ושל האמהות הקשר בי
 הדחק ההורי ל 5.3

הממצאי� מאשרי� קיו� זיקה מובהקת בי� רמת הדחק שחווי� האבות והאמהות  לבי� ההסתגלות  

קשר זה תוא� את הספרות המחקרית העוסקת בהסתגלות זוגית של הורי� לילדי� בכלל . הזוגית שלה�

(Campbell et al., 1976; LeMasters, 1975; Campbell, 1981) , ובהסתגלות זוגית של הורי� לילדי�

. (Farber, 1959, 1962; Friedrich & Friedrich, 1981; Featherstone, 1980)ע� נכויות בפרט 

, כ$ שהורי� שדיוחו על רמות גבוהות של דחק, הסתגלות זוגית אכ� קשורה בחווית הדחק של ההורי�

כי הורה בעל נטיה רבה יותר לדכאו� עשוי , יש להניח למשל. תהדיווחו ג� על רמת הסתגלות זוגית פחו

במקרי� . לחוות רמות דחק גבוהות יותר הקשורות בגידול ילד נכה מאשר הורה ללא נטיה לדכאו�

במצב שבו נכות הילד דורשת טיפול פיזי רב , למשל. מסוימי� מאפייני הילד קשורי� בהסתגלות זוגית

 ). (Featherstone, 1980שאינ� פנויי� להתמסר לזוגיות  עד , מהוריו ועיסוק כללי בו

, סוגיה זו הודגשה בסקירת הספרות. המחקר הנוכחי מדגיש את הקשר בי� נכותו של הילד לזוגיות

שזוגיות טובה מסייעת בהתמודדות ע� בעיות הקשורות בילד ע� הנכות , בלסקי וכה� וויצמ� גרסו, למשל

(Belsky, 1984; Cohen and Weissman, 1984) , .$כי סיפוק מהנישואי� הינו , בדומה לה� מצא פרדרי

'  ובהקשר דומה דיווחו בלכר ושות.  (Friedrich, 1979)המנבא העיקרי של התמודדות ע� ילד ע� נכות

 Blacher et (שאמהות לילדי� ע� פיגור שיכלי עמוק זיהו את ב� זוג� כמקור  העיקרי של תמיכה חברתית 

al., 1987 ( .נית� , לכ�. יתכ� שתמיכת ב� הזוג לכשעצמה תהווה משאב התמודדות להפחתת רמות דחק

 .תוצאה � נמצאי� למעשה במצב מעגלי של סיבה, להניח כי  אות� זוגות אשר חווי� דחק גבוה

 

  

  

  

  

דבר המקשה על ,  יתכ� כי  בשל רמות הדחק הגבוהות נפגעת ההסתגלות הזוגית, על פי התרשי� 

גובר הדחק ונוצר מעגל , ובהעדר תמיכה זו, של בני הזוג להתמודדות משותפת ותמיכה הדדית הצטרפות

 דחק נמו$ הסתגלות זוגית גבוהה
ירידה בהסתגלות הזוגית 

 
 דחק גבוה
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כי הסתגלות זוגית טובה תסייע בשמירה על דחק נמו$ דבר שישמור על , כמו כ� יתכ�.  שקשה לפרו* אותו

  .כאשר כל אחד מהגורמי� עשוי להיות סיבה ומסובב,  ולחילופי�, איכות הנישואי� הטובה

  

  מגבלות המחקר ומחקרי� לעתיד 5.4

יצרה קושי באישוש התוצאות ומגבילה את הסקת , כמות הנבדקי� הקטנה יחסית, כפי שצוי�

, כי המחקר נעשה רק בקרב זוגות נשואי� אשר חיי� יחדיו, נושא נוס� שמצרי$ התייחסות הוא.  המסקנות

יש לקחת בחשבו� , לכ�. אי� באופ� פעילוזאת כמוב� על מנת ללמוד על חיי הנישואי� של ההורי� אשר נשו

. שהיו בוודאי מציגי� תמונה נוספת על הזוגיות שנכשלה, את אחוזי ההורי� שהתגרשו או חיי� בנפרד

ומאחר ורמת ההיענות לא ,  מאחר והמחקר עסק במשפחות דו הוריות ובבני זוג החיי� יחדיו, יתרה מכ$

של שיתו� פעולה  מההורי� והסכמה משותפת להשתת�  השאלו� הצרי$ יכולת גבוהה, היתה מ� הגבוהות

  .יש בממצאיו השלכות מגבילות, במחקר 

מבחינת הכלי� שנעשה בה� שימוש במחקר חשוב להזכיר כי הכלי שבדק את רמת תפקוד הילד הינו 

ה יכולת זו עשוי. בני גילו" רגילי�"כלי הדורש השוואה ע� מצבו האוביקטיבי  של הילד בהשוואה לילדי� 

או , להיות מושפעת אצל חלק מההורי� מתהליכי� הגנתיי� כמו הכחשה של רמת הפגיעה של הילד

ההתייחסות למשתנה זה היא , לכ�. במקרי� אחרי� מקושי להשוות התפתחות ילד צעיר לילדי� אחרי�

 יש לציי� כי ההחלטה .ולא לרמת תפקוד הילד המציאותית" תפיסה של ההורי� של רמת תפקוד הילד"כ

שלא לצר� מדד הכולל הערכה של אנשי מקצוע את רמת תפקוד הילד נעשתה כדי לא לפגוע באנונימיות של 

  .הנחקרי�

כפי שציינו חשוב לבצע מחקר אור$ שיציג את ההתפתחות , ראשית: למחקר מספר השלכות עתידיות

עשויי� לסייע  ישנה חשיבות רבה לחקר המשתני� אשר, כמ� כ�. שחלה בי� בני הזוג ע� גדילת הילד

.  בהפחתת הדחק של ההורי� ועל ידי כ$ לשפר את איכות הנישואי� שלה� ואת איכות חייה� בכלל

אפשרות אחת בכיוו� זה היא  לבדוק  כיצד משפיעה תוכנית התערבות זוגית ליצירת חלוקת נטל שיוויונית 

ה� אלו , � נוספי� חשובי�מחקרי. יותר בי� בני הזוג על הדחק ההורי וההסתגלות הזוגית של ההורי�

ומחקרי� שיחדדו את ההבדלי� ,  שיצביעו על תחומי קושי ספציפי� של הורי� לילדי� ע� נכויות שונות

  .בי� האבות לאמהות בתחומי ההתמודדות השוני�

  השלכות  5.5

האופ� בו ההורי� , כפי שהוצג במחקר זה. ההורות לילד ע� נכות הינה מטלה הדורשת משאבי� רבי�

, ליווי ההורי� מתחילת הדר$. מודדו ע� תפקיד� התובעני ישפיע על המערכת הזוגית והמשפחתיתית

נראה כחיוני ליצירת מצב אופטמלי לטיפול , דר$ מת� האבחנה והשני� הראשונות, דהיינו תחילת האבחו�
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� וג� במחקר לליווי זה צריכי� להיות מספר הדגשי� שהינ� פועל יוצא של הידע שנצבר עד כה בתחו. בילד

  :זה

חלוקת  21�ג� כיו� במאה ה, כפי שהוצג בסקירת הספרות. חלוקת התפקידי� בי� האב והא� .1

ומשמעותה ברוב המקרי� שנטל הגידול של הילדי� בכלל ובפרט של ילד ע� , התפקידי� המסורתית קיימת

על ) במחקרינוכפי שהוצג (נטל זה מביא למצב של דחק הורי של הא� שמשפיע . נופל על הא�, נכות

מטרתו של הליווי בהדגש זה  תהיה ליצור תוכנית משותפת של שני . ההסתגלות הזוגית של בני הזוג

תו$ שימוש מקסימלי במשאבי� הקיימי� וגיוס , ההורי� שתחלק את הנטל בצורה מתאימה לשני בני הזוג

  .תמיכה חברתית על פי מידת האפשר

האבות נוטי� להתייחס לרמת תפקוד הילד במידה  במחקר זה נמצא כי �מעורבות האב בטיפול .2

נוגעת לעובדה שבטיפול בילד יש גורמי� , אחת ההשערות שהועלו. שיכולה לפגוע בהסתגלות הזוגית שלה�

על מנת . למצב של תחושת מסוגלות הורית, מתגמלי� אשר יכולי� לסייע להורה לעבור ממצב חוסר אוני�

שמטרת� יהיה לעודד את האבות ליצור קשר " אבות וילדי�"ר תוכניות לסייע בתחו� זה נראה כי נית� ליצו

זמ� זה שיוקדש לבילוי משות� של האבות ע� ילדיה� .  ע� ילדיה� ולהיות מעורבי� בגידול ובטיפול בה�

 .או לניצול  זמ� איכות שלה ע� שאר הילדי�"  שקט לעצמה"יכול ג� לאפשר לאמא הזדמנות לקבל  

הזוגות שלא מצליחי� למצוא זמ� או שפה משותפת כדי לנהל דיאלוג על חייה�  לאות� �טיפול זוגי .3

לטובת ההורות " קואליציה משותפת"הטיפול הזוגי יכול בהחלט להיות המקו� שלה� לבנות , המשותפי�

 . שלה�

באופ� שיתמקד במציאת דר$ משותפת להתמודדות כ$ שיוקל לכל , ליווי ההורי� מתחילת התהלי$

ויהיה לרווחת כל חברי , צרי$ להוות חלק אינטגרלי מהתוכנית הטיפולית של הילד, זוגאחד מבני ה

 .  המשפחה
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  נספחי�. 8

  .מדד דחק הורי: 1' נספח מס

  

  , הורה יקר

י לציי� /השתדל. בת$ ע� צרכי� מיוחדי�/פריטי� אודות התיחסות$ כלפי בנ$ 50ת לענות על /הנ$ מתבקש

במידה ולא תמצא תשובה המתארת בדיוק את , את התשובה המתארת באופ� המתאי� ביותר את רגשותי$

  . קרובה ביותר להרגשת$י את התשובה ה/אנא ציינ, רגשותי$ 

  .בכל שאלה הק� בעיגול את המספר התוא� ביותר את הרגשת$

  

מאד לא  ה/לא מסכי� ה/לא בטוח ה/מסכי� ה מאוד/מסכי�

 ה/מסכי�

  
1 

  
2 

  
3 

  
4 

  
5  

 
  

 

 

 .הוא בדר$ כלל מתמיד בנסיונות להשיגו, כאשר ילדי רוצה משהו .1

1    2    3    4    5     

  .שזה מכלה את כוחותיילדי הוא כה פעיל עד  .2

1    2    3    4    5     

  .ילדי אינו מאורג� ונית� להסיחו בקלות .3

1    2    3    4    5     

  לילדי יש קושי רב יותר , בהשוואה למרבית הילדי� האחרי� .4

     5    4    3    2    1                           .להתרכז ולשי� לב    

  

  .� צעצוע למש$ יותר מעשר דקותלעיתי� קרובות ילדי ישאר עסוק ע .5

1    2    3    4    5     

  .ילדי צועד ללא מטרה הרבה יותר מכפי שציפיתי .6

1    2    3    4    5     

  .ילדי פעיל הרבה יותר מכפי שציפיתי .7

1    2    3    4    5     

  .ילדי מתפתל מאוד ובועט כאשר מלבישי� או רוחצי� אותו .8

1    2    3    4    5     

  .נית� בנקל להסיח את דעת ילדי מדבר אותו הוא רוצה .9

1    2    3    4    5     

  .לעיתי� רחוקות ילדי עושה למעני דברי� הגורמי� לי הרגשה טובה .10

1    2    3    4    5     

  :דוגמה

  )2' א� אתה נהנה לפעמי� הק, בעגול את מס. (אני נהנה לראות סרטי�
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מאד לא  ה/לא מסכי� ה/לא בטוח ה/מסכי� ה מאוד/מסכי�

 ה/מסכי�

  
1 

  
2 

  
3 

  
4 

  
5  

 

 

  .די אוהב אותי ורוצה להיות קרוב אלירוב הזמ� אני מרגיש שיל .11

1    2    3    4    5     

  .לעיתי� אני מרגיש שילדי אינו אוהב אותי ואינו רוצה להיות קרוב אליי .12

1    2    3    4    5     

  .ילדי מחיי$ אלי הרבה פחות מכפי שציפיתי .13

1    2    3    4    5     

  שהוא לא כל כ$ כאשר אני עושה דברי� למע� ילדי יש לי הרגשה .14

     5    4    3    2    1                                  .מערי$ את מאמצי      

  

  ?איזה משפט מתאר את ילד$ בצורה הטובה ביותר .15

  כמעט תמיד אוהב לשחק עימי .1

  לעיתי� אוהב לשחק עימי .2

  בדר$ כלל אינו אוהב לשחק עימי .3

 כמעט א� פע� אינו אוהב לשחק עימי .4

 

  עניי� ג� מדבר קט� ילדי בוכה ועושה .16

  הרבה פחות מכפי שציפיתי .1

 פחות מכפי שציפיתי.   2

 בער$ כפי שציפיתי.   3

 הרבה יותר מכפי שציפיתי.   4

  נראה לי כי הוא עושה זאת כמעט באופ� קבוע .5

  

  .בהשוואה לרב הילדי� ילדי בוכה ועושה עניי� ג� מדברי� קטני� .17

1    2    3    4    5     

  .וא אינו צוחק או מצחקקה, כאשר ילדי משחק .18

1    2    3    4    5     

  .בדר$ כלל ילדי מתעורר במצב רוח רע .19

1    2    3    4    5     

  .אני מרגיש שילדי נתו� למצבי רוח ונהיה בנקל מצוברח .20

1    2    3    4    5     

  .ילדי נראה שונה במקצת מכפי שציפיתי וזה מטריד אותי לפעמי� .21

1    2    3    4    5     
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מאד לא  ה/לא מסכי� ה/לא בטוח ה/מסכי� ה מאוד/מסכי�

 ה/מסכי�

  
1 

  
2 

  
3 

  
4 

  
5  

 
  

  בתחומי� מסויימי� נראה כי ילדי שכח את שלמד בעבר והוא חוזר .22

  5    4    3    2    1        . ועושה דברי� המאפייני� ילדי� צעירי� יותר     

  

  .האחרי�נראה כי ילדי אינו לומד מהר כמו רוב הילדי�  .23

1    2    3    4    5     

  .לא נראה לי כי ילדי מחיי$ באותה מידה כמו רב הילדי� האחרי� .24

1    2    3    4    5     

  .ילדי עושה דברי� אחדי� המטרידי� אותי .25

1    2    3    4    5     

  .ילדי אינו מסוגל לעשות דברי� כפי שציפיתי שיוכל .26

1    2    3    4    5     

  .ינו אוהב שיחבקוהו וינגעו בו הרבהילדי א .27

1    2    3    4    5     

  .היו לי ספקות לגבי יכולתי להיות הורה, כאשר ילדי חזר מבית חולי� .28

1    2    3    4    5     

  .להיות הורה זה קשה יותר מכפי שציפיתי .29

1    2    3    4    5     

  .ילדיאני מרגיש שיש לי היכולת והשליטה כאשר אני מטפל ב .30

1    2    3    4    5     

  לילדי יש קושי רב להתרגל לשינויי� בסדר היו� , בהשוואה לילד הממוצע .31

    5    4    3    2    1                                 .או לשינויי� בבית

  

  .ילדי מגיב בעוצמה חזקה כאשר קורה משהו שאינו אוהב .32

1    2    3    4    5     

  ).שמרט�(להשאיר את ילדי ע� בייבי סיטר  זוהי בדר$ כלל בעיה .33

1    2    3    4    5     

  .ילדי נהיה מצוברח בנקל מהדבר הקט� ביותר .34

1    2    3    4    5     

  .ילדי מבחי� בנקל ומגיב תגובת יתר לצלילי� חזקי� ולאורות .35

1    2    3    4    5     

  ל ילדי היה הרבה יותר קשה לקבוע את סדרי האכילה והשינה ש .36

  5    4    3    2    1                        . מכפי שציפיתי      
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מאד לא  ה/לא מסכי� ה/לא בטוח ה/מסכי� ה מאוד/מסכי�

 ה/מסכי�

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5  

 

  

  .בדר$ כלל ילדי נמנע לזמ� מה מצעצוע חדש לפני שהוא מתחיל לשחק עמו .37

1    2    3    4    5     

  .ב וקשה מאוד לילדי להתרגל לדברי� חדשי�זה בדר$ כלל אור$ זמ� ר .38

1    2    3    4    5     

  .ילדי לא נראה חש בנוח כאשר הוא פוגש זרי� .39

1    2    3    4    5     

  כשילדי מצוברח .40

  .קל להרגיעו. 1

 .קשה יותר להרגיעו מכפי שציפיתי. 2

 .מאוד קשה להרגיעו. 3

  .כל דבר שאני עושה אינו מסייע להרגעת ילדי. 4

  

  מצאתי כי לגרו� לילדי שיעשה דבר מה או שיפסיק לעשות דבר מה .41

  .הרבה יותר קשה מכפי שציפיתי. 1

 .קשה במידה מסויימת מכפי שציפיתי. 2

 .קשה בער$ כפי שציפיתי. 3

  .קל במידה מסויימת מכפי שציפיתי. 4

  

מסרב          : לדוגמא. (חשוב בעיו� וספור את מספר הדברי� שילד$ עושה אשר מטרידי� אות$ .42

סמ� בבקשה את .) מייבב וכו, מתקוטט, מפריע בדיבורי�, בוכה, פעיל יתר על המידה, להקשיב

  .המספר הכולל של הדברי� שספרת

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

1. 3�1  

2. 5�4  

3    .7�6 

4    .9�8 

5+  .10    
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מאד לא  ה/לא מסכי� ה/לא בטוח ה/מסכי� ה מאוד/מסכי�

 ה/מסכי�

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5  

 

  

  :כאשר ילדי בוכה זה מתמש$ בדר$ כלל .43

  .פחות משתי דקות .1

 .דקות 5�2.    2

 .דקות 15�10.    3

  .דקות 15�יותר מ.    4

  

  .שילדי עושה אשר מטרידי� אותי מאד יש מספר דברי� .44

1    2    3    4    5     

  .לילדי היו בעיות בריאותיות רבות מכפי שציפיתי .45

1    2    3    4    5     

  אני מוצא את עצמי מודאג יותר , ככל שילדי גדל ונהיה עצמאי יותר .46

     5    4    3    2    1                           .שמא ייפגע או יקלע לצרות      

  

  .ילדי נתגלה כבעיה גדולה יותר מכפי שציפיתי .47

1    2    3    4    5     

  .נראה לי שיותר קשה לטפל בילדי מאשר לטפל ביתר הילדי� .48

1    2    3    4    5     

  .ילדי תמיד תלוי בי .49

1    2    3    4    5     

  .ילדי מציב בפני דרישות רבות יותר מאשר רוב הילדי� .50

1    2    3    4    5     



 

 

  

  מדד הסתגלות זוגית: 2' נספח מס

לגביי כל . � זוג$/ת להתייחס לקיומ� של חילוקי דעות במהל$ היחסי� שבינ$ לבת/הינ$ מתבקש 

  :ב� זוג$/הקיימי� בינ$ לבי� בת, או חוסר ההסכמה, את מידת ההסכמה, בבקשה, י/פריט ציינ

  

מסכי�  

 תמיד

כמעט 

תמיד 

 מסכי�

לעיתי� 

לא 

 י�מסכ

לעיתי� 

קרובות 

לא 

 מסכי�

כמעט 

תמיד 

לא 

 מסכי�

תמיד 

לא 

 מסכי�

ניהול העניניי� הכספיי� של . 58

 המשפחה

5 4 3 2 1 0 

נושאי� הקשורי� בבילוי . 59

  שעות הפנאי

5 4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 5  נושאי� הקשורי� בדת . 60

 0 1 2 3 4 5  ביטויי חיבה. 61

 0 1 2 3 4 5  חברי�.  62

 0 1 2 3 4 5  ר אינטימי או גופניקש. 63

התנהגות על פי המקובל . 64

  )התנהגות נכונה או מתאימה(

5 4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 5  פילוסופיית חיי�. 65

דפוסי התנהגות להורי� או . 66

  ב�  הזוג/להורי בת

5 4 3 2 1 0 

יעדי� ודברי� , מטרות. 67

  שמאמיני� בחשיבות� 

5 4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 5  שמבלי� יחד מש$ הזמ�. 68

 0 1 2 3 4 5 קבלת החלטות חשובות. 69

משימות הקשורות במשק . 70

 הבית

5 4 3 2 1 0 

תחומי העניי� ופעילויות . 71

 בשעות הפנאי

5 4 3 2 1 0 

קבלת החלטות בקשר . 72

 לקריירה

5 4 3 2 1 0 
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כל 

 הזמ�

רוב 

 הזמ�

לעתי�  

 קרובות 

לעתי� 

 מזומנות

לעתי� 

 וקותרח

 �א

 פע�

פרידה או , הא� שקלת� גרושי�. 73

באיזו ? סיו� היחסי� ביניכ�

 ?תדירות

0 1 2 3 4 5 

ב� /ה או בת/באיזו תדירות את. 74

 ?זוג$ עוזבי� את הבית לאחר מריבה

0 1 2 3 4 5 

, לדעת$, עד כמה, כללית. 75

ב� /מתנהלי� הדברי� בינ$ לבי� בת

 ?זוג$ כסדר�

0 1 2 3 4 5 

בת /ת אמו� בב�/ה נות�/את הא�. 76

 ?זוג$

0 1 2 3 4 5 

הא� אי פע� התחרטת על . 77

או שעברת להתגורר ביחד (שנשאת 

 ?)ב�  זוג$/ע� בת

0 1 2 3 4 5 

בת /ה ובת/באיזו תדירות את. 78

 ?זוג$ רבי�

0 1 2 3 4 5 

עולי� אחד "כמה פעמי� את� . 79

 ?"על עצביו של השני

0 1 2 3 4 5 

  

כמעט  כל יו� 

 בכל יו�

לעתי� 

 מזומנות

לעתי� 

 רחוקות

 א� פע�

בת /ת את בת/ה מנשק/הא� את. 80

 ?זוג$

4 3 2 1 0 

הא� יש לכ� תחומי עניי� מחו* . 81

 ?בה� את� עוסקי� במשות�, למשפחה

4 3 2 1 0 
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  ?בינ$ לבי� בת זוג�, מתרחשי� הארועי� הבאי�, לדעת$, באיזו תדירות

  

פחות  א� פע� 

מפע� 

 בחודש

� או פע

פעמיי� 

 בחודש

פע� או 

פעמיי� 

 בשבוע

פע� 

 ביו�

לעתי� 

קרובות 

 יותר

מחליפי� דעות באופ� מעורר . 82

 עני�

0 1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 0 צוחקי� ביחד. 83

דני� בנושא מסויי� באוירה . 84

 רגועה

0 1 2 3 4 5 

עובדי� ביחד על תוכנית . 85

 כלשהי

0 1 2 3 4 5 

  
  

ציי� מה מהנושאי� . ואינ� מסכימי� בפעמי� אחרות, יה� זוגות מסכימי� לעתי�שאודות, להל� נושאי�

  ).ציי� כ� או לא(בשבועות האחרוני� , גר� לחילוקי דעות או לבעיות ביחסי� שביניכ�, שלהל�

  

 לא כ� 

   ה מדי למגע אינטימי/עייפ. 86

   ת אהבה/לא מבטא. 87

  

88 .�" מאושר: "הספרה האמצעית. ל אושר ביחסי� בינאישיי�מייצגות דרגות שונות ש, הספרות שברצ

הק� בעיגול את הנקודה המתארת את מידת האושר . מייצגת את מידת האושר הנפוצה ביחסי� בינאישיי�

  .תו$ שאתה לוקח בחשבו� את כל מה שקשור ליחסי� שביניכ�, של$

0 1 2 3 4 5 6 

לא 

ת /מאושר

 לחלוטי�

לא 

ת /מאושר

 באופ� יחסי

לא 

ת /רמאוש

במידה 

 מועטת

ת /מאושר ת/מאושר

 מאוד

ת /מאושר

במידה 

 יוצאת דופ�

 מושל�
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  .X�סמ� ב? בצורה הטובה ביותר את עתיד היחסי� בינכ�, לדעת$, איזו הצהרה מבי� הבאות מתארת. 89

  .כדי לוודא שכ$ יקרה, ואל$ עד הסו�, שיחסיי יצליחו, אני רוצה יותר מכל          

  .ואעשה כל מה שביכולתי כדי לוודא שכ$ יהיה, מאד שיחסיי יצליחו אני רוצה          

  .כדי לוודא שכ$ יהיה, ואמלא את חלקי באופ� הוג�, אני רוצה מאוד שיחסיי יצליחו          

  .כדי שה� יצליחו, א$ אינני יכול לעשות יותר ממה שאני עושה עתה, יהיה טוב א� יחסיי יצליחו          

אול� אני מסרב לעשות יותר ממה שאני עושה עתה כדי לשמור על , טוב א� יחסיי יצליחו יהיה          

  .המש$ היחסי�

  .כדי לשמור על המש$ היחסי�, ואי� עוד דבר שביכולתי לעשות, יחסיי לעול� לא יצליחו          

  



 

 

  שאלו
 תפיסת רמת תפקוד הילד: 3' נספח מס

  

  ,הורי� יקרי�

לחשוב עליו בהשוואה לילדי�  כ�בסעי� זה נבקש. חודשי�______ �שני� ו__ ____הוא היו� ב�  כ�ילד

לתאר מה הילד אכ�  ונס, בעת מילוי הטופס. ולהערי$ באיזו רמת גיל הוא מבצע דברי� שוני�, אחרי�

  . כי הוא אמור לעשות בשלב זה י�חש �ולא את הדברי� שאת, מסוגל לעשות היו�

בדיוק מירבי את רמת הגיל בה הוא  ו להערי$נס, מסוגל לעשות מה� הדברי� שילד$ כי�מערי �כשאת

בסופו של , אות� במקו� המיועד לכ$ מואנא רש, להוסי� הערות לשאלות שלנו כ�א� ברצונ. מבצע אות�

  .סעי� זה

  

  )."פועל בהתא� למילה המדוברת"(מבי� דברי� הנאמרי� על ידי אחרי�  .1

  

ע� ילדי� , לדעת$, כיצד הוא משתווה, בתחו� זה $במונחי� של רמת ההתפתחות הנוכחית של ילד

  ).ציי� תשובה אחת בלבד(? אחרי� בני גילו

  

        יוצאת דופ�מקדי� ילדי� אחרי� במידה  •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה מאוד •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מסוימת •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מעטה •

        רוב הילדי� האחרי�דומה ל •

    מתקשה במידה מעטה בהשוואה לילדי� אחרי� •

  מתקשה במידה מסוימת בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה רבה בהשוואה לילדי� אחרי�  •

    מתקשה במידה רבה מאוד בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה יוצאת דופ� בהשוואה לילדי� אחרי� •
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שימוש במילי� או תנועות ידיי� לצור$ "(ו תנועות ידיי� יכולת לתקשר באמצעות מילי� א .2

  )."הבעה עצמית

  

ע� , לדעת$, כיצד הוא משתווה, במונחי� של רמת ההתפתחות הנוכחית של ילד$ בתחו� זה 

  ).ציי� תשובה אחת בלבד(? ילדי� אחרי� בני גילו

  

        יוצאת דופ�מקדי� ילדי� אחרי� במידה  •

      מאוד מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מסוימת •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מעטה •

        דומה לרוב הילדי� האחרי� •

    מתקשה במידה מעטה בהשוואה לילדי� אחרי� •

  מתקשה במידה מסוימת בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה רבה בהשוואה לילדי� אחרי�  •

    רבה מאוד בהשוואה לילדי� אחרי� מתקשה במידה •

    מתקשה במידה יוצאת דופ� בהשוואה לילדי� אחרי� •

  

  )".'וכו, לקפו*, לרו*, לשמור על שיווי משקל, לעמוד, ללכת, יכולת לזחול"( מוטוריקה גסה .3

  

ע� ילדי� , לדעת$, כיצד הוא משתווה, במונחי� של רמת ההתפתחות הנוכחית של ילד$ בתחו� זה

  ).ציי� תשובה אחת בלבד(? ילואחרי� בני ג

  

        יוצאת דופ�מקדי� ילדי� אחרי� במידה  •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה מאוד •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מסוימת •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מעטה •

        דומה לרוב הילדי� האחרי� •

    י�מתקשה במידה מעטה בהשוואה לילדי� אחר •

  מתקשה במידה מסוימת בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה רבה בהשוואה לילדי� אחרי�  •

    מתקשה במידה רבה מאוד בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה יוצאת דופ� בהשוואה לילדי� אחרי� •
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, להניע חפצי� באמצעות הידיי� והאצבעות, היכולת להשתמש בידיי�"( מוטוריקה עדינה .4

  )."'וכו, לשחק בחפצי� קטני�, לבנות, לאחוז, לתפוס, צי�להגיע לחפ

  

ע� , לדעת$, כיצד הוא משתווה, במונחי� של רמת ההתפתחות הנוכחית של ילד$ בתחו� זה 

  ).ציי� תשובה אחת בלבד(? ילדי� אחרי� בני גילו

  

        יוצאת דופ�מקדי� ילדי� אחרי� במידה  •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה מאוד •

      ילדי� אחרי� במידה רבה מקדי� •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מסוימת •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מעטה •

        דומה לרוב הילדי� האחרי� •

    מתקשה במידה מעטה בהשוואה לילדי� אחרי� •

  מתקשה במידה מסוימת בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה רבה בהשוואה לילדי� אחרי�  •

    וואה לילדי� אחרי�מתקשה במידה רבה מאוד בהש •

    מתקשה במידה יוצאת דופ� בהשוואה לילדי� אחרי� •

  

: בהתייחס לתחומי� הבאי�, סיועיכולת לטפל בצרכי� אישיי� ללא "(ת עצמי יכולת טיפול .5

  )."שמירה על סדר ונקיו�, עשיית צרכי�, יכולת להתלבש, אכילה

  

ע� , לדעת$, הוא משתווה כיצד, במונחי� של רמת ההתפתחות הנוכחית של ילד$ בתחו� זה 

  ).ציי� תשובה אחת בלבד(? ילדי� אחרי� בני גילו

  

        יוצאת דופ�מקדי� ילדי� אחרי� במידה  •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה מאוד •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מסוימת •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מעטה •

        �דומה לרוב הילדי� האחרי •

    מתקשה במידה מעטה בהשוואה לילדי� אחרי� •

 מתקשה במידה מסוימת בהשוואה לילדי� אחרי�  •

  מתקשה במידה רבה בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה רבה מאוד בהשוואה לילדי� אחרי� •

   מתקשה במידה יוצאת דופ� בהשוואה לילדי� אחרי� •
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 , עיסוק בצעצועי�, קיכולת להתמקד בפעילויות של משח"( יכולת ריכוז .6

  ). "'וכו

ע� ילדי� , לדעת$, כיצד הוא משתווה, במונחי� של רמת ההתפתחות הנוכחית של ילד$ בתחו� זה

  ).ציי� תשובה אחת בלבד(? אחרי� בני גילו

  

        יוצאת דופ�מקדי� ילדי� אחרי� במידה  •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה מאוד •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה •

    קדי� ילדי� אחרי� במידה מסוימתמ •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מעטה •

        דומה לרוב הילדי� האחרי� •

    מתקשה במידה מעטה בהשוואה לילדי� אחרי� •

  מתקשה במידה מסוימת בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה רבה בהשוואה לילדי� אחרי�  •

    מתקשה במידה רבה מאוד בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מידה יוצאת דופ� בהשוואה לילדי� אחרי�מתקשה ב •

  

  )."יש להתייחס ליכולת השכלית ולאינטליגנציה על בסיס כולל"(אינטליגנציה  .7

  

ע� , לדעת$, כיצד הוא משתווה, במונחי� של רמת ההתפתחות הנוכחית של ילד$ בתחו� זה 

  ).ציי� תשובה אחת בלבד(? ילדי� אחרי� בני גילו

  

        יוצאת דופ� מקדי� ילדי� אחרי� במידה •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה מאוד •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מסוימת •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מעטה •

        דומה לרוב הילדי� האחרי� •

    מתקשה במידה מעטה בהשוואה לילדי� אחרי� •

  מתקשה במידה מסוימת בהשוואה לילדי� אחרי� •

    ידה רבה בהשוואה לילדי� אחרי� מתקשה במ •

    מתקשה במידה רבה מאוד בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה יוצאת דופ� בהשוואה לילדי� אחרי� •



 

 

  שאלו
 סוציודמוגרפי: 4' נספח מס

  .אודותי$ ואודות ילד$) לצור$ איפיו� מחקרי בלבד(י לי מספר פריטי� /אודה ל$ בא� תמציא 

  :פרטי� אודות$

  ) שני�(______ : גיל. א

  :אר* מוצא /יבשת. ב

  ישראל___  

    אמריקה, אירופה  ___

  אפריקה, אסיה___ 

  אחר ___ 

  .שני�______  :פורמאלית השכלה. ד

  _________): ציי�(מקצוע  . ה

  :מצב משפחתי. ו

  נשוי___ 

  לא נשוי___ 

  _____:  מספר ילדי�. ז

  :לאו�. ח

  יהודי___

  _____________)פרט(אחר ___ 

  :מידת דתיות. ט

  חרדי___   

  דתי לאומי___   

  מסורתי___   

  חילוני___   

      

  פרטי� אודות ילד$

  .חודשי�_____שני� ו______: גיל הילד . י

  )הק� בעיגול(נקבה   /זכר: מי� הילד. יא

  .________ציי� מהי נכותו של הילד . יב

  מיקומו של הילד ע� צרכי� מיוחדי�. יג

  ראשו� .1

 שני .2

 שלישי .3

 רביעי .4

 חמישי .5

  _______) צייני(אחר 

  

  



 

 

  שאלו
 לאב: 5' נספח מס

  

  F2 

  

 
  ,אב יקר

  .לפניי$ שאלו� המורכב מארבעה חלקי� שוני�

  .בחלק הראשו� נבקש$ לענות על  שבע שאלות המתייחסות ליכולות של ילד$

  

ילדי� לחשוב עליו בהשוואה ל $בסעי� זה נבקש. חודשי�______ �שני� ו______ הוא היו� ב�  $ילד

לתאר מה הילד אכ�  הנס, בעת מילוי הטופס. ולהערי$ באיזו רמת גיל הוא מבצע דברי� שוני�, אחרי�

  . חש כי הוא אמור לעשות בשלב זה הולא את הדברי� שאת, מסוגל לעשות היו�

בדיוק מירבי את רמת הגיל בה הוא מבצע  ה להערי$נס, מה� הדברי� שילד$ מסוגל לעשות $מערי הכשאת

  .בסופו של סעי� זה, אות� במקו� המיועד לכ$ ו�אנא רש, להוסי� הערות לשאלות שלנו $א� ברצונ. אות�

  

  )."פועל בהתא� למילה המדוברת"(מבי� דברי� הנאמרי� על ידי אחרי�  .  1

  

ע� ילדי� , לדעת$, כיצד הוא משתווה, בתחו� זה $במונחי� של רמת ההתפתחות הנוכחית של ילד

  ).ציי� תשובה אחת בלבד(? אחרי� בני גילו

  

        יוצאת דופ�מקדי� ילדי� אחרי� במידה  •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה מאוד •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מסוימת •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מעטה •

        דומה לרוב הילדי� האחרי� •

    מתקשה במידה מעטה בהשוואה לילדי� אחרי� •

  תקשה במידה מסוימת בהשוואה לילדי� אחרי�מ •

    מתקשה במידה רבה בהשוואה לילדי� אחרי�  •

    מתקשה במידה רבה מאוד בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה יוצאת דופ� בהשוואה לילדי� אחרי� •
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 שימוש במילי� או תנועות ידיי� לצור$ הבעה"(יכולת לתקשר באמצעות מילי� או תנועות ידיי� .   2

  )."עצמית

  

ע� , לדעת$, כיצד הוא משתווה, במונחי� של רמת ההתפתחות הנוכחית של ילד$ בתחו� זה 

  ).ציי� תשובה אחת בלבד(? ילדי� אחרי� בני גילו

  

        יוצאת דופ�מקדי� ילדי� אחרי� במידה  •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה מאוד •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה •

    במידה מסוימתמקדי� ילדי� אחרי�  •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מעטה •

        דומה לרוב הילדי� האחרי� •

    מתקשה במידה מעטה בהשוואה לילדי� אחרי� •

  מתקשה במידה מסוימת בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה רבה בהשוואה לילדי� אחרי�  •

    מתקשה במידה רבה מאוד בהשוואה לילדי� אחרי� •

    השוואה לילדי� אחרי�מתקשה במידה יוצאת דופ� ב •

  

  )".'וכו, לקפו*, לרו*, לשמור על שיווי משקל, לעמוד, ללכת, יכולת לזחול"( מוטוריקה גסה.   3

  

ע� ילדי� , לדעת$, כיצד הוא משתווה, במונחי� של רמת ההתפתחות הנוכחית של ילד$ בתחו� זה

  ).ציי� תשובה אחת בלבד(? אחרי� בני גילו

  

        יוצאת דופ�ה מקדי� ילדי� אחרי� במיד •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה מאוד •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מסוימת •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מעטה •

        דומה לרוב הילדי� האחרי� •

    מתקשה במידה מעטה בהשוואה לילדי� אחרי� •

  מתקשה במידה מסוימת בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מידה רבה בהשוואה לילדי� אחרי� מתקשה ב •

    מתקשה במידה רבה מאוד בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה יוצאת דופ� בהשוואה לילדי� אחרי� •
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להגיע , להניע חפצי� באמצעות הידיי� והאצבעות, היכולת להשתמש בידיי�"( מוטוריקה עדינה.   4

  )."'כוו, לשחק בחפצי� קטני�, לבנות, לאחוז, לתפוס, לחפצי�

  

ע� , לדעת$, כיצד הוא משתווה, במונחי� של רמת ההתפתחות הנוכחית של ילד$ בתחו� זה 

  ).ציי� תשובה אחת בלבד(? ילדי� אחרי� בני גילו

  

        יוצאת דופ�מקדי� ילדי� אחרי� במידה  •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה מאוד •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה •

    דה מסוימתמקדי� ילדי� אחרי� במי •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מעטה •

        דומה לרוב הילדי� האחרי� •

    מתקשה במידה מעטה בהשוואה לילדי� אחרי� •

  מתקשה במידה מסוימת בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה רבה בהשוואה לילדי� אחרי�  •

    מתקשה במידה רבה מאוד בהשוואה לילדי� אחרי� •

    ואה לילדי� אחרי�מתקשה במידה יוצאת דופ� בהשו •

  

: בהתייחס לתחומי� הבאי�, סיועיכולת לטפל בצרכי� אישיי� ללא "(ת עצמי יכולת טיפול.   5

  )."שמירה על סדר ונקיו�, עשיית צרכי�, יכולת להתלבש, אכילה

  

ע� , לדעת$, כיצד הוא משתווה, במונחי� של רמת ההתפתחות הנוכחית של ילד$ בתחו� זה 

  ).ציי� תשובה אחת בלבד(? לוילדי� אחרי� בני גי

  

        יוצאת דופ�מקדי� ילדי� אחרי� במידה  •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה מאוד •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מסוימת •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מעטה •

        דומה לרוב הילדי� האחרי� •

    �מתקשה במידה מעטה בהשוואה לילדי� אחרי •

 מתקשה במידה מסוימת בהשוואה לילדי� אחרי�  •

  מתקשה במידה רבה בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה רבה מאוד בהשוואה לילדי� אחרי� •

   מתקשה במידה יוצאת דופ� בהשוואה לילדי� אחרי� •
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  ). "'וכו, עיסוק בצעצועי�, יכולת להתמקד בפעילויות של משחק"( יכולת ריכוז.   6

ע� ילדי� , לדעת$, כיצד הוא משתווה, ל רמת ההתפתחות הנוכחית של ילד$ בתחו� זהבמונחי� ש

  ).ציי� תשובה אחת בלבד(? אחרי� בני גילו

  

        יוצאת דופ�מקדי� ילדי� אחרי� במידה  •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה מאוד •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מסוימת •

    לדי� אחרי� במידה מעטהמקדי� י •

        דומה לרוב הילדי� האחרי� •

    מתקשה במידה מעטה בהשוואה לילדי� אחרי� •

  מתקשה במידה מסוימת בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה רבה בהשוואה לילדי� אחרי�  •

    מתקשה במידה רבה מאוד בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה יוצאת דופ� בהשוואה לילדי� אחרי� •

  

  )."יש להתייחס ליכולת השכלית ולאינטליגנציה על בסיס כולל"(אינטליגנציה .   7

  

ע� , לדעת$, כיצד הוא משתווה, במונחי� של רמת ההתפתחות הנוכחית של ילד$ בתחו� זה 

  ).ציי� תשובה אחת בלבד(? ילדי� אחרי� בני גילו

  

        יוצאת דופ�מקדי� ילדי� אחרי� במידה  •

      במידה רבה מאודמקדי� ילדי� אחרי�  •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מסוימת •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מעטה •

        דומה לרוב הילדי� האחרי� •

    מתקשה במידה מעטה בהשוואה לילדי� אחרי� •

  מתקשה במידה מסוימת בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה רבה בהשוואה לילדי� אחרי�  •

    קשה במידה רבה מאוד בהשוואה לילדי� אחרי�מת •

    מתקשה במידה יוצאת דופ� בהשוואה לילדי� אחרי� •

  

. בת$ ע� צרכי� מיוחדי�/פריטי� אודות התיחסות$ כלפי בנ$ 50בחלק השני הנ$ מתבקש לענות על 

במידה ולא תמצא תשובה , השתדל לציי� את התשובה המתארת באופ� המתאי� ביותר את רגשותי$

  . אנא ציי� את התשובה הקרובה ביותר להרגשת$, ארת בדיוק את רגשותי$ המת
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  .בכל שאלה הק� בעיגול את המספר התוא� ביותר את הרגשת$

  

מאד לא  ה/לא מסכי� ה/לא בטוח ה/מסכי� ה מאוד/מסכי�

 ה/מסכי�

  
1 

  
2 

  
3 

  
4 

  
5  

 
  

  

  

  

 .הוא בדר$ כלל מתמיד בנסיונות להשיגו, כאשר ילדי רוצה משהו. 8

1    2    3    4    5     

  .ילדי הוא כה פעיל עד שזה מכלה את כוחותי. 9

1    2    3    4    5     

  .ילדי אינו מאורג� ונית� להסיחו בקלות. 10

1    2    3    4    5     

  לילדי יש קושי רב יותר , בהשוואה למרבית הילדי� האחרי�. 11

  5    4    3    2    1                              .להתרכז ולשי� לב    

  

  .לעיתי� קרובות ילדי ישאר עסוק ע� צעצוע למש$ יותר מעשר דקות. 12

1    2    3    4    5     

  .ילדי צועד ללא מטרה הרבה יותר מכפי שציפיתי. 13

1    2    3    4    5     

  .ילדי פעיל הרבה יותר מכפי שציפיתי. 14

1    2    3    4    5     

  .לדי מתפתל מאוד ובועט כאשר מלבישי� או רוחצי� אותוי. 15

1    2    3    4    5     

  .נית� בנקל להסיח את דעת ילדי מדבר אותו הוא רוצה. 16

1    2    3    4    5     

  .לעיתי� רחוקות ילדי עושה למעני דברי� הגורמי� לי הרגשה טובה. 17

1    2    3    4    5     

  .מרגיש שילדי אוהב אותי ורוצה להיות קרוב אלי רוב הזמ� אני. 18

1    2    3    4    5     

  

  

  

  

  

  :דוגמה

  )2' א� אתה נהנה לפעמי� הק, בעגול את מס. (אני נהנה לראות סרטי�
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מאד לא  ה/לא מסכי� ה/לא בטוח ה/מסכי� ה מאוד/מסכי�

 ה/מסכי�

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5  

 

  

  .לעיתי� אני מרגיש שילדי אינו אוהב אותי ואינו רוצה להיות קרוב אליי. 19

1    2    3    4    5     

  .מחיי$ אלי הרבה פחות מכפי שציפיתיילדי . 20

1    2    3    4    5     

  כאשר אני עושה דברי� למע� ילדי יש לי הרגשה שהוא לא כל כ$. 21

     5    4    3    2    1                                     .מערי$ את מאמצי      

  

  ?איזה משפט מתאר את ילד$ בצורה הטובה ביותר.  22

  והב לשחק עימיכמעט תמיד א .6

  לעיתי� אוהב לשחק עימי .7

  בדר$ כלל אינו אוהב לשחק עימי .8

 כמעט א� פע� אינו אוהב לשחק עימי .9

 

  ילדי בוכה ועושה עניי� ג� מדבר קט�.     23  

  הרבה פחות מכפי שציפיתי .2

 פחות מכפי שציפיתי.   2

 בער$ כפי שציפיתי.   3

 הרבה יותר מכפי שציפיתי.   4

  ה זאת כמעט באופ� קבוענראה לי כי הוא עוש .10

  

  .בהשוואה לרב הילדי� ילדי בוכה ועושה עניי� ג� מדברי� קטני�. 24

1    2    3    4    5     

  .הוא אינו צוחק או מצחקק, כאשר ילדי משחק. 25

1    2    3    4    5     

  .בדר$ כלל ילדי מתעורר במצב רוח רע. 26

1    2    3    4    5     

  .שילדי נתו� למצבי רוח ונהיה בנקל מצוברחאני מרגיש . 27

1    2    3    4    5     

  .ילדי נראה שונה במקצת מכפי שציפיתי וזה מטריד אותי לפעמי�. 28

1    2    3    4    5     
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מאד לא  ה/לא מסכי� ה/לא בטוח ה/מסכי� ה מאוד/מסכי�

 ה/מסכי�

  
1 

  
2 

  
3 

  
4 

  
5  

 
  

  ילדי שכח את שלמד בעבר והוא חוזרבתחומי� מסויימי� נראה כי . 29

  5    4    3    2    1        . ועושה דברי� המאפייני� ילדי� צעירי� יותר     

  

  .נראה כי ילדי אינו לומד מהר כמו רוב הילדי� האחרי�. 30

1    2    3    4    5     

  .לא נראה לי כי ילדי מחיי$ באותה מידה כמו רב הילדי� האחרי�. 31

1    2    3    4    5     

  .ילדי עושה דברי� אחדי� המטרידי� אותי. 32

1    2    3    4    5     

  .ילדי אינו מסוגל לעשות דברי� כפי שציפיתי שיוכל. 33

1    2    3    4    5     

  .ילדי אינו אוהב שיחבקוהו וינגעו בו הרבה. 34

1    2    3    4    5     

  .היו לי ספקות לגבי יכולתי להיות הורה, כאשר ילדי חזר מבית חולי�. 35

1    2    3    4    5     

  .להיות הורה זה קשה יותר מכפי שציפיתי. 36

1    2    3    4    5     

  .אני מרגיש שיש לי היכולת והשליטה כאשר אני מטפל בילדי. 37

1    2    3    4    5     

  גל לשינויי� בסדר היו� לילדי יש קושי רב להתר, בהשוואה לילד הממוצע. 38

    5    4    3    2    1                                .או לשינויי� בבית

  

  .ילדי מגיב בעוצמה חזקה כאשר קורה משהו שאינו אוהב. 39

1    2    3    4    5     

  ).שמרט�(זוהי בדר$ כלל בעיה להשאיר את ילדי ע� בייבי סיטר . 40

1    2    3    4    5     

  .ילדי נהיה מצוברח בנקל מהדבר הקט� ביותר .41

1    2    3    4    5     

  .ילדי מבחי� בנקל ומגיב תגובת יתר לצלילי� חזקי� ולאורות. 42

1    2    3    4    5     

  היה הרבה יותר קשה לקבוע את סדרי האכילה והשינה של ילדי . 43

  5    4    3    2    1                                .מכפי שציפיתי      
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מאד לא  ה/לא מסכי� ה/לא בטוח ה/מסכי� ה מאוד/מסכי�

 ה/מסכי�

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5  

 

  

  .בדר$ כלל ילדי נמנע לזמ� מה מצעצוע חדש לפני שהוא מתחיל לשחק עמו. 44

1    2    3    4    5     

  .זה בדר$ כלל אור$ זמ� רב וקשה מאוד לילדי להתרגל לדברי� חדשי�. 45

1    2    3    4    5     

  .ילדי לא נראה חש בנוח כאשר הוא פוגש זרי�. 46

1    2    3    4    5     

  כשילדי מצוברח. 47

  .קל להרגיעו. 1

 .קשה יותר להרגיעו מכפי שציפיתי. 2

 .מאוד קשה להרגיעו. 3

  .כל דבר שאני עושה אינו מסייע להרגעת ילדי. 4

  

  ה דבר מה או שיפסיק לעשות דבר מהמצאתי כי לגרו� לילדי שיעש. 48

  .הרבה יותר קשה מכפי שציפיתי. 1

 .קשה במידה מסויימת מכפי שציפיתי. 2

 .קשה בער$ כפי שציפיתי. 3

  .קל במידה מסויימת מכפי שציפיתי. 4

  

מסרב          : לדוגמא. (חשוב בעיו� וספור את מספר הדברי� שילד$ עושה אשר מטרידי� אות$. 49

סמ� בבקשה את המספר .) מייבב וכו, מתקוטט, מפריע בדיבורי�, בוכה, יל יתר על המידהפע, להקשיב

  .הכולל של הדברי� שספרת

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

3. 3�1  

4. 5�4  

3    .7�6 

4    .9�8 

5+  .10    
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מאד לא  ה/לא מסכי� ה/לא בטוח ה/מסכי� ה מאוד/מסכי�

 ה/מסכי�

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5  

 

  

  :כאשר ילדי בוכה זה מתמש$ בדר$ כלל. 50

  .פחות משתי דקות .2

 .דקות 5�2.    2

 .דקות 15�10.    3

  .דקות 15�יותר מ.    4

  

  .מטרידי� אותי מאדיש מספר דברי� שילדי עושה אשר . 51

1    2    3    4    5     

  .לילדי היו בעיות בריאותיות רבות מכפי שציפיתי. 52

1    2    3    4    5     

  

  אני מוצא את עצמי מודאג יותר , ככל שילדי גדל ונהיה עצמאי יותר. 53

     5    4    3    2    1                                  .שמא ייפגע או יקלע לצרות      

  

  .ילדי נתגלה כבעיה גדולה יותר מכפי שציפיתי. 54

1    2    3    4    5     

  .נראה לי שיותר קשה לטפל בילדי מאשר לטפל ביתר הילדי�. 55

1    2    3    4    5     

  .ילדי תמיד תלוי בי. 56

1    2    3    4    5     

  .הילדי�ילדי מציב בפני דרישות רבות יותר מאשר רוב . 57

1    2    3    4    5     
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בחלק השלישי שלפניי$ הינ$ מתבקש להתייחס לקיומ� של חילוקי דעות במהל$ היחסי� שבינ$ לבת 

  :הקיימי� בינ$ לבי� בת זוג$, או חוסר ההסכמה, את מידת ההסכמה, בבקשה, לגביי כל פריט ציי�. זוג$

  

מסכי�  

 תמיד

כמעט 

תמיד 

 מסכי�

לעיתי� 

לא 

 מסכי�

עיתי� ל

קרובות 

לא 

 מסכי�

כמעט 

תמיד 

לא 

 מסכי�

תמיד 

לא 

 מסכי�

ניהול העניניי� הכספיי� של . 58

 המשפחה

5 4 3 2 1 0 

נושאי� הקשורי� בבילוי . 59

  שעות הפנאי

5 4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 5  נושאי� הקשורי� בדת . 60

 0 1 2 3 4 5  ביטויי חיבה. 61

 0 1 2 3 4 5  חברי�.  62

 0 1 2 3 4 5  נטימי או גופניקשר אי. 63

התנהגות על פי המקובל . 64

  )התנהגות נכונה או מתאימה(

5 4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 5  פילוסופיית חיי�. 65

דפוסי התנהגות להורי� או . 66

  להורי בת הזוג

5 4 3 2 1 0 

יעדי� ודברי� , מטרות. 67

  שמאמיני� בחשיבות� 

5 4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 5  יחדמש$ הזמ� שמבלי� . 68

 0 1 2 3 4 5 קבלת החלטות חשובות. 69

משימות הקשורות במשק . 70

 הבית

5 4 3 2 1 0 

תחומי העניי� ופעילויות . 71

 בשעות הפנאי

5 4 3 2 1 0 

קבלת החלטות בקשר . 72

 לקריירה

5 4 3 2 1 0 
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כל 

 הזמ�

רוב 

 הזמ�

לעתי�  

 קרובות 

לעתי� 

 מזומנות

לעתי� 

 רחוקות

 �א

 פע�

פרידה או , הא� שקלת� גרושי�. 73

באיזו ? סיו� היחסי� ביניכ�

 ?תדירות

0 1 2 3 4 5 

באיזו תדירות אתה או בת זוג$ . 74

 ?עוזבי� את הבית לאחר מריבה

0 1 2 3 4 5 

, לדעת$, עד כמה, כללית. 75

מתנהלי� הדברי� בינ$ לבי� בת זוג$ 

 ?כסדר�

0 1 2 3 4 5 

בת /ו� בב�ת אמ/ה נות�/הא� את. 76

 ?זוג$

0 1 2 3 4 5 

הא� אי פע� התחרטת על . 77

או שעברת להתגורר ביחד (שנשאת 

 ?)ע� בת זוג$

0 1 2 3 4 5 

באיזו תדירות אתה ובת זוג$ . 78

 ?רבי�

0 1 2 3 4 5 

עולי� אחד "כמה פעמי� את� . 79

 ?"על עצביו של השני

0 1 2 3 4 5 

  

כמעט  כל יו� 

 בכל יו�

לעתי� 

 מזומנות

עתי� ל

 רחוקות

 א� פע�

 0 1 2 3 4 ?הא� אתה מנשק את בת זוג$. 80

הא� יש לכ� תחומי עניי� מחו* . 81

 ?בה� את� עוסקי� במשות�, למשפחה

4 3 2 1 0 
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  ?בינ$ לבי� בת זוג�, מתרחשי� הארועי� הבאי�, לדעת$, באיזו תדירות

  

פחות  א� פע� 

מפע� 

 בחודש

פע� או 

פעמיי� 

 בחודש

פע� או 

י� פעמי

 בשבוע

פע� 

 ביו�

לעתי� 

קרובות 

 יותר

מחליפי� דעות באופ� מעורר . 82

 עני�

0 1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 0 צוחקי� ביחד. 83

דני� בנושא מסויי� באוירה . 84

 רגועה

0 1 2 3 4 5 

עובדי� ביחד על תוכנית . 85

 כלשהי

0 1 2 3 4 5 

  
  

ציי� מה מהנושאי� . � מסכימי� בפעמי� אחרותואינ, שאודותיה� זוגות מסכימי� לעתי�, להל� נושאי�

  ).ציי� כ� או לא(בשבועות האחרוני� , גר� לחילוקי דעות או לבעיות ביחסי� שביניכ�, שלהל�

  

 לא כ� 

   עיי� מדי למגע אינטימי. 86

   לא מבטא אהבה. 87

  

88 .�" מאושר: "מצעיתהספרה הא. מייצגות דרגות שונות של אושר ביחסי� בינאישיי�, הספרות שברצ

הק� בעיגול את הנקודה המתארת את מידת האושר . מייצגת את מידת האושר הנפוצה ביחסי� בינאישיי�

  .תו$ שאתה לוקח בחשבו� את כל מה שקשור ליחסי� שביניכ�, של$

0 1 2 3 4 5 6 

לא מאושר 

 לחלוטי�

לא מאושר 

 באופ� יחסי

לא מאושר 

במידה 

 מועטת

מאושר  מאושר

 מאוד

מאושר 

במידה 

 יוצאת דופ�

 מושל�
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  .X�סמ� ב? בצורה הטובה ביותר את עתיד היחסי� בינכ�, לדעת$, איזו הצהרה מבי� הבאות מתארת. 89

  .כדי לוודא שכ$ יקרה, ואל$ עד הסו�, שיחסיי יצליחו, אני רוצה יותר מכל          

  .לוודא שכ$ יהיהואעשה כל מה שביכולתי כדי , אני רוצה מאד שיחסיי יצליחו          

  .כדי לוודא שכ$ יהיה, ואמלא את חלקי באופ� הוג�, אני רוצה מאוד שיחסיי יצליחו          

  .כדי שה� יצליחו, א$ אינני יכול לעשות יותר ממה שאני עושה עתה, יהיה טוב א� יחסיי יצליחו          

ר ממה שאני עושה עתה כדי לשמור על אול� אני מסרב לעשות יות, יהיה טוב א� יחסיי יצליחו          

  .המש$ היחסי�

  .כדי לשמור על המש$ היחסי�, ואי� עוד דבר שביכולתי לעשות, יחסיי לעול� לא יצליחו          
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  2F 

  

 �  .אודותי$ ואודות ילד$) לצור$ איפיו� מחקרי בלבד(אודה ל$ בא� תמציא לי מספר פריטי� , לבסו

  :פרטי� אודות$

  ) שני�(___ ___: גיל. א

  :אר* מוצא /יבשת. ב

  ישראל___  

    אמריקה, אירופה  ___

  אפריקה, אסיה___ 

  אחר ___ 

  .שני�______  :פורמאלית השכלה. ד

  _________): ציי�(מקצוע  . ה

  נשוי___   :מצב משפחתי. ו

  לא נשוי___           

  _____:  מספר ילדי�. ז

  :לאו�. ח

  יהודי___

  _____________)פרט(אחר ___ 

  :מידת דתיות. ט

  חרדי___   

  דתי לאומי___   

  מסורתי___   

  חילוני___   

      

  פרטי� אודות ילד$

  .חודשי�_____שני� ו______: גיל הילד . י

  )הק� בעיגול(נקבה   /זכר: מי� הילד. יא

  .________ציי� מהי נכותו של הילד . יב

  מיקומו של הילד ע� צרכי� מיוחדי�. יג

  ראשו� .6

 שני .7

 שישלי .8

 רביעי .9

 חמישי .10

  _______) צייני(אחר 



 

 

  שאלו
 לא�: 6' נספח מס

  

  2M 

 
  ,א� יקרה

  .לפניי$ שאלו� המורכב מארבעה חלקי� שוני�

  .בחלק הראשו� נבקש$ לענות על  שבע שאלות המתייחסות ליכולות של ילד$

  

וואה לילדי� לחשוב עליו בהש $בסעי� זה נבקש. חודשי�______ �שני� ו______ הוא היו� ב�  $ילד

לתאר מה הילד אכ�  ינס, בעת מילוי הטופס. ולהערי$ באיזו רמת גיל הוא מבצע דברי� שוני�, אחרי�

  . כי הוא אמור לעשות בשלב זה הולא את הדברי� שאת חש, מסוגל לעשות היו�

ע בדיוק מירבי את רמת הגיל בה הוא מבצ י להערי$נס, מה� הדברי� שילד$ מסוגל לעשות הכשאת מעריכ

  .בסופו של סעי� זה, אות� במקו� המיועד לכ$ יאנא רשמ, להוסי� הערות לשאלות שלנו $א� ברצונ. אות�

  

  )."פועל בהתא� למילה המדוברת"(מבי� דברי� הנאמרי� על ידי אחרי�  .1

  

ע� ילדי� , $לדעת, כיצד הוא משתווה, בתחו� זה $במונחי� של רמת ההתפתחות הנוכחית של ילד

  ).תשובה אחת בלבד יציינ( ?אחרי� בני גילו

  

        יוצאת דופ�מקדי� ילדי� אחרי� במידה  •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה מאוד •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מסוימת •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מעטה •

        דומה לרוב הילדי� האחרי� •

    מתקשה במידה מעטה בהשוואה לילדי� אחרי� •

  מתקשה במידה מסוימת בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה רבה בהשוואה לילדי� אחרי�  •

    מתקשה במידה רבה מאוד בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה יוצאת דופ� בהשוואה לילדי� אחרי� •
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שימוש במילי� או תנועות ידיי� לצור$ "(יכולת לתקשר באמצעות מילי� או תנועות ידיי�  .2

  )."יתהבעה עצמ

  

ע� , $לדעת, כיצד הוא משתווה, בתחו� זה $במונחי� של רמת ההתפתחות הנוכחית של ילד 

  ).תשובה אחת בלבד יציינ(? ילדי� אחרי� בני גילו

  

        יוצאת דופ�מקדי� ילדי� אחרי� במידה  •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה מאוד •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה •

    דה מסוימתמקדי� ילדי� אחרי� במי •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מעטה •

        דומה לרוב הילדי� האחרי� •

    מתקשה במידה מעטה בהשוואה לילדי� אחרי� •

  מתקשה במידה מסוימת בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה רבה בהשוואה לילדי� אחרי�  •

    מתקשה במידה רבה מאוד בהשוואה לילדי� אחרי� •

    ואה לילדי� אחרי�מתקשה במידה יוצאת דופ� בהשו •

  

, לקפו*, לרו*, לשמור על שיווי משקל, לעמוד, ללכת, יכולת לזחול"( מוטוריקה גסה .3

  )".'וכו

  

ע� , $לדעת, כיצד הוא משתווה, בתחו� זה $במונחי� של רמת ההתפתחות הנוכחית של ילדכ

  ).תשובה אחת בלבד יציינ(? ילדי� אחרי� בני גילו

  

        ת דופ�יוצאמקדי� ילדי� אחרי� במידה  •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה מאוד •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מסוימת •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מעטה •

        דומה לרוב הילדי� האחרי� •

    מתקשה במידה מעטה בהשוואה לילדי� אחרי� •

  מתקשה במידה מסוימת בהשוואה לילדי� אחרי� •

    בה בהשוואה לילדי� אחרי� מתקשה במידה ר •

    מתקשה במידה רבה מאוד בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה יוצאת דופ� בהשוואה לילדי� אחרי� •
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להניע חפצי� באמצעות הידיי� , היכולת להשתמש בידיי�"( מוטוריקה עדינה .4

  )."'וכו, לשחק בחפצי� קטני�, לבנות, לאחוז, לתפוס, להגיע לחפצי�, והאצבעות

  

ע� , $לדעת, כיצד הוא משתווה, בתחו� זה $ונחי� של רמת ההתפתחות הנוכחית של ילדבמ 

  ).צייני תשובה אחת בלבד(? ילדי� אחרי� בני גילו

  

        יוצאת דופ�מקדי� ילדי� אחרי� במידה  •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה מאוד •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מסוימת •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מעטה •

        דומה לרוב הילדי� האחרי� •

    מתקשה במידה מעטה בהשוואה לילדי� אחרי� •

  מתקשה במידה מסוימת בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה רבה בהשוואה לילדי� אחרי�  •

    מתקשה במידה רבה מאוד בהשוואה לילדי� אחרי� •

    אחרי� מתקשה במידה יוצאת דופ� בהשוואה לילדי� •

  

בהתייחס לתחומי� , סיועיכולת לטפל בצרכי� אישיי� ללא "(ת עצמי יכולת טיפול .5

  )."שמירה על סדר ונקיו�, עשיית צרכי�, יכולת להתלבש, אכילה: הבאי�

  

ע� , לדעת$, כיצד הוא משתווה, במונחי� של רמת ההתפתחות הנוכחית של ילד$ בתחו� זה 

  ).ה אחת בלבדצייני תשוב(? ילדי� אחרי� בני גילו

  

        יוצאת דופ�מקדי� ילדי� אחרי� במידה  •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה מאוד •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מסוימת •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מעטה •

        דומה לרוב הילדי� האחרי� •

    מתקשה במידה מעטה בהשוואה לילדי� אחרי� •

  מסוימת בהשוואה לילדי� אחרי� מתקשה במידה •

    מתקשה במידה רבה בהשוואה לילדי� אחרי�  •

    מתקשה במידה רבה מאוד בהשוואה לילדי� אחרי� •

   מתקשה במידה יוצאת דופ� בהשוואה לילדי� אחרי� •
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  ). "'וכו, עיסוק בצעצועי�, יכולת להתמקד בפעילויות של משחק"( יכולת ריכוז .6

ע� ילדי� , לדעת$, כיצד הוא משתווה, חית של ילד$ בתחו� זהבמונחי� של רמת ההתפתחות הנוכ

  ).צייני תשובה אחת בלבד(? אחרי� בני גילו

  

        יוצאת דופ�מקדי� ילדי� אחרי� במידה  •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה מאוד •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מסוימת •

    עטהמקדי� ילדי� אחרי� במידה מ •

        דומה לרוב הילדי� האחרי� •

    מתקשה במידה מעטה בהשוואה לילדי� אחרי� •

  מתקשה במידה מסוימת בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה רבה בהשוואה לילדי� אחרי�  •

    מתקשה במידה רבה מאוד בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה יוצאת דופ� בהשוואה לילדי� אחרי� •

  

  )."להתייחס ליכולת השכלית ולאינטליגנציה על בסיס כולליש "(אינטליגנציה  .7

  

ע� , לדעת$, כיצד הוא משתווה, במונחי� של רמת ההתפתחות הנוכחית של ילד$ בתחו� זה 

  ).צייני תשובה אחת בלבד(? ילדי� אחרי� בני גילו

        יוצאת דופ�מקדי� ילדי� אחרי� במידה  •

      מקדי� ילדי� אחרי� במידה רבה מאוד •

      ילדי� אחרי� במידה רבהמקדי�  •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מסוימת •

    מקדי� ילדי� אחרי� במידה מעטה •

        דומה לרוב הילדי� האחרי� •

    מתקשה במידה מעטה בהשוואה לילדי� אחרי� •

  מתקשה במידה מסוימת בהשוואה לילדי� אחרי� •

    מתקשה במידה רבה בהשוואה לילדי� אחרי�  •

    ואה לילדי� אחרי�מתקשה במידה רבה מאוד בהשו •

   מתקשה במידה יוצאת דופ� בהשוואה לילדי� אחרי� •
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. בת$ ע� צרכי� מיוחדי�/בחלק זה הינ$ מתבקשת לענות על שאלות אודות התיחסות$ כלפי בנ$

במידה ולא תמצאי תשובה , השתדלי לציי� את התשובה המתארת באופ� המתאי� ביותר את רגשותי$

  . א צייני את התשובה הקרובה ביותר להרגשת$אנ, המתארת בדיוק את רגשותי$ 

  .בכל שאלה הקיפי בעיגול את המספר התוא� ביותר את הרגשת$

  

מאד לא  ה/לא מסכי� ה/לא בטוח ה/מסכי� ה מאוד/מסכי�

 ה/מסכי�

  
1 

  
2 

  
3 

  
4 

  
5  

 
  

  

  

 .הוא בדר$ כלל מתמיד בנסיונות להשיגו, כאשר ילדי רוצה משהו. 8

1    2    3    4    5     

  .ילדי הוא כה פעיל עד שזה מכלה את כוחותי. 9

1    2    3    4    5     

  .ילדי אינו מאורג� ונית� להסיחו בקלות. 10

1    2    3    4    5     

  לילדי יש קושי רב יותר , בהשוואה למרבית הילדי� האחרי�. 11

     5    4    3    2    1                                  .להתרכז ולשי� לב    

  

  .לעיתי� קרובות ילדי ישאר עסוק ע� צעצוע למש$ יותר מעשר דקות. 12

1    2    3    4    5     

  .ילדי צועד ללא מטרה הרבה יותר מכפי שציפיתי. 13

1    2    3    4    5     

  .ילדי פעיל הרבה יותר מכפי שציפיתי. 14

1    2    3    4    5     

  .ובועט כאשר מלבישי� או רוחצי� אותו ילדי  מתפתל מאוד. 15

1    2    3    4    5     

  .נית� בנקל להסיח את דעת ילדי מדבר אותו הוא רוצה. 16

1    2    3    4    5     

  .לעיתי� רחוקות ילדי עושה למעני דברי� הגורמי� לי הרגשה טובה. 17

1    2    3    4    5     

  .אוהב אותי ורוצה להיות קרוב אלירוב הזמ� אני מרגישה שילדי . 18

1    2    3    4    5     

  

  

  :דוגמה

  )2' א� את נהנית לפעמי� הקפי בעגול את מס. (אני נהנית לראות סרטי�
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מאד לא  ה/לא מסכי� ה/לא בטוח ה/מסכי� ה מאוד/מסכי�

 ה/מסכי�

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5  

 

  

  .לעיתי� אני מרגישה שילדי אינו אוהב אותי ואינו רוצה להיות קרוב אליי. 19

1    2    3    4    5     

  .פחות מכפי שציפיתיילדי מחיי$ אלי הרבה . 20

1    2    3    4    5     

  כאשר אני עושה דברי� למע� ילדי יש לי הרגשה שהוא לא כל כ$. 21

     5    4    3    2    1                                     .מערי$ את מאמצי      

  

  ?איזה משפט מתאר את ילד$ בצורה הטובה ביותר.  22

  כמעט תמיד אוהב לשחק עימי .11

  עיתי� אוהב לשחק עימיל .12

  בדר$ כלל אינו אוהב לשחק עימי .13

 כמעט א� פע� אינו אוהב לשחק עימי .14

 

  ילדי בוכה ועושה עניי� ג� מדבר קט�.     23  

  הרבה פחות מכפי שציפיתי .3

 פחות מכפי שציפיתי.   2

 בער$ כפי שציפיתי.   3

 הרבה יותר מכפי שציפיתי.   4

  � קבוענראה לי כי הוא עושה זאת כמעט באופ .15

  

  .בהשוואה לרב הילדי� ילדי בוכה ועושה עניי� ג� מדברי� קטני�. 24

1    2    3    4    5     

  .הוא אינו צוחק או מצחקק, כאשר ילדי משחק. 25

1    2    3    4    5     

  .בדר$ כלל ילדי מתעורר במצב רוח רע. 26

1    2    3    4    5     

  .בי רוח ונהיה בנקל מצוברחאני מרגישה שילדי נתו� למצ. 27

1    2    3    4    5     

  .ילדי נראה שונה במקצת מכפי שציפיתי וזה מטריד אותי לפעמי�. 28

1    2    3    4    5     
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מאד לא  ה/לא מסכי� ה/לא בטוח ה/מסכי� ה מאוד/מסכי�

 ה/מסכי�

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5  

 

  

  שלמד בעבר והוא חוזרבתחומי� מסויימי� נראה כי ילדי שכח את . 29

  5    4    3    2    1        . ועושה דברי� המאפייני� ילדי� צעירי� יותר     

  

  .נראה כי ילדי אינו לומד מהר כמו רוב הילדי� האחרי�. 30

1    2    3    4    5     

  .לא נראה לי כי ילדי מחיי$ באותה מידה כמו רב הילדי� האחרי�. 31

1    2    3    4    5     

  .ילדי עושה דברי� אחדי� המטרידי� אותי. 32

1    2    3    4    5     

  .ילדי אינו מסוגל לעשות דברי� כפי שציפיתי שיוכל. 33

1    2    3    4    5     

  .ילדי אינו אוהב שיחבקוהו וינגעו בו הרבה. 34

1    2    3    4    5     

  .לגבי יכולתי להיות הורה היו לי ספקות, כאשר ילדי חזר מבית חולי�. 35

1    2    3    4    5     

  .להיות הורה זה קשה יותר מכפי שציפיתי. 36

1    2    3    4    5     

  .אני מרגישה שיש לי היכולת והשליטה כאשר אני מטפלת בילדי. 37

1    2    3    4    5     

  � בסדר היו� לילדי יש קושי רב להתרגל לשינויי, בהשוואה לילד הממוצע. 38

    5    4    3    2    1                                                  .או לשינויי� בבית

  

  .ילדי מגיב בעוצמה חזקה כאשר קורה משהו שאינו אוהב. 39

1    2    3    4    5     

  ).שמרט�(זוהי בדר$ כלל בעיה להשאיר את ילדי ע� בייבי סיטר . 40

1    2    3    4    5     

  .ילדי נהיה מצוברח בנקל מהדבר הקט� ביותר .41

1    2    3    4    5     

     5    4    3    2    1                                        .ילדי מבחי� בנקל ומגיב תגובת יתר לצלילי� חזקי� ולאורות. 42



 

 

 

67

  

מאד לא  ה/לא מסכי� ה/לא בטוח ה/מסכי� ה מאוד/מסכי�

 ה/מסכי�

  
1 

  
2 

  
3 

  
4 

  
5  

 
  

  היה הרבה יותר קשה לקבוע את סדרי האכילה והשינה של ילדי . 43

  5    4    3    2    1                                               .מכפי שציפיתי      

    

  .בדר$ כלל ילדי נמנע לזמ� מה מצעצוע חדש לפני שהוא מתחיל לשחק עמו. 44

1    2    3    4    5     

  .זה בדר$ כלל אור$ זמ� רב וקשה מאוד לילדי להתרגל לדברי� חדשי�. 45

1    2    3    4    5     

  .ילדי לא נראה חש בנוח כאשר הוא פוגש זרי�. 46

1    2    3    4    5     

  כשילדי מצוברח. 47

  .קל להרגיעו. 1

 .קשה יותר להרגיעו מכפי שציפיתי. 2

 .מאוד קשה להרגיעו. 3

  .ר שאני עושה אינו מסייע להרגעת ילדיכל דב. 4

  

  מצאתי כי לגרו� לילדי שיעשה דבר מה או שיפסיק לעשות דבר מה. 48

  .הרבה יותר קשה מכפי שציפיתי .1

 .קשה במידה מסויימת מכפי שציפיתי. 2

 .קשה בער$ כפי שציפיתי. 3

  .קל במידה מסויימת מכפי שציפיתי .4

  

מסרב          : לדוגמא. (ילד$ עושה אשר מטרידי� אות$חשבי בעיו� ורשמי  את מספר הדברי� ש. 49

סמני בבקשה את המספר .) מייבב וכו, מתקוטט, מפריע בדיבורי�, בוכה, פעיל יתר על המידה, להקשיב

  .הכולל של הדברי� שספרת

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

5. 3�1  

6. 5�4  

3    .7�6 

4    .9�8 

5+  .10    
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מאד לא  ה/לא מסכי� ה/לא בטוח ה/מסכי� ה מאוד/מסכי�

 ה/מסכי�

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5  

 

  

  

  :כאשר ילדי בוכה זה מתמש$ בדר$ כלל. 50

  .פחות משתי דקות .8

 .דקות 5�2.    2

 .דקות 15�10.    3

  .דקות 15�ותר מי.    4

  

  .יש מספר דברי� שילדי עושה אשר מטרידי� אותי מאד. 51

1    2    3    4    5     

  .לילדי היו בעיות בריאותיות רבות מכפי שציפיתי. 52

1    2    3    4    5     

  אני מוצאת את עצמי מודאגת יותר , ככל שילדי גדל ונהיה עצמאי יותר. 53

     5    4    3    2    1                                     .לצרות שמא ייפגע או יקלע      

  

  .ילדי נתגלה כבעיה גדולה יותר מכפי שציפיתי. 54

1    2    3    4    5     

  .נראה לי שיותר קשה לטפל בילדי מאשר לטפל ביתר הילדי�. 55

1    2    3    4    5     

  .ילדי תמיד תלוי בי. 56

1    2    3    4    5     

  .ילדי מציב בפני דרישות רבות יותר מאשר רוב הילדי�. 57

1    2    3    4    5     
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בחלק השלישי שלפניי$ הינ$ מתבקשת להתייחס לקיומ� של חילוקי דעות במהל$ היחסי� שביני$ 

בת /� ב�הקיימי� בינ$ לבי, או חוסר ההסכמה, את מידת ההסכמה, בבקשה, לגביי כל פריט צייני. לב� זוג$

  :זוג$

  

מסכי�  

 תמיד

כמעט 

תמיד 

 מסכי�

לעיתי� 

לא 

 מסכי�

לעיתי� 

קרובות 

לא 

 מסכי�

כמעט 

תמיד 

לא 

 מסכי�

תמיד 

לא 

 מסכי�

ניהול העניניי� הכספיי� של . 58

 המשפחה

5 4 3 2 1 0 

נושאי� הקשורי� בבילוי . 59

  שעות הפנאי

5 4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 5  נושאי� הקשורי� בדת . 60

 0 1 2 3 4 5  ביטויי חיבה .61

 0 1 2 3 4 5  חברי�.  62

 0 1 2 3 4 5  קשר אינטימי או גופני. 63

התנהגות על פי המקובל . 64

  )התנהגות נכונה או מתאימה(

5 4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 5  פילוסופיית חיי�. 65

דפוסי התנהגות להורי� או . 66

  להורי ב� הזוג

5 4 3 2 1 0 

ודברי�  יעדי�, מטרות. 67

  שמאמיני� בחשיבות� 

5 4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 5  מש$ הזמ� שמבלי� יחד. 68

 0 1 2 3 4 5 קבלת החלטות חשובות. 69

משימות הקשורות במשק . 70

 הבית

5 4 3 2 1 0 

תחומי העניי� ופעילויות . 71

 בשעות הפנאי
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 לקריירה
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 �א

 ע�פ

לעתי� 

 רחוקות

לעתי� 

 מזומנות

לעתי�  

 קרובות 

רוב 

 הזמ�

כל 

 הזמ�

  

 

פרידה או , הא� שקלת� גרושי�. 73 0 1 2 3 4 5

באיזו ? סיו� היחסי� ביניכ�

 ?תדירות

באיזו תדירות את או ב� זוג$ . 74 0 1 2 3 4 5

 ?עוזבי� את הבית לאחר מריבה

, לדעת$, עד כמה, כללית. 75 0 1 2 3 4 5

לי� הדברי� בינ$ לבי� ב� זוג$ מתנה

 ?כסדר�

 ?הא� את נותנת אמו� בב� זוג$. 76 0 1 2 3 4 5

הא� אי פע� התחרטת על . 77 0 1 2 3 4 5

או שעברת להתגורר ביחד (שנשאת 

 ?)ע� ב� זוג$

באיזו תדירות את וב� זוג$ . 78 0 1 2 3 4 5

 ?רבי�

עולי� אחד "כמה פעמי� את� . 79 0 1 2 3 4 5

 ?"ביו של השניעל עצ

  

לעתי�  א� פע�

 רחוקות

לעתי� 

 מזומנות

כמעט 

 בכל יו�

  כל יו�

 ?הא� את מנשקת את ב� זוג$. 80 4 3 2 1 0

הא� יש לכ� תחומי עניי� מחו* . 81 4 3 2 1 0

 ?בה� את� עוסקי� במשות�, למשפחה
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  ?בינ$ לבי� ב� זוג�, מתרחשי� הארועי� הבאי�, לדעת$, באיזו תדירות

  
י� לעת

קרובות 

 יותר

פע� 

 ביו�

פע� או 

פעמיי� 

 בשבוע

פע� או 

פעמיי� 

 בחודש

פחות 

מפע� 

 בחודש

  א� פע�

מחליפי� דעות באופ� מעורר . 82 0 1 2 3 4 5

 עני�

 צוחקי� ביחד. 83 0 1 2 3 4 5

דני� בנושא מסויי� באוירה . 84 0 1 2 3 4 5

 רגועה

עובדי� ביחד על תוכנית . 85 0 1 2 3 4 5

 כלשהי

  
  

צייני מה מהנושאי� . ואינ� מסכימי� בפעמי� אחרות, שאודותיה� זוגות מסכימי� לעתי�, להל� נושאי�

  ).צייני כ� או לא(בשבועות האחרוני� , גר� לחילוקי דעות או לבעיות ביחסי� שביניכ�, שלהל�

  

  כ� לא

 עיי� מדי למגע אינטימי. 86  

 לא מבטא אהבה. 87  

  

88 .�" מאושר: "הספרה האמצעית. מייצגות דרגות שונות של אושר ביחסי� בינאישיי�, הספרות שברצ

הקפי בעיגול את הנקודה המתארת את מידת . מייצגת את מידת האושר הנפוצה ביחסי� בינאישיי�

  .תו$ שאת לוקחת בחשבו� את כל מה שקשור ליחסי� שביניכ�, האושר של$

  

6 5 4 3 2 1 0 

מאושרת  מושל�

במידה 

 דופ�יוצאת 

מאושרת 

 מאוד

לא  מאושרת

מאושרת 

במידה 

 מועטת

לא 

מאושרת 

 באופ� יחסי

לא 

מאושרת 

 לחלוטי�
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  .X�סמני ב? בצורה הטובה ביותר את עתיד היחסי� בינכ�, לדעת$, איזו הצהרה מבי� הבאות מתארת. 89

  .כדי לוודא שכ$ יקרה, ואל$ עד הסו�, שיחסיי יצליחו, אני רוצה יותר מכל          

  .ואעשה כל מה שביכולתי כדי לוודא שכ$ יהיה, אני רוצה מאד שיחסיי יצליחו          

  .כדי לוודא שכ$ יהיה, ואמלא את חלקי באופ� הוג�, אני רוצה מאוד שיחסיי יצליחו          

  .ליחוכדי שה� יצ, א$ אינני יכולה לעשות יותר ממה שאני עושה עתה, יהיה טוב א� יחסיי יצליחו          

אול� אני מסרבת לעשות יותר ממה שאני עושה עתה כדי לשמור על , יהיה טוב א� יחסיי יצליחו          

  .המש$ היחסי�

  .כדי לשמור על המש$ היחסי�, ואי� עוד דבר שביכולתי לעשות, יחסיי לעול� לא יצליחו          
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  ,הורי� יקרי�

מכוו� לקד� את רמת הידע שלנו אודות  הורי� , המחקר שאנו מבקשי� שתשתתפו בו

אנו מעוניני� . ולאפשר לנו לתכנ� שירותי� תומכי� למשפחותלילדי� ע� צרכי� מיוחדי� 

ה�  ברמה , ע� הבעיות ההתפתחותיות של ילדיה�, ללמוד על דרכי ההתמודדות של ההורי�

  .האישית וה� ברמה הזוגית

לימור טורקל במסגרת לימודיה לתואר שני בעבודה ' המחקר נער$ על ידי הגב

  .רעננה, ע� בית איזי שפיראבשיתו� , סוציאלית באוניברסיטת חיפה

 �בימי� הקרובי� ניצור איתכ� קשר טלפוני על מנת לקבל את הסכמתכ� להשתת

  .במחקר

וכי  ,שבשו� מקו� או מסמ$ לא יופיע ש� המשפחה ופרטי� מזהי�, ברצוננינו להדגיש
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  ).03�9060224(לקבלת פרטי� נוספי� נית� לפנות ללימור 

  

  .בתודה מראש

  .לימור טורקל וצוות המחקר



I 

 

 

 

Abstract 

Parenting a child with a developmental disability is a complex task, demanding the use of 

emotional, social and financial resources.  The research literature relates to the ways in which 

parenting a child with a disability affects the various systems in the family – and the 

individual within it.  The literature deals with variables such as depression, stress, personal 

welfare, marital adjustment, social support etc.  

 The current research focused on parents and their marital adjustment, and examined 

whether there are differences between fathers and mothers in paternal stress and their 

perception of the child's level of functioning. 

As background to the research, studies which explored the relationship between  the child 

with a disability and selected variables relating to the family's coping with his growth and 

development, were examined.   The initial research studies from the 1970’s were concerned 

with the comparison between fathers and mothers and compared the results on various levels.  

 More recent studies examined the fathers and mothers along a broader range of variables 

which are related to their quality of life (depression, stress, satisfaction from their lives and 

their partnership, etc)., but showed conflicting results with respect to the extent and quality of 

the differences between fathers and mothers.  

 In the area of marital adjustment, research studies were conducted which compared 

mainly between parents with children with disabilities to parents of children without 

disabilities.  The outcome of some of the studies indicated a lower level of marital adjustment 

among parents with children with disabilities, while other studies indicated just the opposite 

and in other cases, no differences were found. Only few research studies made comparisons 

between the couples themselves. An additional variable that was studied in the background 

was the functional level of the child, which appeared in the literature as a component of the 

child, but has not yet been studied in regard to the marital adjustment. 
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In the current study, thirty two couples (fathers and mothers) of children with 

developmental disabilities, ages 2-7 years participated.  The variables studied were: parental 

stress; perception of the level of functioning of the child and marital adjustment. 

The research hypothesis related to the differences between fathers and mothers, stress, 

perception of the functional level of the child and marital adjustment.  The hypothesis focused 

on  2 aspects: 

1. Differences between fathers and mothers in the three variables; parental stress 

perception of the level of functioning of the child  and marital adjustment. 

2. Relationship between variables of parental stress, level of child's  functioning and 

marital adjustment in a fathers group and mothers group 

 The results  regarding the relationship between variables in each of the groups indicated 

that parental stress is connected to marital adjustment for both the fathers and mothers, while 

the level of functioning of the child was not found to be related to the marital adjustment, but 

was correlated to parental stress among the fathers. 

On the other hand, the results regarding the differences between fathers and mothers did 

not produce significant outcomes.  

The discussion concentrated on several basic elements: Firstly, the role of  the level of 

functioning of the child as a factor influencing fathers's stress, and presenting of a model in 

which parental stress has a circular impact on marital adjustment,  such that there is a 

declining in the level of functioning which will increase the level of stress. 

Secondly, the systems approach provides an explanation of finding no significant 

difference between fathers and mothers, on 3 variables. This approach presents a model, 

according to which there exists a connection between each of the variables in the family and 

how they influence one another. For example, in a situation where a parent experiences high 

stress, this will lead to a similar situation in his partner (and the opposite).   



III 

 

 

 

 And thirdly, relating to the young age of the child as a factor which, on the one hand, 

reduces the difference of the child compared to other children, and on the other hand, 

indicates the beginning of a process of adjustment which brings together and unites the 

parents, thereby diminishing the differences in the  immediate time period. 

In the conclusion of the discussion, a number of intervention programs are suggested, 

dealing with the manner that parents and children with disabilities should be supported in 

order to diminish the stress level and enhance the marital adjustment, in order to reduce 

parental stress and improve the quality of their marriage. 
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