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הקשר בי מחלת נפש של הורי ,לבי בריאות נפשית,
תמיכה חברתית ורגשות כלפי ההורה החולה,
אצל ילדיה המתבגרי והבוגרי,
בהשוואה לילדי שהוריה אינ חולי

רחל לונדו ויסברט

תקציר
בעשור האחרו ,אנו עדי! למגמה הולכת וגוברת של שיקו! אנשי! המתמודדי! ע! מחלות נפש בקהילה .מגמה זו היא
תוצר של מהפכת "האל מיסוד" שהביאה להעברת הכובד המרכזי של הטיפול באנשי! מהמוסדות הרפואיי! לקהילה.
ידוע כי רבי! מהמשתקמי! הינ! הורי! לילדי! וכי נושא הורות! והתמודדות ילדיה! לא מקבל התייחסות מספקת
באר .-ילדי! אלו עשויי! להיות "בלתי נראי!" לשירותי! השוני! .הנושא חשוב במיוחד לאור המורכבות של חוויות
הגדילה בבית להורה ע! מחלת נפש.
מחקר זה בח ,את השפעת מחלת הנפש של ההורה על הסתגלות ילדיו בעזרת שלושה מדדי!  +בריאות! הנפשית של
הילדי! ,התמיכה החברתית שלה! ורגשותיה! כלפי ההורה החולה  +תו השוואה לילדי! להורי! שאינ! חולי!
במחלות נפש.
על בסיס הסקירה הספרותית שוער כי מתבגרי! ובוגרי! צעירי! להורה חולה נפש יחושו יותר רגשות חיוביי!
ושליליי! כלפי הוריה! וידווחו על בריאות נפשית ותמיכה חברתית נמוכות יותר מאשר מתבגרי! ובוגרי! צעירי! ללא
הורה חולה נפש.
בנוס ,.שוער כי ככל שמחלת ההורה חמורה יותר ,כ רגשותיה! של מתבגרי! ובוגרי! צעירי! כלפיו יהיו שליליי!
יותר ,בריאות! הנפשית תדווח כנמוכה יותר ,והתמיכה החברתית תיתפס כנמוכה יותר .בדומה ,שוער כי מתבגרי!
ובוגרי! צעירי! להורה חולה נפש שאינו מועסק ידווחו על רגשות שליליי! יותר כלפי ההורה ועל בריאות נפשית נמוכה
יותר בהשוואה למתבגרי! ובוגרי! צעירי! להורה חולה נפש מועסק .לבסו ,.שוער כי בנות ,וכ ,בני! ובנות בכורי!,
ידווחו על רגשות חיוביי! יותר כלפי ההורה החולה ועל בריאות נפשית גבוהה יותר מאשר בני!  /בני! ובנות שאינ!
בכורי! )בהתאמה(.
במחקר השתתפו  73ילדי! להורי! ע! מחלות נפש בי ,הגילאי! ,16+30+ו 80+ילדי! בקבוצת ההשוואה.
נמצאו הבדלי! מובהקי! בי ,קבוצת המתבגרי! ובוגרי! צעירי! להורה חולה נפש לבי ,קבוצת ההשוואה :עוצמת
הרגשות כלפי ההורה בקרב מתבגרי! ובוגרי! צעירי! להורה חולה נפש נמצאה גבוהה יותר מאשר בקבוצת ההשוואה,
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בריאות! הנפשית נמצאה נמוכה יותר לצד מצוקה נפשית גבוהה יותר ,ומידת התמיכה החברתית שלה! הייתה נמוכה
מזו של מתבגרי! ובוגרי! צעירי! בקבוצת ההשוואה .בקרב קבוצת המחקר לא נמצאו קשרי! בי ,חומרת המחלה של
ההורה לבי ,עוצמת הרגשות כלפי ההורה ,בריאות נפשית או תמיכה חברתית של המתבגרי! והבוגרי! הצעירי!.
בדומה ,מצבו התעסוקתי של ההורה החולה לא נמצא קשור אל משתני המחקר.
בנות בקבוצת המחקר ביטאו עוצמה גבוהה יותר של רגשות חיוביי! כלפי ההורה החולה ורגישות כללית גבוהה יותר
מאשר בני! .בריאות ,הנפשית דווחה על יד ,כנמוכה מזו של בני! .סדר לידה )בכורי!  /לא בכורי!( של המתבגרי!
והבוגרי! הצעירי! לא נמצא קשור אל משתני המחקר.
רגרסיות מרובות הראו כי רגשות כלפי ההורה החולה ובריאות נפשית ה! בעיקר פונקציה של מגדר המתבגר /הבוגר
הצעיר ומגדר ההורה החולה .עוצמת הרגשות רבה יותר והבריאות הנפשית נמוכה יותר עבור בנות וכאשר הא! חולה,
בהשוואה לבני! או כאשר האב חולה .תמיכה חברתית נמצאה בעיקר פונקציה של השכלת ההורה וגבוהה יותר כאשר
ההורה החולה בעל השכלה אקדמית.
תוצאות המחקר מדגישות את האופ ,הייחודי שבו מחלת נפש של ההורה משפיעה על הילדי! ואת החשיבות שבהשמעת
קול! של הילדי! .עולה הצור במחקר נוס .בנושא ומת ,מענה טיפולי הול! למשפחות אלו על מנת לחזק את תפקוד
ההורה החולה ,לתת מענה לילדיו ,לחזק את התמודדות הילדי! ולפתח את עמידות! מול הקשיי! בה! ה! נתקלי!.
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1
מבוא

חקר השפעת נכות הורי! על התפתחות הילד החל להתפתח לקראת סו .שנות השבעי! ורוב המחקר בתחו!
נבדק מנקודת המבט של ההורה הנכה ) .(Thurman, 1985המחקרי! בחנו את איכות ההורות ) Clarke& Olsen,
 ,(2003השפעה לטווח ארו על הילדי! מבחינת בריאות! הנפשית והתנהגות! החברתית ) ; Clarke& Olsen, 2003
 .(McMahon& Peters, 2002הנכויות השונות נבחנו יחד ,ללא הבחנה ביניה ,,מתו סברה כי קיומה של נכות
במשפחה לאחד ההורי! או שניה! עשויה לפגוע בתהלי גידול הילדי! ובמילוי התפקיד ההורי ).(Olsen, 1996
בישראל ,אוכלוסיית האנשי! החולי! במחלות נפש שונות מונה בי 1%+3% ,כמו בעול! כולו )ויצמ ,ונחשוני,
 ,(2004מבי ,כל מקבלי קצבאות נכות של המוסד לביטוח לאומי ,מעל  ,40%שיעור הנכי! הגבוה ביותר הוא מבי ,נפגעי
הנפש +כ) 28.9%+וסרשטיי ,ונאו .(1998 ,,לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי משנת  ,2003+ניכר כי בשנה זו ניתנו תשלומי!
לכ 50,000+נכי! ע! ליקוי נפשי כליקוי עיקרי וכי מספר הילדי! עד גיל  22של מקבלי קצבת נכות נפשית ,הוא כ+
 ,44,000מרבית! ילדי! להורי! הגרי! בקהילה )מי עמי.(2003 ,
בעשור האחרו ,תחו! הטיפול בנפגעי נפש עבר מהפכת "אל מיסוד" ,שבה ,מרכז הכובד של הטיפול עבר
מהמוסדות הרפואיי! הסגורי! לטיפול שיקומי במסגרת המשפחה ,הקהילה והחברה ,לאור שינויי! אלו ,חולי! רבי!
השתחררו לקהילה ,למשפחותיה! ולמסגרות שיקו! שונות )לכמ ;1998 ,,פלדמ ,ובר או .(2001 ,,באר -ובעול!,
התייחסו מעט מאוד בספרות לתנאי! הייחודיי! עימ! מתמודדי! ילדי! החיי! ע! הורה שהינו חולה במחלת נפש
).(Devlin & O' Brien, 1999
העובדה שמבוגרי! רבי! המתמודדי! ע! מחלות נפש הינ! הורי! רק לאחרונה החלה לקבל את ההתייחסות
המתבקשת מחוקרי! ) (Gopfert, Seeman & Webster, 1996, 2004; Smith, 2004; Somers, 2007ונראה כי עד
לשני! האחרונות הטיפול התמקד בקשר בעיקר ע! החולה עצמו ומגע מינימלי ,א! בכלל ,ע! משפחתו וילדיו של
החולה ).(Devlin & O' Brien, 1999
ראטר ) (Rutter, 1989הדגיש כי ילדי! להורי! חולי נפש חווי! ברמה מסוימת הפרעה פסיכולוגית שהיא
מעבר לחוויה של האוכלוסייה הכללית .מחקרי! שוני! בחנו מה! הגורמי! המסייעי! לפגיעות פסיכולוגית אצל ילדי!
במשפחות שבה ,יש הפרעה נפשית אצל אחד ההורי! ) Anthony & Benedek, 1970; Feldman, Jung & Stiffman,
 ,(1987;Masten et al., 1988חסרה בספרות התייחסות לגורמי! המתווכי! המסייעי! להתמודדות הילדי! ומעודדי!
בריאות נפשית.
בשני! האחרונות הוקמו בעול! יותר מסגרות הנותנות מענה לילדי! אלו ועלה הצור להבי ,יותר את החוויות
הייחודיות שלה! ואת אסטרטגיות ההתמודדות שסיגלו לעצמ! ויתכ ,שהסתירו לאור השני! ,כמו כ ,עלה צור
לזהות את הצרכי! הייחודיי! שלה! כילדי! שנשארו במקרי! רבי! "בלתי נראי!" כלפי המערכות השונות
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) .(Lancaster, 1999באר -לא נמצאו מחקרי! שנעשו בשני! האחרונות על השפעת מחלת הנפש של הורי! על ילדיה!.
לאור ההתפתחות הרבה בשירותי הקהילה באר ,-המסייעי! לאוכלוסיות הנכי! בכלל ולאוכלוסיית נפגעי הנפש בפרט,
חשוב לבחו ,נושאי! שוני! על מנת להיות מסוגלי! לסייע להורי! נפגעי הנפש לממש את זכות! ההורית באופ ,ממצה,
תו רגישות למצב הייחודי שבו נמצאי! ילדיה!.
במחקר הנוכחי נבדוק את הקשר בי ,מחלת הנפש של ההורה לבי ,התמודדות ותפקוד ילדיו המתבגרי!
והבוגרי! ע"י המשתני! הבאי! :א .בריאות נפשית .ב .תמיכה חברתית .ג .רגשות כלפי ההורה החולה ,זאת תו בחינת
השפעת מאפייני! דמוגרפי! עיקריי! ,כגו :,מגדר הילד ,מקומו בסדר הילודה ,חומרת המחלה של ההורה ותעסוקת
ההורה .צבירת ידע בנושא עשויה לסייע בתכנו ,שירותי! שוני! שיענו על הצרכי! השוני! בתקופות שונות של החיי!
עבור ילדי! אלו.
מחקר זה עשוי לסייע בהבנת השפעת מחלת הנפש של הורה על התפתחות ילדיו ועל תהליכי! קריטיי! כמו התפתחות
התפקיד המיני ,יכולות ההורה ,תהלי גידול הילדי! ,יכולת ההורה להוות לילדיו מודל להזדהות ולחיקוי ולמידה
אודות אסטרטגיות ההתמודדות של משפחות אלו.

פרק א .סקירת ספרות
א 1.תיאורית ההתקשרות
תיאורית ההתקשרות פותחה על ידי בולבי ) ,(Bowlby,1969,1988ובבסיסה עומדת ההנחה כי ישנה חשיבות
מכרעת לסביבה האנושית בה גדל הילד ולהשפעתה על התפתחותו .חוויות התקשרות שונות משפיעות על האופ ,בו
האד! יחווה רגשות שוני! ועל ויסות! .התיאוריה מגדירה את ההתקשרות כקשר רגשי מתמש בי ,התינוק לדמות
המטפלת .הצור לקשר ע! דמות מטפלת המספקת חו! ,קרבה והגנה ,הוא מולד והישרדותי ומטרתו שמירה על
ביטחו ,התינוק על ידי שימור קירבה לדמות המטפלת .שימור הקרבה תלוי ג! בזמינות וברגישות של דמות
ההתקשרות ,כאשר דמות מטפלת מגיבה לסימני ההתקשרות של התינוק ,ומגישה לו עזרה במצבי מצוקה כגו ,עייפות,
חולי ורעב ,מתפתחת בתינוק תחושת ביטחו ,לגבי זמינותה במצוקה וציפייה לנגישותה ג! במצבי פרידה .איינסוורת
ועמיתיה ) (Ainsworth, Blehar, Wall & Waters, 1978מצאו כי התקשרות בטוחה הינה סוג של יחסי! בי ,תינוק
לבי ,מטפלו העיקרי ,שבה! התינוק יכול לסמו על זמינותו הרגשית והפיסית של המטפל ועל תגובתו הרגישה של
המטפל לצרכיו ,ולכ ,הוא יכול להשתמש במטפל כבסיס בטוח לחקירותיו.
א! דמות ההתקשרות אינה זמינה באופ ,עקבי לצרכי התינוק ,הוא עשוי לפתח סגנו ,התקשרות לא בטוח +אמביוולנטי,
שעשוי להוביל את התינוק לפתח מודל עבודה פנימי של העול! כלא בטוח וכבלתי צפוי ולחוות אחרי! כלא ראויי!
לאמו ,ואת העצמי כלא מסוגל להתמודד )אביב.(2004 ,
כאשר להורה יש מחלת נפש עשויה להיגר! חוסר עקביות מצד ההורה לצרכי התינוק כאשר ההורה עשוי
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להיות בתקופות מסוימות מוטרד ממחשבות ,חרדות ,קושי בעיבוד מידע ובקריאת סימני! מהמצב ,אז אלמנטי!
בהתקשרות כמו המחויבות ,ההירארכיה ,לקיחת הטיפול והאחריות ,יכולי! להיות חסרי! ,במיוחד בעת אפיזודות
פסיכוטיות ויש סבירות שיהיה לו קושי לענות על דרישות ביחסי! בינו לבי ,הילד ) ;Hill, 1996; Hill, 2004
 .(Coulthard, Harris, Oyebode, Scofield, Vostanis & Walsh 2009קשר ההתקשרות עשוי ללקות בחסר
כשתגובות ההורה אינ ,מתאימות לצרכי הילד ,או א! מצב רוחו של ההורה מושפע מאפקט דומיננטי כמו לדוגמא
דיכאו .,ילדי! לאמהות ע! מחלות נפש יהיו בעלי סיכוי גבוה יותר להראות דפוסי התקשרות נמנעת וחרדה בשנה
השנייה לחייה! ,א ההתקשרות תהפו לבטוחה א! תהיה לילד הזדמנות לפתח התקשרות בטוחה בהמש
).(Ainsworth et al., 1978
נראה כי במקרה של מחלת נפש הילדי! מועדי! לפתח יותר התקשרות לא בטוחה ) Coulthard et al., 2009; Hipwell,
 ,(Goossens, Melhuish & Kumar, 2000ילדי! לאמהות ע! דיכאו ,הראו יותר התקשרות לא בטוחה ) Ciccheti ,
 (Rogosch, & Toth, 1998וכ 80%+מהילדי! לאמהות ע! הפרעות חרדה פיתחו התקשרות לא בטוחה ) Bradley,
 .(Goldberg ,Hood, Mannassis & Swinson, 1994ילדי! שסווגו ע! התקשרות לא בטוחה ה! בעלי סיכו ,גבוה
יותר לבעיות רגשיות והתנהגותיות ) (Grennberg, 1999וליקויי! בהבנה רגשית ) Charman, Fonagy & Redfern,
.(1997
בספרות העריכו שאמהות ע! סכיזופרניה עשויות לספק פחות גירויי! ,פחות חוויות למידה ופחות מעורבות רגשית,
ולייצר יותר אינטראקציות שליליות ).(Bybee, Lewandowski, Mowbray & Oyserman, 2004
חשוב להדגיש ג! את הגורמי! המגני! שעשויי! להיות כאשר ההורה ע! בעיות נפשיות ויש הפרעה להתקשרות,
מחקרי! ציינו את חשיבות האחרי! המשמעותיי! כמו אבות ,סבי! וסבתות ,אחי! בוגרי! שעשויי! לתרו!
להזדמנות להתקשרות בטוחה ) ,(Kerens & Richardson, 2005; Kobak, Rosental & Sherwick, 2005מחקרי!
אחרי! מדגישי! את גיל הילד והיכולת ההתפתחותית שלו לצד זמינות של תמיכות אחרות בחיי הילד כמו בי"ס
).(Tunnard, 2004
א 2.מחלות נפש והשפעות אפשריות על ההורות
מחלת נפש של אחד ההורי! או שניה! עשויה להביא למעמסה עיקרית על משאבי המשפחה מבחינה כלכלית,
רגשית וסוציאלית ,משפחות אלו יותר ידועות בבידוד החברתי ממנו סובלות ,כמו ג! קשיי! כלכליי! ומשברי!
בנישואי! ) (Devlin & O' Brien, 1999; Smith, 2004; Matbery, Ling, Reupert & Szakacs, 2005מחלת הנפש
הינה משבר מתמש ,ומהווה איו! על שלמות המשפחה ועל התפקוד התקי ,של חבריה ) ;Finzi & Stange, 1998
 (Sanders, 1992ועשויה להביא לשינויי! במבנה ובתפקוד המשפחה ,כ שכל פרט צרי להסתגל מחדש ולבנות
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לעצמו תפקידי! חדשי! ) .(Lazarus, 1971השוני והייחודיות של מחלת הנפש הינו בשילוב שבי ,אפיוני מחלה אקוטית
וכרונית כאחד .האקוטיות שבהופעתה מתבטאת בפתאומיות שבה ההתק .מתרחש ובאיו! החמור לשלמות הפרט
והמשפחה שבתוכה הוא נמצא ,הכרוניות מתבטאת בחיי! לצד איו! מתמיד מפני התפרצות חוזרת של המחלה
ובניסיונות למנוע התק .חוזר ע"י שינויי! בהרגלי החיי! )גולדברג.(Finzi & Stange, 1998 ;1990 ,
הספרות תיארה את אוכלוסיית נפגעי הנפש בדר שלילית ומחלת הנפש קושרה ע! הזנחה ,עיכובי! בהתפתחות
ואפילו התעללות בילדי! ) .(Aldridge & Becker, 2003הסיכו ,בהורות! של חולי נפש הוער במספר היבטי! חלק!
קשורי! באופי המחלה וחלק! בהקשר הסביבתי של המחלה .1 :סיכו ,להתדרדרות נפשית ,אשפוז או התאבדות של
ההורה עצמו .2 .סיכו ,לגירושי! וחוסר אינטגרציה במשפחה .3 .הסיכו ,לילדי! להטמיע את הסימפטומי! של מחלת
ההורה ,הפרעה בתפקיד ,התעללות ,הזנחה וחוסר הסתגלות ) .(Aldridge & Becker, 2003ניכר כי הספרות בחנה את
ההשפעות של מחלת הנפש של הא! על תפקודה המצופה כ"אמא" ,יותר מאשר את היעדר אובד ,תפקיד האב ,או
מערכות תמיכה נוספות ואמהות ע! מחלת נפש שהיו בהיריו ,א .הואשמו בסיכוי ל"העברת" המחלה לילדיה!
).(Aldridge & Becker, 2003
מחקר אחר ) (Gopfert et al, 1996הציע ארבעה גורמי! שיש לקחת בחשבו ,כאשר מסתכלי! על השפעת מחלת הנפש
על ההורות ועל הילדי! להורה נפגע נפש .1 :היכולת של ההורה להבי ,ולהגיב לצרכי! של הילד .2 .היכולת של ההורה
להעביר את ערכי החברה .3 .האיכות של יחסי ההתקשרות.
 .4ההמשכיות של מערכות היחסי!.
הורות מתוארת בספרות כעיסוק תובעני ,כ שמחלה נפשית ,בשל אופייה הייחודי ,יכולה לכפות מגבלות על
היכולת של האד! להיות הורה באופ ,אפקטיבי ,במיוחד בזמ ,אפיזודות אקוטיות ) Arindell, Eisemann &Perris,
 ,(1994במצבי! אלו עשויות להופיע מחשבות לא רציונאליות ודלוזיות שונות ,העשויות לגרו! לפגיעה קשה בכל
הפונקציות ההוריות הקשורות למחויבות ,להיררכיה ,לטיפול ,לדאגה ,ליכולת לסייע לילד בויסות רגשי וליכולת
להוות גשר בי ,הבית לעול! שבחו -ולכ עלולות להיות השלכות חמורות על תהלי ההתקשרות ,הילד עשוי לפתח
התקשרות חרדה או הימנעות מהתקשרות ,המסכנות את המש ההתפתחות ואת יצירת הסביבה הנחוצה למילוי
המשימות ההתפתחותיות האחרות בגילאי! מאוחרי! יותר ) ;Hall, 1996; Hindle, 1998; Seeman, 1996
;; Lancaster, 1999כצנלסו.(1995 ,,
נית ,לזהות שלוש רמות פגיעה אפשריות הנובעות מסימפטומי! של המחלה עצמה וקשורות זו בזו :פגיעה
ברגש ,פגיעה בהנעה ופגיעה במצב הרוח אצל ההורה החולה.
פגיעה ברגש וביכולת לטפל +במחקרי! שהתמקדו באמהות נפגעות נפש עולה כי ה ,נוטות להיעדר מחיי ילדיה ,ברמה
הפיזית והרגשית ,יותר מאמהות רגילות ובמצבי! הפסיכוטיי! הקשי! ,עלולות לשכוח לזמ ,מה שה ,אמהות
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ולהתקשות ליצור את האיזו ,הראוי בי ,קרבה לאוטונומיה במערכת המשפחתית ) Mowbray et al., 2000; Hill,
 .(1996; Hindle, 1998; Morrison-Dore, 1993; Sands, 1995; Seemen, 1996הורי! אלה יכולי! לחוש בלתי
מסוגלי! לענות לצרכי הילד כי אינ! פנויי! רגשית ,וכ להעניק פיקוח דל ,או להשתמש בתוקפנות מילולית ,דבר
שיכול להשפיע לרעה על הורות! ).(Devlin & O' Brien, 1999
פגיעת במוטיב ההנעה +ישנ ,אמהות החשות לאות ואדישות ואי ,לה ,המוטיבציה והיצירתיות הדרושות לאמהות
) ,(Seeman,1996חוסר במוטיבציה נחשב כגור! להורות דלה ) ,(Buist, 1998הזנחה של ילדי! ) & Appleby
 (Dickens, 1993והגבלה בשימוש שירותי! קהילתיי! ).(Luntz, 1995
פגיעה במצב הרוח +בתנאי! שבה! מצב רוח ,של אמהות הסובלות מסכיזופרניה או ממחלה אפקטיבית ,נשלט על-ידי
אפקט אחד עיקרי ,או שה ,עסוקות בתכני! מעולמ ,הפנימי ,ה ,יתקשו למלא את צרכי ההתקשרות של ילדיה,
ולהגיב כלפיה! באופ ,אפקטיבי המותא! לתגובותיה! הרגשיות ),(Seeman,1996; Hall, 1996; Sands, 1995
בנוס ,.יתקשו להבנות גבולות ומשמעת במערכת המשפחתית ).(Mowbray et al., 1995; Sands, 1995
הורי! החולי! במחלות נפש עשויי! להתקשות בהבחנה בי ,עולמ! הפנימי למציאות החיצונית ולהתקשות באופ ,ניכר
בפיתוח מערכות יחסי! לאור טשטוש בגבולות הבינאישיי! ,תקשורת לקויה וקשיי! באינטימיות ,על כל המאפייני!
האלה בלתי נמנע כי תהיה השפעה על התפתחות הילד ) .(Lancaster, 1999חוקרי! הביעו חשש שמא קיימת סכנה
פיזית ורגשית עבור ילדי! אלה שעשויי! להיות בסיכו" ,לאמ "-את הסימפטומי! של הוריה! ,כמו דלוזיות או להיות
לאובייקט להתנהגות פסיכוטית ) (Devlin &O'brein, 1999או שהורה חולה עלול לקבע את התלות של הילד בו ,או
לדחו .את הילד לעצמאות בשלב מוקד! מדי )כצנלסו.(1995 ,,
מספר מחקרי!) (Baydar, Reid, Webster-Stratton, 2003; Hamilton, Hammen & Jones,1993ערכו
השוואה בי ,נשי! חולות במחלת נפש ,נשי! החולות במחלות פיזיות ונשי! שאינ ,סובלות ממחלה ומצאו כי אמהות
החולות במחלת נפש נוקטות בדפוסי התנהגות הוריי! בלתי עקביי! ,נוטות להיות חסרות סבלנות וסובלנות כלפי
ילדיה ,וליצור אווירה אפקטיבית שלילית המתבטאת בנטייה לחודרנות והטחת ביקורת ואש! באינטראקציות שלה,
עימ!.
פרנקל והרמו (Frankel & Harmon, 1996) ,הראו במחקר! כי למרות שאמהות נפגעות נפש העריכו את עצמ ,באופ,
שלילי יותר מאמהות "רגילות" בנוגע למסוגלות ,ההורית ,בתצפיות שנערכו על הדיאדה א!-ילד לא נחשפו הבדלי!
משמעותיי! בי ,שתי הקבוצות ,בנוגע לפניות הרגשית של הא! ומידת הנגטיביות שלה.
אלדריג' ובקר ) (Aldridge & Becker, 2003אשר חקרו בתחו! הילדי! להורי! נפגעי נפש מדגישי! כי מחלת
נפש של ההורי! לא בהכרח תביא להזנחה של הילדי! או פגיעה פיזית בה! כתוצאה ישירה של מחלת הנפש של ההורה.
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יתכ ,ג! ,כי אנשי! משמעותיי! אחרי! כמו ההורה האחר וקרובי! משמעותיי! יכולי! לספק דמות לדוגמא עבור
הילדי! והילדי! וההורי! יכולי! שתהיה ביניה! מערכת יחסי! חזקה למרות קיו! מחלת הנפש של ההורה.
לצד המחקרי! שהביאו נתוני! על האפשרויות לפגיעה של מחלת הנפש בהורות קיימת בספרות התייחסות לנושא
התעסוקה של נפגעי נפש ,עולה כי תעסוקה מקנה לנפגע נפש תחושת שוויו ,,מפחיתה את תחושת הבדידות ,תורמת
לתחושת יצירתיות ,מעלה את הער העצמי ואת הגאווה ועשויה להעלות את איכות החיי! של האד! העובד ולסייע
בהתמודדות ע! תופעות המחלה ) .(Fabian, 1992; Freedman & Lynch-Fesko, 1996; Rogers, 1995במחקר
שהשווה בי ,מתבגרי! להורי! עיוורי! ומתבגרי! ללא הורי! עיוורי! ,נמצא כי עבודת האב משפיעה על הרגישות
הכללית של המתבגר ועל מספר החברי! הטובי! שיש לו ,כ שכאשר האב עובד ,רגישות המתבגר תהיה נמוכה יותר
ומספר חבריו יהיה גבוה יותר )וינשטיי.(2005 ,,
ניכר כי למרות התמורות שחלו בתחו! בריאות הנפש ,עדיי ,הורות של נפגעי נפש נחשבת במחקר כגור! סיכו,
משמעותי עבור ילדיה! ,לאור המורכבות של מחלות הנפש והאפשרות שלה ,לפגוע בתפקוד הבסיסי של ההורה מבחינה
רגשית ,מוטיבציונית ,כמו ג! פגיעה אפשרית במצב הרוח ובשיפוט המציאות ,המהווי! גורמי! חשובי! מאוד בהורות.
נראה כי הדיו ,הוא על עצ! היכולת של הורי! אלו לקיי! את תפקידיה! ההוריי! לצד המחלה ,חסר מחקר על גישה
הרואה את המשפחה כמכלול ,בו בי ,היתר גידול ילדי! היא משימה משותפת ,שחוש .את הדילמות האישיות
והבינאישיות של השותפי! וממלי -על דרכי! לחיזוק החוס ,בקרב בני משפחות אלו ,על כ ,חשוב יהיה לבחו ,את
השפעות ההורות של נפגעי הנפש במחקר הנוכחי.

א .3.השפעת מחלת הנפש של ההורה על הבריאות הנפשית של ילדיו
בריאות נפשית מוגדרת כמצב תודעתי המאופיי ,ברווחה נפשית ,הסתגלות התנהגותית מוצלחת ,חופש יחסי מחרדה
וסימפטומי! משתקי! ויכולת לבסס מערכות יחסי! ולהסתדר ע! דרישות רגילות וע! לחצי החיי! ).(APA, 2007
קיימת סברה כי ילדי! להורי! נפגעי נפש חווי! רמה מסוימת של הפרעה פסיכולוגית ,בשונה מילדי! להורי!
שאינ! נפגעי נפש .יתכ ,כי לאור מחלת הנפש של ההורה ,הילד חשו .ללח -הנגר! מעצ! המחלה ,כמו ג! בהפרעה
להורות ,בזמני אשפוז ההורה ,ומאפייני! אישיותיי! הבולטי! במחלה .יחד ע! זאת ,הודגש כי הילדי! לא בהכרח
יפגינו הפרעה מסוימת בגלל מחלת הנפש של ההורה ) .(Rutter, 1989חוקרי! שוני! סברו כי ילדי! להורי! נפגעי נפש
ה! בעלי סיכו ,גבוה לפתח הפרעות פסיכיאטריות בעצמ! ) & Hare & Shaw, 1965; Graham, Richman
 (Stevenson, 1982; Quinton& Rutter, 1984; Hall, 2004; Smith, 2004או בעיות הסתגלות פסיכולוגיות
שמובילות לרמות גבוהות של פסיכופתולוגיה ).(Hoefnagels, Meesters & Simenson, 2007
במחקר אור שנמש ארבע שני! נמצא כי שליש מהילדי! להורי! חולי נפש ,פיתחו הפרעה נפשית מתמשכת ,שליש
פיתחו קשיי! נפשיי! זמניי! ושליש לא הראו שינוי או הפרעה רגשית או התנהגותית ).(Quinton& Rutter, 1984
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חוקרי! אחרי! ציינו ) (Emery,neale & Weintraub, 1982; Rutter, 1989כי הפרעות נפשיות אצל ילדי! להורי!
נפגעי נפש ,עשויות להתפתח לא רק באופ ,ישיר ע"י המחלה עצמה של ההורה או הסימפטומי! שלה ,אלא מההפרעות
הפסיכו+סוציאליות הנלוות במשפחה כמו עוינות ,אגרסיביות ,ריבי! ושבר בנישואי .,מחקר אחר ,מצא כי בי25%+ ,
 50%מהילדי! להורי! חולי נפש עשויי! לחוות הפרעות פסיכולוגיות במהל הילדות וגיל ההתבגרות ,וכי10%+14% +
מילדי! אלו עשויי! לעבור אבחנה של מחלת נפש קשה בשלב מסוי! בחייה! ).(James, Weekes & Worland, 1987
מחלת נפש מאופיינת ,בי ,היתר ,בתקופות של אשפוזי! פסיכיאטריי! שיכולי! להמש תקופות ארוכות ,אשפוז
פסיכיאטרי הינו בעל אופי ייחודי מאשר אשפוזי! במחלות אחרות ויכול להוות חוויה טראומטית עבור הילד ,שעשויה
לגרו! לנזקי! נפשיי! ארוכי+טווח )גולדברג ;1990 ,פינצי .(Garley, Gallop, Johnson& Pipitone, 1997;1989 ,אחד
המחקרי! ) (Farrel et al.,2001הדגיש את הכאב הרגשי והפיזי סביב הפרידה מההורה על רקע אשפוזי! בהתפרצות
המחלה או בעת התדרדרות במצב הנפשי ,מודגש ג! כי ,הפרידה הייתה א .קשה יותר כאשר הסתירו מהילדי! את
העובדה שההורה מתאשפז בבית חולי! .כמו כ ,,בעת אשפוז ההורה נפגע הנפש נצפתה חרדה רבה אצל ילדיו ,וחרדה
שההורה לעול! לא יחלי! )כצנלסו .(1995 ,,ג! מתבגרי! להורי! ע! סימני! דיכאוניי! דיווחו שה! נאבקו על מנת
להבי ,את המגבלות הנפשיות של הוריה! והושפעו מאוד מהפרידה בזמ ,האשפוז של ההורי! ).(Garley, et al. 1997
בסקירה על מחקרי! שנעשו על ילדי! להורי! ע! מחלה אפקטיבית כרונית נמצאה מגמה ברורה להפרעות
רגשיות מוקדמות אצל ילדי! אלה ונראות כקשורות להפרעות אפקטיביות בבגרות ,כמו כ ,,נצפו הפרעות בויסות
האפקט ) .(Cytryn et al. , 1984במחקרה של גולדברג ) ,(1990ילדי נפגעי הנפש נמצאו הרבה יותר פגיעי! מאשר ילדי
קבוצת הביקורת בכל הנוגע להכנת שיעורי בית ועבודות בית+הספר ,מצבי+רוח ,חשדנות ,חלומות בהקי ,-התנהגות
אנטי+חברתית ,היפוכונדרייה ונטייה לתאונות .ודורגו על+ידי מוריה! נמו יותר מילדי קבוצת הביקורת במוטיבציה
בית+ספרית ,בהרמוניה ,ביציבות רגשית ,בגמישות ובקבלה על+ידי אחרי! ,ה! השקיעו פחות בלימודי! ,היו פסימיי!
יותר ,נקלעו בנקל למבוכה והיו פחות בשלי! .גולדברג ) (1990ופינצי ) (1989מסבירות זאת ע"י האפשרות להעדר מודל
מתאי! להזדהות ולהערצה שעשוי למנוע התפתחות תקינה של האישיות וגיבוש אגו אידיאלי ובנוס ,.יתכ ,כי לילד
חסר קשר יציב ותומ ע! ההורה החולה ,הכולל סיפוק צרכי! פיסיי! ונפשיי! ,במצב כזה הילד עשוי להיות חרד יותר,
חסר ביטחו ,בעצמו ובעתידו ובעל דימוי עצמי נמו ובמיוחד כשמגלה שאמו או אביו חלשי! ,טועי! ומנותקי!
מהמציאות ,אז עולמו עשוי להתערער ,והוא עשוי להרגיש כי אי ,לו על מי לסמו ,ומצב זה עשוי להביאו להימצא
בחרדה גבוהה )גולדברג .(1990 ,באחד המחקרי! ) ,(Lancaster, 1999הועלתה סברה כי יתכ ,שיהיה קושי של ילדי!
להורי! נפגעי נפש לפתח אסטרטגיות התמודדות יעילות להתמודדות במצבי לח -לאור מצבי! שבה! ה! נחשפי!
לשימוש הוריה! באסטרטגיות לא אדפטיביות.
כאשר דני! בהשפעה האפשרית של מחלת הנפש של ההורה על בריאות נפשית של ילדיו חשוב להזכיר את
הספרות על ה"ילד ההורי" במשפחות אלו .לפני יותר מעשור חוקרי! מהתחו! החברתי והרפואי החלו לבחו,
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בפרספקטיבה רחבה יותר את התוצאות במשפחות אלו ) & DeChillo et al, 1987; Feldman et al, 1987; Lynch
 .(Backley, 1989עולה כי קיי! מחסור במחקר ובמידע על החוויות הייחודיות והצרכי! של ילדי! המטפלי! בהורי!
ע! מחלת נפש קשה מתמשכת ).(Aldridge & Becker, 2003 ;Gopfert et al, 1996; Falkov, 1997
המונח "ילד הורי" ,מדבר על ילדי! ונוער מתחת לגיל  18+שמספקי! עזרה או תמיכה לב ,משפחה אחר ומבצעי!,
לעיתי! על בסיס קבוע ,משימות עזרה משמעותיות ומגלי! אחריות רבה שבדר כלל היינו מייחסי! למבוגר ) Becker,
 .(2000נהוג היה לחשוב כי הילדי! "ההוריי!" נדחפי! לגדול בטר! זמנ! ,לדאוג לעצמ! ,לא לסמו על אחרי! ,לא
לשת .את ההורה בדאגותיה! ובשמחותיה! ואפילו להיות להורי! קטני! עבור אחיה! )כצנלסו .(1995 ,,אחד
המחקרי! הראה כי ילדי! שמילאו את תפקיד "הילד ההורי" היו מדוכאי! יותר באופ ,משמעותי ,בעלי הערכה
עצמית נמוכה יותר ,ובעלי ראייה חיובית פחות על החיי! ).(Banks, Cogan, Deeley, Hill, Riddell & Tisdall, 2001
מנגד ,יש הרואי! בלקיחת התפקיד ההורי כדר של הילד להתמודד ע! הפחדי! שלו לגבי מחלת הנפש של ההורה,
היכולה א .לתרו! להתקשרות בטוחה ע! ההורה החולה ולהרגיע את החששות הקשורי! למחלת הנפש של ההורה
) .(Aldridge & Becker,2003ההשלכות לטווח ארו של המחויבות שלוקחי! על עצמ! ילדי! "הוריי!" בהיבט
הפסיכולוגי ובהתפתחות הפסיכו +סוציאלית עדיי ,לא נחשפו במלוא ,(Aldridge & Becker, 1993) ,כמו כ ,,לא נית,
לומר שמחלת נפש של הורה בהכרח גוררת לקיחת תפקידי! הוריי! מצד הילדי! ).(Aldridge & Becker, 1993
מסקירת הספרות על "ילדי! הוריי!" וילדי! להורי! ע! מחלות ונכויות שונות בולטי! המשתני! המתערבי! מגדר
הילד וגיל הילד ,העשויי! להשפיע על המתבגרי! והבוגרי! הצעירי! ,עליה! אפרט כעת.
א .1.3.מגדר הילד כמשתנה מתערב
נמצאו הבדלי! בתחושת האחריות בי ,נערי! לנערות ,הבדלי! אלו הינ! תוצאה של סוציאליזציה ותפקידי מי,
נלמדי! ,המשייכי! לנערות אחריות רבה יותר למילוי מטלות הבית ודאגה לבני המשפחה .במשפחה שבה הא! היא
החולה ובעצמה נהגה למלא תפקיד מי ,דומה ובו אחריות למילוי מטלות הבית ודאגה לבני המשפחה ,יהיה בולט
שתהיה ציפייה מהנערה לקיי! תפקידי! שהא! אינה יכולה עוד למלא ) .(Sandler & Wolchik, 1997כאשר נער או
נערה מגלי! אחריות רבה יותר כלפי המשפחה בעת מחלה של אחד ההורי! ,הדרישה לכ אינה מגיעה בהכרח
מההורי! והיא עשויה להיות תוצאה של תחושה אישית של אחריות מצד הנער/ה כלפי רווחת המשפחה .במחקר על
ילדי! של הורי! חולי סרט ,נמצא כי נערות ככלל הציגו סימפטומי! חמורי! יותר משל נערי! ונערות שאימ ,הייתה
חולה הציגו סימפטומי! חמורי! יותר מנערות שאביה ,היה חולה ומנערי! שאביה! או אימ ,היו חולי! .נמצא ג! ,כי
הנערות לאמהות החולות דיווחו ג! על יותר אירועי לח -הקשורי! לאחריות המשפחה ) .(Compas, et al., 1994אחד
המחקרי! ) (Becker & Dearden, 1998מצא שרוב הילדי! המטפלי! בהוריה! החולי! והנכי! ה ,הבנות57% +
לעומת הבני!.43% +
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א .2.3.גיל הילד כמשתנה מתערב
בספרות העוסקת בהתמודדות ילדי! ע! מצבי לח -ומשבר ,אנשי מקצוע מדגישי! כי שיקול מרכזי בטיפול
בילדי! ומתבגרי! הנמצאי! במצבי לח -הוא השיקול ההתפתחותי ,נית ,להבחי ,בשינויי! עצומי! בי ,גילאי! שוני!
ביכולת ההערכה הקוגניטיבית ,היעילות התפיסתית ,השליטה הרגשית ,המוטיבציה להשגת שליטה אישית,
אסטרטגיות ההתמודדות ומשתני! בינאישיי! אחרי! ,כל אלו משפיעי! על יכולתו של הילד להתמודד ע! לח .-ילדי!
מודעי! פחות ממבוגרי! לסיכו ,ולנזק הגלומי! במצב לח ,-כמו ג! לאופציות ההתמודדות הפתוחות בפניה! )רביב,
קלינגרמ ,ושטיי.(2000 ,,
כצנלסו (1995) ,מציינת כי כאשר מדובר במשפחות ע! הורה נפגע נפש בדר"כ הנזק שנגר! לילד הצעיר ,יהיה
רב יותר ,א! ההורה החולה הוא ההורה הדומיננטי וא! מצב החולי נמש מעבר לתקופה קצרה .א! יש בבית אח גדול
ממנו ,הלוקח את תפקיד ההורה וממלא את מקומו במידה סבירה אזי הנזק לילד הצעיר קט ,יותר.
א .3.3.גורמי המקדמי בריאות נפשית
במקביל לממצאי! שהדגישו שילדי! להורי! נפגעי נפש פגיעי! יותר ובעלי סיכו ,לפיתוח הפרעה נפשית ויותר
נמצאי! בסיכו ,להתעללות ) (Mednick et al., 1984; Quinton & Rutter, 1985יש ממצאי! כי בתו קבוצות הסיכו,
הללו נמצאו ילדי! מוכשרי! ואפילו "בלתי פגיעי!" ) .(Anthony, 1974; Garmezy, 1974קשה היה למצוא בספרות
התייחסות לגורמי! המקדמי! בריאות נפשית ,במשפחות בה ,יש מחלת נפש לאחד ההורי! או לשניה!.
במחקר הנוכחי יבדקו ההשפעות של גדילה ע! הורה נפגע נפש על הבריאות הנפשית של ילדיו המתבגרי!
והבוגרי! ,על מנת להבי ,מה ,ההשפעות הפסיכולוגית והנפשיות ,או אולי א .להבי ,יותר לעומק את האפשרות להיות
לילדי! "בלתי פגיעי!" שאע"פ מחלת ההורה הצליחו להתבגר באופ ,אדפטיבי ולהצליח במשימות ההתפתחותיות
השונות.
א .4.השפעת מחלת הנפש של ההורה על רגשות שליליי וחיוביי של הילדי כלפיו
ילדי! להורי! נפגעי נפש חווי! רגשות של פחד ,חוסר וודאות ובלבול סביב הניסיו ,למצוא היגיו ,למה שקורה
כשההורה חולה ,ה! מגלי! דאגות לביטחונו של ההורה ,כמו ג! רגשות קשי! של מבוכה ,התעסקות במשפחה ובריבי!
בי ,האחי! ופחד מלקבל את מחלת ההורה ) .(Farrel et al., 2001מחקר אחר טע ,כי לעיתי! ילד מסוי! יכול
להזדהות במיוחד ע! ההורה החולה ולחשוש שהרגשות שלו או סימפטומי! שוני! מצביעי! על כ שהוא חולה או
יחלה במחלת ההורה ).(Hill, 1996
חוקרי! הציעו גישה בעלת שני מימדי! ,המבוססת על ההנחה כי רגשות שליליי! וחיוביי! מתקיימי! יחד
באופ ,יחסי ללא תלות  ,מאשר שיהיו הפכי! ) Сhang et al., 1997; Duvdevany et al., 2005; Russel and Carroll,
.(1999; Vautier and Raufaste, 2003
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רגשות שליליי! ה! לדוגמא :כעס ובושה כלפי ההורי! ומהווי! את אחד הסממני! לנפרדות של ילדי!
מהוריה! .כאשר ההורה נכה ,הפגנת רגשות שליליי! כלפי ההורה ,עלולה לעורר אצל הילד תחושות של חרדה ,אשמה
ופחד .תחושות החרדה והאשמה מקור ,בתחושות חיוביות של דאגה ומחויבות שחש הילד כלפי ההורה ) Duvdevany
 (et al., 2005ואילו תחושת הפחד נובעת מתפיסת הכעס כדבר הרסני לילד בקשר שלו ע! ההורה ).(Lerner, 1980
בזמ ,בו חש הילד תחושות אש! ,צער ופחד עשויות תחושות אלה במקביל לנטרל את הכעס שעשוי לחוש הילד כלפי
ההורה וכ ,נמנע ,למעשה ,הקונפליקט הנחו -למתבגר כדי ליצור נפרדות ).(Blos, 1967
רגשות חיוביי! ה! דאגה ואחריות .המונחי! "חיובי" ו"שלילי" התקבלו בהתא! לקבלה החברתית של רגשות
שוני! להורי! ובקונטקסט של המסורת היהודית ,ערכי! ותרבות ) .(Duvdevany et al., 2005בגיל ההתבגרות אופייני
יותר "הטיפוס השלילי" שחש כלפי הוריו רגשות שליליי! בעוצמה גבוהה יותר מרגשות חיוביי! ) Duvdevany et al.,
.(2005
חוקרי! מצאו ) ,Duvdevany et al., 2005וינשטיי (2005 ,,כי ילדי! להורי! נכי! הביעו יותר רגשות חיוביי!
ואמביוולנטי! ופחות רגשות שליליי! מאשר קבוצת הביקורת +ילדי! ללא הורי! נכי! ,על כ ,,אפשר להניח כי ילדי!
להורי! נכי! חשי! יותר אחריות ויותר מודאגי! לגבי החיי! של הוריה! מאשר ילדי! להורי! שאינ! נכי! ,כמה
חוקרי! טועני! כי רגשות אלו של אחריות מונעי! מה! מלהביע רגשות עויני! ואגרסיביות ) Grant & Compas,
.(1995; Yahav, 2001
עוד נמצא כי ככל שעלה גיל המתבגרי! להורי! נכי! ,הרגשות החיוביי! שרחשו להוריה! הופיעו בעוצמות גבוהות
יותר .לעומת! ,אצל ילדי! להורי! שאינ! נכי! נמצאה מגמה הפוכה ).(Duvdevany et al., 2005
כשמדובר בהורה נפגע נפש עולה כי ילדיו עשויי! לחוש רחמי! כלפיו ולנסות להבי ,אותו ומאיד לחוש כעס עליו
בגלל שאינו משתדל להבריא ולתפקד ,א ע! תחושת הכעס עשויה להתלוות תחושת אש! על עצ! הכעס וקונפליקט
בי ,התחושות השונות ,עוד נאמר ,כי ההורה החולה עשוי להפחיד את הילד בהתנהגותו הבלתי מובנת והבלתי צפויה
)כצנלסו .(1995 ,,מרכיב בולט נוס .שנמצא אצל ילדי! להורי! נפגעי נפש הוא תחושת בושה במחלת ההורה ) & Cuff
 .(Pietsch, 1997ילדי! עשויי! לראות את עצמ! כאשמי! וכאחראי! למה שקורה להורה ולחוש אשמה מעבר
למקובל )גולדברג .(1990 ,במחקר שהשווה ילדי! לאבות ע! אבחנת סכיזופרניה לילדי קבוצת ביקורת הילדי! לאבות
ע! סכיזופרניה תפסו באופ ,שלילי יותר את האבות מאשר קבוצת הביקורת ) .(Neale & Weintraub, 1984חשוב
יהיה לבחו ,במחקר זה כיצד מחלת הנפש של ההורה משפיעה על רגשות של מתבגרי! ובוגרי! להורי! החולי! במחלות
נפש ,במיוחד לאור העובדה כי נושא זה טר! נחקר.
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א .5.תמיכה חברתית והסתגלות חברתית של ילדי להורי נפגעי נפש
תמיכה חברתית הוגדרה כקשר בי ,יחידי! ,שנועד לשפר מיומנויות הסתגלותיות במשבר ,במעברי חיי! ,באתגרי!
ארוכי טווח ובדחק ) .(Caplan & Killilea, 1976; Duryea, 2007תמיכה חברתית נמצאה כבעלת השפעה רבה על
תחומי! רבי! בחייו של היחיד ומשמשת כגור! מתוו ,מגביר ביטחו ,ותור! להסתגלות ,כמו כ ,,תורמת לתחושת
הערכה עצמית ,הפחתת דיכאו ,וחרדה ,לבריאות פיזית ונפשית ,כמו ג! לתחושת הרווחה ולהפחתת לחצי! ) Flowers,
 .(Schneider & Ludtke, 1996; Duck, 1994; Green& Schleien, 1991; Heiman, 2000בגיל ההתבגרות נוצרי!
קשרי! משמעותיי! בי ,המתבגר לבי ,קבוצת השווי! ,חברויות מספקות תמיכה רגשית ,מעשירות את העול! הפנימי
של המתבגר ומסייעות לרווחתו הנפשית ולהתנסות בתפקידי! חברתיי! ומשימות שונות ).(Rice,1990; Ladd, 1988
למתבגרי! חשוב להשקיע ולפתח את קשריה! ע! קבוצת השווי! ,יחד ע! זאת ,ההורי! עדיי ,משמעותיי! בעיצוב
התנהגות! ) .(Engels et al., 2002מערכת היחסי! של המתבגר ע! קבוצת השווי! מושפעת מאוד מהקשר בי ,ההורה
לילד ,כ שאצל מתבגרי! נמצא קשר חיובי בי ,טיב הקשר ע! ההורי! לרמת הביצועי! החברתיי! ).(Rice, 1990
נמצא קשר בי ,מיומנויות הוריות חיוביות כמו מעורבות ,מת ,תמיכה וגילוי אהבה ,לכישורי! חברתיי! של מתבגרי!.
הורות שאופיינה בקשיחות ובחוסר גמישות ,נמצאה קשורה להתנהגות חריגה ולהתפתחות בלתי עקבית של כישורי!
חברתיי! ) .(Conger, Conger ,Lorenz & Melby,1993הסתגלות חברתית טובה בקרב ילדי! ומתבגרי! ,נמצאה
קשורה בהורות סמכותית המאופיינת ג! בחו! ובקבלה ).(Beach , Forehand & Jones, 2000
מחקרי! שבחנו ילדי! להורי! נכי! מצייני! כי ה! עשויי! להתנסות פחות בסיטואציות חברתיות נוכח שגרת
חייה! השונה ).(Aldridge & Becker, 1993; Duvdevany et al., 2005; Young Carers Research group, 1994
הדבר עלול להשפיע על מעמד! החברתי של המתבגרי! ובמקרי! חריגי! א .להוציא! מחו -לחוג החברתי אליו ה!
משתייכי! ) ,(Aldridge & Becker, 1993א ,ממצא ממחקר שהשווה ילדי! להורי! עיוורי! למול ילדי! להורי! לא
עיוורי! מצא כי מתבגרי! להורי! עיוורי! היו בעלי יותר חברי! טובי! וכישורי! חברתיי! טובי! יותר מאשר
מתבגרי! שהוריה! אינ! עיוורי! )וינשטיי .(2005 ,,בנוס ,.מחקר על ילדי! לאמהות ע! דיכאו ,מצא כי לא היה הבדל
בי ,קבוצת הילדי! לאמהות ע! הדיכאו ,לבי ,קבוצת הביקורת בהסתגלות חברתית ותמיכה חברתית ) Champion et
.(al, 2009
מחקרי! שוני! מצאו כי למחלת הנפש של ההורה יש השפעה על הסתגלות חברתית של ילדיה! ,עבור ילדי!
אלו קיימות הזדמנויות חברתיות מוגבלות ליצור רשת חברתית וליצירת קשרי! חברתיי! ע! קבוצת השווי! ,בנוס.
קיימות אפשרויות מוגבלות לקחת חלק בשעות פנאי ופעילויות שונות ,כ יתכ ,שילדי! אלו יסתגלו פחות מבחינה
חברתית ויהיו בעלי סטטוס חברתי נמו )גולדברג ;1990 ,פינציBilsborrow, 1992; Aldridge & Becker, 1993; 1989,
;  .(Becker & Dearden,1995, 1998עולה ג! כי קיימת סטיגמה עבו ילדי! אלו בגלל מחלת הוריה!Elliot, 1992; ) ,
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 ,(Landells & Pritlove, 1994; Coombes & Imrie, 1995ונפוצה שתיקה והסתרה של הילדי! הללו את מחלת
הוריה! בגלל פחד מעוינות החברה ומחוסר הבנה של קבוצת השווי! את חייה! והנסיבות שבה ,ה! חיי! ) Aldridge
 .(& Becker, 1993, 1994; Becker& Dearden,1998לאור החשיבות של התמיכה החברתית של הפרט על היבטי!
שוני! בחייו ,חשוב לבחו ,מהי השפעת מחלת הנפש של ההורה על התמיכה החברתית של ילדיו על מנת לזהות קשר
אפשרי בי ,המשתני! ולאפשר הבנה מעמיקה יותר ,במחקר הנוכחי נבח ,את השפעת מחלת הנפש של ההורה על
התמיכה החברתית של ילדיו הבוגרי!.

המחקר הנוכחי ינסה לבחו ,את השפעת מחלת נפש של אחד ההורי! או שניה! על רגשות שיחוש המתבגר /
הבוגר הצעיר כלפי ההורה החולה ,על הבריאות הנפשית של המתבגר  /הבוגר הצעיר ועל התמיכה החברתית של
המתבגר  /הבוגר הצעיר ,תו התייחסות למשתני! מתערבי! הקשורי! בילד :מגדר וסדר הילודה ,ומשתני! מתערבי!
הקשורי! בהורה :חומרת המחלה ותעסוקת ההורה ובהשוואה למתבגרי! ובוגרי! צעירי! ללא הורה ע! מחלת נפש.
אצל קבוצת הביקורת יבדקו כל המשתני! המתערבי! למעט המשתנה :חומרת המחלה שאינו רלוונטי לקבוצה זו.

השערות המחקר:
 .1מתבגרי! ובוגרי! צעירי! להורה חולה נפש יחושו יותר רגשות חיוביי! ושליליי! כלפי הוריה! מאשר
מתבגרי! ובוגרי! צעירי! ללא הורה חולה נפש.
 .2מתבגרי! ובוגרי! צעירי! להורה חולה נפש ידווחו על בריאות נפשית נמוכה יותר מאשר מתבגרי! ובוגרי!
צעירי! ללא הורה חולה נפש.
 .3מתבגרי! ובוגרי! צעירי! להורה חולה נפש ידווחו על תמיכה חברתית נמוכה יותר מאשר מתבגרי! ובוגרי!
צעירי! ללא הורה חולה נפש.
 .4משתני! של ההורה חולה הנפש ימצאו קשורי! ע! רגשות המתבגר  /הבוגר הצעיר כלפיו ובריאותו הנפשית:
א .ככל שמחלת ההורה חמורה יותר ,כ רגשותיה! של מתבגרי! ובוגרי! צעירי! כלפי ההורה יהיו שליליי!
יותר ,בריאות! הנפשית תדווח כנמוכה יותר ,והתמיכה החברתית תיתפס כנמוכה יותר.
ב .מתבגרי! ובוגרי! צעירי! להורה חולה נפש שאינו מועסק ידווחו על רגשות שליליי! יותר כלפי ההורה ועל
בריאות נפשית נמוכה יותר בהשוואה למתבגרי! ובוגרי! צעירי! להורה חולה נפש מועסק.
 .5משתני! של המתבגר  /הבוגר הצעיר להורה חולה נפש ימצאו קשורי! ע! רגשותיו כלפי ההורה ובריאותו
נפשית:
א .בנות ידווחו על רגשות חיוביי! יותר כלפי ההורה החולה וכ ,בריאות ,הנפשית תהיה גבוהה יותר בהשוואה
לבני!.
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ב .בני! ובנות בכורי! ידווחו על רגשות חיוביי! יותר כלפי ההורה החולה וכ ,בריאות! הנפשית תהיה גבוהה
יותר בהשוואה לבני! ובנות שאינ! בכורי!.

תרשי מספר ( :1המודל המחקרי
משתני הקשורי בילד:
• מגדר
• מקו בסדר
הילודה

רגשות כלפי
ההורה

מחלת נפש
של ההורה
בריאות נפשית

משתני הקשורי
בהורה:
• חומרת
המחלה
• תעסוקה

תמיכה חברתית

פרק ב .שיטת המחקר
ב .1.המדג
במחקר זה נכללו שתי מסגרות לדגימה:
קבוצת המחקר +מתבגרי! ובוגרי! צעירי! בי ,גילאי  ,16+30לה! הורה אחד לפחות החולה במחלת נפש.
קבוצת השוואה +מתבגרי! ובוגרי! צעירי! בי ,גילאי  ,16+30לה! אי ,הורה החולה במחלת נפש.
דגימה מסוג זה היא דגימת נוחות ) (Convenience Samplingאשר דוגמת את מי שזמי ,ועונה על קריטריוני!
בסיסיי! של מטרת המחקר.
במחקר השתתפו  73מתבגרי! ובוגרי! צעירי! מקבוצת המחקר ו 80 +משתתפי! מקבוצת ההשוואה .לוח  1מתאר
מאפייני רקע דמוגרפיי! של המשתתפי! במחקר ומשפחותיה!.
לוח מס 1
מאפייני! דמוגרפיי! של משתתפי המחקר ומשפחותיה! )(N=153
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מחקר )(N=73

השוואה )(N=80

הבדל

גיל

16+30

M
23.83

SD
4.54

M
25.14

SD
3.05

מס' ילדי!
במשפחה

1+9

2.39

1.17

3.09

1.17

מגדר

גבר
אישה

N
21
52

%
28.8
71.2

N
18
62

%
22.5
77.5

Z=0.89

אר -לידה

ישראל
אירופה
אמריקה
אסיה
אפריקה

62
11

84.9
15.1

70
8

87.5
10.0

Z=0.89
)ישראל מול
היתר(

--

--

2

2.5

מגורי!

צפו,
מרכז
דרו!

54
10
9

74.0
13.7
12.3

45
28
7

56.3
35.0
8.8

סוג יישוב

עיר גדולה
39
58.9
43
עיר קטנה
22
32.9
24
19
8.2
מושב,קיבו6 -
1
עבור שונויות לא שוות  t

= t(124.41)1
*2.07
= )t(149
***3.68

**χ2(2)=9.29

*χ2(2)=6.74

48.8
27.5
23.8
*p<.05, **p<.01, ***p<.001,

המש לוח .1
מחקר )(N=73
סדר לידה

בכור/יחיד
אמצעי
צעיר

השכלת
האב

יסודית

34
15
24

46.6
20.5
32.9

32
21
27

40.0
26.3
33.7

2

2.9

--

--

35
10

51.5
14.7

27
13

38.6
18.5

15

22.1

20

28.6

6

8.8

10

14.3

1

1.4

--

--

תיכונית
על תיכונית
תואר
ראשו,
תואר שני
ומעלה

38
5

54.3
7.2

24
15

32.4
20.3

21

30.0

22

29.7

5

7.1

13

17.6

עובד

49

67.1

67

83.7

תיכונית
על תיכונית
תואר
ראשו,
תואר שני
ומעלה
השכלת
הא!

תעסוקה+

השוואה )(N=80

יסודית

הבדל
χ2(2)=0.92

Z=1.96

*Z=2.50

*χ2(2) = 6.92

15
אב
לא עובד
)חסר מידע(

12
12

16.5
16.4

9
4

11.3
5.0

עובדת

43

58.9

63

78.7

לא עובדת
)חסר מידע(

30
--

41.1
--

15
2

18.8
2.5

מקצוע
האב

אקדמי,
חופשי
מנהל,
פקידות
שירותי!
פועל
)חסר מידע(

26

35.6

30

37.5

3

4.1

15

18.7

10
13
21

13.7
17.8
28.8

7
19
9

8.8
23.8
11.2

מקצוע
הא!

אקדמי,
חופשי
מנהל,
פקידות
שירותי!
פועל
)חסר מידע(

31

42.5

37

46.2

11

15.1

17

21.3

8
4
19

10.9
5.5
26.0

15.0
12
2.5
2
15.0
12
*p<.05, **p<.01, ***p<.001

תעסוקה+
א!

= )χ2(2
**10.48





משתתפי המחקר ה! בממוצע בשנות העשרי! לחייה! ,כאשר המתבגרי! והבוגרי! הצעירי! בקבוצת המחקר
מעט מבוגרי! יותר מאשר בקבוצת ההשוואה .במשפחות המשתתפי! עד תשעה ילדי! ,כאשר בקבוצת ההשוואה
מספר הילדי! הממוצע למשפחה גבוה יותר .כשלושה רבעי! מ ,המשתתפי! הינ ,נשי! ,ורוב! ילידי ישראל ,ללא
הבדל בי ,הקבוצות .רוב המשתתפי! ,בשתי הקבוצות ,הינ! תושבי אזור הצפו ,ועירוניי! ,א! כי בקבוצת המחקר
האחוז היחסי של תושבי אזור הצפו ,והמתגוררי! בערי! גדולות גבוה יותר .מעל ל 40%+ממשתתפי המחקר הינ!
בני! בכורי! או יחידי! ,וכשליש הצעירי! במשפחותיה! ,ללא הבדל בי ,הקבוצות.
למעט פחות ממחצית ההורי! בקבוצת המחקר השכלה הגבוהה מתיכונית ,לעומת כ 60+70% +מ ,ההורי! בקבוצת
ההשוואה )ההבדל מובהק עבור אמהות( .כשני שליש מ ,האבות בקבוצת המחקר עובדי! ,לעומת מעל ל80% +
בקבוצת ההשוואה ,ובדומה ,כ 60% +מ ,האמהות בקבוצת המחקר עובדות ,לעומת כ 80% +בקבוצת ההשוואה.
מעל לשליש מ ,האבות בשתי הקבוצות ה! בעלי מקצועות אקדמיי! וחופשיי! וכחמישית ה! פועלי! .מעל ל40% +
מ ,האמהות בשתי הקבוצות ה ,בעלות מקצועות אקדמיי! וחופשיי! והשאר עוסקות בעיקר בפקידות ומת,
שירותי!.

ב .2.כלי המחקר
שאלו רקע+כולל פרטי! דמוגרפי! אודות המתבגרי! והוריה! כמו גיל הילדי! ,מגדר ,אר -לידה ,מקו! מגורי!,
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מספר ילדי! במשפחה ,מיקומ! במשפחה ,השכלה ותעסוקה של ההורי! .כמו כ ,,כולל השאלו ,פרטי רקע
ספציפיי! לקבוצת המחקר :מגדר ההורה החולה ,חומרת המחלה הנפשית ,גיל הילד כשההורה חלה ,והא! הילד
גר ע! ההורה.
שאלו חומרת המחלה  +כולל  2שאלות :מספר אשפוזי! ומועד שחרור מאשפוז אחרו .,חומרת המחלה הוגדרה
כמכפלה של ציוני התק ,של שני המשתני!.
שאלו בריאות נפשית(  ,Mental health inventory (MHIע"פ  ,(1983) Viet and Wareשאלו ,זה תורג! ע"י
דרורי ופלוריא ,בשנת ) .(1990השאלו ,מורכב מ 21+שאלות המהוות מדד כללי לבריאות נפשית 11 .פריטי! מודדי!
רווחה נפשית :שביעות רצו ,מהחיי! ,שליטה על מחשבות ,רגשות והתנהגות ,ו 10 +פריטי! מודדי! מצוקה נפשית:
חוסר מנוחה ,מתח ,עצב ,נטייה לבכות ,חוסר מנוחה וסבלנות .הסול! הוא סול! מסוג ליקרט בעל שש דרגות.
השאלו ,עבר בדיקת מהימנות ותקפות באר -ע"י דרורי ופלוריא (1990) ,ונמצאה עקיבות פנימית  . α=0.96במחקר
הנוכחי נמצאה עקיבות פנימית  α=0.91לכל אחד משני המדדי! ,ו α=0.94 +למדד הכולל .המתא! בי ,שני
המדדי! נמצא  , (p<.001) r=-.75על גבול המולטיקולינאריות ,ולפיכ ,במטרה לאפשר את מירב החלופות
לממצאי! יבחנו שני המדדי! כמשתני! נפרדי! ,לצד המדד הכולל .עבור מדד הרווחה הנפשית והמדד הכולל ,ככל
שהציו ,גבוה יותר הרווחה הנפשית גבוהה יותר .עבור מדד המצוקה – ככל שהציו ,גבוה יותר המצוקה רבה יותר.
שאלו תמיכה חברתית – ,Interpersonal Social Evaluation List (ISEL
השאלו ,נבנה ע"י ) (Colaon, Mermelstein, Kmarck and Hoberman 1985הורכב ותורג! ע"י קר.(1994) ,
השאלו ,מורכב מארבעה תתי סולמות בארבעה תחומי! :השתייכות ) ,(Belongingהערכה ) ,(Appraisalתמיכה
חומרית ) (Tangibleודימוי עצמי ).(Self esteem
השאלו ,כולל ארבעי! פריטי! המתייחסי! לתפיסה של האד! לגבי מקורות התמיכה הפוטנציאלי! שלו .בכל
קבוצה  10שאלות ,מחצית מהמשפטי! הינ! חיוביי! לגבי יחסי! חברתיי! ,ומחצית! שליליי! .השאלו ,נבנה על
מנת להערי את תפיסת התמיכה בכל אחד מארבעת התחומי! ואת ס כל התמיכה .השאלו ,כולל שאלות
שהתשובות לה ,ה ,נכו / ,לא נכו ,,כאשר הציו ,בכל תחו! הוא סכו! התשובות החיוביות ) .(0+10ככל שהציו ,גבוה
יותר התמיכה גבוהה יותר .עקיבות פנימית של השאלו ,ע"פ המחברי! ,α=0.88 +עקיבות פנימית ע"פ התחומי!:
השתייכות ,α=0.78 +הערכה ,α=0.82 +תמיכה חומרית ,α=0.81 +דימוי עצמי.α=0.73 +
במחקר הנוכחי נמצאו העקיבויות הבאות :השתייכות ,α=0.81 +הערכה ,α=0.74 +תמיכה חומרית ,α=0.77 +דימוי
עצמי .α=0.67 +העקיבות הפנימית של המדד הכולל .α=0.91 :המתאמי! בי ,המדדי! נמצאו נעי! בי r=.53 ,לבי,
 (p<.001) r=.73ולפיכ יבחנו כמדדי! נפרדי! ,לצד המדד הכולל.
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שאלו רגשות כלפי ההורי(  .Child feelings toward parents questionnaire– CFTPQהרגשות כלפי
ההורי! נבדקו ע"י שאלו ,למתבגר שנבנה ע"י יהב ) ,(Yahav, 2003הוא כולל סול! לדיווח עצמי ב 35+ ,פריטי!,
הכוללי! את הצהרות הנבדקי! על סול! ליקרט ב 3+ ,רמות ונע מדירוג ההיבטי! "נכו ,מאוד" בספרה 2+ועד "לא
נכו ",בספרה .0 +כלי זה מודד את המשתני! הבאי! :רגשות שליליי! כלפי ההורי! )בושה וכעס( ,רגשות חיוביי!
כלפי ההורי! )דאגה ואחריות( ורגישות כללית.
עוצמת

הרגשות

החיוביי

(

)(FPos

חושבה

כממוצע

הציוני!

של
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פריטי!:

 .1,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,24,34ככל שהמדד גבוה יותר ,כ הרגש החיובי של הנחקר כלפי ההורה
גבוה יותר )יהב .(α=0.84 ,2005 ,עוצמת הרגשות השליליי – ) (FNegחושבה כממוצע הציוני! שניתנו ל13+
פריטי! .(2,5,8,15,21,22,23,26,27,28,32,33,35) :ככל שהמדד גבוה יותר ,כ הרגש השלילי של הנחקר כלפי ההורה
גבוה יותר )יהב .(α=0.82 ,2005 ,רגישות כללית( ) (FSenחושבה כממוצע הציוני! שניתנו ל 4+פריטי!:
) ,16,29,30,31יהב .(α=0.64 ,2005,שונות ההורי ) (FPecכפי שנתפסת על ידי המשתתפי! נמדדה על ידי פריט
אחד " .25+הורי שוני! מההורי! של חברי" .ככל שהמדד גבוה יותר ,כ המתבגר/בוגר צעיר תופס את הוריו
כשוני! יותר מהורי חבריו.
במחקר הנוכחי נמצאו העקיבויות הבאות :עוצמת הרגשות החיוביי!  ,α=0.83 +עוצמת הרגשות השליליי! +
 ,α=0.88רגישות כללית  .α=0.84 +המתאמי! בי ,המדדי! נמצאו נעי! בי r=.47 ,לבי.(p<.001) r=.65 ,

ב .3.הלי המחקר
השאלוני! אושרו על ידי ועדת אתיקה של הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות באוניברסיטת חיפה.
שאלוני המחקר הופצו למשתתפי! בשתי הקבוצות .השאלוני! כללו הקדמה אישית המסבירה את מטרת המחקר,
חשיבותו והיותו מחקר אנונימי .הוסבר כי הנתוני! ישמרו באופ ,דיסקרטי וישמשו למטרות מחקר אקדמיות
בלבד.
קבוצת המחקר אותרה באמצעות קשר ע! סוכנויות שונות המטפלות בתחו! בריאות הנפש וביניה :,מסגרות דיור
בקהילה ,מחלקות פסיכיאטריות ,מרפאות לבריאות הנפש ,מסגרות תעסוקה ,מסגרות חברתיות ,ומשרד הבריאות
 +מחלקת סל שיקו! .לסוכנויות אלו נשלח מכתב ובו בקשה לאפשר לנו לפנות למשפחות בה ,אחד ההורי! או
שניה! חולי! במחלת נפש ולה ,ילדי! בגילאי  .16+30החוקרת יצרה קשר ע! המשתתפי! ,וכאשר הנחקר היה
נער/ה מתחת לגיל  ,18כנהוג ,נתקבלה הסכמה של ההורי! לראיי ,את ילד!.
קבוצת ההשוואה אותרה במדג! נוחות ,המשתתפי! השיבו לשאלו ,באמצעות ראיו ,,משלוח בפקס או בדואר,
באופ ,טלפוני ,ובאמצעות המייל .מילוי השאלו ,אר בממוצע כ 30+דקות.
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ב .4.עיבוד הנתוני
עיבוד הנתוני! נער בעזרת תוכנת  .SPSSבשלב ראשו ,תוארו המשתתפי! )שכיחויות ,ממוצעי! וסטיות
תק ,(,ונבדקו העקיבויות הפנימיות ) (Cronbach αשל משתני המחקר .נבחנו מתאמי! בי ,משתני המחקר השוני!,
וכ ,מתאמי! בינה! לבי ,מאפייני הרקע של ההורי! והמתבגרי!  /בוגרי! צעירי! .לאור מתאמי! מובהקי!
שנמצאו בי ,מאפייני הרקע לבי ,משתני המחקר נבדקו ההשערות בפיקוח על משתני רקע אלו.
שלוש השערות המחקר הראשונות ,העוסקות בהבדלי! בי ,מתבגרי! ובוגרי! צעירי! להורה חולה נפש
לבי ,מתבגרי! ובוגרי! צעירי! ללא הורה חולה נפש ,מבחינת רגשות כלפי ההורה ,בריאות נפשית ותמיכה
חברתית ,נבחנו בעזרת ניתוחי שונות רבי משתני! של משתני המחקר לפי קבוצה ,בפיקוח על משתני רקע שנמצאו
קשורי! ).(MANCOVA
עבור השערות  4ו ,5 +העוסקות בקשר בי ,מאפייני ההורה חולה הנפש ומאפייני המתבגר לבי ,משתני
המחקר ,נערכו ראשית מתאמי! בי ,משתני המחקר בקבוצה זו ומתאמי! בינה! לבי ,מאפייני הרקע של ההורי!
החולי! והמתבגרי!  /בוגרי! צעירי! .לאור מתאמי! מובהקי! שנמצאו בי ,מאפייני הרקע לבי ,משתני המחקר
בקבוצת המחקר נבחנו שתי ההשערות בפיקוח על משתני רקע אלו .השערות  4ו 5+נבחנו בעזרת מתאמי! עבור
חומרת המחלה ,ובעזרת ניתוחי שונות עבור שאר המאפייני! )תעסוקת ההורה ,מיגדר המתבגר ,וסדר לידה של
המתבגר  +בכור  /לא בכור( בקרב קבוצת המתבגרי! להורי! חולי נפש .לבסו ,.במטרה לבחו ,את תרומת!
היחסית של מאפייני רקע שוני! להסבר השונות במשתני המחקר בקבוצת המחקר ,נערכו רגרסיות מרובות של
המשתני! התלויי! )רגשות כלפי ההורה ,בריאות נפשית ותמיכה חברתית של המתבגר( על מאפייני הרקע.

פרק ג .ממצאי
פרק הממצאי! פותח בתיאור מאפייני רקע מרכזיי! של משתתפי! בקבוצת המחקר .בהמש מוצגי! מתאמי! בי,
משתני המחקר ומתאמי! בי ,משתני המחקר לבי ,מאפייני רקע דמוגרפיי! מרכזיי! .בהתא! לכ נבדקות
השערות המחקר.
ג .1 .ממצאי מקדימי
לוח  2מציג מאפייני רקע ייחודיי! לקבוצת המחקר.
לוח מס 2
מאפייני רקע מרכזיי! של משתתפי! בקבוצת המחקר ).(N=73
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זהות ההורה החולה

אב
א!
שניה!

N
23
49
1

%
31.5
67.1
1.4

גר ע! ההורה החולה

כ,
לא

25
48

34.2
65.8

עיתוי פרו -המחלה

לפני שנולד הילד
כשהילד ב0+5 ,
כשהילד ב6+12 ,
כשהילד ב13+18 ,
כשהילד מעל גיל 18

27
18
14
8
5

37.5
25.0
19.4
11.1
7.0

1
37
9
16
7

1.4
52.9
12.8
22.9
10.0

43
30

58.9
41.1

11
27
15

15.3
37.5
20.8

18
1

25.0
1.4

11
17
23
8
4
5

16.2
25.0
33.8
11.8
5.9
7.3

השכלת ההורה החולה יסודית
תיכונית
על תיכונית
תואר ראשו,
תואר שני ומעלה
מצב תעסוקתי
ההורה החולה

של עובד
לא עובד

מועד שחרור מאשפוז לא אושפז
אחרו,
לפני יותר מ -3שני!
לפני יותר משנה פחות
משלוש שני!
לפני פחות משנה
עדיי ,מאושפז
מספר אשפוזי!

אי,
1+2
3+5
6+10
11+20
 21ומעלה

הלוח מעיד כי בכשני שליש מ ,המשפחות הא! היא ההורה החולה ,ובכשני שליש מ ,המשפחות הילד אינו גר ע!
ההורה החולה .קרוב ל 40%+מ ,ההורי! חלו עוד בטר! נולד הילד ,רבע חלו כאשר הילד היה פעוט ,כחמישית –
כאשר הילד היה ב ,6+12 ,ויתרת! ,קרוב לחמישית נוספת ,חלו כאשר הילד היה מתבגר או בוגר צעיר .השכלת! של
מעל למחצית ההורי! החולי! היא תיכונית ,לכשליש השכלה על+תיכונית או תואר ראשו ,,ולעשירית תואר שני
ומעלה .כ 60%+מ ,ההורי! החולי! מועסקי! .כ 15% +מ ,ההורי! החולי! לא אושפזו ,קרוב ל 40% +מה! אושפזו
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פע! אחרונה לפני יותר משלוש שני! ,כחמישית – לפני  1+3שני! ,וכרבע בשנה האחרונה .כרבע מ ,ההורי! אושפזו
פע! או פעמיי! ,כשליש אושפזו עד חמש פעמי! ,כעשירית עד עשר פעמי! ,ומעט מעל לעשירית א .יותר מכ.
לוח  3מציג ממוצעי! ,סטיות תק ,ומתאמי! עבור משתני המחקר.

לוח מס 3
ממוצעי! ,סטיות תק ,ומתאמי! עבור משתני המחקר )(N=153
.2 M
)(SD
.1רגשות
-.40*** .56*** .57*** .47*** 0.51
חיוביי!
)(0.40
רגשות
.2
***-.44*** .65*** .65
0.30
שליליי!
)(0.40
.3רגישות
0.36
***-.61*** .55
כללית
)(0.49
.4שונות
***-.41
0.89
ההורי!
)(0.84
.5רווחה
3.95
נפשית
)(0.86
.6מצוקה
2.75
נפשית
)(0.81
בריאות
.7
4.09
נפשית
)(0.78
.8השתייכות
8.49
)(2.14
.9הערכה
8.72
)(1.67
.10תמיכה
8.31
חומרית
)(2.12
דימוי
.11
8.20
עצמי
)(1.75
.12תמיכה
33.72
חברתית
)(6.49
כוללת
.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

***-.19* -.32*** -.48*** .51

.10

.11

.12

***-.35*** -.36*** -.30

***-.43*** -.34*** -.42*** -.35*** -.34*** -.45*** .40
***-.57*** -.52*** -.50*** -.40*** -.51*** -.68*** .66
**.26

***-.32*** -.23** -.34*** -.25** -.25** -.37

***.53*** .58*** .39*** .43*** .43*** .95*** -.75
***-.51*** -.54*** -.39*** -.35*** -.45*** -.93
***.56*** .59*** .42*** .42*** .46
***.89*** .63*** .73*** .58
***.81*** .64*** .59
***.86*** .53
***.81

*p<.05, **p<.01, ***p<.001
הלוח מראה כי קיימי! מתאמי! מובהקי! בי ,משתני המחקר ,א לא נמצאה מולטיקולינאריות ביניה!
)מולטיקולינאריות מופיעה בלוח בי ,מדדי! של משתנה לבי ,הציו ,הכולל( .נמצאו מתאמי! שליליי! בי ,הרגשות
כלפי ההורה לבי ,בריאות נפשית ,רווחה נפשית ותמיכה חברתית .מתאמי! חיוביי! נמצאו בי ,רגשות כלפי ההורה
לבי ,מצוקה נפשית .כמו כ ,,נמצאו מתאמי! חיוביי! ומובהקי! בי ,רווחה נפשית ובריאות נפשית לבי ,תמיכה
חברתית ,ומתאמי! שליליי! מובהקי! בי ,מצוקה נפשית לבי ,תמיכה חברתית.
לוח  4מציג מתאמי! בי ,משתני המחקר לבי ,מאפייני רקע דמוגרפיי! מרכזיי!.
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לוח מס 4
מתאמי! בי ,משתני המחקר לבי ,מאפייני רקע דמוגרפיי! מרכזיי! )(N=153

השכלה
א!

סדר לידה השכלה
מספר
מגדר
גיל
אב
ילדי!
במשפחה )(N=152
)(N=150) (N=136) (N=143) (N=137
)(N=150) (N=152) (N=152

.1רגשות
חיוביי!
.2רגשות
שליליי!
.3רגישות
כללית
.4שונות
ההורי!
.5רווחה
נפשית
.6מצוקה
נפשית
.7בריאות
נפשית
.8השתייכות

תעסוקה
אב

תעסוקה
א!

-.09

-.16

-.03

-.07

**-.23

**-.24

**-.25

**-.26

-.05

-.04

-.02

-.05

-.09

*-.19

-.16

**-.24

-.12

*-.17

.09

-.16

*-.18

*-.21

*-.17

-.15

.02

.04

-.13

-.06

*-.18

-.10

-.16

**-.26

.05

.08

-.12

.15

*.20

*.17

.10

.13

-.12

**-.25

*.19

*-.17

**-.26

*-.20

-.13

*-.17

.09

*.17

-.16

*.17

**.25

*.20

.12

.16

.09

.06

-.08

.10

**.29

***.33

.02

.06

.9הערכה

*.18

-.16

.01

.08

**.26

**.26

.01

.12

.10תמיכה
חומרית
.11דימוי
עצמי
.12תמיכה
חברתית
כוללת

.16

.06

-.11

.14

*.18

*.21

.02

.11

*.19

-.06

-.09

.13

**.26

***.32

-.01

.11

*.18

-.02

-.09

.13

***.30

***.33

.01

.12

*p<.05, **p<.01, ***p<.001
הערה .מגדר ,סדר לידה ,השכלה ותעסוקה הוגדרו כמשתני דמי :מגדר=0 +אישה=1 ,גבר ,סדר
לידה =0+אמצעי  /צעיר=1 ,בכור /יחיד ,השכלה=0 +תיכונית =1 ,על תיכונית ואקדמית ,תעסוקה+
=0לא=1 ,כ.,
הלוח מעיד כי קיימי! מתאמי! בי ,משתני המחקר לבי ,מאפייני רקע דמוגרפיי! באופ ,שהינו ספציפי לתחו!
הנבדק .כלומר ,משתני הרגשות כלפי ההורי! קשורי! בעיקר להשכלת ההורי! ומצב! התעסוקתי; משתני
הבריאות הנפשית קשורי! בעיקר למגדר ,סדר לידה והשכלת הורי!; ואילו משתני התמיכה החברתית קשורי!
בעיקר לגיל הנער/ה או הבוגר הצעיר והשכלת הורי! .לפיכ ,יבחנו שלוש השערות המחקר הראשונות ,בדבר
ההבדלי! בי ,הקבוצות ,בפיקוח על משתני הרקע הרלבנטיי! הספציפיי!.
המתא! בי ,השכלת הא! לבי ,השכלת האב נמצא גבוה ומובהק –  ,(p<.001) r=.60ולפיכ ,במטרה לכלול מספר
מרבי של משתתפי! בבחינת השערות המחקר ,יחשב משתנה השכלת הא! כמייצג את השכלת ההורי! .בנוס,.
ובאופ ,דומה ,יחשב משתנה תעסוקת הא! כמייצג את תעסוקת ההורי!.
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מכא ,שההשערה הראשונה ,העוסקת ברגשות תבח ,בפיקוח על השכלת הא! ומצבה התעסוקתי; ההשערה
השנייה ,העוסקת בבריאות הנפשית תבח ,בפיקוח על מגדר ,סדר לידה והשכלת הא!; ואילו ההשערה השלישית
העוסקת בתמיכה חברתית תבח ,בפיקוח על גיל והשכלת הא!.

ג .2 .השערות עבור המדג הכולל
השערה 1
השערת המחקר הראשונה טענה כי מתבגרי! ובוגרי! צעירי! להורה חולה נפש יחושו יותר רגשות
חיוביי! ושליליי! כלפי הוריה! מאשר מתבגרי! ובוגרי! צעירי! ללא הורה חולה נפש.
ההשערה נבדקה בעזרת ניתוח שונות רב משתני של הרגשות כלפי ההורי! לפי קבוצה ,בפיקוח על השכלת הא!
ומצבה התעסוקתי ) .(MANCOVAלוח  5מציג ממוצעי! ,סטיות תק ,וערכי  Fעבור הרגשות כלפי ההורי! ,לפי
קבוצה.

לוח מס 5
ממוצעי! ,סטיות תק ,וערכי  Fעבור הרגשות כלפי ההורי! ,לפי קבוצה )(N=142
מחקר )(N=70
M
)(SD
רגשות חיוביי!
רגשות שליליי!
רגישות כללית
שונות ההורי!

השוואה )(N=72
M
)(SD

0.69
)(0.38
0.53
)(0.45
0.59
)(0.56
1.37
)(0.64) (0.75
F(4,135)=18.45, p<.001, η2=.35

הבדל
)F(1,138

***31.52
0.32
)(.19
)(0.29
***44.54
0.09
)(.24
)(0.18
***31.61
0.12
)(.19
)(0.29
***55.70
0.42
)(.29
; *p<.05, **p<.01, **p<.001

הממצאי! בלוח מבהירי! כי נמצא הבדל מובהק בכל מימדי הרגשות .מתבגרי! ובוגרי! צעירי! להורה חולה נפש
חשי! רגשות חיוביי! ושליליי! רבי! יותר כלפי הוריה! מאשר מתבגרי! ובוגרי! צעירי! בקבוצת ההשוואה.
בנוס ,.מתבגרי! ובוגרי! צעירי! להורה חולה נפש ה! בעלי רגישות כללית גבוהה יותר מאשר בקבוצת ההשוואה,
וחשי! כי הוריה! שוני! יותר מהורי חבריה! .גדלי האפקט שנמצאו גבוהי! באופ ,יחסי.
לפיכ ,השערת המחקר הראשונה אוששה.
השערה 2
השערת המחקר השנייה טענה כי מתבגרי! ובוגרי! צעירי! להורה חולה נפש ידווחו על בריאות נפשית
נמוכה יותר מאשר מתבגרי! ובוגרי! צעירי! ללא הורה חולה נפש.
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השערה זו נבחנה בעזרת שני ניתוחי שונות .האחד ,ניתוח שונות חד משתני של המדד הכולל לבריאות נפשית לפי
קבוצה ,בפיקוח על מגדר ,סדר לידה והשכלת הא! ) ,(ANCOVAוהשני ,ניתוח שונות רב משתני של שני המדדי!+
רווחה נפשית ומצוקה נפשית +לפי קבוצה ,בפיקוח על משתני רקע אלו ) .(MANCOVAלוח  6מציג ממוצעי!,
סטיות תק ,וערכי  Fעבור מדדי הבריאות הנפשית של המשתתפי! ,לפי קבוצה.
לוח מס 6
ממוצעי! ,סטיות תק ,וערכי  Fעבור מדדי הבריאות הנפשית של המשתתפי! ,לפי קבוצה
)(N=142

מחקר )(N=70
M
)(SD
בריאות נפשית  +מדד
כולל
רווחה נפשית
מצוקה נפשית

השוואה )(N=72
M
)(SD

הבדל
)F(1,137

*4.07
4.26
3.99
)(.03
)(0.56
)(0.88
2.35
4.09
3.84
)(.02
)(0.65
)(0.98
*5.51
2.56
2.86
)(.04
)(0.56
)(0.90
*p<.05, **p<.01, **p<.001
עבור רווחה ומצוקה נפשיתF(2,136)=2.76, ns., η2=.04 :

הממצאי! בלוח מעידי! כי נמצא הבדל מובהק בי ,הקבוצות במדד הכולל לבריאות נפשית ובמצוקה נפשית .מדד
הבריאות הנפשית של מתבגרי! ובוגרי! צעירי! להורה חולה נפש נמו מזה של מתבגרי! ובוגרי! צעירי!
בקבוצת ההשוואה ,ואילו מדד המצוקה הנפשית שלה! גבוה מזה של קבוצת ההשוואה .לא נמצא הבדל מובהק
עבור רווחה נפשית .יש להתייחס לממצאי! אלו בזהירות שכ ,ניתוח השונות הכולל עבור רווחה ומצוקה נפשית לא
נמצא מובהק וגדלי האפקט שנמצאו נמוכי!.
לפיכ ,השערת המחקר השנייה אוששה במידה רבה.
השערה +3
השערת המחקר השלישית טענה כי מתבגרי! ובוגרי! צעירי! להורה חולה נפש ידווחו על תמיכה
חברתית נמוכה יותר מאשר מתבגרי! ובוגרי! צעירי! ללא הורה חולה נפש.
השערה זו נבחנה א .היא בעזרת שני ניתוחי שונות .האחד ,ניתוח שונות חד משתני של המדד הכולל לתמיכה
חברתית לפי קבוצה ,בפיקוח על גיל המתבגר  /בוגר צעיר והשכלת הא! ) ,(ANCOVAוהשני ,ניתוח שונות רב
משתני של ארבעה המדדי! +השתייכות ,הערכה ,תמיכה חומרית ,ודימוי עצמי  +לפי קבוצה ,בפיקוח על משתני
רקע אלו ) .(MANCOVAלוח  7מציג ממוצעי! ,סטיות תק ,וערכי  Fעבור מדדי התמיכה החברתית של
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המשתתפי! ,לפי קבוצה.
לוח מס 7
ממוצעי! ,סטיות תק ,וערכי  Fעבור מדדי התמיכה החברתית של המשתתפי! ,לפי קבוצה
)(N=143
הבדל

השוואה )(N=73
מחקר )(N=70
M
M
)F(1,139
)(SD
)(SD
תמיכה חברתית –
***11.99
36.04
31.71
מדד כולל
)(.08
)(3.88
)(7.46
השתייכות
**10.46
9.19
7.90
)(.07
)(1.36
)(2.41
הערכה
*6.82
9.22
8.33
)(.05
)(0.92
)(2.00
תמיכה חומרית
**8.85
8.93
7.68
)(.06
)(1.36
)(2.57
דימוי עצמי
*5.93
8.71
7.80
)(.04
)(1.30
)(1.89
*p<.05, **p<.01, **p<.001
עבור השתייכות ,הערכה ,תמיכה חומרית ,ודימוי עצמיF(4,136)=3.04, p<.05, η2=.08 :
הממצאי! בלוח מבהירי! כי ניתוחי השונות מובהקי! .נמצא הבדל מובהק בי ,הקבוצות במדד הכולל לתמיכה
חברתית וכ ,בכל המדדי! :השתייכות ,הערכה ,תמיכה חומרית ,ודימוי עצמי ,באופ ,שמידת התמיכה החברתית
של מתבגרי! ובוגרי! צעירי! להורה חולה נפש נמוכה מזו של מתבגרי! ובוגרי! צעירי! בקבוצת ההשוואה.
לפיכ ,השערת המחקר השלישית אוששה.

ג .3.השערות בקבוצת המחקר
השערות  4ו 5 +עוסקות בקבוצת המחקר בלבד .לפיכ ,בפתח הדברי! מובאי! מתאמי! בי ,משתני
המחקר בקבוצה זו וכ ,מתאמי! בי ,משתני המחקר למאפייני רקע .ממוצעי! וסטיות תק ,מופיעי! בלוחות 5+7
לעיל .לוח  8מציג מתאמי! בי ,משתני המחקר בקבוצת המחקר.
לוח מס 8
מתאמי! בי ,משתני המחקר ,קבוצת המחקר )(N=73
.1רגשות
חיוביי!
.2רגשות
שליליי!
.3רגישות
כללית
.4שונות

.5
.4
.3
.2
**-.27* .40*** .41*** .32

.8
.7
.6
***-.15 -.37** .44
-.15

.9
-.01

.10
-.18

.11
-.17

.12
-.15

*-.27

*-.26

*-.28

*-.28

***- .46
***- .54*** .56
***.52
***.51
**- -.35
***- .74
**- .37
***.51*** .49*** .46
***.44*** .73
***.64
-.13
-.03
-.15
-.20
**-.05 -.36
.21
-
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ההורי!
.5רווחה
נפשית
.6מצוקה
נפשית
.7בריאות
נפשית
.8השתייכות

***.44
***.74

***.36** .39

***.34** .94

***.47*** .54

**- -.32
***.51*** .56*** .43
***.43*** .92
***.52*** .59*** .42*** .39*** .41
***.87*** .61*** .74*** .55

.9הערכה

***.80*** .63*** .59

.10תמיכה
חומרית
.11דימוי
עצמי

***.88*** .59
**.82
*p<.05, **p<.01, ***p<.001

הלוח מראה כי רוב המתאמי! בי ,משתני המחקר מובהקי! ,וכ ,,לא נמצאה מולטיקולינאריות ביניה!
)מולטיקולינאריות קיימת בלוח בי ,מדדי! של משתנה לבי ,הציו ,הכולל( .בדומה למדג! הכולל ,נמצאו מתאמי!
שליליי! בי ,רגשות כלפי ההורה לבי ,רווחה נפשית ובריאות נפשית .מתאמי! חיוביי! נמצאו בי ,רגשות כלפי
ההורה לבי ,מצוקה נפשית )למעט שונות ההורי!( .בנוס ,.נמצאו מתאמי! שליליי! בי ,שני מדדי! של רגשות כלפי
ההורה  +רגשות שליליי! ורגישות כללית  +לבי ,תמיכה חברתית .מתאמי! חיוביי! ומובהקי! נמצאו בי ,רווחה
נפשית ובריאות נפשית לבי ,תמיכה חברתית ,ומתאמי! שליליי! מובהקי! בי ,מצוקה נפשית לבי ,תמיכה
חברתית.
לוח  9מציג מתאמי! בי ,משתני המחקר לבי ,מאפייני רקע בקבוצת המחקר.
לוח מס 9
מתאמי! בי ,משתני המחקר לבי ,מאפייני רקע בקבוצת המחקר )(N=73
מגדר

גיל

מספר
ילדי!
במשפ'

סדר
לידה

)(N=73) (N=72) (N=73) (N=73

.1רגשות
חיוביי!

.13

.2רגשות
שליליי!
.3רגישות
כללית

.13

.4שונות
ההורי!
.5רווחה
נפשית
.6מצוקה
נפשית

.03

*.33
*
-.15

זהות
ההורה
החולה

גר ע!
ההורה
החולה

השכלת
ההורה
החולה

)(N=73) (N=70) (N=73) (N=73

-.12

-.01

.15

-.10

*.36
*

*.28

**.38
*
*.30
*.23

-.11

-.20

-.19

.16

-.04

.10

*.29

.10

-.23

*.26

*.32
*
.01

-.09

-.01

*.29

-.18

.17

-.04

*.45

*.28

*.24

תעסוקת
ההורה
החולה

מועד שחרור מספר
עיתוי
אשפוזי!
מאשפוז
פרו-
המחלה אחרו,
)(N=72
)(N=68
)(N=72

חומרת
המחלה
)(N=68

-.08

-.21

-.21

.17

.13

.02

.01

-.14

-.01

-.17

-.05

.02

.20

.14

.09

-.16

-.01

-.03

-.21

-.04

-.01

.16

-.20

.05

-.03

.12

-.06

.10

-.02

.15

.09

.01

-.12

.08

-.18

-.08

.05
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.7בריאות
נפשית
.8השתייכות

.01

.22

*.24

-.07

.17

.12

-.05

.18

.09

-.02

-.02

*.39
**
.19

*.24
-.22

.19

-.20

*.25

-.07

-.01

.17

.06

.12

.21

-.20

.22

-.04

.06

.14

.19

.07

.9הערכה

.12

-.12

-.08

.17

.12

*.31
*
*.25
*.28

.16

-.05

-.01

.14

.08

.11

.10תמיכה
חומרית

.02

.15

*.25

.21

.08

*.35
*
*.29

.01

.02

.06

.13

.10

.11דימוי
עצמי
.12תמיכה
חברתית
כוללת

.18

.07

-.18

.19

.15

-.05

.02

.15

.13

.12

.08

.09

-.22

.23

.16

*p<.05, **p<.01, ***p<.001
הערה .מגדר ,סדר לידה ,זהות ההורה החולה ,מגורי! ע! ההורה החולה ,השכלה ותעסוקה
הוגדרו כמשתני דמי :מגדר=0 +אישה=1 ,גבר ,סדר לידה =0+אמצעי  /צעיר=1 ,בכור /יחיד ,זהות
ההורה החולה =0 +א!=1 ,אב ,מגורי! ע! ההורה החולה =0 +לא=1 ,כ ,,השכלה=0 +תיכונית,
 =1על תיכונית ואקדמית ,תעסוקה=0 +לא=1 ,כ.,
המתאמי! בלוח מעידי! כי רגשותיה! של המתבגרי! והבוגרי! הצעירי! כלפי הוריה! קשורי! בעיקר
למגדר הנער/ה וזהות ההורה החולה :הרגשות רבי! יותר בקרב בנות מאשר בקרב בני! ,וכ ,כאשר הא! היא
ההורה החולה בהשוואה לאב .בנוס ,.מדד הרגישות הכללית נמצא גבוה יותר ככל שהמשפחה גדולה יותר וכאשר
הילד אינו הבכור .בריאות נפשית של מתבגרי! ובוגרי! צעירי! להורה חולה נפש נמצאה קשורה בעיקר למגדר,
מספר הילדי! במשפחה ,וזהות ההורה החולה .היא גבוהה יותר בקרב בני! מאשר בקרב בנות ,בקרב משפחות
קטנות יותר ,וכאשר האב הוא ההורה החולה בהשוואה לא! .התמיכה החברתית של הילדי! נמצאה קשורה
בעיקר למגורי! ע! ההורה החולה והשכלתו :היא גבוהה יותר כאשר המתבגר  /בוגר צעיר אינו גר ע! ההורה,
וכאשר ההורה משכיל יותר.
השערה 4
השערת המחקר הרביעית טענה כי א( ככל שמחלת ההורה חמורה יותר ,רגשותיה! של המתבגרי! והבוגרי!
הצעירי! כלפי ההורה יהיו שליליי! יותר ,ובריאות! הנפשית והתמיכה החברתית יהיו נמוכות יותר .ב( כאשר
ההורה חולה הנפש אינו מועסק ,יהיו הרגשות כלפי ההורה שליליי! יותר ,והבריאות הנפשית של הנער/ה נמוכה
יותר בהשוואה למקרי! בה! ההורה מועסק.
השערה 4א' נבחנה בעזרת מתאמי! בי ,חומרת המחלה של ההורה לבי ,משתני המחקר – רגשות כלפי
ההורה ,בריאות נפשית ,ותמיכה חברתית .לוח  8מראה כי המתאמי! נמוכי! ואינ! מובהקי! .בחינה של
מתאמי! אלו כמתאמי! חלקיי! ,בפיקוח על משתני רקע רלבנטיי! ,נתנה א .היא תוצאות לא מובהקות.
עבור רגשות כלפי ההורה  +מתאמי! חלקיי! ע! חומרת המחלה ,בפיקוח על מגדר הנער/ה ,מספר ילדי! במשפחה,
סדר לידה ,וזהות ההורה החולה ,נמצאו נעי! בי r=-.03 ,לבי ,r=.14 ,לא מובהקי!.
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עבור בריאות נפשית – מתאמי! חלקיי! ע! חומרת המחלה ,בפיקוח על מגדר הנער/ה ,מספר ילדי! במשפחה,
וזהות ההורה החולה ,נמצאו נעי! בי r=.01 ,לבי ,r=.03 ,לא מובהקי!.
עבור תמיכה חברתית  +מתאמי! חלקיי! ע! חומרת המחלה ,בפיקוח על מגורי! ע! ההורה החולה והשכלת
ההורה ,נמצאו נעי! בי r=.04 ,לבי ,r=.11 ,לא מובהקי!.
לפיכ ,השערת המחקר 4א לא אוששה +לא נמצאו קשרי! בי ,חומרת המחלה של ההורה לבי ,משתני המחקר.
השערה 4ב' נבחנה בעזרת ניתוחי שונות רב משתניי! של רגשות כלפי ההורה ובריאות נפשית ,בקרב
המתבגרי! והבוגרי! הצעירי! ,לפי מצבו התעסוקתי של ההורה החולה.
הבדלי! עבור רגשות ,לפי מצבו התעסוקתי של ההורה החולה ,נבחנו בעזרת ניתוח שונות רב משתני של הרגשות
כלפי ההורי! ,בפיקוח על מגדר ,מספר ילדי! במשפחה ,סדר לידה ,וזהות ההורה החולה ) .(MANCOVAלוח 10
מציג ממוצעי! ,סטיות תק ,וערכי  Fעבור הרגשות כלפי ההורי! ,לפי מצבו התעסוקתי של ההורה החולה.
לוח מס 10
ממוצעי! ,סטיות תק ,וערכי  Fעבור הרגשות כלפי ההורי! ,לפי מצבו התעסוקתי של ההורה
החולה )(N=71
הורה מועסק
)(N=42
M
)(SD
רגשות חיוביי!

הורה
)(N=29
M
)(SD
0.64
)(0.39
0.47
)(0.44
0.59
)(0.59
1.26

רגשות שליליי!
רגישות כללית
שונות ההורי!
)(0.80

לא

מועסק הבדל
)F(1,65
0.41
0.80
)(.01
)(0.37
1.32
0.64
)(.02
)(0.46
0.12
0.62
)(.01
)(0.52
1.05
1.55
)(.02
)(0.63
F(4,62)=0.88, ns., η2=.03

לא נמצאו הבדלי! ברגשותיה! של המתבגרי! והבוגרי! הצעירי! כלפי הוריה! לפי מצבו התעסוקתי של ההורה
החולה )בדומה למתאמי! בלוח .(9
הבדלי! עבור בריאות נפשית נבחנו בעזרת ניתוח שונות חד משתני של המדד הכולל לבריאות נפשית לפי מצבו
התעסוקתי של ההורה החולה ,בפיקוח על מגדר ,מספר ילדי! וזהות ההורה החולה ) ,(ANCOVAובעזרת ניתוח
שונות רב משתני של שני המדדי! +רווחה נפשית ומצוקה נפשית +לפי מצבו התעסוקתי של ההורה החולה ,בפיקוח
על משתני רקע אלו ) .(MANCOVAלוח  11מציג ממוצעי! ,סטיות תק ,וערכי  Fעבור מדדי הבריאות הנפשית של
המשתתפי! ,לפי מצבו התעסוקתי של ההורה החולה.
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לוח מס 11
ממוצעי! ,סטיות תק ,וערכי  Fעבור מדדי הבריאות הנפשית של המשתתפי! ,לפי מצבו התעסוקתי של ההורה
החולה )(N=72
הורה מועסק
)(N=43
M
)(SD
בריאות נפשית  +מדד
כולל
רווחה נפשית
מצוקה נפשית

הורה
)(N=29
M
)(SD

לא

מועסק הבדל
)F(1,67

1.24
3.83
4.07
)(.02
)(0.95
)(0.81
1.04
3.69
3.93
)(.02
)(1.04
)(0.91
1.14
3.02
2.77
)(.02
)(0.98
)(0.84
2
עבור רווחה ומצוקה נפשיתF(2,66)=0.64, ns., η =.02 :

לא נמצאו הבדלי! בבריאות! הנפשית של המתבגרי! והבוגרי! הצעירי! לפי מצבו התעסוקתי של ההורה החולה
)בדומה למתאמי! בלוח .(9
בנוס ,.לא נמצאו הבדלי! בתמיכה חברתית של המתבגרי! והבוגרי! הצעירי! לפי מצבו התעסוקתי של ההורה
החולה .עבור מדד התמיכה הכולל ,F(1,66)=0.07, ns., η2=.001 :ועבור מדדי התמיכהF(4,63)=0.49, ns., :
.η2=.03
לפיכ ,השערה  4לא אוששה  +חומרת המחלה ומצבו התעסוקתי של ההורה החולה לא נמצאו קשורי! למשתני
המחקר.
השערה 5
השערת המחקר החמישית טענה כי א( בנות ידווחו על רגשות חיוביי! יותר כלפי ההורה החולה ובריאות ,הנפשית
תהיה גבוהה יותר בהשוואה לבני! .ב( בני! ובנות בכורי! ידווחו על רגשות חיוביי! יותר כלפי ההורה החולה
ובריאות! הנפשית תהיה גבוהה יותר בהשוואה לבני! ובנות שאינ! בכורי!.
השערה 5א' נבחנה בעזרת ניתוחי שונות רב משתניי! של רגשות כלפי ההורה ובריאות נפשית ,לפי מגדר
המתבגרי! והבוגרי! הצעירי!.
הבדלי! מגדריי! עבור רגשות ,נבחנו בעזרת ניתוח שונות רב משתני של הרגשות כלפי ההורי! ,בפיקוח על מספר
ילדי! במשפחה ,סדר לידה ,וזהות ההורה החולה ) .(MANCOVAלוח  12מציג ממוצעי! ,סטיות תק ,וערכי F
עבור הרגשות כלפי ההורי! ,לפי מגדר הנער/ה.
לוח מס 12
ממוצעי! ,סטיות תק ,וערכי  Fעבור הרגשות כלפי ההורי! ,לפי מגדר הנער/ה )(N=71
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בני!
)(N=19
M
)(SD
רגשות חיוביי!

בנות
)(N=52
M
)(SD
0.49
)(0.28
0.44
)(0.41
0.32
)(0.42
1.42
)(0.77

רגשות שליליי!
רגישות כללית
שונות ההורי!

הבדל
)F(1,66

0.79
)(0.39
0.58
)(0.47
0.71
)(0.57
1.37
)(0.74
F(4,63)=3.08, p<.05, η2=.16

*6.30
)(.09
0.11
)(.01
*4.37
)(.06
0.38
)(.01
*p<.05,

מ ,הממצאי! נית ,לראות כי בנות דיווחו על רגשות חיוביי! רבי! כלפי ההורה החולה מאשר בני! ,וכ ,רגישות,
הכללית גבוהה יותר מזו של בני! .לא נמצאו הבדלי! מגדריי! עבור רגשות שליליי! או שונות ההורי!.
הבדלי! עבור בריאות נפשית נבחנו בעזרת ניתוח שונות חד משתני של המדד הכולל לבריאות נפשית לפי מגדר,
בפיקוח על מספר ילדי! וזהות ההורה החולה ) ,(ANCOVAובעזרת ניתוח שונות רב משתני של שני המדדי!+
רווחה נפשית ומצוקה נפשית +לפי מגדר ,בפיקוח על משתני רקע אלו ) .(MANCOVAלוח  13מציג ממוצעי!,
סטיות תק ,וערכי  Fעבור מדדי הבריאות הנפשית של המשתתפי! ,לפי מגדר הנער/ה.
לוח מס 13
ממוצעי! ,סטיות תק ,וערכי  Fעבור מדדי הבריאות הנפשית של המשתתפי! ,לפי מגדר )(N=71
בני!
)(N=20
M
)(SD
בריאות נפשית  +מדד
כולל
רווחה נפשית
מצוקה נפשית

בנות
)(N=51
M
)(SD

הבדל
)F(1,67

**7.99
3.75
4.49
)(.11
)(0.82
)(0.76
*4.06
3.64
4.25
)(.06
)(0.92
)(0.93
**11.54
3.14
2.25
)(.15
)(0.85
)(0.72
*p<.05, **p<.01
עבור רווחה ומצוקה נפשיתF(2,66)=5.78, p<.01, η2=.15 :

הממצאי! מלמדי! כי הבריאות הנפשית של בנות דווחה על יד ,כנמוכה מזו של בני! .ה ,גבוהות מ ,הבני!
במצוקה נפשית ,ונמוכות מה! במדד הכולל ובמדד הרווחה הנפשית.
לא נמצאו הבדלי! מגדריי! בתמיכה חברתית .עבור מדד התמיכה הכולל ,F(1,66)=0.01, ns., η2=.001 :ועבור
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מדדי התמיכה.F(4,63)=2.08, ns., η2=.12 :
השערה 5ב' נבחנה בעזרת ניתוחי שונות רב משתניי! של רגשות כלפי ההורה ובריאות נפשית ,לפי סדר
לידה של המתבגרי! והבוגרי! הצעירי! )בכורי! לעומת לא בכורי!(.
הבדלי! עבור רגשות נבחנו בעזרת ניתוח שונות רב משתני של הרגשות כלפי ההורי! ,בפיקוח על מגדר ,מספר
ילדי! במשפחה ,וזהות ההורה החולה ) .(MANCOVAלוח  14מציג ממוצעי! ,סטיות תק ,וערכי  Fעבור הרגשות
כלפי ההורי! ,לפי סדר לידה.
לוח מס 14
ממוצעי! ,סטיות תק ,וערכי  Fעבור הרגשות כלפי ההורי! ,לפי סדר לידה )(N=71
לא בכורי!
)(N=38
M
)(SD
רגשות חיוביי!

בכורי!
)(N=33
M
)(SD
0.71
)(0.41
0.58
)(0.48
0.75
)(0.60
1.45
)(0.72

רגשות שליליי!
רגישות כללית
שונות ההורי!

הבדל
)F(1,66
1.00
0.70
)(.02
)(0.37
0.20
0.49
)(.01
)(0.42
1.78
0.43
)(.03
)(0.45
2.37
1.30
)(.04
)(0.77
2
F(4,63)=0.88, ns., η =.05

לא נמצאו הבדלי! ברגשותיה! של המתבגרי! והבוגרי! הצעירי! כלפי הוריה! לפי היות! ילדי! בכורי!  /לא
בכורי!.
הבדלי! עבור בריאות נפשית נבחנו בעזרת ניתוח שונות חד משתני של המדד הכולל לבריאות נפשית לפי סדר לידה,
בפיקוח על מגדר ,מספר ילדי! וזהות ההורה החולה ) ,(ANCOVAובעזרת ניתוח שונות רב משתני של שני
המדדי! +רווחה נפשית ומצוקה נפשית +לפי סדר לידה ,בפיקוח על משתני רקע אלו ) .(MANCOVAלוח  15מציג
ממוצעי! ,סטיות תק ,וערכי  Fעבור מדדי הבריאות הנפשית של המשתתפי! ,לפי סדר לידה.
לוח מס 15
ממוצעי! ,סטיות תק ,וערכי  Fעבור מדדי הבריאות הנפשית של המשתתפי! ,לפי סדר לידה
)(N=72
לא בכורי!
)(N=38
M

בכורי!
)(N=34
M

הבדל
)F(1,67
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)(SD
בריאות נפשית –
מדד כולל
רווחה נפשית
מצוקה נפשית

)(SD
1.97
4.19
3.78
)(.03
)(0.74
)(0.94
1.26
4.02
3.66
)(.02
)(0.83
)(1.05
2.33
2.63
3.09
)(.03
)(0.78
)(0.96
*p<.05, **p<.01
עבור רווחה ומצוקה נפשיתF(2,66)=1.15, ns., η2=.03 :

לא נמצאו הבדלי! בבריאות! הנפשית של מתבגרי! ובוגרי! צעירי! לפי היות! ילדי! בכורי!  /לא בכורי!.
לא נמצאו הבדלי! בתמיכה חברתית לפי סדר לידה .עבור מדד התמיכה הכולל,F(1,66)=2.39, ns., η2=.04 :
ועבור מדדי התמיכה.F(4,63)=0.59, ns., η2=.04 :
לפיכ ,השערה  5אוששה במידה מעטה .השערה 5א' אוששה עבור רגשות חיוביי! – אשר נמצאו גבוהי! בקרב
בנות מאשר בקרב בני! ,א לא אוששה עבור מדדי הבריאות הנפשית ,אשר ,בניגוד למשוער ,נמצאו גבוהי! יותר
בקרב בני! .השערה 5ב' לא אוששה.

ג .4.בחינת מודל המחקר וממצאי נוספי
במטרה לבחו ,את מודל המחקר המוצע נערכו ,בקבוצת המחקר ,רגרסיות מרובות של משתני המחקר התלויי! על
משתני רקע של ההורה חולה הנפש וילדו המתבגר  /הבוגר הצעיר .לאור המודל המוצע ,השערות  4ו ,5 +והמתאמי!
אשר נמצאו בלוח  9לעיל ,משתני הרקע אשר יש לכלול ברגרסיה ה! :משתני! של המתבגר  /בוגר צעיר – גיל,
מגדר; משתני! של המשפחה וההורה החולה – מספר ילדי! במשפחה ,סדר לידה ,זהות ההורה החולה ,מגורי! ע!
ההורה החולה ,השכלת הורה החולה ,מצב תעסוקתי של ההורה החולה ,חומרת המחלה.
מדג! קבוצת המחקר כולל  73משתתפי! ,ובהתא! למודל ולמתאמי! שנמצאו קיימי! תשעה משתני רקע.
במטרה לשמור על היחס הרצוי בי ,מספר המשתני! לגודל המדג! ,הוצאו מ ,הרגרסיות שני המשתני! :מצב
תעסוקתי של ההורה החולה וחומרת המחלה אשר נמצאו לעיל לא משמעותיי!.
הרגרסיות נערכו לפיכ בשני צעדי! :בצעד ראשו ,הוכנסו משתני! של המתבגר  /בוגר צעיר – גיל ,ומגדר; ובצעד
שני הוכנסו משתני! של המשפחה וההורה החולה – מספר ילדי! במשפחה ,סדר לידה ,זהות ההורה החולה,
מגורי! ע! ההורה החולה ,והשכלת הורה החולה.
לוח  16מציג את הרגרסיות המרובות של רגשות כלפי ההורה החולה על משתני הרקע של המתבגר  /בוגר צעיר,
המשפחה וההורה החולה .
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לוח מס 16
רגרסיות מרובות של רגשות כלפי ההורה החולה על משתני הרקע של המתבגר  /בוגר צעיר ,המשפחה וההורה
החולה ).(N=69
רגשות חיוביי!
β
צעד 1
גיל
מגדר
צעד 2
גיל
מגדר
מספר ילדי!
במשפחה
סדר לידה
זהות ההורה
החולה
מגורי! ע!
ההורה החולה
השכלת הורה
החולה

רגשות שליליי!
β

.04
**-.35
R2=.13, p<.05

.13
-.11
R2=.03, ns.

שונות ההורי!
β

רגישות כללית
β
-.02
**-.36
R2=.13, p<.05

**.34
.07
R2=.11, p<.05

.07
*-.26
-.16

.01
-.04
.17

-.05
*-.24
*.32

*.30
.12
-.01

-.06
*-.26

-.08
*-.34

-.18
***-.39

-.11
*-.28

-.05

-.15

.06

-.03

-.17

.09

.10

.06

R2=.19, ns.
R2=.41, p<.001 R2=.16, ns.
R2=.27, p<.01
F(7,61)=1.93
F(7,61)=5.78
F(7,61)=1.69
F(7,61)=3.09
*p<.05, **p<.01, ***p<.001
הערה .מגדר ,סדר לידה ,זהות ההורה החולה ,מגורי! ע! ההורה החולה ,והשכלה הוגדרו
כמשתני דמי :מגדר=0 +אישה=1 ,גבר ,סדר לידה =0+אמצעי  /צעיר=1 ,בכור /יחיד ,זהות ההורה
החולה =0 +א!=1 ,אב ,מגורי! ע! ההורה החולה =0 +לא=1 ,כ ,,השכלה=0 +תיכונית =1 ,על
תיכונית ואקדמית.

הלוח מראה כי הרגרסיות עבור רגשות חיוביי! ורגישות כללית מובהקות .הממצאי! מעידי! כי זהות ההורה
החולה מסבירה את רגשות המתבגר  /בוגר צעיר כלפיו :הרגשות החיוביי! ,הרגשות השליליי! ,הרגישות הכללית
והתחושה של שונות ההורי! גבוהי! יותר כאשר ההורה החולה הינו הא! .בנוס ,.עוצמת הרגשות החיוביי!
והרגישות הכללית גבוהה בקרב בנות מאשר בקרב בני! ,ככל שמספר הילדי! במשפחה גבוה יותר כ ג! הרגישות
הכללית גבוהה יותר ,וככל שהנער/ה  /בוגר צעיר מבוגר יותר ,גוברת תחושתו/ה כי הוריו שוני!.
לוח  17מציג את הרגרסיות המרובות של בריאות נפשית של המתבגר  /בוגר צעיר על משתני הרקע.
לוח מס 17
רגרסיות מרובות של בריאות נפשית של המתבגר  /בוגר צעיר על משתני הרקע )(N=69
בריאות נפשית –
מדד כולל
β

רווחה נפשית

מצוקה נפשית

β

β
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צעד 1
גיל
מגדר

.05
**.36
R2=.12, p<.05

.03
**.34
R2=.11, p<.05

-.07
***-.42
R2=.17, p<.01

.08
*.27
-.12
.23
*.25
.05

.07
*.30
-.06
.15
.21
.02

-.09
**-.33
.20
-.17
*-.25
-.04

צעד 2
גיל
מגדר
מספר ילדי! במשפחה
סדר לידה
זהות ההורה החולה
מגורי! ע! ההורה
החולה
השכלת הורה החולה

-.08
-.07
.07
R2=.32, p<.01
R2=.17, ns.
R2=.26, p<.01
F(7,61)=4.04
F(7,61)=1.78
F(7,61)=3.00
*p<.05, **p<.01, ***p<.001
הערה .מגדר ,סדר לידה ,זהות ההורה החולה ,מגורי! ע! ההורה החולה ,והשכלה הוגדרו
כמשתני דמי :מגדר=0 +אישה=1 ,גבר ,סדר לידה =0+אמצעי  /צעיר=1 ,בכור /יחיד ,זהות ההורה
החולה =0 +א!=1 ,אב ,מגורי! ע! ההורה החולה =0 +לא=1 ,כ ,,השכלה=0 +תיכונית =1 ,על
תיכונית ואקדמית.
הלוח מראה כי הרגרסיות עבור המדד הכולל ומצוקה נפשית מובהקות .הממצאי! מעידי! כי מגדר המתבגר  /בוגר
צעיר וזהות ההורה החולה מסבירי! את מדדי הבריאות הנפשית .בנות ביטאו בריאות נפשית ורווחה נפשית
נמוכות מבני! ,לצד מצוקה נפשית גבוהה מה! .מתבגרי!  /בוגרי! צעירי! לאמהות חולות ביטאו בריאות נפשית
נמוכה יותר ומצוקה נפשית גבוהה יותר מאשר מתבגרי!  /בוגרי! צעירי! לאבות חולי!.
לוח  18מציג את הרגרסיות המרובות של תמיכה חברתית של המתבגר  /בוגר צעיר על משתני הרקע.
לוח מס 18
רגרסיות מרובות של תמיכה חברתית של המתבגר  /בוגר צעיר על משתני הרקע )(N=69
תמיכה
חברתית
כוללת
β
צעד 1
גיל
מגדר
צעד 2
גיל
מגדר
מספר
ילדי!
במשפחה
סדר לידה
זהות
ההורה

השתייכות

הערכה

תמיכה
חומרית

דימוי עצמי

β

β

β

β

.06
.07
R2=.01, ns.

-.01
.13
R2=.02, ns.

.05
-.17
R2=.04, ns.

.03
.15
R2=.02, ns.

.16
.04
R2=.03, ns.

-.12
-.03
-.12

-.13
.03
-.19

-.14
*-.28
.01

-.14
.08
-.14

.04
-.07
-.12

.13
.09

.06
.06

.11
.10

.06
.05

.11
.13
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החולה
מגורי!
ע!
ההורה
החולה
השכלת
הורה
החולה

-.18

-.07

-.17

*-.29

-.10

*.29

*.30

*.29

.13

*.28

R2=.18, ns.
R2=.17, ns.
R2=.17, ns.
R2=.18, ns.
R2=.20, ns.
F(7,61)=1.96 F(7,61)=1.73 F(7,61)=1.71 F(7,61)=1.80 F(7,61)=2.08
*p<.05, **p<.01, ***p<.001
הרגרסיות עבור תמיכה חברתית נמצאו לא מובהקות .יחד ע! זאת ,נית ,לראות כי השכלת ההורה החולה מסבירה
את מדדי התמיכה החברתית )למעט תמיכה חומרית( ,וכ ,,מגדר המתבגר  /בוגר צעיר מסביר את מדד ההערכה,
בעוד מגורי! ע! ההורה החולה מסבירי! את מדד התמיכה החומרית .מתבגרי!  /בוגרי! צעירי! להורה חולה
בעל השכלה אקדמית ביטאו תמיכה חברתית רבה יותר ממתבגרי! להורה בעל השכלה תיכונית .בנות ביטאו
תמיכה מסוג הערכה רבה יותר מבני! ,ואילו מגורי! נפרדי! מההורה החולה התקשרו ע! תמיכה חומרית רבה
יותר מאשר מגורי! עימו.
לסיכו! ,המשתני! המרכזיי! המנבאי! את רגשות המתבגר  /בוגר צעיר כלפי ההורה החולה ה! זהות ההורה
החולה ומגדר באופ ,שעוצמת הרגשות רבה יותר עבור בנות וכאשר הא! חולה .בהמש לכ ,הבריאות הנפשית של
בנות וכאשר הא! חולה נמוכה מזו של בני! או כאשר האב חולה .תמיכה חברתית נמצאה בעיקר פונקציה של
השכלת ההורה וגבוהה יותר כאשר ההורה החולה בעל השכלה אקדמית.

סיכו
הבדלי! מובהקי! נמצאו בי ,קבוצת המתבגרי! ובוגרי! צעירי! להורה חולה נפש לבי ,קבוצת ההשוואה.
עוצמת הרגשות כלפי ההורה בקרב מתבגרי! ובוגרי! צעירי! להורה חולה נפש נמצאה גבוהה יותר מאשר בקבוצת
ההשוואה ,בריאות! הנפשית נמצאה נמוכה יותר לצד מצוקה נפשית גבוהה יותר ,ומידת התמיכה החברתית של
מתבגרי! ובוגרי! צעירי! אלה הייתה נמוכה מזו של מתבגרי! ובוגרי! צעירי! בקבוצת ההשוואה.
בקרב קבוצת המחקר לא נמצאו קשרי! בי ,חומרת המחלה של ההורה לבי ,עוצמת הרגשות כלפי ההורה ,בריאות
נפשית או תמיכה חברתית של המתבגרי! והבוגרי! הצעירי! .בדומה ,מצבו התעסוקתי של ההורה החולה לא
נמצא קשור אל משתני המחקר.
בנות בקבוצת המחקר ביטאו עוצמה גבוהה יותר של רגשות חיוביי! כלפי ההורה החולה ורגישות כללית גבוהה
יותר מאשר בני! .בריאות ,הנפשית דווחה על יד ,כנמוכה מזו של בני! .ע! זאת ,סדר לידה )בכורי!  /לא בכורי!(
של המתבגרי! והבוגרי! הצעירי! לא נמצא קשור אל משתני המחקר.
לבסו ,.רגרסיות מרובות הראו כי רגשות כלפי ההורה החולה ובריאות נפשית ה! בעיקר פונקציה של מגדר )בנות(
וזהות ההורה החולה )א!( ,ואילו תמיכה חברתית היא בעיקר פונקציה של השכלת ההורה החולה )אקדמית(.
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פרק ד .דיו
מחקר זה ש! במוקד את חוויית ההתמודדות של ילד להורה המתמודד ע! מחלת נפש ,במחקר בחנו את
המשתני! :בריאות נפשית של הילד ,התמיכה החברתית שלו ורגשותיו כלפי ההורה החולה ,תו השוואה לקבוצת
ביקורת.
במחקר נמצאו מספר הבדלי! בי ,ילדי! לה! הורה החולה במחלת נפש וילדי! שהוריה! אינ! חולי! ,כמו כ,,
בתו אוכלוסיית הילדי! להורי! ע! מחלות הנפש נמצאו מספר ממצאי! חשובי! שיש בה! על מנת לזרוק אור
נוס .על התמודדות ילדי! אלו ועל האופ ,בו מחלת ההורה ומאפייני! הקשורי! בהורה או בילד משפיעי! על
נסיבות חייה!.
השערת המחקר הראשונה הייתה כי מתבגרי! ובוגרי! צעירי! להורה החולה במחלת נפש יחושו יותר
רגשות חיוביי! ושליליי! כלפי הוריה! ,מאשר מתבגרי! ובוגרי! צעירי! ללא הורה חולה .ההשערה אוששה
ונמצא כי לילדי! להורה נפגע נפש היו יותר רגשות חיוביי! כגו ,דאגה ואחריות וג! יותר רגשות שליליי! כגו,
בושה וכעס ,כמו כ ,,ה! גילו רגישות כללית גבוהה יותר ותחושה גבוהה יותר כי הוריה! שוני! לעומת קבוצת
הביקורת.
מעניי ,לראות כי במחקר הנוכחי רוב אוכלוסיית המחקר ) (65.8%אינ! מתגוררי! כיו! ע! ההורה החולה ועדיי,
הרגשות שחשי! כלפי ההורה ה ,החיוביי! וה ,השליליי! ה! בעוצמה גבוהה מקבוצת ההשוואה.
מחקרי! קודמי! על נכויות אחרות ) ,Duvdevany et al., 2005וינשטיי , (2005 ,,מצאו כי ילדי! להורי! נכי!
הביעו יותר רגשות חיוביי! ופחות רגשות שליליי! מאשר קבוצת הביקורת ועל כ ,הניחו החוקרי! ,כי ילדי!
להורי! נכי! חשי! יותר אחריות ויותר מודאגי! לגבי החיי! של הוריה! מאשר ילדי! להורי! שאינ! נכי! ,וכי
רגשות אלו של אחריות מונעי! מה! מלהביע רגשות עויני! ואגרסיביות ) Grant & Compas, 1995; Yahav,
.(2001
הממצא במחקר הנוכחי מביא את הייחוד והשוני שבי ,מחלת נפש לנכויות ומחלות אחרות:
במחקר הנוכחי ,ילדי! להורי! נפגעי נפש הביעו לא רק רגשות חיוביי! ברמה גבוהה יותר ,אלא ג! רגשות שליליי!
גבוהי! ביחס לקבוצת הביקורת ,ממצא זה מתאי! להנחות קודמות בספרות בנוגע לרגשות ילדי! להורה ע!
מחלת נפש.
בספרות המחקרית בנושא ילדי! להורי! ע! מחלות נפש חוקרי! מדגישי! את קיומ! של הרגשות החיוביי!
שהילדי! הביעו כגו :,דאגה ואחריות לביטחונו של ההורה ,לבריאותו ,לדאגה לטיפול בו ולעתידו של ההורה
) Aldridge & Becker, 2003; Edlund, Knutsson- Medin & Remklint, 2007; Cribb et al., 2004; ;Paulson,

36
; (Farrel et al., 2001 Tibbo, & Valiakalayil, 2004כמו כ ,,רגשות חיוביי! של אהבה להורה ) Hinshaw,
 .(2004; Browning & Duncan, 2009; Edlund et al., 2007רגשות חיוביי! כגו ,דאגה ואחריות באי! לידי
ביטוי אצל חלק מהילדי! בנטילת תפקידי! הוריי! ובמילוי משימות שאינ ,באחריות! כמו עזרה להורה ,טיפול
באחי! וכו'
).(Aldridge & Becker,2003;Becker, 2000
לצד הרגשות החיוביי! שצוינו ,בולטי! רגשות שליליי! ביחס להורה החולה וכפי שנמצא במחקר הנוכחי,
עוצמת! הייתה גבוהה יותר אצל ילדי! להורי! ע! מחלת נפש לעומת קבוצת הביקורת .ממצא זה מתאי!
לממצאי! של מחקרי! קודמי! המדגישי! את קיו! הרגשות הקשי! כלפי ההורה החולה .הרגשות השליליי!
שנמצאו בספרות כללו מבוכה ופחד שג! ה! כילדיה! של ההורי! החולי! יחלו במחלת ההורה ) Farrel et al.,
 ,(2001בושה במחלת ההורה ובושה מהתפרצות של ההורה בציבור ,תחושות עצב על מחלת ההורה ,עלבו ,ותסכול
בשל התנהגות ההורה ומחלתו ) Cuff & Pietsch, 1997; Ostman, 2008; Somers, 2007; Paulson et al.,
 .(2004רגשות נוספי! שתוארו הינ! הימנעות ,בריחה ,בדידות ,עוינות כלפי ההורה ,תחושות כי ההורה נטש אות!,
דאגה ופחד מהתנהגויות בלתי צפויות של ההורה ,כעס על ההורה ותחושת אבל על ההורה ועל כ שלא זכו
למשפחה נורמטיבית ) Valiakalayil et al., 2004; Hinshaw, 2004; Browning & ; Edlund et al., 2007
 .(Duncan,2009;Compas, Ey, & Worsham, 1997;Blanch et al. 1994אחד החששות המרכזיי! שתואר ע"י
ילדי! היה פרידה מההורה ,האופייני למחלות נפש ,בעקבות ניסיו ,התאבדות ,פגיעה עצמית ,אשפוז ,או העברת
ההורי! להסדר מגורי! חלופי ,ונראה כי חלק מהילדי! חווי! תחושות אשמה קשות בגלל הופעת המחלה אצל
ההורה )גולדברג (Ostmen, (2008; Riebschleger, 2004 1990 ,ועל כ שה! בריאי! ומצליחי! או שצריכי!
לעזוב את הבית ) ,(Dunn, 1993; Dickens & Marsh, 1998או על כ שלא עזרו מספיק להורה להרגיש טוב ולא
הצליחו למנוע את התפרצות המחלה ) (Finzy & Stange, 1997ומתארי! בלבול וחוסר אוני! שחשו כילדי!
וכבוגרי! כלפי הוריה! ).(Farrel et al., 2001
ההשערה השנייה סברה כי מתבגרי! ובוגרי! צעירי! להורה החולה במחלת נפש ידווחו על בריאות
נפשית נמוכה יותר מאשר מתבגרי! ובוגרי! צעירי! ללא הורה חולה נפש ,ההשערה אוששה למעט מדד רווחה
נפשית.
השערה זו עולה בקנה אחד ע! הספרות המדגישה את ההשלכות השליליות של מחלת נפש של הורה על הבריאות
הנפשית של ילדיו.
השערה זו התבססה על ההנחה כי בריאות נפשית של ילדי! ומתבגרי! קשורה ע! גורמי! גנטיי! וסביבתיי!
ובתו הגורמי! המשפיעי! בסביבה קיימי! הקשרי! ע! הורי! ,אחי! ,חברי! ,מורי! ,משפחה מורחבת ,בי"ס
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והחברה ) ,(Beauchaine & Hinsshow, 2008; Beidel & Turner 2005; Wilmshurts, 2005מחקרי! הדגישו כי
לילדי! של הורי! החולי! במחלות נפש קיי! סיכוי לפתח הפרעות פסיכולוגיות או הפרעות נפשיות מתמשכות
לאור פגיעות! הגנטית ולאור המחלה עצמה של ההורה או הסימפטומי! שלה ,כמו ג! מההפרעות הפסיכו+
סוציאליות הנלוות במשפחה כמו :קשיי! בנישואי ,,מתח וריבי! בי ,בני המשפחה וניכור ,עוני וחוסר במערכות
תמיכה ) ;Hare & Shaw, 1965; Graham, Richman & Stevenson, 1982; Quinton & Rutter, 1984
 .(Emery,neale & Weintraub, 1982; Dunn, 1993מחקר אור ) (Quinton& Rutter, 1984שנמש ארבע שני!
מצא כי שליש מהילדי! להורי! חולי נפש ,פיתחו הפרעה נפשית מתמשכת ,שליש פיתחו קשיי! נפשיי! זמניי!
ושליש לא הראו שינוי או הפרעה רגשית או התנהגותית .מחקר אחר ,מצא כי בי 25%+50% ,מהילדי! להורי! חולי
נפש עשויי! לחוות הפרעות פסיכולוגיות במהל הילדות וגיל ההתבגרות ,וכי 10%+14% +מילדי! אלו עשויי!
לעבור אבחנה של מחלת נפש קשה בשלב מסוי! בחייה! ).(James, Weekes & Worland, 1987

מחקרי!

שנערכו בשני! האחרונות חיזקו א .ה! את טענות המחקרי! הותיקי! והראו שיעורי! גבוהי! יותר של הפרעות
בהתנהגות ,הפרעות בהתפתחות ובעיות רגשיות אצל ילדי! להורי! ע! מחלת נפש לעומת האוכלוסייה הכללית
) Maybery, Ling, Reupert & Szakacs, 2005; Beardslee, Gladstone & Versage, 1998; Ciccheti,
& Rogosch, & Toth, 1998; Free, Klimesdougan & Ronsaville, et al., 1999; Hoefnagels & Meesters
.(Simenson, 2007
מחקר אחר ) ,(Tunnard, 2004ציי ,השלכות לטווח ארו שעשויות להיות לילדי! של הורה נפגע נפש כמו חרדה,
דיכאו ,וחששות שלא יהיו מסוגלי! להתמודד ע! קשיי! ומשברי! שיתקלו בה! בחיי! ,אחד המחקרי! מצא כי
ילדי! להורה ע! מחלת נפש גילו יותר הפרעות נפשיות ויותר בעיות בביה"ס ).(Somers, 2006
ילדי! לאמהות ע! מחלת נפש ,הראו חרדה וחוסר ביטחו ,המלווי! בקשיי! בחשיבה ,כמו כ ,,הראו חוסר גמישות
בהתמודדות ,נמצאו פחות פתוחי! מבחינה רגשית ,והפגינו פחות אסטרטגיות התמודדות לעומת ילדי! ללא
אמהות ע! מחלת נפש ).(Coulthard et al., 2009
ג! מחקרי! על ילדי! לאמהות ע! דיכאו ,מחזקי! את ממצאי המחקר הנוכחי ,נמצא קשר בי ,דיכאו,
הא! לתוצאות פסיכולוגיות שליליות ובריאות נפשית נמוכה לילדי! אלו ,לאור האפקט השלילי של הא!,
התנהגויות הוריות לקויות וההתנהגויות הדיכאוניות ,עשויה להיווצר סביבת חיי! לוחצת כרונית ,ילדי! אלו גילו
סימפטומי! של חרדה ודיכאו ,גבוהי! לעומת קבוצת ביקורת ) Brennan, Hammen & Shir, 2004; Champion,
 .(Compas, Jaser, Potts, Reeslund, Shears& Simmons, 2009דיכאו ,של הא! ידוע כקשור לבעיות רגשיות,
קוגניטיביות והתפתחותיות של הילדי! ) ,(Chiodo et al., 2005בעיות הקשורות בנפש הילד עשויות להשפיע על כל
האספקטי! של ההורות ויחסי ההתקשרות ועשויי! להביא לחוויות קשות של הילדי! של הזנחה או התעללות
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פיזית או רגשית ) .(Howe, 2005ג! הספרות על ה"ילד ההורי" מביאה קשרי! בי ,מילוי תפקיד הורי לבי ,בריאות
נפשית של הילד ,ומראה כי נמצא קשר בי ,מילוי תפקיד "ילד הורי" לבי :,התנהגות מינית מסתכנת ,שימוש בסמי!
ובאלכוהול ,אגרסיביות ,דיכאו ,,חרדה  ,צמצו! רגשי ,סגירות ,מתח ומצוקה ותפיסה עצמית נמוכה הקשורי!
באופ ,ישיר לבריאות הנפשית של הילד )יעקובי –זאול ;2008 ,,דבאגJurkociv et al. 1991; Burton, 2007; ;2009 ,
.(Anderson, Emshoff, Godsall & Stanwyck, 2004; Luthar& McMahon, 2007
חשוב לציי ,כי קיי! מחקר ג! על ההשלכות החיוביות שיש לילדי! למרות מחלות הוריה! .באחד המחקרי!
אע"פ מחלת הנפש של ההורה ולמרות העובדה שהילדי! גדלו בממוצע ב 3+סטי! שוני! של משפחות ,ע"י סבי!,
דודי! שסיפקו מודל הורי חלופי ,הילדי! הצליחו להתגבר על מכשולי! ,לסיי! בית ספר תיכו ,ע! תעודה ,עבדו
הערה]:[1m

בהצלחה בשוק החופשי והיו ע! בני זוג או חבר קרוב ) , (Caton, Cournos, Felix & Wyatt, 1998מחקרי!
אחרי! ציינו רווחי! שהילדי! השיגו ממצב! המשפחתי כמו יכולת בבניית סדר עדיפויות שונה ,חיזוק מערכות
יחסי! ע! בני המשפחה וצמיחה אישית ) & McCausland & Pakenham, 2003; Pakenham, Samios
(Soronoff, 2004
ההשערה שלישית כי מתבגרי! ובוגרי! צעירי! להורה החולה במחלת נפש ידווחו על תמיכה חברתית
נמוכה יותר מאשר קבוצת הביקורת אוששה א .היא וחיזקה ממצאי! קודמי!.
משפחות לאד! ע! מחלת נפש חוות יותר בידוד חברתי לאור המחלה ) Finzi & Stange, 1998 ;Maybery et al.,
 ,(2005למחלת ההורה יש השפעה על הסתגלות חברתית של ילדיה! ,עבור ילדי! אלו קיימות הזדמנויות חברתיות
מוגבלות ליצור רשת חברתית וליצירת קשרי! חברתיי! ע! קבוצת השווי! ,בנוס .קיימות אפשרויות מוגבלות
לקחת חלק בשעות פנאי ופעילויות שונות ,כ יתכ ,שילדי! אלו יסתגלו פחות מבחינה חברתית ויהיו בעלי סטטוס
חברתי נמו )גולדברג ;1990 ,פינציBilsborrow, 1992; Aldridge & Becker, 1993; Becker & 1989 ,
;.(Dearden,1995, 1998
יתכנו מספר הסברי! כפי שמובאי! בספרות לכ שלילדי! להורי! נפגעי נפש יש מערכת תמיכה חברתית
מצומצמת :הסבר מרכזי שעלה בספרות נובע מההכרה כי כאשר הילדי! ממלאי! תפקידי! הוריי! בבית ,עשוי
התפקיד להתנגש ע! אבני יסוד בסיסיי! בהתפתחות כגו ,בניית מערכות יחסי! ע! חברי! ואוטונומיה גבוהה,
כאשר הילד צרי להיות בבית על מנת למלא את התפקידי! השוני! קיימת הפרעה מסוימת ליכולתו לבנות קשרי!
חברתיי! ) ;Becker & dearden, 2000; Burton, 2007; Gates & Lackey, 2001; Bursnall el al., 2006
; .(Cheung, Doubtfire, Jackson, Stainton, Thomas & Webb 2003;Champion et al., 2009ילדי! אלו
משקיעי! הרבה מאוד בבית! ובעזרה להורה בהתמודדותו ,מה שניכר מחד בבגרות מוקדמת ולמידת מיומנויות
פרקטיות שסייעו בעצמאות! ,א מאיד הביא לצמצו! הזדמנויות חברתיות ).(Becker & Dearden, 2000
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באחד המחקרי! נמצא כי לילדי! להורי! ע! מחלות נפש היה פחות קשר ע! קרובי משפחה וחברי! כי ה! בילו
יותר זמ ,בבית ).(Somers, 2006
הסבר אחר נוגע לתיאוריית ההתקשרות שמציעה כי ילד להורה ע! מחלת נפש עשוי לפתח התקשרות לא
בטוחה ע! ההורה וכ להפריע למערכת היחסי! הנוצרת ע! ההורה ובהמש החיי! להשפיע על התקשרות כבוגר
במערכות יחסי! ,במחקר שנער הילדי! הללו העתיקו תחושות של פחד וניתוק שחוו בילדות כלפי ההורה החולה
לבגרות! ועל כ ,התקשו לפתח מערכות יחסי! בוגרות המבוססות על אמו ,ורגישות ) Browning & Duncan,
.(2009
הסבר נוס .מתקשר ליכולת הילד לקריאת מצבי! חברתיי! ולהבנת הזולת ,מחקר אחד ) Coulthard et
 ,(al.,2009הראה כי לילדי! של הורה נפגע נפש קיי! קושי בהבנת האחר לאור חוסר יכולת להוציא את עצמ!
מהסיטואציה ולראות ילד אחר במקו! ,בעיה כזו יכולה להביא לקושי ביצירת קשרי! חברתיי! לאור הקושי
בהתמודדות ע! קונפליקטי! חברתיי! ,והקושי לאבח ,כיצד האחר מרגיש או חושב.
הסבר נוס .עשוי להיות הסטיגמה לילדי! אלו בגלל מחלת הוריה! כפי שהדגישו מספר מחקרי! ) Elliot,
 ,(1992; Landells & Pritlove, 1994; Coombes & Imrie, 1995כמו כ ,,נפוצה שתיקה והסתרה של הילדי!
הללו את מחלת הוריה! בגלל פחד מעוינות של החברה וחוסר הבנה של קבוצת השווי! את חייה! והנסיבות שבה,
ה! חיי! ,דבר המעודד בידוד חברתי ) Aldridge & Becker, 1993, 1994; Becker& Dearden,1998; Gopfert
 .(et al., 1996; Boydell, Gladstone & Mckeever, 2005אחד המחקרי! לילדי! לאמהות ע! סכיזופרניה תיאר
את הבידוד החברתי שחשו הילדי! ואת הניכור לאור מחלת הא! ,ה! לא סיפרו מה קורה אצל! במשפחה לחברי!
מתו תחושה שאסור לספר ,או חשש מהשפלה ובושה ,כמו כ ,,חשו בלבול בי ,העול! שהכירו בבית והעול! שבחו-
שיוצג ע"י חברי! מבי"ס ותיארו קושי לגשר על הבלבול וליצור קשרי! חברתיי! ) .(Dunn, 1993הילדי! עשויי!
לחוש בושה בהורה החולה ולהימנע מלהזמי ,חברי! הביתה וע"י כ להתרחק מקבוצות חברי!,כפי שציינו חלק
מהילדי! כי הקשיי! החברתיי! שלה! לא נבעו ממחלת ההורה ובעיותיו אלא מההפליה של האחרי! לגבי
מוגבלות ).(Tunnard, 2004
החשיבות של התמיכה החברתית לילדי! להורה ע! מחלת נפש ניכרת במחקרי! בה! הביעו החוקרי! את
החשיבות הרבה שהייתה לילדי! לקשר ע! חברי! ואחי! נוספי! במשפחה כמקור לתמיכה בזמ ,משבר
) Maybery et al., 2005 ;O'Connell, 2008; Caton et al., 1998; Fudge & Mason, 2004; Ervast,
 ,(Huupponen, & Polkki, 2004 Paulson et al., 2004כמו כ ,בולט מקור תמיכה נוס .מרכזי וחשוב עבור
הילדי! היו קרובי! כמו סבי! ,סבתות ,דודי! ודודות אשר עוזרי! להורה החולה בגידול הילדי! ובמיוחד
בתקופות בה ,ההורה אינו מתפקד )  .(Browning& Duncan, 2009; Smith, 2004יחד ע! זאת ,באחד המחקרי!
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) (Cogan& Mayes & Riddell, 2005נמצא כי ילדי! להורי! נפגעי נפש פחות יחפשו עזרה ותמיכה חברתית
מאשר ילדי! להורי! ללא מחלה.
מחקר שנער בישראל מדגיש את אפשרויות ההתערבות שעשויות לעזור בתחו! זה ,הוקמה קבוצה לילדי!
בגילאי ,10+11+שמטרתה שיפור מיומנויות חברתיות והפחתת הבידוד החברתי ,בסו .ההתערבות הקבוצתית,
ילדי! העידו שלמדו ל"ראות" את עמדתו של הצד השני ,חוו פחות מריבות ע! קבוצת השווי! ,הצליחו להבי ,מה
המקו! שלה! בתו קונפליקטי! חברתיי! ,כמו כ ,ניכר כי הקבוצה סייעה בהעלאת הביטחו ,העצמי ) & Finzi
(Stange, 1998
עולה כי יש צור לאפשר לילדי! אלו לפתח את הקשרי! ע! קבוצת השווי! וע! אחיה! כמו ג! קשרי!
נוספי! במשפחה המורחבת ומחוצה לה כגורמי! שיכולי! לקד! עמידות בקרב ילדי! אלו ולקד! את הסתגלות!
והשתלבות! בחברה.
השערה רביעית הייתה כי משתני! של ההורה חולה הנפש :חומרת המחלה של ההורה ומצב תעסוקתי שלו
ימצאו קשורי! ע! רגשות המתבגר  /הבוגר הצעיר כלפיו ובריאותו הנפשית.
בניגוד להשערה ,חומרת המחלה ומצבו התעסוקתי של ההורה החולה לא נמצאו קשורי! למשתני המחקר.
ההשערה בנוגע למצב התעסוקתי של ההורה ,התבססה על ההנחה כי עבור כל אד! –בריא או מוגבל ,העבודה
מהווה הזדמנות לשייכות חברתית ,הישגיות ,יצרנות ותחושת ער עצמי ).(Freedman & Lynch-Fesko, 1996
תעסוקה בעבודה קבועה נמצאה בקשר ע! סבירות נמוכה לבעיות פסיכולוגיות ) Hammarström, Novo &Reine,
 ,(2008כמו כ ,נמצא כי לתעסוקת הא! מצופות להיות השלכות חיוביות על בריאות נפשית של הילדי! מכיוו,
שהתעסוקה מחזקת את הדימוי העצמי של האמהות ומחזקת את המשמעת ואת המבנה המשפחתי שנוצר משגרת
העבודה ,לעומת מצב של חוסר תעסוקה ) .(Gregg, Harkness & Smith, 2009אצל אוכלוסיית נפגעי נפש ,לעבודה
ער מרכזי בהתמודדות ע! תופעות המחלה ותהליכי החלמה ממנה )לכמ ,(Rogers, 1995 ;1998 ,,תעסוקה בשכר
מחו -לבית נמצאה כגור! מג ,לנשי! שסבלו מדיכאו ,,כמו כ ,נמצא כי נפגעי הנפש צריכי! הזדמנות אמיתית
לעבודה בשכר שתשפיע על המיומנויות ועל החוויות שלה! ) .(Tunnard, 2004על כ ,הועלתה ההשערה כי א!
התעסוקה של הורה נפגע נפש תהווה עבורו אמצעי להשתלבות בחברה ולתחושת ער עצמי גבוהה יותר ,ג! ילדיו
יחושו כלפיו רגשות חיוביי! יותר ,ובריאות! הנפשית תהיה גבוהה יותר.
הסבר אחד לכ שההשערה לא אוששה יכול להיות קשור לאופי התעסוקה של ההורה החולה ,ידוע כי
קיימות מסגרות מוגנות בה! ההורי! החולי! במחלות נפש עשויי! לעבוד כגו :,מפעלי! מוגני! ,מועדוני!
תעסוקתיי! ,או עבודה בתעסוקה נתמכת בשוק החופשי .במחקר שנער על איכות חיי! של אנשי! ע! נכויות
שונות העובדי! במפעלי! מוגני! ,נמצא כי תרומתה של העבודה לאיכות החיי! של אנשי! ע! נכויות המועסקי!
במפעלי! מוגני! נמצאה נמוכה ,יתכ ,שתעסוקה "מוגנת" אינה נתפסת ע"י המועסקי! ובני משפחותיה! כ"עבודה
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של ממש" ,אלא ברירת מחדל בי ,שני מצבי! בלבד :היעדר תעסוקה או תעסוקה מוגנת ,זאת מכיוו ,שהעובדי!
האחרי! במפעל ג! ה! לרוב נפגעי נפש ,המטלות המבוצעות הינ ,מונוטוניות ואינ ,מאתגרות והשכר החודשי הינו
מופחת ואינו מתקרב לשכר הממוצע במשק )כ (2001 ,-ועל כ ,התעסוקה אינה תורמת לדימוי של ההורה החולה
בעיני ילדיו שמשווי! את עבודת ההורה לעבודות "רגילות" של הורי! לחברי! מקבוצת השווי! .נמצא ג! כי שכר
נמו ,פעולות חזרתיות ותגמול לפי תפוקה כפי שנהוג במפעלי! אלה ,פוגעי! בשביעות הרצו ,מהעבודה ,ובאיכות
החיי! של משתקמי! במפעלי! מוגני! ).(Cheyney, Greenberg, Griffin & Rozenberg, 1996
הסבר אחר אפשרי הוא כי הילדי! במחקר הנוכחי לא ראו את התעסוקה הנוכחית כבעלת משמעות אלא
את המקצוע המקורי של ההורה הקשור בהשכלתו ואולי א .בהישגיו טר! המחלה ,או בשלבי! מוקדמי! שלה
ולכ ,התעסוקה הנוכחית שלה הוריה! החולי! ,שעשויה להיות במסגרות מוגנות ,אינה מקדמת בריאות נפשית של
הילדי! ורגשות חיוביי! יותר מאשר מצב בו ההורה אינו מועסק.
יתכ ,שלאור המורכבות של מחלת הנפש ,ילדי! להורי! ע! מחלות נפש יותר "סלחניי!" כלפי הוריה!,
משו! שרואי! את הקושי הרב של ההורה בתפקוד ובהתמודדות יומיומית ע! המחלה ,ה! פחות מצפי! שהוריה!
יצאו לעבודה ועל כ ,פחות מושפעי! ממצב תעסוקתי של ההורה ,ולא מחשיבי! אותו כגור! משפיע על היות
ההורה מתפקד או לא.
הסבר אחר יכול להיות שתעסוקת ההורי! עשויה להביא לפיקוח מופחת על הילדי! ובכ להשלכות
שליליות על מתבגרי! כמו :עישו ,,שתייה ופשיעה וילדי! בוגרי! עשויי! למלא תפקידי! הוריי! בעזרה לאחי!
הקטני! ) ,(Chase-Lansdale& Duncan, 2001כ שיתכ ,שבמחקר זה סיבה נוספת לחוסר המובהקות שנמצאה
היא ,שתעסוקת ההורה לא הביאה לתוצאות של בריאות נפשית גבוהה יותר ורגשות חיוביי! יותר.
הממצא הנוכחי שונה מממצא קוד! ,במחקר שהשווה בי ,מתבגרי! להורי! עיוורי! ומתבגרי! ללא
הורי! עיוורי! ,נמצא כי עבודת האב משפיעה על הרגישות הכללית של המתבגר ועל מספר החברי! הטובי! שיש
לו ,כ שכאשר האב עובד ,רגישות המתבגר תהיה נמוכה יותר ומספר חבריו יהיה גבוה יותר וכאשר האב לא יעבוד
המתבגר יחוש יותר מחויבות ודאגה ויותר כעס ובושה כלפי הוריו )וינשטיי.(2005 ,,
ממד חומרת המחלה הוא תיאור הכרוניות של מחלת הנפש ,ההנחה הבסיסית הייתה שככל שמצב המחלה
של ההורה יהיה יותר כרוני ,יבואו לידי ביטוי יותר ליקויי! של המחלה ,אישיותיי! ,תפקודיי! וחברתיי! ותקושר
ע! בריאות נפשית נמוכה של ילדיו ורגשות שליליי! כלפי ההורה.
יתכ ,כי הסיבה שההשערה בנוגע לחומרת המחלה לא אוששה היא לאור בדיקה מתודולוגית לא טובה מספיק.
הסבר אלטרנטיבי עשוי להיות ,שאופייה המורכב של מחלת הנפש הוא זה אשר קובע את בריאות! הנפשית של
ילדיו ורגשותיה! להורה ועל כ ,פחות משפיעה חומרת המחלה ,כ שעבור הילד בעצ! העובדה שההורה חולה יש
השפעה על בריאות נפשית ועל הרגשות להורה ,יתכ ,ג! כי לילדי! קשה להערי בעצמ! את חומרת המחלה של
ההורה ,כי מבחינת! ההתמודדות שלה! היא במרכז ,וקשה לה! להשוות למצבי! אחרי! ויתכ ,שהמדדי!
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לחומרת המחלה אינ! משקפי! את החוויה האישית שלה!.
בולט כי המדד בוח ,מצבי! של אשפוזי! פסיכיאטריי! כקריטריו ,לחומרת המחלה והכרוניות שלה ,חשוב לציי,
כי ישנ! חולי! אשר אינ! מגיעי! לאשפוז מסיבות שונות ,אחת מה ,היא ההתנגדות לאשפוז פסיכיאטרי ,במצבי!
אלו ,המצב הנפשי עשוי א .להידרדר מאשר במצבי אשפוז ,לאור העובדה שלא ניתנת התערבות בפיקוח צמוד כמו
שביה"ח מאפשר ,ואז יתכנו מצבי! אקוטיי! אליה! נחשפי! בעיקר בני המשפחה הקרובה הנמצאי! ע! החולה
והסבל הנגר! לחולה ולמשפחתו עשוי להיות רב.
השערת המחקר החמישית טענה כי א( בנות ידווחו על רגשות חיוביי! יותר כלפי ההורה החולה ובריאות,
הנפשית תהיה גבוהה יותר בהשוואה לבני! .ב( בני! ובנות בכורי! ידווחו על רגשות חיוביי! יותר כלפי ההורה
החולה ובריאות! הנפשית תהיה גבוהה יותר בהשוואה לבני! ובנות שאינ! בכורי!.
הממצאי! מלמדי! כי נמצאו רגשות חיוביי! גבוהי! בקרב בנות מאשר בקרב בני! בהתא! למה ששוער
ובניגוד למה ששוער ,הבריאות הנפשית של בנות ,דווחה על יד ,כנמוכה מזו של בני! .בבסיס ההשערה התבססתי
על ההנחה כי יש הרואי! בלקיחת התפקיד ההורי כדר של הילד להתמודד ע! הפחדי! שלו לגבי מחלת הנפש של
ההורה ,היכולה א .לתרו! להתקשרות בטוחה ע! ההורה החולה ולהרגיע את החששות הקשורי! למחלת הנפש
של ההורה ולחזק מיומנויות שונות אצל הילדי! ) (Aldridge & Becker,2003כמו כ ,,לקיחת תפקיד הורי עולה
מתו רגשות חיוביי! של דאגה ואחריות כלפי ההורה ,ועל כ ,שיערתי כי בנות יביעו יותר רגשות חיוביי! מבני!
וה ,תראינה יותר תפקידי! הוריי! מאשר בני! ובריאות ,הנפשית תהיה גבוהה יותר.
יתכ ,כי לאור ההשפעה הרבה שיש בחשיפת הבנות למחלת ההורה ,נוצר לח -נפשי גבוה אצל ,ודאגה שאינ!
מקדמי! בריאות נפשית גבוהה.
המגדר של המתבגרי! נמצא בספרות כגור! משפיע על הפרעות פסיכולוגיות של מתבגרי! ,נמצא כי
למתבגרות היו הפרעות פסיכולוגיות רבות יותר מאשר למתבגרי! ונמצא כי בנות סובלות יותר מבעיות נפשיות
מאשר בני! ) .(Last & Weiss, 2001יתכ ,שהממצא קשור לתפקידי! מסורתיי! של מגדר )(Jurkovic, 1997
ולנטייה גבוהה של בנות להיענות למתח שחווי! אחרי! ).(Cummings Emery, Goeke-Morey & Peris, 2008
קיי! הבדל מגדרי ג! במילוי תפקיד הורי ,נמצא כי בנות ממלאות תפקיד זה יותר מבני! )הררDuryea, 1996 ,
; (2007; Bursnal, Cannon, Chiu & Pakenham, 2007; Bar-on, Shulman, Tzur & Walsh, 2006וכי בנות
יותר מועדות להיות מושפעות רגשית מהלח -שבטיפול פיזי או רגשי בהורה חולה ) &Kessler, Mcloed
 (Wethington, 1987וה ,מועדות יותר מאשר בני! לקחת תפקידי טיפול ובשל כ להיות יותר מושפעות מהלח-
שיקיריה ,חווי! ,ולחוות רמות גבוהות של סימפטומי! של חרדה ודיכאו ,ועומס רגשי ) ;Compas & Grant, 1995
.(Dura, Haywood-Niler & Kiecolt- Glaser, 1990
ג! במחקר על ילדי! להורי! עיוורי! נמצא כי הבנות גילו רגישות גבוהה יותר מאשר הבני! )ויינשטי(2005 ,,
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באופ ,כללי ניכר כי נשי! מטפלות נמצאו יותר במצוקה מאשר גברי! מטפלי! ) ;Cafasso& Miller, 1992
 ,(Dura, et al., 1990חוקרי! הציעו שלושה הסברי! להבדל המגדרי במצוקה סביב הטיפול בב ,משפחה .1 :נשי!
וגברי! חשופי! לרמות שונות של לחצי! .2 .נשי! וגברי! שוני! במודעות הרגשית שלה! למצוקה שה! חווי!.
 .3גברי! ונשי! למדו לענות למצוקה ע! אסטרטגיות התמודדות שונות ,כ שנשי! חוות מתח כתוצאה מהטיפול
בב ,משפחה בגלל שה ,משתמשות באסטרטגיות התמודדות פחות יעילות להורדת המתח מאשר גברי! ) & Knight
 ,(Lutzky, 1994נשי! משתמשות באסטרטגיות ממוקדות ברגש +התעלמות מהבעיה ,בריחה מהבעיה או חיפוש
תמיכה חברתית ואילו גברי! מחפשי! דרכי! לפתור את הבעיה ).(Folkman & Lazarus, 1985
מחקר נוס .על ילדי! מטפלי! מצא כי בנות ביטאו יותר בעיות ודאגות ביחס לרווחה הנפשית שלה! ,יתכ ,שיש
צרכי! מיוחדי! שצרי להיות מודעי! אליה! ביחס לבנות )(Cree, 2003
מספר מחקרי! הדגישו כי קיי! הבדל במשימות השונות שלוקחי! עליה! בני! לעומת בנות בטיפול ,כ שמענה
רגשי מאופיי ,יותר ע"י בנות מאשר בני! )הרר (Alvarez, 2005; McMahon & Luther, 2007 ; 1996 ,ויתכ ,לפי
ממצאי המחקר הנוכחי הנתמ במחקרי! קודמי! ,כי מענה רגשי שנית ,ע"י הבנות מביא לשחיקה נפשית גבוהה
יותר אצל.,
החלק השני בהשערה לא אושש ,כ שלא נמצאו הבדלי! ברגשותיה! של המתבגרי! והבוגרי! הצעירי!
כלפי הוריה! ובבריאות! הנפשית לפי היות! ילדי! בכורי!  /לא בכורי!.
ממצא זה מנוגד לממצאי! ממחקרי! קודמי! על השפעת סדר הילודה על מצב נפשי של הילדי! ועל רגשותיה!
כלפי ההורי! ,מחקרי! קודמי! מצאו כי ילדי! בכורי! נוטי! למלא את תפקיד "הילד ההורי" יותר מאשר ילדי!
לא בכורי! )הרר;Alvarez, 2005; Luther & McMahon, 2007;1996 ,
 ,(Duryea, 2007, Ireland & Pakenham, 2009וככל שגיל הילד גבוה יותר ,הילדי! מדווחי! על מילוי תפקיד
הורי גבוה יותר וכאשר יש בבית ילד בכור ,הלוקח את תפקיד ההורה וממלא את מקומו במידה סבירה אזי הנזק
לילד הצעיר קט ,יותר )כצנלסו .( Luther &McMahon, 2007;1995 ,,אחד המחקרי! הראה כי לילדי! בוגרי!
יותר ,היו יותר בעיות ודאגות ביחס לרווחה הנפשית שלה! ).(Cree, 2003
ממצא זה מחדד את ייחוד המחקר הנוכחי ואת העובדה כי יתכ ,וסדר הילודה אינו מהווה גור! המשפיע על
בריאות נפשית ורגשות להורה החולה ,אלא עצ! היות ההורה חולה היא בעלת חשיבות גבוהה ומשפיעה באופ,
דומה על ילדי! בכורי! וצעירי!.
ממצאי נוספי הקשורי באוכלוסיית המחקר
המשתני! המרכזיי! שנמצאו במחקר כמנבאי! את רגשות המתבגר  /בוגר צעיר כלפי ההורה החולה ואת
בריאותו הנפשית ה! זהות ההורה החולה ומגדר ,כ שעוצמת הרגשות רבה יותר עבור בנות וכאשר הא! חולה
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והבריאות הנפשית של בנות וכאשר הא! חולה נמוכה מזו של בני! או כאשר האב חולה .ממצא זה נמצא בהלימה
ע! ממצאי! קודמי! של אוכלוסיית הנכי! בכלל ונפגעי הנפש בפרט.
במחקר שנער על ילדי! להורי! חולי! בסרט ,נמצא כי נערות ככלל הציגו סימפטומי! חמורי! יותר משל נערי!
ונערות שאימ ,הייתה חולה הציגו סימפטומי! חמורי! יותר מנערות שאביה ,היה חולה ומנערי! שאביה! או אימ,
היו חולי! ,נמצא ג! ,כי הנערות לאמהות החולות דיווחו ג! על יותר אירועי לח -הקשורי! לאחריות המשפחה
) .(Compas, et al., 1994במחקר אחר שנער על התמודדות של ילדי! לאבות ע! פגיעה בעמוד השדרה נמצא כי
היחסי! ע! האב הנכה לא נפגעו כתוצאה מהנכות ,סמכותיות האבות נשארה וכ ,ילדיו לא ביטאו בושה ולא דיווחו
על יחס שלילי מצד סביבת!  ,בנוס .דיווחו על עמדות חיוביות כלפי האבות לעומת קבוצת ביקורת ).(Buck, 1980
מחקר שנער במשפחות בה! יש הורה נפגע נפש ,הדגיש כי במקרי! שהאב הוא ההורה החולה במקו! הא!,
השינויי! בטיפול ההורי הינ! בשיעורי! נמוכי! יותר ופחות מובהקי! .ממצא זה קשור ע! הנחות קודמות שבה,
הודגש כי השפעות על הילד הקשורות במחלת נפש של האב מנבאות בעיות נפשיות נמוכות יותר או לא קיימות
לעומת מצב בו הא! היא החולה ) .(Smith, 2004יתכ ,והסיבה לכ הינה שכאשר האב חולה ,עדיי ,הא! מסוגלת
למלא לפחות חלק מתפקידיה המסורתיי! כגו ,מטלות הבית ודאגה לבני המשפחה הנחשבי! בתפקידי המי,
הנלמדי! של נשי! יותר לעומת גברי! ) ,(Sandler & Wolchik, 1997כ שהפגיעה בשגרת החיי! תהיה פחותה
מאשר במצב שבו הא! היא החולה ואינה ממלאת תפקידי! אלו והמשפחה כמערכת עוברת משבר וצריכה
להתאי! עצמה למילוי תפקידי הא! באופ ,שונה מהרגיל.
באופ ,כללי ,נראה כי חוקרי! עסקו יותר במחקריה! בנושא השפעות מחלת הא! על הילדי! )לדוג'+
Coulthard et al., 2009;Diaz- Caneja & Johnson, 2004;Champion et al., 2009; Lewandowski,
 ( Mowbray & Oyserman, 2004; Duryea, 2007; Dunn, 1993ולא נמצאו מחקרי! העוסקי! בהשפעת מחלת
האב על הילדי! או עוד מחקרי! המשווי! בי ,המיני! של ההורה החולה והשפעת! על הילדי!.
הסבר נוס .למחקר הנוכחי עשוי להיות שיתכ ,כי במקרי! והאב חולה הילדי! לא גדלו איתו אלא ,במקרה
של גירושי הורי! נשארו ע! הא! ,במקרה כזה אינ! חשופי! למחלת האב באופ ,יומיומי ועל כ ,יתכנו רגשות
בעוצמה שונה כלפי האב החולה ,מאשר במצב בו הילדי! מתגוררי! ע! ההורה החולה .במחקר המש נית ,יהיה
לבחו ,לעומק את ההבדלי! בי ,מגדר ההורה החולה ומגדר הילד ובריאות נפשית ,הסתגלות חברתית ועוד.
ממצא נוס .היה ,כי ככל שמספר הילדי! במשפחה גבוה יותר כ ג! הרגישות הכללית גבוהה יותר ,וככל
שהנער/ה  /בוגר צעיר מבוגר יותר ,גוברת תחושתו/ה כי הוריו שוני!.
בשונה ממצאי המחקר הנוכחי ,במחקר על ילדי! להורי! עיוורי! נמצא שמספר הילדי! במשפחה תור! לתחושה
כי המשפחה נורמטיבית וההורי! שוני! פחות מהורי! אחרי! ,כ שככל שבמשפחה יהיו יותר ילדי! כ ההורי!
יתפסו כפחות שוני! בעיני הילד )וינשטיי .(2005 ,,נמצא כי אחאי! במשפחה מהווי! מערכת תמיכה חברתית
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משמעותית זה עבור זה בזמ ,משבר כפי שנמצא ג! במחקר של מייברי ועמיתיו ) (Maybery et al., 2005והודגש
ע"י הילדי! שהשתתפו במחקר והוריה!.
יחד ע! זאת ,יתכ ,כי כאשר יש משפחה גדולה ע! מס' ילדי! גבוה ואחד מההורי! חולה במחלת נפש ,יש להורי!
יותר משימות הקשורות בטיפול בילדי! ,ויתכ ,מצב שבו כל ילד מקבל פחות התייחסות מהוריו ,ה ,לאור מגבלות
המחלה והמצב המשפחתי וה ,לאור הקושי בחלוקת תשומת הלב וההתייחסות בי ,מספר ילדי! ,לעומת משפחות
בה ,יש פחות ילדי! וכל ילד זוכה לתשומת לב אישית מההורה ,במצב זה א .עשוי להיווצר מתח בי ,האחי! על
השוני ביחס אותו מקבלי! מההורה.
בחקר הנכויות באופ ,כללי נראה כי כאשר הילד צעיר הוא אינו מבי ,בהכרח את השוני של הוריו מהורי!
אחרי! ,כאשר הילד גדל הוא נעשה מודע יותר ויותר לייחודיות של הוריו ובמקביל נעשה מוטרד יותר ממצב!,
קיי! א .פוטנציאל לדו ערכיות ביחסו של הילד כלפי הוריו ובמקרי! מסוימי! עשוי להתעורר כעס נוכח מציאות
החיי! השונה שהוא חווה לעומת חבריו )דש .(Deshen & Deshen, 1989 ;1996 ,,כשמדובר במחלת נפש של
ההורה ,הילד המבוגר יכול להיות בעל יכולת קוגניטיבית גבוהה יותר שתורמת לו להבנת חלק מהאספקטי!
במחלת ההורה ועל כ ,לגלות יותר סבלנות להפרעות הנגרמות ממחלת ההורה לקשר הורה+ילד ,אבל יחד ע! זאת,
עשוי למצוא את התנהגות ההורה הבלתי צפויה קשה להסתדר עימה וכסיבה לכעס והבנה של שונות ההורה שלו
מהורי! אחרי! ).(Smith, 2004
ממצא נוס .הראה כי תמיכה חברתית נמצאה במחקר הנוכחי בעיקר פונקציה של השכלת ההורה וגבוהה
יותר כאשר ההורה החולה בעל השכלה אקדמית .בספרות המחקרי! אודות הורי! לילדי! ע! מחלות נפש לא
נמצאה התייחסות להשכלת ההורה והשלכותיה על הילדי! ,אול! במחקרי! שנערכו על האוכלוסייה הכללית ,נית,
לראות הלימה ע! ממצאי המחקר הנוכחי.
באופ ,כללי ,ניכר כי רמת ההשכלה של ההורה היא מנבא חשוב לרמת ההשכלה של הילדי! ולתוצאות התנהגותיות
שלה! )Duncan, Brooks-Gunn, & ; Dearing, McCartney, & Taylor, 2002; Davis-Kean, 2005
Brooks-Gunn, Klebanov, & Nagin & Tremblay, 2001; Haveman & Wolfe, 1995; Klebanov, 1994
 .(Smith, 1997;.נמצאו קשרי! חיוביי! בי ,רמת השכלה של ההורה ובי ,הציפיות של ההורה מילדיו להצליח,
הורי! ע! רמת השכלה גבוהה מעודדי! יותר את ילדיה! לפתח ציפיות גבוהות מעצמ! ).(Davis-Kean, 2005
ניכר ג! כי רמת השכלה של ההורה קשורה לכ שההורה מספק יותר גירויי! פיזיי! ,קוגניטיביי! ואווירה רגשית
בבית החשובי! להתפתחות הילד )Klebanov, ; Davis-Kean, 2005; Alexander, Bedinger &Entwisle, 1994
 .(Brooks et al ., 1997; Brooks-Gunn, & Duncan, 1994מערכת היחסי! המנוהלת ע! קבוצת השווי!
מושפעת מאוד מהקשר בי ,ההורה לילד ,כ שאצל מתבגרי! נמצא קשר חיובי בי ,טיב הקשר ע! ההורי! לרמת
הביצועי! החברתיי! ) .(Rice, 1990מחקרי! מראי! כי סטטוס סוציו אקונומי ,מבנה משפחתי והישגי!
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לימודיי! של ההורה משפיעי! על התנהגות המתבגרי! באמצעות סגנו ,ההורות ) Braynt, Conger, Cui &Elder,
 .(2002במחקר שבח ,השפעות של תנאי! סוציו אקונומיי! שוני! על השפעת ההורות בשלושה דורות ,נמצא
שחוסר השכלה ועוני אצל הדור הראשו ,ניבא גיל צעיר שבו ילדי הדור השני הפכו להורי! והורי הדור השני סיפקו
הורות נוקשה באינטראקציה ע! ילדיה! מהדור השלישי שניבאה בעיות התנהגות מוחצנות לילדי! בדור השלישי,
לפיכ שיערו שאלו התוצאות לטווח ארו של החס הסביבתי ).(Conger, Neppl, Ontai & Scaramell, 2008
מחקר אחד ) ,(Braynt, Conger, Cui &Elder, 2002בח ,את השפעת הסטטוס הסוציו –אקונומי על הורות ועל
התנהגות ילדי! ועל יכולת! של הילדי! ליצור קשרי! חברתיי! ,מתו הנחה כי התנהגות ההורי! יכולה להשפיע
על התנהגויות ילדיה! המתבגרי! כלפי אחיה! וכלפי חברי! ,והתנהגות! של הילדי! תשפיע על איכות החברויות
שיוצרי! .בהסתכל על הקונטקסט החברתי הניחו שמבנה המשפחה ,השכלת ההורה ,הכנסת המשפחה ישפיעו על
תהלי זה באמצעות השפעה ישירה על איכות ההורות שה! מספקי! לילדיה!.
התנהגויות תומכות של ההורה נראו כמקדמות התנהגויות תומכות של הילדי! לאחיה! ולחבריה! ,התוצאות
הראו קשר מובהק לא ישיר המושפע מהתנהגות ההורה לילדיו המתבגרי! ולאיכות מערכות היחסי! החברתיות
שה! יוצרי! ,התוצאות הראו ג! שרמות גבוהות של השכלה והכנסה גבוהה יותר מקדמות התנהגויות תומכות של
ההורי! ומקטינות התנהגויות עוינות של המתבגרי!.
מתבגרי! למשפחות ע! רמה סוציו אקונומית גבוהה יותר שבאה לידי ביטוי בהשכלה גבוהה יותר והכנסה גבוהה
יותר ,חווי! יתרו ,חברתי בפיתוח קשרי! חברתיי! ,ה! מקבלי! יותר תמיכה ופחות התנהגויות עוינות מהוריה!
ובחזרה מעלי! את יכולת! לייצר מערכות יחסי! מספקות ע! חברי!.
נראה כי במחקר הנוכחי השכלה גבוהה של ההורה החולה מפצה באופ ,מסוי! על מחלתו ,יתכ ,שהשכלה גבוהה
של ההורה מהווה מקור לגאווה לילדיו על המקצוע שההורה רכש ועל יכולתו להתמודד ע! לימודי! גבוהי! ,ואולי
א .ההשכלה הגבוהה מהווה סימ ,לנורמטיביות של ההורה ומסוגלותו לעומת תחומי! אחרי! בחיי! ,כדאי לבחו,
בהמש את המשמעויות הנוספות העשויות להיות לממצאי! אלו באוכלוסיית המחקר הנוכחית.

ד .1 .מגבלות המחקר
במחקר זה קיימות מספר מגבלות אשר ראוי לציינ :,ראשית ,כשלושת רבעי מאוכלוסיית המדג! הינ,
נשי! ורק כרבע מהמדג! הינ! גברי! ,נית ,להסיק מעובדה זו שנשי! היו נכונות יותר לשת .פעולה במחקר מאשר
גברי! ,אולי א .נית ,להסיק שלנשי! שהינ ,ילדות להורי! נפגעי נפש קל יותר לחשו .את חוויותיה ,ורגשותיה,
ביחס להורה החולה ,או שהדבר מקרי.
שנית ,טווח הגילאי! של הנחקרי! הינו יחסית רחב ,ונע מגילאי התבגרות עד גילאי! של בגרות צעירה ,אי ,ספק כי
התמודדות של גיל ההתבגרות הינה שונה מאשר של בוגרי! צעירי! שיתכ ,כי כבר עזבו את הבית והקימו משפחה
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משלה! ,כמו כ ,היכולת הקוגניטיבית שונה בכל גיל ומתפתחת ככל שגיל הילד גבוה יותר.
שלישית ,יתכ ,כי הבדיקה המתודולוגית של חומרת המחלה של ההורה לא הייתה טובה מספיק במחקר זה ,על כ,
לא מייצגת את האופ ,שבו הילדי! תופסי! את חומרת המחלה של הוריה!.
ולבסו ,.יתכ ,שבשאלו ,הרקע צרי היה להעמיק בשאלות אודות האופ ,בו גדלו הילדי! ,מי הדמות המטפלת
המרכזית ,הא! גדלו ע! ההורה החולה ,מצב משפחתי של ההורי! וכו' ,על מנת לחדד את ההבנה של ההשלכות
הסביבתיות בנוס .להשלכות מחלת ההורה על הילד.

ד .2 .המלצות יישומיות  :מדיניות ,טיפול ומחקר
ממצאי המחקר מדגישי! את החשיבות הרבה בהשמעת קול! של הילדי! להורה נפגע נפש ובלמידה
אודות האופ ,בו גדלו והושפעו ממחלת ההורה .ג! במהל קריאת הספרות וג! בחוויה האישית שלי בעת איתור
הנבדקי! בלטה לי העובדה כי לעיתי! קרובות ילדי! אלו אינ! מוכרי! למערכות השונות ,ה! אינ! "נראי!"
וקיימת סטיגמה והסתרה ,א .בתו המשפחות מחששות שוני! מתגובת החברה.
ההמלצות הטיפוליות הינ ,בראש ובראשונה להכיר בעובדה שמטופלי! רבי! ע! מחלות נפש הינ! הורי! ,ומתו
זאת הינ! בעלי צרכי! טיפוליי! נוספי! ,מעבר לטיפול שמקבלי! לסימפטומי! של המחלה עצמה ,ניכר בספרות
כי הורי! ובעיקר אמהות לא סיפרו לגורמי! המטפלי! בה ,על הקשיי! בהורות מתו חששות שילדיה! יילקחו
מה! ,יתכ ,שהתערבויות ממוקדות להורי! לילדי! עשויי! להועיל בהתמודדויות ע! דילמות שונות להורי!
החולי! ועשויות להביא לבחירת אסטרטגיות התמודדות יעילות יותר מול ילדיה! ולמע ,מעורבות! בחייה! של
ילדיה!.
יש להכיר בצרכי! הייחודיי! של אוכלוסיית הילדי! להורי! המתמודדי! ע! מחלות נפש ,שעשויי!
להזדקק לתמיכות שונות על מנת לפתח עמידות למול הסיכוני! הסביבתיי! והגנטיי! לה! חשופי!.
ניכר כי דגש מרכזי צרי להיות איתור הילדי! והצעת אלטרנטיבות טיפוליות במסגרת פרטנית ,קבוצתית
או משפחתית שיסייעו בפיתוח גורמי העמידות .מממצאי המחקר נית ,להמלי -כי דגשי! מרכזיי! בטיפול צריכי!
להינת ,לפיתוח מערכות תמיכה חברתיות וע! בני משפחת הגרעי ,והמורחבת ,במטרה לצמצ! את הבידוד החברתי
ממנו סובלי! ילדי! אלו ,התמיכה החברתית הוגדרה כמונעת זעזועי! לתהליכי! המורכבי! אליה! חשופי!
ילדי! אלו במשפחה לאור מחלת ההורה .דגש נוס .הינו הצעת תכניות טיפול לצור עזרה רגשית  /נפשית
להתמודדות ע! הלחצי! הקשורי! בהתמודדות! השגרתית של הילדי! ע! ההורה החולה וסביב רגשותיה! כלפי
ההורה ,מסגרות טיפול מתאימות יכולות לאפשר ביטוי של הרגשות השוני! במקו! בטוח כמו טיפול.
המלצות נוספות כפי שעלו ג! בספרות הינ ,לאפשר לילדי! מת ,מידע לפי רצונ! וגיל! אודות מחלת ההורה.
המלצות למחקר המש בתחו! זה הינ ,לבחו ,באופ ,שונה את ההשפעה של חומרת מחלת ההורה ,נית,
לקיי! מחקר המבדיל בי ,האבחנות השונות למחלות נפש וההשפעה הייחודית של כל מחלה .מחקר נוס .מעניי,

48
וחשוב יכול לבחו ,מה ,אסטרטגיות ההתמודדות והמאפייני! האישיותיי! הייחודיי! לילדי! אלו.
בהמש לממצאי המחקר הנוכחי נית ,לבחו ,את השפעת המגדר של ההורה ושל הילד ,כאשר רצוי לבדוק במדג!
גדול יותר את השפעה של קשר של בנות לאמהות חולות למול ,בנות לאבות חולי! ,בני! לאמהות חולות ובני!
לאבות חולי! .כמו כ ,,לאור השפעות מעניינות במחקר הנוכחי הייתי ממליצה לערו מחקר הבודק משתני!
דמוגרפיי! נוספי! העשויי! להשפיע על התמודדות הילדי! כמו :גירושי הורי! ,מצב סוציו אקונומי ,קבלת טיפול
מטע! גור! מקצועי ועוד.
בנוס ,.מעניי ,יהיה לבחו ,הא! וכיצד התערבויות ייחודיות לאוכלוסיית ילדי! להורה חולה נפש משפיעות על
הסתגלות! ,שינוי עמדותיה! והתנהגות! והבנת! את המצב הייחודי של הוריה!.
לאור העובדה כי בעשור האחרו ,הנושא לא נחקר באר ,-כל מחקר בתחו! עשוי לחדד יותר את הבנת התמודדות!
הייחודית של ילדי! אלו ועשוי לתרו! רבות ה ,לספרות המחקרית באר -ובעול! וה ,לפיתוח כלי התערבות
הולמי! יותר.
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נספח מס– 1+כתב הסכמה
כתב הסכמה
שלו! רב,
שמי רחל לונדו ,,אני עובדת סוציאלית ותלמידת תואר שני בבית הספר לעבודה סוציאלית
באוניברסיטת חיפה.
במסגרת לימודי באוניברסיטה אני עורכת מחקר שבאמצעותו אנסה להבי ,ילדי! להורה ע! מחלת
נפש .המחקר בהנחייתה של ד"ר אילנה דבדבני.
מחקר זה בא על מנת להבי ,יותר את חוויית הגדילה של ילדי! להורה ע! מחלת נפש.
אני מאמינה כי מחקר זה יוכל לתרו! ג! ל ולבני משפחת.
לפני שאלו ,את/ה מתבקש/ת לענות עליו במלואו .נית ,בכל שלב להפסיק את השאלו ,א! תרצי /
ה בכ ולפרוש מהמחקר ללא כל השלכות שליליות.
השאלו ,הינו אנונימי ,שמ אינו מופיע וכ לגבי כל פרט מזהה אחר .הנושאי! שיאספו הינ! לצרכי
הרחבת הידע בנושא ולא יעשה בה! שימוש אחר .נוסח השאלוני! בלשו ,זכר א הכוונה הינה לשני
המיני!.
נית ,לפנות לקבלת מידע נוס .בטלפו ,052+3344585 +,או במיילRahelondon@gmail.com +
אודה ל על הסכמת וחתימת במקו! המיועד לכ,
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
((((
לכבוד:
רחל לונדו,
תארי_______:

אני __________ מאשר הסכמתי להשתת .במחקר.
חתימה__________________

במידה והינ מתחת לגיל  18+אבקש למלא את הפרטי! הבאי!:
אני מאשר שבני  /בתי יענה על השאלו,,

ש! נות ,ההסכמה:

חתימת ההורה _____________________

ת.ז:.

חתימת הילד__________________

תודה על שיתו .הפעולה,
רחל לונדו,
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נספח מס 2+שאלו ,לילדי! להורה נפגע נפש
אוניברסיטת חיפה
בית הספר לעבודה סוציאלית

שלו רב,
הינ מתבקש לענות על שאלוני אלו .השאלוני מיועדי למטרות מחקר בלבד .המענה עליה
הוא בעילו ש ולכ לא נית יהיה לזהות אות .תוצאות המחקר חשובות לנו ולכ נשמח א
תענה על השאלות בכנות.

תודה על שיתו .הפעולה.

שאלו א'
 .1גיל_________ :
 .2מגדר:
א .זכר
ב .נקבה
 .3אר -לידה
 .4עיר מגורי!
 .5כמה ילדי! את! במשפחה:
 .6מיקומ במשפחה בי ,הילדי!:

6 5 4 3 2 1

 .7מי מבי ,הורי חולה במחלת נפש:
א .אב
ב .א!
 .8גיל כאשר ההורה חלה במחלת הנפש________:
 .9כמה פעמי! אושפז ההורה של? ____________
 .10מתי השתחרר ההורה מאשפוזו האחרו?,
א .לפני יותר משלוש שני!
ב .לפני יותר משנה ,א פחות משלוש שני!
ג .לפני פחות משנה
 .11עבודת ההורי!:
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א .מקצוע האב____________ :
ב .מקצוע הא!____________ :
 .12השכלת ההורי!:
א .השכלת האב____________ :
ב .השכלת הא!____________ :
 .13תעסוקת ההורה:
אב :עובד  /לא עובד
א! :עובדת  /לא עובדת
 .14הא! אתה גר כיו! ע! ההורה החולה  :כ / ,לא

שאלו ב'
לפני שאלו הבודק את תפיסותי לגבי עצמ במהל החודש האחרו  .הק//י בעיגול את
התשובה המתאימה.

 (1עד כמה היית מאושר או שבע רצו ,מחיי האישיי!?
א .מאושר ביותר ,לא יכולתי להיות יותר שבע רצו ,או מרוצה.
ב .אני מאושר מאוד רוב הזמ.,
ג .בדר"כ שבע רצו ,ומרוצה.
ד .לעיתי! די שבע רצו ,,לעיתי! די מאושר.
ה .בדר כלל לא שבע רצו ,ולא מאושר.
ו .מאוד לא שבע רצו ,,לא מאושר רוב הזמ.,
 (2כאשר הועמדת בחודש האחרו ,בפני מצבי! לא צפויי! או של התרגשות ,באיזו תדירות
הרגשת חוסר מנוחה או עצבנות?
א .תמיד.
ב .לעיתי! קרובות מאוד.
ג .לעיתי! די קרובות.
ד .לפעמי!.
ה .כמעט א .פע! לא.
ו .א .פע! לא.
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 (3במש החודש האחרו ,,באיזה חלק מהזמ ,הרגשת אהוב ורצוי?
א .כל הזמ.,
ב .רוב הזמ.,
ג .חלק ניכר מהזמ.,
ד .חלק מהזמ.,
ה .חלק קט ,מהזמ.,
ו .א .פע! לא.
 (4כאשר קמת בבוקר ,באיזו תדירות צפית שיהיה ל יו מעניי ?
א .תמיד.
ב .לעיתי! קרובות מאוד.
ג .לעיתי! די קרובות.
ד .לפעמי!.
ה .כמעט א .פע! לא.
ו .א .פע! לא.
 (5במהל החודש האחרו  ,באיזה חלק מהזמ הרגשת מתוח ונוח לכעוס?
א .כל הזמ.,
ב .רוב הזמ.,
ג .חלק ניכר מהזמ.,
ד .חלק מהזמ.,
ה .חלק קט ,מהזמ.,
ו .א .פע! לא.
 (6במהל החודש האחרו  ,הא חשת שאתה שולט על מחשבותי ,רגשותי והתנהגות?
א .כ ,,באופ ,מוחלט מאוד.
ב .כ ,,לרוב.
ג .כ ,,אני מניח כ
ד .לא ,לא כל +כ.
ה .לא ,ואני מודאג.
ו .לא ,ואני מאוד מודאג.
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 (7במהל החודש האחרו  ,באיזה חלק מהזמ  ,הרגשת שליו ונינוח?
א .כל הזמ,
ב .רוב הזמ.,
ג .חלק ניכר מהזמ.,
ד .חלק מהזמ.,
ה .חלק קט ,מהזמ.,
ו .א .פע! לא.
 (8במהל החודש האחרו  ,באיזה חלק מהזמ הרגשת עצוב?
א .כל הזמ.,
ב .רוב הזמ.,
ג .חלק ניכר מהזמ,
ד .חלק מהזמ.,
ה .חלק קט ,מהזמ.,
ו .א .פע! לא.
 (9במהל החודש האחרו  ,באיזו תדירות הרגשת שאתה נוטה לבכות?
א .תמיד
ב .לעיתי! קרובות מאוד.
ג .לעיתי! די קרובות.
ד .לפעמי!.
ה .כמעט א .פע! לא.
ו .א .פע! לא.
 (10במהל החודש האחרו  ,באיזה חלק מהזמ  ,היית מסוגל להגיע לרגיעה ללא כל קושי?
א .כל הזמ.,
ב .רוב הזמ.,
ג .חלק ניכר מהזמ.,
ד .חלק מהזמ.,
ה .חלק קט ,מהזמ.,
ו .א .פע! לא.
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 (11במהל החודש האחרו  ,באיזה חלק מהזמ הרגשת שיחסי האהבה של היו מלאי
ומושלמי?
א .כל הזמ,
ב .רוב הזמ.,
ג .חלק ניכר מהזמ.,
ד .חלק מהזמ.,
ה .חלק קט ,מהזמ.,
ו .א .פע! לא.
 (12במהל החודש האחרו  ,באיזו תדירות הרגשת ששו דבר לא מסתדר כמו שרצית?
א .תמיד
ב .לעיתי! קרובות מאוד.
ג .די מוטרד ועצבני.
ד .קצת מוטרד מספיק כדי לשי! לב לכ
ה .מוטרד רק מעט ,לא עצבני.
ו .לחלוטי ,לא מוטרד מזה.
 (13במהל החודש עד כמה חשת מעוצב ?
א .באופ ,קיצוני עד לנקודה שבה לא יכולתי לטפל בדברי!.
ב .מאוד מוטרד
ג .די מוטרד מעצבי.
ד .קצת מוטרד מספיק כדי לשי! לב לכ.
ה .מוטרד רק מעט מעצבי.
ו .לחלוטי ,לא מוטרד מזה.
 (14במהל החודש האחרו  ,עד כמה חשת שחיי נפלאי?
א .כל הזמ.,
ב .רוב הזמ.,
ג .חלק ניכר מהזמ.,
ד .חלק מהזמ.,
ה .חלק קט ,מהזמ.,
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ו .א .פע! לא.
 (15במהל החודש האחרו  ,הא אי פע חשבת שעדי /לא לחיות?
א .כ ,,לעיתי! קרובות מאוד.
ב .כ ,,לעיתי! קרובות.
ג .כ ,,מספר פעמי!.
ד .כ ,,פע! אחת.
ה .לא ,א .פע! לא.
 (16במהל החודש האחרו  ,באיזה חלק מהזמ הרגשת חסר מנוחה ,שלווה או סבלנות?
א.כל הזמ.,
ב .רוב הזמ.,
ג .חלק ניכר מהזמ.,
ד .חלק מהזמ.,
ה .חלק קט ,מהזמ.,
ו .א .פע! לא.
 (17במש החודש האחרו  ,עד כמה הרגשת מעודד?
א .כל הזמ,
ב .רוב הזמ,
ג .חלק ניכר מהזמ.,
ד .חלק מהזמ.,
ה .חלק קט ,מהזמ.,
ו .א .פע! לא.
 (18במש החודש האחרו  ,באיזה חלק מהזמ היית אד מאושר?
א .כל הזמ.,
ב .רוב הזמ.,
ג .חלק ניכר מהזמ.,
ד .חלק מהזמ.,
ה .חלק קט ,מהזמ.,
ו .א .פע! לא.
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 (19במש החודש האחרו  ,באיזה חלק מהזמ היית במצב רוח מדוכד?
א .תמיד ,כל היו!.
ב .כמעט כל היו!.
ג .רוב הימי.,
ד .מספר ימי! אבל בדר כלל לא.
ה .כמעט א .פע! לא.
ו .א .פע! לא.
 (20במש החודש האחרו  ,עד כמה הרגשת רענ ונינוח כשקמת בבוקר?
א .תמיד ,כל היו!.
ב .כמעט כל היו!.
ג .רוב הימי!.
ד .מספר ימי! אבל בדר כלל לא.
ה .כמעט א .פע! לא.
ו .א .פע! לא.
 (21במש החודש האחרו  ,הא הרגשת שהינ נמצא תחת מאמ 2יתר ,מתח או לח?2
א .כ ,,כמעט מעבר למה שאני יכול לעמוד בו או לשאת.
ב .כ ,,די הרבה לח.-
ג .כ ,,במידה מסוימת יותר מהרגיל.
ד .כ ,,במידה מסוימת ,אבל די רגיל.
ה .כ ,קצת.
ו .לא ,בכלל לא.

שאלו ג'
השאלו הבא בודק כיצד הינ נוהג/ת להסתייע .השאלו מורכב מרשימת משפטי שכל אחד
מה יכול להיות נכו או לא נכו לגבי .סמנ/י בעיגול את התשובה המתאימה .כאשר שתי
התשובות אינ נראות ל מתאימות או קשה ל לענות על השאלה ,ג אז חשוב שתבחר/י באחת
מ האפשרויות שמתארת אות בצורה נכונה יותר מהאחרת.
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 .1יש לפחות אד! אחד שאני מכיר /וסומ באמת על עצתו

נכו / ,לא נכו,

 .2יש מספר אנשי! שאני נהנה לבלות בחברת! בשעות הפנאי

נכו / ,לא נכו,

 .3א! אהיה חולה ואזדקק שמישהו יסיע אותי לרופא ,תהיה לי בעיה
למצוא מישהו.

נכו / ,לא נכו,

 .4אני מסוגל לעשות דברי! בצורה טובה כמו רוב האנשי!

נכו / ,לא נכו,

 .5אי ,מישהו שאני יכול לבטוח בו שיית ,לי עצה בתחו! הכספי

נכו / ,לא נכו,

 .6כאשר אני חש בודד יש מספר אנשי! שאוכל להתקשר אליה! ולשוחח

נכו / ,לא נכו,

 .7א! מסיבה כלשהי אהיה בכלא ,יש מישהו שאוכל לצלצל אליו
שישחרר אותי בערבות
 .8בדר כלל אנשי! לא סומכי! עליי

נכו / ,לא נכו,
נכו / ,לא נכו,

 .9א! יתעורר אצלי משבר משפחתי ,כמה מחברי  /חברותי יוכלו לתת לי עצה
להתמודד ע! המצב

נכו / ,לא נכו,

 .10בדר כלל אני נפגש ומשוחח ע! בני משפחה וחברי!

נכו / ,לא נכו,

 .11א! אזדקק לעזרה בהעברת דירה ,אתקשה למצוא מישהו שיעזור לי.

נכו / ,לא נכו,

 .12יש מישהו הגאה בהישגי! שלי

נכו / ,לא נכו,

 .13יש מישהו שאוכל לבקש ממנו עצה לגבי שינוי מקו! עבודה,
או מציאת מקו! חדש

נכו / ,לא נכו,

 .14א! אחליט אחר הצהריי! שאני רוצה ללכת בערב לסרט ,אוכל למצוא
מישהו שיל איתי

נכו / ,לא נכו,

 .15א! אזדקק להסעה לשדה התעופה מוקד! מאוד בבוקר ,יהיה לי קשה למצוא
מישהו שייקח אותי

נכו / ,לא

נכו,
 .16אני מרוצה מחיי יותר מאשר רוב האנשי! מרוצי! מחייה!

נכו / ,לא נכו,

 .17אי ,א .אחד שיכול לתת לי חוות דעת על האופ ,שבו אני מתמודד /ת
ע! בעיותיי
 .18אני חש/ה שאני נמצא/ת בשוליי! של המעגל החברתי שלי.

נכו / ,לא נכו,
נכו / ,לא נכו,

 .19א! אצטר לשלוח מכתב דחו .שעה קצרה לפני סגירת הדואר ולא אוכל
לעשות זאת בעצמי ,יהיה מי שיעשה זאת עבורי
 .20רוב האנשי! שאני מכיר מעריכי! אותי
 .21א! אצטר לנסוע למספר שבועות ,יש מישהו שיוכל להשגיח

נכו / ,לא נכו,
נכו / ,לא נכו,
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על ביתי בזמ ,העדרי

נכו / ,לא נכו,

 .22אני קרוב לחברי! שלי ,יותר מאשר רוב האנשי! קרובי! לחבריה!

נכו / ,לא נכו,

 .23יש מעט אנשי! שאני סומ עליה! שיעזרו לי לפתור את בעיותיי

נכו / ,לא נכו,

 .24אני לא מוזמ ,לעיתי! קרובות לעשות דברי! יחד ע! אנשי! אחרי!

נכו / ,לא נכו,

 .25כאשר אני זקוק לעצה כיצד להתמודד ע! בעיות אישיות ,יש למי לפנות

נכו / ,לא נכו,

 .26א .אחד לא יעשה לי מסיבת יו! הולדת

נכו / ,לא נכו,

 .27א! אתקע במרחק של כ 15+ק"מ ממקו! מגורי ,יש מישהו שאוכל
להתקשר אליו ויבוא לקחת אותי.

נכו / ,לא נכו,

 .28רוב חברי מצליחי! בשינויי! שה! עושי! בחייה! יותר ממני

נכו / ,לא נכו,

 .29יש מישהו שאני חש בנוח לבקש ממנו עצה לגבי בעיות אינטימיות

נכו / ,לא נכו,

 .30א! ארצה לאכול ארוחת צהריי! בחברה ,אוכל בנקל למצוא
מישהו שיצטר .אליי

נכו / ,לא נכו,

 .31אי ,א .אחד שאוכל להתקשר אליו ולבקש את מכוניתו למספר שעות

נכו / ,לא נכו,

 .32רוב חברי הינ! מענייני! יותר ממני

נכו / ,לא נכו,

 .33אני חש שאי ,א .אחד שאוכל לחלוק איתו את דאגותיי

נכו / ,לא נכו,

 .34א! ארצה לנסוע למש היו! )למשל לי!( ,יהיה לי קשה למצוא מישהו
שיצטר .אליי

נכו / ,לא נכו,

 .35א! אזדקק להלוואה דחופה של  ,6 250יש מישהו שאוכל לקבל זאת ממנו.

נכו / ,לא נכו,

 .36אני מתקשה לא לפגר אחר חברי.

נכו / ,לא נכו,

 .37יש מישהו שאני יכול/ה לבקש ממנו עצה כיצד להתמודד ע! ויכוחי! בנושא
האחריות לאחזקת הבית

נכו / ,לא נכו,

 .38רוב האנשי! שאני מכיר/ה אינ! נהני! מהדברי! שאני נהנה /נהנית

נכו / ,לא נכו,

 .39א! אהיה חולה ,לא יהיה כמעט א .אחד שיעזור לי בעבודתי היומיומית

נכו / ,לא נכו,

 .40אני חושב שחברי מרגישי! שאני לא טוב בלעזור לה! לפתור את בעיותיה!

נכו /,לא נכו,

שאלו ד'
להל רשימה של פריטי המתארי תגובות של ילדי למצבי שוני במשפחת .אי זה
במשפחת? לגבי כל פריט אתה מתבקש לסמ בעיגול את התשובה המתאימה ל ביותר .א מה
שנאמר בפריט נכו מאוד לגבי סמ עיגול על הספרה ( ,2א מה שנאמר הוא נכו לפעמי סמ (
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 ,1א הפריט אינו נכו לגבי הק /בעיגול את הספרה ( .0עלי לענות על כל השאלות.

נכו מאוד נכו

לא נכו

לפעמי
 .1אני מודאג מכ שהורי לא יוכלו לדאוג לצורכי הבית.

2

1

0

 .2אני כועס על כל העול! בגלל מצב! של הורי.

2

1

0

 .3אני לא יש ,היטב בלילה בגלל מחשבות על הורי.

2

1

0

 .4קשה לי להתרכז בלימודי! בגלל הדאגה לאבי  /לאמי

2

1

0

 .5אני כועס על הורי.

2

1

0

 .6אני בדר"כ נשאר אחר הצהריי! כדי לעזור להורי

2

1

0

 .7אני מודאג מכ שאמי  /אבי זקוקי! לי כדי לסדר

2

1

0

ענייני! במשרדי! שוני!
 .8אני מתבייש בהוריי

2

1

0

 .9אני פוחד שהורי ימותו

2

1

0

 .10אני חושש שהורי לא יוכלו להסתדר כשאגדל ואעזוב את 2

1

0

הבית
 .12אני חושש שאבי  /אמי לא יוכלו לפרנס את המשפחה

2

1

0

 .14אני שומר על אמי /אבי שלא יפגעו.

2

1

0

 .15אני מתבייש להביא חברי! הביתה

2

1

0

 .16אני בוכה הרבה בלילות

2

1

0

 .17אני ק! בלילות לראות שאבי  /אמי בסדר

2

1

0

 .18הלוואי והייתי נכה במקו! אבי  /אמי

2

1

0

 .19א! אהיה רחוק מהורי אני חושש שיקרה אסו,

2

1

0

 .20אני מרגיש /ה שעלי להסתיר את בעיותיי כדי לא

2

1

0

להכביד על אבי /אמי
 .22אני לא חש בנוח לטייל ע! הורי ברחוב.

2

1

0

 .23אני ממורמר מכ שנטל הבית נופל עלי

2

1

0

 .24אני דואג כשאבא /כשאמא מתחיל/ה עבודה חדשה אולי ג!

2

1

0

ש! הוא לא יסתדר
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 .25הורי שוני! מהורי! של חברי!

2

1

0

 .26אני כועס שאי ,לי זמ ,לחברי!

2

1

0

 .27אני פוחד שילעגו לי כשיראו את הורי

2

1

0

 .28א! יהיה לי חבר  /ה אשתדל להסתיר את הורי

2

1

0

 .29לפעמי! אני רוצה למות.

2

1

0

 .30אני עצוב בגלל הורי.

2

1

0

 .31החיי! לא האירו לי פני!.

2

1

0

 .32הלוואי ולא הייתי צרי לטפל בהורי

2

1

0

 .34אני מתקשר הביתה כל מספר שעות כדי לדעת מה שלו! 2

1

0

הורי
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נספח  3+שאלו ,לילדי! להורה ללא מחלת נפש

שאלו א'
 .1גיל_________ :
 .2מגדר:
א .זכר
ב .נקבה
 .3אר -לידה
 .4עיר מגורי!:
 .5כמה ילדי! את! במשפחה:
 .6מיקומ במשפחה בי ,הילדי!:

6 5 4 3 2 1

 .11מקצוע ההורי!:
א .מקצוע האב____________ :
ב .מקצוע הא!____________ :
 .12השכלת ההורי!:
א .השכלת האב____________ :
ב .השכלת הא!____________ :
 .13תעסוקת ההורה:
אב :עובד  /לא עובד
א! :עובדת  /לא עובדת

שאלו ב'
לפני שאלו הבודק את תפיסותי לגבי עצמ במהל החודש האחרו  .הק//י בעיגול את התשובה
המתאימה.

 (1עד כמה היית מאושר או שבע רצו ,מחיי האישיי!?
א .מאושר ביותר ,לא יכולתי להיות יותר שבע רצו ,או מרוצה.
ב .אני מאושר מאוד רוב הזמ.,
ג .בדר"כ שבע רצו ,ומרוצה.
ד .לעיתי! די שבע רצו ,,לעיתי! די מאושר.
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ה .בדר כלל לא שבע רצו ,ולא מאושר.
ו .מאוד לא שבע רצו ,,לא מאושר רוב הזמ.,
 (2כאשר הועמדת בחודש האחרו ,בפני מצבי! לא צפויי! או של התרגשות ,באיזו תדירות
הרגשת חוסר מנוחה או עצבנות?
א .תמיד.
ב .לעיתי! קרובות מאוד.
ג .לעיתי! די קרובות.
ד .לפעמי!.
ה .כמעט א .פע! לא.
ו .א .פע! לא.

 (3במש החודש האחרו ,,באיזה חלק מהזמ ,הרגשת אהוב ורצוי?
א .כל הזמ.,
ב .רוב הזמ.,
ג .חלק ניכר מהזמ.,
ד .חלק מהזמ.,
ה .חלק קט ,מהזמ.,
ו .א .פע! לא.
 (4כאשר קמת בבוקר ,באיזו תדירות צפית שיהיה ל יו מעניי ?
א .תמיד.
ב .לעיתי! קרובות מאוד.
ג .לעיתי! די קרובות.
ד .לפעמי!.
ה .כמעט א .פע! לא.
ו .א .פע! לא.
 (5במהל החודש האחרו  ,באיזה חלק מהזמ הרגשת מתוח ונוח לכעוס?
א .כל הזמ.,
ב .רוב הזמ.,
ג .חלק ניכר מהזמ.,
ד .חלק מהזמ.,
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ה .חלק קט ,מהזמ.,
ו .א .פע! לא.
 (6במהל החודש האחרו  ,הא חשת שאתה שולט על מחשבותי ,רגשותי והתנהגות?
א .כ ,,באופ ,מוחלט מאוד.
ב .כ ,,לרוב.
ג .כ ,,אני מניח כ
ד .לא ,לא כל +כ.
ה .לא ,ואני מודאג.
ו .לא ,ואני מאוד מודאג.
 (7במהל החודש האחרו  ,באיזה חלק מהזמ  ,הרגשת שליו ונינוח?
א .כל הזמ,
ב .רוב הזמ.,
ג .חלק ניכר מהזמ.,
ד .חלק מהזמ.,
ה .חלק קט ,מהזמ.,
ו .א .פע! לא.
 (8במהל החודש האחרו  ,באיזה חלק מהזמ הרגשת עצוב?
א .כל הזמ.,
ב .רוב הזמ.,
ג .חלק ניכר מהזמ,
ד .חלק מהזמ.,
ה .חלק קט ,מהזמ.,
ו .א .פע! לא.
 (9במהל החודש האחרו  ,באיזו תדירות הרגשת שאתה נוטה לבכות?
א .תמיד
ב .לעיתי! קרובות מאוד.
ג .לעיתי! די קרובות.
ד .לפעמי!.
ה .כמעט א .פע! לא.
ו .א .פע! לא.
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 (10במהל החודש האחרו  ,באיזה חלק מהזמ  ,היית מסוגל להגיע לרגיעה ללא כל קושי?
א .כל הזמ.,
ב .רוב הזמ.,
ג .חלק ניכר מהזמ.,
ד .חלק מהזמ.,
ה .חלק קט ,מהזמ.,
ו .א .פע! לא.
 (11במהל החודש האחרו  ,באיזה חלק מהזמ הרגשת שיחסי האהבה של היו מלאי
ומושלמי?
א .כל הזמ,
ב .רוב הזמ.,
ג .חלק ניכר מהזמ.,
ד .חלק מהזמ.,
ה .חלק קט ,מהזמ.,
ו .א .פע! לא.
 (12במהל החודש האחרו  ,באיזו תדירות הרגשת ששו דבר לא מסתדר כמו שרצית?
א .תמיד
ב .לעיתי! קרובות מאוד.
ג .די מוטרד ועצבני.
ד .קצת מוטרד מספיק כדי לשי! לב לכ
ה .מוטרד רק מעט ,לא עצבני.
ו .לחלוטי ,לא מוטרד מזה.
 (13במהל החודש עד כמה חשת מעוצב ?
א .באופ ,קיצוני עד לנקודה שבה לא יכולתי לטפל בדברי!.
ב .מאוד מוטרד
ג .די מוטרד מעצבי.
ד .קצת מוטרד מספיק כדי לשי! לב לכ.
ה .מוטרד רק מעט מעצבי.
ו .לחלוטי ,לא מוטרד מזה.
 (14במהל החודש האחרו  ,עד כמה חשת שחיי נפלאי?
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א .כל הזמ.,
ב .רוב הזמ.,
ג .חלק ניכר מהזמ.,
ד .חלק מהזמ.,
ה .חלק קט ,מהזמ.,
ו .א .פע! לא.
 (15במהל החודש האחרו  ,הא אי פע חשבת שעדי /לא לחיות?
א .כ ,,לעיתי! קרובות מאוד.
ב .כ ,,לעיתי! קרובות.
ג .כ ,,מספר פעמי!.
ד .כ ,,פע! אחת.
ה .לא ,א .פע! לא.
 (16במהל החודש האחרו  ,באיזה חלק מהזמ הרגשת חסר מנוחה ,שלווה או סבלנות?
א.כל הזמ.,
ב .רוב הזמ.,
ג .חלק ניכר מהזמ.,
ד .חלק מהזמ.,
ה .חלק קט ,מהזמ.,
ו .א .פע! לא.
 (17במש החודש האחרו  ,עד כמה הרגשת מעודד?
א .כל הזמ,
ב .רוב הזמ,
ג .חלק ניכר מהזמ.,
ד .חלק מהזמ.,
ה .חלק קט ,מהזמ.,
ו .א .פע! לא.

 (18במש החודש האחרו  ,באיזה חלק מהזמ היית אד מאושר?
א .כל הזמ.,
ב .רוב הזמ.,
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ג .חלק ניכר מהזמ.,
ד .חלק מהזמ.,
ה .חלק קט ,מהזמ.,
ו .א .פע! לא.
 (19במש החודש האחרו  ,באיזה חלק מהזמ היית במצב רוח מדוכד?
א .תמיד ,כל היו!.
ב .כמעט כל היו!.
ג .רוב הימי.,
ד .מספר ימי! אבל בדר כלל לא.
ה .כמעט א .פע! לא.
ו .א .פע! לא.
 (20במש החודש האחרו  ,עד כמה הרגשת רענ ונינוח כשקמת בבוקר?
א .תמיד ,כל היו!.
ב .כמעט כל היו!.
ג .רוב הימי!.
ד .מספר ימי! אבל בדר כלל לא.
ה .כמעט א .פע! לא.
ו .א .פע! לא.
 (21במש החודש האחרו  ,הא הרגשת שהינ נמצא תחת מאמ 2יתר ,מתח או לח?2
א .כ ,,כמעט מעבר למה שאני יכול לעמוד בו או לשאת.
ב .כ ,,די הרבה לח.-
ג .כ ,,במידה מסוימת יותר מהרגיל.
ד .כ ,,במידה מסוימת ,אבל די רגיל.
ה .כ ,קצת.
ו .לא ,בכלל לא.
שאלו ג'
השאלו הבא בודק כיצד הינ נוהג/ת להסתייע .השאלו מורכב מרשימת משפטי שכל אחד מה
יכול להיות נכו או לא נכו לגבי .סמנ/י בעיגול את התשובה המתאימה .כאשר שתי התשובות
אינ נראות ל מתאימות או קשה ל לענות על השאלה ,ג אז חשוב שתבחר/י באחת מ
האפשרויות שמתארת אות בצורה נכונה יותר מהאחרת.

83

 .1יש לפחות אד! אחד שאני מכיר /וסומ באמת על עצתו

נכו / ,לא נכו,

 .2יש מספר אנשי! שאני נהנה לבלות בחברת! בשעות הפנאי

נכו / ,לא נכו,

 .3א! אהיה חולה ואזדקק שמישהו יסיע אותי לרופא ,תהיה לי בעיה
למצוא מישהו.

נכו / ,לא נכו,

 .4אני מסוגל לעשות דברי! בצורה טובה כמו רוב האנשי!

נכו / ,לא נכו,

 .5אי ,מישהו שאני יכול לבטוח בו שיית ,לי עצה בתחו! הכספי

נכו / ,לא נכו,

 .6כאשר אני חש בודד יש מספר אנשי! שאוכל להתקשר אליה! ולשוחח

נכו / ,לא נכו,

 .7א! מסיבה כלשהי אהיה בכלא ,יש מישהו שאוכל לצלצל אליו
שישחרר אותי בערבות
 .8בדר כלל אנשי! לא סומכי! עליי

נכו / ,לא נכו,
נכו / ,לא נכו,

 .9א! יתעורר אצלי משבר משפחתי ,כמה מחברי  /חברותי יוכלו לתת לי עצה
להתמודד ע! המצב

נכו / ,לא נכו,

 .10בדר כלל אני נפגש ומשוחח ע! בני משפחה וחברי!

נכו / ,לא נכו,

 .11א! אזדקק לעזרה בהעברת דירה ,אתקשה למצוא מישהו שיעזור לי.

נכו / ,לא נכו,

 .12יש מישהו הגאה בהישגי! שלי

נכו / ,לא נכו,

 .13יש מישהו שאוכל לבקש ממנו עצה לגבי שינוי מקו! עבודה,
או מציאת מקו! חדש

נכו / ,לא נכו,

 .14א! אחליט אחר הצהריי! שאני רוצה ללכת בערב לסרט ,אוכל למצוא
מישהו שיל איתי

נכו / ,לא נכו,

 .15א! אזדקק להסעה לשדה התעופה מוקד! מאוד בבוקר ,יהיה לי קשה למצוא
מישהו שייקח אותי

נכו / ,לא נכו,

 .16אני מרוצה מחיי יותר מאשר רוב האנשי! מרוצי! מחייה!

נכו / ,לא נכו,

 .17אי ,א .אחד שיכול לתת לי חוות דעת על האופ ,שבו אני מתמודד /ת
ע! בעיותיי
 .18אני חש/ה שאני נמצא/ת בשוליי! של המעגל החברתי שלי.

נכו / ,לא נכו,
נכו / ,לא נכו,

 .19א! אצטר לשלוח מכתב דחו .שעה קצרה לפני סגירת הדואר ולא אוכל
לעשות זאת בעצמי ,יהיה מי שיעשה זאת עבורי
 .20רוב האנשי! שאני מכיר מעריכי! אותי
 .21א! אצטר לנסוע למספר שבועות ,יש מישהו שיוכל להשגיח

נכו / ,לא נכו,
נכו / ,לא נכו,
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על ביתי בזמ ,העדרי

נכו / ,לא נכו,

 .22אני קרוב לחברי! שלי ,יותר מאשר רוב האנשי! קרובי! לחבריה!

נכו / ,לא נכו,

 .23יש מעט אנשי! שאני סומ עליה! שיעזרו לי לפתור את בעיותיי

נכו / ,לא נכו,

 .24אני לא מוזמ ,לעיתי! קרובות לעשות דברי! יחד ע! אנשי! אחרי!

נכו / ,לא נכו,

 .25כאשר אני זקוק לעצה כיצד להתמודד ע! בעיות אישיות ,יש למי לפנות

נכו / ,לא נכו,

 .26א .אחד לא יעשה לי מסיבת יו! הולדת

נכו / ,לא נכו,

 .27א! אתקע במרחק של כ 15+ק"מ ממקו! מגורי ,יש מישהו שאוכל
להתקשר אליו ויבוא לקחת אותי.

נכו / ,לא נכו,

 .28רוב חברי מצליחי! בשינויי! שה! עושי! בחייה! יותר ממני

נכו / ,לא נכו,

 .29יש מישהו שאני חש בנוח לבקש ממנו עצה לגבי בעיות אינטימיות

נכו / ,לא נכו,

 .30א! ארצה לאכול ארוחת צהריי! בחברה ,אוכל בנקל למצוא
מישהו שיצטר .אליי

נכו / ,לא נכו,

 .31אי ,א .אחד שאוכל להתקשר אליו ולבקש את מכוניתו למספר שעות

נכו / ,לא נכו,

 .32רוב חברי הינ! מענייני! יותר ממני

נכו / ,לא נכו,

 .33אני חש שאי ,א .אחד שאוכל לחלוק איתו את דאגותיי

נכו / ,לא נכו,

 .34א! ארצה לנסוע למש היו! )למשל לי!( ,יהיה לי קשה למצוא מישהו
שיצטר .אליי

נכו / ,לא נכו,

 .35א! אזדקק להלוואה דחופה של  ,6 250יש מישהו שאוכל לקבל זאת ממנו.

נכו / ,לא נכו,

 .36אני מתקשה לא לפגר אחר חברי.

נכו / ,לא נכו,

 .37יש מישהו שאני יכול/ה לבקש ממנו עצה כיצד להתמודד ע! ויכוחי! בנושא
האחריות לאחזקת הבית

נכו / ,לא נכו,

 .38רוב האנשי! שאני מכיר/ה אינ! נהני! מהדברי! שאני נהנה /נהנית

נכו / ,לא נכו,

 .39א! אהיה חולה ,לא יהיה כמעט א .אחד שיעזור לי בעבודתי היומיומית

נכו / ,לא נכו,

 .40אני חושב שחברי מרגישי! שאני לא טוב בלעזור לה! לפתור את בעיותיה!

נכו /,לא נכו,

שאלו ד'
להל רשימה של פריטי המתארי תגובות של ילדי למצבי שוני במשפחת .אי זה
במשפחת? לגבי כל פריט אתה מתבקש לסמ בעיגול את התשובה המתאימה ל ביותר .א מה
שנאמר בפריט נכו מאוד לגבי סמ עיגול על הספרה ( ,2א מה שנאמר הוא נכו לפעמי סמ (,1
א הפריט אינו נכו לגבי הק /בעיגול את הספרה ( .0עלי לענות על כל השאלות.
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נכו מאוד

נכו לפעמי לא נכו

 .1אני מודאג מכ שהורי לא יוכלו לדאוג לצורכי הבית.

2

1

0

 .2אני כועס על כל העול! בגלל מצב! של הורי.

2

1

0

 .3אני לא יש ,היטב בלילה בגלל מחשבות על הורי.

2

1

0

 .4קשה לי להתרכז בלימודי! בגלל הדאגה לאבי  /לאמי

2

1

0

 .5אני כועס על הורי.

2

1

0

 .6אני בדר"כ נשאר אחר הצהריי! כדי לעזור להורי

2

1

0

2

1

0

 .7אני מודאג מכ שאמי  /אבי זקוקי! לי כדי לסדר
ענייני! במשרדי! שוני!
 .8אני מתבייש בהוריי

2

1

0

 .9אני פוחד שהורי ימותו

2

1

0

 .10אני חושש שהורי לא יוכלו להסתדר כשאגדל ואעזוב את הבית

2

1

0

 .12אני חושש שאבי  /אמי לא יוכלו לפרנס את המשפחה

2

1

0

 .14אני שומר על אמי /אבי שלא יפגעו.

2

1

0

 .15אני מתבייש להביא חברי! הביתה

2

1

0

 .16אני בוכה הרבה בלילות

2

1

0

 .17אני ק! בלילות לראות שאבי  /אמי בסדר

2

1

0

 .19א! אהיה רחוק מהורי אני חושש שיקרה אסו,

2

1

0

 .20אני מרגיש /ה שעלי להסתיר את בעיותיי כדי לא

2

1

0

להכביד על אבי /אמי
 .22אני לא חש בנוח לטייל ע! הורי ברחוב.

2

1

0

 .23אני ממורמר מכ שנטל הבית נופל עלי

2

1

0

 .24אני דואג כשאבא /כשאמא מתחיל/ה עבודה חדשה אולי ג!

2

1

0

ש! הוא לא יסתדר
 .25הורי שוני! מהורי! של חברי!

2

1

0

 .26אני כועס שאי ,לי זמ ,לחברי!

2

1

0

 .27אני פוחד שילעגו לי כשיראו את הורי

2

1

0

 .28א! יהיה לי חבר  /ה אשתדל להסתיר את הורי

2

1

0

 .29לפעמי! אני רוצה למות.

2

1

0
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 .30אני עצוב בגלל הורי.

2

1

0

 .31החיי! לא האירו לי פני!.

2

1

0

 .32הלוואי ולא הייתי צרי לטפל בהורי

2

1

0

 .34אני מתקשר הביתה כל מספר שעות כדי לדעת מה שלו! הורי

2

1

0
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Parental mental illness and the adolescent / young adult's mental
health, social support and feelings toward the parent, compared with
children of non-ill parents
Rachel London Weisbart
ABSTARCT

The last decade had witnessed a growing trend of community rehabilitation of people with a mental
illness. This trend is the result of the "deinstitutionalization" revolution, which has changed the focus
of treating people from medical institutions to the community. Many of the rehabilitated people are
parents, and their parenting, as well their children's coping strategies, do not receive appropriate
attention in Israel.
These children may be "invisible" to various services. The issue is most important in light of the
complex experience of growing up with a parent with a mental illness.
This study examined several consequences of growing up with a parent with a mental illness: in terms
of the children's mental health, their social support, and their feelings toward their parents, as
compared with those of children whose parents are not ill.
It was hypothesized that adolescents and young adults of parents with a mental illness will express
more positive and negative feelings toward their parents, and will report a lower sense of mental health
and social support, than adolescents and young adults of parents without a mental illness. In addition, a
more severe mental illness of the parent was hypothesized to be related with more negative feelings of
the adolescents and young adults toward their parents, lower sense of mental health, and lower
perception of social support. Likewise, it was hypothesized that adolescents and young adults of nonemployed parents with a mental illness will report more negative feelings toward the parent and a
lower sense of mental health, than adolescents and young adults of employed parents with a mental
illness. Finally, girls, as well as first borns, were hypothesized to report more positive feelings toward
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the parent and a higher sense of mental health, than boys and children who are not first borns
(respectively).
Seventy three adolescents and young adults, aged 16-30, of parents with a mental illness, participated
in the study, and 80 adolescents and young adults in the comparison group. Instruments used were the
Mental Health Inventory (Viet & Ware, 1983), the Interpersonal Social Evaluation List (Colaon,
Mermelstein, Kmarck and Hoberman, 1985), and the Child Feelings Toward Parents questionnaire
(Yahav, 1983).
Significant differences were found between adolescents and young adults of parents with a mental
illness and the comparison group: positive and negative feelings toward the parent were higher in the
research group, and sense of mental health as well as perceived social support were lower. Girls in the
research group expressed more positive feelings toward the parent with the mental illness than boys,
alongside a lower sense of mental health. Severity of the parent's mental illness, within the research
group, was unrelated with the adolescent's or young adult's feelings toward the parent, mental health or
social support. Likewise, parental employment and birth order (first borns / non first borns) were
unrelated with the study variables.
Multiple regressions showed that feelings toward the parent with a mental illness and the adolescent's
or young adult's mental health are mainly a function of the gender of the adolescent or young adult,
and the gender of the parent. Feelings were stronger and mental health was lower for girls, and for
children of mothers with a mental illness, compared with boys, and with children of fathers with a
mental illness. Social support was mainly a function of parental education and was higher for children
of parents with an academic education.
The results of this study emphasize the unique manner in which parental mental illness influences the
children, and the importance of hearing the children's voice. More research is needed, as well as
offering appropriate treatment to these families, in order to strengthen parental functioning, provide
suitable answers to the children, promote children's coping strategies, and foster the children's
resiliency in light of the hardships they face.
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