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תקציר
הורות לילד הנה אתגר גדול אשר טומ בחובו קשיי ,העשויי להתעצ א .יותר כאשר הילד
מאובח ע נכות אינטלקטואלית .לנוכח מציאות זו עשויי ההורי להתמודד ע מגוו רחב של
רגשות וקשיי תפקודיי וחברתיי .התמודדות זו הנה נחלת המשותפת של שני ההורי ,א!
במרבית המשפחות האימהות ה אלו אשר נוטלות על עצמ את הטיפול בילד ,והדבר עלול לגרו
אצל לתחושת דחק גדולה יותר ולירידה דרמטית בתחושת הרווחה הנפשית .למול דחק זה יש
אימהות אשר כורעות תחת העומס ,ויש אימהות המתמודדות בהצלחה ע הקשיי וא .צומחות
מכ!.
בשני האחרונות הספרות המחקרית עוסקת יותר ויותר בבחינת המשאבי אשר עשויי
לתרו לרווחה הנפשית ולצמיחה אישית לנוכח משבר בכלל ולנוכח גידול ילד ע נכות
אינטלקטואלית בפרט .היות והרווחה והצמיחה האישית שונות מאד לאד ,מתרבות לתרבות
וממשפחה למשפחה ועשויות להיות קשורות למגוו רחב של משאבי :תרבותיי ,משפחתיי
ואישיותיי ,בחר המחקר הנוכחי לבדוק לראשונה את תרומת של המשאב האישיותי )התקשרות(,
המשאב התרבותי )השתייכות לחברה החרדית( ,והמשאב המשפחתי )תמיכה חברתית נתפסת של
סבי\ות( וכ את הכרת התודה כלפי תמיכה זו לרווחה הנפשית ולצמיחה האישית של אימהות
לילדי ע\ללא נכות אינטלקטואלית בחברה החרדית לעומת החברה החילונית .מטרת המחקר
הייתה לבחו את השוני והדמיו בהכרת התודה ,הצמיחה האישית ,והרווחה האישית ובמשאבי
התורמי לה בקרב אימהות לילד ע\וללא נכות אינטלקטואלית בחברה החרדית לעומת החברה
החילונית.
במחקר נטלו חלק  187אמהות ,מתוכ  (52.4%) 98שילד ע נכות אינטלקטואלית )להל קבוצת
המחקר( ו (47.6%) 890שילד ע התפתחות נורמטיבית )להל קבוצת הביקורת( .מבי משתתפות
המחקר  (48.7%) 91חרדיות ו (51.3%) 960חילוניות.
לצור! המחקר נעשה שימוש במספר כלי מחקר :שאלו צמיחה אישית ממשבר )& Tedeschi
 (Calhoun, 1996שאלו להערכת תמיכה פונקציונאלית של סבי\ות )Dunst, Trivett & Deal,
 (1988שאלו תמיכה סטרוקטוראלית לבחינת רשת התמיכה של האמהות )Kazak & Wilcox,
 ,(1984שאלו לסיווג סגנונות התקשרות ) ,(Brennan, Clark & Shaver, 1998שאלו הכרת תודה
) ,(McCullough, Emmons & Tsang, 2002שאלו רווחה נפשית ) (Bech, 1998ושאלו פרטי
אישיי.
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מממצאי המחקר נית לראות כי בהשוואה בי האימהות החרדיות לחילוניות עלה כי האימהות
החרדיות דיווחו על רמות נמוכות יותר של הימנעות וחרדה בהתקשרות וכ נמצא כי רווחת
הנפשית ,צמיחת האישית והכרת תודת הייתה גבוהה יותר .עוד נמצא כי לאימהות החרדיות ישנה
רשת חברתית גדולה יותר אול התמיכה שה מקבלות מהסבי\ות הינה דומה לתמיכה אותה
מקבלות האימהות החילוניות .במחקר נמצא עוד כי התמיכה החברתית של סבי\ות הייתה נמוכה
יותר בקרב אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית וכי רווחת הנפשית ג כ נמוכה יותר .מאיד!
גיסא לא נמצאו הבדלי בי אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית לבי אמהות לילד ע התפתחות
נורמטיבית בגודל הרשת החברתית ,בהכרת התודה כלפי סבי\ות וא .לא בצמיחה האישית.
עוד נמצא במחקר כי בקרב כלל הקבוצות עלה כי התמיכה האמוציונאלית של הסבי\ות
גבוהה מהתמיכה האינסטרומנטאלית וכי תמיכת הורי הא גבוהה מתמיכת הורי האב בשני
המדדי .בהתא לכ! ג הכרת התודה כלפי הורי הא הייתה גבוהה מהכרת התודה כלפי הורי
האב.
במחקר נבדקו ג הקשרי בי המשתני השוני ונמצא כי אימהות המאופיינות ברמות נמוכות
של הימנעות מדווחות על צמיחה אישית ורווחה נפשית גבוהות יותר וכ על הכרת תודה גבוהה יותר
כלפי ההורי בנוס .נמצא כי אימהות המאופיינות ברמת חרדה נמוכה יותר דיווחו על צמיחה
אישית גבוהה יותר וכ על הכרת תודה גבוהה יותר ה כלפי ההורי וה כלפי החמי .בהתייחס
לקשר בי החרדה בהתקשרות לבי הרווחה הנפשית נמצאו הבדלי בי אימהות לילד ע נכות
אינטלקטואלית לבי אמהות לילד ע התפתחות תקינה כאשר נמצא כי בקרב האימהות לילד ע
נכות אינטלקטואלית הקשר השלילי הקיי הינו גבוה יותר כ! שככל שאימהות אלה מאופיינות
בהתקשרות חרדה יותר כ! ה חשות פחות רווחה נפשית .במחקר נמצא ג כי תמיכת הסבי
קשורה לרווחת האישית אול היא אינה קשורה לצמיחת האישית בנוס .קיי קשר בי תמיכת
הסבי\ות לבי הכרת התודה כלפיה .בהמש! לכ! עולה כי לא רק שהכרת התודה קשורה לתמיכת
הסבי\ות אלא שבהתייחס לאימהות החרדיות ,קיי קשר בי הכרת תודה זו לבי רווחת הנפשית
וצמיחת האישית של האימהות.
מממצאי הרגרסיות של הכרת התודה נית היה לראות כי הכרת התודה להורי הא שונה
מהכרת התודה להורי האב ,וכי המשתני אשר תרמו להכרת התודה להורי הא אינ בהכרח אלה
אשר תרמו להכרת התודה להורי האב .הגור אשר תר בצורה המשמעותית ביותר להכרת התודה
כלפי כלל ההורי היה תמיכת הסבי והסבתות ,כאשר באות מקרי שבה יש תמיכה רבה של
הורי האב יש דווקא פחות הכרת תודה להורי הא .עוד נית לראות כי הכרת התודה לא נמצאה
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קשורה למצבו ואילו אוריינטציית ההתקשרות של הא והחברה אליה היא משתייכת נמצאו
תורמי רק להכרת התודה כלפי הורי הא ולא להכרת התודה כלפי הורי האב.
מממצאי הרגרסיות של הרווחה הנפשית והצמיחה האישית עולה כי בהתייחס לרווחה הנפשית
ולצמיחה האישית נמצא כי ההשתייכות לחברה החרדית היוותה גור משמעותי אשר נמצא קשור
ה לצמיחה ה לרווחה הנפשית .מאיד! גיסא ,הימצאות ילד ע נכות אינטלקטואלית במשפחה,
קשורה לרווחה נפשית נמוכה של האימהות אול לא תרמה לצמיחת האישית .אוריינטציית
ההתקשרות והרשת החברתית תרמו ג ה היא לרווחה הנפשית ולצמיחה ומאיד! תמיכת
הסבי\ות לא נמצאה תורמת לרווחה או לצמיחה .בבחינת האינטראקציות נמצא כי בהתייחס
לרווחה הנפשית ולצמיחה האישית עלה כי בקרב האימהות שלה ילד ע התפתחות נורמטיבית אי
הבדל ברווחה הנפשית ובצמיחה האישית בי החרדיות לחילוניות לעומת זאת בקרב האמהות לילד
ע נכות אינטלקטואלית הרווחה הנפשית והצמיחה האישית המדווחות על ידי החרדיות גבוהה מזו
של החילוניות.
מסיכו ממצאי המחקר עלה כי קיימי הבדלי בי האימהות המשתייכות לקבוצות השונות,
הבדלי אלו מצביעי על כ! כי קיי שוני רב בי האימהות החרדיות והחילוניות ה במשאביה
הפנימיי וה במשאביה החיצוניי וייתכ כי שוני זה עשוי להיות קשור ליכולת של האימהות
לחוש רווחה נפשית וצמיחה אישית .מאיד! גיסא העובדה שבהשוואה בי האימהות לילד ע נכות
אינטלקטואלית לבי האימהות לילד ע התפתחות תקינה נמצאו הבדלי רק בהתייחס לתמיכת
הסבי\ות והרווחה הנפשית מעידה על כ! שאימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית אינ שונות
באופ מהותי מאימהות לילד ע התפתחות תקינה וכי למרות הפגיעה ברווחת הנפשית ולמרות
העובדה שהסבי\ות מתקשי לספק לאימהות אלה את התמיכה הנדרשת לה על פי תפיסת ,
אימהות אלה עדיי מסוגלות לצמוח מתו! המשבר.
הבנת קווי השוני והדמיו תסייע לאנשי המקצוע לפתח התערבויות מקצועיות המכוונות לסייע
לאימהות השונות להתמודד בהצלחה ע הקשיי העומדי מול תו! התחשבות במאפייני השוני
של קבוצת ההשתייכות .כמו כ המחקר הנוכחי סייע להבנת המאפייני השוני אשר תורמי
להכרת התודה ,לרווחה הנפשית ולצמיחה האישית של האימהות ובכ! יסייע לאנשי המקצוע אשר
עובדי ע האימהות לחזק את אות המשאבי העשויי לסייע לצמיחה האישית או לרווחה
הנפשית של האימהות .בנוס .יסייע המחקר להעלאת המודעות של האימהות לכ! שהכרת תודה
כלפי הסבי\ות עשוייה לעודד את הסבי\ות להמשי! ולספק תמיכה וכי ביכולתה של הכרת התודה
לחזק את הקשרי המשפחתיי.
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מבוא
עבור אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית ההורות מהווה אתגר משמעותי ,שמקורו בשינויי
הרבי מחויבי המציאות המתרחשי בחייה  .בנוס .לכ! ה עשויות למצוא את עצמ מתמודדות
ע מגוו רחב של קשיי אשר עלולי לפגוע ברווחת הנפשית .למרות השינויי והקשיי ,נית
לראות כי אימהות רבות מצליחות להסתגל למצב החדש ולומדות כיצד להתמודד ע האתגר .יתר
על כ  ,נית למצוא אימהות המדווחות דווקא על שינויי חיוביי אשר חלו בחייה מאז הולדתו של
הילד .מעיו בספרות המחקרית עולה כי קיימי מספר רב של משאבי אשר עשויי לסייע לאמהות
להתמודד בצורה טובה ואפקטיבית יותר וא .לתרו לצמיחה אישית בקרב אות אימהות )Affleck
& Tennen, 1993; Patterson & Garwick, 1994; Skinner, Bailey, Correa, & Rodriguez,
.(1999; Scorgie & Sobsey, 2000
בי משאבי אלה יבח המחקר הנוכחי את סגנו ההתקשרות של הא ,את התמיכה החברתית
הנתפסת של סבי וסבתות והרשת החברתית וא .את הכרת התודה כלפי הסבי\ות אשר הינה פועל
יוצא של התמיכה הניתנת על יד.
במחקר זה נעשה ניסיו לבדוק מה ההבדלי הקיימי בי אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית
לבי אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית וכ הא ההבדלי קשורי לחברה אליה משתייכת
הא ,כלומר ,הא יימצאו הבדלי בי אמהות המשתייכות לחברה החרדית לבי אמהות
המשתייכות לחברה החילונית.
בישראל ,בדומה לעול המערבי 1% ,מהלידות )מתו! כ  120,0000בשנה( ה לידות של תינוקות
ע נכות אינטלקטואלית .שכיחות הנכות אינטלקטואלית היא כ 0.5%0מהאוכלוסייה ,ומוער! כי
כ 40,0000אנשי בישראל ה בעלי נכות אינטלקטואלית 25,000 .אנשי כבר הוכרו כבעלי נכות
אינטלקטואלית על ידי מערכת האבחו של האג .לטיפול באד המפגר ומשפחתו במשרד הרווחה,
וישנה הערכה כי עוד כ 15,0000אנשי טר סיימו את תהלי! האבחו  ,א! צפויי להיות מוכרי
כאנשי בעלי נכות אינטלקטואלית )קר של.(2010 ,

נכות אינטלקטואלית מהי?
האגודה האמריקאית לנכות אינטלקטואלית )American Association on Mental
 (Retardationאשר שינתה את שמה בינואר  2007לאגודה האמריקאית למוגבלויות שכליות
והתפתחותיות )(American Association On Intellectual And Developmental Disabilities
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הציבה בשנת  2002שלושה קריטריוני לקביעת נכות אינטלקטואלית:
 .1מגבלה משמעותית בתפקוד הנוכחי שמתבטאת בתפקוד אינטלקטואלי נמו! במידה
משמעותית מהממוצע )לפחות בשתי סטיות תק (.
 .2מגבלה בשניי או יותר מתחומי המיומנויות ההסתגלותיות :תקשורת ,עזרה עצמית,
תפקוד בחיי היו יו ,מיומנויות חברתיות ,שימוש במשאבי קהילתיי ,הכוונה עצמית,
בריאות ובטיחות ,תפקוד עיוני ,פנאי ותעסוקה.
 .3הנכות האינטלקטואלית מתגלה לפני גיל .18
אד יאובח ע נכות אינטלקטואלית רק בהתקיי שלושת הקריטריוני הללו יחדיו .לצור!
יישו הבחנה זו ,הציבה האגודה האמריקאית לנכות אינטלקטואלית ,חמש הנחות מהותיות:
האחת ,המגבלות בתפקוד הנוכחי של הפרט מתייחסות לסביבה החברתית המאפיינת את קבוצת
הגיל והתרבות אליה הוא משתיי! .השנייה ,מביאה בחשבו את השונות הלשונית והתרבותית,
ההנחה השלישית גורסת כי יש להתחשב ג בהבדלי ההתנהגותיי ,התנועתיי ,התחושתיי
והתקשורתיי הקיימי בי בני האד .עפ"י ההנחות הרביעית והחמישית חשוב להבי כי מגבלות
הפרט קיימות בכפיפה אחת ע הכוחות הקיימי באותו הפרט וכי אחת ממטרות ההנחות הנדונות
היא לפתח לפרט תוכנית אישית מתאימה לאור! זמ  ,כדי לשפר את תפקודו ).(AAMR, 2002
על פי השירות לאד המפגר ולמשפחתו בישראל החוק מגדיר כי "מפגר" הינו אד שמחמת
חוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כושרו השכלי ,מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא
נזקק לטיפול ]חוק הסעד )טיפול במפגרי( ,תשכ"ט – .[1969
נהוג להבחי בי ארבע רמות של נכות אינטלקטואלית :נכות אינטלקטואלית קלה – אנשי
בעלי יכולת למידה ,שתפקוד האינטלקטואלי נמו! באופ משמעותי מ הממוצע ]מנת משכל
 ,[69055הזקוקי לתמיכה מוגבלת כדי לחיות חיי עצמאיי ,וכדי להתמודד ע דרישות תחומי
חיי מרכזיות .נכות אינטלקטואלית בינונית – אנשי שיכולת הלמידה שלה מוגבלת ,א! נית
לקד אות באמצעות תוכניות לימודי מיוחדותִ .תפקוד האינטלקטואלי נמו! באופ משמעותי
מ הממוצע ]מנת משכל  .[54040אנשי אלה זקוקי לתמיכה מוגברת כדי לעמוד בדרישות תחומי
חיי מרכזיות .נכות אינטלקטואלית קשה – אנשי שנית ללמד כישורי בסיסיי בלבד
ושתפקוד האינטלקטואלי פגוע באופ משמעותי ]מנת משכל  .[39025אנשי אלה זקוקי לתמיכה
ִ
קבועה ומוגברת כדי למלא את צורכי החיי הבסיסיי .נכות אינטלקטואלית עמוקה – אנשי
בעלי יכולת למידה מוגבלת ביותר .הקשר עמ מתקיי באמצעות החושי ,ה תלויי לחלוטי
בסביבת וזקוקי לתמיכה תמידית כדי להתקיי.
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ההורות לילד המתפקד באחת מרמות הנכות האינטלקטואלית שהוצגו ,הינה אתגר הדורש
הסתגלות משמעותית .השפעתו הניכרת של הילד ע הנכות האינטלקטואלית על חיי היו יו של
המשפחה ועל מהל! החיי של הוריו ,הופכת את גידולו למשימה הכרוכה לעיתי קרובות בדחק
)רוקח.(2005 ,
הורות לילד ע נכות אינטלקטואלית כמצב דחק
עד לפני ְכדור הייתה ההתייחסות התיאורטית והקלינית אל הילד ע הנכות האינטלקטואלית
מרוכזת בילד עצמו .מגמה זו השתנתה בהדרגה בעקבות ההבנה שנוכחותו של ילד ע נכות מקרינה על
כל אחד מבני המשפחה הגרעינית והמורחבת ,וכי הולדתו וגידולו של ילד כזה עלולי להפר את האיזו
הקיי במערכת המשפחה ,ומצריכי הסתגלות מחודשת בכל אחת מתת מערכותיה )טלר.(2001 ,
מחקרי בתחו הצביעו על כ! שגידול ילד ע נכויות שונות עשוי להגביר את תחושת הדחק
והמעמסה )& Beck, Hastings, Daley & Stevenson, 2004; Baker, Blache, Crnic
;Edelbrook, 2002; Blacher, Neece & Paczkowski, 2005; Ollsson & Hwang, 2001
 .(Walker, 2000; Wheeler, Skinner & Bailey, 2008וכי בקרב הורי לילד ע נכויות שונות
אובחנו תחושות דחק ומעמסה ברמה גבוהה יותר לעומת הורי לילד ע התפתחות נורמטיבית
)Emerson, Robertson, & Wood, 2004; Feldman, McDonald, Serbin, Stack, Secco & Yu,
2007 ;Herring, Gray, Olsson & Hwang, 2001; Taffe, Tonge, Sweeney, & Einfeld,
 .(2006כמו כ במחקרי מאוחרי יותר דווח כי אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית חוות
דיכאו וחרדה ומדווחות על תופעות פסיכוסומאטיות ובעיות בריאותיות ברמה גבוהה יותר לעומת
אימהות לילד ע התפתחות נורמטיבית )& Shin & Viet Nhan, 2009; Van Der Veek, Kraaij,
.(Garnefski, 2009; Wheeler, Skinner, & Baily, 2008
גידולו של ילד ע נכות אינטלקטואלית אינו מהווה רק משבר או אירוע דחק בודד המצרי!
התגייסות חד פעמית של המשפחה ,אלא מדובר בתהלי! מורכב אשר נמש! לאור! כל החיי ומלווה
בעליות וירידות ) .(Poehlmann ,Clements ,Abbeduto, & Farsad, 2005המשפחות נדרשות
להתמודד ע אתגרי ומשברי מתמשכי אשר משפיעי על אספקטי שוני בחיי היו יו
).(Davis & Gavidia-Pyane, 2009
פורטובי 6ורימרמ ) (1985סקרו את המשברי אשר עשויי לאפיי הורי לילד ע נכויות
שונות:
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 .1משבר השינוי – נובע מהשינוי הפתאומי שאירע בתפיסת ההורי את עצמ ,את משפחת
ואת עתיד .הציפיות הלגיטימיות שיש להורי מילד מתנפצות ע קבלת הידיעה כי ילד
מאובח כלוקה בנכות ,כל החלומות והתקוות נמוגי כלא היו ומתחלפי בניסיו של
ההורי לשק מחדש את עולמ לנוכח הבשורה.
 .2משבר ערכי – ההורה שרוי בדו ערכיות .מצד אחד קיי צו חברתי להג  ,לחנ! ולאהוב את
ילדו ללא תנאי ומצד אחר ,על פי מדדי החברה ילד ע נכות נחשב נחות לפחות על פי
הערכי החברתיי בה החזיק עד כה .וכ! ,לעיתי ,קשה להורי לאהוב ללא תנאי ילד
אשר נחשב "נחות".
 .3משבר המציאות – קשור באופ ישיר לקשיי האובייקטיביי ולדרישות הקונקרטיות
והאינסטרומנטליות הנגזרות ממהל! גידולו של ילד בעל צרכי ייחודיי.
המשברי אשר עוברי ההורי עשויי להציב בפניה קשיי רבי ומגווני .פינדלר )(1997
סקרה במחקרה את הקשיי אשר עמ עלולות המשפחות להתמודד ,וסיווגה אות למספר
תחומי :קשיי במערכת האישית ,הזוגית והמשפחתית ,קשיי במערכת הכלכלית וקשיי
במערכת החברתית.
האבחנה אודות הצרכי המיוחדי של הילד עלולה לגרו לקשיי במערכת האישית ,הזוגית
והמשפחתית – ההורי עלולי לחוש תחושת אובד ואבל על התקוות שהיו לה מהילד ואשר נגוזו
ע האבחנה ) .(Poehlmann,Clements, Abbeduto, Farsad, 2005תגובות נפשיות נוספות אשר
מדווחות בספרות ה  :הל ,צער ,תחושת סטיגמה ,הכחשה ,אבל ואשמה )לייזר ודקל;1989 ,
 ,(Mallow, & Bechtel, 1999; Poehlmann Clements , Abbeduto, & Farsad, 2005וכ עלייה
בתסמיני נפשיי שליליי ,כגו דיכאו וחרדה ) ;Baker, Blacher, Craic, & Edelbrook, 2002
 .(Baker et al., 2003; Blacher, Neece & Paczkowski, 2005המערכת הזוגית עלולה להיפגע ג
היא כתוצאה מעומס יתר של הטיפול בילד ע הצרכי מיוחדי ,חלוקת תפקידי בלתי מאוזנת
והיעדר זמ פנוי לבילוי משותGoldberg et al., 1990; Kazak & Christakis,1994; Turnbull,) .
.(Summers, & Patterson, 1983
בנוס .לפגיעה במערכת הזוגית ,עלולה להיפגע ג המערכת המשפחתית שכ שההורי משקיעי
את מירב זמנ בטיפול בילד ע הנכות וילדיה האחרי עשויי להידחק לצד .כמו כ  ,קיימת
לעיתי נטייה אצל ההורי לפתח ציפיות גבוהות לגביה כפיצוי על הילד ע הנכות )זיידר ומרו,
.(Dyson, 1996 ;1989
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קשיי במערכת הכלכלית – צורכי הטיפול בילד ע נכות דורשי לעתי השקעת משאבי
כלכליי ביניה רכישת אביזרי שיקו ,הוצאות עבור טיפולי פרא רפואיי והתייעצות ע
מומחי )היימ  ;2001 ,לוי-שי .ושולמ  .(1998 ,פעילויות שבשגרה נעשות מסורבלות ודורשות תכנו
מוקד ,התארגנות מיוחדת והשקעת משאבי ) .(Heiman, 2002בנוס ,.הכנסת המשפחה עלולה
להיפגע זאת מכיוו שהא ,אשר בדר! כלל מתמסרת לטיפול האינטנסיבי בילדה ,עלולה להפסיק
את עבודתה והנטל הכלכלי נופל באופ בלעדי על האב )Darling, 1990; Kazak & Christakis,
.(1994; Mcandrew, 1976; Perrin & Maclean, 1988; Herman & Tompson, 1995
קשיי במערכת החברתית – הורי שלה ילד ע נכות נוטי לעתי להתרחק מהחברה ולהסתגר,
א מתו! קנאה וכעס שה חשי כלפי אלו שגורל שפר עליה וה מגדלי ילדי בריאי ,וא
מתו! התחושה שאי הזולת מבי אות )זיידר ומרו .(Stone, 1997 ;1989 ,סיבה נוספת לבידוד
החברתי עשויה להיות קשורה לתגובות דחייה מצד חברי קרובי או מחשש של בני במשפחה מ
המבוכה העלולה להיווצר במפגשי חברתיי )& McCubbin, Nevin, Cauble, Comeaw,
 .(Patterson, 1982במחקרי נמצא כי אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית חשו כי ה מובדלות
מהחברה שלא מרצונ וכי ה נאלצו לשנות את חיי החברה שלה והביעו תסכול וחוסר שביעות רצו
מעובדה זו ).(Heiman, 2002; Lenhard et al., 2007
נראה אפוא שלידתו של ילד ע נכות אינטלקטואלית היא בעלת השפעה רבה על מהל! החיי
של המשפחה בכלל וההורי בפרט .השפעה זו ויכולת הסתגלות של המשפחה ,משתנות באופיי
ובעוצמת מתקופה לתקופה ,א! ה מאופיינות בדרישות טיפול שאינ פוסקות א .לאחר שהילד
מתבגר )רוקח.(2005 ,
המחקר הנוכחי בחר לעסוק באימהות וזאת לאור ההבנה כי למרות העובדה שה האבות וה
האימהות חווי קשיי בתהלי! גידולו של הילד ע הנכות האינטלקטואלית ,נראה כי מי שנושא
ברוב הנטל ה האימהות )& Tavormina ,Boll, Dunn, Luscomb, & Taylor, 1981; Kazak
 .(Marvin, 1984במחקר של הלר ,הייז ורווי (Heller, Heish & Rowits, 1997) 6נמצא כי
לנוכחותו של ילד ע נכות אינטלקטואלית במשפחה ישנה השפעה גדולה יותר על חיי האימהות
מאשר על חיי האבות ,וכי האימהות מבלות זמ רב יותר בדאגה לילד ,מציעות לו תמיכה רבה יותר
ותופסות את עצמ כנושאות ברוב נטל הטיפול בילד .ממצאי דומי התקבלו ג במחקרי של
פריש ) (Parish, 2006ושל לייזר ) ,(Leyser,1994כאשר האימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית
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דיווחו כי מרבית הדאגה לילד מוטלת עליה ולא על ב זוג .
מעורבות אינטנסיבית זו ,הדאגה המתמשכת לילד והטיפול בו ,עלולי להוות מקור למצוקה
ותסכול עבור הא ) .(Keith & Marvin, 1984האימהות דיווחו כי עיקר הקושי המוטל עליה נובע
מהטיפול היו יומי ,הסיזיפי וכי ה חוששות מהעתיד ,דבר אשר מהווה מעמסה רגשית המתווספת
לקשיי הקונקרטיי )עזרא .(2004 ,ואכ נמצא במחקרי כי רמת הדחק והשחיקה בקרב אימהות
לילדי ע צרכי מיוחדי ,נטתה להיות גבוהה )ברוכי  ;1990 ,וייסמ  .(1991 ,וכ נמצא כי לאור!
השני רמת הדחק אצל האימהות עלתה ואילו אצל האבות נשארה יציבה )Gerstein, Crnic,
.(Blacher, & Baker ,2002
האופ בו תתמודדנה האימהות ע גידולו של ילד ע נכות אינטלקטואלית ,עשוי להיות קשור
למגוו רחב של מאפייני שוני .טלר ) (2001סקר את אות המאפייני וסיווג אות לארבע
קטגוריות:
•

אופי הנכות )סוג ,חומרה וכו'(.

•

משאבי אישיותיי )סגנו התמודדות וחוס אישי(.

•

משאבי הוריי ומשפחתיי.

•

גורמי סביבתיי )תרבותיי ,דתיי וערכיי(.

ההתמודדות ע גידולו של ילד ע נכות אינטלקטואלית עשויה להיות שונה בי א לא ,בי
משפחה למשפחה ובי תרבות לתרבות .המחקר הנוכחי יעסוק באימהות מ המגזר החרדי ,המהווה
קבוצה תרבותית ייחודית בתו! החברה הישראלית .מספר המשפחות החרדיות לה ילד ע נכות
אינטלקטואלית גדול באופ יחסי לאוכלוסייה ,ה משו שרבות מה ה משפחות מרובות ילדי ,וה
משו שהשקפת העול הדתית אינה מאפשרת תכנו ילודה ,ועל כ במרבית המקרי לא נית
להפסיק את ההיריו ג א מתגלה כי העובר אינו מתפתח כראוי )לזובסקי.(1999 ,
החברה החרדית
המונח 'חרדי' מקורו בספר ישעיהו סו' ,ה" :שמעו דבר ה' החרדי אל דברו "...רש"י מפרש
ש את המונח 'חרדי' כ"הצדיקי הממהרי בחרדה להתקרב אל דבריו ".חרדה זו אי משמעה
פחד מפני ה' אלא חרדה למילוי מצוות ה' )פרידמ .(1991 ,
החברה החרדית מהווה  8%מ האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל )הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה  .(2009מדובר בקהילה מוגדרת ומובחנת אשר רואה עצמה מחויבת להלכה ,כפי
שהתפתחה במסורת היהודית )פרידמ  .(1991 ,בניגוד לחשיבה הסטריאוטיפית הרווחת ,החברה
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החרדית אינה מרק אחיד ומלוכד של לובשי שחורי ,אלא קהילה מורכבת ,מגוונת ורבת פני )לב
או וב שחר .(2009 ,הקבוצות החרדיות מובחנות זו מזו ,בי השאר ,בהתא לזרמי שנוצרו במזרח
אירופה במאתיי השני האחרונות ) .(Heilman & Friedman, 1991הפילוג החל במאה ה180
בפולי ע הופעת תנועת החסידות והתנועה של "המתנגדי" לה ,שחבריה מכוני "הליטאי" )כ,6
 ;1985שלמו .(2006 ,
לחברה זו ,הנחשבת לקבוצת מיעוט בחברה הישראלית ,ישנ עמדות ואורח חיי ייחודיי ,אשר
מבדילי ומפרידי אותה משאר האוכלוסייה )קפל  .( 2003 ,עיצוב הזהות החרדית התרחש )ועדיי
מתרחש( תו! כדי אינטראקציות הנוצרות כתוצאה מתהליכי חברתיי ,טכנולוגיי והיסטוריי
שעברה האוכלוסייה )קפל  .(2003 ,מתוק .היותה חברה מסורתית ,החברה החרדית מנסה לשמור
על המשכיותה התרבותית ועל גבולותיה המוגדרי )קפל  ,(2000 ,כאשר מאפייניה הייחודיי
ניכרי בכל תחומי החיי – "החל בלידה ועד הקבר" .לדוגמה :צורת הלבוש ,מערכת החינו! ,שוק
העבודה ,המבנה המשפחתי ודפוסי הנישואי והפריו )גורובי 6וכה  0קסטרו.(2004 ,
לחברה החרדית מספר מאפייני ייחודיי:
•

ניאו מסורתיות – היהדות החרדית רואה בקהילה היהודית המסורתית ,ביטוי לחיי
היהודיי במלוא .הזיקה למסורת מתבטאת בתחומי הפולח )בעיקר במסגרת בית
הכנסת( ,בהופעה החיצונית )לבוש ,זק (.

•

מחויבות ללימוד התורה – היהדות החרדית רואה את לימוד התורה כער! מוחלט המחייב
את הפרט ואת הכלל.

•

דתיות מקפידה – על כל אד חרדי מוטלת החובה למלא את כל מצוות ההלכה על כל
פרטיה ודקדוקיה .

•

אנטי ציוניות – החרדי רואי את הציונות כאידיאולוגיה לאומית חילונית הנוגדת את
מהותה של היהדות )פרידמ .(1991 ,

מעבר למאפייניה הייחודיי של חברה זו ,החברה החרדית אשר משתייכת לתרבות המסורתית,
מובחנת ומובדלת מהחברה החילונית שהינה חלק מהתרבות המערבית .טריינדיס )(Triandis, 1990
ער! השוואה בי תרבויות אלו וזאת על פי מס' מדדי בי תרבותיי כאשר על בסיס השוואה זו
נית לעשות הבחנה בי היתר ג בי החברה החילונית לחברה החרדית .בי המדדי שהשוו נית
למצוא את הביזור ) (Diffusionלעומת הריכוז ) ,(Specifityהקולקטיביז לעומת האינדיבידואליז
וההומוגניות לעומת ההטרוגניות .המימד אשר הוגדר על ידי טריינדיס ) (Triandis, 1990כמימד
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המשמעותי המבדיל בי החברה המערבית לבי החברה המסורתית הינו המשפחה הגרעינית לעומת
המשפחה המורחבת .בחברה החילונית ישנה חשיבות רבה לאוטונומיה במשפחה הגרעינית בכל
הקשור לקביעת החלטות ונורמות משפחתיות ,זאת בשעה שבחברה החרדית ,ניתנת חשיבות
למשפחה המורחבת ).(David, 1983; Kagitcibasi, 1996
למשפחה החרדית מספר מאפייני :מרבית המשפחות החרדיות הינ משפחות ברוכות ילדי ה
משו מצוות "פרו רבו" וה משו שה הגברי וה הנשי החרדי רואי את הרחבת המשפחה
והגדלת הילודה כאידיאל .מאפיי נוס .קשור לעובדה כי לכל אחד מבני הזוג במשפחה החרדית ישנו
מעמד ייחודי ע זכויות וחובות ,כ! הדבר ג לגבי הילדי המהווי "תת0מערכת" בתו! המשפחה.
מערכת משפחתית זו הינה בי דורית קרי :הסבי והסבתות נכללי א .ה בהגדרת המשפחה
המורכבת מהבעל האישה ,הילדי ,הבני והבנות הנשואי ובני זוג וילדיה )פרס וכ.(1991 ,6
מעבר לכ! הרב ממלא ג הוא תפקיד משמעותי בחיי המשפחה והקהילה והוא מהווה מקור
להתייעצות בכל עניי מחיי היו יו )לוייפר.(1988 ,
למשפחה החרדית יש מבנה היררכי ברור הנתמ! בהלכה כאשר מעמדו של האב החרדי הינו
לאו דווקא כמפרנס אלא כמי ש"תורתו אומנותו" וזהו התפקיד המשמעותי בחייו .תפקידו
המרכזי של הבעל החרדי הינו לימוד התורה והגבר האידיאלי הינו זה הנחשב לאד מבריק
המבלה שני בלימוד תורה ) .(Roer-Strier & Sands, 2004הבעל רואה עצמו כאחראי על החינו!
בבית ,והוא מצפה מאשתו שתהא יראת שמי ותקפיד על קיו מצוות ,כדי שתשמש דוגמה
לילדיה ותחנכ עמו לדר! חיי זו .ואכ השאיפה של מרבית הגברי והנשי בחברה החרדית
היא להינשא בגיל צעיר ,להקי משפחה ברוכת ילדי ולהעביר את המסורת מדור לדור
)הילדיסהיימר.(1987 ,
לעומת הגברי ,הנשי החרדיות רואות את תפקיד העיקרי בחיי בלהיות רעיה וא ,שכ
מסגרת הנישואי ,האימהות והמסגרת הקהילתית מעניקות לה תחושת סיפוק ותחושת העצמה
)" .(Ringel, 2007כל כבודה בת מל! פנימה" )תהילי מ"ה ,י"ד( פסוק זה המצוטט לעיתי קרובות
בחוגי חרדיי ,מבליט את ההבדל המהותי בי מקומה של האישה במסגרתה של החברה החרדית,
לבי מעמדה בחברה המודרנית .משמעותו היא דתית מוסרית :כבודה וצניעותה של האישה
מחייבי אותה להגביל את פעילותה לתחומי הבית והמשפחה ולראות בתפקידי הנשיי
המסורתיי מיצוי עצמי והגשמת ייעוד )אשר0הררי .(2006 ,הנשי רואות חשיבות רבה בדאגה לבני
בית מאחר ומתוק .תפקיד כאימהות וכמחנכות ,ה אחראיות ג על הקניית אורח החיי החרדי
מדור נשי אחד למשנהו )רות .(1992 ,חיזוק לתפיסות אלה נית למצוא במחקרו של פרישמ )(1979
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שבו נמצא כי צעירות חרדיות תופסות את ייעוד המרכזי כנשי נשואות וכאימהות ופחות כבעלות
אישיות עצמאית ומקצועית.
מאחר וייעודו של הבעל החרדי הוא לימוד התורה ,מוטלת על הנשי המשימה לסייע לו במימוש
ייעוד זה .בשל כ! התפקידי והמשימות הקשורי בבית ,בטיפול בילדי ובאחזקה השוטפת
מוטלי בחברה החרדית בעיקר על הנשי )לב או וב שחר .(2009 ,יתר על כ  ,במקרי רבי
נוטלות על עצמ הנשי ג את עול פרנסת הבית וזאת על מנת שהבעל יוכל להקדיש את מירב זמנו
ללימוד.
המשימות הרבות והקשיי העומדי בפני האימהות החרדיות עשויי להתעצ כאשר ה
נדרשות להתמודד ג ע גידולו של ילד ע נכות אינטלקטואלית.
הורות לילד ע נכות אינטלקטואלית בחברה החרדית
הגידול באוכלוסיית הילדי ע הצרכי המיוחדי בחברה החרדית ,הביא בשני האחרונות
לשינוי מהותי בייחסה של החברה אל הילד ע הצרכי המיוחדי ,החברה לא עוד מסתירה
ומרחיקה את הילדי הללו אלא משלבת אות בבית ובחברה ,עמדה הנתמכת על ידי הרבני
)ליפשי 6וגלובמ .(2006 ,
התורה מגדירה שלוש קבוצות של "שוני" בחברה :קבוצת החלשי ,העבד והעני ובעלי המו
למיניה .בקרב קבוצת בעלי המו נית למצוא את ה"שוטה" אשר אחת מהגדרותיו היא שאינו
יודע לשפוט מקרי בענייני רגילי ופשוטי ,וכ כמי שאטו לתמורות החיי ומגבלתו לא
מאפשרת לו לקבל חובות )קנדל .(2008 ,חכמי המשנה והתלמוד תיקנו תקנות רבות אשר נועדו להג
על בעלי הצרכי המיוחדי .עיו בתקנות אלה מבהיר כי על החברה מוטלת האחריות לטפל בבעל
הצרכי המיוחדי ,לדאוג לפרנסתו ולחינוכו ,להג על משפחתו ,להקל עליו בדי תו! התחשבות
בקושי שלו ובעיקר לשתפו בכול ככול )ארנ  .(1996 ,על היחס ביהדות אל הילדי ע הצרכי
המיוחדי נית ללמוד ג ממדרש דתי המספר על נשמות קדושות שירדו לעול הזה בצורה ובלבוש
שוני .אות הנשמות – הילדי ע הצרכי המיוחדי ,שה לפי האמונה נפש טהורה ,יזכו את כל
המטפל בה בכינוי "צדיק" ובזכות להיכנס בשערי שמי )קנדל .(2008 ,משמע ,לילדי אלו נועד
תפקיד שיש בו ער! רוחני לקהילה ולמשפחה ,וההורי והמטפלי בה ה השליחי לדבר מצווה
)ליזר ודקל.(1989 ,
החברה החרדית חשה אחריות ,ה מבחינה כספית וה מבחינה מצפונית כלפי הילד ע הצרכי
המיוחדי ,ולכ היא מעמידה לרשות הורי הילד מוסדות מתאימי ,כדי שלא יזדקקו למוסדותיה
של החילוני .המטפלי במוסדות אלה ה מתנדבי או מטפלי ששכר זעו יחסית ,העושי
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מלאכת מתו! אמונה בשכר מצווה .הטיפול בילד ע צרכי מיוחדי מביא לשכר מצווה גבוה
ביותר משו שזוהי מצווה ללא כל סיפוק0אי היזו חוזר מהילד ואי יכולת מצדו לגמול בחזרה
במצווה .במחקר שבח הורי לילדי ע נכות אינטלקטואלית בחברה החרדית נמצאו ממצאי
התומכי בעמדה מוסרית זו ,כאשר מרבית ההורי דיווחו כי ה חשו שהקהילה מגלה הבנה
לבעיית ונותנת גיבוי לילד באופ התייחסותה )קנדל ,(2008 ,ע זאת יש לציי כי למרות היחס
החיובי והסובלנות של הקהילה לילד ע הצרכי המיוחדי ,לעתי עשוי ילד זה להוות מעי כת
על הישגיה של המשפחה ובשל כ! עלול לפגו בייחוס המשפחתי ,ובתו! כ! להשפיע על השידו!
במשפחה זו.
יחס הקהילה אל הילד ע הצרכי המיוחדי קשור קשר הדוק ע יכולת של המשפחות
והאימהות להתמודד ע גידול הילד.
המשפחות החרדיות מאמינות כי הולדת ילד ע צרכי מיוחדי מקורה בהשגחה
הפרטית ,שכ דת מכתיבה אמונה ללא עוררי בהשגחה .יש מעי תחושת בחירה בגורל המיועד.
משמע ,כ! רצה האל וכ! יהיה ,האל נת לי את הילד הזה ,ולכ יית לי ג את הכלי להתמודד
ע מצבו .ואכ הורי לילדי ע נכות אינטלקטואלית דיווחו כי תורת ישראל מקלה עליה את
ההכרעה בפתרו בעיות שמתעוררות אצל ביחס לילד ע הנכות האינטלקטואלית .מלבד האמונה
המנחה את ההתייחסות ודר! הטיפול ,ג הרב מהווה פונקציה חשובה ורבת ער! לגבי הילדי .כל
טיפול רפואי הדורש יציאה וניתוק ממעגל החיי הדתי0חרדי ,טעו את אישורו של הרב )קנדל,
.(2009
במחקר עדכני שנער! ב ,20080בו השתתפו  45משפחות מקרב החברה החרדית ,דיווחו 93%
מההורי לילד ע נכות אינטלקטואלית כי הטיפול בילד לא הגביל את אפשרויות ההתפתחות של
מישהו אחר במשפחה .רוב סברו שתשומת הלב מתחלקת בצורה שווה ,ושלא נמנע דבר מבני
המשפחה .בנוס .דיווחו ההורי כי לא נוצרה שו תחושה של החמצה או ויתור בגלל הימצאותו של
ילד ע נכות .העובדה שחיי המשפחה המשיכו להתנהל כרגיל ,נובעת מעצ קבלת הילד בשל
האמונה הדתית ,וייתכ שג מעצ הגדרת תפקידה של הא בחברה החרדית ,הרואה את ייעודה
המרכזי בלידה ובגידול הילדי )קנדל .(2008 ,עוד חשוב לציי כי במחקר נמצא כי ג לאב חלק פעיל
בטיפול בילד ע הצרכי המיוחדי .זאת ועוד ,סדרי החיי במשפחה החרדית המכתיבי עזרה
הדדית ,התבטאו ג ביחס שבי שאר בני המשפחה ובי הילד ע הנכות .בני המשפחה דיווחו כי ה
דאגו לשלומו ,הלכו לבקרו ,לא התביישו בו וסייעו לא בעבודות הטיפוליות הקשורות בו )קנדל,
.(2008
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בניגוד לעמדה החיובית שהוצגה במחקר זה ,במחקרי קודמי אשר בחנו הורי חרדי לילדי
ע צרכי מיוחדי ,נמצא כי מחצית מהמשפחות דיווחו על שינוי רב שחל בחייה מאז הולדת הילד
ע הצרכי המיוחדי .שינוי זה בא לידי ביטוי בעיקר בקשיי כלכליי ,מחסור בזמ  ,חוסר
תמיכה כלכלית בקהילה ,תחושת סטיגמה ,חוסר במידע ומשאבי ,קשיי פיזיי ונפשיי של בני
המשפחה ,וכ דאגה מתמשכת הקשורה בטיפול בהתנהגותו של הילד )לייזר ודקל .(1989 ,עוד נמצא
כי נטל הטיפול בילד נפל ברובו על הא אשר לרוב נמצאת בבית ,ופחות על האב אשר מבלה את
מרבית זמנו מחו 6לבית ,ופחות מעורב בטיפול היו יומי בילדי ) .(Leyser, 1994אחת ההשלכות
המרכזיות של ההתמודדות ע מצב הדחק עשויה לבוא לידי ביטוי בפגיעה ברווחה הנפשית של
אמהות לילדי ע נכות אינטלקטואלית.
רווחה נפשית
רמות גבוהות של רווחה נפשית ,מהוות ביטוי בדר! כלל לתחושה כללית של שביעות רצו
מהחיי ותחושות של שמחה ואושר ,בעוד שרמות נמוכות יותר של רווחה נפשית ,מבטאי בדר!
כלל רגשות של חרדה ,כעס ודכדו! ).(Myers & Diener, 1995
דיינר ) (Diener, 1984, 1994מציי שלושה מאפייני עיקריי לרווחה נפשית :האחת ,הרווחה
הנפשית היא סובייקטיבית ומבוססת על חוויותיו הפנימיות של האד .השנייה ,הרווחה
הסובייקטיבית מוגדרת ג על ידי קיומ של גורמי חיוביי ולא רק על ידי היעדר של גורמי
שליליי .והשלישית ,תחושת הרווחה מושגת בעקבות הערכה קוגניטיבית של הפרט לגבי אספקטי
שוני של חייו .מוש דגש רב יותר על שיפוט אינטגראלי של החיי בכללות ופחות על תחו חיי
זה או אחר .כמו כ מדדי הרווחה הסובייקטיבית עשויי להתייחס לתקופות זמ הנעות מטווח של
שבוע או מספר שבועות ועד לטווח חיי של.
לאור! השני ניסו חוקרי לבודד את מרכיבי הרווחה השוני ולבדוק את יחסי הגומלי
ביניה .המחקרי העלו כי רווחה נפשית כוללת מרכיב קוגניטיבי של שביעות רצו ומרכיב
אפקטיבי של אושר )נייזברג0בורד" .(2003 ,שביעות רצו " מתייחסת להערכת תנאי החיי בכללות,
והיא תוצר של בדיקה השוואתית שהאד עור! לגבי חייו ,בי המציאות הקיימת ובי המציאות
הרצויה ,דהיינו :בי שאיפותיו ובי הישגיו הממשיי או הנתפסי .פרספקטיבת הזמ הקשורה
להערכת הפער בי המצב הקיי ובי המצב הרצוי מבחינתו של הנבדק הינה פרספקטיבת זמ
ארוכת טווח )" .(Campbell, Converse & Rodgers, 1976; George, 1981אושר" מתייחס
להערכות אפקטיביות בנוגע לאיכות החיי הסובייקטיבית ,כאשר יש חלוקה בי אפקט חיובי
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ואפקט שלילי ) .(Bradburn, 1969היעדר אפקט שלילי אי משמעותו בהכרח ,נוכחות אפקט חיובי
ולהפ! .פרספקטיבת הזמ הקשורה להערכה זו היא קצרת טווח וזמנית ).(George, 1981
מטבע הדברי ,העומס הפיזי והנפשי אשר מוטל על האימהות עלול לפגוע ברווחת .
אימהות לילדי ע נכויות שונות עשויות לחוות פגיעה ברווחת האישית המתבטאת במצב רוח
ירוד ,תחושות אשמה ותגובות דיכאוניות )Breslau & Davis, 1986; Goldberg, Morris,
 .(Simmons, Fowler, & Levinson, 1990; Florian & Findler, 2001במחקר שנער! בישראל
מצאה ויסמ ) (1991רמת שחיקה נפשית גבוהה יותר אצל אימהות לילד ע צרכי מיוחדי לעומת
אימהות לילד ע התפתחות נורמטיבית באותו הגיל .השחיקה התבטאה בעיקר בשחיקה גופנית
שהתאפיינה בעייפות כללית ,חוסר מר ,6תחושת כבדות וכ בשחיקה רגשית שהתבטאה בתחושות
דיכאו  ,חוסר אוני ומלכוד.
ספרות ענפה עוסקת בשאלה הא וכיצד תורמת הדת לבריאותו הנפשית של הפרט )גביר,6
 .(2004מחקרי שוני ניסו לבחו הא קיי קשר בי הדת לבי איכות חיי ,רווחה נפשית,
שביעות רצו  ,אופטימיות ,אושר או סימפטומי פסיכולוגיי ופסיכוסומאטיי שוני )Beit
Hallahmi & Argyle, 1997; Blaine, Trivedi, & Eshleman, 1998; Cohen, 2002; Ellison,
; .(1998; Ferris, 2002 Paloutzuan & Kirkpatrick, 1995רוב המחקרי מצאו קשר חיובי
מסוי בי דתיות לבריאות נפשית ,אול עדיי הממצאי בתחו זה אינ חד משמעיי )גביר,6
.(2004
פארגאמנט ) (Pargament, 2002הציע כי יש להערי! את הגורמי הדתיי התורמי לבריאות
נפשית טובה יותר או פחות .לטענתו ,אמונות והתנהגויות דתיות משמעותיות לבריאות הנפשית,
בעיקר במצבי של לח 6שבה האד מגיע לקצה יכולותיו ומשאביו .בנוס .לכ! הוא טוע כי ככל
שהדת פנימית ,עמוקה ומחייבת יותר מבחינתו של האד ,כ! תהיה קשורה ברווחה נפשית טובה יותר,
בעיקר במצבי מצוקה .ייתכ כי הפנייה לאל מסייעת להפחתת המצוקה במצבי לח ,6והאמונה בו
מספקת למאמי בסיס בטוח המאפשר לו רווחה נפשית רבה יותר בחיי היו יו )גביר .(2004 ,6עדות
להערכה זו נית למצוא במחקר שבח הורי לילדי ע צרכי מיוחדי ש נמצא קשר בי האמונה
הדתית לבי מיעוט התסמיני השליליי של ההורי ).(Tarakeshwar & Pargament, 2001
בחברה החרדית המקיימת אורח חיי דתי הדוק ,ישנה התייחסות מיוחדת אל הילדי בעלי
הצרכי המיוחדי וההתמודדות ע גידולו מציבה אתגר גדול בפני האימהות ,אתגר אשר טומ
בחובו את תכלית חייה של האימהות )לוייפר.(1998 ,
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בחברה זו ,כמו בחברה הכללית ,נית לעתי רבות לראות כי למרות הקשיי הרבי עמ
מתמודדות האימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית ,לאחר התגובות הראשוניות והאיזו שהופר,
תיתכ חזרה הדרגתית ,התארגנות מחודשת ,הסתגלות מסוימת למצב )& Boscheck, Konig,
 ,(Kugler, 2004; Schor, 2003; Sullivan, 2002ולעתי א .צמיחה אישית של האימהות כתוצאה
מהמשבר.
צמיחה אישית
לאור! השני נטו החוקרי שעסקו בחוויית ההורות לילד ע נכות להתרכז בהתמודדויות
דיספונקציונליות של המשפחה והתייחסו בעיקר להשלכות שליליות של חוויה זו .השינוי
בהתייחסות החל בשנות השמוני ,כאשר תשומת הלב של החוקרי השוני הופנתה לדרכי
התמודדות של ההורי ולא רק לקשייה ).(Turnbull, 1993
אחת התיאוריות המקיפות ביותר לגבי לח 6והתמודדות פותחה על ידי לזרוס ופולקמ )Lazarus
 .(& Folkman, 1984בבסיס התיאוריה עומדת ההנחה כי אנשי מגיבי באופ שונה למצבי
דומי ,וזאת בהתא למשמעות שאד מייחס לאירוע ,כאשר משמעות זו תעצב את תגובתו הרגשית
וההתנהגותית .תיאורטיקני אלה פיתחו את המושג הערכה קוגניטיבית )(Cognitive appraisal
המורכב משני שלבי:
א .הערכה ראשונית – תהלי! בו מתבצע שיפוט בא האירוע מאתגר או לוח .6במידה והאירוע
הוער! כלוח ,6תתבצע הערכה שניונית.
ב .הערכה שניונית – עונה על השאלה מה נית לעשות לגבי האירוע ,מה המשאבי העומדי
לרשות האד על מנת להתמודד עמו ,הא משאבי אלה מספקי ,ואיזו אסטרטגיה תהיה היעילה
ביותר בהתמודדות ע מצב הדחק.
בשנות ה 900פולקמ ) (Folkman, 1997הרחיבה את המודל שלה להתמודדות ע דחק לממד
נוס ,.הכולל אפשרות של תוצאה פסיכולוגית חיובית של אירועי דחק )& Cadell, Reger,
 .(Hemsworth, 2003אנטונובסקי ) (Antonovsky, 1998קרא ג הוא למקד את תשומת הלב
לא רק בחולי או בנכות אלא בהיבטי "הבריאי" ובמקורות הכוח של האד או המשפחה,
ולבחו כיצד נית לעזור לאד או למערכת המשפחתית כולה כדי להתגבר על הקשיי מבלי
להתעל מה.
בהתא לשינוי בגישה נעשו בשני האחרונות מחקרי רבי אשר הראו כי אנשי מצליחי
להתמודד בהצלחה ע משברי ביניה :תאונות ,אסונות ,מחלות סופניות ,לידת פג ושכול ,וכי
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רבי מה א .מדווחי על גידול במשאבי אישיי וחברתיי ,יכולות התמודדות חדשות וצמיחה
אישית )Ai & Park, 2005; Dekel, 2007; Ott, Sanders & Kelber, 2007; Salter & Stallard,
 .(2004; Spielman & Taubmab Ben Ari, 2009מחקרי אלו ניסו לענות על השאלה מה
הגורמי אשר מבחיני בי האנשי אשר מצליחי לצמוח מתו! המשבר לבי אלו המתקשי
להתמודד )Lazarus & Folkman, 1984; Tedeschi & Calhoun, 1996; Schaefer & Moos,
.(1992
צמיחה מוגדרת כתהלי! של יצירת משמעות בעקבות משבר ומצוקה קיומית .החוויה הכרוכה
במצבי או באירועי משבריי מערערת את תפיסות העול הבסיסיות של האד אודות עצמו
ואודות העול ,ודרכי ההתמודדות השגרתיות שלו הופכות לפתע לבלתי יעילות ובלתי מתאימות
למצב החדש שנוצר .צמיחה בהקשר זה עשויה לבוא לידי ביטוי באופני שוני הכוללי בי השאר
הערכה מחודשת לחיי ,תחושה מוגברת של כוחות וחוזק ,שיפור במערכות יחסי בי 0אישיות,
שינוי בסדר העדיפויות ,התפתחות רוחנית ומציאת משמעות ומטרה בחיי )פינדלר.( 2011 ,
בספרות המחקרית נית למצוא מספר מודלי אשר עוסקי במשבר ובצמיחה שעשויה להתרחש
בעקבותיו .אחד מאות מודלי הינו המודל של שפר ומוס ) (1992אשר בו מובאי ארבעה
מרכיבי אשר ביכולת להביא לתוצאות חיוביות כתוצאה מהאירוע:
תכונות המשבר – גורמי הקשורי לאירוע :האופ בו הופיע המשבר וכ חומרתו ,עוצמתו והיקפו
בצד תחושותיו של האד בעת האירוע ויכולתו לשלוט בו ולצפות את תוצאותיו.
מאפייני אישיי – כוללי משתני דמוגרפי כמו :גיל ,מי  ,מצב סוציו0אקונומי.
מאפייני אישיותיי – מאפייני באישיותו של האד כגו  :מזג האד )טמפרמנט( ,ביטחו עצמי,
גישה פילוסופית או דתית ,ניסיונות התמודדות במשברי קודמי .מאפייני אלו יכולי לסייע
לאד להגדיר את המשבר ולהערי! כיצד להשתמש במשאבי ההתמודדות הקיימי.
מאפייני סביבתיי – כוללי את מערכות תמיכה השונות הקשורות לאד ומשפיעות עליו .מדובר
בחברי משפחה ,עמיתי לעבודה ,חברי והתרבות ממנה האד בא .משאב סביבתי יכול לסייע
לאד להגדיר מחדש את האירוע ולהתמקד בתוצאות חיוביות.
התייחסות נוספת למושג "צמיחה ממשבר" נית לראות בספרות התיאורטית והמחקרית העוסקת
בפוסט0טראומה.
טדסקי וקלאהו שעסקו רבות במחקר אודות פוסט טראומה )(Tedeschi & Calhoun, 1995
פיתחו ג ה מודל אשר עוסק בצמיחה ממשבר .הדגש במודל זה הוא על צמיחה כתוצאה מאירוע
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טראומטי ,המכונה "צמיחה לאחר טראומה" ) .(Posttraumatic Growthהטראומה הוגדרה על יד
כאירוע שלילי המהווה איו לחיי או למטרות חשובות בחיי .לדבריה ,החשיפה לאירוע
הטראומטי עשויה לעורר רגשות שליליי וכ מצוקה פיזית ונפשית ,אול היא עשויה ג להוביל
לצמיחה אישית מאחר ואד החווה צמיחה לאחר טראומה עשוי לפתח יכולות הסתגלותיות,
מיומנויות פסיכולוגיות ומודעות ברמות גבוהות מ הרמות טר האירוע הטראומטי .הגורמי אשר
יכולי לטענת לסייע לאד בתהלי! הצמיחה הינ :קווי האופי של האירוע המלחי ,6תכונותיו
האישיות של האד והסביבה החברתית ) .(Tedeschi, Park & Calhoun, 1998כיו קיימי
מחקרי העוסקי בבני אד אשר עשו שימוש באירוע הטראומטי כמנו .לצמיחה אישית ולפיתוח
מיומנויות אישיות וחברתיות ) .(Tedeschi, Park & Calhoun, 1998ממחקרי אלה עולה כי
האירוע הקשה מעורר ספקות ותהיות בנוגע להנחות יסוד ומערב חרדה ,כאב ובלבול קשי מנשוא.
א .על פי כ  ,קיימי בני אד הרואי באירוע כזה הזדמנות לבסס אורח חיי חדש ,טוב יותר
)פינדלר.(2009 ,
במודל שלה ,סיווגו טדסקי וקלאהו ) (Tedeschi & Calhoun, 1995את הצמיחה ל30
תחומי מרכזיי:
 .1שינוי מאורח חייה טר האירוע בתפיסת העצמי – התמודדות מוצלחת ע אירוע קשה או
טראומטי מקנה לפרט תחושה משולבת ומיוחדת של פגיעות בצד עוצמה":אני פגיע יותר מאשר
חשבתי ,א! בעל עוצמה וחוזק יותר מאשר דמיינתי אי פע" ).(Calhoun & Tedeschi, 2006, p. 5
האיו על הנחות היסוד של האד בעת משבר קיומי מייצר תגובות קוגניטיביות שונות כמו
שינוי בתפיסת העצמי מ"קרב " ל"ניצול" .ראשית תהלי! שינוי הכרתי זה טמו בשינויי בתפיסת
העצמי המשקפי את השפעותיו של אותו שבר קיומי בסכמה הבסיסית של האד ,הגורמי
לתחושת איו קיומי ובלתי צפוי ) .(Janoff-Bulman, 1992בתהלי! שינוי הכרתי זה שני שלבי:
בשלב הראשו  ,המיידי ,תחושה זו מותירה את האד חשו .ופגיע ,והוא חש כמי שעומד במבח
ותגובותיו ומעשיו נשקלי על גבי מאזניי ,ובשלב השני ,ע הזמ החול ,.נראה שחוויית אלה
מייצרות תובנות בדבר יכולתו העצמית לפתח חוס  ,שבתור משפיעות על הערכתו העצמית
לגבי יכולת ההתמודדות ע המשבר הנוכחי ,כאשר בנוס .ה יוצרות בקרבו מודעות ברורה לגבי
יכולתו להתמודד ע מצבי שהעתיד צופ לו ) .(Tedeschi & Calhoun, 1996בנוס .השינוי
בתפיסה העצמית מלווה ג בעליה במשאבי האישיי של האד ,כגו  :הגדלת הביטחו העצמי
).(Taylor, Lichtman, & Wood, 1984; Schaefer, & Moos, 1992
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 .2שינוי ביחסי הבי אישיי – אנשי שחוו אירוע טראומטי שבמהלכו הסתייעו במערכות
התמיכה של משפחה וחברי ,מדווחי על קשרי טובי יותר ע אחרי ,חיזוק מערכות היחסי
ע הסביבה הקרובה והערכה של חשיבות קיומ של מערכות אלו .כמו כ אנשי דיווחו על רצו
לבלות זמ רב יותר ע ידידי קרובי ).(Park & Choen, 1993; Tedeschi & Calhoun, 1996
בנוס .בעקבות אירוע הדחק אנשי אלו עשויי לחוש צור! לדבר על האירוע שעברו ,ועל כ עשויי
לנהוג ביתר פתיחות רגשית ע אחרי בסביבת ,וכ ה עשויי לחוש פגיעי יותר ובשל כ! להביע
נכונות גדולה יותר לגיוס תמיכה ).(Tedeschi & Calhoun, 2004
 .3שינוי בפילוסופיית החיי – יש החווי את הטראומה או אירוע הדחק כעילה לאבד אמונה
וייאוש ,בעוד אחרי חווי תהלי! קוגניטיבי המסייע לה לבנות מחדש את תפיסת עולמ .תהלי!
זה מעורר מחשבה על מגוו ההיבטי באירוע הדחק בתו! ניסיו להבי  ,לפתור ,ולהפו! להגיוני את
מה שקרה ) .(Greenberg, 1995אנשי שחוו ארוע טראומטי דיווחו על כ! שדברי טריוויאליי
ומובני מאליה הפכו למשמעותיי עבור וזכו להערכה מחודשת .כמו כ ה דיווחו על שינויי
בסדרי העדיפויות בחיי ,רכישת שליטה מחודשת על החיי )& Tayor, 1983; Tedeschi
 ,(Coalhoun, 1996וכ קביעת יעדי ומטרות ברורי ).(Schaefer & Moos, 1992
מטבע הדברי ,הקצב שבו מתרחשי שינויי חיוביי אלה והמטרות והעדיפויות בפסיפס החיי
החדש שוני מאד לאד .המשות .לכול הוא תחושה מחוזקת של כוונה ומשמעות בחיי,
שביעות רצו רבה יותר ובהירות לגבי שאלות קיומיות מהותיות ).(Calhoun & Tedeschi, 2006
בניתוח מאוחר יותר ,הוסיפו טדסקי וקלאהו ) 2 (Calhoun & Tedeschi, 2006תחומי נוספי
שבה עשוייה להתרחש הצמיחה:
 .1עלייה ברמת האמפתיה ,החמלה ואהבת הזולת – חיזוק תחושת החמלה לנוכח כאב של אחרי
) .(Calhoun & Tedeschi, 2006חלק מההתפתחות החיובית של היחסי החברתיי של האד
מקורה במבט החדש שהוא סיגל לעצמו על אחרי ,ברגישות הגוברת לאנשי ,במאמצי המכווני
לשיפור היחסי ).(Collins, Taylor, & Skaokan, 1990
 .2הזדמנויות ואפשרויות חדשות – פתיחות לאפשרויות חדשות הכוללת הרחבת תחומי העניי ,
התווית דר! חדשה לחיי ,הגדלת מגוו ההזדמנויות והמוכנות לשנות את הדורש שינוי )Calhoun
.(& Tedeschi, 2006
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צמיחה אישית בקרב אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית
בעבר התייחסו אל לידת ילד ע נכות אינטלקטואלית כאל משבר בלבד ,תו! התמקדות בפ
הפתולוגי המלווה את התמודדות המשפחה .כיו כבר ידוע כי גידולו של ילד ע נכות
אינטלקטואלית טומ בחובו שינויי רבי עבור בני המשפחה בכלל וההורי בפרט ,אול שינויי
אלו אינ חייבי להיות שליליי בלבד .העיסוק בצמיחה האישית בקרב משפחות אלה הוא ביטוי
למגמה בספרות המרחיבה את ההתעניינות מ העיסוק בקשיי ההסתגלות בעטיו של הילד ע הנכות
האינטלקטואלית ,לעיסוק בהתמודדות בהצלחה ע דרישות הטיפול בו דרישות הטיפול בו
) .(Sandler & Mistretta, 1998ההבנה אודות ההשפעות השליליות והחיוביות שיש לילד ע נכות
אינטלקטואלית על חיי המשפחה ,תוביל לנקודת מבט מאוזנת יותר בנוגע למשפחה כמו ג לילד
).(Blacher & Baker, 2007
מחקרי מצביעי על כ! שמשפחות רבות אכ מצליחות להתמודד היטב ע הקשיי הכרוכי
בגידול ילדי ע נכויות שונות כגו אוטיז ותסמונת דאו וע הזמ א .מסתגלות למצב )Bayat,
 .(2007; Flaherty & Glidden, 2000יתר על כ  ,משפחות רבות לא רק שמצליחות להסתגל למצב,
אלא א .מדווחות שלהולדת הילד הייתה השפעה חיובית על חיי המשפחה )& Taunt,1998; Helff
&  (Glidden, 2002 Hastingsוכי ההורות לילד סיפקה תחושת משמעות לחייה והבנה מחודשת
לגבי הדברי החשובי בחיי );Affleck & Tennen, 1993; Patterson & Garwick, 1994
.(Skinner, Bailey, Correa, & Rodriguez, 1999
מעיו בממצאי שעולי ממחקר של  (2000) Scorgie & Sobseyעולות מספר תמות מרכזיות
עליה דיווחו הורי לילדי ע נכות אינטלקטואלית .ההורי התייחסו להורות לילד ע נכות
אינטלקטואלית כאל חוויה אשר עשויה לגרו לשינויי משמעותיי בחיי ההורי :שינוי אישי
היכול לבוא לידי ביטוי באימו 6כללי חדשי במשפחה ,בחברה ובקריירה ,רכישת מיומנויות
חדשות ואמונות חדשות ,וכ שינוי בקשרי האישיי אשר מתייחס לשינוי שעוברי ההורי
ביחסי שלה ע הסביבה .מעבר לשינויי אלה ,דיווחו ההורי ג על חיזוק חיי הנישואי ,שיפור
במצב הבריאותי ויצירת רשת תמיכה בשיתו .ע משפחות אחרות שלה ילד ע נכות
אינטלקטואלית .במחקר נוס .אשר בח את ההשפעות החיוביות שיכולות להיות עבור הורי אשר
מתמודדי ע גידולו של ילד ע נכות אינטלקטואלית ,דיווחו ההורי על שינויי בפרספקטיבה של
החיי ,הגברת הרגישות ,הגדלת התמיכה זה בזה ,הזדמנות ללמידה ולשינויי בדינאמיקות
המשפחתיות ,הגברת הביטחו והאסרטיביות והגברת האמונה הדתית ).(Taunt & Hastings, 2002
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באייט ) (Bayat, 2007מוסי .במחקרו כי הורי לילד ע אוטיז יצאו מחוזקי למרות הקשיי
וכי הימצאות הילד בעל הצרכי המיוחדי במשפחת ,סייעה לה להפו! לרחמני ודואגי יותר,
וכ הפחיתה אצל את השיפוטיות כלפיי האחר .בנוס ,.ההורות סייעה לה לאמ 6גישה בריאה
יותר כלפי החיי.
חיזוק הקשרי בי בני הזוג כפועל יוצא מהתמודדות ע גידול ילד ע נכות אינטלקטואלית
עולה מסקירתה של לוי0שי (Levy-Shiff, 1986) .הטוענת כי בכוחו של המשבר לגרו להתקרבות
מחודשת ולשותפות מעמיקה בי בני הזוג סביב המטרה המשותפת .חיזוק לטענה זה נמצא במחקרה
של היימ ) ,(2001שבו דיווחו מרבית ההורי כי הימצאותו של ילד ע צרכי מיוחדי חיזקה את
הקשר ואת התקשורת בי בני הזוג .במחקרי שבחנו אימהות לילדי ע נכות אינטלקטואלית
נמצא כי תפיסת האימהות את ילד ע הנכות כמשאב של שמחה ,הגשמה עצמית ,כוח ,לכידות
משפחתית וקירבה היו קשורי באופ חיובי ע אסטרטגיות התמודדות .האימהות התייחסו
להתמודדות ע נכות ילד כמשאב של צמיחה אישית ובגרות .עוד נמצא כי האימהות האמינו כי
חוויית ההורות לילד ע נכות גרמה לה להיות אימהות טובות יותר )& Skinner, Bailey, Correa,
 .(Rodriguez, 1999; Aasting, Allen, Mcdermott, & Still, 2002במילי אחרות ,ההתייחסות
של האימהות בדיווחי הייתה לאו דווקא לחלק השלילי הכואב ,ה דיברו ג על שינויי חיוביי
משמעותיי שחלו בה כבני אד ,כהורי וכמשפחה.
לסיכו ,נית לומר כי למרות הקשיי השוני בגידול הילד ,למרבית ההורי הייתה תפיסה
חיובית ואופטימית ותחושות של קבלה ,אהבה ושביעות רצו מחייה )היימ .(2001 ,
בספרות המחקרית קיימי מספר רב של מחקרי העוסקי בצמיחה אישית של אימהות לילד
ע נכות ) ,(Behr, Murphy, & Summer, 1992; Taunt & Hastings, 2002אול ישנ מעט יותר
מחקרי שעסקו בצמיחה אישית של אימהות חרדיות בכלל ואימהות חרדיות לה ילד ע נכות
אינטלקטואלית בפרט .יתר על כ  ,כמעט ולא נערכו מחקרי המשווי בי קבוצות אלו לבי קבוצות
דומות בחברה החילונית.
דת קשורה לצמיחה אישית ,מאחר שהיא עשויה לסייע ליחיד למצוא משמעות למשבר ויכולה
להשפיע על הערכת האירוע המלחי 6ועל דרכי ההתמודדות עמו )Park & Cohen, 1993; Park,
 .(Cohen & Herb, 1990כאשר יש לאד אמונה ברורה וקבועה שממנה הוא יכול לשאוב כוח ושדרכה
הוא יכול למצוא היגיו בחוויות ולקבל אות  ,הוא עשוי למצוא משמעות חיובית בחוויות חיי שליליות
).(Antonovsky, 1987; Krauss & Seltzer, 1993; Mclntosh, Silver, & Wortman, 1993
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בדומה לכ! ,במחקרי שבחנו הורי ואימהות לילדי ע נכויות התפתחותית שונות נמצא כי
ההורי דיווחו שלאמונה הדתית הייתה השפעה חיובית על איכות חייה .האמונה סייעה לה
למצוא משמעות לחיי ,העניקה משמעות לסבל ,סיפקה לה סביבה חברתית תומכת בזמני של
דחק וסייעה לבני המשפחה להתקרב אחד אל השני )Poston & Turnbull, 2004; Skinner,
 .(Correa, Skinner & Bailey, 2001; Wheeler, Skinner & Baily, 2008מהמחקרי נית
לראות כי עבור חלק נכבד מההורי הדת משמשת מקור משמעותי לחיזוק ,עידוד ותמיכה נוכח
האתגרי הרבי שה חווי בעת גידול ילד ע נכות ).(Hughes, 1999
ממצאי המצביעי על ראייה חיובית של ההורות לילד ע נכות בקרב החברה החרדית נמצאו
במחקרו של לייזר ) ,(Leyser, 1994אשר בח את סוגיית הדחק והסתגלות בקרב משפחות חרדיות
לה ילד ע נכות .במחקר זה נמצא כי למרות הקשיי ולמרות השינויי שחלו בחיי המשפחה,
מרבית המשפחות החרדיות הצליחו להתמודד ע המצב והמשיכו לנהל את חייה באופ תקי עד
כמה שאפשר .ההורי דיווחו על דרכי התמודדות רבות ,כשהעיקרית מביניה היא האמונה הדתית
ששימשה מקור לכוח נפשי .ג במחקר שבח הורי לילדי ע תסמונת דאו  ,ביטאו ההורי
החרדי אמונה חזקה אשר נראה כי היה בה כדי לתרו לחיזוק יכולתה של הא ,של בני הזוג ושל
המשפחה המורחבת להתמודדות ע אתגר זה )קפל  ,לי0גלסר ,פסח ושטנגר .(2009 ,מעבר לכ!,
כאשר נערכה השוואה בתחושת הצמיחה האישית בי הורי חרדיי לה ילד ע נכות
אינטלקטואלית לבי הורי חילוניי לה ילד ע נכות אינטלקטואלית דווח כי אימהות חרדיות
דיווחו על צמיחה אישית גבוהה יותר מאשר אימהות שאינ חרדיות .אימהות אלה דיווחו כי מאז
שנולד ילד ע הנכות ,ה פיתחו מערכות יחסי חדשות ע אנשי משמעותיי ,גילו שה חזקות
יותר ממה שחשבו ולמדו להתבונ על החיי בצורה חיובית )טוביאס.(2006 ,
ייתכ כי הצמיחה האישית של אימהות המשתייכות לחברה החרדית קשורה לאופ שבו ה
תופסות את התמודדות ע גידול הילד לעתי קרובות ,ה רואות בגידולו לא רק קושי אלא ג
שליחות ע תכלית ,מתו! אמונה כי לילד זה יש מטרה וייעוד בקרב הוריו ומשפחתו וכי לקשיי
ההתמודדות יש תכלית בחיי )לוייפר .(1988 ,עבור חלק מהורי החרדי ,הילד ע הצרכי
המיוחדי הינו מתנה משמיי שניתנה לה כמעי פיקדו מיוחד שעליה לדאוג לו ולגרו לו
שיהיה שמח ומאושר )לייזר ;1995 ,לנגלב כה . (1999 ,
לסיכו ,מחקרי מראי כי אימהות ציינו את הקשיי היומיומיי והאתגרי הכרוכי בגידול
ילד ע נכות אינטלקטואלית ,וכ דיווחו על פגיעה ברווחת הנפשית .ע זאת ,הדגש בדיווחי הוש
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ג על החלק החיובי שבהתמודדות ועל התמורות החיוביות שחלו בחייה .
ממצאי לא עקביי קיימי לגבי הקשר בי הרווחה הנפשית והצמיחה האישית.
במחקרי שוני שנערכו נמצא כי אנשי אשר חוו אירועי דחק מסוגי שוני ,ואשר דיווחו על
רגשות ומחשבות הקשורי לתחושת צמיחה אישית )לדוגמה :מציאת רווח ,שינוי נקודת מבט על
החיי ועוד( ,דיווחו בשלב מאוחר יותר ג על תחושה גבוהה יותר של רווחה נפשית )Affleck,
.(Tennen, Croog & Levine, 1987; Affleck, Tennen & Rowe, 1991; Park & Fenster, 2004
לעומת זאת ,במחקרי אחרי הגיעו החוקרי למסקנה כי צמיחה אישית ובריאות נפשית ה
הוויות שונות ,כאשר הופעת אחד מה אינה תלויה בהכרח בהופעת האחר ) King & Patterson,
 .(2000ג במחקר של טאובמ 0ב ארי ,פינדלר וקויניט )Taubman Ben-Ari & Findler & Kunit,
 (2010לא נמצא דמיו בי הרווחה הנפשית והצמיחה האישית ודווקא האימהות אשר דיווחו על
הרווחה הנפשית הנמוכה ביותר ,היו אלה אשר בשלב מאוחר יותר דיווחו דווקא על הצמיחה
האישית הגבוהה ביותר.
יכולת של האימהות לצמוח מתו! המשבר תלויה במגוו רחב של משאבי :אישיותיי
וסביבתיי .מוריסו וקוזד ) (Morrison & Cosden, 1997מצייני כי משאבי אישיי ,כישורי
ויכולות ייחודיות של הפרט ,משפחה תומכת ,מסייעת ,הקשובה לצורכי הילד וסביבה חיובית –
בכוח לשפר את יכולת ההתמודדות של המשפחה ולהפחית את תחושת המצוקה של המשפחה.
אחד מאות המשאבי האישיותיי אשר עשויי להיות קשורי להתמודדות של האימהות
ולצמיחת האישית הינה אוריינטציית ההתקשרות.
התקשרות
תיאוריית ההתקשרות הינה תאוריה מתחו הפסיכולוגיה החברתית אשר פותחה על ידי בולבי
) .(Bowlby, 1969, 1973, 1979, 1988בבסיסה של תיאוריה זו עומדת ההנחה כי התנסויותיו של
הפעוט ע הדמות העיקרית המטפלת בו ,מהוות גור מרכזי המעצב את יחסי הקרבה והקשרי
שלו כילד ובשלב מאוחר יותר ג כאד בוגר .בראשית חייו של התינוק ,נוצרת "התקשרות" ע
הדמות העיקרית המטפלת בו ,אשר נועדה לספק לו ביטחו  ,קרבה וחו ולסייע לו בעיתות מצוקה.
בולבי ) (Bowlby, 1969סבר כי הצור! בקרבה הוא צור! אבולוציוני ,ראשוני ומולד .לדבריו,
התינוק נולד ע אוצר התנהגויות המכוונות לשמור על הקרבה למבוגר כדי שזה יג עליו ויעזור לו
להשיג תחושת ביטחו ) .(Bowlby, 1982בי התנהגויות אלו המכונות "התנהגויות התקשרות" נית
למצוא את הבכי ,הצחוק וקשר העי  .דמות ההתקשרות של התינוק צריכה להיות דמות זמינה
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ועקבית ,אשר נענית בחיוב לניסיונות הקרבה שלו ומספקת לו "בסיס בטוח" כדי לצאת לחקור
דברי חדשי ולהתנסות בחוויות חדשות ,וכ כדי לשוב אליה במידה והתינוק יחוש מצוקה.
צורת ההתקשרות המוקדמת נקבעת במידה רבה על ידי הנגישות הפיסית והרגשית של הדמות
המטפלת,

ויש

לה

השפעה

עמוקה

על

התפתחות

האישיות

של

הילד

).Bowlby,

 (1982ההתנסויות שיש לתינוק ע הדמויות המטפלות והאופ שבו הוא תופס את זמינות
ותגובותיה ,מופנמי אצלו לכדי ייצוגי קוגניטיביי ורגשיי הקרויי "מודלי עבודה פנימיי"
) .(Internal Working Modelsמודלי העבודה מאגדי בתוכ את המידע שנצבר במהל!
האינטראקציות הרבות של האד ע האחרי המשמעותיי שטיפלו בו ,ביחס למידת יכולת
להיענות לצורכי ההתקשרות שלו ולווסת את מצוקתו .אינטראקציות ע דמויות רגישות ,מגיבות
ותומכות בעת הצור! ,מאפשרות את תפקודה המיטבי של מערכת ההתקשרות ומקדמות את
היווצרותה של תחושת ביטחו קבועה )מיקולינסר וברנט.(2005 ,
אינסוורת ועמיתיה ) (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978בדקו את הנחותיו של
בולבי באמצעות תצפיות בתגובות של תינוקות לפרידה מדמות ההתקשרות ולמפגשי מחודשי
עמה וכ בתגובות התינוק כלפי מצבי חדשי ומאיימי .בהתא לתגובות התינוקות ואסטרטגיות
ההתמודדות שלה הגדירו החוקרי שלושה סגנונות התקשרות :הסגנו הבטוח ,הסגנו החרד
אמביוולנטי והסגנו הנמנע.
אות סגנונות התקשרות ומודלי עבודה פנימיי אשר נבנו בילדות ,מלווי את האד במהל!
החיי .בבגרות מתרחבי דגמי העבודה ומייצגי את הקשרי של האד ע דמויות משמעותיות
נוספות בחייו .נראה כי סגנו ההתקשרות הינו מאפיי גרעיני של אישיות המבוגר ,המצביע על
תפיסתו לגבי העול והעצמי )מיקולינסר וברנט .(2005 ,בהתא לכ! התנהגותו של האד הבוגר
במצבי שוני לאור! כל שנות חייו ,תפיסתו את עצמו ואת העול ומערכות היחסי שהוא מקיי
בבגרות ,מבוססי על אות מודלי ראשוניי ).(Hazan, & Shaver, 1987 ,1990
חז ושייבר ) (Hazan & Shaver, 1987הרחיבו את ההתייחסות להתקשרות לבגרותו של
האד:
הסגנו הבטוח – המודל של בעלי סגנו זה הוא של הורה נגיש ,תומ! וח .הורה אשר אינו חודרני
יתר על המידה ואשר יודע לווסת בצורה יעילה את הרגשות השליליי והחיוביי של התינוק.
מבוגרי המאופייני בסגנו התקשרות בטוח הינ בעלי אגו גמיש ,בעלי יכולת לבטא ולהתחלק
ברגשות ,מבוגרי החשי בנוח ע קרבה ותלות הדדית ,מבוגרי המסוגלי לתת אמו באחרי,
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מבוגרי בעלי דימוי עצמי חיובי ומציאותי ,אשר תופסי את סביבת כמגלה רמה גבוהה של
תמיכה חברתית.
הסגנו החרדאמביוולנטי – המודל של בעלי סגנו זה הוא של הורה אוהב ,א! שאינו רגיש
לאיתותי של התינוק ואשר אינו מסוגל למלא את תפקידו בעקביות .מבוגרי המאופייני בסגנו
התקשרות חרד0אמביוולנטי ה בעלי גמישות אגו נמוכה ,דימוי עצמי ירוד ,וכ בעלי תשוקה עזה
לאינטימיות בד בבד ע חרדה עצומה מדחייה ומנטישה .ה חוששי שלאחרי לא באמת אכפת
מה ושה מעונייני בקשר קרוב יותר מאשר האחר מעוניי  .אנשי אלו מגלי נטייה
לאימפולסיביות וכ לכעס וחרדה.
הסגנו הנמנע – המודל של בעלי סגנו זה הוא של הורה דוחה שלא מאפשר לווסת את המצוקה
בצורה יעילה ומוביל להכחשת הרגשות .מבוגרי המאופייני בסגנו התקשרות נמנע ה בעלי אגו
שאינו גמיש ,נוטי להכחיש את רגשותיה ואת הצור! שלה בקרבה .כמו כ  ,ה אינ בוטחי
באחרי ,חושדי בה ולכ מפגיני ריחוק וחוסר רצו בקרבה )Ainswarth et al., 1978; Hazan
.(& Shaver, 1987; Kobak & Sceery, 1988
בשלב מאוחר יותר ברטולומאו והורובי ,(Bartholomew & Horowitz, 1991) 6פיתחו מודל
המציג ארבע סגנונות התקשרות אצל מבוגרי .סגנונות התקשרות אלו נוצרו מהצלבה של דיווח
עצמי בשני ממדי :תפיסת העצמי ותפיסת האחרי באפ חיובי ושלילי.
סגנו התקשרות חרד – לאנשי אלה פחד מדחייה ומפרידה וחוסר יכולת להתנתק מיחסי
מתסכלי בשל החרדה מנטישה .כמו כ  ,ה מאופייני בתפיסה עצמית שלילית ובלתי עקבית ,א!
בעלי תפיסה חיובית של הזולת ) (Bartholomew & Horowitz, 1991
סגנו התקשרות נמנעמבטל – אנשי אלו תופסי את עצמ באופ חיובי ואת האחר באופ
שלילי .במצבי מצוקה ה נוטי לסמו! רק על עצמ ,נוטי להכחיש תכונות שליליות באישיות
ועושי ניסיונות בלתי פוסקי לאשר תחושות של אוטונומיה ושליטה )מיקולינסר .(1998 ,אנשי
אלה נמנעי מכל תלות באחר ואינ זקוקי לקרבה רגשית ,בנוס .ה מסוגלי להפיק תועלת רק
מתמיכה אינסטרומנטאלית ולא מתמיכה רגשית .במצבי מצוקה ה מתקשי להעניק תמיכה
לזולת ).(Mikulincer, 1997
סגנו התקשרות נמנעמפוחד – אנשי אלה מדווחי על חוסר נוחות ע קירבה ובו זמנית
מבטאי רצו לקרבה רגשית .אנשי אלו תופסי את עצמ ואת האחרי באופ שלילי
).(Bartholomew & Horowitz, 1991
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בעשור האחרו התפרסמו מחקרי נוספי אודות סגנונות ההתקשרות ,המצביעי על כ! שאי
להתייחס לסגנונות ההתקשרות באופ דיכוטומי אלא יש להתייחס לממדי הרציפי ,מתו! הנחה
כי אי לכל אד סגנו התקשרות אחד מובח  .ברצפי אלו כבר אי מדברי על סגנונות אלא על
אוריינטציית ההתקשרות אשר מתייחסת לרמה גבוהה של הימנעות או רמה גבוהה של חרדה
) .(Brennan, Clark & Shaver, 1998על פי מדדי אלו הסגנו הבטוח יאופיי על ידי רמות נמוכות
של הימנעות וחרדה .הסגנו החרד יאופיי ברמות גבוהות של חרדה א! ברמות נמוכות של הימנעות.
הסגנו הנמנע0מבטל יאופיי ברמות גבוהות של הימנעות ורמות גבוהות של חרדה ואילו הנמנע 0
מפוחד יאופיי ברמות גבוהות של הימנעות וחרדה.
מחקרי על תיאוריית ההתקשרות הוכיחו שהתקשרות בילדות המלווה בתחושת ביטחו ,
קשורה באופ משמעותי בבגרות לרווחה נפשית ,ויסות רגשות ,הערכה עצמית גבוהה ,תפיסה עצמית
חיובית ולהתנהגות מסתגלת ) .(Collins & Allard, 2001; Mikulicer & Florian, 2001בנוס,.
למערכת ההתקשרות תפקיד מרכזי במצבי דחק ,במצבי של לח ,6איו או פחד או במצבי
המעלי בזיכרו חוויות כאלה.
למרות העובדה שישנ מחקרי המצביעי על כ! שדפוסי ההתקשרות של האד אשר
מתעצבי בילדותו ג נשארי יציבי יחסית לאור! החיי )Main & Weston, 1981; Waters,
 ,(1978טוע בלסקי ) (Belsky, 2002כי המונח "עבודה" נבחר בקפידה על ידי בולבי ,כדי להבהיר
שמערכת עיבוד האינפורמציה הקוגניטיבית 0רגשית היא דינאמית )"" .("work in a progressמודל
עבודה" מצביע על כ! שהוא נית לשינוי וכי אירועי משמעותיי ,מערכות יחסי וחוויות שונות
עשויי ליצור גמישות ואפשרות לשינוי ) .(Main et al, 1985מידת השפעת של אירועי אלו תלויה
במידת החשיבות הרגשית שמייחס לה הפרט ובמש! הזמ שלה .במחקרי אודות הקשר בי
אוריינטציית ההתקשרות של האד ובי התמודדותו במצבי דחק נמצא כי אנשי המאופייני
ברמה נמוכה של חרדה והימנעות מעריכי את אירוע הדחק כמאתגר יותר ומעריכי את עצמ
כבעלי יכולת להתמודד ביעילות ע אירוע הדחק ) .(Mikulincer & Florian,1995אנשי אלו
מסוגלי להתמודד ע מצב מלחי ,6מסוגלי לשאת ברגשות הלא נעימי הכרוכי בו וא .פוני
לאחרי לקבלת תמיכה .נראה כי רמה נמוכה של חרדה והימנעות מהווה "משאב פנימי" המקל על
ההסתגלות ומשפר את הרווחה הנפשית בעתות מצוקה .אנשי המאופייני ברמה גבוהה של חרדה
בהתקשרות אינ מסוגלי לווסת רגשות ומחשבות שליליי במצבי לח ,6ולכ נמצאי במצוקה
רבה מאוד .אנשי המאופייני ברמה גבוהה של הימנעות בהתקשרות לא משתמשי באחרי
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כמקור להרגעה .במצב לח 6ה ממעיטי בהערכת המצוקה וממעטי בביטוי רגשות שליליי.
תחושת המצוקה אמנ מודחקת ,א! היא עלולה להתבטא באופ עקי .בתלונות סומאטיות
ובתחושת עוינות ).(Mikulincer & Florian, 1995, 1996 ,1998
כמעט ולא קיימי מחקרי אשר עסקו בשאלה כיצד אמהות המאופיינות ברמות גבוהות של
חרדה או הימנעות בהתקשרות מתמודדות ע הנכות האינטלקטואלית של ילד  .במחקרה של קליי
יעקובי ) (2011נמצא כי התקשרות בטוחה )רמות נמוכות של הימנעות וחרדה( ותמיכה נתפסת רבה
בקרב אימהות לילדי ע נכויות התפתחותיות קשורה לרמה נמוכה יותר של דחק .סביר להניח כי
בעת משבר ,כגו גידולו של ילד ע נכות אינטלקטואלית ,באות לידי ביטוי אוריינטציות התקשרות
אלה ,אשר מניבות דפוסי שוני של עמדות ,תפיסות ,התנהגויות ,יחסי בי 0אישיי ,אופני קבלת
תמיכה ושימוש במשאבי אשר מאפיינות את התמודדותה ההורית של הא בתקופת המשבר )קליי 0
יעקובי .(2011 ,עוד עולה כי אימהות שאופיינו ברמות גבוהות של חרדה ו\או הימנעות בהתקשרות ,היו
פגיעות יותר לסימפטומי דיכאוניי במהל! אירועי חיי הכרוכי בדחק ,דבר העלול לגרו להחרפה
בבריאות הנפשית ובמערכות היחסי הקרובות לה  .לעומת זאת ,אימהות שאופיינו ברמות נמוכות
של חרדה ו\או הימנעות בהתקשרות ,התמודדו ביתר קלות ע מצבי דחק )ברנט ושנער .(2005 ,סביר
להניח כי אמהות שאופיינו ברמות נמוכות יותר של הימנעות וחרדה ,האמינו יותר בכוחותיה ובכ!
שנית להשיג סיוע ותמיכה מאחרי בעת מצוקה וכ! ה ג היו יותר אופטימיות יותר לגבי יכולותיה
להתמודד ע האתגרי הניצבי בפניה ובכלל זה התמודדות ע ילדי ע נכות )דיסקי .(2006 ,
מחקרי שבדקו את ההבדלי ברווחה הנפשית בעקבות מצבי מצוקה או תקופות משבר מצאו
כי אנשי המאופייני ברמה נמוכה של הימנעות וחרדה בהתקשרות נהנו מבריאות נפשית טובה
יותר .כלומר ,היו מרוצי יותר מחייה וסבלו פחות מדיכאו  ,חרדה ובדידות ,בעיקר בהשוואה
לבעלי התקשרות חרדה )& Amir, Horesh, & Lin-Stein, 1999; Birnbaum, Orr, Mikulincer,
Florian, 1997; Lopez, Mitchelle, & Gormley, 2002; Mikulincer, Florian, & Weller,
 .(1993; Mayer & Vetere, 2002ייתכ כי ההסבר לממצאי אלה הוא כי לאנשי המאופייני
ברמה נמוכה יותר של הימנעות וחרדה בהתקשרות קיימות אמונות אופטימיות יותר לגבי יכולת
ההתמודדות שלה ע קשיי לעומת אנשי המאופייני ברמות גבוהות של חרדה והימנעות
) .(Shaver & Hazan, 1993חיזוק להנחה זו נמצא במחקרי המעידי כי אנשי המאופייני
ברמה נמוכה יותר של הימנעות וחרדה בהתקשרות נוקטי בגישה של התמודדות הממוקדת בבעיה
ובחיפוש תמיכה ) ,(Berant, Mikulincer & Florian, 2001מביעי פחות חרדה ועוינות ומראי

33

יכולת טובה יותר לויסות רגשות שליליי ) .(Kobak & Sceery, 1998לעומת ,אנשי המאופייני
ברמה גבוהה של חרדה בהתקשרות ,נוטי להביע חרדה ומצוקה רבי .ה מתקשי להיעזר באחר
באופ יעיל להקלה על מצבי לח (Kobak & Sceery, 1998) 6ונוטי להשתמש יותר בהתמודדות
ממוקדת ברגש ,שעשויה להחמיר את תחושת המצוקה ) .(Berant et al., 2001אנשי המאופייני
ברמה גבוהה של הימנעות בהתקשרות לא דיווחו על מצוקה נפשית רבה יותר ,אלא על עוינות או
בעיות סומאטיות .כמו כ  ,בקרב אנשי אלו קיימת הכחשה של רגשות החרדה והדיכאו  ,כחלק
מדפוס התמודדות הכולל נסיגה קוגניטיבית והתנהגותית ממקור הלח 6והדחקת זיכרונות כואבי
)& Amir, Horesh, & Lin-Stein, 1999; Berant et al., 2001; Birnbaum, Orr, Mikulincer,
Florian, 1997; Lopez, Mitchelle, & Gormley, 2002; Mikulincer, Florian, & Weller,
.(1993; Mayer & Vetere, 2002
מעיו בספרות לא נמצאו מחקרי העוסקי בקשר בי אוריינטציית התקשרות ורווחה נפשית
בקרב אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית .ע זאת במחקרי שעסקו באימהות לילד ע מו לב
מולד נמצאו ממצאי התומכי ג ה בקשר בי רמה נמוכה של הימנעות וחרדה בהתקשרות
לרווחה נפשית גבוהה )ב ש ;2005 ,ברנט.(1998 ,
השאלה העולה במחקר הנוכחי היא הא בדומה לקשר שנמצא בי אוריינטציית ההתקשרות
ליכולת ההתמודדות של האימהות ,נית למצוא ג קשר בי אוריינטציית ההתקשרות לבי תחושת
הצמיחה האישית .המגמה המחקרית המתייחסת לצמיחה האישית הינה חדשה וטר נצבר לגביה
גו .יידע מספיק .הממצאי בספרות העוסקת בקשר בי התקשרות לצמיחה חושפי מגמה מעורבת.
במחקרה של קליי 0יעקובי ) (2011נמצא קשר שלילי בי הימנעות בהתקשרות לבי הצמיחה האישית
של אימהות ,מאיד! לא נמצא קשר בי חרדה בהתקשרות לבי הצמיחה האישית של האימהות.
במחקרי אחרי לא נמצא כל קשר בי זאת אוריינטציית ההתקשרות לבי הצמיחה )שפילמ ,
.(Taubman Ben-Ari , Findler & Kunit, 2010 ;2005
מעבר למשאבי הפנימיי שנמצאו תורמי לצמיחה האישית ולרווחה הנפשית ,נודעת ג
חשיבות רבה לתרומת של משאבי חיצוניי לצמיחה האישית ולרווחה הנפשית .בי משאבי אלו
נית למצוא את מערכת התמיכה החברתית אשר עשויה לתרו לתחושת הצמיחה האישית )Park,
;.(Park & Fenster, 2004 1996
תמיכה חברתית
התמיכה החברתית מהווה את אחד הגורמי המשמעותיי ביותר אשר עשויי לסייע לאנשי
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בהתמודדות ע מגוו רחב של משברי ,וא .להביא להגברת תחושת הצמיחה האישית והרווחה
הנפשית של אות אנשי.
לתמיכה החברתית מספר רב של הגדרות אשר מתייחסות לאספקטי שוני של התמיכה.
האוס ) (House, 1981הגדיר את התמיכה החברתית כחילופי בי אישיי הכוללי אחד או
יותר מ המרכיבי הבאי:
 .1תמיכה רגשית – כוללת רגשות של חיבה ,אהבה ,קבלה.
 .2עזרה אינסטרומנטאלית – סיוע חומרי ,מת שירותי.
 .3מידע אודות הסביבה – מת ואיסו .מידע חשוב מהסביבה ,אשר ביכולתו לסייע בפתרו
בעיות.
 .4משוב המתייחס להערכה העצמית של האד.
בספרות המחקרית ישנה התייחסות לשני סוגי מערכות תמיכה :מערכות התמיכה הפורמאליות
ומערכות התמיכה הבלתי פורמאליות .במערכות התמיכה הפורמאליות נכללי אנשי המקצוע ,כגו
רופאי ,פסיכולוגי ,עובדי סוציאליי וכו' אשר תפקיד הפורמאלי הוא לספק עזרה לאנשי
אשר זקוקי לעזרה זו .במערכת התמיכה הבלתי פורמאלית נכללות קבוצות חברתיות בלתי
מקצועיות ,כגו בני משפחה ,שכני ,קבוצות לעזרה עצמית וכו' ).(Dunst, Trivette & Deal, 1988
יתרונותיה של מערכת התמיכה הבלתי פורמאלית באי בדר! כלל לידי ביטוי במספר התומכי,
באיכות התמיכה ,ביעילותה לטווח הארו! ובקשרי האינטימיי הנוצרי במערכת )פינדלר.(1997 ,
מעבר להתייחסות לסוג התמיכה ,נית למצוא בספרות המחקרית התייחסות למימדי מרכזיי
שוני של התמיכה החברתית :מימד מבני לעומת מימד פונקציונאלי ,מימד אובייקטיבי לעומת
מימד סובייקטיבי ומימד ישיר לעומת מימד ממת )פינדלר .(1998 ,המדדי המבניי מתייחסי
בדר! כלל לגודלה ,לצפיפותה ולגבולותיה של רשת הקשרי החברתיי );Berkman, 1985
 .(Berkman & Berslau, 1983המדדי הפונקציונאליי נועדו לזהות את איכויותיה של מערכות
היחסי החברתיי ,האמורות להפחית תגובות דחק ) .(Cohen & Wills, 1985למבנה הרשת יש
השפעה קריטית על קביעת סוג העזרה המבוקשת על ידי האד ) (Lin & Wescott, 1991כאשר
אופ השפעת מערכות התמיכה על האד עשויה לבוא לידי ביטוי בשני אופני :בקשר ישיר,
לתמיכה החברתית יש השפעה מועילה ללא קשר ע רמת הדחק כאשר ,ככל שהתמיכה החברתית
גבוהה יותר ,קטנה המצוקה הפיסית והנפשית )פינדלר .(1998 ,לעומתו ,בקשר ממת  0לאחר
היווצרות מצב דחק עשויה מערכת התמיכה למת התפתחות של סימפטומי פסיכיאטריי ולהג
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על הפרט מפני השפעות שליליות העלולות להיגר לו )8.(Cohen & Wills, 1985
מעבר להתייחסות למאפייני השוני של התמיכה החברתית ,כיו ברור כי אי להתייחס אל
התמיכה החברתית האובייקטיבית )התמיכה הניתנת( ,אלא יש צור! לבחו כיצד נתפסה התמיכה
על ידי המקבל :הא הוא אכ מערי! את העזרה שקיבל ,הא היא ענתה על צרכיו וסיפקה לו את
התמיכה לה הוא זקוק ) .(Sarason & Pierce, 1990כאשר האד לא מערי! את התמיכה החברתית
כזמינה ,הוא לא ישתמש בה ,ויתרה מכ! ,ההתנהגויות התומכות של האחרי לא יחוו כעוזרות
) .(Sarason, Pierce, & Sarason, 1990תפיסת התמיכה מושפעת מהאמונות של האנשי בנוגע
לשאלה הא אחרי נוהגי לספק עזרה או תמיכה נפשית כאשר היא נדרשת .אמונות אלו נובעות
מחוויות העבר של האנשי ומהקשרי שהיו לה ע אחרי בעלי משמעות )Heller & Swindler,
 .(1983; Ow, Tiong Tan, & Goh, 2004ואכ  ,מחקרי הצביעו על כ! שלעתי א .על פי
שהתמיכה החברתית זמינה ,קיימי מצבי בה האד אינו נוטה להשתמש בה ,כיוו שחיפוש
התמיכה מתקשר אצל לנחיתות ,לרגשות לא רצויי כלפי מספק העזרה ולתחושת תלות ופחד
מדחייה ).(Nadler & Mayless, 1983
הספרות המחקרית בעשורי האחרוני מדגישה את חשיבות של מערכות התמיכה החברתיות
כגור ממת דחק בכלל ובמצבי הורות ייחודיי בפרט ) .(Florian & Findler, 2001סנדלר ולייקי
) (Sandler & Lakey, 1982מצייני כי התמיכה החברתית מפחיתה את תחושת הדחק באמצעות
שיקו .המציאות ,הענקת תחושת השתייכות ,מת תמיכה חומרית והעלאת הדימוי העצמי .מעבר
לכ! א .נמצא כי הלח 6האימהי גבר לעיתי קרובות כאשר הסביבה החברתית לא הייתה תומכת
).(Wheeler, Skinner & Baily, 2008
מחקרי שנערכו בקרב הורי לילדי ע נכויות שונות הצביעו באופ ברור על העדפת מערכת
התמיכה הבלתי פורמאלית על פני מערכת התמיכה הפורמאלית ) Deiner, 1987; Drotar, Crawford
& & Bush, 1984; Dunst et al., 1988; Findler, 2000; Kazak & Wilcox, 1984; Rimmerman
.(Stanger, 1992; Seybold, Fritz, & Macphee, 1991; Unger & Powel, 1980; Wilcox, 1986
ואכ  ,במחקר שבח את התפיסה החברתית של אימהות לילדי ע נכות אינטלקטואלית ,דיווחו
האימהות כי ה קיבלו את מרבית התמיכה מבני המשפחה הקרובי ,קרובי רחוקי ,חברי
ושכני ולבסו .ממערכות התמיכה הפורמאליות ) .(Ow, Tiong Tan & Goh, 2004ע זאת ,אצל
הורי לילדי ע נכויות ישנה נטייה להשתמש בתמיכה הפורמאלית יותר מאשר אצל הורי לילדי

36

ללא נכויות .ההסבר לכ! נעו 6בעובדה כי מרגע שמאובח הילד כבעל נכות ,קיי ליווי של המערכות
הפורמאליות ,קרי רופאי ,עובדי סוציאליי ,צוות פארא0רפואי ומערכות חינו! ).(Findler, 1999
בהתייחס לגודל הרשת החברתית עולה מהספרות המחקרית כי רשתות התמיכה של הורי
לילדי ע צרכי מיוחדי ה בדר! כלל קטנות יותר וכוללות מספר קט יותר של מספקי תמיכה
משמעותיי ,זאת בהשוואה לרשתות התמיכה של הורי לילדי ע התפתחות נורמטיבית .כמו כ
אימהות לילד ע צרכי מיוחדי דיווחו כי יש לה פחות חברי ובני משפחה שנית לסמו! עליה
לעומת אימהות לילד ע התפתחות נורמטיבית )& Kazak & Wilcox, 1984; Seybold, Fritz,
 .(McCphee, 1991ממצא דומה התקבל ג במחקר אשר בח את התמיכה החברתית בקרב אמהות
לילד ע נכות אינטלקטואלית ובו דווח כי אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית זכו לתמיכה
חברתית נמוכה יותר לעומת אימהות לילד ע התפתחות נורמטיבית ).(Shin & Viet Nhan, 2009
נראה שדרישות הטיפול הגבוהות בילד ,בשלבי הראשוני של האבחנה מקשות על המשפחה
להשקיע זמ ואנרגיה בפיתוח קשרי חברתיי .בנוס ,.הורי אלה עלולי לחוש אי נעימות בחברת
מכרי חדשי ,ולכ ה עשויי להימנע מיצירת קשרי שעלולי לגרו לה לתחושת מבוכה
)פינדלר.(Snowdon, Cameron, & Dunham, 1994 ;1997,
למרות העובדה שאימהות לילד ע נכות דיווחו כי ה מקבלות תמיכה נמוכה יותר ,נראה כי
דווקא אימהות אלה מדווחות כי ה זקוקות לתמיכה רגשית ואינסטרומנטלית גבוהה יותר מאשר
התמיכה לה זקוקות אימהות לילד ע התפתחות נורמטיבית )& Pelletier, Godin, Lepage,
 .(Dussault, 1994בהתייחס לסוג התמיכה לה זוכות האימהות עולה כי הורי לילדי ע נכות
דיווחו על קבלת תמיכה אמוציונאלית רבה יותר ) .(Findler, 2000ע זאת ממחקרי נוספי עולה
דווקא כי הורי לילדי ע נכות דיווחו כי ה מעדיפי תמיכה אינסטרומנטאלית לעומת הורי
לילדי ע התפתחות נורמטיבית אשר העדיפו תמיכה אמוציונאלית )& Seybold, Fritz,
 .(MaCphee, 1991ייתכ שהבדל זה נעו 6בעובדה שלילדי ע צרכי מיוחדי ישנ צרכי
טיפוליי מרובי ,וההורי זקוקי לסיוע אינסטרומנטלי רב יותר וזאת בכדי לספק צרכי אלו
).(Breslau et al., 1982
מטבע הדברי ,היק .התמיכה החברתית ואיכויותיה שונות ממשפחה למשפחה א! ג מחברה
לחברה.
ביהדות קיימת התייחסות חד משמעית לגבי חשיבות היחס לזולת והעזרה ההדדית ,ומקורות
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רבי מתייחסי לנושא זה .כ! למשל" :ואהבת לרע! כמו! –זה כלל גדול בתורה" )רבי עקיבא,
ירושלמי ,נדרי ט' ,ד'(; "לא ניתנו מצוות אלא כדי לצר .בה את הבריות" )בראשית רבה ,מ"ד,
י"א(; "איש את רעהו תעזורו" )ישעיהו ,מ"א :ו'( .בהתא לרוח ההלכה והכתובי ,החברה החרדית
שמה ג היא דגש על מערכת ערכי זו ,כאשר ערכי כמו עזרה הדדית ,מוסר "פרו חברתי" ושלמות
המשפחה נמצאי אצלה בעדיפות גבוהה ומהווי את הבסיס לאורח החיי החרדי )גומבו;1986 ,
לויפר ;1988 ,סירקי  ; 2005 ,פרידמ  ; 1991 ,פרישמ  .(1979 ,דר! ייחודית המבטאת את התמיכה
החברתית בחברה זו הינה הגמ"ח ,דהיינו גמילות חסדי ,אשר משמעותה עזרה הדדית בנושאי
גשמיי ובקיו היו יומי ,כאשר המקורות הכספיי של מוסדות אלו באי בעיקר מתרומות של
משפחות חרדיות אחרות )סירקי  ;2001 ,גומבו.(1986 ,
מקובל לראות בתמיכה החברתית גור התור לרווחתו האישית של האד ,כיוו שהיא
מספקת משאבי התמודדות ומקלה על התמודדות ע סביבות חיי מלחיצות )Levin & Chatters,
 .(1998; Mcfadden & Levin, 1996מחקרי רבי הצביעו על כ! שהתמיכה החברתית במידה
והיא קיימת ,עשויה לתרו לרווחתו האישית של האד אשר חש כי "יש לו על מי לסמו!" )Cohen
& & Wills, 1985; Krause, Ellison, & Wulff, 1998; Mccaskill & Lakey, 2000; Sarason
.(Gurung, 1997
ממצאי דומי התקבלו ג במחקרי שבחנו הורי לילדי ע נכות אינטלקטואלית.
מהממצאי עולה כי התמיכה החברתית ממתנת את תוצאות הדחק ,מפחיתה את התסמיני
השליליי ,מסייעת להסתגלות טובה יותר של האמהות ומשפיעה על בריאות הנפשית והפיזית של
ההורי )Dunst, Trivette, & Cross, 1986; Paczkowski & Baker, 2007; Plant & Sanders,
.(2007; Sung, 2002; Weiss, 2002
מעבר להפחתת הדחק ,התמיכה חברתית יכולה לסייע ולהקל בהסתגלות לאחר משבר וכ
להביא לתוצאות חיוביות ולצמיחה ) .(Schaefer & Moos, 1992במחקרי אשר בחנו את הקשר
בי תמיכה חברתית לצמיחה אישית נמצא כי אנשי הנהני מתמיכה חברתית מדווחי על צמיחה
אישית גבוהה בעקבות אירועי דחק ) ,(Park, 1996יותר מאנשי המאופייני בבעיות בקשריה
החברתיי ) .(Aldwin & Sutton, 1998בקרב הורי לילדי ע נכות בכלל ונכות אינטלקטואלית
בפרט ,נית למצוא כי רשת חברתית רחבת היק ,.תמיכה משפחתית ומעורבות קהילתית תורמי
לצמיחה )Hasting, Allen, McDermott & Still, 2002; Stainton & Besser, 1998; Van Der
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.(Veek, Kraaij, & Garnefski, 2009
היכולת לקבל תמיכה חברתית ולהיעזר בה תלויה לא רק בנותני התמיכה ,אלא ג במאפייני
באישיותו של מקבל התמיכה .בי מאפייני אלה נית למצוא את אוריינטציית ההתקשרות.
מחקרי רבי בחנו את הקשר שבי אוריינטציית ההתקשרות של האד ובי מוכנותו לחפש
אחר תמיכה בזמני לח .6במחקרי נמצא כי אנשי המאופייני ברמה נמוכה של חרדה והימנעות
בהתקשרות דיווחו על תמיכה זמינה ממשפחותיה )בוכהול.(Kobak & Sceery, 1988 ;1993 ,6
כמו כ  ,מדווח כי אנשי אלו ,נטו לחפש עזרה מדמויות ההתקשרות שלה  ,קיבלו עזרה רבה יותר
וגילו שביעות רצו מכ! .נראה כי אנשי שיש לה מערכות יחסי קרובות וה חשי אית בנוח,
מבקשי עזרה ביתר קלות כשה צריכי )Bartles & Frazier, 1994; Ognibene & Collins,
.(1998; Mikulincer et al., 1993
לעומת זאת ,אנשי המאופייני ברמה גבוהה של הימנעות בהתקשרות אשר חוו דחייה חוזרת
ונשנית בילדות ,לומדי להתמודד באופ עצמאי ונוטי לסמו! על עצמ )& Crillenden
 .(Ainaworth, 1989במהל! הזמ אנשי אלו חווי את נתינת העזרה כמעמסה ,ואת קבלת העזרה
מאחרי כבלתי נחוצה ויציעו פחות תמיכה ) .(Simpson et al., 1992זאת ועוד ,אנשי אלו דווחו
כי הניחו שהתמיכה החברתית מבני משפחת אינה זמינה כל כ! )בוכהולKobak & ;1993 ,6
 ,(Sceery, 1988וה א .נטו לחיפוש מצומצ יותר של עזרה בזמני דחק )Collins & Fenney,
 .(2000עדות נוספת לכ! נמצאה ג במחקר של ברנט ) (1998ש נמצא כי אימהות לילד ע מו לב,
אשר מאופיינות ברמת הימנעות גבוהה יותר ,דיווחו על פחות תמיכה נגישה וחיפשו פחות תמיכה
חברתית מ הזולת .מאיד! ,אנשי המאופייני בחרדה גבוהה יותר בהתקשרות דיווחו על צור!
גדול יותר בעזרה ,א! הניחו כי העזרה היא פחות זמינה עבור .בנוס .כאשר ה קיבלו עזרה ה
דיווחו על פחות שביעות רצו מהעזרה שקיבלו ועל פער גדול יותר בי העזרה שביקשו לזו שקיבלו
) .(Bartels & Frazier,1994עוד עולה כי אנשי המאופייני ברמה נמוכה של הימנעות וחרדה
בהתקשרות הסתייעו ג בתמיכה רגשית וג בתמיכה אינסטרומנטאלית ,לעומת אנשי
המאופייני ברמה גבוהה של הימנעות בהתקשרות שהסתייעו בתמיכה אינסטרומנטאלית בלבד
ואילו אנשי בעלי רמה גבוהה של חרדה בהתקשרות לא נעזרו בא .סוג של תמיכה )Florian,
.(Mikulincer, & Bucholtz, 1995
אחת מבי מערכות התמיכה החשובות אשר עשויות לסייע לאד בשעת דחק היא מערכת
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התמיכה המשפחתית.
קפל ) (Caplan, 1976היה מבי הראשוני אשר הדגישו את חשיבותה הרבה של המשפחה
כממלאת פונקציות של נתינת עזרה ותמיכה במצבי משבר .לדבריו ,מערכת התמיכה המשפחתית
ממלאת מספר פונקציות חשובות :מספקת שירותי ועזרה מעשית ,מציעה עזרה ומשתתפת בפתרו
הבעיה בהתא לכישורי ולתפקידי של חברי המשפחה ,מהווה תזכורת ליכולותיו ולכוחותיו של
האד לפני המשבר ,וכ מסייעת לו להתמודד ולשלוט ברגשות הקשי שהוא חש בעקבות המשבר.
בנוס ,.המשפחה מהווה מקו מבטחי בו האד יכול להרגיש חופשי ובטוח לבטא את עצמו ,וכ
מספקת לו עזרה ללא כל בקשת תמורה ,ובכ! שומרת על כבודו.
מבי מערכות התמיכה המשפחתיות ,נודעת חשיבות רבה למערכת התמיכה של הסבי/ות.
בעשורי האחרוני ישנה התקדמות מחקרית הולכת וגוברת בנוגע ליכולת של הסבי והסבתות
לשמש כמערכת תמיכה עבור משפחות ,ובעיקר עבור משפחות המתמודדות ע מגוו רחב של
קשיי ,ביניה הקושי הכרו! בהתמודדות ע גידולו של ילד ע נכות ) Heller, Hsieh & Rowitz,
.(2000; Schilmoeller & Baranowski, 1998; Seligman, 1991
נכד המאובח כלוקה בנכות אינטלקטואלית עשויי לאיי על הפרשנויות החיוביות שניתנו
לסבות ועלול לעורר אצל הסבי/ות תחושות של אבל ,הל ,תסכול ,עצב ובושה ) ;Elkind, 1990
 .(Schilmoeller & Baranowski, 1998; Sonnek, 1986מחקרי הראו שבדומה להורי ,סבי/ות
לילד ע נכות ,עשויי לחוות תקופה של אבל והסתגלות כאשר ה נפגשי ע האובד של הנכד לו
ציפו ).(Hastings, 1997
האופ בו תופסי הסבי/ות את הצרכי המיוחדי של נכד ותגובת הנפשית לכ! ,תשפיע על
אופ התנהגות ועל יכולת לשמש כמערכת תמיכה עבור משפחת ).(Gabal & Kotsch, 1981
הסתגלות הסבי/ות שזורה ביחסי המשפחתיי ,ה בהווה וה בעבר ) .(Mitchell, 2007במחקר
של כ 6וקסל ) ,(Katz & Kessel, 2002אודות סבי/ות לילדי ע נכות אינטלקטואלית נמצא כי
רמת המעורבות ושביעות הרצו מתפקיד הסבות הינה תוצאה של עמדותיה כלפי נכות ילדי ,של
מערכות יחסיה ע ילדיה הבוגרי ושל התנסויות קודמות בחייה .לעומת זאת ,מחקר של
 ,(1996,1997) Mirfin-Veitch, Bray & Watsonמראה שרמת המעורבות והתרומה של הסבי\ות
ה פונקציה של יחסי בעבר ללא קשר לסוג הנכות או חומרתה.
למרות תהלי! האבל אותו עשויי הסבי/ות לחוות ,במרבית המקרי הסבי/ות יעריכו מחדש
את תפקיד ויהוו מקור תמיכה להורי .תחושות ראשוניות של דאגה ,עצב ,חוסר אוני ופחד,
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אות חשו הסבי/ות ,עשויות להתפתח בשלב מאוחר יותר לתחושות של קבלה ,תקווה ומעורבות
) .(Schilmoeller & Baranowski, 1998יתרה מכ! הסבי/ות א .עשויי לשמש דוגמה לילדיה
בנוגע לאופ ההתייחסות אל הילד/הנכד ע הנכות ) .(Vadasy, 1987לעיתי מאחר שהסבי
והסבתות לא מתמודדי ע גידול הילד באופ ישיר ,ה קצת יותר מרוחקי מ הסערה ורגועי
יותר במהל! האינטראקציה ע הילד ,כמו ג מסוגלי להתמקד באספקטי החיוביי של
התפתחותו ובפוטנציאל שלו להשתפר .מעבר לכ! ,לעיתי ,לסבי/ות יש זמ  ,משאבי פיננסיי,
ניסיו בגידול ילדי ורגשות אהבה כלפי משפחת ,דבר אשר עשוי לסייע לה לשמש כמקור תמיכה
לילדיה ) .(Schilmoeller & Baranowski, 1998ואכ במחקרי שעסקו בהורי לילד ע נכות
נמצא כי תמיכת הסבי/ות הייתה גור בעל חשיבות רבה עבור ההורי )Findler, 2000; Heller,
Hsieh & Rowitz, 2000; Schilmoeller & Baranowski, 1998; Seligman, 1991; Truth,
 .(2003תמיכה זו תרמה לאיכות החיי של ההורי ) (Davis & Gavidia-Payne, 2009וא .סייעה
להפחתת הדחק אצל האימהות ).(Hiebert-Murphy, Worthington, & Trute, 2008
תמיכת של הסבי/ות עשויה לבוא לידי ביטוי ה בתמיכה אינסטרומנטאלית כמו שמירה על
הילד ,סיוע במטלות הבית ,מציאת שירותי ועזרה כלכלית ,וה בתמיכה נפשית אשר באה לידי
ביטוי במת עידוד ,בילוי והנאה ובמת עצות ).(Heller, Hsieh & Rowitz, 2000
במחקר של זליגמ וחבריו ) (Seligman et al., 1997נמצא כי אימהות לילד ע נכות
אינטלקטואלית דיווחו כי ה קיבלו מהסבי בעיקר עזרה נפשית ופחות עזרה אינסטרומנטאלית.
נראה כי אימהות לילד ע נכות מעדיפות את תמיכת הרגשית של הסבי/ות יותר מאשר את
התמיכה האינסטרומנטלית שהתקבלה מדמויות אחרות או שנית היה לקנותה תמורת תשלו
)פינדלר .(1997 ,ממצאי דומי התקבלו ג במחקרי נוספי בה דיווחו אימהות כי התמיכה
הרגשית שקיבלו מהסבי/ות הייתה משמעותית יותר מהתמיכה האינסטרומנטלית )& Hornby
.(Ashworth, 1994; Truth, 2003
במחקרי שבחנו משפחות לילדי ע נכויות שונות נמצא כי בדר! כלל הורי הילדי זוכי
לתמיכה רבה יותר מהורי הא מאשר מהורי האב )Baranovsky & Schilmoeller, 1999; Byrne,
 .(Cunningham, & Sloper, 1988; Hornby & Ashworth, 1994בהמש! לקו זה ,התקבל ממצא
דומה ג במחקרו של טרוט ) (Trute, 2003ש דווח כי ההורי תפסו את תמיכת הורי הא
כמשמעותית יותר מתמיכת הורי האב וכי מרבית ההורי העריכו את הסבתא מצד הא
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כמשמעותית ביותר ובעלת הער! הרב ביותר .במחקר נוס .בו התבקשו אימהות לילדי ע נכות
לדרג את האנשי המרכיבי את מערכות התמיכה שלה נמצא כי מבי ארבעת הדמויות של
הסבי\ות ,א הא דורגה במקו הראשו  ,אחריה אב הא ,א האב ואב האב )פינדלר.(1997 ,
ייתכ כי הסיבה לממצאי אלה נעוצה בעובדה שאימהות מרגישות קרובות יותר להוריה מאשר
להורי הבעל ,מרגישות נוח יותר לבקש תמיכה מהוריה ולכ ג מדווחות על כ! שה מקבלות מה
יותר תמיכה ).(Hornby & Ashworth, 1994
למרות העדויות הרבות בדבר חשיבות תמיכת הסבי\ות ,ממחקרי בנוגע לתמיכת סבי\ות
במשפחות בה ילד ע נכות עולה כי הורי לילדי אלה דיווחו דווקא על תמיכה נמוכה יחסית
שה מקבלי מהסבי\ות ) .(Hornby & Ashworth, 1994; Risley & Coralee, 1999כאשר
ייתכ שהסיבה לכ! הוא ריבוי הצרכי של ההורי ולאו דוקא מיעוט התמיכה הניתנת מ הסבי
והסבתות.
תמיכת הסבי/ות תלויה אפוא במגוו רחב של גורמי פנימיי וחיצוניי ,והיא עשויה להיות
שונה מחברה לחברה וזאת בהתא למאפייני הייחודיי של אותה חברה.
מחקרי מצאו כי אנשי בעלי מעורבות דתית חווי תמיכה חברתית רבה יותר וחשי שייכי
ומוערכי בהשוואה לאלו שאינ מעורבי דתית );Bradley, 1995; Ellison & George, 1994
 .(George, Larson, Koening & Mcculloough, 2000; Sherka, 2007שותפות בקהילה דתית
נחשבת כאחת האינטראקציות החברתיות המספקת תמיכה חברתית ,לא רק בשל ריבוי הקשרי
החברתיי אלא ג בזכות תפיסת קשרי אלו כקשרי איכותיי ועדיפי )& Beit-Hallahmi
& Argyle, 1997; Krause, Ellison & Wulff, 1998; Levine & Chatters, 1998; McFadden
 .(Levine, 1996ככל הנראה המבנה החברתי של הקהילה הדתית ,המעודד קשר בי חבריה על בסיס
יומיומי ,מחזק תחושה רציפה ועקבית של עי 0צופיה ,שומרת ומשגיחה על כל חבר וחבר )לזר.(2010 ,
במחקר אשר בח את מעורבות של סבי/ות בחיי נכדיה עולה כי סבי/ות דתיי היו
מעורבי בחיי בני משפחת יותר מאשר סבי/ות חילוניי .הסבי/ות הדתיי בילו זמ רב ע
נכדיה בפעילויות משפחתיות משותפות ובהחדרת האמונה .כמו כ  ,נמצא כי לסבי/ות אלו הייתה
השפעה רבה יותר על חיי בני משפחת .החוקרי הסבירו ממצא זה לאור העובדה כי בדת יש
תמיכה רבה בפעילויות אשר מקרבות בי בני המשפחה ,ומוש דגש רב על חשיבות מוסד המשפחה
ויחסי משפחתיי חיוביי ).(King & Elder, 1999
מקו נכבד מאוד נית לעזרה המשפחתית כאשר המשפחה המורחבת עשויה לשמש עזר רב
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בעיקר בתקופות של התמודדות ע קשיי ) .(Wieselberg, 1992במחקרה של פירר ) (2001נמצא כי
בקהילה החרדית המשפחה נמצאת בסדר עדיפות עליו מבי מקורות העזרה השוני .ממצא דומה
התקבל ג במחקרה של קושלובי ,(1989) 6אשר מצאה ג היא כי נשי דתיות רואות במשפחת
גור ראשו במעלה ממנו נית לקבל עזרה בעת הצור! .הדגש הרב המוש בחברה החרדית על
היחסי הבי דוריי מביא לידי כ! שהסבתות מרבות לסייע לבנותיה אשר מתמודדות ע גידול
הילדי וע עול הפרנסה .הסיוע של הסבתא ,לרוב א האישה ,בא לידי ביטוי ה בכ! שהיא נוטלת
על עצמה חלק ניכר מהטיפול בנכדי ,ג כאשר היא עצמה עדיי מגדלת ילדי קטני )הירושלמי,
 ,(1997וה בכ! שבנוס .לעזרה הפיסית ,היא מעניקה לבתה ג תמיכה והדרכה מניסיונה )רות,
 .(1992הסבתות נוטלות על עצמ תפקיד זה מתו! תחושה כי המשפחה הצעירה היא ממשיכת
הדור ,נושאת המסורת של הדורות הקודמי ,ועל כ ישנה חשיבות רבה לסייע לה )הילדהיסהיימר,
.(1987
מעבר לכ! ג מבחינה הלכתית נודעת חשיבות רבה למערכת היחסי בי הסבי לנכדי .הקשר
בי הסב לנכדיו מיוחד במינו .הברכה שכל אב מבר! את ילדיו בערב שבת אינה ברכה שנאמרה ע"י
אב לילדיו אלא ברכה שנאמרה דווקא ע"י יעקוב אבינו לנכדיו כאשר הבחירה בברכה זו מעידה על
החשיבות שרואה התורה לקשר בי הסב לנכדיו "ויברכ ביו ההוא לאמור ,ב! יבר! ישראל לאמור,
ישימ! אלוקי כאפרי וכמנשה )בראשית מ"ח ,כ'( .ברכת הסב לנכד היא מתו! ראייתו כבנו ,כדברי
יעקוב אבינו "אפרי ומנשה כראוב ושמעו יהיו לי")בראשית מ"ח ,ה'( .התורה רואה את האד
כאחראי לא רק על בניו אלא ג על בני0בניו שיגדלו ויתחנכו לתורה ולמורשת הנתונה מסיני ,שנאמר:
"בני בני הרי ה כבני ] [...והודעת לבני! ולבני בני!" )דברי ד' ,ט'() .אמיתי.(2008 ,
מתו! ההבנה כי הקשר בי הסב לנכדיו הינו קשר חשוב ומשמעותי ,לסבי יש א .מספר חובות
כלפי נכדיה .החיוב הראשו של הסב כלפי נכדו הינו ללמדו תורה ,ופסק הרמב" שכש שאד
חייב ללמד את בנו –כ! הוא חייב ללמד את ב בנו שנאמר "והודעת לבני! ולבני בני! .חיובי
נוספי של הסב כלפי נכדו הינו "לפדותו" – ה"צידה לדר!" כותב שכאשר האב לא נמצא ,יפדה
הסב את נכדו ",למולו"0כתב רבי עקיבא איגר שכיוו שחיוב גמור על הסב ללמד את נכדו תורה,
ממילא יש לו שייכות לברית המילה של נכדו יותר מלאד אחר .על פי זה ,הורה האדר"ת זצ"ל לסב
לבר! ברכת "להכניסו" בברית המילה של נכדו ו"להשיאו אישה"– )אמיתי.(2008 ,
התורה רואה את התפקיד החינוכי הרוחני ממשי! מעבר לתפקיד ההורות ג במסגרת תפקיד
הסב:ת ,ולכ היא מאריכה את ימיו ושנותיו כדי שיוכל להמשי! ולמלא את תפקידו כמחנ! ומעצב
את אישיות הנכד לב 0תורה )לזר (2010 ,כפי שביאר החת" סופר זצ"ל את הפסוק "והותיר! ד'

43

לטובה" :שד' יית ל! תוספת שנות חיי על מנת שתפעל בה לטובה )טהרני.(1985 ,
למרות החשיבות של הקשר הבי דורי בחברה החרדית ,נושא זה כמעט ולא נחקר ובודאי שלא
בהקשר של נוכחות ילד ע נכות אינטלקטואלית .המחקר הנוכחי יעסוק לראשונה בתמיכת
הסבי/ות כפי שהיא נתפסת על ידי אימהות בחברה החרדית ,וזאת תו! השוואה בי תפיסת
התמיכה של אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית ובי תפיסת התמיכה של אימהות לילד ע
התפתחות נורמטיבית .במחקר של דקל ולייזר ) (1989נמצא כי בחברה החרדית ,הורי לילד ע
צרכי מיוחדי מקיימי קשר הדוק ע בני משפחת המורחבת ,בעיקר ע הוריה )סבא וסבתא
של הילד( .כמו כ  ,נמצא כי מחצית מהמשפחות שהשתתפו במחקר ,דיווחו כי ה מחפשות ומקבלות
תמיכה ברמות שונות מצד המשפחה.
התמיכה אשר מקבלות האימהות מהסבי/ות עשויה להיות קשורה לתחושה של רווחה נפשית
וצמיחה אישית.
במחקרה של ב שלמה ) (2004אודות המעבר לאימהות ולסבות נמצא קשר ישיר בי תפיסת
התמיכה של הסבתא ובי תפיסת הצמיחה לאחר הלידה .נית לראות כי ככל שהסבתא תומכת יותר
כ! האימא הצעירה מדווחת על צמיחה אישית גבוהה יותר.
בהקשר של תמיכת סבי וסבתות להורי לה ילד ע נכות ,ממצאי מחקרי עולה כי תמיכת
של הסבי/ות הייתה חיונית להפחתת הדחק אצל ההורי וזאת על ידי הפחתת הלחצי הנפשיי
והדאגה .מסתבר שישנו קשר חיובי בי התמיכה החברתית ובי ירידה בתחושת הדחק ועלייה
ברווחה הנפשית של האימהות וזאת מאחר והתמיכה סייעה להגברת ההערכה העצמית של
האימהות ולהפחתת תסמיני דיכאו )& Davis & Gavidia-Payne ,2009; Hastings, Thomas
 .(Delwiche, 2002; Heller, Hsieh & Rowitz, 2000; Trute, 2003ג במחקרה של פינדלר
) (1997נמצא כי תמיכת של הסבי/ות תרמה להסתגלות הנפשית והזוגית של אימהות לילד ע
נכות ,וכי במשפחות שבה עזרו הסבי/ות באופ פעיל ,הסתגלות הא למצב הייתה חיובית יותר.
בקרב משפחות חרדיות לילדי ע נכויות שונות נמצא כי התמיכה החברתית סייעה לה להגיע
לתפקוד טוב יותר ).(Leyser, 1994
תפיסת התמיכה מושפעת מהאמונות של האנשי לגבי זמינות התמיכה מאחרי ורמת נדיבותה.
אמונות אלו נובעות מחוויות העבר של האנשי ומהקשרי שהיו לה ע אחרי משמעותיי ) Ow,
 .(Tiong Tan, & Goh, 2004מבי המחקרי אודות הקשר בי אוריינטציית ההתקשרות לתפיסת
התמיכה ,לא נמצאו מחקרי העוסקי באופ ישיר בקשר שבי אוריינטציית ההתקשרות ובי תפיסת
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התמיכה של סבי/ות .ע זאת ,נמצא כי אוריינטציית ההתקשרות של הא קשורה לאופ בו היא
תופסת את אמה ואת היכולת שלה לסייע לה ).(Levy, Blatt & Shaver, 1998
לנוכח תמיכת של הסבי/ות עשויות האימהות לחוש מגוו רחב של רגשות וביניה רגשות
חיוביי כמו הכרת תודה.
הכרת תודה
פירוש המילה " "Gratitudeנובע מהשורש הלטיני " "Gratiaשמשמעותו חסד או טובה
) .(Emmons & McCullough, 2003ההגדרה של מילו אב שוש לרגש התודה היא :רגש התודה
של אד כלפי מי שעשה לו טובה.
בתרבויות שונות ובזמני שוני רגש הכרת התודה וביטוייו נתפסו כהיבט בסיסי של החיי
וכהיבט רצוי של האישיות ושל החיי החברתיי .הפילוסו .הרומי קיקרו טע כי "הכרת התודה
אינה רק המידה הטובה ביותר ,אלא הורת של כל המידות האחרות ".ב זמנו של קיקרו ,סנקה,
כתב" :אד המקבל מתנה או טובת הנאה פורע את התשלו הראשו של חובו באמצעות הוקרת
תודה" )אמונס .(2008 ,לפני קרוב למאתיי שנה ,הגדיר הפילוסו .בראו ) (Brown, 1820את הכרת
התודה כ"רגש מענג של אהבה לזה שהפגי כלפינו נדיבות וטוב לב".
אחת ההתייחסויות הראשונות הנוספות להכרת התודה נעשתה על ידי סמיט )Smith, 1790,
 ,(1976שהתייחס להכרת התודה כאל רגש בסיסי המקד יציבות חברתית ,וכאל אחת המוטיבציות
המרכזיות של התנהגות נדיבה כלפי האד המיטיב .סמיט ) (Smith, 1790, 1976טע כי בכדי
שאד יחוש הכרת תודה יש צור! שהאד שהיטיב עימו יעשה זאת בכוונה תחילה להיטיב לו ,יצליח
בכ! ויחוש אהדה כלפי הכרת התודה .בהמש! לכ! טע ג היידר ) (Heider, 1958כי כדי שאד
יחוש הכרת תודה כלפי האחר ,עליו לתפוס את האחר כמתכוו להיטיב עמו.
בספרות המחקרית העדכנית יותר הוגדרה הכרת תודה כאחת התגובות הנפוצות לסיוע )Gallup,
 .(1998מדובר ברגש אשר מתעורר באד בתגובה לקבלת מתנה ),(Emmons & Crumpler, 2000
או בתגובה להערצה של פעולה ראויה לשבח ותחושת הנחת מכ! שהפעולה רצויה ובעלת ער! עבור
העצמי ).(Ortony, Clore, & Collins, 1988
בשני האחרונות כחלק מ המגמה של "הפסיכולוגיה החיובית" ,החוקרי )McCullough,
 (Kilpatrick, Emmons, & Larson, 2001הגדירו את הכרת התודה כ"רגש מוסרי" הנכלל
בקטגוריה של רגשות אחרי כמו אמפתיה ,סימפטיה ,אשמה ובושה.
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חוקרי אלו הניחו כי לרגש הכרת התודה  3מרכיבי מוסריי:
 .1ברומטר מוסרי – הכרת התודה מיידעת אותנו שהתנהגנו בצורה פרו חברתית כלפי אחרי.
 .2מניע מוסרי – הכרת התודה מניעה את האד המכיר תודה להתנהג בצורה פרו חברתית כלפי
האד שהיטיב עמו ,וכ עשויה למנוע ממנו להתנהג באופ שלילי כלפי האד המיטיב עמו.
 .3מתגבר מוסרי – הבעת הכרת תודה נותנת חיזוק לאד המיטיב על נדיבות ליבו וכ! מגבירה
את הסבירות להתנהגויות נוספות המבטאות את נדיבותו בעתיד )McCullough, Kilpatrick,
.(Emmons, & Larson, 2001
כיו נהוג להתייחס אל הכרת התודה כאל מצב מורכב אשר משולבי בו מרכיב רגשי וקוגניטיבי.
הרגש נובע מהלי! קוגניטיבי בשל  2שלבי:
 .1ההכרה שמישהו השיג תוצאה חיובית.
 .2הכרה שיש מקור חיצוני שהביא לתוצאה החיובית ).(Emmons & McCullough, 2003
הכרת התודה היא הכרה בכ! שמקור הטוב נמצא מחו 6לנו ,כאשר מקור הטוב יכול להיות אד,
אלוקי או ישות אחרת ) .(Crumpler, 2000בנוס ,.טובת ההנאה ,המתנה או הרווח ,עשויי להיות
חומריי ,רגשיי או רוחניי )אמונס.(2008 ,
היבט מהותי נוס .של הכרת התודה הוא שאנו זוכי במה שאיננו זכאי לו .כשאני מכיר תודה,
אני מכיר בכ! שאי לי כל זכות למתנה או לטובת ההנאה שקיבלתי ושהיא הוענקה לי מרצונו
החופשי של המיטיב מתו! חמלה ,נדיבות או אהבה )אמונס .(2008 ,א הגשת העזרה נתפסת
כנעשית מתו! חובה ולא מתו! רצו כ ואמיתי לסייע מבלי לצפות לתמורה ,אזי לא יתעורר רגש
הכרת תודה אצל המקבל ) .(Emmons & Crumpler, 2000מאיד! גיסא ,א המקבל חושב
שהמיטיב נת לו את המתנה מתו! רצו מודע להיטיב עמו ,גדלה הסבירות שהוא יחוש הכרת תודה
).(Bartlrtt & DeSteno, 2006; Tsag, 2006
ע התרחבות המחקר אודות הכרת התודה התגבשה ההבנה כי קיי רגש הכרת תודה קצר
מועד וישנה גישה מכירת תודה .הכרת תודה קצרת מועד משמעותה התעוררות רגעית וזמנית של
רגש הכרת התודה וזאת בתגובה לאירוע מסוי או כלפי אד מסוי ,כאשר האד חש כי עליו
להכיר תודה על הטובה שניתנה לו באירוע זה .גישה מכירת תודה אינה מתייחסת לזמ מסוי או
לאירוע נקודתי אלא מדובר בגישה לחיי שבה האד בוחר להתבונ במציאות בצורה חיובית
ולהודות על כל מה שנית לו בכל זמ ובכל מצב )אמונס.(2008 ,
בהתא לכ! בשני האחרונות נעשה ניסיו להרחיב את הגדרת מושג "הכרת התודה" מעבר
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להגדרה חד ממדית אשר מתייחסת רק לעוצמה של הכרת התודה ).(Seligman & Peterson, 2004
מקלאו ,אמונס וטסאנג ) (McCullough, Emmons, & Tsang, 2002היו הראשוני אשר הרחיבו
את ההתייחסות להכרת התודה ויצרו מדד מורכב יותר לתכונה/נטייה של הכרת תודה .חוקרי אלה
הגדירו את הנטייה לחוש הכרת תודה כנטייה כללית של הפרט להכיר בתרומה של נדיבות של
אחרי לתוצאות החיוביות שהשיג ,ולחוש רגשי תודה בתגובה לכ! .לדבריה ,הנטייה להכרת תודה
באה לידי ביטוי בארבעה מדדי .1 :העוצמה בה האד חש הכרת תודה .2 .התדירות בה חש האד
הכרת תודה .3 .מספר נסיבות החיי אליה חש האד הכרת תודה בזמ נתו  .4 .מספר האנשי
אליה אד חש הכרת תודה בגי עזרה חד פעמית .במחקר נוס .אשר בו הורחבה ההבנה אודות
מורכבות הכרת התודה ,היא חולקה לשלוש רמות היררכיות של חוויה אפקטיבית .1 :הכרת תודה
כתכונה אפקטיבית – הנטייה להכרת תודה ,שעשויה להוריד את הס .של אנשי לחוות רגשות של
הכרת תודה .2 .הכרת תודה כמצב רוח .3 .הכרת תודה כרגש ) .(McCullough et al., 2004היכולת
להכיר תודה אינה תלויה רק במאפייני הקשורי לאד הפרטי אלא עשויה להיות קשורה לחברה
אליה משתיי! האד ולאופ בו נהוג להתייחס אל הכרת התודה בחברה אליה הוא משתיי!.
בדתות השונות ישנה התייחסות מיוחדת להכרת התודה כרגש אשר האד המאמי מחויב
להביעו כלפי האל אשר מיטיב עמו ) .(Emmons & Crumpler, 2000הכרת התודה יוצרת קשר בי
האד המאמי לבי בוראו ,כאשר באמצעות הכרת התודה מודה האד על החיי שניתנו לו במתנה
ועל ההזדמנויות הרבות שניתנו לו בחייו .על פי הצווי האלוקיי אנשי דתיי ,יהיו אשר יהיו,
בכל מקו ובכל הנסיבות ,צריכי להוקיר את האל ,להללו ולשבחו )אמונס.(2008 ,
על פי היהדות יש להגיב על מתנותיו הרבות של הקב"ה באמצעות הודיה פומבית ומזמורי שבח
והלל ) .(Patrick, 1994התפילות אשר מופיעות בסידור התפילה באות להזכיר ליחיד ולציבור את
חסדו של הקב"ה כבורא ,כמקיי וכפודה .ג ספר תהילי מלא כולו בדברי שבח והודיה להקב"ה.
בנוס ,.בתנ"! ישנ הוראות מדויקות על האופ שבו על האד להכיר תודה להקב"ה ורבי
מהקורבנות שהובאו לבית המקדש ,נועדו להביע הכרת תודה והודיה )אמונס.(2008 ,
על פי היהדות ,הכרת הטוב היא רגש טבעי בלב כל אד המכיר את מקומו ,יודע את מגבלותיו
ומבי כי אי קיו למי האנושי א אי האחד נעזר בזולתו .כמו כ  ,על האד לזכור עזרה זו
ולהערי! אותה ולהשיב עליה טובה תחת טובה .מי שאינו מכיר טובה שעשה עמו פלוני עלול להגיע
למחשבה כי לכאורה הכול מגיע לו והדברי הנעשי למענו "טבעיי" ,לאו בגדר טובה ה
)שצ'רנסקי .(1992 ,הרב דסלר מוסי .ואומר כי אנו מצווי בהכרת הטוב לכל הדברי בבריאה
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אפילו לדרגת הדומ" :בירא דשתית מיניה מיא 0אל תשדי ביה קלא" )בבא קמא( .חויבנו בהכרת
הטוב אפילו לדומ ,א .על פי שאינו טורח בעבורנו ובוודאי לא תיתכ בו כל כוונה להיטיב .חז"ל
למדונו מכ! שחיוב הכרת הטוב אינו מותנה בכוונותיו של הנות כלל אלא שחובה היא על המקבל
משו שקיבל ותו לא )מכתב מאליהו( .ביהדות מוש דגש רב לא רק על הכרת תודה כלפי הקב"ה,
אלא ג על הכרת תודה כלפי ההורי ,כאשר הכרת התודה כלפי ההורי נובעת מתו! מצוות כיבוד
הורי שהיא אחת מעשרת הדיברות )שצ'רנסקי.(1992 ,
במרבית המחקרי ,ההתייחסות להכרת תודה הייתה כאל רגש כללי ולא כאל רגש המופנה כלפי
דמויות ספציפיות .במחקר הנוכחי תהיה התייחסות אל הכרת תודה כאל רגש המופנה כלפי
הסבי/ות .כאשר במחקר זה ייבדק הא הכרת התודה אכ שונה בי אימהות המשתייכות
לקבוצות השונות ,וכ הא שוני זה יימצא כקשור לתמיכה החברתית הנתפסת של סבי/ות.
בי שמדובר ברגש ובי שמדובר בתכונה או נטייה ,להכרת התודה עשויה להיות תרומה חיובית
לחיינו .חשיבותה של הכרת התודה טמונה ביכולתה להעשיר את חיינו ,לחזק את הקשרי
החברתיי ,להטעי את החיי במשמעות בכ! שהיא גורמת לנו לתפוס אות כמתנה )אמונס2008 ,
.(Emmons & MCullough, 2003; Park, Peterson, & Seligman, 2005
אימו 6גישה מכירת תודה מציעה הגנה לאד לא רק בחיי היו יו אלא ג בזמני של משבר.
להכרת התודה נודעת חשיבות גדולה לא רק כאשר קורי לנו דברי טובי והחיי זורמי על מי
מנוחות ,אלא דווקא באות הזמני בה הדברי אינ מתנהלי כפי שהיינו רוצי )אמונס,
 .(2008מחקרי מראי כי לעיתי דווקא אנשי שחוו קשיי גדולי ,מעריכי יותר את הטובות
שניתנות לה ומביני טוב יותר את ערכה של הכרת התודה .מסתבר שדרושה רמה מסוימת של
חס! כדי לחוש הכרת תודה ).(Emmons & Shelton, 2002
הכרת התודה הינה אחד מאות רגשות חיוביי אשר מרחיבי את אופקינו ועוזרי לנו לבנות
משאבי אישיי בני קיימא אשר משמשי עתודות שמה נית לשאוב בעיתות מצוקה
) .(Fredrickson, 2001בשל כ! ,הכרת התודה עשויה להיות דר! יעילה להתמודד ע הלח 6והמתח
הכרוכי בגידולו של ילד ע צרכי מיוחדי )אמונס .(2008 ,אתר האינטרנט הלאומי לתסמונת
דאו אפילו מציע להורי "לאמ 6גישה מכירת תודה" כדר! להתמודד ע כמה מהרגשות הלא
נעימי העולי אל פני השטח כשהורי מגלי שילד מאובח כבעל תסמונת דאו  .גישה מכירת
תודה עשויה לשמש דר! להתמודדות יעילה עבור הורי לילדי ע תסמונת דאו בדיוק כפי שהכרת
תודה התגלתה כיעילה עבור אנשי המטפלי בקרובי משפחה שסובלי מאלצהיימר )אמונס,
.(2008
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למרות העובדה שלא נמצאו מחקרי אשר בחנו את הכרת התודה בקרב הורי לה ילד ע
נכות אינטלקטואלית ,נית ללמוד על חשיבותה של הכרת התודה מתו! מחקרי אשר בחנו את
הכרת התודה בקרב אנשי המתמודדי ע קשיי אחרי .לדוגמא :אמונס ומקלאו ) & Emmons
 (McCullough, 2003בחנו את תפקידה של הכרת התודה בחייה של אנשי המתמודדי ע
מחלות עצבי ושרירי .תוצאות המחקר הראו כי רבי מקרב החולי חשו הכרת תודה כלפי
נושאי מגווני בחייה ,למרות הסבל הרב שה חווי.
מחקרי רבי הראו כי להכרת התודה ישנ השפעות חיוביות על מקבל התמיכה אשר מביע רגש
זה )Emmons & McCullough, 2003 ; Emmons & Tsang, 2004 ; McCullough, Emmons,
 & Tsang, 2004 ; Polak & .(McCullough, 2006המחקרי של אמונס ומקלאו שבחנו את
ההשפעה של הכרת התודה על רווחת הנפשית והגופנית של הנבדקי הראו כי אנשי מכירי תודה
חוו יותר רגשות חיוביי כמו אושר ,התלהבות ,אהבה ,שמחה ואופטימיות .בנוס .נמצא כי אנשי
מכירי תודה הרגישו טוב יותר בחייה ,היו אופטימיי יותר לגבי העתיד ,דיווחו על פחות בעיות
בריאות וסבלו פחות מסימפטומי גופניי שליליי .במחקר נוס .נמצא ג כ קשר חיובי בי הכרת
תודה לרווחה נפשית )Emmons & McCullough, 2003; Watkins, Woodward, Stone,
 .(& Kolts,2003מחקרי אחרי הצביעו על יחס הפו! בי דיכאו להכרת תודה כאשר ככל שאד
מכיר תודה יותר כ! הוא מדוכא פחות ) .(Peterson, Seligman & Steen, 2005הסבר לממצא זה
נעו 6אולי בעובדה שהכרת תודה גורמת לנו להתמקד בדברי הטובי והמהני שיש לנו במקו
בדברי שאי לנו ובנוס .היא מסוגלת להרחיק מחשבות מדכדכות )אמונס.(2008 ,
בשני האחרונות הול! ומתפתח המחקר הבוח את יכולתה של הכרת התודה להביא לצמיחה
אישית של האד המכיר תודה .במחקר של אמונס ומקלאו )(Emmons & McCullough, 2003
נחקרי רבי דיווחו על כ! שהכרת התודה שינתה לחיוב את חייה ואת אופ התמודדות ע
הקשיי עמ ה מתמודדי .כמו כ במחקר נוס .נמצא קשר חיובי בי תחושה של הכרת תודה
אפילו ברמה מתונה ,לבי יכולות עמידה והתאוששות גבוהה יותר )Fredricksn, Tugade,
 .(Waugh & Larkin, 2003נראה כי אנשי שחווי הכרת תודה יכולי להתמודד בצורה טובה
יותר ע הלחצי של חיי היו יו מחד גיסא וע מצבי טראומטיי )& Emmons
 .(McCullough, 2003הולדתו של ילד ע צרכי מיוחדי עשויה א .היא להיות מוגדרת כמצב
טראומטי או כמשברי וסביר להניח כי כל ניסיו של ההורי לשמור על גישה חיובית יתרו
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לרווחת של ההורי ולרווחתו של הילד .במקרה זה הכרת התודה עשויה להיות דר! יעילה
להתמודדות ע הלח 6והמתח הכרוכי בטיפול בילד ,מאחר שהכרת תודה מציעה הגנה בזמ
המשבר ומעבר לכ! א .מעניקה יכולת התאוששות )אמונס.(2008 ,
ייתכ כי הסיבה לקשר החיובי בי הכרת תודה ובי התמודדות וצמיחה נעוצה בעובדה שסביר
להניח כי אד המכיר תודה ,בהתא לנסיבות ,יראה בקלות רבה יותר את הטוב בכל מצב )אמונס,
 .(2008הפסיכולוגיה החיובית אינה באה לטעו שאי לבחו את הרע אלא שאי לתת לה להשתלט ג
על חלקי טובי .אנשי הנוטי להכיר תודה ה לא אופטימיי באופ נאיבי ולא משלי את
עצמ שלא קיימי סבל וכאב .במקו זאת ה מוצאי את הטוב בתו! המצוקה והקושי ונהני
מתפיסה של החיי כמתנה ) .(Emmons & Shelton, 2004וואטקינס ) (Watkins, 2004סבור ג
הוא כי אד הנוטה להכיר תודה ,עשוי לראות את התועלת ג בנסיבות פחות נעימות וזאת בזכות
נטייתו להתייחס לחיי כאל מתנה .בחיזוק להנחה זו הוא מביא עדויות ממחקר שמצא כי אנשי
ניצולי טראומה ע נטייה להכרת תודה ,בטאו רמה נמוכה יותר של סימפטומי פוסט טראומטיי
).(Masingale et al., 2001
ע ההבנה בדבר חשיבותה של הכרת התודה ,נשאלת אפוא השאלה מה הגורמי אשר עשויי
להיות קשורי ליכולת להכיר תודה.
במחקר של מקלאו ואמונס ) (McCullough & Emmons, 2003נמצא כי הכרת התודה אינה
קשורה דווקא רק לרמת התמיכה "האובייקטיבית" ,אלא ג למאפייני באישיותו של מקבל
התמיכה .קליי ) (Klein, 1957הייתה הראשונה אשר התייחסה אל הקשר בי יחסי הא לתינוק
ובי הכרת תודה והיא מדגישה את טבעה האינטרה0פסיכי והראשוני של הכרת התודה .קליי
מתייחסת לקשר הראשוני ע הא כבסיס לכל היחסי ע אד אהוב וכבסיס לאמו בדמויות
חיוביות ,והיא סבורה כי היכולת לחוש הכרת תודה נובעת מהיכולת לאהוב.
על פי קליי ) ,(Klein, 1957שורשיה של הכרת התודה נעוצי ברגשות ובהתייחסויות
המתעוררות בשלב המוקד ביותר של הינקות .התינוק אשר מסופק מההנקה ,חש כי קיבל
מהאובייקט האהוב שלו מתנה ייחודית שהוא רוצה לשמור ,ותחושה זו הינה הבסיס להכרת התודה.
לדבריה ,ישנה חשיבות רבה לאובייקט הראשו של התינוק ,כלומר שד הא והא עצמה ,והפנמה
טובה ובטוחה יחסית של האובייקט היא הבסיס להתפתחות נפשית משביעת רצו  .הכרת התודה
היא מקור למשאבי פנימיי וליכולת עמידות בתלאות החיי ובכאב נפשי .הכרת התודה על
החוויות המענגות בעבר ובהווה באה לידי ביטוי בתחושת שלווה ,ומאפשרת להשלי ע אסונות
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במהל! החיי ).(Klein, 1957
לאחרונה נער! מחקר אשר ניסה לראשונה להבי לעומק את הקשר שבי דפוסי ההתקשרות
להכרת התודה )שלו0איילות .(2008 ,במחקר נמצא כי ככל שהאד היה מאופיי ביותר הימנעות
בהתקשרות ,כ! פחתה נטייתו להכיר תודה .נטיית של נמנעי בהתקשרות לדה אקטיבציה ,כלומר
עיכוב פעילויות של מערכת ההתקשרות שעשויות ליצור קירבה ואינטימיות ,עולה בקנה אחד ע
נטיית לחוש פחות הכרת תודה מאחר וחוויה זו מאיימת על ניסיונ לשמור על ריחוק מהאחר כדי
להג על עצמ מפגיעה .ג אצל האנשי המאופייני בחרדה גבוהה בהתקשרות ישנו קושי להביע
הכרת תודה מאחר וג לחוויה רגשית חיובית כמו הכרת תודה שעוזרת לה לחוש בטוחי
ומאושרי ,חודרי רכיבי שליליי שאינ מאפשרי לבעלי התקשרות חרדה "ליהנות" מתחושת
הרווחה .כ! יחד ע תחושת הסיפוק והביטחו  ,מלווה את החוויה ג עוררות כרונית של תחושת
נטישה ועולה תסריט של איו על הקשר ,מאחר ובחוויות המקדמות של החרד תחושת ביטחו
וסיפוק הייתה רגעית כי לוותה בציפיות נכזבות לדמות התקשרות רגישה ועקבית )שלו0איילות,
.(2008
הכרת התודה קשורה לא רק למאפייני באישיותו של מקבל התמיכה ,אלא ג במשאבי
חיצוניי שוני כדוגמת קבלה/אי קבלה של תמיכה חברתית .אמונס ומקלאו )& Emmons
 (McCullough, 2003מצאו במחקר כי האנשי מכירי התודה הרגישו קרובי יותר לאנשי
אחרי ,נטו יותר להגיש עזרה ,ונתפסו כעוזרי וכאכפתיי יותר על ידי האנשי במעגל החברתי
הקרוב לה .כמו כ  ,נמצא כי אנשי שחשו יותר הכרת תודה נטו להיות יותר נדיבי ותומכי כלפי
אנשי בחייה ) .(McCullough, Emmons & Tsang ,2002בנוס ,.לאנשי ע נטייה להכרת
תודה ישנ מספר מאפייני ייחודיי :ה אינ חשי מקופחי בחייה אלא חשי שפע .כמו כ ,
ה מכירי תודה לתרומה של אחרי לרווחת האישית ) Watkis, Woodwards, Stone & Kolts,
 .(2003בעקבות ממצאי אלו הסיקו החוקרי כי הכרת תודה תורמת לחיזוק הקשר ע אנשי
אחרי וליחסי בינאישיי טובי יותר ) .(McCullough, Emmons & Tsang ,2002
אמונס ) (2008בספרו מנסה להסביר מדוע הכרת התודה משפיעה לטובה על הקשרי החברתיי
שלנו וטוע כי הכרת התודה תורמת לתחושה אישית טובה בכ! שהיא יוצרת משאבי פסיכולוגיי,
חברתיי ורוחניי .הוא מוסי .ומסביר כי הכרת התודה יוצרת הל! רוח חיובי בתחו היחסי
הבינאישיי והופכת את האד החווה רגש זה לידידותי .כ! נראה שהכרת התודה משמשת אב
יסוד ביצירת קשרי חברתיי ,כאשר בעיתות מצוקה מתגלי קשרי אלו כמקור לתמיכה
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חברתית.
אחת ההשפעות החיוביות הנוספות שיש להכרת התודה ,נעו 6בכ! שביטוי הכרת התודה כתגובה
לתמיכה ,עשוי לסייע להמש! מת התמיכה וא .להגברתה בהווה ובעתיד ,מאחר שנמצא כי הבעת
רגש הכרת התודה מדרבנת את נות התמיכה להמשי! ולסייע ג בעתיד )McCullough,
 .(Kilpatrick, Emmons & Larson, 2001בהתא לכ! סוברי פולק ומקלאו )& Polak
 (McCullough, 2006כי לאד המכיר תודה יש תמיכה חברתית רבה יותר .ממצא דומה התקבל ג
במחקר של מקלאו ועמיתיו ) (McCullough et al, 2002אשר מצאו ג ה כי אד התופס עצמו
כנהנה מנדיבות של אחרי עשוי לחוש מכובד ומוער! ,ותחושות אלה עשויות להגדיל את תפיסת
התמיכה החברתית שהוא מקבל מאחרי.
רציונל המחקר
מסיכו סקירת הספרות עולה כי הורות לילד ע נכות אינטלקטואלית הינה אתגר גדול עבור
האימהות אשר מתמודדות ע שינויי רבי החלי בחייה וא .עשויות למצוא את עצמ
מתמודדות ע מגוו רחב של קשיי אשר עשויי לפגוע ברווחת הנפשית .למרות השינויי
והקשיי ,נית לראות כי אימהות רבות מצליחות להסתגל למצב החדש ולומדות כיצד להתמודד ע
האתגר כאשר חלק א .מדווחות על שינויי חיוביי אשר חלו בחייה מאז הולדתו של הילד.
בסקירת הספרות הוצגו מספר משאבי פנימיי וחיצוניי אשר עשויי לסייע לאמהות לחוש
רווחה נפשית גבוהה יותר וא .מעבר לכ! להביא לצמיחה אישית .בי אלה נית למצוא את
אוריינטציית ההתקשרות של הא ,את התמיכה החברתית של סבי וסבתות וא .את הכרת התודה
כלפי ההורי אשר הינה בדר! כלל פועל יוצא של התמיכה הניתנת על יד.
במחקר זה נעשה ניסיו לבדוק מה ההבדלי הקיימי בי אימהות לה ילד ע נכות
אינטלקטואלית לבי אמהות לה ילד ע התפתחות נורמטיבית וכ הא ההבדלי קשורי לחברה
אליה משתייכת הא ,כלומר ,הא יימצא הבדל בי אמהות המשתייכות לחברה החרדית לבי
אמהות המשתייכות לחברה החילונית .וכ מה תור להכרת תודה ,לרווחה נפשית ולצמיחה אישית
בקרב אמהות לילדי ע\ללא נכות אינטלקטואלית ,בחברה החרדית והחילונית.
השערות המחקר
 .1תחושת הצמיחה האישית ,הרווחה הנפשית ,התמיכה החברתית הנתפסת של סבי\ות,
גודל הרשת החברתית ותחושת הכרת התודה ,תהינה גבוהות יותר בקרב אמהות חרדיות
בהשוואה לאמהות חילוניות.
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 .2תחושת הצמיחה האישית ותחושת הכרת התודה ,תהינה גבוהות יותר בקרב אמהות לילד
ע נכות אינטלקטואלית בהשוואה לאמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית.
 .3התמיכה החברתית הנתפסת של סבי וסבתות וגודל הרשת החברתית תהינה נמוכות יותר
בקרב אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית בהשוואה לאמהות לילד ע התפתחות
נורמטיבית.
 .4התמיכה החברתית של הורי הא תיתפס ע"י האימהות כגבוהה יותר מהתמיכה של הורי
האב.
 .5לא יימצא הבדל בסגנו ההתקשרות בי אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית ובי אמהות
לילד ע התפתחות נורמטיבית וכ לא יימצא הבדל בי אמהות חרדיות לאימהות חילוניות.
 .6תחושת הרווחה הנפשית תהיה נמוכה יותר בקרב אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית
בהשוואה לאימהות לילד ע התפתחות נורמטיבית.
 .7תחושת הכרת התודה כלפי הורי הא תהיה גבוהה יותר מאשר תחושת הכרת התודה כלפי
הורי האב.
 .8ימצא קשר חיובי בי הכרת התודה לבי תחושת הצמיחה האישית והרווחה הנפשית .ככל
שהכרת התודה תהיה גבוהה יותר ,כ! תחושת הצמיחה האישית והרווחה הנפשית תהינה
גבוהות יותר.
 .9ימצא קשר חיובי בי התמיכה החברתית הנתפסת של סבי\ות וגודל הרשת החברתית לבי
הכרת התודה ,הרווחה הנפשית והצמיחה האישית .ככל שהתמיכה החברתית הנתפסת של
סבי\ות תהיה גבוהה יותר ,כ! הכרת התודה הרווחה הנפשית והצמיחה האישית תהינה
גבוהות יותר .
 .10ככל שהאימהות תאופיינה ברמות נמוכות יותר של הימנעות וחרדה בהתקשרות ,כ!
התמיכה החברתית הנתפסת של סבי\ות ,הכרת התודה ,הצמיחה האישית והרווחה הנפשית
תהינה גבוהות יותר.
 .11יימצא קשר חיובי בי תחושת הרווחה הנפשית לצמיחה האישית .ככל שהרווחה הנפשית
תהייה גבוהה יותר ,כ! ג הצמיחה האישית תהייה גבוהה יותר.
בנוס .תיבדק תרומת היחסית והמשולבת של רמות ההימנעות והחרדה בהתקשרות ,התמיכה
החברתית הנתפסת של סבי\ות והכרת תודה לצמיחה האישית ולרווחה הנפשית של אמהות
לילדי ע\וללא נכות אינטלקטואלית בחברה החרדית והחילונית.
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שיטה
נבדקי
במחקר נטלו חלק  187אמהות מתוכ  (52.4%) 98שילד ע נכות אינטלקטואלית )להל קבוצת
המחקר( ו (47.6%) 890שילד ע התפתחות נורמטיבית )להל קבוצת הביקורת( .מבי הנבדקות 91
) (48.7%חרדיות ו (51.3%) 96 0חילוניות.
טווח גילאי הילדי נע בי  ,307ממוצע הגילאי  .M=4.84 SD=1.47כ! שהאימהות אינ
קרובות עוד לשלב אבחו המגבלה ולפיכ! ה נמצאות בתקופה יציבה יחסית ואינ חוות עוד את
התגובות הראשוניות שלאחר האבחו  .במחקר הנוכחי נמצא כי מאז אבחנת הילדי עבר זמ של
כשנה עד מעל חמש שני.
במחקר נבדקו ג המשתני הרציפי הבאי בהתייחס למאפייני האישיי של הא :גיל
והשכלה.
במטרה לבדוק הא קיימי הבדלי בי קבוצות המחקר במאפייני אלה נעשה ניתוח
) 2x2 MANOVAהגדרה דתית  xנכות אינטלקטואלית\התפתחות נורמטיבית( .בניתוח זה נמצא
הבדל מובהק בי אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית לבי אמהות לילד ע התפתחות
נורמטיביתµ² =.18 ,

F(2,181)=19.85 , p<.001

א! לא נמצאה אינטראקציה מובהקת של

הגדרה דתיתxנכות אינטלקטואלית\התפתחות נורמטיבית.F(2,181)=2.03, p>.05 ,
כמו כ נמצא הבדל בי האמהות החרדיות לאמהות החילוניות, p<.001 µ² =.14 ,
F(2,181)=14.79
טבלה מס'  1מציגה את הממוצעי וסטיות התק של מדדי הגיל וההשכלה
עפ"י נכות אינטלקטואלית\התפתחות נורמטיבית.
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טבלה מס'  :1ממוצעי וסטיות תק של גיל והשכלה בקרב אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית
ולילד ע התפתחות נורמטיבית.
התפתחות
נכות אינטלקטואלית התפתחות נורמטיבית
מדדי

M

SD

גיל הא

34.69.

7.52

31.02

השכלה

14.02

1.80

15.16

M

)F(1,182

µ²

SD

6.23

***15.21

.08

2.06

***25.50

.13
***P<.05

עפ"י הממוצעי המוצגי בטבלה נית לראות שהאימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית
מבוגרות יותר והשכלת נמוכה יותר .יש לציי שבמהל! ניתוח הממצאי יילקחו בחשבו ג
הבדלי אלה.
טבלה מס'  2מציגה את הממוצעי וסטיות התק של מדדי הגיל וההשכלה עפ"י ההגדרה הדתית.

טבלה מס'  :2ממוצעי וסטיות תק של גיל והשכלה
בקרב אמהות חרדיות ואמהות חילוניות.
הגדרה דתית
חרדיות
מדדי

חילוניות

M

SD

M

SD

)F(1,182

µ²

גיל הא

31.19

7.82

34.76

6.03

***15.42

.08

השכלה

14.03

15.31

1.99

***18.44

.10

1.89

***P<.05
מהטבלה נית לראות שבניתוחי השונות שנעשו לכל מדד בנפרד ,נמצאו הבדלי מובהקי
בי האמהות החרדיות והחילוניות בשני המדדי .עפ"י הממוצעי המוצגי בטבלה נית
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לראות שהאימהות החילוניות ה מבוגרות יותר והשכלת גבוהה יותר .יש לציי שבמהל! ניתוח
הממצאי יילקחו בחשבו ג הבדלי אלה.
במחקר נבדקה ג הערכת האימהות את בריאות  .מבי הנבדקות (90.4%) 169 ,העריכו את
בריאות כטובה\טובה מאוד ורק  (9.6%) 18העריכו את בריאות כבינונית .בניתוחי  χ2לא נמצאו
הבדלי בי אמהות חרדיות לאימהות חילוניות או בי אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית לבי
אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית בהערכת בריאות .
כמו כ נאספו ג נתוני הכוללי משתני דמוגראפיי בקרב האמהות וכ מספר נתוני לגבי
הילדי .טבלאות מס'  3ו 40מציגות את המשתני הדמוגראפיי בקרב האמהות וכ את הנתוני
שנאספו לגבי הילדי ,תו! חלוקה בי אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית ואמהות לילד ע
התפתחות נורמטיבית ובי אמהות חרדיות ואמהות חילוניות.
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טבלה מס'  :3התפלגות המשתני הדמוגרפי )שכיחות ואחוזי(
בקרב האמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית בהשוואה לאימהות לילד ע התפתחות נורמטיבית
התפתחות
נכות אינטלקטואלית
מאפייני
מספר ילדי

מקו הלידה

עיסוק

מצב כלכלי

מגדר הילד

ערכי

n

%

התפתחות נורמטיבית
n

%

1

7

7.1

17

19.5

2

24

24.5

36

41.4

3

20

20.4

19

21.8

 4ומעלה

47

48

15

17.2

ישראל

92

93.9

82

92.1

אחר

6

6.1

7

7.9

לא עובדת

35

35.7

24

27.3

משרה חלקית

35

35.7

23

26.1

משרה מלאה

28

28.6

41

46.6

מעל לממוצע

21

21.6

25

28.1

ממוצע

29

29.9

45

50.6

מתחת לממוצע

48

48.5

17

21.3

זכר

60

61.2

41

46.1

נקבה

38

38.8

48

53.9

67

71.3

26

32.9

27

28.7

53

67.1

סדר הלידה בכור
לא בכור

χ2

*** 22.53

0.22

* 6.45

***15.40

* 4.31

***25.42
*p<.05, ***p<.001

מהטבלה נית לראות כי נמצאו הבדלי מובהקי בכל המדדי למעט מקו הלידה .נראה כי
מרבית האימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית הינ ילידות האר .(93.9%) 6כשליש מאימהות אלה
אינ עובדות ) ,(35.7%שליש נוס .עובדות במשרה חלקית ) (35.7%והשאר עובדות במשרה מלאה
) .(28.6%כמחצית מ האמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית דיווחו על כ! שמצב הכלכלי הינו
מתחת לממוצע ) (48.5%והיתר מצב ממוצע ) (29.9%או מעל לממוצע ) .(21.6%למחצית מבי
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האמהות יש למעלה מ 40ילדי ) .(48%בהתייחס לנתוני לגבי הילד ע הנכות האינטלקטואלית
נמצא כי מרבית הילדי הינ זכרי ) (61.2%והיתר נקבות ) .(38.8%כמו כ נמצא כי מרבית
הילדי ע הנכות האינטלקטואלית הינ בכורי ).(71.3%
עוד נית לראות מהטבלה כי בהתייחס לאמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית נמצא כי מרבית
האימהות הינ ילידות האר .(92.1%) 6כמו כ מרבית האימהות עובדות במשרה מלאה )(46.6%
ומצב הכלכלי ממוצע ) .(50.6%עוד נמצא כי למרבית האימהות יש  2ילדי ) .(41.4%בהתייחס
לנתוני לגבי הילד ע ההתפתחות הנורמטיבית נמצא כי ישנה חלוקה יחסית דומה בי הזכרי
) (46.1%ובי הנקבות ) (53.9וכי מרבית הילדי אינ בכורי ).(67.1%
בקרב האמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית נבדקה ג רמת הנכות אינטלקטואלית של הילד
וכ הזמ שעבר מאז קבלת האבחנה .מבי נבדקי המחקר רוב הנבדקי מאובחני כבעלי נכות
אינטלקטואלית קלה ) ,(57.4%עוד שליש כבעלי נכות אינטלקטואלית בינונית ) (31.9%והיתר בעלי
נכות אינטלקטואלית קשה ).(10.6%
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טבלה מס'  :4התפלגות המשתני הדמוגרפי )שכיחות ואחוזי(
בקרב האמהות החרדיות בהשוואה לאימהות החילוניות
הגדרה דתית
חרדיות
מאפייני

ערכי

n

%

n

1

10

11.1

14

14.7

2

17

18.9

43

45.3

3

12

13.3

27

28.4

 4ומעלה

51

56.7

11

11.6

ישראל

86

94.5

88

91.7

אחר

5

5. 5

8

8.3

לא עובדת

39

42.9

20

21.1

משרה חלקית

32

35.2

26

27.4

משרה מלאה

20

22

49

51.6

מעל לממוצע

7

7.8

39

40.6

ממוצע

28

31.1

46

47.9

מתחת לממוצע

55

61.1

מספר ילדי

מקו הלידה

עיסוק

מצב כלכלי

חילוניות

מגדר הילד זכר

11

%

***43.41

0.58

*** 18.85

*** 55.84

11.5

49

53.8

52

54.2

נקבה

42

46.2

44

45.8

סדר הלידה בכור

47

58.0

46

50

34

42.0

46

50

לא בכור

χ2

.00

1.12

***P<.001
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מהטבלה נית לראות כי נמצאו הבדלי מובהקי במספר הילדי ,עיסוק הא והמצב הכלכלי.
למרבית האימהות החרדיות ישנ  4ילדי ומעלה ) (56.7%ומרבית ילידות האר .(94.5%) 6חלק גדול
מ האימהות הינ אינ עובדות ) (42.9%והיתר עובדות במשרה חלקית ) (35.2%או במשרה מלאה
) .(22%מרבית האימהות החרדיות דיווחו על מצב כלכלי מתחת לממוצע ) .(61.1%בהתייחס לנתוני
לגבי הילד נמצא כי כמחצית מבי הילדי הינ זכרי ) (53.8%והיתר נקבות ) .(46.2%כמו כ מחצית
מ הילדי הינ בכורי ) (58%והיתר אינ בכורי ).(42%
בהתייחס לאימהות החילוניות נית לראות מ הטבלה כי למרבית האימהות יש  2ילדי
) .(45.3%מרבית ילידות האר (91.7%) 6אשר עובדות במשרה מלאה ) .(51.6%עוד נית לראות
מהטבלה כי רוב האימהות דיווחו על מצב כלכלי מעל לממוצע ) (40.6%או ממוצע ) (47.9%ורק
מיעוט מבי האימהות דיווחו על מצב כלכלי מתחת לממוצע ) .(11.5%בהתייחס לנתוני לגבי
הילדי נמצא כי כמחצית מה הינ זכרי ) (54.2%והיתר נקבות ) (45.8%וכי כמחצית מה הינ
בכורי ומחצית אינ בכורי ).(50%
הלי*
במטרה לאתר אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית נעשתה פנייה למדע הראשי של משרד
החינו! .לאחר קבלת אישור לעריכת המחקר מאת המדע הראשי אותרו גננות מכל רחבי האר 6אשר
בגניה ילדי ע נכות אינטלקטואלית .לאחר שיחה טלפונית ע הגננות והסבר על מטרת המחקר
נשלחו אליה שאלוני וה הועברו על יד לאימהות המתאימות .בנוס .נעשתה פנייה אל רכזת
תחו פיגור בעיריית בני ברק ולאחר קבלת אישורה הועברו שאלוני לאימהות מתאימות באמצעות
העו"ס .על מנת לשמור על סודיות לא מוספרו השאלוני כ! שלא נית היה לדעת מי מהאימהות
בחרה לענות על השאלו ומי סירבה .אל השאלוני צורפה מעטפה מבוילת להחזרת השאלו וכ
צור .מכתב הסבר בו הובהר לה כי ההשתתפות במחקר הינה רשות בלבד וה אינ מחויבות להחזיר
את השאלוני .כמו כ הוסבר לאמהות כי תשמר סודיות מלאה ואנונימיות לגבי משתתפות המחקר.
בנוס .לשאלוני הכתובי שהועברו הוכ שאלו מקוו ונעשתה פנייה לאימהות אשר משתתפות
בפורומי להורי לילדי ע נכות אינטלקטואלית .מרבית השאלוני הוחזרו באמצעות המעטפה
המבוילת שצורפה ,ע זאת בחלק מהמקרי הוחזרו השאלוני באמצעות איסו .מרוכז של הגננת
והעברה אל מפקחת המתי"א .ג במקרי אלו לא סומנו השאלוני ולא נית היה לדעת מהיכ
הוחזרו\לא הוחזרו השאלוני.
על מנת לאסו .שאלוני מאימהות לילד ע התפתחות נורמטיבית נעשתה פנייה לאימהות
שונות ברחבי האר 6באמצעות אימהות לה ילד בגילאי  307אשר לומד במסגרת חינוכית וכ
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באמצעות שיטה של "כדור שלג" .ג לקבוצה זו הוכ שאלו מקוו אשר הועבר לאימהות באמצעות
המייל\ואו באמצעות פורומי שוני באינטרנט.
מתו! כ 5500שאלוני שנשלחו ,הוחזרו לבסו 187 .שאלוני ,כ! שאחוזי ההיענות היו קרובי
ל.30%0
חשוב לציי כי הפנייה להשתתפות במחקר יועדה לאימהות חרדיות וחילוניות בלבד ובמקרי
בה הוחזר שאלו מא מסורתית או דתית לאומית ,השאלו לא הוכנס לניתוח הנתוני.
כלי
 .1שאלו להערכת תמיכה פונקציונאלית של הסבי והסבתות ).(Dunst, Trivette & Deal, 1988
השאלו המונה  22פריטי ,בודק את התמיכה האינסטרומנטאלית המתבטאת בעזרה בהסעות או
עזרה בשמירה על הילדי )לדוגמא :הא הורי! עוזרי ל! בהסעות( ,וכ את התמיכה
האמוציונאלית המתבטאת ביכולת לשוחח ,לעודד ,לבטא אכפתיות וכו' )לדוגמא :הא חמי!
וחמות! מעודדי אות! כאשר קשה ל!?( השאלו נית בשתי גרסאות זהות לגבי הורי הא והורי
האב .הערכי של כל פריט היו על גבי סול ב  7דרגות 1 :מציי "א .פע" ו 70מציי "תמיד" )נספח
 .(2חישוב המדדי נעשה עפ"י ממוצע ההערכות של כל נבדקת בפריטי המשתייכי להורי
הא\הורי האב .ככל שהציו גבוה יותר ,הא מדווחת כי היא מקבלת תמיכה רבה יותר מהורי הא
או הורי האב .במחקר הנוכחי נמצאה עקביות פנימית של  .94במימד האמוציונאלי ו .910במימד
האינסטרומנטאלי.
 .2שאלו תמיכה סטרוקטורלית )להכרת הרשת החברתית(Social Support Network .
השאלו פותח ע"י  (1984) Kazak & Wilcoxעל פי טכניקה של  .(1980) Hirschמטרת השאלו
הייתה לבדוק את האפיוני הסטרוקטורליי של הרשת החברתית ,ואת מיקו הסבי והסבתות
ברשת זו .השאלו תורג לעברית לצור! מחקר קוד של פינדלר ) (1997והוא הותא למטרותיו
הספציפיות של מחקר זה .לצור! המחקר הנוכחי התבקשה כל אחת מהאמהות למלא רשימה של 10
דמויות שונות המעניקות לה תמיכה .גודל הרשת החברתית נקבע בהתא לשאלה כמה דמויות
הוזכרו ברשימה.
.3שאלו צמיחה אישית ממשבר )(Posttraumatic Growth Inventor
שאלו זה חובר ע"י טדסקי וקלהו ) (Tedeschi & Calhoun, 1996ותורג לעברית ע"י ב שלמה
) .(2001השאלו מתייחס ליכולת הצמיחה העשויה להתרחש בעקבות טראומה ומשבר ,וכולל חמישה
ממדי של צמיחה פוסט0טראומטית :ממד ההתייחסות לאחר ,ממד אפשרויות חדשות ,ממד של
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חוס אישי ,ממד של שינוי רוחני והערכה של החיי .בשאלו  22היגדי לדיווח עצמי ,הנבדקות
התבקשו לחשוב על תפקידה כא ולציי לגבי כל היגד באיזה מידה התרחש שינוי בחייה )א בכלל(
במהל! השנה/שנתיי אחרונות )לדוגמא":יש לי תחושה חזקה יותר של קירבה לאחרי"" ,למדתי
למצוא משמעות רבה יותר בחיי"( .התשובות ניתנו על סול ליקרט ב  6דרגות ,כשדרגה  1ייצגה
את התשובה "בכלל לא חוויתי שינוי זה " ודרגה  6ייצגה את התשובה "חוויתי שינוי זה במידה רבה
מאוד" .לכל נבדקת חושב ציו ממוצע לגבי תשובותיה בפריטי השאלו  .ככל שהציו המתקבל גבוה
יותר יש לא תחושת צמיחה גבוהה .המהימנות הפנימית של הכלי שנמדדה ע"י )Tedeschi ,1996
 (& Calhounהייתה אלפא של קרונב!  .90במחקר הנוכחי נמצאה עקביות פנימית של .93
 .4שאלו לסיווג סגנונות התקשרות )( Self Report Measurement of Adult Attachment
) .(Brennan, Clark and Shaver, 1998השאלו בודק שני מימדי בהתקשרות של מבוגרי.
השאלו מתייחס לשני מדדי התקשרות :מדד הימנעות בהתקשרות )לדוגמא" :אני מעדיפה לא
להראות לאנשי אחרי כיצד אני מרגישה בפני"( ומדד החרדה בהתקשרות )לדוגמא":אני
מודאגת מכ! שאנטש"( ,כשכל אחד מה כולל  18היגדי .עבור כל מדד התקשרות חושב ציו כללי
המורכב מממוצע של  18ההיגדי .ציו נמו! במדד ההימנעות והחרדה מעיד על התקשרות בטוחה.
בכל הגד הנבדקת מתבקשת לדרג את עצמה בסקלה של  107ביחס למידת הסכמתה ע אותו הגד
) =1מאוד לא מסכימה =7 ,מאוד מסכימה .במחקר הנוכחי נמצאה עקביות פנימית של  .88במימד
ההימנעות ו 890במימד החרדה.
 .5שאלו הכרת תודה )Gratitude Questionnaire) .(McCullough, Emmons & Tsang , 2002
 (GQ6הינו שאלו אשר בודק את הנכונות להכרת תודה .חוקרי אלו הגדירו את הנטייה להכרת
תודה כ"נטייה מוכללת להכיר ולהגיב ברגשות חיוביי של הערכה והודיה לתפקיד שממלאת
נדיבות של אחרי בחוויות ותוצאות חיוביות שמשיג הפרט ) .(Emmons et al, 2003השאלו עובד
וצומצ ע"י החוקרי לגרסה המכילה  6היגדי.
השאלו הותא לצור! המחקר הנוכחי והוסר ממנו היגד נוס ..כל נבדקת התבקשה לענות על
השאלו בהתייחסות כלפי הוריה )לדוגמא" :יש לי כל כ! הרבה דברי עליה אני מכירה תודה
להוריי"( וכלפי הורי בעלה בנפרד )לדוגמא" :זמ רב יכול לעבור לפני שארגיש הכרת תודה לחמי
וחמותי"( .ההיגדי מדורגי בסקאלה של  =1) 107מאוד לא מסכי ו = 70מסכי מאוד( .ככל
שהציו בשאלו יהיה גבוה יותר ,כ! הכרת התודה גבוהה יותר .במחקר הנוכחי נמצאה עקביות
פנימית של  .94להורי הא ו 92 0להורי האב.
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 .6שאלו רווחה נפשית – (WHO-FIVE WELL BEING INDEX) .(Bech, 1998) .הינו שאלו
המודד את המימדי הפסיכולוגיי של הרווחה הנפשית הכוללי :מצב רוח חיובי ,חיוניות והבעת
עניי בדברי .מדובר בשאלו שנגזר מתו! שאלו רחב יותר שעסק באיכות חיי של חולי סכרת
) .(who, 1990השאלו המקורי כלל  28פריטי ולאחר מכ צומצ ל 100פריטי בשל ההומוגניות
של הפריטי) . Bech, Gudex & Staehr Johansen) (1996בשאלו הנוכחי נכללו  5פריטי מתו!
ה 100כאשר הפריטי שנכללו ה אלו אשר היו מנוסחי באופ חיובי בלבד .ההיגדי מדורגי
בסקאלה של  .005המדד בשאלו זה נבנה עפ"י ממוצע הפריטי כ! שככל שהדרוג גבוה יותר כ!
הרווחה הנפשית גבוהה יותר .במחקר הנוכחי נמצאה עקביות פנימית של .88
 .7שאלו פרטי אישיי:
שאלו פרטי אישיי כלל מאפייני אישיי המתייחסי לאמהות ,לילד ולסבי\ות .להל
המאפייני האישיי אשר נבדקו:
א .שאלות לגבי הילד :גיל ,מי  ,אבחנה רפואית ,אחוז הנכות ותאור המגבלה הפונקציונאלית.
ב .שאלות המתייחסות לא :גיל ,מספר שנות השכלה ,אר 6לידה ,מצב בריאות ,מצב כלכלי ,רמת
דתיות של הא.
ג .שאלות לגבי הסבי והסבתות :גיל ,מצב בריאות ,מרחק גיאוגרפי ,תדירות הביקורי.

משתנים
משתנים תלויים:

כלי המחקר

הכרת תודה

שאלו הכרת תודה ) McCullough, Emmons
(& Tsang, 2002

רווחה נפשית

שאלו רווחה נפשית ).(Bech, 1998

צמיחה אישית

שאלו צמיחה אישית ממשבר) & Tedeschi
(Calhoun, 1996

משתנים בלתי תלויים:
אוריינטציית ההתקשרות

שאלו לסיווג סגנונות התקשרות ) Brennan,
.(Clark and Shaver, 1998

תמיכה חברתית של סבים\ות

שאלו להערכת תמיכה פונקציונאלית של
הסבי והסבתות ) Dunst, Trivette & Deal,
.(1988
שאלו תמיכה סטרוקטורלית )להכרת הרשת
החברתית )( Kazak & Wilcox,1984

רשת חברתית
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תוצאות
ממצאי המחקר יוצגו ב 30חלקי :בחלק הראשו יוצגו ההבדלי בי אימהות לילד ע נכות
אינטלקטואלית לבי אימהות לילד ע התפתחות נורמטיבית וכ הבדל בי אמהות חרדיות לבי
אימהות חילוניות במדדי המחקר השוני.
בחלק השני יובאו ממצאי המתייחסי לקשרי בי מדדי המחקר השוני ובחלק השלישי יוצגו
ניתוחי הרגרסיה להסבר השונות של הצמיחה והרווחה הנפשית.
הבדלי בי קבוצות המחקר
השערות המחקר  103מתייחסות להבדלי בי אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית לבי אמהות
לילד ע התפתחות נורמטיבית ובי אמהות חרדיות לבי אמהות חילוניות .במטרה לבדוק השערות
אלה נעשו ניתוחי ) 2X2 MANOVAנכות אינטלקטואלית\התפתחות נורמטיבית Xהגדרה דתית(.
ניתוחי אלה נעשו לגבי קבוצות המשתני הבאות :התקשרות ,תמיכה חברתית ,הכרת תודה,
צמיחה ורווחה נפשית .להל יובאו ממצאי ניתוחי אלה.
התקשרות
ההתקשרות במחקר נבדקה באמצעות שני ממדי :הימנעות וחרדה .עפ"י השערת המחקר לא
יימצא הבדל במדדי ההתקשרות בי אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית לבי אמהות לילד ע
התפתחות נורמטיבית וכ לא יימצא הבדל בי אמהות חרדיות לאמהות חילוניות.
במטרה לבדוק השערות אלה נעשה ניתוח ) 2 X2 MANOVAנכות אינטלקטואלית\התפתחות
נורמטיבית Xהגדרה דתית( .בניתוח נמצא הבדל מובהק בי חרדי לבי חילונייF(2,182) :
 ,=11.43, p<.001, µ² =.11א! לא נמצא הבדל מובהק בי אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית
לבי אימהות לילד ע התפתחות נורמטיבית .F(2,182) =1.89, p>.05 ,מאיד! נמצאה
אינטראקציה מובהקת של הגדרה דתית  Xנכות אינטלקטואלית\התפתחות נורמטיבית )F(2,182
.=4.64, p<.05, µ² =.05,
הממוצעי וסטיות התק של מדדי ההתקשרות בקרב קבוצות המחקר וכ תוצאות ניתוחי השונות
שנעשו להשוואה בי הקבוצות בכל אחד ממדדי ההתקשרות מוצגי בטבלה מס .5
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טבלה מס'  – 5ממוצעי וסטיות התק של מדדי ההתקשרות עפ"י הגדרה דתית
בקרב אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית ובקרב אימהות לילד ע התפתחות נורמטיבית
אמהות לילד ע
נכות אינטלקטואלית

אמהות לילד ע

הגדרה דתית X

הגדרה דתית

נכות אינטלקטואלית\

התפתחות נורמטיבית

התפתחות נורמטיבית
מדדי

חרדי

חילוני

חרדי

חילוני

)F(1,183

µ²

)F(1,183

µ²

הימנעות
M

3.43

3.57

3.30

4.30

SD

1.19

1.09

0.96

1.00

0.07

***13.15

**7.45

0.04

חרדה
3.22

M

3.55

4.11

2.98

***19.58

0.10

0.03
SD

1.24

1.33

0.88

0.93

*P<.05, **P<.01, ***P<.001

מהטבלה נית לראות שבניתוחי השונות שנעשו לכל מדד בנפרד נמצאו הבדלי מובהקי בי
אמהות חרדיות לאימהות חילוניות בשני המדדי וכי ממוצעי האמהות החילוניות גבוהי יותר,
כלומר האמהות החילוניות מאופיינות ברמות הימנעות וחרדה גבוהות יותר.
כזכור נמצאה ג אינטראקציה מובהקת של הגדרה דתית  Xנכות אינטלקטואלית\התפתחות
נורמטיבית בשני המדדי ג יחד .תרשימי  2ו 30מציגי אינטראקציות אלה .מהתרשימי נית
לראות כי בקרב האמהות החרדיות לא נמצא הבדל בי אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית ובי
אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית בשני המדדי .מאיד! בקרב האמהות החילוניות נמצא שיש
הבדל בי אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית ובי אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית ,כאשר
האמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית מאופיינות ברמת חרדה והימנעות נמוכי יותר מאשר
אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית.
מסיכו הממצאי עולה כי בהתא להשערה לא נמצא הבדל בי אמהות לילד ע נכות
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*5.97

אינטלקטואלית לבי אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית במדדי ההימנעות והחרדה בהתקשרות.
מאיד! בניגוד להשערות נמצא הבדל במדדי ההימנעות והחרדה בי אמהות חרדיות לאמהות
חילוניות כאשר האמהות החרדיות מאופיינות ברמת הימנעות וחרדה נמוכות יותר מאשר האמהות
החילוניות .עוד עולה כי בקרב האמהות החרדיות אי הבדל בי אמהות לילד ע נכות
אינטלקטואלית ובי אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית בשני המדדי .מאיד! בקרב האמהות
החילוניות נמצא שאמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית מאופיינות בחרדה והימנעות נמוכי יותר
מאשר אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית.

תרשי מס'  :1רמת ההימנעות בהתקשרות בקרב אמהות חילונית וחרדיות
לילדי ע וללא נכות אינטלקטואלית.

תרשי מס'  :2רמת החרדה בהתקשרות בקרב אמהות חילונית וחרדיות
לילדי ע וללא נכות אינטלקטואלית
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תמיכה חברתית
עפ"י השערות המחקר התמיכה החברתית הנתפסת של סבי\ות תהיה נמוכה יותר בקרב
אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית בהשוואה לאמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית .כמו כ
שוער כי התמיכה החברתית הנתפסת של סבי\ות תהיה גבוהה יותר בקרב אמהות חרדיות
בהשוואה לאמהות חילוניות.
התמיכה נבדקה באמצעות שאלו שבו ההתייחסות הייתה להורי הא ולהורי האב בנפרד
ונבדקו שני סוגי תמיכה :אינסטרומנטאלית ואמוציונאלית .בניתוח 2X2 MANOVA
)נכות אינטלקטואלית\התפתחות נורמטיבית Xחרדית\חילונית( להשוואה בי הקבוצות השונות
נמצא הבדל מובהק בי אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית לבי אמהות לילד ע התפתחות
נורמטיבית  F(4,180)= 4.22, p<.01, µ² = .09,וכ נמצא הבדל מובהק בי חרדיות לחילוניות
 .F(4,180)= 3.50, p<.01, µ² =.07ע זאת לא נמצאה אינטראקציה מובהקת של נכות
אינטלקטואלית\התפתחות נורמטיבית  Xהגדרה דתית F(4,180)=1.58, p>.05
בהתייחס להבדל בי חרדי לחילוניי ,בניתוחי השונות שנעשו לכל מדד בנפרד ,לא נמצאו
הבדלי מובהקי בי א .אחד מהמדדי ועל כ להל לא ידווח על הבדלי בי החרדיות לחילוניות
במדדי התמיכה .הממוצעי וסטיות התק של מדדי התמיכה בקרב אימהות לילד ע נכות
אינטלקטואלית ובקרב אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית מוצגי בטבלה מס' :6

טבלה מס'  :6הממוצעי וסטיות התק של התמיכה מהורי הא והורי האב בקרב אימהות לילד
ע נכות אינטלקטואלית ובקרב אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית
רמת התפקוד
אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית
מדדי

M

אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית
M

SD

SD

)F(1,183

µ²

תמיכת הורי הא:
אינסטרומנטאלית

5.01

1.26

5.54

1.34

**8.04

.04

אמוציונאלית

3.38

1.61

4.12

1.78

**8.92

.05

תמיכת הורי האב:
אינסטרומנטאלית

3.95

1.33

4.60

1.40

**9.51

.05

אמוציונאלית

2.85

1.29

3.46

1.73

**7.03

.04
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בניתוחי השונות שנעשו לכל מדד בנפרד נמצאו הבדלי מובהקי בי אמהות לילד ע נכות
אינטלקטואלית לבי אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית בכל ארבעת המדדי .מהממוצעי
המוצגי בטבלה נית לראות שבכל המדדי רמת התמיכה המדווחת ע"י אמהות לילד ע
התפתחות נורמטיבית הינה גבוהה מזו של אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית.
כזכור מדדי התמיכה כוללי שני סוגי תמיכה :אינסטרומנטאלית ואמוציונאלית ומתייחסי
לתמיכת הורי הא והורי האב .במטרה לבדוק הא קיימי הבדלי בי סוגי התמיכה מחד ובי
תמיכת הורי הא לתמיכת הורי האב מאיד! ,נעשה ניתוח שונות ) 2X2X2X2נכות אינטלקטואלית\
התפתחות נורמטיבית Xהגדרה דתית Xהורי הא\הורי האב Xאמוציונאלית\אינסטרומנטאלית(.
בניתוח זה נמצא הבדל מובהק בי תמיכת הורי הא לבי תמיכת הורי האבF(1,183)=38.78, ,
p<.001, µ² =.18
נראה שתמיכת הורי הא  M=5.26, SD=1.32במדד האמוציונאלי וM=3.73, SD=1.73 ,0
במדד האינסטרומנטאלי גבוהה יותר מזו של הורי האב M=4.26, SD=.1.44 ,וM=3.14,0
 SD=1.54בהתאמה.
בניתוח השונות נמצא ג הבדל מובהק בי שני סוגי התמיכה F(1,183)=366.10, p<.001,. µ² = 67
כפי שנית

לראות מהממוצעי המוצגי ,התמיכה האמוציונאלית גבוהה מהתמיכה

האינסטרומנטאלית ,ה בקרב הורי הא וה בקרב הורי האב .בניתוח השונות נמצאה ג אינטראקציה
מובהקת של הורי הא\הורי האב  Xסוג התמיכה F(1,183)=15.03, p<.001, µ² = .08
תרשי מס'  3מציג אינטראקציה זו
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תרשי מס'  :3רמת התמיכה האינסטרומנטלית והאמוציונאלית הנתפסת
מהורי הא והורי האב
מהתרשי נית לראות שבשתי הקבוצות הערכת התמיכה האמוציונאלית גבוהה מהערכת
התמיכה האינסטרומנטאלית מכל ההורי ,אלא שבקרב הורי הא ,הפער גדול יותר מאשר בקרב
הורי האב .בניתוח  2X2 MANOVAנמצאה ג אינטראקציה משולשת של קבוצות  Xהגדרה דתית
Xסוג התמיכהF(1,183) = 6.22, p<.05, µ² =.03 ,
בניתוחי  Simple effectשנעשו בקרב אמהות לילדי ע נכות אינטלקטואלית ואמהות לילדי
ע התפתחות נורמטיבית בנפרד ,נמצא שקיימת אינטראקציה של הגדרה דתית  Xסוג התמיכה
בקרב אמהות לילדי ע נכות אינטלקטואלית  F(1,196)= 17.69, p<.001, µ² = .16א! לא
בקרב אמהות לילדי ע התפתחות נורמטיביתF(1,187)= .54, p>.05,
בניתוחי  Simple effectנוספי ,נמצא הבדל מובהק בי שני סוגי התמיכה בקרב אמהות
חרדיות
 F(1,149)= 141.90, p<.001, µ² = .74ובקרב האמהות החילוניות F(1,174)= 53.85,
 p<.001, µ² =.53ע זאת עפ"י גודל האפקט ) (Etaנראה שההבדל בי שני סוגי התמיכה בקרב
האמהות החרדיות ,גדול מזה שבקרב האימהות החילוניות .תרשי מס'  5מציג את ממוצעי
התמיכה האינסטרומנטאלית והאמוציונאלית בקבוצות השונות
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אמהות לילד ע
התפתחות נורמטיבית

אמהות לילד ע
נכות אינטלקטואלית

תרשי מס'  :4ממוצעי התמיכה האינסטרומנטלית והאמוציונאלית הנתפסת של הורי האב והורי
הא בקרב ארבע קבוצות המחקר

כפי שנית לראות מהתרשי ,בכל קבוצות המחקר ,התמיכה האמוציונאלית ,רבה יותר מאשר
התמיכה האינסטרומנטאלית .ע זאת ,בקרב אמהות חרדיות לה ילד ע נכות אינטלקטואלית,
הפער בי שני סוגי התמיכה גדול בהרבה ,כאשר התמיכה האינסטרומנטאלית מועטה מהתמיכה
האמוציונאלית בכל הקבוצות האחרות.
לסיכו נית לראות כי השערת המחקר אוששה לאחר שנמצא כי אמהות לילד ע התפתחות
נורמטיבית אכ מדווחות על תמיכה רבה יותר מאשר אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית וכי
תמיכת הורי הא בקרב ארבע הקבוצות גבוהה יותר מתמיכת הורי האב ה במדד האמוציונאלי וה
במדד האינסטרומנטאלי .כמו כ נית לראות כי בכל ארבע הקבוצות התמיכה האמוציונאלית של
הורי הא ושל הורי האב גבוהה מהתמיכה האינסטרומנטאלית ,א כי בקרב הורי הא הפער בי
שני סוגי התמיכה גדול יותר .יתר על כ  ,בקרב אמהות חרדיות לה ילד ע נכות אינטלקטואלית,
פער זה גדול במיוחד .השערת המחקר הנוספת לא אוששה ולא נמצא הבדל בתמיכה החברתית
הנתפסת של סבי\ות בי אמהות חרדיות לאמהות חילוניות.
משתנה נוס .בתחו התמיכה אשר נבדק במחקר היה גודל רשת התמיכה החברתית .בניתוח
שונות ) 2X2דת  Xהתפתחות( לא נמצא הבדל מובהק בי גודל הרשת החברתית של אימהות לילד
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ע התפתחות נורמטיבית ואימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית .F(1,183)=.38, p>.05 ,מאיד!,
נמצאו הבדלי מובהקי בגודל הרשת החברתית בי אמהות חרדיות לאימהות חילוניות,
 F(1,183)=9.37,p<.01, µ² =.05וכ נמצאה אינטראקציה מובהקת של הגדרה דתית  Xהתפתחות
 .F(1,183)=5.30, p<.05, µ² =.003נראה כי הרשת החברתית של החרדיות M=7.41,SD=2.10
גדולה מזו של הנבדקות החילוניות M=6.28, SD=3.00
בניתוח השונות נמצאה אינטראקציה מובהקת של התפתחות  Xהגדרה דתית .תרשי מס' 5
מציג אינטראקציה זו.

תרשי מס'  :5ממוצעי גודל הרשת החברתית בקרב ארבע קבוצות המחקר
מהתרשי נית לראות שבעוד שבקרב החרדיות רשת התמיכה החברתית גדולה יותר בקרב
אמהות לילדי ע התפתחות נורמטיבית הרי שבקרב האמהות החילוניות הרשת החברתית גדולה
יותר בקרב אמהות לילדי ע נכות אינטלקטואלית.
בניתוחי

 SIMPLE EFFECTשנעשו לבדיקת מקור האינטראקציה נמצא שבקרב

החרדיות ההבדל בי אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית ובי אמהות לילד ע התפתחות
נורמטיבית אינו מובהק  F(1,89)=2.09, p>.05ואילו בקרב החילוניות ההבדל מובהק,
F(1,94)=3.33, p<.05, µ² =.03
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הכרת תודה
על פי השערות המחקר הכרת התודה תהיה רבה יותר בקרב אמהות לילד ע נכות
אינטלקטואלית בהשוואה לאמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית .כמו כ הכרת התודה בקרב
אמהות חרדיות תהיה רבה מהכרת התודה בקרב אמהות חילוניות .במטרה לבדוק הא קיימי
הבדלי בי אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית לבי אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית ובי
אמהות חרדיות לאימהות חילוניות במידת הכרת התודה שה חשות כלפי הורי הא והורי האב
נעשה ניתוח ) .2X2 MANOVAנכות אינטלקטואלית\התפתחות נורמטיבית  Xחרדית\חילונית(.
בניתוח זה נמצא הבדל מובהק רק בהתייחס להגדרה הדתית F(2,182)= 6.10, p<.01 µ²eta =.06
הממוצעי וסטיות התק וכ תוצאות ניתוחי השונות שנעשו בנפרד לכל מדד מוצגי בטבלה
מס' .7
טבלה מס'  :7ממוצעי וסטיות התק של מדדי הכרת התודה כלפי הורי הא והורי האב
עפ"י הגדרה דתית

הגדרה דתית
חילוניות

חרדיות
הכרת תודה

M

הורי הא

6.29

1.15

הורי האב

5.41

1.53

SD

)F(1,183

µ²

SD

M

5.72

1.48

**8.74

.05

4.92

1.52

*4.88

.03
*P<.05 **p<.01

כפי שנראה מהטבלה בניתוחי השונות שנעשו בנפרד לכל מדד ,נמצאו הבדלי מובהקי בי
אמהות חרדיות לאמהות חילוניות בשני המדדי .עפ"י הממוצעי המוצגי בטבלה נית לראות
שהכרת התודה של האמהות החרדיות גבוהה מזו של האימהות החילוניות.
כמו כ מהטבלה נית לראות כי באופ כללי הכרת התודה היא גבוהה יחסית )מעל חמש( בסול
ב שבע דרגות.
ממוצעי הכרת התודה להורי הא ,גבוהה מזו של הורי האב .ואכ בניתוח שונות ) 2X2X2נכות
אינטלקטואלית\התפתחות נורמטיבית  Xחרדית\חילונית\הורי הא\הורי האב( ע מדידות חוזרות
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לגבי ההבדל בי הורי הא להורי האב ,נמצא הבדל מובהק .F(1,183)= 35.71, p<.001, µ² = .16
ממוצע הכרת התודה להורי הא  M=5.99, SD=1.36גבוה מממוצע הכרת התודה להורי האב
 .M=5.16, SD=1.54יחד ע זאת יש לציי שלא נמצאו אינטראקציות מובהקות כלשה של הורי
הא\הורי האב ע נכות אינטלקטואלית\התפתחות נורמטיבית או הגדרה דתית.
לסיכו נית לומר כי בהתא להשערת המחקר אכ נמצא כי אמהות חרדיות מדווחות על הכרת
תודה גבוהה יותר מאשר אמהות חילוניות ,ע זאת בניגוד להשערת המחקר לא נמצא הבדל בהכרת
התודה בי אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית לבי אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית.
ממצא נוס .מראה כי הכרת התודה להורי הא גבוהה מהכרת התודה להורי האב.
רווחה נפשית וצמיחה
השערות המחקר  2 ,1ו 60מתייחסות להבדלי בי קבוצות המחקר ברווחה הנפשית ובצמיחה.
עפ"י ההשערות ,תחושת הצמיחה והרווחה הנפשית ,תהינה גבוהות יותר בקרב אמהות חרדיות
בהשוואה לאמהות חילוניות וכ תחושת הצמיחה תהיה גבוהה יותר בקרב אמהות לילד ע נכות
אינטלקטואלית בהשוואה לאמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית .כמו כ שוער כי תחושת הרווחה
הנפשית בקרב אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית תהיה נמוכה יותר מאשר בקרב אמהות לילד
ע התפתחות נורמטיבית.
במטרה לבדוק השערות אלה נעשה ניתוח ) 2X2 MANOVAקבוצות  Xהגדרה דתית( .בניתוח
זה נמצא הבדל מובהק בי אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית לבי אמהות לילד ע התפתחות
נורמטיבית F(2,181) = 17.71, p<.001, µ² = .16
וכ נמצא הבדל מובהק בי חרדי לחילוניי  F(2,181)= 15.65, p<.001, µ²eta = .15א! לא
נמצאה אינטראקציה מובהקת של הגדרה דתית  XקבוצותF(2,181)=.79, p>.05,
הממוצעי וסטיות התק של אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית ושל אמהות לילד ע
התפתחות נורמטיבית במדדי הרווחה הנפשית והצמיחה ,מוצגי בטבלה מס' .8
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טבלה מס'  : 8ממוצעי וסטיות התק במדדי הרווחה הנפשית והצמיחה בקרב אמהות לילד ע
נכות אינטלקטואלית ואמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית

מדדי

אמהות לילד ע
נכות אינטלקטואלית
M

אמהות לילד ע
התפתחות נורמטיבית

SD

רווחה נפשית

2.29

צמיחה אישית

.94 4.19

SD M

1.03

3.07

.85

4.30

.79

)F(1,182

µ²

***33.57

.16

1.31

.01
***P <.001

מהטבלה נית לראות שבניתוחי השונות שנעשו בנפרד לכל מדד נמצא הבדל מובהק בי שתי
קבוצות האמהות רק בהתייחס לרווחה הנפשית .עפ"י הממוצעי המוצגי בטבלה נראה כי
בקרב אמהות שילדיה ע התפתחות נורמטיבית ,הרווחה הנפשית גבוהה מזו שבקרב אמהות
לילד ע נכות אינטלקטואלית .כזכור ,בניתוח השונות נמצא הבדל מובהק ג בי חרדיות
לחילוניות .הממוצעי וסטיות התק של קבוצות אלה ברווחה הנפשית ובצמיחה האישית,
מוצגי בטבלה מס' :9

טבלה מס'  :9ממוצעי וסטיות התק במדדי הרווחה הנפשית והצמיחה בקרב אמהות חרדיות
ואמהות חילוניות

מדדי

חרדיות
M

רווחה נפשית
צמיחה אישית

2.87
4.58

SD

חילוניות
SD M

.97

1.14 2.46

.80

.82 3.92

)F(1,182

***33.57
***30.52

µ²

.16
.14
***p<.001
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בניתוחי השונות שנעשו לכל מדד בנפרד ,נמצאו הבדלי מובהקי בי אמהות חרדיות לאמהות
חילוניות בשני המדדי .עפ"י הממוצעי המוצגי בטבלה נראה כי בשני המדדי ממוצעי האמהות
החרדיות גבוהי מממוצעי האמהות החילוניות .כלומר ,הרווחה הנפשית והצמיחה האישית גבוהה
יותר בקרב אמהות חרדיות בהשוואה לאמהות חילוניות.
מסיכו ממצאי המחקר עולה כי בהתא להשערת המחקר נמצא כי אמהות לילד ע התפתחות
נורמטיבית מדווחות על רווחה נפשית גבוהה יותר מאשר אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית.
ע זאת ,לא נמצא הבדל בצמיחה הנפשית בי שתי קבוצות אלה .בהתייחס להבדלי בי אמהות
חרדיות לאימהות חילוניות נמצא כי בהתא להשערות המחקר ,אמהות חרדיות אכ דיווחו על
רווחה נפשית גבוהה יותר ועל צמיחה אישית גבוהה יותר מאשר האימהות החילוניות.
הקשר בי משתני המחקר
השערות המחקר ארבע ,חמש ,שש ושבע מתייחסות לקשרי שבי משתני המחקר .במטרה
לבדוק קשרי אלה חושבו מתאמי פירסו לכל המדג ולכל אחת מקבוצות המחקר בנפרד .בנוס.
נעשו ניתוחי  Zשל פישר להשוואה בי קבוצות המחקר השונות במתאמי שבי המדדי .להל
יובאו המתאמי שנתקבלו לכלל המדג ובאות מקרי בה נמצאו הבדלי בי קבוצות המחקר,
יובאו ג ניתוחי  Zשל פישר וג המתאמי בנפרד לכל אחת מקבוצות המחקר.
הקשר בי התקשרות לבי מדדי המחקר
במחקר נבדקו שני מדדי ההתקשרות :הימנעות וחרדה .עפ"י השערת המחקר ,ככל שהאימהות
תאופיינה ברמות נמוכות יותר של הימנעות וחרדה בהתקשרות ,כ! התמיכה החברתית הנתפסת של
סבי\ות ,הכרת התודה הרווחה הנפשית והצמיחה האישית תהינה גבוהות יותר .במטרה לבדוק
השערה זו חושבו מתאמי פירסו בי שני מדדי ההתקשרות לבי המדדי האחרי במחקר .נמצאו
מתאמי מובהקי בהתייחס לכלל המדג בי שני מדדי ההתקשרות לבי הכרת התודה ,הרווחה
הנפשית והצמיחה .מתאמי אלה מוצגי בטבלה מס' .10
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טבלה מס'  :10מתאמי פירסו בי מדדי ההתקשרות לבי הכרת התודה ,הרווחה הנפשית והצמיחה .

הכרת תודה להורי הא
הימנעות

חרדה

הכרת תודה להורי האב

**0.23

**0.20

רווחה נפשית

צמיחה

0.04

**0.21

***0.37

*0.17

**0.24

***0.30

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

*p<.05 ,

מהטבלה נית לראות שנמצאו מתאמי פירסו מובהקי בי שני מדדי ההתקשרות לבי
המשתני האחרי .פרט למתא שבי הימנעות לבי הכרת תודה להורי האב )שאינו מובהק( ,כל
המתאמי הינ שליליי כ! שככל שרמת ההימנעות והחרדה גבוהות יותר ,נמוכה ג הכרת התודה
כלפי הורי הא ,הרווחה הנפשית והצמיחה.
הקשר בי מדדי ההתקשרות לבי הכרת התודה ,הרווחה הנפשית והצמיחה נבח בנפרד לכל
אחת מארבע הקבוצות.
בניתוחי  Zשל פישר נבדקו ההבדלי בי המתאמי בקבוצות השונות ונמצא הבדל מובהק
בי אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית  r=-.41, p<.001ובי אמהות לילד ע התפתחות
נורמטיבית r=-,p>.05 10 ,התייחס למתא שבי חרדה בהתקשרות לבי רווחה נפשיתZ=2.22, ,
 .p<.05בשתי הקבוצות נמצא מתא שלילי אלא שמתא זה גבוה יותר ומובהק בקרב אמהות לילד
ע נכות אינטלקטואלית כ! שבקרב אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית ככל שהאימהות
מאופיינות יותר בהתקשרות חרדה כ! ה חשות פחות רוחה נפשית.
מסיכו הממצאי עולה כי ה תומכי חלקית בהשערת המחקר לאחר שנמצא כי אימהות
המאופיינות ברמות נמוכות של הימנעות אכ מדווחות על צמיחה אישית ורווחה נפשית גבוהות יותר
וכ על הכרת תודה גבוהה יותר כלפי ההורי אול לא כלפי החמי .בנוס .אימהות המאופיינות
ברמת חרדה נמוכה יותר אכ דיווחו על צמיחה אישית גבוהה יותר וכ על הכרת תודה גבוהה יותר
ה כלפי ההורי וה כלפי החמי .מאיד! בהתייחס לקשר בי החרדה לרווחה הנפשית נמצאו
הבדלי בי אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית לבי אמהות לילד ע התפתחות תקינה כאשר
נמצא כי בקרב שתי הקבוצות יש מתא שלילי בי החרדה בהתקשרות לרווחה הנפשית א כי בקרב
האימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית הקשר גבוה יותר כ! שככל שאימהות אלה מאופיינות
בהתקשרות חרדה יותר כ! ה חשות פחות רווחה נפשית .בניגוד להשערה לא נמצא קשר בי רמת
76

ההימנעות והחרדה לבי התמיכה החברתית של סבי וסבתות.
הקשר בי מדדי התמיכה לבי הכרת התודה ,הרווחה הנפשית והצמיחה
עפ"י השערת המחקר ,יימצא קשר חיובי בי התמיכה החברתית הנתפסת של סבי\ות לבי
הכרת התודה ,הרווחה הנפשית והצמיחה .ככל שהתמיכה החברתית הנתפסת של סבי\ות תהיה
גבוהה יותר ,כ! הכרת התודה ,הרווחה הנפשית והצמיחה תהיינה גבוהות יותר .במטרה לבדוק
השערה זו חושבו מתאמי פירסו בי מדדי התמיכה לבי שאר המשתני במחקר .מתאמי פירסו בי
משתני אלה לכלל המחקר מוצגי בטבלה:

טבלה מס'  :11הקשר בי רמת התמיכה לבי הכרת התודה ,הרווחה הנפשית והצמיחה

הכרת תודה להורי הא

הכרת תודה להורי האב

רווחה נפשית

צמיחה

תמיכת הורי הא

***.62

.03

*.16

.00

תמיכת הורי האב

0.07

***.59

**.21

.01

** .22

*.14

גודל הרשת

**.22

*.16

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

*p<.05 ,

כפי שנראה מטבלה מס'  11נמצאו מתאמי חיוביי מובהקי בי תמיכת הורי הא\ואו הורי
האב וגודל הרשת החברתית לבי הכרת התודה להורי הא\הורי האב כ! שככל שניתנת יותר
תמיכה ע"י הורי הא\הורי האב וככל שהרשת החברתית גדולה יותר אזי יש יותר הכרת תודה.
בהתייחס לקשר שבי מדדי התמיכה לבי הרווחה הנפשית והצמיחה נמצאו מתאמי חיוביי
מובהקי בי שני מקורות התמיכה וגודל הרשת החברתית לבי הרווחה הנפשית בקרב ארבע
קבוצות המחקר כ! שככל שהתמיכה רבה יותר וככל שהרשת החברתית גדולה יותר כ! יש יותר
רווחה נפשית וכ נמצא מתא חיובי מובהק א! נמו! בי גודל הרשת החברתית לרמת הצמיחה .כמו
כ נבחנו הקשרי בי המשתני בכל קבוצה בנפרד וההבדלי היחידי שנמצאו יובאו בהמש!.
בהתייחס לקשר שבי הרשת החברתית לבי הכרת התודה להורי האב נמצא בניתוחי  Zשל פישר
הבדל מובהק בי אמהות חרדיות לאמהות חילוניות  .Z= 2.96, p<.001בקרב אמהות חרדיות
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המתא חיובי ומובהק  r=.34, p<.001ובקרב אמהות חילוניות המתא חיובי א! נמו! יותר
.r=.09, p>.05
ג בהשוואה בי אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית ובי אמהות לילד ע התפתחות
נורמטיבית נמצא הבדל מובהק בקשר שבי גודל הרשת החברתית לבי הצמיחה .Z=2.35, P<.01
בקרב אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית לא נמצא מתא מובהק בי גודל הרשת החברתית
לצמיחה  r=.03, p>.05בעוד שבקרב אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית נמצא מתא חיובי
ומובהק r=.31, p<.02
מסיכו הממצאי עולה כי בהתא להשערת המחקר נמצא קשר בי תמיכת הורי הא והורי
האב לבי הכרת התודה כלפי הורי הא והורי האב .כמו כ נמצא קשר בי גודל הרשת החברתית
לבי הכרת התודה להורי הא .מאיד! בהתייחס לקשר בי גודל הרשת לבי הכרת התודה להורי
האב נמצאו הבדלי בי האימהות החרדיות לאימהות החילוניות כאשר מתא חיובי ומובהק נמצא
רק בהתייחס לאימהות החרדיות .עוד עולה כי בהתא להשערת המחקר נמצא קשר בי תמיכת
הורי הא ,תמיכת הורי האב וגודל הרשת החברתית לבי הרווחה הנפשית של האימהות .מאיד!
בניגוד להשערה לא נמצא קשר בי תמיכת הורי הא והורי האב לבי הצמיחה האישית של
האימהות אול נמצא קשר בי גודל הרשת החברתית לבי הצמיחה האישית בקרב אימהות לילד
ע התפתחות נורמטיבית.
הקשר בי הכרת התודה לבי הרווחה הנפשית והצמיחה
עפ"י השערה מס'  8יימצא קשר חיובי בי הכרת התודה לסבי\ות לבי רמת הרווחה הנפשית
ותחושת הצמיחה .ככל שהכרת התודה תהיה גבוהה יותר ,כ! הרווחה הנפשית והצמיחה תהינה גבוהות
יותר.
במטרה לבדוק השערה זו חושבו מתאמי פירסו בי הכרת התודה לבי הרווחה הנפשית
והצמיחה.
נמצאו מתאמי חיוביי מובהקי א! נמוכי בי הכרת התודה להורי הא לבי הרווחה
הנפשית r=.18, p<.05 ,והצמיחה r=.19, p<.01 ,כ! שנבדקות אשר מכירות תודה להורי הא
מדווחות על רווחה נפשית וצמיחה גבוהות יותר.
מתאמי פירסו שחושבו בקרב אמהות חרדיות וחילוניות בנפרד נמצא הבדל מובהק בי אמהות
חרדיות לחילוניות ,Z=2.02, p<.05 ,בקרב החרדיות נמצא מתא חיובי מובהק בקשר שבי הכרת
התודה להורי הא לבי הצמיחה של האמהות  r=.23, p<.05מאיד! בקרב אמהות חילוניות נמצא
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מתא שלילי ולא מובהק . r=-.08, p>.05
מסיכו הממצאי עולה כי באופ התוא חלקית את השערת המחקר נמצא קשר חיובי רק בי
הכרת התודה להורי הא ובי הרווחה הנפשית והצמיחה אישית.
כאשר נבחנו ההבדלי בי אימהות חרדיות לאימהות חילוניות נמצא שבקרב האימהות
החרדיות נמצא מתא חיובי ומובהק בי הכרת התודה להורי הא והרווחה הנפשית והצמיחה
ואילו בקרב האימהות החילוניות נמצא מתא שלילי ולא מובהק.
חושב ג הקשר שבי הרווחה הנפשית והצמיחה ונמצא מתא חיובי מובהק בי הרווחה
הנפשית והצמיחה בקרב ארבע הקבוצות  r=.46, p<.001השערת המחקר בנוגע לקשר בי הרווחה
הנפשית והצמיחה אוששה ג היא כאשר נמצא מתא חיובי מובהק בי הרווחה הנפשית והצמיחה.
הקשר בי הנתוני האישיי לבי משתני המחקר
במטרה לבדוק הא קיימי קשרי בי המאפייני האישיי הקטגוריאליי )מגדר הילד ,סדר
הלידה ,אר 6לידת הא ועיסוק הא( לבי מדדי המחקר נעשו ניתוחי שונות של התפתחות  Xהגדרה
דתית .ניתוחי אלה מאפשרי לבדוק הא המאפייני האישיי כשלעצמ קשורי למדדי המחקר
וכ הא הקשר בי המאפייני האישיי לבי מדדי המחקר תלוי במצב הילד או בהגדרה הדתית.
בהתייחס למאפייני האישיי הרציפי )גיל הא ,גיל הילד ,מס' ילדי ,השכלת הא ,מצב
בריאות הא ומצב כלכלי( חושבו מתאמי פירסו  .מתאמי אלה חושבו לכלל המדג וכ לתתי
הקבוצות של האמהות החרדיות והאמהות החילוניות ושל אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית
ואמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית.
כאמור ,לבדיקת הקשר שבי המאפייני האישיי הרציפי חושבו מתאמי פירסו לכלל המדג
ולכל קבוצה בנפרד .להל יובאו מתאמי לכלל המדג ובאות מקרי בה ימצאו הבדלי בי
הקבוצות השונות יובאו ג המתאמי בנפרד לכל קבוצה.
בבדיקת המתאמי בי המאפייני האישיי הרציפי לבי מדדי ההתקשרות נמצאו מתאמי
חיוביי בי החרדה בהתקשרות לבי גיל הא r=.18, p<.05 ,ומתאמי שליליי ע בריאות
הא r=-.15, p<.05 ,וע המצב הכלכלי  r=-.20, p<.01על פי מתאמי אלה ,ככל שהאמהות
מבוגרות יותר ו\או בעלות בריאות לקויה ומצב כלכלי קשה יותר ,כ! ה מאופיינות בסגנו
התקשרות חרד יותר.
בניתוחי  Zשל פישר שנעשו להשוואה בי הקשרי בקרב אמהות שלה ילד ע נכות
אינטלקטואלית לבי אמהות שלה ילד ע התפתחות נורמטיבית ,נמצא הבדל מובהק רק בקשר
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שבי המצב הכלכלי  r=-.09, p>.05לבי החרדה בהתקשרות בעוד שבקרב אמהות לילד ע נכות
אינטלקטואלית הקשר נמו! ולא מובהק הרי שבקרב אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית
המתא שלילי ומובהק z=12.95, p<.05 .r=-.34, p<.001
יש לציי שלא נמצאו הבדלי במתאמי שנתקבלו בקרב אמהות חרדיות ואמהות חילוניות.
המתאמי בי המאפייני האישיי לבי מדדי תמיכת הורי הא וגודל הרשת החברתית מוצגי
בטבלה מס' .12
טבלה מס'  :12הקשר בי המאפייני האישיי לבי מדדי תמיכת הורי הא והורי האב
וגודל הרשת החברתית
משתני

תמיכה

תמיכה

תמיכה

תמיכה

רשת

אמוציונאלית

אינסטרומנטאלית

אמוציונאלית

אינסטרומנטאלית

חברתית

של הורי הא

של הורי הא

של הורי האב

של הורי האב

גיל הא

*-.22

***.26

*-.18

***-.26

**-.20

גיל הילד

**-.23

***-.28

*-.16

** *-.26

.05

-.10

***-.30

0.01

**-.22

.02

.06

.09

*.17

*.15

.06

מצב בריאות

-.12

*.16

.00

.12

***.27

מצב כלכלי

-.01

-.14

-.02

-.09

.12

מספר ילדי
השכלה

*p<.05, **p<.01, ***p<.001
כפי שנית לראות מהטבלה נמצאו מתאמי שליליי מובהקי בי גיל הא וגיל הילד לבי
ארבעת מדדי התמיכה של הורי הא והורי האב וכ בי גיל הא לבי הרשת החברתית ,כ! שככל
שהא\הילד מבוגרי יותר ,התמיכה מהורי הא ומהורי האב נמוכה יותר וכ ככל שהא מבוגרת
יותר ,כ! הרשת החברתית קטנה יותר.
נמצאו ג מתאמי שליליי מובהקי בי

מס' הילדי בבית לבי

רמת התמיכה

האינסטרומנטאלית של הורי הא והורי האב .ככל שמספר הילדי רב יותר ,התמיכה
האינסטרומנטאלית נתפסת כנמוכה יותר .בהתייחס לרשת החברתית ,נמצא קשר בי מצב הבריאות
של הא והתמיכה האינסטרומנטלית של הורי הא וגודל הרשת החברתית כ! שאימהות אשר מצב
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בריאות טוב יותר וה מקבלות יותר תמיכה אינסטרומנטלית מהוריה  ,מדווחות ג על רשת
חברתית גדולה יותר .בנוס ,.נמצאו ג מתאמי מובהקי בי רמת ההשכלה לבי שני מדדי תמיכת
הורי האב ,כ! שאמהות משכילות יותר מקבלות תמיכה רבה יותר מהורי האב.
במתאמי פירסו שנעשו לכל מדד בנפרד עפ"י קבוצות המחקר )נכות אינטלקטואלית\התפתחות
נורמטיבית והגדרה דתית( לא נמצאו הבדלי בי הקבוצות השונות .מתאמי פירסו חושבו ג בי
המאפייני האישיי לבי הכרת התודה להורי הא ולהורי האב .נמצאו קשרי חיוביי מובהקי
בי מספר הילדי r=.20. p<.05 ,והמצב הכלכלי r=.19, p<.01 ,לבי הכרת התודה להורי האב.
נראה שאמהות לילדי רבי יותר ואלה שמצב הכלכלי טוב יותר ,מביעות יותר הכרת תודה
להורי האב .בהתייחס למשתני התלויי :צמיחה ורווחה נפשית ,נמצאו מתאמי שליליי
מובהקי בי גיל הא  r=-.20, p<.01וגיל הילד r=-.16, p<.05 ,לבי הרווחה הנפשית ,כ!
שאמהות מבוגרות יותר או שילד בוגר יותר מדווחות על פחות רווחה נפשית.
בהתייחס לצמיחה נמצאו מתאמי חיוביי מובהקי בי מס' הילדי r=.20, p<.01 ,והמצב
הכלכלי  r=.23, p<.001לבי הצמיחה כ! שאמהות שלה מס' ילדי רב יותר או שמצב הכלכלי
גבוה יותר חשות יותר צמיחה.
במתאמי פירסו שחושבו בנפרד לאמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית ולאמהות לילד ע
התפתחות נורמטיבית נמצא בניתוחי  Zשל פישר הבדל מובהק רק בהתייחס לקשר בי גיל הא
לרווחה הנפשית  .z=2.62, p<.001בקרב אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית נמצא מתא שלילי
מובהק  r=-.27, p<.01בעוד שבקרב אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית המתא נמו! ולא
מובהק .r=.11, p>.05
מסיכו הממצאי המתייחסי לקשרי בי המשתני הקטגוריאליי לבי שאר משתני
המחקר עולה כי בהקשר להתקשרות ,נמצא מתא חיובי ומובהק בי גיל הא לחרדה בהתקשרות
ומתא שלילי מובהק בי המצב הכלכלי לחרדה בהתקשרות כ! שככל שהאימהות מבוגרות יותר
ו\או במצב כלכלי קשה יותר כ! ה מאופיינות בחרדה גבוהה יותר .כאשר נבחנו ההבדלי בי
קבוצות המחקר ביחס לקשר בי ההתקשרות למאפייני הקטגוריאליי נמצא הבדל בי אימהות
לילד ע התפתחות נורמטיבית ואימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית רק בקשר שבי מצב כלכלי
לחרדה בהתקשרות כאשר בקרב האימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית המתא נמו! ולא מובהק
ובקרב אימהות לילד ע התפתחות נורמטיבית המתא נמו! ומובהק .בהתייחס לקשר שבי
המאפייני הקטגוריאליי והתמיכה נמצא כי ככל שהא והילד מבוגרי יותר כ! ישנה פחות
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תמיכה ,כמו כ נמצא כי ככל שמספר הילדי עולה כ! רבה יותר התמיכה וככל שהאימהות
משכילות יותר כ! תמיכת הורי האב רבה יותר .מ הממצאי לגבי הכרת התודה עלה כי ככל שלא
יש יותר ילדי ומצבה הכלכלי טוב יותר כ! הכרת התודה כלפי הורי האב גבוהה יותר .מתאמי
חיוביי נמצאו ג בקשר שבי מס' הילדי והמצב הכלכלי לבי הצמיחה כ! שככל שמספר הילדי
רב יותר והמצב הכלכלי טוב יותר כ! הצמיחה האישית גבוהה יותר .בקשר שבי המשתני
הקטגוריאליי לבי הרווחה הנפשית נמצאו מתאמי שליליי בי גיל הילד וגיל הא כ! שככל
שהא מבוגרת יותרו\או הילד גדול יותר כ! האימהות דיווחו על רווחה הנפשית נמוכה יותר .ע
זאת ,כאשר נבדקו ההבדלי בי אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית לבי אמהות לילד ע
התפתחות נורמטיבית ,נמצא מתא שלילי ומובהק בי גיל הא לרווחה הנפשית רק בקרב אימהות
לילד ע נכות אינטלקטואלית.
ניתוחי רגרסיה להסבר השונות של הכרת התודה צמיחה ורווחה
בפרק הקוד הוצגו הקשרי שבי המאפייני האישיי ,מדדי ההתקשרות והתמיכה לבי
הכרת התודה ,הצמיחה והרווחה כאשר ההתייחסות הייתה לכל משתנה בנפרד .נשאלת השאלה עד
כמה כל המשתני יחדיו תורמי להסבר השונות של הכרת התודה ,צמיחה אישית ורווחה נפשית.
בנוס ,.נשאלת השאלה הא אינטראקציה בי המדדי השוני תורמת להסבר השונות מעבר
לתרומה של כל משתנה בעצמו .במטרה לבדוק שאלות אלו נעשו ניתוחי רגרסיה היררכית בה
המשתני התלויי היו מדדי הכרת התודה להורי הא ולהורי האב ,הצמיחה והרווחה הנפשית.
בהתייחס למדדי הכרת התודה ,הוכנסו המשתני המנבאי בחמישה צעדי .בצעד הראשו
הוכנסו תת הקבוצות על פי דת והתפתחות .לאחר מכ נוספו שלושה מאפייני אישיי שנמצאו
קשורי לפחות לאחד מהמדדי שהוזכרו לעיל .שלושת המאפייני כללו :גיל ,מספר ילדי ומצב
כלכלי .בצעד השלישי הוכנסו שני מדדי ההתקשרות :הימנעות וחרדה .בצעד הרביעי הוכנסו שלושה
מדדי המבטאי תמיכה :תמיכת הורי הא ,תמיכת הורי האב וגודל הרשת החברתית .בצעד
החמישי נבדקה תרומת של האינטראקציות בי המשתני להסבר השונות של הכרת התודה.
בניתוחי הרגרסיה שנעשו בהתייחס לשני מדדי הכרת התודה ,לא נמצאה תרומה של
האינטראקציות להסבר השונות .מאיד! גיסא ,נמצא שנית להסביר  51%מהכרת התודה להורי
הא ו  49%מהכרת התודה להורי האב.

82

טבלה מס'  :13מקדמי הרגרסיה ההיררכית להסבר השונות של הכרת תודה להורי הא )(N=187
משתנים מנבאים
B

β

SE B

t

∆R²
*.04

צעד 1
חרדי/חילוני
נכות/התפתחות
נורמטיבית
צעד 2

-.50
-.08

.19
.19

-.19
-.03

**2.6-
-.43

גיל הילד
מס' ילדים
מצב כלכלי
צעד 3

-.02
.00
-.01

.02
.06
.16

-.11
-.01
-.00

-1.19
-.05
-.04

הימנעות
בהתקשרות
חרדה
בהתקשרות
צעד 4

-.20

.10

-.17

*-2.00

-.04

.10

-.03

.03

תמיכת הורי
האם

.67

.70

.70

***12.24

תמיכת הורי האב

-.16

-.16

-.16

*-2.90

רשת חברתית

.02

.04

.04

.75

*.01

*.03

*.43

*p<.05,**p<.01, ***p<.001
כפי שנית לראות מטבלה מספר  13שבה מוצגי מקדמי הרגרסיה ההיררכית להסבר השונות
של הכרת התודה להורי הא בצעד הראשו שבו הוכנסו המשתני הבלתי תלויי של דת ונכות
אינטלקטואלית נמצאה תרומה של  4%להסבר השונות.
המשתנה אשר תר בצורה מובהקת להסבר זה היה ההגדרה הדתית .מהטבלה נראה כי
האמהות החרדיות מכירות יותר תודה להוריה מאשר האמהות החילוניות .בצעד השני שבו נוספו
המאפייני האישיי לא נמצאה תרומה כלשהי להסבר השונות .בצעד השלישי הוכנסו לניתוח
הרגרסיה שני מדדי ההתקשרות ונמצאה תרומה מובהקת של  3%להסבר השונות .מבי שני מדדי
ההתקשרות נמצאה תרומה מובהקת רק להימנעות .מקד הבטא של מדד זה הוא שלילי כ! שככל
שהנבדקות מאופיינות ביותר הימנעות ה פחות מכירות תודה להוריה .
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בצעד הרביעי והאחרו נמצאה תרומה מובהקת של מדדי התמיכה אשר הוסיפו את מירב
השונות  43%להסבר השונות .מקד הבטא של תמיכת הורי הא הוא חיובי וגבוה ואילו מקד
הבטא של תמיכת הורי האב הוא שלילי .נראה שככל שתמיכת הורי הא גבוהה יותר יש יותר הכרת
תודה כלפיה מצד האמהות .מאיד! נראה ,שבאות מקרי שבה יש תמיכה של הורי האב יש
פחות הכרת תודה להורי הא.
טבלה מס'  :14מקדמי הרגרסיה ההיררכית להסבר השונות של הכרת תודה להורי האב )(N=187
משתנים מנבאים
B

β

SE B

t

צעד 1

∆R²

.02

חרדי/חילוני
נכות/התפתחות
נורמטיבית
צעד 2

-.14
-.00

.23
.23

-.14
-.00

-1.9
-.01

גיל הילד
מס' ילדים
מצב כלכלי
צעד 3

-.18
.24
.09

.02
.07
.19

-.18
.25
.09

*-1.95
*2.43
.97

הימנעות
בהתקשרות
חרדה
בהתקשרות
צעד 4

.07

.12

.07

.83

-.15

.15

-.15

-1.74

תמיכת הורי
האם

-.04

.06

-.04

-.61

תמיכת הורי האב

.65

.06

.65

***11.08

רשת חברתית

.13

.03

.13

2.3

*.05

.02

***.40

*p<.05,**p<.01, ***p<.001
בשונה מתמיכת הורי הא ,לשני המשתני הבלתי תלויי דת ונכות אינטלקטואלית לא נמצאה
תרומה מובהקת להסבר השונות מאיד! גיסא ,נמצאה תרומה מובהקת של  5%להסבר השונות של
המאפייני האישיי ,כאשר שני מאפייני תורמי בצורה מובהקת להסבר השונות וה :גיל הילד
ומספר ילדי.
מקד הבטא של גיל הילד הוא שלילי ושל מספר ילדי הוא חיובי כ! שככל שהאמהות צעירות
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יותר ו/או מספר הילדי רב יותר אזי יש יותר הכרת תודה להורי האב.
בצעד השלישי ,לא נמצאה תרומה מובהקת של מדדי ההתקשרות ,מאיד! גיסא בצעד הרביעי
נמצאה תרומה מובהקת של תמיכת הורי האב להסבר השונות .דהיינו ,ככל שהאמהות מעריכות את
תמיכת הורי האב כרבה יותר ,ה ג מכירות לה יותר תודה .מטבע הדברי ,משתנה זה תר את
מירב ההסבר לשונות ).(40%
בהמש! ,נעשו ניתוחי רגרסיה היררכית להסבר השונות של הצמיחה האישית והרווחה הנפשית.
ניתוחי רגרסיה אלה היו זהי לניתוחי הרגרסיה שדווח עליה לעיל פרט לכ! שנוס .צעד חמישי
שבו הוכנסו שני משתני הכרת התודה להורי הא ולהורי האב .הכנסה של שני משתני אלה נבעה
מהרצו לבדוק הא מת הכרת התודה תורמת ג היא להסבר השונות של הצמיחה או הרווחה.
בניתוח הרגרסיה להסבר השונות של הצמיחה נמצא שנית להסביר  29%מהשונות ואילו בניתוח
הרגרסיה לגבי הרווחה נמצא שנית להסביר  31%מהשונות.
טבלה מספר  15מציגה את מקדמי הרגרסיה ההיררכית להסבר השונות של הצמיחה.
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טבלה מס'  :15מקדמי הרגרסיה ההיררכית להסבר השונות של צמיחה אישית)(N=187
משתנים מנבאים
B

β

SE B

∆R²

t

צעד 1

***.14

חרדי/חילוני
נכות/התפתחות
נורמטיבית
צעד 2

-.37
.09

.19
.19

-.37
.09

***-5.4
1.3

גיל הילד
מס' ילדים
מצב כלכלי
צעד 3

.01
.07
.07

.01
.04
.10

.01
.07
.07

.12
.71
.83

הימנעות
בהתקשרות
חרדה
בהתקשרות
צעד 4

-.27

.06

-.27

**-3.4

-.07

.06

-.07

-1.85

תמיכת הורי
האם

-.06

-.06

.04

-1.84

תמיכת הורי האב

.02

.02

.04

.28

רשת חברתית

.04

.04

.02

.56

-.07

-.06

.06

-.65

.18

.18

.05

1.89

.20

.19

.06

**2.9

צעד 5
הכרת תודה
להורי האם
הכרת תודה
להורי האב
צעד 6
חרדי \חילוניX

.01

***.09

.01

.02

**.03

נכות\התפתחות
נורמטיבית
,**p<.01, p<.001
כפי שנית לראות מהטבלה ,בצעד הראשו שבו הוכנסו משתני ההגדרה הדתית והנכות
ההתפתחותית נמצאה תרומה מובהקת של  14%מהשונות המוסברת.
מבי שני המאפייני האישיי שהוכנסו נמצאה תרומה מובהקת רק להגדרה הדתית .כפי שנית
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לראות מהטבלה ,הצמיחה רבה יותר בקרב הנבדקות החרדיות מאשר החילוניות.
בצעד השני שבו הוכנסו המאפייני האישיי של גיל הילד ,מצב כלכלי ומספר ילדי לא נמצאה
תרומה מובהקת של משתני אלה להסבר השונות.
מאיד! ,בצעד השלישי שבו נוספו משתני ההתקשרות נמצאה תרומה של  9%להסבר השונות.
מבי שני המשתני שהוכנסו נמצאה תרומה מובהקת רק להימנעות כ! שנבדקות שמאופיינות
בהתקשרות נמנעת מדווחות על פחות צמיחה .שלושת מדדי התמיכה שהוכנסו בצעד הרביעי לא
תרמו בצורה מובהקת להסבר השונות.
בצעד החמישי בו הוכנסו מדדי הכרת התודה נמצאה תרומה של  2%להסבר השונות ,אול,
תרומה זו לא הייתה מובהקת .יש לציי שמקד הבטא של הכרת התודה להורי האב נמצא מובהק
כ! שנבדקות שמכירות תודה להורי האב מדווחות על יותר צמיחה .בצעד השישי והאחרו שבו
הוכנסו האינטראקציות בי מדדי המחקר נמצאה רק אינטראקציה מובהקת של דת  Xנכות
אינטלקטואלית .זו הוסיפה  3%להסבר השונות .תרשי מספר  6מציג אינטראקציה זו.

תרשי מס'  :6הקשר בי הגדרה דתית לבי רמת הצמיחה
בקרב אמהות לילדי ע/וללא נכות אינטלקטואלית
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מהתרשי נית לראות שבקרב האמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית אי הבדל בי חרדיות
לחילוניות מאיד! ,בקרב הנבדקות לילד ע נכות אינטלקטואלית ,הנבדקות החרדיות מדווחות על
יותר צמיחה מאשר החילוניות .כזכור ,בניתוח הרגרסיה נמצא שנית להסביר  31%מהשונות של
הרווחה .טבלה מספר  16מציגה את מקדמי הרגרסיה ההיררכית להסבר השונות של הרווחה
הנפשית.
טבלה מס'  :16מקדמי הרגרסיה ההיררכית להסבר השונות של רווחה נפשית)(N=187
משתנים מנבאים
B

β

SE B

∆R²

t

צעד 1

***.19

חרדי/חילוני
נכות/התפתחות
נורמטיבית
צעד 2

-.22
.38

.14
.14

-.22
.38

**-3.23
***5.7

גיל הילד
מס' ילדים
מצב כלכלי
צעד 3

-.08
.04
-.04

.01
.04

-.08
.04

-.95
.43

הימנעות
בהתקשרות
חרדה
בהתקשרות
צעד 4

-.18

.07

-.18

*-2.29

-.12

.07

-.12

-1.5

תמיכת הורי
האם

.00

.05

.00

.04

תמיכת הורי האב

.11

.05

.10

1.53

רשת חברתית

.17

.03

.16

*2.4

צעד 5
הכרת תודה
להורי האם
הכרת תודה
להורי האב
צעד 6
חרדי \חילוניX

.00

**.06

*.04

.00
-.05

.07

-.05

-.55

.08

.06

.08

.90

.16

.07

.16

2.33

*.02

נכות\התפתחות
נורמטיבית
,**p<.01, p<.001
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 19%מהשונות של הרווחה הוסברה כבר בצעד הראשו שבו הוכנסו הדת והנכות ההתפתחותית.
מטבלה מספר  16נראה כי החרדיות מדווחות על רווחה גבוהה יותר מאשר החילוניות ואמהות
לילד ע התפתחות נורמטיבית מדווחות על רווחה גבוהה יותר מאשר אמהות לילד ע נכות
אינטלקטואלית.
בדומה לצמיחה לא נמצאה תרומה מובהקת של המאפייני האישיי :גיל הילד ומצב כלכלי.
לעומת זאת נמצאה תרומה מובהקת של מדדי ההתקשרות שהוכנסו בצעד השלישי .אלה תרמו
 6%להסבר השונות .מבי שני המשתני שהוכנסו נמצאה תרומה מובהקת רק להימנעות כאשר
מקד הבטא של משתנה זה הוא שלילי כ! שככל שהנבדקות פחות נמנעות רווחת גדולה יותר .מבי
מדדי התמיכה שהוכנסו בצעד הרביעי נמצאה תרומה מובהקת רק לגודל הרשת החברתית .מקד
הבטא של משתנה זה הוא חיובי כ! שככל שגודל הרשת החברתית גדולה יותר הרווחה גדולה יותר.
בצעד זה נוספו בשונות המוסברת עוד  .4%בצעד החמישי לא נמצאה תרומה מובהקת של הכרת
התודה .בצעד השישי בו הוכנסה האינטראקציה נמצאה שוב אינטראקציה של דת Xנכות
אינטלקטואלית .תרשי מס'  7מציג אינטראקציה זו.

תרשי מס'  :7הקשר בי ההגדרה דתית לבי רמת הרווחה הנפשית
בקרב אמהות לילדי ע/וללא נכות אינטלקטואלית

89

בתרשי מספר  7נית לראות שבקרב הנבדקות שיש לה ילד ע התפתחות נורמטיבית אי
הבדל בי החרדיות לחילוניות לעומת זאת בקרב האמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית הרווחה
הנפשית המדווחת על ידי החרדיות גבוהה מזו של החילוניות.
מסיכו הממצאי עולה כי בהתייחס להבדלי בי האמהות החרדיות לבי האימהות
החילוניות נמצאו הבדלי בדפוסי ההתקשרות של האימהות ,זאת כאשר אימהות חרדיות דיווחו על
רמות חרדה והימנעות נמוכות יותר לעומת האימהות החילוניות .עוד נמצא כי הרשת החברתית של
האימהות החרדיות רחבה יותר מהרשת החברתית של האימהות החילוניות ,כאשר נית היה לראות
כי בקרב האמהות החרדיות ישנה רשת חברתית גדולה יותר לאימהות לילד ע התפתחות תקינה,
ואילו בקרב האימהות החילוניות מתקיימת רשת חברתית גדולה יותר דווקא לאימהות לילד ע
נכות אינטלקטואלית.
הבדל נוס .בי אמהות חרדיות לאימהות חילוניות מתייחס להכרת התודה כלפי הסבי\ות.
נמצא כי אימהות חרדיות דיווחו על הכרת תודה גבוהה יותר מאשר האימהות החילוניות ,זאת
כאשר דווקא לא נמצאו הבדלי בתפיסת תמיכת הסבי\ות בי אימהות חרדיות לאימהות
חילוניות.
בהתייחס לרווחה הנפשית ולצמיחה נמצא כי אימהות חרדיות דיווחו על רווחה נפשית וצמיחה
אישית גבוהות יותר מאשר אימהות חילוניות.
בהתייחס להבדלי בי אימהות לילד ע התפתחות תקינה לבי אמהות לילד ע נכות
אינטלקטואלית נמצא הבדל בתמיכה החברתית של סבי\ות ,כאשר אמהות לילד ע נכות
אינטלקטואלית דיווחו על תמיכה חברתית נמוכה יותר מהסבי\ות לעומת אימהות לילד ע
התפתחות תקינה .מאיד! בי שתי קבוצות אלו לא נמצא הבדל ברשת החברתית ,וא .לא בהכרת
התודה כלפי תמיכת הסבי\ות.
בהתייחס לרווחה הנפשית נמצא כי אימהות לילד ע התפתחות נורמטיבית דיווחו על רווחה
נפשית גבוהה יותר בהשוואה לאימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית ,בעוד שלא נמצא הבדל
בצמיחה האישית בי אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית לבי אמהות לילד ע התפתחות
נורמטיבית.
הבדלי נוספי בי ארבע הקבוצות שנבדקו נמצאו ג ביחס למאפייני שוני של התמיכה:
לגבי מקור התמיכה נמצא כי תמיכת הורי הא גבוהה מתמיכת הורי האב .בהתייחס לסוג התמיכה
נמצא כי בקרב ארבע הקבוצות נית לראות שהתמיכה האמוציונאלית גבוהה מהתמיכה
האינסטרומנטאלית .יש לציי כי קיימי פערי בי שני סוגי התמיכה ה בקרב הורי הא ,ש דווח
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על פער גדול יותר בי התמיכה האמוציונאלית לאינסטרומנטאלית ,וה בקרב אמהות חרדיות לה
ילד ע נכות אינטלקטואלית ,כאשר ג בקרב קבוצה זו דווח על פער גדול בי התמיכה
האמוציונאלית שהינה גבוהה בהרבה מהאינסטרומנטאלית.
בהתייחס להכרת התודה נמצא במחקר כי הכרת התודה הנה גבוהה באופ כללי וכ נמצא כי
הכרת התודה כלפי הורי הא גבוהה יותר לעומת הכרת התודה כלפי הורי האב.
במחקר נבדקו ג הקשרי בי המשתני השוני ונמצא קשר שלילי בי ההימנעות בהתקשרות
לבי הצמיחה האישית ,הרווחה הנפשית והכרת התודה כלפי הורי הא .בנוס .נמצא קשר שלילי
בי החרדה בהתקשרות לבי הצמיחה האישית והכרת התודה כלפי הורי הא והורי האב .מאיד!
גיסא ,בהתייחס לקשר בי החרדה בהתקשרות לבי הרווחה הנפשית ,נמצאו הבדלי בי אימהות
לילד ע נכות אינטלקטואלית לבי אמהות לילד ע התפתחות תקינה כאשר בקרב שתי הקבוצות
יש מתא שלילי בי החרדה בהתקשרות לרווחה הנפשית א! בקרב האימהות לילד ע נכות
אינטלקטואלית הקשר גבוה יותר כ! שככל שאימהות אלה מאופיינות בחרדה רבה יותר,
בהתקשרות כ! ה חשות פחות רווחה נפשית .ע זאת לא נמצא קשר בי רמת ההימנעות והחרדה
לבי התמיכה החברתית של סבי וסבתות.
בנוס ,.נמצא במחקר הנוכחי קשר בי תמיכת הורי הא והורי האב לבי הכרת התודה כלפיה
וכ נמצא קשר בי גודל הרשת החברתית לבי הכרת התודה להורי הא .מאיד! גיסא ,בהתייחס
לקשר בי גודל הרשת לבי הכרת התודה להורי האב נמצאו הבדלי בי האימהות החרדיות
לאימהות החילוניות כאשר מתא חיובי ומובהק נמצא רק בהתייחס לאימהות החרדיות .מעיו
בממצאי עולה עוד כי נמצא קשר בי תמיכת הורי הא ,תמיכת הורי האב וגודל הרשת החברתית
לבי הרווחה הנפשית של האימהות אול לא נמצא קשר בי תמיכת הורי הא והורי האב לבי
הצמיחה האישית של האימהות .בהתייחס לצמיחה האישית ,נמצא קשר בי גודל הרשת החברתית
לבי הצמיחה האישית רק בקרב אימהות לילד ע התפתחות נורמטיבית.
במחקר נמצא ממצא נוס .אשר מצביע על כ! שבקרב האימהות החרדיות קיי קשר חיובי בי
הכרת תודה להורי הא לבי הרווחה הנפשית והצמיחה כאשר אימהות אשר דיווחו על הכרת תודה
גבוהה יותר כלפי הוריה  ,דיווחו ג על רווחה נפשית וצמיחה אישית גבוהות יותר.
מסיכו הממצאי המתייחסי לקשרי בי המשתני הקטגוריאליי לבי שאר משתני
המחקר עולה כי ככל שהאימהות מבוגרות יותר או במצב כלכלי קשה יותר כ! ה מאופיינות בחרדה
גבוהה יותר ,זאת כאשר בנוס .נמצא כי ככל שהא והילד מבוגרי יותר כ! התמיכה פחותה יותר.
כמו כ נמצא כי ככל שמספר הילדי עולה כ! רבה יותר התמיכה ,וככל שהאימהות משכילות יותר
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כ! תמיכת הורי האב רבה יותר .מ הממצאי לגבי הכרת התודה עלה כי ככל שלא יש יותר ילדי
ומצבה הכלכלי טוב יותר – כ! הכרת התודה כלפי הורי האב גבוהה יותר.
בהתייחס לרווחה הנפשית והצמיחה האישית נמצא כי ככל שמספר הילדי רב יותר והמצב
הכלכלי טוב יותר כ! הצמיחה האישית גבוהה יותר ,וכ ככל שהילד גדול יותר כ! ְקטנה הרווחה
הנפשית ,וכי בקרב אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית ,ככל שגיל עולה ,כ! קטנה רווחת
הנפשית.
ממצאי הרגרסיות של הרווחה הנפשית והצמיחה האישית עולה כי בהתייחס לרווחה הנפשית
ולצמיחה נמצא כי הדת היוותה גור משמעותי אשר תרמה ה לצמיחה ה לרווחה הנפשית .מצד
שני ,הימצאות ילד ע נכות אינטלקטואלית במשפחה לא תרמה לצמיחה של האימהות .עוד נראה
כי אוריינטציית ההתקשרות של הא תורמת לרווחה הנפשית ולצמיחה ,כאשר רמה גבוהה של
הימנעות בהתקשרות פוגעת ה בצמיחה של האימהות ה ברווח הנפשית.
ממצא נוס .מצביע על כ! שלתמיכת הסבי\ות ולהכרת התודה כלפי תמיכה זו לא הייתה
תרומה לא לרווחה הנפשית ולא לצמיחה האישית ואילו הגור אשר תר לרווחת הנפשית
ולצמיחת האישית של האימהות היה דווקא גודל הרשת החברתית.
מממצאי הרגרסיות של הכרת התודה נית היה לראות כי הכרת התודה להורי הא שונה
מהכרת התודה להורי האב ,וכי המשתני אשר תרמו להכרת התודה להורי הא אינ בהכרח אלה
אשר תרמו להכרת התודה להורי האב .בהתייחס לתרומה של הדת להכרת התודה נמצא קשר רק
בי הדת לבי הכרת התודה כלפי הורי הא – ולא כלפי הורי האב ,כאשר אימהות חרדיות דיווחו על
הכרת תודה גבוהה יותר כלפי הוריה בלבד .מאיד! נראה היה כי למצבו של הילד לא הייתה תרומה
כלפי ההורי כלל .עוד נית היה לראות כי בהתייחס להכרת התודה להורי הא ישנה תרומה
לאוריינטציית ההתקשרות של הא ,ואילו הכרת התודה להורי האב נתרמת דווקא ממאפייניה
הסוציו דמוגרפי של הא.
תמיכה חברתית היוותה את מירב התרומה להכרת התודה כלפי הורי הא והורי האב ,כאשר
בהתייחס להורי הא נראה שככל שתמיכת הורי הא גבוהה יותר כ! קיימת הכרת תודה רבה
יותר .מאיד! נראה שבאות מקרי שבה יש תמיכה של הורי האב יש פחות הכרת תודה להורי
הא ,ואילו בהתייחס להורי האב עלה ככל שהאמהות מעריכות את תמיכת הורי האב כרבה יותר
כ! ה מכירות תודה ברמה גבוהה יותר להורי האב.

92

דיו
הדיו מורכב מ 50חלקי .חלקו הראשו של הדיו יתייחס להבדלי שנמצאו בי האמהות
בקבוצות השונות .חלקו השני יתייחס לקשרי שנמצאו בי המשאבי השוני שנבדקו במחקר.
החלק השלישי יתאר את תרומת היחסית והמשולבת של המאפייני האישיי ,הדת ,תפקוד הילד,
סגנו ההתקשרות ,התמיכה החברתית של סבי\ות להכרת התודה כלפי הורי הא והורי האב וכ
תיבח ג תרומת היחסית והמשולבת של המאפייני האישיי ,הדת ,מצב הילד ,סגנו
ההתקשרות ,התמיכה החברתית של סבי\ות והכרת התודה לרווחה הנפשית ולצמיחה האישית של
האימהות .החלקי הרביעי והחמישי יתייחסו למגבלות המחקר ,המלצות לעתיד ותרומה יישומית.
הגילוי אודות המגבלה והצרכי המיוחדי של הילד ,עשוי לעורר אצל אימהות תחושות
של כאב ,אובד ודחק וא .לפגוע ברווחת האישית .ע זאת לעיתי קרובות לאחר תקופה
ראשונית של אובד ועצב ,אמהות עשויות להסתגל וא .לחוש צמיחה כתוצאה מהמשבר
) .(Cohen & Konrad, 2006במחקר הנוכחי נעשה ניסיו לשרטט את המשאבי האישיי,
המשפחתיי והתרבותיי אשר תורמי לרווחה נפשית ולצמיחה בקרב אמהות לילדי ע נכות
אינטלקטואלית בהשוואה לאמהות לילדי ע התפתחות נורמטיבית.
הבדלי בי אמהות לילדי ע נכות אינטלקטואלית לבי אמהות לילדי ללא נכות בחברה
החרדית והחילונית
מממצאי המחקר עולה כי בהשוואה בי האמהות החרדיות לבי האימהות החילוניות נמצאו
הבדלי בדפוסי ההתקשרות של האימהות ,בגודל הרשת החברתית ,בהכרת התודה כלפי הסבי\ות
וכ ברווחה הנפשית ובצמיחה האישית .מאיד! גיסא ,לא נמצאו הבדלי בי אמהות חרדיות
וחילוניות בהתייחס לתמיכת הסבי\ות.
בהשוואה בי אימהות לילד ע התפתחות תקינה לבי אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית
נמצא הבדל בתמיכה החברתית של סבי\ות וברווחה הנפשית של האימהות .מאיד! גיסא ,בי שתי
קבוצות אלו לא נמצא הבדל בגודל הרשת החברתית ,בהכרת התודה כלפי תמיכת הסבי\ות
ובצמיחה האישית.
בקרב הקבוצות שנבדקו נמצאו הבדלי ג בי מאפייני שוני של התמיכה :לגבי מקור
התמיכה נמצא כי תמיכת הורי הא גבוהה מתמיכת הורי האב .באשר לסוג התמיכה נמצא כי בקרב
ארבע הקבוצות נית לראות שהתמיכה האמוציונאלית גבוהה מהתמיכה האינסטרומנטאלית.
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בהתייחס להכרת התודה נמצא במחקר כי הכרת התודה הנה גבוהה באופ כללי א! הכרת התודה
כלפי הורי הא גבוהה יותר מזו המופנית כלפי הורי האב.
בהתא להשערתנו ,לא נמצאו הבדלי בדפוסי ההתקשרות בי אמהות לילד ע נכות
אינטלקטואלית לבי אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית .מטבע הדברי ,דפוסי ההתקשרות של
האד אשר מתעצבי בילדותו ,נשארי יציבי יחסית לאור! החיי ) ;Main & Weston, 1981
 (Waters, 1978יחד ע זאת אירועי משמעותיי וחוויות שונות עשויי ליצור גמישות ואפשרות
לשינוי ).(Main et al, 1985
הולדתו של ילד ע נכות אינטלקטואלית עשויה בתחילה לטלטל את האימהות אשר חוות קשת
רחבה של רגשות שליליי אשר עלולי להוביל לדלדול במשאביה האישיותיי ולהביא לערעור
מסוי של דפוסי ההתקשרות שלה  .ע זאת לאחר שהאימהות עוברות את המשבר הראשוני ה
בדר! כלל מסתגלות למצב הקיי וההתקשרות מתייצבת על דפוסיה המקוריי.
בניגוד להשערתנו ובסתירה לממצאי מחקרי קודמי ,במחקר הנוכחי נמצאו הבדלי בי
אמהות חרדיות לחילוניות כאשר נמצא כי האימהות החרדיות מאופיינות ברמה נמוכה יותר של
הימנעות וחרדה בהתקשרות מאשר האימהות החילוניות .במחקרי קודמי אשר בחנו הבדלי
בדפוסי ההתקשרות בי אנשי מהחברה החרדית לאנשי מהחברה החילונית לא נמצאו הבדלי
בי שתי קבוצות אלו )זקס ;2006 ,לזר .(2010 ,לעומת זאת חוקרי אחרי אשר תומכי בממצאי
שנמצאו במחקר הנוכחי סבורי כי לדפוסי ההתקשרות יש אומנ איכויות אבולוציוניות א! אופיי
שונה מחברה לחברה ) .(Grossman, Grossman & Keppler, 2005ייתכ כי הסיבה לממצא זה
נעוצה בעובדה שהאמהות החרדיות שואבות את כל ביטחונ מאמונת התמימה בהקב"ה וה חשות
כי בכל זמ ובכל מצב ,הקב"ה נמצא עמ  ,מג עליה ונות לה כוחות להתמודד ע האתגרי
העומדי בפניה .תמיכה להסבר זה נית למצוא אצל קירפאטריק ושאבר )& Kirkapatrick
 (Shaver, 1990אשר הניחו כי האד המאמי פונה אל אלוקיו בשעת מצוקה ומבקש לקבל ממנו
נחמה ורגיעה ,בדיוק כפי שהתינוק פונה בשעת מצוקה אל אימו ומחפש את קרבתה )Kaplan,
.(Marks & Mertens, 1997
ממצא נוס .המתייחס לסגנו ההתקשרות מצביע על כ! שבקרב האימהות החרדיות לא נמצא
הבדל בי אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית ובי אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית במדדי
ההימנעות והחרדה ואילו בקרב האימהות החילוניות נמצא הבדל אשר בא לידי ביטוי בכ! שאמהות
לילד ע נכות אינטלקטואלית מאופיינות בחרדה ובהימנעות גבוהות יותר בהתקשרות .ממצא זה
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נעו 6אולי בעובדה כי אצל האימהות החרדיות ג א בתחילה לאחר הולדת הילד ע הנכות
האינטלקטואלית ה חוות משבר אשר לעיתי מערער את עולמ הפנימי ,ה עדיי נותרות מאמינות,
ואמונה זו מסייעת לה לחזור בסופו של דבר לאוריינטציית ההתקשרות שאפיינה אות טר לידת
הילד .מאיד! ,בקרב האמהות החילוניות אשר אינ שואבות את כוח ממקור חיצוני והאל לא מהווה
עבור בסיס בטוח ,הולדת הילד ע הנכות האינטלקטואלית מערערת עוד יותר את עולמ הפנימי
ומביאה בסופו של דבר לכ! שסגנו ההתקשרות שלה הופ! לחרד ונמנע יותר בהשוואה לאימהות
לה נולד ילד ע התפתחות נורמטיבית .נראה כי בעוד שאצל חרדיות האמונה חזקה יותר ויש יותר
יחוס לאל ,אצל החילוניות הנסיבות משמעותיות יותר.
הבדלי נוספי בי האימהות נמצאו ג בהתייחס לתמיכה החברתית של סבי\ות ולגודל
הרשת החברתית .התמיכה החברתית מהווה את אחד הגורמי המשמעותיי ביותר אשר עשויי
לסייע לאנשי בהתמודדות ע מגוו רחב של משברי ,וא .להביא להגברת תחושת הצמיחה
האישית והרווחה הנפשית של אות אנשי .במחקר הנוכחי נבדקו שני מדדי של תמיכה חברתית:
גודל הרשת החברתית ותמיכת הסבי\ות ,כאשר בנוס .נבדקו ההבדלי בי תפיסת תמיכת הורי
הא ותמיכת הורי האב תו! התייחסות לתמיכה האינסטרומנטאלית ולתמיכה האמוציונאלית.
בקו אחד ע מחקרי קודמי )Hornby & Ashworth, 1994 ; Risley & Coralee,
 (1999נמצא כי אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית דיווחו על תמיכה נמוכה יותר שה מקבלות
מהסבי\ות בהשוואה לאימהות לילד ע התפתחות נורמטיבית .ייתכ שהעובדה שאימהות לילד
ע נכות אינטלקטואלית דיווחו על תמיכה מועטה יותר מהסבי\ות בהשוואה לאימהות לילד ע
התפתחות נורמטיבית ,אינה קשורה בהכרח לרמת התמיכה האובייקטיבית אשר ניתנת ע"י
הסבי\ות אלא קשורה לציפייה המוגברת של האימהות שלא בהכרח מקבלת מענה.
הולדתו של ילד ע נכות אינטלקטואלית מטילה מעמסה כבדה על כתפי האימהות ה מבחינה
פיזית וה מבחינה נפשית .מצב זה עשוי לדלדל את כוחותיה של האימהות ומביא לידי כ!
שהאימהות זקוקות לתמיכה רבה וגדולה יותר מאשר התמיכה הרגילה לה נזקקת א אשר נולד לה
ילד ע התפתחות נורמטיבית .במצב בו הא נדרשת לעזרה גדולה יותר היא עשויה לעיתי לחוש כי
היא אינה מקבלת עזרה מספיקה וזאת בשל הצרכי המוגברי .נראה כי השוני בצרכי ובציפיות
מביא לעיתי למצב בו האימהות מקבלות בפועל עזרה מהסבי\ות אול עזרה זו אינה מספקת
מבחינת ואינה מצליחה לענות על הציפיות ועל כ היא מדווחת כעזרה מועטה.
במחקר הנוכחי לא נמצאו הבדלי בתפיסת התמיכה של הסבי\ות בי אימהות חרדיות
לאימהות חילוניות .ממצא זה השיב בצורה שלילית על שאלת המחקר אשר בא תהינו הא יימצא
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כי התמיכה החברתית הנתפסת של סבי\ות תהיה גבוהה יותר בקרב האמהות החרדיות בהשוואה
לאימהות החילוניות? שאלה זו התבססה על הדגש המוש בחברה החרדית לתא המשפחתי,
לסולידריות החברתית ,לערכי גמילות החסדי ולעזרה ההדדית .ההנחה היתה שכל אלה יביאו לידי
כ! שאימהות המשתייכות לחברה החרדית תקבלנה סיוע רב יותר מאשר אימהות המשתייכות
לחברה החילונית .ייתכ כי הסיבה להיעדר הבדלי נעוצה בעובדה כי למרות העובדה שהמשפחות
חרדיות הינ משפחות ברוכות ילדי הזקוקות לעזרה רבה בתחומי שוני וע יתר ילדי המשפחה,
הסבי מתקשי לספק את העזרה הנדרשת לכל אחד מילדיה .הסבי\ות החרדיי אינ מסוגלי
לספק עזרה רבה יותר אשר הסבי\ות החילוניי וזאת מאחר ולמרבית יש מספר רב של ילדי
אשר מצפי לקבל מה עזרה ובנוס .לחלק הגדול יש ילדי צעירי נוספי אשר עדיי מתגוררי
בבית .הסבר אפשרי נוס .הוא שה זוגות צעירי חילוניי וה זוגות צעירי חרדי עוברי
לעיתי להתגורר במרחק מההורי .הזוגות החרדי מתרחקי מהוריה ועוברי לערי בה יש
ריכוזי אוכלוסייה חרדית עקב עלות זולה של הדירות ורמת המחיה הנמוכה ,בעוד הוריה ממשיכי
להתגורר בערי הגדולות כדוגמת ירושלי או בני ברק .המרחק הגיאוגרפי גור למשפחות צעירות
אלה להיות רחוקות וא .מנותקות ממשפחת .כמו כ  ,חשוב לזכור שרוב ההתייחסות לתמיכה
אינה מתייחסת ספציפית לסבי ולסבתות וייתכ שקיימי ערוצי תמיכה רבי חלופיי ולאו
דווקא סבי וסבתות .תמיכה לממצא זה נית למצוא ג במחקרה של לזר ) (2010אשר בח את
ההבדלי בסכמת הסבות בי סבי\ות חרדיי וחילוניי ,כאשר ג במחקר זה לא נמצאו הבדלי
בי הסבי\ות בנוגע לתמיכת.
עוד נמצא במחקר הנוכחי כי תמיכת הורי הא הייתה גבוהה יותר מתמיכת הורי האב בקרב
כלל אמהות המחקר .תפיסת האימהות את התמיכה קשורה באופ ישיר לאופ בו תופסות האימהות
את הוריה ולקשר הקיי ביניה .הספרות המקצועית מדגישה שדור הביניי אחראי במידה רבה
לקשר התלת דורי וכי בי ההורי הא היא הפעילה יותר במערכת הקשרי ע המשפחה
המורחבת .מטבע הדברי קל יותר לא לפנות קוד אל משפחת המקור שלה ובפרט להוריה .הסבר
אלטרנטיבי שמקורו בגישה הפסיכואנליטית טוע שהזיקה הבסיסית לא נשארת בעינה לעול חלק
משמעותי ופורה בחייה של כל אישה במהל! חייה )דויטש (1961 ,ועל כ האימהות תופסות את
הקשר אל אמ כבעל עוצמה רבה יותר וה תופסות את עצמ כקרובות יותר להוריה ומושפעות מה
)נבו .(1990 ,כחוט השני מסתמנת במחקרי ובתיאורי קליניי העדפת של הסבי והסבתות את
משפחת בנותיה על זו של בניה .סבי וסבתות דיווחו כי הקשר ע בנותיה וילדיה העניק לה
תגמול ייחודי וחזק ולכ ה ביקרו אות לעיתי קרובות יותר ,חשו נוח יותר בנוכחות ולא חששו
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שמא אינ רצויי או שמא ה מתערבי יתר על המידה כפי שחשו אצל הכלות שלה ) Fisher,
 .(1983; Gardner, Scherman, Molbey, Brown & Schutter, 1994 Troll, 1985ג במחקרה
של פינדלר ) (1998עלה בבירור מתיאורי האמהות כי הורי האב נופלי בחשיבות מהורי הא.
בהתייחס לתמיכה הניתנת ע"י הורי הא והורי האב ,נמצא במחקר הנוכחי כי בהתא
להשערה ,התמיכה האמוציונאלית גבוהה מהתמיכה האינסטרומנטאלית ,ה בקרב הורי הא וה
בקרב הורי האב .ממצא דומה התקבל ג במחקרה של פינדלר ) (1998ש דווח כי האמהות תפסו
את התמיכה האמוציונאלית כרבה יותר בהשוואה לתמיכה האינסטרומנטאלית .לממצא זה ייתכנו
שני הסברי :הראשו קשור לכ! שתמיכה אינסטרומנטאלית נחוצה לצרכי ספציפיי מוגדרי
וידועי כגו סיוע כספי ,הסעות ,שמירה על הילדי ,עזרה בעבודות הבית וכדומה .ייתכ שצרכי
אלה זוכי למענה ג מדמויות אחרות אשר תמיכת לא נבדקה במחקר הנוכחי .לעומת זאת,
תמיכה אמוציונאלית כרוכה בהשתתפות ברגשות כואבי ,ביכולת לעודד את הא ולאפשר לה
לבכות .מטבע הדברי מסתייעי לתמיכה כזו באנשי קרובי ,החשי הזדהות ושותפות
ומקיימי ע הא קשר אינטימי .ג א הבעל מעניק תמיכה כזו ,תמיד יש מקו לתמיכה
מדמויות משמעותיות נוספות ,מה ג שהאב עלול להיות פגוע מ הדחק הקיי במשפחה ולכ עלול
להזדקק לתמיכה בעצמו .עוד ייתכ כי מסיבות בריאותיות או כלכליות אי הסבי והסבתות
מסוגלי להעניק עזרה פיסית וכספית ,א! מגבלות אלה אינ מפריעות לה להעניק לא תמיכה
רגשית ,עידוד ותחושת השתתפות בחוויותיה )פינדלר .(1997 ,הסבר זה עולה בקנה אחד ע
ממצאיה של הורנבי ואשוורט ) (Hornrby & Ashworth, 1994שג ה מצאו כי אימהות זכו
מהוריה לתמיכה אמוציונאלית רבה יותר מאשר לתמיכה אינסטרומנטאלית.
מניתוח נוס .של הממצאי נית לראות כי למרות שבשתי הקבוצות הערכת התמיכה
האמוציונאלית גבוהה מהערכת התמיכה האינסטרומנטאלית ,בקרב הורי הא ,הפער גדול יותר
מאשר בקרב הורי האב .ממצא זה יכול להיות מוסבר ע"י העובדה כי התמיכה האמוציונאלית בנויה
על סיוע בזמני של חולשה ושל הזדקקות לאחר דווקא ברגעי קשי יותר ונצרכת מידה גבוהה
יותר של אינטימיות ותחושת ביטחו על מנת לקבל אותה ,בשל כ! ייתכ כי לאימהות קל יותר לקבל
תמיכה אמוציונאלית דווקא מהוריה אית ה חשות בטוח יותר מאשר ע הורי הבעל.
כאמור בהתייחס לתמיכה האינסטרומנטאלית והאמוציונאלית נמצא כי כלל האימהות
דיווחו כי ה מקבלות תמיכה אמוציונאלית רבה יותר בהשוואה לתמיכה האינסטרומנטאלית אותה
ה מקבלות .ע זאת נמצא כי בקרב אמהות חרדיות לה ילד ע נכות אינטלקטואלית ישנו פער
גדול בי שני סוגי התמיכה כאשר התמיכה האינסטרומנטאלית נמוכה בהרבה מהתמיכה
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האמוציונאלית .ממצא זה נית להסבר על פי אופייה המיוחד של המשפחה החרדית .משפחות אלה
מאופיינות כידוע במספר רב של ילדי והסבי והסבתות נצרכי לסייע למספר רב של ילדי
ונכדי ולחלק ביניה את משאביה הפיזיי והנפשיי .יתר על כ  ,במקרי רבי לסבי ולסבתות
עצמ יש עדיי מספר ילדי קטני בבית שעליה לטפל ג בה .כאשר לאחת מבנותיה נולד ילד
ע נכות אינטלקטואלית והצרכי האינסטרומנטאליי של הא\הבת גדלי מאוד ,הסבי
והסבתות המשתייכי לחברה החרדי יתקשו מאוד לסייע לה מבחינה אינסטרומנטאלית ועל כ
ה ישקיעו בעיקר בחלקי הנפשיי של הקשר ביניה ויהוו עבור בת ,א הילד ,מקור לתמיכה
אמוציונאלית רבה יותר .לזר ) (2010אשר השוותה בי סבי\ות חרדיי לחילוניי הנחיה ג היא כי
היות ומרבית משאביה של הסב/סבתא החרדי מושקעי עדיי במשפחה הגרעינית ,הכוללת את
זוגו/זוגתו ,את הילדי שבבית ואת פרנסת ,הדבר אינו מותיר ביד משאבי רבי להשקיע
משאבי רבי בתמיכה אינסטרומנטלית המתאפיינת בפעילות ממשית של טיפול הורי פיזי ,כמו
רחיצת ,האכלת והלבשת של הנכדי הקטני.
במחקר הנוכחי לא נמצא הבדל מובהק בי גודל הרשת החברתית של אימהות לילד ע
התפתחות נורמטיבית ואימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית .תמיכה לממצא זה נית למצוא
במחקר של  (1988) Kazak, Reber & Snitzerאשר בדקו אמהות לילדי ע תסמונת אנדוקרינית
ואשר ג בו נטע שרשת החברי של אמהות לילד ע צרכי מיוחדי אינה שונה מרשת החברי
של אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית .ייתכ כי ממצא זה נובע מהעובדה כי הרשת החברתית
הקרובה אינה משתנה בדר! כלל ג לא בנסיבות ייחודיות וכי למרות שבשלבי הראשוני לאחר
גילוי הנכות ההתפתחותית ,ייתכ שההורי מתרחקי מהחברה אול בסופו של דבר מגיע שלב
ההסתגלות וההתארגנות המחודשת וההורי חוזרי אל הקשרי החברתיי הקודמי .בשני
האחרונות התרחבה מאוד פעילות של עמותות אשר מסייעות להורי לילדי ע צרכי מיוחדי.
עמותות אלו מארגנות באופ קבוע מפגשי מידע עבור אות המשפחות ,ימי נופש לאימהות וקבוצות
לעזרה עצמית .כמו כ  ,לאחרונה ע התרחבות השימוש באינטרנט נפתחו פורומי אשר מיועדי
להורי לילדי ע צרכי מיוחדי ואימהות רבות מדווחות כי החברות בפורו מסייעת
להתמודדות וכי ההורי האחרי מהווי עבור מקור לתמיכה .חשוב לציי כי אי מדובר רק
בתמיכה וירטואלית אלא כיו מקובל מאוד בי חברי הפורומי השוני לארג מפגשי משותפי
ובילויי משותפי .ייתכ אומנ כי לאימהות אלה יש פחות חברות קרובות לה ילד ע התפתחות
נורמטיבית אול הרשת החברתית שלה מורכבת ממספר רב של הורי אשר נמצאי במצב ,
מתמודדי ע אות הקשיי שה מתמודדות עמ ומהווי עבור כתובת לסיוע בכל דבר ועניי .
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ואכ במחקר הנוכחי דיווחו חלק מהאימהות כי החברות המשותפות אשר הכירו דר! הפורומי
השוני ,הפכו למשענת עבור והיוו עבור כתובת להתייעצות ולשותפות.
בנוס ,.בשני האחרונות התרחב מאוד מת השירותי מטע משרד הרווחה וילדי רבי לה
נכות אינטלקטואלית משולבי במסגרות חינוכיות עד לשעות אחה"צ המאוחרות ובכ! מתאפשר
לאות האימהות להתפנות לטיפול בילדיה האחרי ובעצמ וליצור קשרי חברתיי.
בהתייחס לגודל הרשת החברתית שיערנו וא .מצאנו במחקר כי הרשת החברתית של האימהות
החרדיות תהיה גבוהה מהרשת החברתית של האימהות החילוניות .הסבר לממצא זה קשור לאחד
מהמאפייני המרכזיי והייחודיי של החברה החרדית .בתו! הקהילה החרדית מהווה התמיכה
והעזרה ההדדית בסיס לאורח החיי ודגש רב מוש על עקרונות של שותפות ועזרה הדדית
) .(Wieselberg, 1992השתייכות לקהילה דתית נחשבת כאחת האינטראקציות החברתיות
המספקת תמיכה חברתית ,לא רק בשל ריבוי הקשרי החברתיי אלא ג בזכות תפיסת קשרי
אלו כקשרי איכותיי ועדיפי ) Beit-Hallahmi & Argyle, 1997; Krause, Ellison & Wulff,
 ;(1998; Levine & Chatters, 1998; McFadden & Levine, 1996כ! למשל השתייכות לקהילה
דתית מהווה הגנה מפני בדידות חברתית ,ואנשי חווי רגשות חיוביי של שייכות ואינטימיות ושל
אהבה ואכפתיות בקרב קהילת ) .(Ellison, 1998; Pargament, 1997ככל הנראה המבנה החברתי
של הקהילה הדתית ,המעודד קשר בי חבריה על בסיס יומיומי ,מחזק תחושה רציפה ועקבית של
עי 0צופיה ,שומרת ומשגיחה על כל חבר וחבר)לזר .(2010 ,מתו! ההבנה כי אימהות לה מס' רב של
ילדי זקוקות לסיוע רב ולתמיכה רבה הוקמו במקומות רבי ארגוני שכונתיי רבי אשר
דואגי לסייע לאימהות .לדוגמא :נשי לאחר הלידה מקבלות משכנותיה אספקה מאורגנת של
סעודות לשבתות שלאחר הלידה ולסעודות באמצע השבוע .כמו כ  ,נערות חרדיות צעירות נרתמות
לסייע לאימהות בשמירה על ילדיה הקטני .מעבר לסיוע הפיזי שמקבלות האימהות החרדיות
מהקהילה בסביבת  ,אימהות רבות אינ עובדות או שה נמצאות בבית למש! תקופות ארוכות לאחר
הלידות הרבות ,ולכ מתפנות ליצירת קשרי חברתיי ע שכנותיה באמצעות מפגשי משותפי
בגינה הציבורית הקרובה למקו מגוריה  .בנוס ,.בריכוזי החרדיי הוקמו ע"י העיריות השונות
משחקיות שבה יכולות האימהות להגיע יחד ע ילדיה לשעה של משחק ומפגש ע אימהות וילדי
אחרי .ביטוי נוס .לתמיכה החברתית הייחודית בחברה החרדית היא הגמ"ח ,דהיינו גמילות
חסדי ,אשר משמעותה עזרה הדדית בנושאי גשמיי ובקיו היו יומי .כיו פועלי בריכוזיי
החרדיי גמח"י אשר מציעי עזרה וסיוע במגוו רחב של תחומי והאימהות יכולות להסתייע
רבות באות הגמחי .לדוגמא :גמ"ח מוצצי ,גמ"ח לתרופות ,גמ"ח למשחקי ואפילו גמ"ח
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לילדי שהלכו לאיבוד.
במחקר הנוכחי לא נמצאו הבדלי מובהקי בגודל הרשת החברתית של האימהות החרדיות לה
ילד ע נכות אינטלקטואלית .ע זאת בשונה מהמדווח בחברה החרדית ,האימהות החילוניות לה ילד
ע נכות אינטלקטואלית דיווחו דווקא על רשת חברתית גדולה יותר מאשר האימהות החילוניות לה
ילד ע התפתחות נורמטיבית .ממצא זה יכול להיות מוסבר לאור העובדה כי ג בחברה החילונית
קמו שני האחרונות ארגוני רבי המסייעי לאימהות לה ילד ע נכות אינטלקטואלית .ארגוני
אלה מקיימי קבוצות תמיכה שונות ,ימי עיו ונופשי לאימהות ובכ! יוצרות לעצמ האימהות רשת
חברתית גדולה אשר לעיתי מורכבת כמעט א! ורק מאימהות אשר מתמודדות ג ה ע גידול ילד
ע צרכי מיוחדי .בשני האחרונות ע התרחבות השימוש באינטרנט קמו מספר פורומי אשר
משמשי כמקו תמיכה להורי לה ילדי ע צרכי מיוחדי .אחת האימהות ,כתבה" :החברות
בפורו ה כמו המשפחה שלי ,מה אני זוכה לקבל את מירב התמיכה" .במקרי רבי נערכי
מפגשי של חברי וחברות הפורו וכ! מורחבי הקשרי לקשרי שה א .מעבר לדפי האינטרנט.
הימצאות ילד ע נכות אינטלקטואלית במשפחה ,מאפשרת דווקא לאימהות אלה למצוא לעצמ רשת
רחבה שמסייעת לה  .מדובר ברשת חדשה שלא הייתה קיימת בעבר ואימהות אלה חשות ביתר שאת
את השינוי וההרחבה במעגל החברתי שלה וזאת בניגוד לאימהות לה ילד ע התפתחות תקינה אשר
המעגל החברתי שלה לרוב אינו משתנה בעקבות הולדת הילד.
הסבר נוס .קשור אולי לעובדה שדווקא האימהות לה ילד ע נכות אינטלקטואלית חשות יתר
לגיטימציה לבקש סיוע להיעזר באחרי לאור התמודדות הקשה ובמרבית המקרי הסביבה
הקרובה והרחוקה מתגייסת לסייע לה מתו! התחשבות במצב הקשה והרצו להקל על התמודדות
במידת האפשר .מאיד! ,אימהות לה ילד ע התפתחות נורמטיבית חשות לעיתי כי אי לה
הלגיטימציה לפנות בבקשת עזרה וכי מוטלת עליה החובה להתמודד לבד ע הקשיי מאחר ואי
מדובר בקשיי החורגי מגדר הנורמה אלא בקשיי אוניברסאליי המאפייני כל א באשר היא.
מסיבה זו פעמי רבות דווקא האימהות לילד ע התפתחות נורמטיבית חוששות לבקש עזרה מתו!
תחושת אשמה על "כישלונ " ו"חוסר יכולת " להתמודד ע גידול ילד או לעיתי ,מתו! בושה וחשש
מתגובות הסביבה כלפי בקשת העזרה שעלולה להיתפס כלא לגיטימית.
מתו! ההבדלי שנמצאו בתמיכה החברתית של סבי\ות בקבוצות האימהות השונות ,שיערנו
כי יימצאו ג הבדלי בהכרת התודה כלפי תמיכה זו.
במחקר הנוכחי נמצא כי באופ כללי הכרת התודה לסבי\ות גבוהה )חמש בסול של שבע
דרגות( בקרב כלל האימהות במחקר .ממצא זה מעיד על חשיבותה של הכרת התודה כפי שהיא
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נתפסת בעיני האימהות וזאת ללא קשר למצבו של הילד או לחברה אליה משתייכת הא .במחקר
שנער! בקרב הורי טריי מצאו החוקרי ש"להזכיר לעצמי את כל הדברי הטובי שיש לי
בחיי" ו"להגיד לעצמי שיש לי הרבה דברי להודות עליה" דורגו כדרכי ההתמודדות היעילות
ביותר ע השינוי המפליג הזה בחיי ) .(Ventura & Boss, 1983ייתכ שתחושה זו אינה נעלמת ע
הזמ וממשיכה ללוות את ההורי ג כאשר הילד גדל ואפילו כאשר הילד מאובח ע נכות
אינטלקטואלית ונחשפת ההזדמנות להיווכח במקורות התמיכה ובנדיבות של אנשי.
הסבר נוס .להכרת התודה הגבוהה שנמצאה ,יכול להיות קשור לעובדה שנבדקות המחקר
משתייכות כול לדת היהודית כאשר בדת היהודית מוש דגש רב על הודיה והכרת תודה .בדתות
השונות בכלל ובפרט בדת היהודית ,ישנה התייחסות מיוחדת להכרת התודה ,בתור רגש אשר האד
המאמי מחויב להביעו כלפי כל מי שמיטיב עימו :האל ,אד אחר ,ובכלל זה כלפי הוריו .ייתכ כי
למרבית האימהות ישנו קשר כלשהוא למסורת היהודית וה התחנכו על ההכרה בדבר חשיבותה של
הכרת התודה .הסבר נוס .לרמה הגבוהה של הכרת התודה מתקשר אולי לעובדה שהאימהות
השונות נחשפו בשני האחרונות למגמה אשר מדגישה את חשיבותה של החשיבה החיובית כאשר
אחד מאבני היסוד של גישה זו היא היכולת להכיר תודה .אנשי המשתתפי בקבוצות מעי אלו או
נחשפי להרצאות בתחו זה מתבקשי ע"י המנחה להכי "יומ הכרת תודה" בו ה נדרשי
להכי רשימות של כל אות הדברי אשר ה מכירי תודה עליה.
במחקר הנוכחי נבדקה הכרת התודה כלפי הורי הא והורי האב בנפרד כאשר נמצא כי ממוצע
הכרת התודה להוריי הא גבוה מממוצע הכרת התודה להורי האב .ייתכ כי ממצא זה קשור
לעובדה שהאימהות מרגישות קרובות יותר להוריה ולכ ג תופסות אות ואת תמיכת בצורה
חיובית יותר וכפועל יוצא מכ! ה ג מעריכות ומוקירות אותה יותר.
בניגוד להשערתנו ,לא נמצא הבדל בהכרת התודה בי אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית
לבי אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית .ייתכ וחוסר ההבדלי נובע מכ! שבמחקר נמצאה
ממילא רמה גבוהה של הכרת תודה בקרב כל הנבדקות וכי האימהות לה ילד ע נכות
אינטלקטואלית כמו ג האימהות לה ילד ע התפתחות נורמטיבית ,למדו להערי! את תמיכת
הוריה ולהודות לה ג על התמיכה אשר ניתנת לה בחיי היו יו הרגילי וזאת מבלי להזדקק
לתמיכה דווקא בתקופות של משבר.
הכרת התודה אינה תלויה רק בתמיכה הניתנת או בנסיבות אלא קשורה קשר הדוק לתרבות
אליה משתיי! האד ולאופ בו הוא גדל והתחנ! .ואכ

נמצא כי האימהות החרדיות דיווחו על

הכרת תודה גבוהה יותר ה כלפי הוריה וה כלפי הורי הבעל.
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הבדל זה עשוי להיות קשור לעובדה כי ביהדות מוש דגש רב על חשיבות הכרת התודה בכל זמ
ובכל מצב והאד המאמי מתחנ! משחר ילדותו להסתכל על המציאות בעיניי חיוביות ולהודות על
כל שנית לו ה ע"י הקב"ה אשר ברא את העול ונת לאד את כל צרכיו וה ע"י הוריו .בהתא
לכ! ייתכ כי האימהות החרדיות שהינ נשי מאמינות אשר מתחנכות לאור ערכי היהדות ,אכ
מדווחות על הכרת תודה גבוהה יותר מאשר האימהות החילוניות .על פי היהדות ,הכרת הטוב היא
רגש טבעי בלב כל אד )שצ'רנסקי .(1992 ,ובתנ"! א .ישנ הוראות מדויקות על האופ שבו על
האד להכיר תודה )אמונס .(2008 ,האד מודה על מתנותיו הרבות של הקב"ה באמצעות הודיה
פומבית ומזמורי שבח והלל ) (Patrick, 1994כאשר אחת ממטרות התפילות הינה להזכיר לאד את
חסדו של הקב"ה כבורא .הדגש מוש ביהדות לא רק על הכרת תודה כלפי הקב"ה ,אלא ג על
הכרת תודה כלפי ההורי ,כאשר הכרת התודה כלפי ההורי נובעת מתו! מצוות כיבוד הורי
שהיא אחת מעשרת הדיברות )שצ'רנסקי.(1992 ,
מאיד! גיסא ,ייתכ כי הכרת התודה הגבוהה שנמצאה בקרב האימהות החרדיות אינה קשורה
דווקא לתחושת האמיתית והאובייקטיבית של האימהות אלא לעובדה שבחברה החרדית הנורמה
המקובלת היא להכיר תודה ללא קשר הכרחי לסיוע שנית או לתחושת האמיתית של האימהות
והנשי חרדיות מתחנכות מגיל צעיר לכ! שיש להודות ה על הטובה וה על הרעה .לעומת זאת,
הנורמה בחברה החילונית מאפשרת לאימהות להיות יותר אותנטיות בהבעת תחושותיה האמיתיות
ומעניקה לגיטימציה לה להודות א! ורק לדברי הניתני בפועל.
בדומה להבדלי שנמצאו בי האימהות השונות ביחס להכרת התודה ,אוריינטציית ההתקשרות
והתמיכה החברתית ,נמצאו במחקר ג הבדלי ביחס לרווחת הנפשית ולצמיחת האישית של
האימהות.
במחקר הנוכחי נמצא כי בקרב אמהות שילדיה ע התפתחות נורמטיבית ,הרווחה הנפשית
גבוהה מזו שבקרב אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית .מנגד ,לא נמצא הבדל בצמיחה האישית
בי אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית לבי אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית.
העובדה שאמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית מדווחות על רווחה נפשית נמוכה יותר מאשר
אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית הינה טבעית לאור הקשיי אשר עמ נדרשות האימהות
להתמודד .אימהות אלה מתמודדות יומ וליל ע אתגר הטיפול בילד ,אשר מצרי! מה לגייס את
כל כוחותיה ה הפיזיי וה הנפשיי וסביר להניח כי לאור! זמ  ,אות האימהות יחושו דלדול
במשאביה ופגיעה ברווחת הנפשית )Goldberg, Morris, Simmons, Fowler, & Levinson,
.(1990; Florian & Findler, 2001
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בניגוד להשערה ,אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית לא דיווחו על צמיחה גבוהה יותר מאשר
אימהות לילד ע התפתחות נורמטיבית .ממצא זה תמוה לאור העובדה שלעיתי קרובות כתוצאה
מחוויות ההורות לילד ע נכות אינטלקטואלית ,תיתכ ג צמיחה גבוהה יותר מאשר הצמיחה
המתלווה להורות הנורמטיבית .חשבנו כי אימהות אשר נאלצו ביו בהיר אחד להתמודד ע
מציאות חדשה ובלתי צפויה ,מציאות שהצריכה מה ללמוד עול מושגי חדש ושונה ולהתמודד ע
מציאות שהינה מאיימת ומבלבלת ,ידווחו על שינויי חיוביי משמעותיי אשר ה חוות בעקבות
האתגר שעימו ה התמודדו ועדיי מתמודדות יו יו .השערה זו התבססה ג על מחקרי רבי
בתחו אשר מצאו כי אנשי שחוו משבר מתארי שינויי חיוביי אשר התרחשו בחייה כמו
התייחסות שונה לחיי ,יכולת לבטא חמלה כלפי אחרי ,שינוי בביטחו העצמי )Taylor,
.(Lichtman, & Wood, 1984
ייתכ שממצא זה הינו ממצא מעודד .עצ העובדה שאימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית
דיווחו על צמיחה אישית דומה לזו של אימהות לילד ע התפתחות נורמטיבית מעידה על כ!
שהצמיחה הינה תוצאה של הולדת הילד ללא קשר למצבו.
בהתייחס לרווחה הנפשית ולצמיחה האישית של האימהות נמצא במחקר הנוכחי כי אימהות
חרדיות דיווחו על רווחה נפשית וצמיחה אישית גבוהות יותר מאשר האימהות החילוניות כאשר
בקרב האימהות החרדיות לא נמצא הבדל בי אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית לבי אמהות
לילד ע התפתחות תקינה.
הסבר לממצאי אלו קשור אולי לעובדה שהדת מהווה מרכיב חשוב וחיוני בבריאות הנפשית
של האד .לטענתו של פארגאמנט ) ,(Pargament, 2002אמונות והתנהגויות דתיות משמעותיות
לבריאות הנפשית ,כאשר ככל שהדת פנימית ,עמוקה ומחייבת יותר מבחינתו של האד ,כ! תהיה
קשורה לרווחה נפשית טובה יותר .ייתכ כי הפנייה לאל והאמונה בו ,מספקת למאמי בסיס בטוח
המאפשר לו רווחה נפשית רבה יותר בחיי היו יו )גביר .(2004 ,6הסבר נוס .לרווחה הנפשית
הגבוהה יותר של האימהות החרדיות עשוי להיות קשור לעובדה כי במחקר נמצא כי לאימהות
החרדיות מס' רב יותר של ילדי .יתכ שמספר רב של ילדי במשפחה מאפשר לא הקלה
כתוצאה מההתגייסות ומהמעורבות של האחי והאחיות לטיפול היומיומי בילד בהווה ובידיעה
שיימצא מי שיטפל בו בעתיד כאשר ההורי לא יוכלו לעשות זאת ,ובכ! מסייע לא לחוש רווחה
נפשית גבוהה יותר .עוד ייתכ כי הרווחה הנפשית הגבוהה יותר בקרב אמהות חרדיות עשויה
להיות קשורה לגישה הרואה את תפיסת ההורה את ילדו כשלוחה שלו עצמו .על פי גישה זו
התחושות הקשות המלוות את האימהות המתמודדות ע גידולו של ילד ע נכות ,נובעת
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מהתפיסה שפגיעתו מגדירה אות )וייס .(1991 ,ייתכ שא המגדלת מספר רב של ילדי אשר
לרוב התפתחות נורמטיבית ,עשויה לתפוס את המשבר הנלווה לנכות הילד בעוצמה נמוכה יותר
ומעצ כ! יתכ שתחוש רווחה רבה יותר .העובדה שלא נמצאו הבדלי בי אימהות לילד ע
התפתחות נורמטיבית לבי אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית עשויה להצביע על כ!
שהאמונה מאפשרת לאימהות לחוש רווחה נפשית לא רק במצבי השגרתיי של גידול ילדי אלא
ג כאשר הא נאלצת להתמודד ע גידולו של ילד ע נכות אינטלקטואלית.
עוד נמצא כי הדת קשורה לא רק לרווחה הנפשית אלא ג לצמיחה אישית מאחר והיא מסייעת
ליחיד למצוא משמעות למשבר ) .(Park & Cohen, 1993; Park, Cohen & Herb, 1990כאשר יש
לאד אמונה ברורה וקבועה ,שממנה הוא יכול לשאוב כוח ושדרכה הוא יכול למצוא היגיו בחוויות
ולקבל אות  ,הוא עשוי למצוא משמעות חיובית בחוויות חיי שליליות ) ;Antonovsky 1987
 .(Krauss & Seltzer 1993; Mclntosh, Silver & Wortman, 1993אמונה יכולה להשפיע על
הערכת האירוע המלחי 6ועל דרכי ההתמודדות עמו ובמקרי רבי האמונה הצליחה לתת מענה
אשר החשיבה הטבעית של האד לא הצליחה לספק ) .(Davis & Nolen-Hoeksema, 1998תמיכה
נוספת לכ! נית למצוא ג אצל פארגאמנט ופארק ) (Pargament & Park, 1997אשר סברו כי
אופני התמודדות הקשורי לדת מספקי לעיתי מענה לנוכח טרגדיה אנושית .יתרה מכ! ,בני אד
המדווחי על קשר חזק אל הדת עשויי להפיק את המרב וא .לצמוח מ הטראומה אשר פקדה
אות בהשוואה לבני אד המדווחי על קשר רופ .אל הדת )Regehr & Hemsworth, Cadell,
 .(2003אימהות מהחברה החרדית מתייחסות לאמהות כמרכז חייה וזאת מתו! התפיסה כי
תפקידה העיקרי של האישה הינו הבאת חיי חדשי לעול ודאגה בלתי פוסקת לטיפול בה
ולחינוכ .האמונה כי ה' נות כוח לאישה בהתא למשימות אשר הוא מטיל עליה מסייעת
לאימהות לצלוח את חיי היו יו ואת הקשיי המתלווי לגידול מס' רב של ילדי וזאת מתו!
ההבנה כי אי מעמידי אד בפני ניסיו שהוא אינו יכול לעמוד בו וכי העובדה שיש לה מס' רב של
ילדי מעידה על חשיבות ועל האמונה שיש לה' בכוחותיה וביכולת להצליח במשימה החשובה
המופקדת בידיה  .אמונה זו מסייעת לאימהות להתבונ על הקשיי בעי טובה ,להודות על מה
שנית לה ולשמוח בחלק  .האימהות נתפסת אצל האימהות לא רק כמקור לשמחה ,להנאה
ולתחושת סיפוק אלא ג כאמצעי שבאמצעותו הופכת הא לאישה טובה יותר ומתעלה מהמצב שבו
היא נמצאת למצב נעלה יותר .אי ספק כי אל חדוות האימהות מתלוות ג תחושות קשות
ומורכבות וכל א נתקלת במצבי קשי ומתסכלי ,ע זאת ,ההסתכלות על האימהות כאל רצו
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ה' שמסייע לא לעבוד על מידותיה ולזכ! את אישיותה באופ שיוציא מהאישה את מירב כוחותיה
החיוביי מביא להתפתחותה של הא ולצמיחה אישית גבוהה יותר.
שליחות של האימהות מתעצמת עוד יותר כאשר ה מתמודדות ג ע גידולו של ילד ע נכות
אינטלקטואלית .ממצאי התומכי בראייה חיובית את ההורות לילד ע צרכי מיוחדי בחברה
החרדית ,נמצאו במחקרו של לייזר ) ,(Leyser, 1994אשר בח דחק והסתגלות בקרב משפחות
חרדיות לה ילד ע צרכי מיוחדי .במחקר זה נמצא כי למרות הקשיי ולמרות השינויי שחלו
בחיי המשפחה ,מרבית המשפחות החרדיות הצליחו להתמודד ע המצב והמשיכו לנהל את חייה
באופ נורמטיבי עד כמה שאפשר .ההורי דיווחו על דרכי התמודדות רבות ,כשהעיקרית מביניה
היא האמונה הדתית ששימשה מקור לכוח נפשי .במחקר נוס .ביטאו הורי חרדי לה ילד ע
תסמונת דאו אמונה חזקה אשר נראה כי היה בה כדי לתרו לחיזוק יכולתה של הא ,של בני הזוג
ושל המשפחה המורחבת להתמודדות ע אתגר זה )קפל  ,לי גלסר ,פסח ושטנגר .(2009 ,ואכ ,
במחקרה של טוביאס ,כאשר נבדקו ההבדלי בתחושת הצמיחה האישית בי הורי חרדי לה
ילד ע נכות אינטלקטואלית לבי הורי חילוניי לה ילד ע נכות אינטלקטואלית ,דיווחו
ההורי החרדי על צמיחה גבוהה יותר מאשר הורי חילוניי )טוביאס .(2008 ,קליי 0יעקובי
) (2011מצאה ג היא כי אימהות דתיות דיווחו על צמיחה אישית גבוהה יותר מאשר אימהות
חילוניות .ייתכ כי הצמיחה האישית של אימהות המשתייכות לחברה החרדית קשורה לאופ שבו
ה תופסות את התמודדות ע גידול הילד ע הנכות האינטלקטואלית .לעתי קרובות ,ה רואות
בגידולו לא רק קושי אלא ג שליחות ע תכלית ,מתו! אמונה כי לילד זה יש מטרה וייעוד בקרב
הוריו ומשפחתו ,וכי לקשיי ההתמודדות יש תכלית בחיי )לוייפר .(1988 ,חלק מההורי החרדי
חשו כי הילד ע הצרכי המיוחדי הוא פיקדו מיוחד ,וכי עליה לדאוג לו ולגרו לו שיהיה שמח
ומאושר .אחרי טענו כי זו מתנה משמי )לייזר ;1995,לנגלב כה  .(1999 ,במחקר הנוכחי דיווחו
האימהות על כ! שמאז שנולד ילד ע הנכות האינטלקטואלית ה שינו את סדרי העדיפויות שלה ,
למדו להערי! יותר את עצמ ואת האנשי הסובבי אות  ,גילו שה חזקות יותר משחשבו ומצאו
משמעות חדשה בחיי.
לסיכו ההבדלי בי הקבוצות נוכחנו לדעת כי לעיתי מצבו של הילד הוא זה אשר גר לשוני
בי האימהות ואילו במקרי אחרי דווקא ההשתייכות החברתית והדתית הייתה זו אשר חידדה
את ההבדלי בי האימהות .כ! עולה כי בהתייחס להבדלי בי האמהות החרדיות לבי האימהות
החילוניות נמצאו הבדלי בדפוסי ההתקשרות של האימהות ,בגודל הרשת החברתית ,בהכרת
התודה כלפי הסבי\ות וכ ברווחה הנפשית ובצמיחה האישית .מאיד! לא נמצאו הבדלי בי
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אמהות חרדיות וחילוניות בהתייחס לתמיכת הסבי\ות ,ואילו בהתייחס להבדלי בי אימהות
לילד ע התפתחות תקינה לבי אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית עולה כי האימהות לה ילד
ע נכות אינטלקטואלית דיווחו על כ! שה מקבלות תמיכה נמוכה יותר מהסבי\ות וא .רווחת
האישית נמוכה יותר .מאיד! גיסא ,בי שתי קבוצות אלו לא נמצא הבדל בגודל הרשת החברתית,
בהכרת התודה כלפי תמיכת הסבי\ות ובצמיחה האישית.
חלקו השני של הדיו יוקדש לשאלה מה מתו! המשאבי שנבדקו נמצא תור להכרת התודה,
לרווחה הנפשית ולצמיחה האישית.
דיו בקשרי שנמצאו בי מצבו של הילד ,ההשתייכות לחברה החרדית\חילונית ,אוריינטציית
ההתקשרות והתמיכה החברתית לבי הכרת התודה ,הרווחה הנפשית והצמיחה האישית
באופ תמוה ובניגוד להשערתנו ,לא נמצא קשר בי רמת ההימנעות והחרדה של האימהות לבי
התמיכה החברתית של סבי וסבתות .ממצא זה ראוי להעמקה והמש! בחינה מאחר והוא סותר
את מרבית הספרות המחקרית בה נמצא קשר בי סגנו ההתקשרות לבי התמיכה החברתית
)בוכהול.(Bartles & Frazier, 1994; Kobak & Sceery, 1988 ;1993 ,6
סגנו ההתקשרות של האימהות אשר עוצב בילדות מתו! היחסי שלה ע דמויות ההתקשרות
)לרוב ההורי( נמצא במחקר הנוכחי קשור להכרת התודה שחשות האימהות כלפי הוריה  .ואכ כפי
ששיערנו אימהות אשר אופיינו בהימנעות וחרדה נמוכי יותר ,דיווחו על הכרת תודה גבוהה יותר
כלפי הוריה .
ממצא זה הינו מוב וזאת מאחר ואימהות אשר חשות ביטחו גבוה יותר בהתקשרות ה אלו
אשר קרוב לוודאי יש לה יחסי טובי ע הוריה כאשר יחסי אלו החלו כבר בילדות .אימהות
אלה חשות כי ה אהובות ע"י הוריה וחשות כי יש לה על מי לסמו! .על פי קליי ),(Klein, 1957
שורשיה של הכרת התודה נעוצי ברגשות ובהתייחסויות המתעוררות בשלב המוקד ביותר של
הינקות .התינוק אשר מסופק מההנקה ,חש כי קיבל מהאובייקט האהוב שלו מתנה ייחודית שהוא
רוצה לשמור ,ותחושה זו הינה הבסיס להכרת התודה .הכרת התודה להורי הינה פועל יוצא של
היחסי החיוביי בי ההורי לבנותיה וסביר להניח כי אימהות אשר חשות קירבה גדולה יותר
להורי ,ג מצליחות להערי! יותר את תמיכת ולהביע הכרת תודה רבה יותר כלפי תמיכה זו.
לעומת זאת כנראה שהאימהות המאופיינות ברמת הימנעות נמוכה יותר מתקשות להביע הכרת
תודה להוריה  .כמו כ ה חשות פחות מסופקות ורגועות ופחות קרובות להוריה ואוהבות אות .
האימהות המאופיינות בסגנו התקשרות חרד מתקשות ג ה להביע הכרת תודה מאחר וה
מאופיינות באמביוולנטיות כאשר מצד אחד ה רוצות את הקשר ע הוריה א! ייתכ שתחושה זו
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מעוררת אצל את חרדת הנטישה וה חשות איו על הקשר ע הוריה .
ממצא דומה התקבל ג במחקרה של שלו0איילות ) (2008ש נמצא כי נבדקי שאופיינו
בהימנעות גבוהה יותר דיווחו על הכרת תודה נמוכה יותר .נטיית של נמנעי בהתקשרות לדה
אקטיבציה ,כלומר עיכוב פעילויות של מערכת ההתקשרות שעשויות ליצור קירבה ואינטימיות,
עולה בקנה אחד ע נטיית לחוש פחות הכרת תודה מאחר וחוויה זו מאיימת על ניסיונ לשמור על
ריחוק מהאחר כדי להג על עצמ מפגיעה )שלו0איילות.(2008,
בשונה מהכרת התודה להורי הא ,לא נמצא כל קשר בי רמת ההימנעות של האימהות לבי
הכרת התודה שלה כלפי הורי האב ,ע זאת נמצא כי ככל שהא מאופיינת באוריינטציית
התקשרות חרדה יותר כ! היא חשה פחות הכרת תודה להורי האב .סביר להניח כי אמהות
המאופיינות ברמה גבוהה של חרדה חוששת מנטישה ומתקשה לסמו! על אחרי ולכ ג יוצרת
יחסי המלווי בחרדה ובהתגוננות .ייתכ כי אימהות אלה מעוניינות מאוד בקשר קרוב ע הורי
הבעל אול בד בבד ה חוששות מכ! שידחו או ינטשו .כאשר שככל שה מאופיינות בחרדה גבוהה
יותר בהתקשרות ,כ! ג הול! וגובר החשש שלה מהבעת רגש זה אשר עשוי להיות מאיי מידי
עבור  .מאיד! גיסא ,ייתכ שהאימהות המאופיינות ברמה גבוהה של הימנעות ,מלכתחילה אינ
מנסות ליצור קשר קרוב ע הורי הבעל ואינ מאפשרות להורי הבעל להתקרב אליה ולסייע לה ועל
כ מראש ה לא תגענה למצב בו ה עשויות לחוש יותר\פחות הכרת תודה.
במחקר הנוכחי נמצא כי בהתא להשערתנו אימהות אשר אופיינו ברמות נמוכות של הימנעות
בהתקשרות דיווחו על רווחה נפשית וצמיחה אישית גבוהות יותר וכי אימהות אשר אופיינו ברמות
נמוכות יותר של חרדה דיווחו ג ה על צמיחה אישית ורווחה נפשית גבוהות יותר א כי בהתייחס
לרווחה הנפשית נמצאו הבדלי בי אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית לבי אמהות לילד ע
התפתחות תקינה כאשר נמצא כי בקרב האימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית הקשר גבוה יותר
כ! שככל שאימהות אלה מאופיינות בהתקשרות חרדה יותר כ! ה חשות פחות רווחה נפשית.
ההורות הינה חוויה מיוחדת ,קסומה א! ג מורכבת .מדובר בחוויה אשר מצריכה מהאישה
לגייס את מירב כוחותיה הנפשיי על מנת להתמודד ע התחושות השונות המתלוות לחוויה זו
כאשר לתחושות אלו ישנה עוצמה השונה מכל מה שהכירה האישה בעבר .אימהות אשר מאופיינות
בהימנעות וחרדה נמוכות אינ מודאגות ממערכות היחסי שלה ומרגישות בנוח להיות בקשר
קרוב ע אחרי ,קשר אשר כולל בתוכו כנות ,פתיחות והדדיות .נראה כי הביטחו הפנימי שחשות
אות האימהות והתחושה הבסיסית הקיימת בתוכ כי העול הינו מקו טוב וחיובי וכי יש מי
שיעמוד לרשות בשעת משבר ,מסייעי לה לחוש שמחה ,רוגע ושלווה וכ להתמודד ע ההורות
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ושאר אתגרי החיי ולהפיק רווח ותוצאות חיוביות מכל מצב אליו ה נקלעות .לעומת  ,האימהות
המאופיינות ברמה גבוהה יותר של הימנעות וחרדה ,אינ רואות את העול כמקו בטוח וחשות כי
אי לה על מי לסמו! ובשל כ! מתקשות לחוש תחושות חיוביות ,להיות מרוצות מחייה ולהפיק
מה את המרב .ג מהספרות המחקרית עולה כי לאנשי המאופייני ברמה נמוכה יותר של
הימנעות וחרדה בהתקשרות קיימות אמונות אופטימיות יותר לגבי יכולת ההתמודדות שלה ע
קשיי לעומת אנשי המאופייני ברמות גבוהות של חרדה והימנעות ).(Shaver & Hazan, 1993
מעבר לכ! ג במחקרי דומי נמצא קשר בי רמה נמוכה של הימנעות וחרדה בהתקשרות לרווחה
נפשית גבוהה )ב ש ;2005 ,ברנט.(1998 ,
כאשר נבדקו ההבדלי בי ארבע קבוצות המחקר בהתייחס לקשר בי ההתקשרות לרווחה
הנפשית ולצמיחה נמצא הבדל בי אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית לבי אמהות לילד ע
התפתחות תקינה .מהממצאי נית היה לראות כי בקרב אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית,
ככל שה יותר חרדות ,כ! ה חשות פחות רווחה נפשית .ייתכ כי האימהות המאופיינות ביותר
חרדה בהתקשרות ,חשות באופ בסיסי כי ה יותר מאוימות ,נסיבות החיי יותר דורשות ,העתיד
פחות ברור ונהיר עבור ועל כ הולדתו של ילד ע נכות אינטלקטואלית והקשיי המתלווי לכ!,
רק מעצימה את חרדת ומגבירה את כל אות התחושות השליליות אשר היו ממילא קיימות בתוכ
עוד לפני הולדת הילד ,ובשל כ! ה מדווחות על רווחה נפשית נמוכה יותר.
הקשר בי מדדי התמיכה לבי הכרת התודה ,הרווחה הנפשית והצמיחה
במחקר הנוכחי נמצא כי אימהות אשר דווחו על תמיכה רבה שה מקבלות מהוריה ומהורי
בעליה ג דווחו על הכרת תודה גבוהה יותר כלפיה .וכ כי ככל שהרשת החברתית גדולה יותר
הכרת התודה להורי האב ולהורי הא רבה יותר .נראה כי הקשר בי הכרת התודה לתמיכה הינו
קשר דו כיווני כאשר התמיכה מעוררת אצל האימהות רגש הכרת התודה ואילו הכרת תודה מטבעה
עשויה

להוות

תמרי6

להמש!

של

מת

התמיכה.

אמונס

ומקלאו

)&

Emmons

 (McCullough, 2003מצאו במחקר כי האנשי מכירי התודה הרגישו קרובי יותר לאנשי
אחרי .כאשר בעקבות ממצאי אלו הסיקו החוקרי כי הכרת תודה תורמת לחיזוק הקשר ע
אנשי אחרי וליחסי בינאישיי טובי יותר ) .(McCullough, Emmons & Tsang ,2002
בנוס .ככל שהרשת החברתית של האימהות גדולה יותר כ! ישנ יותר מצבי בה האימהות
מקבלות עזרה ויותר מצבי בה ה מביעות הכרת תודה כלפי עזרה זו כאשר לאור! זמ זו הופכת
להיות נטייה עבור וקל לה יותר להכיר תודה בכלל ובפרט להוריה ולהורי בעליה .
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במחקר נמצא הבדל בי אמהות חילוניות ואמהות חרדיות בקשר שבי גודל הרשת החברתית
לבי הכרת התודה להורי האב .נראה כי האמהות החרדיות לה רשת חברתית רחבה יותר ,מכירות
תודה להורי האב יותר מאשר האימהות החילוניות לה רשת חברתית רחבה .ממצא זה הינו תמוה
בעינינו וקשה להסבירו .ע זאת לאור העובדה שהכרת תודה כמעט ולא נבדקה בהקשר של משפחות
לילדי ע נכות א! טבעי שיש נושאי שקשה להסביר ויש להמשי! ולחקור אות .
במחקר הנוכחי נמצא כי התמיכה החברתית של סבי\ות וגודל הרשת החברתית עשויות לתרו
לרווחת הנפשית של האימהות וזאת ללא קשר לחברה אליה משתייכות האימהות או למצבו של
ילד  .נראה כי בכוחה של התמיכה לסייע לא רק לאימהות אשר גידולו של ילד עובר על מי מנוחות
אלא ג לאות האימהות אשר מתמודדות ע הקשיי המלווי את גידולו של ילד ע נכות
אינטלקטואלית וע מציאות חיי מאתגרת המצריכה מה לגייס את מירב הכוחות והמשאבי
העומדי

לרשות .

מחקרה

של

פינדלר

)(1998

העלה

כי

התמיכה

האמוציונאלית

והאינסטרומנטאלית של הסבי\ות תרמה להסתגלות הנפשית של אימהות לילד ע נכות .נראה כי
התמיכה החברתית שקיבלו האימהות ממשפחת הקרובה וממעגל החברי מספקת לה משאבי
התמודדות ומקלה עליה את ההתמודדות ע סביבות ונסיבות חיי מלחיצות .אימהות אלו חשות
כי יש לה קשת רחבה של גורמי אשר יכולי לסייע לה במידה וה יזדקקו לסיוע זה ,כאשר עצ
הידיעה מהווה גור מרגיע ומשחרר אשר תור לרווחת הנפשית ) ;Sarason & Gurung, 1997
.(Mccaskill & Lakey, 2000
בניגוד להשערתנו לא נמצא קשר בי תמיכת הסבי והסבתות לבי הצמיחה האישית של
האימהות א! נמצא קשר חיובי ונמו! בי גודל הרשת החברתית לבי צמיחת האימהות כאשר
אימהות שלה רשת חברתית גדולה יותר דיווחו על צמיחה אישית גבוהה יותר.
ייתכ כי תמיכת ההורי ג א מתלווה אליה תחושת הכרת תודה היא עדיי עשויה להיתפס
כמובנת מאליה .לעומת זאת ,רשת גדולה היא ג מקור לביטחו ולתחושת ער! וכל אחד מ חברי
הרשת החברתית אינו מוב מאליו והתמיכה ממנו היא מקור מפתיע ולכ מעורר תחושות ייחודיות
ואחרות ,ביניה תחושת צמיחה.
במחקר הנוכחי התרומה שיש לרשת החברתית על תחושת הצמיחה האישית של האימהות
נמצאה דווקא בקרב אימהות לה ילד ע התפתחות תקינה ולא בקרב אימהות לה ילד ע נכות
אינטלקטואלית .ייתכ כי במצבי הורות רגילה הרשת החברתית אכ יכולה לסייע לאימהות לצמוח
כתוצאה מההורות והאתגרי שיש בה אול אימהות לה ילד ע נכות אינטלקטואלית זקוקות
אולי לתמיכה רבה יותר או בעלת מאפייני ייחודיי על מנת שתגענה למצב בו ה יכולות לחוש
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צמיחה כתוצאה מקשרי חברתיי .בנוס .ייתכ שבעוד שכשמדובר ברשת חברתית ,קיימי מספר
מקורות תמיכה אשר לעיתי הקשר עימ הינו קשר מרוחק יותר וייתכ שלש צמיחה יש צור!
באיכויות של אינטימיות וקשר קרוב.
הקשר בי הכרת התודה לבי הרווחה הנפשית והצמיחה האישית
להכרת התודה ישנ השפעות חיוביות על מקבל התמיכה אשר מביע רגש זה .אד המכיר תודה
עשוי לחוות יותר רגשות חיוביי כמו אושר ,התלהבות ,אהבה ,שמחה ואופטימיות .בנוס .אד זה
עשוי להרגיש טוב יותר בחייו ,להיות אופטימי יותר לגבי העתיד .נראה כי הכרת תודה גורמת לנו
להתמקד בדברי הטובי והמהני שיש לנו במקו בדברי שאי לנו ,היא מסוגלת להרחיק
מחשבות מדכדכות ובהמש! לכ! א .לסייע לרווחה הנפשית ולצמיחה האישית.
בהתא לכ! ,נמצא כי האימהות החרדיות אשר הביעו הכרת תודה רבה יותר כלפי הוריה  ,ג
דיווחו על צמיחה אישית גבוהה יותר וכ נמצא כי האימהות החרדיות והאימהות החילוניות אשר
הביעו הכרת תודה רבה יותר להוריה  ,ג דיווחו על רווחה נפשית גבוהה יותר .מחקרי רבי הראו
כי להכרת התודה ישנ השפעות חיוביות על מקבל התמיכה אשר מביע רגש זה )& Emmons
;McCullough, 2003 ; Emmons & Tsang, 2004; McCullough, Emmons & Tsang, 2004
 .(Polak & McCullough, 2006במחקרי של אמונס ומקלאו )(Emmons & McCullough, 2003
אשר בחנו את ההשפעה של הכרת התודה על רווחת הנפשית והגופנית של הנבדקי הראו כי
אנשי מכירי תודה חוו יותר רגשות חיוביי כמו אושר ,התלהבות ,אהבה ,שמחה ואופטימיות.
בנוס .נמצא כי אנשי מכירי תודה הרגישו טוב יותר בחייה ,היו אופטימיי יותר לגבי העתיד,
דיווחו על פחות בעיות בריאות וסבלו פחות מסימפטומי גופניי שליליי בנוס .רבי מה דיווחו
על כ! שהכרת התודה שינתה לחיוב את חייה ואת אופ התמודדות ע הקשיי .הסבר לממצא
זה נעו 6אולי בעובדה שהכרת תודה גורמת לנו להתמקד בדברי הטובי והמהני שיש לנו במקו
בדברי שאי לנו ,היא מסוגלת להרחיק מחשבות מדכדכות )אמונס .(2008 ,הולדתו של ילד ע
צרכי מיוחדי עשויה א .היא להיות מוגדרת כמצב טראומטי או כמצב משברי וברור כי כל ניסיו
של ההורי לשמור על גישה חיובית יתרו לרווחת של ההורי ולרווחתו של הילד .במקרה זה
הכרת התודה עשויה להיות דר! יעילה להתמודדות ע הלח 6והמתח הכרוכי בטיפול בילד ,מאחר
שהכרת תודה מציעה הגנה בזמ המשבר ומעבר לכ! א .מעניקה יכולת התאוששות )אמונס.(2008 ,
העובדה שלא נמצא הבדל בי אמהות לילדי ע נכות אינטלקטואלית לבי אמהות לילדי ע
התפתחות נורמטיבית מצביעה על כ! שהכרת תודה בעלת משמעות והשלכות מעבר לנסיבות וזאת
בעיקר בחברה שבה הכרת תודה היא ער! כה חשוב ועל כ נראה כי אות האמהות אשר מכירות
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תודה ,מצליחות לצמוח ג באות המקרי בה נולד לה ילד ע נכות אינטלקטואלית.
נשאלת השאלה מדוע דווקא האימהות החרדיות חשות רווחה נפשית גבוהה יותר וצמיחה
אישית גדולה יותר כתוצאה מהכרת התודה להורי הא ואילו האימהות החילוניות אינ צומחות?
תשובה לשאלה זו קשורה אולי להבנה כי ייתכ שבקרב האימהות החרדיות הכרת התודה נתפסת
כמצווה שאותה יש לקיי וכמידה טובה שעליה לרכוש .העובדה שהא מביעה הכרת תודה כלפי
הוריה הינה חלק מאורח החיי הדתי ומקיו המצוות ובכ! מחזקת את אמונתה של הא והופכת
אותה בעיני עצמה לאישה טובה יותר ומאמינה יותר .במקרה זה ייתכ שהצמיחה אשר באה
בעקבות הכרת התודה הינה צמיחה בתחו האמונה .המושג צמיחה בתחו האמונה מתייחס בי
היתר להידוק הקשר בי האד לאל ,באופני שוני כגו  :התגברות האמונה באל ,חיזוק הביטחו
באל וקבלה של המציאות קשה ככל שתהיה בהכנעה ובהבנה שלמה ).(Park et all, 1996
עוד ביקשנו במחקר לבחו הא קיי קשר בי הרווחה הנפשית לבי הצמיחה האישית
של האימהות .בהתייחס לכ! נמצא במחקר כי אימהות אשר דיווחו על רווחה נפשית גבוהה יותר
ג דיווחו על צמיחה אישית גבוהה יותר .במחקרי שוני שנערכו נמצא כי אנשי אשר חוו
אירועי דחק מסוגי שוני ,ואשר דיווחו על רגשות ומחשבות הקשורי לתחושת צמיחה
אישית )לדוגמה :מציאת רווח ,שינוי נקודת מבט על החיי ועוד( ,דיווחו ג על תחושה גבוהה יותר
של רווחה נפשית )Affleck, Tennen, Croog & Levine, 1987; Affleck, Tennen & Rowe,
 .(1991; Park & Fenster, 2004ואילו במחקרי אחרי הגיעו החוקרי למסקנה כי צמיחה
אישית ובריאות נפשית ה הוויות שונות ,כאשר הופעת אחד מה אינה תלויה בהכרח בהופעת
האחר ) .(King & Patterson, 2000ג במחקר של טאובמ 0ב ארי ,פינדלר וקוינט )Taubman
 (Ben-Ari & Findler & Kunit, 2010לא נמצא דמיו בי הרווחה הנפשית והצמיחה האישית
ודווקא האימהות אשר דיווחו על רמת רווחה נפשית נמוכה ביותר ,היו אלה אשר בשלב מאוחר יותר
דיווחו דווקא על הצמיחה האישית הגבוהה ביותר.
הקשר בי המאפייני האישיי לבי אוריינטציית ההתקשרות ,התמיכה החברתית ,הכרת
התודה ,הרווחה הנפשית והצמיחה האישית
בהתבסס על ההבנה כי פעמי רבות המאפייני האישיי של האד עשויי לשמש עבורו
כמשאבי ומקור כוח ,בדקנו במחקר הנוכחי את הקשר בי מגוו מאפייני אישיי של כל אחת
מהאימהות לבי הרווחה הנפשית והצמיחה האישית של האימהות .כמו כ נבדק הקשר בי
מאפייני אלו לבי סגנו ההתקשרות ,הרשת החברתית והתמיכה החברתית של סבי\ות והכרת
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התודה.
לגיל של האימהות נודעה חשיבות גדולה במחקר הנוכחי כאשר נראה היה כי ככל שגיל של
האימהות עולה כ! ה מאופיינות ברמה גבוהה יותר של חרדה בהתקשרות ,מדווחות על תחושות
שליליות יותר אשר פוגעות ברווחת הנפשית וכ חשות כי ה זוכות לתמיכה נמוכה יותר מהוריה
ומהורי בעליה וכ מהרשת החברתית הסובבת אות .
למרות שסגנו ההתקשרות הינו בדר! כלל יציב לאור! החיי ,ישנ מצבי שוני בה סגנו
ההתקשרות עלול להתערער .ייתכ כי התבגרות של האימהות או הידרדרות במצב הפיזי מערערי
ג את עולמ האישי וגורמי לכ! שהחרדה בהתקשרות הולכת ומתעצמת .אוריינטציית התקשרות
חרדה זו עלולה להתעצ א .יותר לאור העובדה שככל שהאימהות מבוגרות יותר כ! ה חשות כי ה
מקבלות פחות תמיכה מהוריה ומהורי בעליה וכ מהרשת החברתית .אימהות אשר ייתכ כי קיבלו
תמיכה לאור! החיי חשות כי ככל שה הולכות ומתבגרות כ! ישנ פחות ופחות אנשי אשר
יכולי לסייע לה וסביר להניח כי ג הוריה הולכי ומזדקני ומתקשי בשל כ! לספק לאימהות
את אותה התמיכה שהיו רגילי אולי לספק לה בעבר .מאפיינה של החברה החרדית מסייעי לנו
ג כ להבי טוב יותר את הממצאי מאחר ובחברה זו נהוג בדר! כלל לתמו! יותר בזוגות הצעירי
בתחילת דרכ )רות .(1992 ,העובדה שהנשי הצעירות מקבלות סיוע רב דווקא בתחילת דרכ
נובע מההבנה של הוריה כי בנותיה זקוקות לסיוע רב בראשית דרכ מאחר וה הופכות מהר מאוד
מסטאטוס של רווקה לסטאטוס של רעיה וא ,כאשר במקרי רבי הילדי נולדי מייד אחד
אחרי השני וזאת מכיוו שבחברה זו לא מקובל לתכנ את הילודה כפי שמקובל בחברה החילונית.
במש! הזמ מסתגלת האישה ולומדת כיצד להתמודד ע מער! תפקידי זה ואז ג הסיוע לו היא
זכתה בתחילה הול! ופוחת .ממצא דומה התקבל ג במחקרה של סירקי ) (2001אשר בדקה את
התמיכה החברתית בקרב אימהות חרדיות לאחר לידת ילד  ,כאשר בקרב האימהות נמצא כי ככל
שהגיל עולה הדיווח על מידת התמיכה קט .
אימהות לה ילד ע נכות אינטלקטואלית דווחו במחקר כי ככל שגיל הא עולה כ! יורדת
רווחתה הנפשית .ממצא זה הינו מוב לאור העובדה כי ככל שהא מתבגרת כ! כוחותיה הולכי
ואוזלי .אימהות צעירות לה נולד ילד ע נכות אינטלקטואלית מצליחות אולי בשני הראשונות
לגייס את המשאבי הדרושי לה להתמודדות ע כל הדרישות הפיזיות והנפשיות אשר גידול
הילד מצרי! מה אול ע השני האימהות חשות אולי שחיקה הולכת וגוברת וירידה בכוחות
ובמשאבי העומדי לרשות  .בנוס .כפי שנאמר קוד ,הא שהולכת ומתבגרת עלולה לחוש כי
הרשת החברתית שלה הולכת ומצטמצמת וכי היא אינה מקבלת תמיכה כבעבר א .לא מהוריה
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ובשל כ! עלולה לחוש תחושות שליליות יותר מאשר בעבר .כמו כ אימהות אלה עלולות לחוש
חרדה לגבי עתיד הטיפול בילד כאשר ה יזדקנו או ילכו לעולמ .
ג במחקרי אחרי ,גיל ההורה נתפס כגור סיכו המשפיע על איכות חייה של ההורי
הורה בגיל מבוגר חווה ומתמודד ע שינויי פיזיי ובעיות בריאותיות שונות ,חרדה לקראת
העתיד ,בידוד חברתית והשפעה פסיכולוגית שיש לגיל ההורה על הדר! בה הוא רואה את עצמו
ואת ילדו ).(Jennings et al.,1988; Rimmerman, 1991;Seltzer & Krauss, 1989
בהמש! לכ! ,דיווחו האימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית כי ג לגיל הילד הייתה השפעה על
רווחת הנפשית והתמיכה החברתית שה קיבלו ,כאשר ככל שגיל הילד עולה כ! ישנה ירידה ברווחה
הנפשית של הא וירידה בתמיכה החברתית .רימרמ ודובדבני )Rimmerman & Duvdevani ,
 (,1996מצאו כי כאשר הילד גדל חווי ההורי רמה גבוהה יותר של מתח ,מה עוד שכאשר הילד ע
הנכות אינטלקטואלית הול! ומתבגר ,ג הפער בינו לבי אחיו ובני גילו האחרי הול! ומתעצ
ומעמיד בפני הא דרישות טיפול שונות מאלו שהכירה בעבר .הא אשר אולי בצעירותה הצליחה
להסתגל לשינויי ולמדה להתמודד בצורה טובה ע האתגרי ,מוצאת את עצמה עומדת פני קשיי
חדשי שלא הכירה כאשר ג כוחותיה אינ כפי שהיו בעבר .במחקר זה גיל המקסימאלי של
הילדי היה  ,7גיל שהינו גיל הכניסה למסגרת חינוכית חדשה ושונה מזו שלמד בה הילד עד כה.
הצור! למצוא לילד הגדל מסגרת חינוכית חלופית מתאימה ,מחדדת שוב לאימהות את ההבנה
וההכרה כי בנ הינו ילד שונה משאר הילדי וכי השני לא היטיבו ע מצבו אלא אולי להיפ!.
הכרה זו עשויה ג היא לגרו לתחושות שליליות בקרב האימהות ולפגיעה ברווחת הנפשית.
בנוס ,.הסבי והסבתות אשר בעבר סיפקו אולי תמיכה רבה יותר מתקשי לאור! השני
לספק את אותה רמת התמיכה ומאיד! גיסא ,צרכי הילד וצרכי האימהות רק הולכי וגדלי וכ!
נוצר פער בי הצרכי והציפיות לבי הקבלה בפועל .פער זה בתורו מביא לתחושות שליליות בקרב
האימהות אשר באות לידי ביטוי בפגיעה ברווחת האישית.
לגבי מספר הילדי נמצא כי ככל שיש יותר ילדי כ! הצמיחה והכרת התודה גבוהות יותר .כל
ילד אשר נוס .לחיק משפחתו הינה הזדמנות נפלאה עבור האימהות להתבונ בצורה שונה על כל
הטוב אשר קיי בעולמ ולחוש ברת מזל .מעבר לכ! ,הולדתו וגידולו של כל ילד נוס ,.מציב בפני
הא התמודדויות חדשות ,כאשר הצלחתה של הא בגידול מספר רב יותר של ילדי ,עשויה לגרו
אצלה לתחושות של סיפוק אישי ומשפחתי וכ של רצו עז יותר להודות ולהכיר תודה לכל אלו אשר
מסייעי בידה .הדבר עשוי להתחדד עוד יותר בקרב אות האימהות לה ילד ע נכות
אינטלקטואלית ,כאשר ככל שלא נולדי ילדי בריאי נוספי היא עשויה לחוש הצלחה ואושר,
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תחושות אשר התעמעמו במקצת לאחר הולדת הילד ע הנכות.
למרות שלמספר הילדי הייתה תרומה חיובית לחיי האימהות ה מבחינת הצמיחה האישית וה
מבחינת הכרת התודה שלה  ,למספר הילדי עשויות להיות ג השפעות שליליות על חיי האימהות
כאשר אימהות דיווחו כי ככל שמספר הילדי שלה רב יותר ,כ! פחותה התמיכה האינסטרומנטלית
לה ה זכו מהסבי\ות .נראה כי ככל שהא מתמודדת ע מספר רב יותר של ילדי כ! היא נדרשת
לתמר בי מספר רב מאוד של תפקידי הכוללי בי היתר :דאגה לארוחות ,ביגוד ,ארגו הבית,
הכנת שיעורי בית ע מספר ילדי בעת ובעונה אחת ,הסעה לחוגי ואירועי שוני ועוד ועוד.
מאחר ותפקידיה האינסטרומנטאליי של הא גדלי ,גדלה ג דרישתה מהוריה והורי בעלה כי
יסייעו לה במילוי המטלות השונות אול לעיתי עזרה זו היא מעי "בור בלי תחתית" .מאחר
והמשימות ה רבות כל כ! ,ככל שיש יותר ילדי במשפחה והציפייה רבה כל כ! ,הורי הא והורי
הבעל מתקשי לעמוד בציפיות אלו .ייתכ כי העזרה שהא מקבלת בפועל לא התמעטה אול
מאחר והצרכי גדולי הא חשה כי העזרה האינסטרומנטאלית שהיא מקבלת נמוכה יותר.
אמהות במחקר דיווחו כי ככל שה משכילות יותר כ! ה זוכות לתמיכה רבה יותר מהורי
בעליה  .סביר להניח כי ההשכלה גורמת לעלייה בדימוי העצמי של האימהות ובכ! מגבירה את
הביטחו העצמי ואת יכולת העמידה של אות אימהות מול הורי בעליה  .רכישת ההשכלה מפתחת
לא רק את יכולותיה הקונטיביות של האישה אלא א .לשכלל את כישוריה החברתיי וערוצי
התקשרות שלה .ייתכ שהאימהות אשר חשות חזקות יותר ,רואות את הקשר ע הורי בעליה
בצורה שלמה יותר ומסוגלות להפיק יותר מ הקשר וליהנות יותר מ התמיכה אשר הורי בעליה
יכולי לספק לה  .עוד נית אולי לומר בהתייחס לאימהות חילוניות ,כי ייתכ והורי הבעל מעצ
השתייכות לחברה החילונית מעריכי מאוד את חשיבות ההשכלה ,רכישת המקצוע ופיתוח
הקריירה ולכ מביני כי חשוב שיסייעו לא על מנת שזו תוכל להתפנות לרכוש השכלה מתאימה.
ג בחברה החרדית חל שינוי רב במעמד הנשי ונשי רבות יותר יוצאות ללמוד על מנת שיוכלו
לפרנס את משפחת בכבוד כאשר ג כא ייתכ כי הורי הבעל אשר מעונייני מאוד כי בנ יוכל
להמשי! ללמוד תורה בישיבה לאור! שני רבות ,מביני כי חשוב שכלת תרכוש השכלה אשר תוכל
להגדיל את רמת ההכנסה בבית ותאפשר לבנ פניות ללמידה .בשל כ! ייתכ כי ה מתגייסי לסייע
ה מבחינה אמוציונאלית וה מבחינה אינסטרומנטאלית ,על מנת לעודד את כלת לרכוש השכלה.
בחברה החרדית חל שינוי רב במעמד הנשי .חלק יוצאות לעבוד ולפרנס את בעליה כדי לאפשר
לה ללמוד בישיבה .התוצאה היא שנשי חרדיות יותר עצמאיות מבחינה כלכלית ולעיתי קרובות
משכילות מבעליה )שחר .(2000 ,השכלת עלולה להשפיע על התרחבות מעגל הידידי )פרידמ ,
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 ;1998שחר .(2000 ,ג במחקרה של סירקי נמצא כי ככל שהשכלתה של האישה החרדית גבוהה
יותר כ! היא מדווחת על יותר תמיכה מידידות ושכנות ועל שביעות רצו מתמיכה זו.
אימהות שמצב הכלכלי טוב יותר ,דיווחו על הכרת תודה רבה יותר .ייתכ שאימהות שמצב
הכלכלי טוב יותר חשות נינוחות ורגועות יותר וכ! ה יכולות להתפנות פיזית ורגשית להשקיע
ביחסי ע הוריה והורי בעליה ולהביע הכרת תודה כלפיה .בנוס ,.כאשר מצב הכלכלי טוב ה
זקוקות אולי לפחות תמיכה אינסטרומנטאלית מאחר וה יכולות לרכוש את השירותי בכספ ולכ
יש לה פחות ציפיות מהוריה ומהורי בעליה וכל תמיכה שניתנת מתקבלת בברכה .בנוס ,.הנינוחות
והרוגע המתלווי למצב הכלכלי הטוב מאפשרי לאימהות פניות נפשית להתמקד בדברי
החיוביי שיש לה בחיי ולא לשקוע בחרדה לגבי הכס .הנדרש לטיפול בילדי .פניות נפשית זו
מסייעת לה להתבונ על החיי בצורה חיובית ולצמוח מבחינה אישית .החרדה מפני הבאות ומפני
הקשיי הכלכליי מערערת את ביטחונ העצמי של האימהות ומביאה לדלדול משאביה האישיי
ולכ נית למצוא שאימהות שמצב הכלכלי קשה יותר ג היו בעלות רמה גבוהה יותר של חרדה
בהתקשרות.
עד כה נסב הדיו על הקשרי שבי המשאבי הפנימיי ,החיצוניי והמאפייני האישיי לבי
הכרת התודה ,הרווחה הנפשית והצמיחה האישית של האימהות .ברצוננו להרחיב את הדיו לתמונה
כוללת יותר אשר תיבח ג תרומת של המאפייני האישיי ,הדת ,מצב הילד ,סגנו ההתקשרות
והתמיכה החברתית של סבי\ות להכרת התודה כלפי הורי הא והורי האב בנפרד .וכ להצביע ג
על תרומת היחסית והמשולבת של המאפייני האישיי ,הדת ,מצב הילד ,סגנו ההתקשרות,
התמיכה החברתית של סבי\ות והכרת התודה לרווחה הנפשית ולצמיחה האישית.
הניסיו לבחו ג את המאפייני הייחודיי של הכרת התודה נבע מתו! רצו להעמיק את
ההבנה בדבר המאפייני הייחודיי אשר תורמי להכרת התודה וכ מתו! רצו לבחו הא יימצאו
הבדלי במאפייני אלו בי הכרת התודה כלפי הורי הא לבי הכרת התודה כלפי הורי האב .נושא
זה נבח לראשונה במחקר הנוכחי ועל כ חשוב היה לנו לבדוק את הקשר בינו לבי התמיכה
החברתית ואוריינטציית ההתקשרות מחד גיסא ,ותרומתו לרווחה הנפשית ולצמיחה מאיד!.
תרומת של מצבו של הילד ,ההשתייכות לחברה החרדית\החילונית ,אוריינטציית ההתקשרות,
המשתני הסוציו דמוגראפיי והתמיכה החברתית לניבוי הכרת התודה להורי הא ולהורי האב.
מעיו בממצאי הרגרסיה ההיררכית להסבר הכרת התודה להורי הא עולה כי לדת
הייתה התרומה המשמעותית והאמהות החרדיות מכירות יותר תודה להוריה מאשר האמהות
החילוניות.
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אחריה נמצאה תרומה לסגנו ההתקשרות של הא כאשר אימהות אשר דיווחו על רמה גבוהה
יותר של הימנעות ,ג דיווחו על רמה נמוכה יותר של הכרת תודה להורי הא .התרומה
המשמעותית ביותר הייתה למדדי התמיכה כאשר נמצא כי ככל שתמיכת הורי הא גבוהה יותר יש
יותר הכרת תודה מצד האמהות .מאיד! נראה ,שבאות מקרי שבה יש תמיכה של הורי האב אזי
יש פחות הכרת תודה להורי הא כאשר ייתכ שתמיכה רבה של הורי האב היא לעיתי תוצאה של
קשר פחות טוב ע הורי הא.
מעיו בממצאי הרגרסיה ההיררכית להסבר השונות של הכרת התודה להורי האב עולה ,כי הדת,
מצבו של הילד וסגנו ההתקשרות של הא ,לא תרמו כלל להכרת התודה להורי האב .מאיד! דווקא
למאפייני האישיי )גיל הא ומספר הילדי( הייתה תרומה כ! שככל שהאימהות צעירות יותר
ו/או מספר הילדי רב יותר אזי יש יותר הכרת תודה להורי האב .בדומה להכרת התודה להורי
הא ,ג לגבי הכרת התודה להורי האב נמצא כי לתמיכת הורי האב הייתה התרומה המשמעותית
ביותר להכרת התודה כלפיה.
נראה כי הכרת התודה להורי הא שונה מהכרת התודה להורי האב וכל אחת מה נתרמת
כתוצאה מגורמי שוני .כאשר מדובר בהורי הא אזי היכולת של הא להכיר תודה להוריה
קשורה לחברה אליה משתייכת הא .האימהות החרדיות סופגות משחר ילדות את ההדרכה כי
עליה להכיר תודה על כל מה שנית לה ולהודות לה' ולשליחיו הנאמני על כל החסדי שהוא
מרעי .עליה וכל כ באופ טבעי וברור דווקא האימהות החרדיות ה אלו אשר הכרת התודה שלה
הינה גבוהה יותר .מאחר ולרוב ,היחסי בי הא להוריה הינ יחסי קרובי וטובי והא
מעריכה אות וחשה רצו להודות לה אזי ג במצבי בה הא אינה מקבלת מהוריה את מירב
התמיכה לה היא מצפה ,עדיי היא רוצה וחשה חובה להודות לה והכרת תודה מגיעה ממקו
פנימי ועמוק .מאיד! נראה כי כאשר מדובר בהורי האב הקשר עשוי להיות מורכב יותר ואזי להכרת
התודה מתלווי רגשות נוספי וגורמי נוספי נכנסי לתמונה ומאיימי על כל מה שספגה
והתחנכה הא במש! שנות חייה .ייתכ כי באות מצבי בה קיימי קשיי ביחסי ע הורי
הבעל ,למרות שהא החרדית מבינה כי עליה להכיר תודה להורי בעלה וכי זו חובתה הדתית
והמוסרית ,במקרי רבי למרות אמונתה ,הא עשויה להתקשות להכיר תודה להורי בעלה.
במקרי אלו אכ הדת כבר אינה "משחקת תפקיד" ביכולתה של הא להכיר\לא להכיר תודה.
מטבע הדברי אוריינטציית ההתקשרות של הא אשר הינה פועל יוצא של היחסי הקדומי
של הא ע הוריה ,תורמת דווקא להכרת התודה כלפי הורי הא ולא להכרת התודה כלפי הורי
האב .האימהות אשר מאופיינות ברמה גבוהה של הימנעות בהתקשרות ,ה אלו אשר בילדות חוו
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את אימ כדוחה וככזו שאינה מסוגלת לווסת את המצוקה שלה בצורה יעילה ,בשל כ! אימהות
אלה מגיעות לבגרות ולהפיכת לאימהות ,ע מטע של רגשות שליליי ,כאשר רגשות אלה לרוב
מוכחשי על יד  .אימהות אלה מתקשות לשמור על קרבה ע הוריה ובשל כ! נראה כי ג א ה
מקבלות תמיכה ה מתקשות לבטא אותה בשל הדפוס הנמנע .עוד ייתכ כי כל אות רגשות
שליליי וחיוביי אשר מתעוררי כתוצאה מהקשר ע הורי הא ,אינ באי לידי ביטוי כאשר
מדובר בקשר ע הורי האב אשר לרוב הקשר עמ הינו קשר מרוחק יותר ואולי ג מבוסס על
נורמות ועל חוקי ומחויבויות בשונה מהקשר הטבעי ע הורי .כאשר מדובר בקשר שהינו מרוחק
יותר אזי נכנסי לתמונה דווקא אות המאפייני האישיי של הא ואז הכרת התודה כלפי הורי
האב נתרמת דווקא ממאפייני אלה .ייתכ כי כאשר האימהות עדיי צעירות והקשר ע הורי הבעל
נמצא עדיי בתחילת דרכו ,האימהות מצליחות יותר לבטא את הכרת התודה שלה כלפי הורי האב.
בשלב מאוחר יותר ע העמקת הקשר לעיתי עשויי להתגלות חילוקי דעות בי האימהות לבי
הורי הבעל ואז האימהות כבר מתקשות להביע את הכרת התודה שלה שכבר אינה כה מובנת
מאליה .בשלב הראשו של חיי הנישואי אמהות מנסות לעשות כמיטב יכולת לשמור על יחסי
טובי ועדיי לא נוצרו משקעי אשר מקשי עליה מאוחר יותר .למרות העובדה שככל שגיל של
האימהות עולה ,ה עשויות לחוש קושי רב יותר בהבעת הכרת תודה כלפי הורי הבעל ,נראה כי
דווקא התווספת של ילדי נוספי למשפחה ,עשויה לעמע במעט את הקושי ולאזנו .במקרי
אלו ייתכ כי דווקא העובדה שלא נוספי ילדי מאפשרת לה להסתכל על הורי בעלה בצורה שונה
מהצורה שבה הסתכלה עליה בעבר .ע השני ,ילדיה הקטני של הא הולכי ומתבגרי ,ילדי
נוספי נכנסי לתמונה והתרחבות המשפחה מאפשרת לא להסתכל בצורה בוגרת יותר על הקשר
שלה ע הורי בעלה ולהבי את הסיבות לפעולותיה וכ! ג לומדת הא להכיר תודה כלפיה.
למרות השוני בי הכרת התודה להורי הא ובי הכרת התודה להורי האב עולה מניתוח
הממצאי כי רב המשות .על השונה וכי לתמיכת הורי הא ולתמיכת הורי האב הייתה תרומה
משמעותית ודומה להכרת התודה .למרות העובדה שלכל אחת ישנ מאפייני ייחודיי אשר
קשורי בדר! זו או אחרת ליכולתה של הא להכיר תודה ,נראה כי בסופו של דבר ,התמיכה כפי
שהיא נתפסת ע"י הא מהווה את הגור המשמעותי ביותר לביטוי הכרת התודה .כאשר האימהות
חשות כי הוריה או הורי הבעל מסייעי לה מבחינה אמוציונאלית אינסטרומנטאלית אזי מתעורר
בה רגש הכרת התודה.
יכולנו אולי להניח כי ברור שברגע שניתנת תמיכה הא תחוש הכרת תודה אול הדבר אינו פשוט
וודאי כל כ! .התמיכה של הורי הא והורי האב עשויה לעורר באימהות מגוו רחב של רגשות אשר
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אינ חיוביי בהכרח מאחר ולעיתי האד אינו חש בנוח כאשר הוא מקבלת תמיכה אשר מהווה
תזכורת לחוב ולתלות באחר .העובדה שהתמיכה תרמה להכרת התודה מעידה על כ! שהאימהות חשו
כי התמיכה ניתנה לה מתו! רצו אמיתי לסייע לה ומתו! אהבה אמיתית כלפיה כלפי ילדיה ולא
מתו! מחויבות או אילו .6ממצא חשוב בהקשר זה ,מצביע על כ! שככל שתמיכת הורי האב הייתה
גבוהה יותר הכרת התודה להורי הא הייתה נמוכה יותר .במילי אחרות ,כשהא הרגישה שעליה
להסתמ! על הורי האב ,היא חשה פחות הכרת תודה להוריה כאשר ,ייתכ וממצא זה מעיד על שיבוש
כלשהו במערכת היחסי ע הוריה אשר בעטיו היא פונה ומסתמכת על הורי בעלה.
תרומת של מצבו של הילד ,ההשתייכות לחברה החרדית\החילונית ,אוריינטציית
ההתקשרות ,המשתני הסוציו דמוגראפיי ,התמיכה החברתית והכרת התודה לניבוי הרווחה
הנפשית והצמיחה האישית.
במחקר נעשה ניסיו לבחו ג את תרומת של המאפייני שוני לרווחה הנפשית ולצמיחה
האישית של האימהות.
הרווחה הנפשית והצמיחה האישית הינ שתי ישויות חיובית בחייה של האמהות ,כאשר
הספרות בתחו מצביעה מצביעה על כ! שקיי קשר ביניה )Affleck, Tennen, Croog & Levine,
 .(1987; Affleck, Tennen & Rowe, 1991; Park & Fenster, 2004ע זאת למרות הקשר
הקיי ,כל אחת מה הינה בעלת אפיוני שוני .מהמחקר הנוכחי נית לראות שאכ קיימי מכני
משותפי בי המשאבי התורמי לרווחה הנפשית ולצמיחה האישית ,א! ע זאת קיימי ג
הבדלי בדפוסי התרומה לכל אחת מה .
מעיו במאפייני הדומי עולה כי להשתייכות לחברה החרדית הייתה התרומה המשמעותית
ביותר ה לרווחה הנפשית וה לצמיחה האישית .ע זאת ,בהתייחס לצמיחה האישית ולרווחה
הנפשית נמצא כי בקרב אימהות לילד ע התפתחות נורמטיבית ,אי הבדל בי האימהות החרדיות
לחילוניות ואילו בקרב האימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית ,האימהות החרדיות מדווחות על
יותר צמיחה ורווחה מאשר החילוניות.
דמיו נוס .נמצא ג ביחס לדפוס ההתקשרות הנמנע ,כאשר לדפוס התקשרות זה הייתה תרומה
שלילית עבור הרווחה הנפשית ועבור הצמיחה האישית.
מנגד ,קווי השוני מצביעי על כ! שלמצבו של הילד הייתה תרומה משמעותית רק בהתייחס
לרווחת האישית של האימהות.
מממצאי הרגרסיות של הרווחה הנפשית עולה כי ההשתייכות החברתית והדתית של הא וכ
מצבו של הילד תרמו מעל ומעבר לכל גור אחר לתחושת הרווחה הנפשית של האימהות .אמהות
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לילד ע התפתחות נורמטיבית דווחו על רווחה נפשית גבוהה יותר מאשר אמהות לילד ע נכות
אינטלקטואלית והאמהות החרדיות דיווחו על רווחה גבוהה יותר מאשר האימהות החילוניות.
מטבע הדברי ,אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית חשות פחות רווחה נפשית מאימהות
לילד ע התפתחות נורמטיבית ,מאחר והטיפול בילד ע נכות אינטלקטואלית מטיל על האימהות
עומס רב יותר אשר בהשוואה לעומס המוטל בדר! כלל על אמהות.
הקשיי היומיומיי הולכי ומתעצמי מאחר והא נדרשת להתמודד ע מספר רב יותר של
מטלות כאשר ע חלק היא נפגשת לראשונה .הולדת ילד ע נכות אינטלקטואלית מכניסה את
האימהות אל תו! עול חדש ולא מוכר אשר מצרי! משאבי רבי ה פיזיי וה נפשיי ומציב
אות בפני התמודדויות ואתגרי חדשי באופ יו יומי .התמודדות זו עשויה ע הזמ לתת את
אותותיה בירידה ברווחת הנפשית של האימהות .האימהות עשויות לחוש שה פחות שמחות
ומאושרות בחיי היו יו ,נהנות מחייה בצורה פחותה מבעבר וא .חסרות כוחות ומוטיבציה.
ההשתייכות לחברה החרדית אשר משמעותה אמונה בה' ובקיו מצוותיו מאפשרת לאימהות
להתבונ על מציאות חייה מתו! משקפי האמונה אשר צובעי את ההורות ואת הקשיי המתלווי
אליה באור חיובי יותר .האימהות החרדיות חיות בתחושה שההורות הינה משימת חייה וכי עליה
להקדיש את מירב המשאבי שלה לצור! עמידה במשימה זו מתו! שמחה ותחושת שליחות .הפנייה
אל הקב"ה ה במצבי חיי רגילי וה במצבי משבר עשויה במקרי רבי להפחית את מצוקת
האימהות ,מאחר וה חשות שיש לה על מי לסמו! ועל מי להישע .
מחקרי בתחו מראי כי דת ,מנהגי ואמונות עשויי להיות גור המסייע וממת השפעות
שליליות של אירועי חיי לוחצי )לדוגמאBurker, Evon, Sedway & Eyan, 2004; Ellison, :
1991; Hill & Butter, 1995; Jenkins & Pargament, 1995; Levin & Chatters, 1998; Poston
 .(& Turnbull, 2004הדת מספקת לאימהות החרדיות נקודת מבט אמונית המאפשרת לאימהות
צורת התבוננות אחרת על הקשיי ובכ! עשויה למת תחושות שליליות.
פעמי רבות תופסות האימהות החרדיות את לידתו וגידולו של ילד ע נכות כשליחות )לוייפר,
 (1988וכאירוע המכוונ מלמעלה ,כאשר לאירוע זה יש סיבה ותכלית ה ברמה הכללית וה ברמה
הפרטית .חלק מהאימהות א .עשוי לחוש כי האתגר הכרו! בגידול ילד ע נכות אינטלקטואלית
הוענק לה כמבח ליכולת  .הרצו לעמוד במבח  ,לקיי את רצונו של הקב"ה ולממש בכ! את
ייעוד בחיי ,מאפשר לאימהות החרדיות לחוש רווחה נפשית ג במצבי קשי .חיזוק להסבר זה
נית למצוא במחקרי קודמי אשר הצביעו על כ! שאמונה דתית מהווה מקור לכוח נפשי העשוי
לשפר את יכולת ההתמודדות של הורי לילד ע נכות )לדוגמא :לייזר.(Leyser, 1994 ;1995 ,
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הסבר זה מהווה מענה לשאלה מדוע נמצא במחקר כי דווקא אימהות חרדיות לה ילד ע נכות
אינטלקטואלית דיווחו על רווחה נפשית גבוהה יותר מאשר אימהות חילוניות ומדוע הבדל זה לא
נמצא כאשר מדובר באימהות לילד ע התפתחות נורמטיבית .ייתכ כי במצבי אימהות נורמטיביי,
לא תמיד מסייעת האמונה לאימהות החרדיות לחוש רווחה נפשית באופ שונה מהאימהות
החילוניות ודווקא ההורות לילד ע נכות אינטלקטואלית מאפשרת לאימהות החרדיות להתגייס
ביתר שאת למשימה וא .להצליח לחוש תחושות חיוביות.
עוד עולה מהמחקר כי מעבר להשתייכות לחברה החרדית ולמצבו של הילד ,ג אוריינטציית
ההתקשרות של הא תרמה לרווחתה הנפשית ,כאשר ,אימהות שאופיינו ברמה גבוהה יותר
של הימנעות בהתקשרות דיווחו על רווחה נפשית נמוכה יותר .לנוכח הקשיי הכרוכי בגידול ילד
ע נכות אינטלקטואלית ,אימהות אשר מאופיינות ברמה גבוהה של הימנעות ,מתקשות לחשו.
את רגשותיה וא .נוטות להכחיש את רגשות החרדה והדיכאו שלה וזאת כחלק ממנגנו הגנה
אשר מרחיק אות רגשית ממקור הלח .6בשל כ! אימהות אלה עלולות לסבול מיותר בעיות
סומאטיות אשר ישפיעו בעטיי על רווחת הנפשית.
נראה כי התמיכה החברתית ,א היא קיימת ,מסייעת לאד להתמודד ע מצבי הלח 6ועשויה
להג על בריאותו הנפשית .ייתכ כי האימהות אשר לה רשת חברתית גדולה יותר ,זוכות לקבל
ממגוו חברי הרשת ,סיוע אינסטרומנטאלי ואמוציונאלי רב יותר .סיוע זה מאפשר לאימהות למלא
את המצברי בכוחות מחודשי ,מפחית את תחושותיה השליליות ובכ! משפר את רווחת
הנפשית .העובדה שתמיכת הסבי\ות לא נמצאה תורמת לרווחה הנפשית יכולה להיות מוסברת
בכ! שתמיכה זו מהווה אומנ חלק משמעותי ממערכת התמיכה של האימהות אול מדובר רק
בחלק קט ממערכת התמיכה הכוללת של האימהות וייתכ כי בשל הצרכי המרובי שיש
לאימהות ,רק כאשר כלל חברי הרשת מתגייסי לעזרה ,חשות האימהות שיפור בתחושות השליליות
ועלייה ברווחה הנפשית .עוד ייתכ כי בעת מצוקה ג המשפחה המורחבת חווה קושי ומגויסת
באופ שעזרתה היא חלק מ השגרה ונלקחת כמוב מאליו .ייתכ שדווקא תמיכה מצד דמויות אשר
לא ציפו מה  ,גורמת להתעוררות רגשות חיוביי אשר בתור משפיעי על רווחת הא.
בהתייחס לצמיחה האישית של האימהות נמצא במחקר כי בדומה לרווחה הנפשית ,ההשתייכות
לחברה החרדית תרמה בצורה משמעותית לתחושת הצמיחה של האימהות .מהמחקר נית לראות כי
אמהות המשתייכות לחברה החרדית דיווחו על צמיחה אישית גבוהה יותר .הדת נמצאה בעבר
כקשורה לצמיחה אישית ,מאחר שהיא עשויה לסייע ליחיד למצוא משמעות למשבר ויכולה להשפיע
על הערכת האירוע המלחי 6ועל דרכי ההתמודדות עמו )& Park & Cohen, 1993; Park, Cohen
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 .(Herb, 1990כאשר יש לאד אמונה ברורה וקבועה שממנה הוא יכול לשאוב כוח ושדרכה הוא יכול
למצוא היגיו בחוויות ולקבל אות  ,הוא עשוי למצוא משמעות חיובית אפילו בחוויות חיי שליליות
).(Antonovsky, 1987; Krauss & Seltzer, 1993; Mclntosh, Silver, & Wortman, 1993
האימהות החרדיות אשר שואבות את מירב כוח מהאמונה באל ובהשגחתו ,צובעות את חייה
באמונה ומסוגלות לראות ,להבי ולפרש מחדש כל מאורע שקרה לה באמצעות אותה האמונה.
האמונה היא בעצ הבסיס החזק ביותר לצמיחת האישית ועל כ הדת היא זו אשר תורמת בצורה
המשמעותית ביותר להסבר השונות של הצמיחה ללא קשר לנסיבות.
הימצאות ילד ע נכות אינטלקטואלית במשפחה ,לא תרמה במחקר הנוכחי לצמיחת האישית
של האימהות והדבר עשוי להצביע על כ! שצמיחת האישית של האימהות נובעת מעצ הולדת הילד
וזאת מבלי קשר למצבו .תהלי! הלידה עצמה וגידולו של הילד מספקת לכלל האימהות את היכולת
להתבונ על החיי בצורה שונה מבעבר ,מלמדת אות להערי! את מה שיש לה ומסייעת לה לפרש
את המציאות באור חיובי יותר.
ע זאת ,בעוד שבקרב האמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית לא נמצא הבדל בי
חרדיות לחילוניות ,מאיד! ,בקרב אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית הנבדקות החרדיות
דיווחו על יותר צמיחה מאשר החילוניות .העובדה שבקרב אימהות לילד ע התפתחות נורמטיבית
ישנה צמיחה אישית זהה ה בקרב החרדיות וה בקרב החילוניות ,עשויה להיות מוסברת לאור
ההבנה כי צמיחה זו אשר מתרחשת בעקבות הולדת הילד הינה צמיחה אשר משותפת לכל אישה
באשר היא וזאת מבלי קשר להיותה מאמינה או לא מאמינה .כל לידה של ילד חדש הינה כעי
מתנה אשר מאפשרת לא להערי! את כל הטוב שיש לה בעול ולהבי מה הדברי החשובי
באמת בחיי .מאיד! גיסא ,הצמיחה אשר מתרחשת בעקבות הולדת ילד ע נכות אינטלקטואלית
הינה צמיחה שמצריכה מהא גיוס של כוחות נפש גדולי יותר מאחר ולעיתי קשה יותר
להצליח להרי את הראש מהמצב הקשה בו אתה נמצא ולצמוח למרות הקשיי הרבי שעימ
הא מתמודדת .במצבי אלה דווקא האמונה היא זו אשר מסייעת לא להסתכל על הקשיי
דר! משקפי האמונה כאשר ההתבוננות האמונית גורמת לכ! שהאמהות החרדיות תצמחנה יותר
מהחילוניות.
אוריינטציית ההתקשרות של הא נמצאה ג היא כתורמת לצמיחה האישית של האימהות
כאשר נמצא כי אימהות אשר אופיינו ברמה גבוהה של הימנעות ,דיווחו על פחות צמיחה .אמהות
אלה נוטות לעיתי קרובות להתכחש לרגשותיה ולהדחיק את רגשות החרדה והדיכאו כחלק
מדפוס ההתמודדות שלה הכולל נסיגה קוגניטיבית והתנהגותית ממקור הלח 6והדחקת זיכרונות
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כואבי ,האימהות המאופיינות ברמה גבוהה של הימנעות בהתקשרות ,עשויות להימנע מלתת
לאירועי להשפיע עליה בצורה רגשית וה עשויות לדחוק את השפעת של חוויות קשות בחייה ועל
כ ה עשויות לדווח על צמיחה מועטה יותר.
עוד עלה מהמחקר כי הכרת התודה להורי האב תרמה לצמיחה האישית של האימהות.
חשיבותה של הכרת התודה טמונה ביכולתה להעשיר את חיינו ,לחזק את הקשרי החברתיי,
להטעי את החיי במשמעות בכ! שהיא גורמת לנו לתפוס אות כמתנה )אמונסEmmons 2008 ,
 .(& MCullough, 2003; Park, Peterson, & Seligman, 2005לעיתי קרובות אנו מתייחסי
בצורה מובנת מאליה לתמיכת של הורינו ובשל כ! ג כאשר אנו מביעי הכרת תודה כלפי תמיכה
זו ,אי ביכולתו של רגש זה לשנות את ההתבוננות שלנו על חיינו בכלל ועל הקשרי ע הורינו
בפרט ,ולחזק .מאיד! ,התמיכה שאנו זוכי לה מהורי הבעל הינה תמיכה שפחות מובנת מאליה
וזאת בשל הריחוק המסוי שעשוי להיות קיי בינינו לבי הורי הבעל .ייתכ כי דווקא כאשר
האימהות חשות הכרת תודה כלפי הורי הבעל ,רגש זה נחווה אצל בצורה עוצמתית ומאפשר לה
להתבונ על חייה בצורה שונה ,מלמד אות להערי! את מה שיש לה ואת כל הטוב לו ה זוכות
ומאפשר לה לצמוח.
הממצאי העיקריי והחשובי מהמחקר הנוכחי מצביעי על כ! שבניגוד להבדלי הקיימי
בי אמהות לילד ע התפתחות נורמטיבית לבי אמהות לילד ע נכות אינטלקטואלית ברווחה
הנפשית ובתמיכה החברתית הנתפסת של סבי\ות ,משתני אחרי כגו התקשרות ,צמיחה
אישית ,הכרת תודה ורשת חברתית עשויי להיות דומי בקרב אימהות אלה והשוני ביניה נובע
דווקא מהשתייכות של האימהות לחברה החרדית וכפועל יוצא מכ! ג מאמונת ולאו דווקא
ממצבו של הילד.
בהתייחס לתמיכה נמצא כי תמיכת הורי הא גבוהה יותר מתמיכת הורי האב וכי בקרב ארבע
הקבוצות נית לראות שהתמיכה האמוציונאלית גבוהה מהתמיכה האינסטרומנטאלית א כי
קיימי פערי בי שני סוגי התמיכה .בקרב הורי הא ,דווח על פער גדול יותר בי התמיכה
האמוציונאלית לאינסטרומנטאלית ובקרב אמהות חרדיות לה ילד ע נכות אינטלקטואלית,
שדווחו על תמיכה האמוציונאלית גבוהה מהאינסטרומנטאלית.
תחושת הכרת התודה כלפי סבי\ות הייתה גבוהה בקרב כל האימהות הנבדקות וא .נמצא
קשר חיובי בי הכרת התודה להורי הא לבי הרווחה הנפשית והצמיחה בקרב אימהות חרדיות.
ממצא זה מחדד את חשיבות רגש זה ככזה העשוי לסייע לשיפור חייה של האימהות .בנוס .נמצא,
כי למרות שמדובר ברגש דומה ,הכרת התודה להורי הא שונה מהכרת התודה להורי האב וזאת
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כאשר נמצא כי ההשתייכות לחברה החרדית ,מצבו של הילד ואוריינטציית ההתקשרות של הא
תרמו להכרת התודה להורי הא אול לא נמצאו כתורמי להכרת התודה להורי האב אשר נתרמה
דווקא ממאפייני סוציו דמוגרפיי של הא.
בהתייחס לצמיחה ולרווחה הנפשית נמצא במחקר כי בעוד שבקרב האמהות לילד ע התפתחות
נורמטיבית לא נמצאו הבדלי בי חרדיות לחילוניות ,מאיד! ,בקרב אמהות לילד ע נכות
אינטלקטואלית הנבדקות החרדיות דיווחו על יותר צמיחה ורווחה נפשית מאשר החילוניות.

מגבלות המחקר
בצד הממצאי והמסקנות הללו למחקר הנוכחי מספר מגבלות:
הראשונה שבה מתייחסת לעובדה שהנתוני נאספו בנקודת זמ אחת .כדי ללמוד על שינויי
והתפתחות בצמיחה וברווחה הנפשית של אמהות לילדי ע\וללא נכות אינטלקטואלית מומל6
לבחו את תחושת בנקודות זמ נוספות בחייה .
בנוס ,.נתוני המחקר מתבססי על תפיסת הא בלבד ולכ הנתוני מבטאי את עמדתה
הסובייקטיבית בעיקר לגבי התמיכה שהיא מקבלת מהסבי\ות .על מנת להשלי את התמונה ייתכ
ויש צור! בדיווח של דמויות אחרות במשפחה )הבעל ,הסבי\ות( וכ של אנשי מקצוע.
אחת המגבלות הנוספות ,שבאות לידי ביטוי ג במחקר זה ,קשורה לרצייה החברתית של חלק
מהאימהות אות מכירה החוקרת מתוק .תפקידה כעו"ס בצוות פיגור באג .הרווחה בבני ברק.
כאמור ,יש להניח שהיכרות זו עשויה הייתה להשפיע על תשובותיה של האימהות.
עוד נית לומר כי בשל הקושי למצוא כמות מספקת של אימהות שתהיינה מוכנות לענות על
שאלוני המחקר ,נעשתה פנייה למגוו רחב של אימהות אשר ענו על הקריטריוני הבסיסיי .לאחר
ניתוח הממצאי התברר כי קיימת הטרוגניות בקרב האימהות ,ה בהתייחס לגיל של האימהות
ולהשכלת וה בהתייחס למי הילד וסדר לידתו וייתכ כי הטרוגניות זו השפיעה על תוצאות
המחקר.
מגבלה נוספת קשורה לעובדה שבמחקר הנוכחי לא נבדקה רמת הדחק של האימהות ועל כ לא
נית היה לאמוד את מצב של האמהות ואת המצוקה אותה ה חשות ולבחו כיצד המשתני
שנבחרו ,קשורי\לא קשורי לרמת הדחק.
בנוס .ייתכ כי בהתייחס לרווחה הנפשית היה צור! לבחור בשאלו ארו! ומקי .יותר אשר כולל
מגוו רחב יותר של היגדי המקיפי מנעד רחב יותר של תחושות חיוביות ושליליות .בנוס .ג
בהתייחס לשאלו הכרת התודה ייתכ והייתה חשיבות לבחו לא רק את רגש הכרת התודה כלפי
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הסבי\ות אלא לכלול ג שאלו הבודק באופ כללי את הנטייה להכרת תודה.

המלצות למחקר עתידי
המחקר הנוכחי התבסס כאמור על דיווח שהתקבל מהאימהות עצמ והתמיכה החברתית של
סבי\ות נבדקה כפי שהיא נתפסת ע"י האימהות עצמ  .על מנת להשלי את התמונה יש צור!
בעריכת מחקר בו ייטלו חלק ג הסבי\ות ובו תיבדק התמיכה כפי שהיא נתפסת על יד וכפי שה
מעידי על נתינתה\אי נתינתה .בנוס .יש חשיבות לבדוק לא רק את הכרת התודה כפי שהיא
מדווחת ע"י האימהות עצמ אלא לבדוק ע הסבי\ות הא ה אכ חשי כי האימהות מביעות
הכרת תודה כלפי תמיכת והא אכ הבעת הכרת התודה מדרבנת אות להמשי! ולהעניק תמיכה
ג בעתיד.
בנוס .על מנת לבדוק את השינויי שחוות האימהות בתחושות השונות ,יש צור! במחקר אור!
אשר יבדוק את תחושת הרווחה הנפשית והצמיחה האישית לאור! כמה נקודות זמ .

תרומה יישומית
מהמחקר הנוכחי עלה כי קיימי הבדלי בי האימהות המשתייכות לקבוצות השונות ,ה
הבדלי בי אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית לבי אמהות לילד ע התפתחות תקינה וה
הבדלי בי אימהות חרדיות לאימהות חילוניות .ע זאת לא נית להתעל מ העובדה כי לפחות
בהתייחס להבדלי בי אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית לבי אימהות לילד ע התפתחות
נורמטיבית ,נמצא כי רב המאחד על המפריד.
הבנת קווי השוני והדמיו תסייע לאנשי המקצוע לפתח התערבויות מקצועיות המכוונות לסייע
לאימהות השונות להתמודד בהצלחה ע הקשיי העומדי מול תו! התחשבות במאפייני השוני
של קבוצת ההשתייכות .העובדה שנמצאו הבדלי רבי בי אימהות חרדיות לאימהות חילוניות
מחדדת את הצור! בפיתוח אסטרטגיות התערבות המותאמות לצרכי הייחודיי של כל אחת מ
הקבוצות.
כמו כ המחקר הנוכחי סייע להבנת המאפייני השוני אשר תורמי לרווחה הנפשית ולצמיחה
האישית של האימהות ובכ! יסייע לאנשי המקצוע אשר עובדי ע האימהות לחזק את אות
המשאבי כגו גודל הרשת החברתית ותמיכת הסבי\ות אשר עשויי לסייע לצמיחה האישית או
לרווחה הנפשית של האימהות.
מ המחקר עולה עוד כי אימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית מדווחות על תמיכה נמוכה יותר
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שה מקבלות מהסבי\ות בהשוואה לאימהות לילד ע התפתחות נורמטיבית .על אנשי המקצוע
מוטלת החובה לספק תמיכה גדולה יותר לאימהות אלה ולסייע לה למצוא את אות המקורות
השוני אשר יכולי לספק לה את התמיכה האינסטרומנטאלית החשובה כל כ! .מעבר לכ! ההבנה
בדבר חשיבות תמיכת הסבי\ות עשויה להגביר את המודעות של אנשי המקצוע בדבר הצור! לפעול
ביתר שאת להעלאת המודעות בקרב הסבי\ות בנוגע לחשיבות סיפוק התמיכה האמוציונאלית
והאינסטרומנטאלית ולפיתוח שירותי ייעודיי לסבי\ות לילד ע נכות אינטלקטואלית כל זאת
מתו! המטרה לחזק קבוצה זו ולאפשר לה לקחת חלק פעיל יותר בחיי משפחת .בנוס ,.חשוב
להעלות את המודעות של האימהות לכ! שהבעת הכרת תודה כלפי הסבי\ות עשויה לעודד את
הסבי\ות להמשי! ולספק תמיכה וכי ביכולתה של הכרת התודה לשפר את הקשרי הקיימי
במשפחה.
מעבר לחיזוק תמיכת הסבי\ות עלה מהמחקר ג הצור! לסייע לאימהות לפתח רשת חברתית
רחבה יותר מאחר ונית היה לראות במחקר כי לרשת החברתית עשויה להיות השפעה מיטיבה על
האימהות כאשר אימהות דיווחו על קשר בי גודל הרשת החברתית לבי הרווחה הנפשית והצמיחה.
מחד יש צור! בהקמת קבוצות תמיכה לאימהות אשר בה ה תוכלנה למצוא חברות אשר
מתמודדות ע אתגרי דומי ומאיד! יש לשכלל ולעבות את השירותי הקיימי כדוגמת ימי
הנופשו וזאת במטרה לאפשר לאימהות לפנות לעצמ זמ ה לצור! חידוש הכוחות וה לצור!
יצירת קשרי חברתיי נוספי מעבר לקשרי ע אימהות לה ילד ע נכות אינטלקטואלית.
על אנשי המקצוע לתכנ את התערבות בהתחשב בממצא כי אימהות לילד ע נכות
אינטלקטואלית דיווחו כי ככל שגיל עולה כ! ישנה ירידה ברווחת הנפשית .ממצא זה חשוב לצור!
ההבנה כי ישנה חשיבות רבה לסייע לפיתוח שירותי ייעודיי עבור אימהות בגילאי שוני ,ה
שירותי תמיכה אמוציונאלית וה שירותי אשר יספקו לה תמיכה אינסטרומנטאלית ויאפשרו לה
לשמור על רווחת האישית ג כאשר גיל הול! ועולה.
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נספח מס' 1
שאלו לסיווג סגנונות התקשרות )Self Report Measurement of Adult Attachment
.(Brennan, Clark and Shaver, 1998

המשפטי שבשאלו הבא מתייחסי לאופ שבו את מרגישה במערכות יחסי קרובות .נבקש
ממ* להתייחס לכל משפט על ידי דירוג עד כמה את מסכימה או אינ* מסכימה איתו ,
כאשר =1 :מאוד לא מסכימה

 =4מסכימה ולא מסכימה באותה מידה  = 7מאוד מסכימה

.1אני מעדיפה לא להראות לאנשי אחרי כיצד אני מרגישה בפני
.2אני מודאגת מכ! שאנטש
.3אני מרגישה בנוח להיות קרובה לאנשי אחרי
.4אני מודאגת לגבי מערכות היחסי שלי

מסכימה ולא
מאוד לא
מסכימה
מסכימה
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 .5אני מתרחקת כאשר אנשי אחרי מתחילי להתקרב אלי
 .6אני דואגת שלאנשי אחרי לא יהיה אכפת ממני באותה המידה 1
שבה לי אכפת מה
1
 .7אני מרגישה לא נוח כאשר אנשי אחרי רוצי להיות קרובי
אלי
1
 .8אני דואגת מכ! שאאבד את האנשי הקרובי לי
1
.9אני לא מרגישה נוח להיפתח לאנשי אחרי
.10הייתי רוצה שרגשותיה של אנשי אחרי כלפי יהיו חזקי כמו 1
רגשותיי כלפיה
1
.11אני רוצה להתקרב לאנשי אחרי אבל אני ממשיכה לסגת מה
.12לעיתי קרובות אני רוצה להתמזג באופ מוחלט ע אנשי 1
אחרי ,וזה לפעמי מרחיק אות ממני
1
.13אני נעשית מתוחה כאשר אנשי אחרי מתקרבי אלי יותר מידי
1
.14אני חוששת מלהיות לבד
ע
שלי
הפרטיי
והרגשות
המחשבות
את
.15אני מרגישה נוח לחלוק
1
אנשי אחרי
1
.16הרצו שלי להיות מאוד קרובה ,לעיתי מרחיק ממני אנשי

150

מאוד

מאוד לא מסכימה ולא
מסכימה מסכימה
באותה מידה
5
4
3
2
1

.17אני מנסה להימנע מלהתקרב יותר מדי לאנשי אחרי
.18אני נזקקת להרבה אישורי לכ! שאני אהובה על ידי אנשי 1
הקרובי לי
1
.19אני מרגישה שקל לי יחסית להתקרב לאנשי אחרי
יותר
להראות
.20לפעמי אני מרגישה שאני מכריחה אנשי אחרי
1
רגשות ויותר מחויבות
1
.21קשה לי להיות תלויה באנשי אחרי
1
.22אינני דואגת לעיתי קרובות מידי מכ! שינטשו אותי
1
.23אני מעדיפה שלא להיות קרובה מידי לאנשי אחרי
.24א אינני מצליחה לגרו לאנשי אחרי להראות בי עניי  ,אני 1
נעשית כועסת או מתוסכלת
1
.25אני מספרת לאנשי הקרובי לי הכול
 .26אני מרגישה שאנשי אחרי אינ רוצי להתקרב כפי שאני 1
הייתי רוצה
1
.27בדר! כלל אני דנה בבעיות ובדאגות שלי ע אנשי הקרובי לי
וחוסר
.28כאשר אני לא מעורבת במערכת יחסי ,אני מרגישה חרדה
1
בטחו מסוי
1
.29אני מרגישה נוח להיות תלויה באנשי אחרי
אתי
נמצאי
לא
אחרי
.30אני נעשית מתוסכלת כאשר אנשי
1
במידה בה הייתי רוצה שיהיו
או
עצה
,
נחמה
בקש
ל
מנת
על
אחרי
לאנשי
 .31לא אכפת לי לפנות
1
עזרה
1
.32אני נעשית מתוסכלת א אנשי אחרי אינ זמיני ברגעי
שאני זקוקה לה
1
.33זה עוזר לפנות לאנשי אחרי ברגעי שאני זקוקה לה
 .34כאשר אנשי אחרי אינ נותני לי אישור ,אני מרגישה ממש 1
רע לגבי עצמי
1
.35אני פונה לאנשי אחרי בקשר להרבה דברי כולל נחמה ואישור
רחוק
.36זה מעורר בי התנגדות כאשר אנשי קרובי לי מבלי זמ
1
ממני
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מסכימה
7
6

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

נספח מס' 2
שאלו צמיחה אישית ממשבר )Posttraumatic Growth Inventor,
(Tedeschi & Calhoun,1966
המשפטי שבשאלו הבא מתייחסי לשינויי שחלו בחיי* מאז לידת בנ*\בת* ע הצרכי
המיוחדי .נבקש ממ* להתייחס לכל משפט על ידי דירוג באיזה מידה התרחש השינוי ,
כאשר =1 :בכלל לא

 =6במידה רבה מאוד

 =3במידה מועטה
בכלל
לא

במידה
רבה

במידה
רבה
מאוד
6

במידה במידה במידה
מועטה מועטה בינונית
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1

שיניתי את סדרי העדיפויות 1
שלי לגבי מה שחשוב לי בחיי
יש לי הערכה רבה יותר לגבי 1
החשיבות והער! של חיי
1
פיתחתי תחומי עניי חדשי

4

יש לי תחושה חזקה יותר 1
שאני יכולה לסמו! על עצמי
נוכחתי שאני יכולה לסמו! על 1
אנשי אחרי בעיתות מצוקה
1
עיצבתי מסלול חדש לחיי

7

יש לי תחושה חזקה יותר של 1
קירבה לאחרי
אני מוכנה יותר לבטא את 1
רגשותיי
אני בטוחה יותר שאני מסוגל 1
להתמודד ע קשיי
אני מסוגלת לעשות דברי 1
טובי יותר ע חיי
אני מסוגלת לקבל טוב יותר 1
בו דברי
את האופ
מתנהלי בחיי
יש לי אהדה גדולה יותר 1
לאחרי
אני משקיעה יותר ביחסי בי 1
אישיי
אני נוטה יותר לשנות דברי 1
שצרי! לשנות
יש לי אמונה דתית חזקה יותר 1

2

יותר 1

2

3

2

3

4

2

3

4

5

2

3

4

5

2
3

5
6

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

חזקה

גיליתי שאני
מאשר חשבתי
גיליתי עד כמה אנשי יכולי 1
להיות נהדרי
אני מקבלת יותר את הצור! 1
שלי באחרי
1
למדתי לעמוד על זכויותיי
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5

בכלל
לא
20
21
22

אני חשה כי יש לי מה ללמד 1
אחרי
למדתי למצוא משמעות רבה 1
יותר בחיי
1
למדתי להערי! כל יו בחיי
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במידה
רבה

במידה
רבה
מאוד
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במידה במידה במידה
מועטה מועטה בינונית
מאוד
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נספח מס' 3
שאלו תמיכה סטרוקטורלית )להכרת הרשת החברתית( )Social Support Network,
( Kazak & Wilcox, 1984

הנ* מתבקשת לדרג את האנשי אשר משמעותיי ל* בתקופה זו של חיי* .אנשי אשר עמ את
נפגשת או יש ל* קשר אית לפחות אחת ל  46שבועות )ביקור ,שיחת טלפו ,עשיית דברי
במשות.(4
אנא רשמי כל אד  ,המהווה עבור* מקור תמיכה ,עידוד  ,שותפות או עזרה) .לדוגמא :אב ,א,
אח ,אחות ,ח ,חמה ,גיס ,שכנה ,עו"ס ,מורה וכדומה(.
צייני ש )אפשר בראשי תיבות( ודרגת קרבה )אח ,אחות ,בת דודה ,אמא(.
 1הראשו בדרגת החשיבות

 10האחרו בדרגת החשיבות.

בכל מספר יש לציי רק דמות אחת
.1

.6

.2

.7

.3

.8

.4

.9

.5

.10
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נספח מס' 4
שאלו להערכת תמיכה פונקציונאלית של הסבי והסבתות )(Dunst, Trivette & Deal, 1988
גרסת הורי הא
להל רשימה של תחומי בה הורי* יכולי להיות ל* לעזר .בשאלו זה הנ* מתבקשת לדרג באיזו
מידה הורי* ישמשו ל* לעזר בנושאי הבאי בעת הצור*:
א.
פע

1

הא את מרגישה שאת יכולה לדבר ע הורי! על
דברי המדאיגי אות!?

תמיד
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2

הא הורי! מקדישי זמ לפעילות ע ילד! )משחק,
טיולי וכו'(?

הא נית לדבר ע הורי! כאשר מתעוררות שאלות
1
הקשורות לגידול ילד!?
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5

6

7

4

הא הורי! עוזרי ל! בהסעות?
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7
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הא הורי! מעודדי אות! כאשר קשה ל!?

1

2

3

4

5

6

7

6

הא הורי! עוזרי ל! בחיפוש ובהתרוצצות בי
שירותי רפואיי וחינוכיי בעת הצור!?

1

2

3

4

5

6

7

7

הא הורי! "מקבלי" את ילד! כמות שהוא בכל
מצב?

1

2

3

4

5

6

7

8

הא הורי! עוזרי ל! בעת מחלות הילד?

1

2

3

4

5

6

7

9

הא נית להירגע ולצחוק בחברת הורי!?

1

2

3

4

5

6

7

10

הא הורי! עוזרי ל! בשמירה על הילדי בעת
יציאה לבילויי או לסידורי של!?

1

2

3

4

5

6

7

11

הא הקשר ע הורי! מעניק ל! תחושת בטחו
והרגשה שיש על מי לסמו! ג כשאינ בסביבה?

1

2

3

4

5

6

7

יציאה של! לחופשה בת מספר ימי?

1

2

3

4

5

6

7

הא את מרגישה שלהורי! אכפת ממ!?

1

2

3

4

5

6

7

12
13
14

הא הורי! עוזרי ל! בשמירה על הילדי בעת

הא הורי! נותני ל! עצות מעשיות בקשר לבעיות
המטרידות אות! ע ילד!?

1

2

3

4

5

6

7

15

הא את יכולה לשת .את הורי! בצער ובשמחה?

1

2

3

4

5

6

7

16

הא הורי! עוזרי ל! כשיש צרכי מיוחדי לילד!
כמו התעמלות פעילות מיוחדת וכו'?

1

2

3

4

5

6

7

17

הא הורי! נותני ל! הרגשה שאת בעלת ער!
בעיניה?

1

2

3

4

5

6

7
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א.
פע

הא הורי! מצליחי לעורר ב! את תכונותי!
1
 18הטובות?
19

לעיתי

2

3

4

תמיד

5

6

7

הא הורי! ביקורתיי מאד כלפיי! כשמדובר בגידול
ילד!?

1

2

3

4

5

6

7

20

הא את מרגישה נוח לכעוס בנוכחות הורי!?

1

2

3

4

5

6

7

21

22

הא הורי! עוזרי ל! בעבודות הבית בעת הצור!?

הא הורי! מלווי ל! סכו כס .משמעותי בעת
1
הצור!?

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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נספח מס' 5
שאלו להערכת תמיכה פונקציונאלית של הסבי והסבתות )(Dunst, Trivette & Deal, 1988
גרסת הורי האב
להל רשימה של תחומי בה חמי* וחמות* יכולי להיות ל* לעזר .בשאלו זה הנ* מתבקשת
לדרג באיזו מידה חמי* וחמות* ישמשו ל* לעזר בנושאי הבאי בעת הצור*:
א.
פע

תמיד

לעיתי

1

הא את מרגישה שאת יכולה לדבר ע חמי! וחמות!
על דברי המדאיגי אות!?

1

2

3

4

5

6

7

2

הא חמי! וחמות! מקדישי זמ לפעילות ע ילד!
)משחק ,טיולי וכו'(?

1

2

3

4

5

6

7

שאלות הקשורות לגידול ילד!?

1

2

3

4

5

6

7

4

הא חמי! וחמות! עוזרי ל! בהסעות?

1

2

3

4

5

6

7

5

הא חמי! וחמות! מעודדי אות! כאשר קשה ל!?

1

2

3

4

5

6

7

6

3

הא נית לדבר ע חמי! וחמות! כאשר מתעוררות

הא חמי! וחמות! עוזרי ל! בחיפוש ובהתרוצצות
1
בי שירותי רפואיי וחינוכיי בעת הצור!?

2

3

4

5

6

7

7

הא חמי! וחמות! "מקבלי" את ילד! כמות שהוא

1

2

3

4

5

6

7

8

הא חמי! וחמות! עוזרי ל! בעת מחלות הילד?

1

2

3

4

5

6

7

9

הא נית להירגע ולצחוק בחברת חמי! וחמות!?

1

2

3

4

5

6

7

10

הא חמי! וחמות! עוזרי ל! בשמירה על הילדי
בעת יציאה לבילויי או לסידורי של!?

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

בעת יציאה של! לחופשה בת מספר ימי?

1

2

3

4

5

6

7

13

הא את מרגישה שלחמי! וחמות! אכפת ממ!?

1

2

3

4

5

6

7

14

הא חמי! וחמות! נותני ל! עצות מעשיות בקשר
לבעיות המטרידות אות! ע ילד!?

1

2

3

4

5

6

7

15

הא את יכולה לשת .את חמי! וחמות! בצער
1
ובשמחה?

2

16

11
12

17

הא הקשר ע חמי! וחמות! מעניק ל! תחושת
בטחו והרגשה שיש על מי לסמו! כשאינ בסביבה?
הא חמי! וחמות! עוזרי ל! בשמירה על הילדי

3

4

5

6

7

הא חמי! וחמות! עוזרי ל! כשיש צרכי מיוחדי
1
לילד! כמו התעמלות פעילות מיוחדת וכו'?

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

הא חמי! וחמות! נותני ל! הרגשה שאת בעלת
ער! בעיניה?
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א.
פע

הא חמי! וחמות! מצליחי לעורר ב! את תכונותי!
1
 18הטובות?
19

לעיתי

2

3

4

תמיד

5

6

7

הא חמי! וחמות! ביקורתיי מאד כלפיי!
כשמדובר בגידול ילד!?

1

2

3

4

5

6

7

20

הא את מרגישה נוח לכעוס בנוכחות חמי! וחמות!?

1

2

3

4

5

6

7

21

22

הא חמי! וחמות! מלווי ל! סכו כס .משמעותי
1
בעת הצור!?

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

הא חמי! וחמות! עוזרי ל! בעבודות הבית בעת
הצור!?
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נספח מס' 6
שאלו הכרת תודה )(Gratitude Questionnaire .McCullough, Emmons & Tsang , 2002
) – (GQ6גרסת הורי הא
המשפטי בשאלו הבא מתייחסי לתחושת הכרת התודה שאת חשה כלפי הורי* .נבקש
ממ* להתייחס לכל משפט על ידי דירוג עד כמה את מסכימה או אינ* מסכימה איתו  ,כאשר:
 =1מאוד לא מסכימה

 =4מסכימה ולא מסכימה באותה מידה  = 7מאוד מסכימה.
מאוד לא
מסכימה

מאוד
מסכימה

מסכימה ולא מסכימה
באותה מידה

יש לי כל כ! כל כ! הרבה דברי עליה אני
1

2

מכירה תודה להוריי

א הייתי צריכה לעשות רשימה של כל
הדברי עליה אני מכירה תודה להוריי1 ,
הרשימה הייתה ארוכה מאוד

2

כשאני מסתכלת על הוריי ,אני לא רואה יותר
1
מידי דברי עליה עליי להכיר לה תודה

2

ככל שאני מתבגרת אני חשה כמה אני צריכה
1
להכיר תודה להוריי.

2

3
3

3
3

4
4

4
4

5
5

5
5

6
6

6
6

7
7

7
7

זמ רב יכול לעבור לפני שארגיש הכרת תודה
להוריי.

1
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2

3

4

5

6

7

נספח מס' 7
שאלו הכרת תודה )Gratitude Questionnaire .McCullough, Emmons & Tsang , 2002
) – (GQ6גרסת הורי האב

המשפטי בשאלו הבא מתייחסי לתחושת הכרת התודה שאת חשה כלפי חמי* וחמות*.
נבקש ממ* להתייחס לכל משפט על ידי דירוג עד כמה את מסכימה או אינ* מסכימה איתו ,
כאשר:
 =1מאוד לא מסכימה

 =4מסכימה ולא מסכימה באותה מידה  = 7מאוד מסכימה.
מאוד לא

מסכימה ולא

מסכימה

מסכימה באותה מידה

יש לי כל כ! כל כ! הרבה דברי עליה אני
מכירה תודה לחמי וחמותי
1
א הייתי צריכה לעשות רשימה של כל
הדברי עליה אני מכירה תודה לחמיי1 ,
הרשימה הייתה ארוכה מאוד.

2
2

3
3

4
4

מאוד

5
5

מסכימה

6
6

7
7

כשאני מסתכלת על חמיי ,אני לא רואה יותר
1

2

מידי דברי עליה עליי להכיר לה תודה

ככל שאני מתבגרת אני חשה כמה אני צריכה
1
להכיר תודה לחמי וחמותי.

2

זמ רב יכול לעבור לפני שארגיש הכרת תודה
1
לחמי וחמותי.

2
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3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

נספח מס' 8
שאלו רווחה נפשית )(Who-five Well Being Index .Bech, 1998
ההיגדי הבאי מתייחסי להרגשת* בעיקר בשבועיי האחרוני.
בשאלו זה הינ* מתבקשת לדרג עד כמה חשת את התחושות המתוארות.
 =0א 4פע

 =5כל הזמ
כל הזמ

רוב הזמ

5

4

יותר
מחצי
מהזמ
3

פחות
מחצי
מהזמ
2

חלק
מהזמ

א.
פע

1

0

חשתי שמחה ובמצב רוח
טוב
5

3

4

2

1

0

חשתי רגועה ושליווה
5

3

4

2

1

0

חשתי נמרצת ואקטיבית
5

3

4

2

1

0

התעוררתי ע תחושת
רעננות ונינוחות
חיי היו יו שלי היו 5
בדברי
מלאי
שמענייני אותי

3

4
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2

1

0

נספח מס' 9
שאלו פרטי אישיי:
.1

גיל! ___ :שני

.2

גיל בעל! ___ :שני

.3

עיסוק בעל! .1 :עובד  .2אינו עובד  .3אבר!

.4

גיל הילד\ה המאובח  ____:שני

.5

מי הילד ע הפיגור  .1:זכר  .2נקבה

.6

רמת הפיגור השכלי  .1 :קל  .2קל 0בינוני  .3בינוני  .4בינוני נמו!  .5קשה  .6עמוק

.7

 %הנכות על0פי בטוח לאומי_______ :

.8

כמה זמ עבר מאז קבלת האבחנה?  .1שנה  .2בי שנה לשנתיי  .3בי שנתיי לשלוש  .4בי

שלוש
לחמש שני  .5מעל חמש שני
.9

מספר הילדי בבית____ :

.10

מיקומו של הילד ע הפיגור בסדר האחי במשפחה ____:

טווח גילאי הילדי ___ :עד ___

 . .11הא יש ל! נכדי .1 :לא  .2כ  .כמה _______ באיזה טווח גילאי ________ :
 . .12מספר שנות השכלת!____ :
.13

עיסוק! .1 :עקרת בית  .2משרה חלקית  .3משרה מלאה

 .14הא נולדת באר ?6א לא ,היכ ? __________________
 .15כיצד היית מגדירה את מצב בריאות!?  . 1טובה  .2בינונית  .3לקויה
כיצד היית מגדירה את מצב! הכלכלי בהשוואה לאוכלוסיה הישראלית?  .1מעל לממוצע .2
ממוצע  .3מתחת לממוצע
 .16כיצד היית מגדירה את עצמ! .1 :חרדית  .2דתית לאומית  .3מסורתית  .4חילונית
נתוני לגבי הורי!:
.1גיל אמ!_____ :
 .2כיצד היית מגדירה את מצב בריאותה של אמ!  . 1:טובה  .2בינונית  .3לקויה
 .3הא אמ! עובדת  .1כ  .2לא
 .4גיל אבי!_____:
 .5כיצד היית מגדירה את מצב בריאותו של אבי!  .1 :טובה  .2בינונית  .3לקויה
 .6הא אבי! עובד .1 :כ  .2לא
 .7הא לאמ! ולאבי! יש ילדי נוספי  .1:לא  .2כ  .כמה ילדי .______:באיזה טווח גילאי:
_____
 .8כמה נכדי יש לאבי! ולאמ! _____ :באיזה טווח גילאי______
 .8מהי הקרבה הגיאוגרפית בינ! לבי הורי! .1 :קרוב מאוד  .2קרבה בינונית  .3מרחק רב
 .9מהי תדירות המפגשי בינ! לבי הורי! .1 :פע ביו  .2פע בשבוע  .3פע בחודש  .4רק

162

בחגי ואירועי
נתוני לגבי חמי! וחמות!.
.1גיל חמות!_____ :
 .2כיצד היית מגדירה את מצב בריאותה של חמות!  :טובה  .2בינונית  .3לקויה
 .3הא חמות! עובדת .1 :כ  .2לא
 .4גיל חמי! _____:
 .5כיצד היית מגדירה את מצב בריאותו של חמי!  :טובה  .2בינונית  .3לקויה(
 .6הא חמי! עובד  .1כ  .2לא
 .7הא לחמי! וחמות! יש ילדי נוספי  .1 :כ  .2לא כמה ילדי .____:באיזה טווח גילאי:
_____
 .8כמה נכדי יש לחמי! וחמות! _____ :באיזה טווח גילאי______
 .9מהי הקרבה הגיאוגרפית בינ! לבי חמי! וחמות! .1קרוב מאוד  .2קרבה בינונית  .3מרחק רב (
 .10מהי תדירות המפגשי בינ! לבי חמי! וחמות! .1 :פע ביו  .2פע בשבוע  .3פע בחודש .4
רק בחגי ואירועי
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נספח מס' 10
טופס הסכמה מדעת לאימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית )רווחה(

אמא יקרה  ,שלו רב,
אני פונה אלי! בבקשה להשתת .במחקר שאני עורכת ואשר עוסק בסוגיות משפחתיות שונות
מנקודת מבט של אימהות לה ילד ע נכות אינטלקטואלית .
מחקר זה נער! במסגרת לימודי תואר שני בעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר איל ובהנחייתה
של הדר' ליאורה פינדלר.
באמצעות מחקר זה חשוב לנו ללמוד על דעותי! ומחשבותי! מתו! תקווה כי הדבר יסייע לנו לייעל
את עבודתנו ולשפר את השירותי הניתני למשפחות לה ילד ע נכות אינטלקטואלית.
ההשתתפות במחקר כרוכה במענה על שאלוני אשר מצורפי למכתב ואשר עליה תתבקשי
להשיב ,כאשר באפשרות! לענות על השאלוני בזמ המתאפשר ל! ,ושליחת חזרה אל צוות
המחקר באמצעות המעטפה המבוילת אשר מצורפת למכתב.
חשוב לציי שהשאלו הינו אנונימי  ,אי צור! ברישו של נתוני מזהי כלשה והנתוני
הנאספי נשמרי לצורכי מחקר בלבד ולא מועברי לא .גור אחר.
ההשתתפות במחקר אינה חובה ולא יגר כל נזק למשפחה או לילד במידה ותחליטי שלא ליטול בו
חלק .כמו כ  ,לא .אד אי אפשרות לדעת הא ענית\לא ענית על השאלו המצ"ב.
מעבר לכ! ברצוני להבהיר כי פרסו ממצאי המחקר לא יאפשר זיהוי של הנבדקי.
במידה והחלטת להשתת .במחקר אודה ל! א תעני על השאלו המצור .ושלחי אותו בדואר,
באמצעות מעטפה המבוילת .אנא אל תרשמי פרט כלשהו המאפשר זיהוי של המשפחה או הילד על
גבי השאלו או המעטפה.
בתודה מראש,
שירלי צימרמ – עו"סsz9090@gmail.com 0522505293 .
ד"ר ליאורה פינדלר –  findler@mail.biu.ac.il 0547492979הינ! מוזמנת ליצור עמנו קשר בכל
שאלה.
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נספח :11
טופס הסכמה מדעת לאימהות לילד ע התפתחות נורמטיבית )רווחה(

אמא יקרה  ,שלו רב,
אני פונה אלי! בבקשה להשתת .במחקר שאני עורכת ואשר עוסק בסוגיות משפחתיות שונות
מנקודת מבט של אימהות.
מחקר זה נער! במסגרת לימודי תואר שני בעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר איל ובהנחייתה
של הדר' ליאורה פינדלר.
באמצעות מחקר זה חשוב לנו ללמוד על דעותי! ומחשבותי! מתו! תקווה כי הדבר יסייע לנו לייעל
את עבודתנו ולשפר את השירותי הניתני למשפחות.
ההשתתפות במחקר כרוכה במענה על שאלוני אשר מצורפי למכתב ואשר עליה תתבקשי
להשיב ,כאשר באפשרות! לענות על השאלוני בזמ המתאפשר ל! ,ושליחת חזרה אל צוות
המחקר באמצעות המעטפה המבוילת אשר מצורפת למכתב.
חשוב לציי שהשאלו הינו אנונימי  ,אי צור! ברישו של נתוני מזהי כלשה והנתוני
הנאספי נשמרי לצורכי מחקר בלבד ולא מועברי לא .גור אחר.
ההשתתפות במחקר אינה חובה ולא יגר כל נזק למשפחה או לילד במידה ותחליטי שלא ליטול בו
חלק .כמו כ  ,לעו"ס אי אפשרות לדעת הא ענית\לא ענית על השאלו המצ"ב.
מעבר לכ! ברצוני להבהיר כי פרסו ממצאי המחקר לא יאפשר זיהוי של הנבדקי.
במידה והחלטת להשתת .במחקר אודה ל! א תעני על השאלו המצור .ושלחי אותו בדואר,
באמצעות מעטפה המבוילת .אנא אל תרשמי פרט כלשהו המאפשר זיהוי של המשפחה או הילד על
גבי השאלו או המעטפה.
בתודה מראש,
שירלי צימרמ – עו"סsz9090@gmail.com 0522505293 .
ד"ר ליאורה פינדלר –  findler@mail.biu.ac.il 0547492979הינ! מוזמנת ליצור עמנו קשר בכל
שאלה.
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נספח :12
טופס הסכמה מדעת לאימהות לילד ע נכות אינטלקטואלית )חינו*(

אמא יקרה  ,שלו רב,
הגננת בג בה לומד/ת בנ!/בת! התבקשה על ידי להפי 6מכתב זה בקרב כל אמהות התלמידי ,זאת
מבלי שפרטי כלשה המאפשרי זיהוי של הא או ילדה הועברו לידי צוות המחקר.
אני פונה אלי! בבקשה להשתת .במחקר שאני עורכת ואשר עוסק בסוגיות משפחתיות שונות
מנקודת מבט של אימהות לה ילד ע נכות אינטלקטואלית.
מחקר זה נער! במסגרת לימודי תואר שני בעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר איל ובהנחייתה
של הדר' ליאורה פינדלר.
באמצעות מחקר זה חשוב לנו ללמוד על דעותי! ומחשבותי! מתו! תקווה כי הדבר יסייע לנו לייעל
את עבודתנו ולשפר את השירותי הניתני למשפחות לה ילד ע נכות אינטלקטואלית.
ההשתתפות במחקר כרוכה במענה על שאלוני אשר מצורפי למכתב ואשר עליה תתבקשי
להשיב ,כאשר באפשרות! לענות על השאלוני בזמ המתאפשר ל! ,ושליחת חזרה אל צוות
המחקר באמצעות המעטפה המבוילת אשר מצורפת למכתב.
חשוב לציי שהשאלו הינו אנונימי  ,אי צור! ברישו של נתוני מזהי כלשה והנתוני
הנאספי נשמרי לצורכי מחקר בלבד ולא מועברי לא .גור אחר.
ההשתתפות במחקר אינה חובה ולא יגר כל נזק למשפחה או לילד במידה ותחליטי שלא ליטול בו
חלק .כמו כ  ,לצוות החינוכי אי אפשרות לדעת הא ענית\לא ענית על השאלו המצ"ב.
מעבר לכ! ברצוני להבהיר כי פרסו ממצאי המחקר לא יאפשר זיהוי של הנבדקי והמוסד החינוכי
בו נאספו הנתוני.
במידה והחלטת להשתת .במחקר אודה ל! א תעני על השאלו המצור .ושלחי אותו בדואר,
באמצעות מעטפה המבוילת .אנא אל תרשמי פרט כלשהו המאפשר זיהוי של המשפחה או הילד על
גבי השאלו או המעטפה.
בתודה מראש,

שירלי צימרמ – sz9090@gmail.com 0522505293
ד"ר ליאורה פינדלר –  findler@mail.biu.ac.il 0547492979הינ! מוזמנת ליצור עמנו קשר בכל
שאלה.
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Abstract
Parenting a child is a big challenge, one that entails many difficulties, which might
be enhanced if the child is diagnosed with an intellectual disability. Many parents
confronted with this reality may find themselves facing a wide range of emotions and
social difficulties. Coping is a joint task for both parents, but in most families it is the
mother that undertakes the caring for the child, which may in turn lead to greater stress
for the mothers and a dramatic decline of her well-being. Faced with this stress some
mothers find this burden overwhelming while others handle the challenges and
difficulties with success and even grow from it.
In recent years research literature increasingly examines resources that can
contribute to the emotional wellbeing and personal growth when faced with a crisis in
general and raising a child with an intellectual disability in particular. Since well-being
and personal growth varies from one person to the other, from culture to culture and
from one family to the other, and can possibly be linked to a wide range of resources:
cultural, familial and personality, this research focuses, for the first time, on the
personal resource,(attachment) the cultural resource (belonging to the ultra-orthodox
society) and the familial resource (grandparents perceived social support) as well as the
importance of gratitude towards this support to the well-being and personal growth of
mothers of children with/without intellectual disability in the ultra-orthodox society as
opposed to the secular society. Research aim was to examine the difference and
similarity in gratitude, personal growth and well-being and the contributing recourses
among mothers with/without intellectual disability in the ultra-orthodox society as
opposed to the secular society.
187 mothers participated in this research, 98 (52.4%) mothers of children with an
intellectual disability and 89 (47.6%) mothers of children with no illness or disability.
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91 (48.7%) of them were ultra-orthodox and 96 (51.3%) secular.
The mothers answered a packet of questionnaires as follows: Post traumatic growth
questionnaire ( Tedeschi& Calhoun, 1996), Grandparents functional support assessment
(Dunst, Trivett& Deal, 1988), Mothers social network size (Kazak & Wilcox, 1984 Self
report measurement of adult attachment (Clark & Shaver, 1998), Gratitude
questionnaire (McCullough, Emmons & Tsang, 2002) Well being (Bech, 1998) and
personal data.
Our findings show that ultra-orthodox mothers reported lower levels of avoidance
and anxiety attachment and that their well-being, personal growth and gratitude were
higher. Furthermore, findings show that ultra-orthodox mothers have a larger social
network but the support they get from grandparents is similar to the support the secular
mothers get. Research findings also show that grandparent’s social support was lower
among mothers of children with intellectual disabilities and their well-being was lower
as well. On the other hand, no differences were found in neither social network size,
gratitude towards grandparents, nor in personal growth between mothers of children
with an intellectual disability and mothers of children in the control group.
In addition, mother’s parents’ support was higher than the father’s parent’s support,
and accordingly the mothers’ gratitude towards her own parents support was higher than
the gratitude they felt towards their husbands’ parents. Based on the type of support,
research shows that grandparents’ emotional support was higher than their instrumental
support.
In relating to the type of support the research shows that the grandparents’ emotional
support was higher than the instrumental support.
The current study also examined the association between all the research variables
and found that mothers characterized with lower levels of avoidance reported a higher
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level of personal growth and well-being as well as stronger feelings of gratitude towards
parents. In addition, mothers with lower anxiety levels reported greater personal growth
and higher gratitude levels both to parents and to in-laws. As far as the relationship
between anxiety and well-being findings show differences between mothers of children
with intellectual disabilities and mothers in the control group, namely, among mothers
of children with an intellectual disability a higher negative association existed: the
higher the anxious attachment lower was their well-being.
This research also shows that grandparents support is significant and related to their
wellbeing but not to their personal growth. In addition there is an association between
grandparents' support and gratitude towards them. Furthermore, the research indicated
that gratitude is not only related to grandparents' support but also related, among ultraorthodox mothers, to the mother’s well-being and personal growth.
Regression analysis regarding gratitude indicated that the gratitude towards the
mother’s parents was different from the gratitude towards the father’s parents and that
the variables that contributed to gratitude towards the mother’s parents were not
necessarily the ones that contributed to gratitude towards the father’s parents. The most
significant factor of gratitude towards the parents in general was the grandparents
support and in cases that the father’s parents were more supportive was less gratitude
towards the mother’s parents and the mother felt she has to rely on the father’s parents.
Furthermore there is no indication that gratitude is associated to the child’s development
but rather to mother’s attachment orientation and to her cultural affiliation which
contributed to gratitude only towards mothers’ parents and not fathers parents.
As for wellbeing and personal growth, the findings indicated that belonging to the
ultra-orthodox society was a major factor related both to growth and well-being. On the
other hand, the presence of a child with an intellectual disability in the family was
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related to lower well-being of the mothers but had no contribution to their personal
growth. Attachment and social network size contributed to well-being and growth but
grandparents support did not. Examining the interaction indicated no difference in
regards to well-being and growth among mothers of children in the control group
between ultra-orthodox and secular mothers while on the other hand among mothers of
children with intellectual disabilities well-being and growth were higher among ultraorthodox mothers than those of secular ones.
Summary of research findings show that there are differences between mothers
affiliated to different groups. This indicates that there is a great distinction between
ultra-orthodox mothers and secular ones both in regards to inner and external resources
and it is possible that this difference is related to their ability to feel well-being and
growth. On the other hand, the fact that in comparison between mothers of intellectually
disabled children and normally developed children differences were found only in
regards to grandparents support and well-being shows that mothers of intellectually
disabled children are not fundamentally different from mothers of normally developed
children and in spite of the damage to their well-being and despite of the fact that
grandparents find it difficult to provide support according to their perception, these
mothers are still able to grow from this crisis.
Understanding the differences and similarities will help social workers develop
professional interventions aimed to assist different mothers successfully cope with the
difficulties they face, while taking into consideration the different characteristics of
group affiliation.
Furthermore, the current research helps understand resources that contribute to the
mothers’ well-being and personal growth and assist professionals working with these
mothers to strengthen these resources. In light of the fact that the research shows that

170

mothers of children with intellectual disabilities report a lower level of grandparents
support, professionals should provide greater support to these mothers and help them
find alternative sources that can provide the much needed instrumental support.
Furthermore, understanding the significance of grandparents support may enhance
professional awareness to act more vehemently to raise grandparents’ awareness in
regard to the importance of providing support and to develop designated services for
grandparents of children with intellectual disabilities. In order to strengthen this group
and allow them to partake more actively in their family life. In addition, it is important
to raise mother’s awareness that gratitude towards grandparents may encourage them to
continue their support and that gratitude can improve existing family relations.
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