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עיקר הספרות הקיימת על התמודדותם של ילדים ע
חולי סרטן ומשפחותיהם, מתמקדת בקשיים הניצבים 
בפני אותן משפחות. המחקר הנוכחי, בודק היבטים 
מהפסיכולוגיה החיובית בהתמודדות של אוכלוסיה 

זו. 
רווחה  נועדו לבחון  מטרות המחקר העיקריות 
סובייקטיבית ותקווה, כמסייעות בהתמודדות ילדים 
חולי סרטן והוריהם. הבנה מעמיקה יותר של גורמים 
אלו, תאפשר בניית תכנית טיפול יעילה שתסייע 

לאותן משפחות במסע זה. 
שיטה: למחקר גוייסו 216 משתתפים )הורה + ילד(. 
הילדים החולים נמצאו חצי שנה מהאבחנה, ועד שנה 

מסיום טיפולים אינטנסיביים.
כלי המחקר כללו שני סוגי שאלונים - להורה ולילד. 
הכלי המיועד להורה כלל ארבעה סוגי שאלונים, 
ביניהם שאלון סוציו-דמוגרפי, שאלון תקווה, שאלון 
רגשות חיוביים ושליליים ושאלון המתייחס לשביעות 
רצון מהחיים. הכלי שהותאם לילד כלל שלושה סוגי 
שאלונים: שאלון תקווה, שאלון רגשות חיוביים 
ושליליים ושאלון שביעות רצון מהחיים. שאלוני 
המחקר הינם שאלונים מקובלים, במחקרים שעסקו 

בנושאים קרובים. הם תורגמו לעברית בעבר, בשיטת 
התרגום החוזר ונמצאו בעלי מהימנות טובה. במחקר 

הנוכחי נבדקה שוב מהימנותם, שנמצאה טובה.
הנתונים עובדו בתכנת SPSS לבחינת קשרים בין 

משתנים והשערות המחקר. 
הממצאים חשפו, כי לצד הקושי הטמון בהתמודדות 
עם מחלה מאיימת חיים, ילדים חולי סרטן והוריהם 
חיוביים משליליים.  יותר רגשות  פי שניים  חוו 
נראה  בהתמודדות,  הכוח  למשאבי  בהתייחס 
 בקבוצת הילדים קשר ישיר בין תקווה ליחס החיוביות
.)p= .005( ולשביעות רצון מהחיים )p= .005(

ממצאים דומים נראו בקבוצת ההורים. 
מסקנות: המחקר הנוכחי שופך אור על התמודדותם 
של ילדים חולי סרטן והוריהם, ומתמקד בנקודות 
האור בהתמודדות. המחקר מציג את חשיבות 
התקווה, כמשתנה בעל השפעה רבה על הרווחה 
הסובייקטיבית. על אנשי הטיפול להכיר את הגורמים 
התורמים לרווחה ולסייע למשפחות, על ידי בניית 
תכנית טיפול שתכוון אותם לעבר גורמי הכוח, 
שנמצאו בעלי השפעה חיובית בהתמודדות עם 

מחלה מאיימת חיים. 

תפקיד הרגשות החיוביים 
והתקווה בקרב ילדים 

חולי סרטן והוריהם
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מבוא
מחלת הסרטן בילדות נחשבת למחלה כרונית, המהווה 
מקור לחץ אדיר עבור הילד החולה, משפחתו וסביבתו 
החברתית. למרות התקדמות הטיפול הרפואי, המחלה 
עדיין נתפסת כמאיימת על הילד החולה ומשפחתו, 
ומרבית המחקרים אכן עוסקים בהשלכותיה השליליות 
 Bally et al., 2014; Fchmitt, Santatahti,( של המחלה
 Saarelainen, Savonlahti, Romer, & Piha, 2007;



8 | ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך כ״ט חוברת מס' 3 | דצמבר 2017 |

שוורץ אטיאס, רונן רוזנבאום, קרוליק

 Gareli, Servitzoglou, Paikopoulou, Theodosopoulou,
 Madianos, & Vasilatou-Kosmidis, 2011; Patenaude &

 .)Last, 2001
נשאלת השאלה: מה עם השלכותיה החיוביות של המחלה? 
האם בעת מצב דחק מעין זה, חוויית רגשות חיוביים יכולה 
להתקיים? ובנוסף, האם משאב פנימי כמו משאב התקווה, 
עשוי לתרום לרווחתם הסובייקטיבית של הילד החולה ושל 

הוריו? 
 Conservation Of Resources תיאוריית שימור המשאבים
COR) Model( של Hobfoll (1988) מציעה, שכאשר אדם 
מאבד משאב אחד, הוא מחפש משאבים חלופיים, ולכן יש 
להניח, כי מחלת הסרטן, שגרמה לאובדן משאב הבריאות, 
תגרום למשפחה לחפש יותר משאבים, כמו משאב התקווה, 

כחלופה למשאב הבריאות. 
המאמר הנוכחי, יתאר חלק ממחקר גדול, שבחן את רווחתם 
הסובייקטיבית ואת משאבי הכוח בהתמודדות ילדים חולי 
סרטן והוריהם. המאמר יתמקד במשאב התקווה, ויבחן את 
תרומתו של משאב זה על הרווחה הסובייקטיבית בזמן 

חולי. 

תקווה
על פי גישת הפסיכולוגיה החיובית, לעוצמת תקוותו 
 של האדם יש קשר לרווחתו הסובייקטיבית ולאושרו.
Snyder, Irving & Anderson (1991) הגדירו תקווה כמצב 
מוטיבציוני חיובי, המבוסס על הנעה פנימית הנובעת 
 ,)Agency( מהרצון להצליח, והיא מורכבת מרכיב הסוכנות
המסמל את האנרגיה המכוונת למטרה ומרכיב הנתיבים 
Pathways(, המכוון לבניית מסלולים לעבר השגת  (
המטרות. שורשיה של התקווה נעוצים במציאות מוחלטת, 
שאינה נובעת בהכרח משמיעת תחזית ורודה. על פי 
הגדרתו של Groopman (2006(, תקווה היא תחושה של 
רוממות רוח שאנו חווים כאשר אנו רואים, בעיני רוחנו, דרך 
לעתיד טוב יותר. התקווה אינה מתעלמת מהמהמורות 
העמוקות והמכשולים המשמעותיים שבהמשך הדרך, 
וכי תקווה אמיתית אין בה הולכת שולל. ההתייחסות 
למושג "תקווה" קיבלה תפנית משמעותית לאחר מלחמת 
העולם השנייה, והחל בו עיסוק מחקרי וקליני על רקע 
החוויות הטראומתיות, שחוו אוכלוסיות ועמים, שנאלצו 
להתמודד עם המלחמה הקשה ביותר שחוותה האנושות 
)יעקובי, 1989(. מחקרים על חיילים )יעקובי, 1989( ועל 
השואה )ויקטור פראנקל "האדם מחפש משמעות"( הציגו 
את עיקרון ה"אמונה לעתיד" - התקווה, כגורם מרכזי 

בהתמודדות האדם. 
מחקרים רבים בנושא תקווה, התמקדו דווקא במבוגרים 
 Gibson, 2003;( הסובלים ממגוון מחלות, ביניהן סרטן
Popovich, Fox & Burns, 2003; Pyykko, 2003(. מחקר 

אורך פרוספקטיבי, שנערך בקרב 122 נשים ברזילאיות 
שאובחנו עם סרטן שד, בחן את השפעת התקווה על 
והערכה עצמית.  דיכאון, חרדה  רבים, כמו  משתנים 
הנחקרות התבקשו למלא שאלונים בשתי נקודות זמן 
שונות - בסבב הטיפולים הראשון והאחרון. ממצאי המחקר 
הראו, כי נשים שהפגינו רמות גבוהות של תקווה בסבב 
הטיפולים הראשון, הן שהפגינו רמות גבוהות יותר של 
 תקווה בסבב הטיפולים האחרון. בנוסף, מצאו החוקרים
Balsanelli & Grossi (2016(, כי נשים עם רמות תקווה 
גבוהות הפגינו רמות גבוהות של יכולות תפקודיות שנמדדו 
בסולם קרנובסקי, ולהיפך, נשים עם רמות נמוכות של 
תקווה, הציגו יכולות תפקודיות נמוכות. המחקר הציג גם 
קשר בין תקווה להערכה עצמית: נשים עם רמות תקווה 
גבוהות הפגינו גם הערכה עצמית גבוהה. משתנה הכאב 
שנמדד אף הוא במחקר, הראה כי כאב הינו משתנה 
המנבא תקווה, כלומר, נשים שדיווחו על כאב בסבב 
הטיפולים הראשון, הפגינו רמות נמוכות של תקווה בסבב 
 הטיפולים האחרון, לעומת נשים שלא דיווחו על כאב

 .)Balsanelli & Grossi, 2016(
ילדים  אוכלוסיית  הספרות העוסקת בתקווה בקרב 
יותר  ומתמקדת  רבה,  אינה  סרטן  חולי  ומתבגרים 
 .)Kylma & Juvakka, 2007( באוכלוסיית המתבגרים
אוכלוסיית המתבגרים אשר נחקרה בהקשר של תקווה, 
כללה מתבגרים בריאים, מחוסרי דיור, כאלו שעברו 
 Hinds, 1984, 1988a, b; Hinds,( התעללות וחולי סרטן
 Martin & Vogel, 1987, 1999; Hinds and Martin, 1988;

 .)Yarcheski et al., 1994
 Germann מחקר אורך שנערך בארצות-הברית על ידי
ועמיתים )2015(, בחן את הקשר בין חרדה, דיכאון ותקווה 
לבין איכות החיים בקרב 61 ילדים ומתבגרים חולי סרטן, 
בגילאי 17-8 שנים, הנמצאים בשלב הטיפולים האקטיביים, 
החל מארבעה שבועות מהאבחנה ועד שנה מהאבחנה. 
הנחקרים התבקשו לענות בכל שלושה חודשים על שאלון 
תקווה, חרדה, דיכאון ואיכות חיים. השערת המחקר 
הראשונה גרסה, כי המטופלים יפגינו רמות גבוהות של 
תקווה ואיכות חיים ורמות נמוכות של חרדה ודיכאון, 
במהלך השנה הראשונה לאבחנה. ממצאי המחקר אכן 
הוכיחו, כי רמות התקווה ואיכות החיים היו גבוהות בכל 
אחת מנקודות זמן התשאול ויתרה מכך, ככל שעבר הזמן, 
הניקוד שהתקבל מהכלים שבחנו תקווה ואיכות חיים 
עלה. המחקר הצליח להוכיח, כי שיפור ברמת התקווה, 
הביא לשיפור באיכות החיים המדווחת. עוד הצליחו 
החוקרים להוכיח, כי התקווה משמשת כמשתנה מתווך 
בקשר שבין חרדה ודיכאון לאיכות החיים, וכן בקרב 
מטופלים עם רמות גבוהות של חרדה ודיכאון, נמצאה 
 איכות חיים טובה כאשר רמת התקווה היתה גבוהה
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 Germann, Leonard, Stuenzi, Pop, Stewart, & Leavey,(
2015(. ממצאי מחקר זה ומחקרים נוספים, אכן מראים, 
כי תקווה הינה משאב התמודדות חשוב ביותר. חיזוק 
להנחה זו ניתן למצוא במחקר שהתקיים בסין, בקרב 89 
נרפאי סרטן ילדות. המחקר בחן את השפעת התקווה 
על הנרפאים, וממצאיו אכן מראים קשר ישיר, בין תקווה 
לבין צמיחה פוסט טראומתית. החוקרים הצליחו להוכיח 
גם באוכלוסיה זו, כי התקווה משמשת משאב משמעותי 
 Yuen, Ho &( המאפשר הסתגלות פסיכולוגית טובה יותר
Chan, 2014(. מחקר דומה נערך בארצות-הברית בקרב 
85 הורים לילדים חולי סרטן, בגילאי 18-2 שנים. המחקר 
בחן את הקשר בין הימצאות תקווה, לבין צמיחה פוסט 
טראומתית. תוצאות המחקר הוכיחו קשר ישיר וחיובי 
ביניהם: ככל שההורה דיווח על רמות תקווה גבוהות 
יותר, כך הוא חווה עוצמה גבוהה יותר של צמיחה פוסט 
טראומתית. שאלון צמיחה פוסט טראומתית כלל חמישה 
רכיבים: קשר עם האחר, יכולות חדשות - כמו למשל 
היכולת לבנות מסלול חיים חדש, עוצמות אישיות, שינוי 
רוחני ופרספקטיבת חיים. מניתוח תת רכיבים של השאלון 
מתוך אותו מחקר עולה, כי לתקווה יש קשר ישיר גם 
ליכולות חדשות, לתעצומות נפש ולתפיסה גבוהה יותר 
 Hullman, Fedele, Molzon, Mayes, &( את ערך החיים
Mullins, 2014(. מחקר נוסף בקרב מטפלים עיקריים 
נערך בקנדה, במטרה להרחיב את הידע הקיים על 
משאב התקווה בקרב הורים לילדים חולי סרטן. המחקר 
היה איכותני וכלל 35 הורים לילדים בטווח גילאים גדול 
- משלושה חודשים ועד 16 שנים, כשהגיל הממוצע של 
הילדים עמד על שש שנים. מחלות הילדים היו שונות 
ומגוונות, אך כולן היו עם פרוגנוזה גרועה מלכתחילה. 
תקוות ההורים נבדקה בשלוש נקודות זמן שונות: שלושה, 
שישה ותשעה חודשים מהאבחנה. החוקרים ביקשו לבחון 
מהי תקווה בעיני ההורים, האם היא משתנה לאורך זמן? 
והאם היא משפרת התמודדות? ממצאי המחקר הראו 
כי התקווה היא דו מימדית - ההורים אפיינו תקווה עם 
אוריינטציה לעתיד ועם אוריינטציה עכשווית. התקווה 
לעתיד כללה תקווה לריפוי, להצלחת הטיפולים, לעתיד 
הילד, לנס וכן תקווה להימצאות זמן רב יותר עם הילד. 
תקווה עם אוריינטציה עכשווית כללה תקווה לחיים טובים, 
נטולי סבל וסיבוכים כאן ועכשיו. ממצאי המחקר הראו, 
כי התקווה משמשת כמשאב פנימי מחזק שניתן להישען 
עליו ללא תלות בסיכויי ההחלמה. אמנם התקווה משתנה 
בהתאם לנסיבות, אך אצל כל ההורים, התקווה תמיד 
הייתה קיימת. כל ההורים קיוו לריפוי ולעובדה שילדם 
יחיה. בנוסף, דיווחו ההורים, כי התקווה מגבירה מוטיבציה 

 .)Granek et al., 2013( ומוסיפה ערך חיובי לחיים
בהתייחס למשתנה הגיל בהקשר למושג תקווה, מחקרים 

מצאו הבדלים בעוצמות התקווה כתלות בגיל הכרונולוגי, 
על רצף תקופת ההתבגרות. כלומר, מתבגרים צעירים 
יותר הפגינו רמות תקווה נמוכות, בהשוואה למתבגרים 
בוגרים יותר כרונולוגית. בנוסף, נמצאו גם הבדלים מגדריים 

בעוצמות התקווה. 
)2006) ערכה מחקר בקרב   Hendricks- Ferguson
78 מתבגרים ומתבגרות חולי סרטן. מטרת המחקר 
היתה לבחון את רמות התקווה והרווחה הרוחנית בקרב 
הנחקרים, וכן לבחון הבדלי גיל ומגדר בעוצמות אותם 
משתנים. ממצאי המחקר הציגו הבדלים ברמות התקווה, 
גם בקבוצות הגיל השונות וגם במגדר. קבוצת המתבגרים 
האמצעית )גילאי 17-15 שנים( דווחה על עוצמות גבוהות 
יותר של רווחה רוחנית ותקווה, לעומת קבוצת המתבגרים 
הצעירה יותר )גילאי 14-13 שנים(. בנוסף, קבוצת הבנות 
הפגינה רמות גבוהות יותר של תקווה, לעומת קבוצת 

הבנים. 
המחקר הנוכחי יבדוק את תרומתו של משאב אישי – 
התקווה, על הרווחה הסובייקטיבית של הילד החולה 

בסרטן ושל הוריו. 

רווחה סובייקטיבית
Ed Diener )1984) טוען, כי האדם עצמו הוא שיכול להעיד 
על רווחתו הסובייקטיבית. רווחה סובייקטיבית נבדקת 
על ידי יחס בין קיום רגשות חיוביים לשליליים, אושרו של 
האדם ושביעות רצונו מהחיים. במחקר הנוכחי, נתייחס 
לשני היבטים של הרווחה הסובייקטיבית: רגשות חיוביים 

ושליליים ושביעות רצון מהחיים. 
לאורך ההיסטוריה, פילוסופים רבים טענו כי רגש חיובי כמו 
אושר, הוא המרכיב המוטיבציוני המניע את האדם, ולמרות 
זאת, במשך שנים רבות מחקרים עסקו דווקא באומללותו 

של האדם והתעלמו לחלוטין מרווחתו הסובייקטיבית. 
הספרות העוסקת ברווחה דנה בשאלה: למה וכיצד אנשים 
חווים את חייהם באופן חיובי מבחינה קוגנטיבית ורגשית? 
Folkman & Lazarus )1980) אכן בדקו את תפקידן של 
ההשפעות החיוביות בעת מצב דחק. הם שיערו כי תחת 
מצבים אלו, בו בעת שהרגשות השליליים שולטים, הרגשות 
החיוביים יכולים לספק "הפסקה" פסיכולוגית, שתתמוך 
בניסיונות התמודדותו,  לו להמשיך  באדם, תאפשר 
ותחדש את משאביו ומצבריו שהתרוקנו כתוצאה מהמצב. 
Fredrickson, Tugade Waugh & Larkin )2003), רואים 
ברגש החיובי מעין מנגנון חיסון, המאפשר לגוף לא רק 
להפחית את השפעת הרגש השלילי, אלא גם מרכיב 
אקטיבי המחזק את התמודדות האדם ומאפשר לו תחושת 
שליטה, המגבירה את יכולתו להתמודד עם מצבי לחץ. 
)2005) הוכיחו את קיומם של   Pressman & Cohen
רגשות חיוביים במצבי משבר וחולי, על אף השפעותיה 
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השליליות של המחלה. יתרה מכך, הרגשות החיוביים 
בשונה מהרגשות השליליים, מנבאים יכולת הישרדות 
 Moskowitz,( גבוהה בקרב אנשים בעלי סיכון יתר לתמותה
.(2003; Ostir, Markides, Black & Goodwin, 2000 

 ,Broaden and build (1998) הציגה את מודל Fredrickson
המתייחס להרחבת קשת הרגשות ולהבניית החיוביות 
עליהם. באמצעות סימוכין מהספרות, היא הראתה כי 
רגשות חיוביים הרחיבו את המיקוד בתשומת ליבו של 
הפרט ושינו את התנהגותו, וכתוצאה מכך, נבנו משאבים 
ופיזיים חדשים, שהקלו עליו את  רוחניים  חברתיים, 

ההתמודדות מול מצבי דחק כרוניים. 
את  לבחון  שמטרתו  מחקר,  נערך  בארצות-הברית 
היתרונות והאתגרים עימם מתמודדים מבוגרים צעירים 
חולי סרטן בגילאי 25-14 שנים. בראיונות עומק שנערכו 
עימם בשלוש נקודות זמן שונות )60 ימים מהאבחנה, 
12-6 חודשים מהאבחנה ו-18-12 חודשים מהאבחנה(, 
עלו ארבע תמות מרכזיות: שינויים בערך העצמי, יחסים 
פיזית. מניתוח  ורווחה  חיים  פילוסופיית  עם האחר, 
התוכן עלה, כי המטופלים נטו יותר להתמקד בחוזקות 
ובמשמעות החיים ופחות בבעיות הפיזיות שחוו. היתרונות 
עליהם דווחו עלו על האתגרים, בכל אחת מנקודות הזמן 
השונות: התחושה כי הפכו חזקים יותר ופיתחו מיומנויות 
חדשות, הערכת הדברים ה"קטנים" בחיים, חיזוק מערכת 
היחסים בתוך המשפחה, הזכות להכיר חברים חדשים, 
מציאת משמעות חדשה לחיים, הרצון והעצמת הצורך 
לסייע יותר לאחר, מציאת סדרי עדיפויות חדשים וחיזוק 
 האמונה - היו מבין היתרונות עליהם דיווחו המתבגרים

 .)Straehla et al., 2017(
מחקרים העוסקים בנושא קרוב, מתמקדים בעיקר בחקר 
 Harper, Goodlett,( איכות החיים של אוכלוסיה ייחודית זו
 Trentacosta, Albrecht, Taub, Phipps, & Panner, 2014;

.)McArthur, Strother, & Schultr, 2017
המשתנה השני "שביעות רצון מהחיים", מהווה היבט אחד 
מתוך מכלול היבטים חיוביים בבריאות הנפש. שביעות רצון 
מהחיים בוחנת למעשה, את המידה בה הפרט מעריך את 
חייו באופן סובייקטיבי, תוך תהליך השוואתי בין ציפיותיו 
.(Diener, 1984( ומטרותיו, לבין יכולותיו להשיג מטרות אלו 

Bandura (2006( הדגיש עוד, שכדי שהאדם יהיה שבע רצון 
מחייו, עליו להסתכל לא על סביבתו כמעצבת את חייו, אלא 
על הפעולות שהוא נוקט כדי לממש את מטרותיו, ואלו הן 

שלמעשה יעצבו את חייו. 
אם כן, המחקר הנוכחי בחן שני מרכיבים של רווחה 
סובייקטיבית - שביעות רצון ורגשות. שביעות רצון הינה 
הערכה קוגניטיבית של הפרט את מצבו בהשוואה לאחר, 
ואילו הרגשות הם מרכיב רגשי שתלוי באדם עצמו, ללא 
קשר הכרחי עם הסביבה. מכיון שישנם מקרים שהאדם 

שבע רצון מדבר אחד, אך זה לא בהכרח גורם לו להיות 
מאושר )למשל, הורה יכול להיות מרוצה מהטיפול שבנו 
מקבל, אך הוא רחוק מלהיות שמח( - בחרנו במחקר הנוכחי 
לבחון את שני המרכיבים. מרבית המחקרים הבוחנים 
רווחה, מתמקדים באוכלוסית המבוגרים. חקר הרווחה 
בקרב ילדים בכלל וילדים חולי סרטן בפרט, נמצא בשלבים 
התחלתיים. מחקר חלוץ בתחום הרווחה הסובייקטיבית 
בקרב מתבגרים, בחן את המשאבים המסייעים למתבגר 
לשמר את רווחתו הסובייקטיבית בזמן משבר משפחתי, 
כגון גירושי הורים, חולי או מוות במשפחה. מממצאי 
המחקר עולה, כי אמנם משבר מנבא ירידה בשביעות הרצון 
Ronen, Hamama, Rosenbaum, & Mishely-( מהחיים
Yarlap, 2014(, אולם מרכיבים אישיים וסביבתיים עשויים 
לתרום לעלייה ברווחה הסובייקטיבית, הן בשביעות הרצון 

מהחיים והן ברגש החיובי. 

השערות המחקר  
השערות המחקר יציגו את תפקיד המשאבים האישיים על 

הרווחה הסובייקטיבית:

יימצא קשר בין תחושת התקווה לבין רגשות חיוביים . 1
- כך שככל שתחושת התקווה גבוהה, כך יגלו הילד 

החולה והוריו יותר רגשות חיוביים משליליים.
יימצא קשר בין תחושת התקווה לבין שביעות הרצון . 2

מהחיים, בקרב הילדים החולים והוריהם.

שיטה
מדגם

במחקר הנוכחי השתתפו ילדים המאובחנים במחלות 
ממאירות, בגילאי 18-7 שנים והוריהם. מדגם המחקר, שהיה 
מדגם נוחות, כלל 108 ילדים, החל מחצי שנה מזמן האבחנה 
ועדיין נמצאים בטיפול אונקולוגי, ועד שנה לאחר סיום 
הטיפולים האונקולוגים האינטנסיביים והוריהם. מקבוצת 
המחקר הוצאו ילדים המתקשים בהבנת השפה העברית, 
ילדים הנמצאים במצב סופני וכאלו שגילם נמוך משבע 

שנים. 

כלי המחקר 

כל שאלוני המחקר הינם שאלונים מהימנים, אשר תורגמו 
 ,)Brislin, 1980( בעבר לעברית בשיטת התרגום החוזר

ומהימנותם נבדקה שוב במחקר הנוכחי ונמצאה טובה. 
המחקר כלל שני סוגי שאלונים: 

האחד, שאלון מותאם להורה המורכב מ-4 תת שאלונים 
והשני, שאלון לילדים המורכב מ-3 תת שאלונים: 

שאלון הורים

 Adult state hope scale - 1. שאלון תקווה מצבית הורה

Snyder ועמיתיו )1996( פיתחו שאלון הבודק תפיסת תקווה, 

שוורץ אטיאס, רונן רוזנבאום, קרוליק
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שנועד למבוגרים במצבים שונים. בשאלון זה התבקש 
ההורה לענות על כל היגד בהתייחס למצבו היום. השאלון 
מכיל שישה פריטים ולכל פריט שמונה אפשרויות בחירה 
על פי סולם ליקרט, הנע מ- 1 "מסכים במידה רבה מאד" 
ועד 8 "כלל לא מסכים". הניקוד לחישוב הכלי בכללותו 
יכול לנוע מ-6 : המצביע על רמת תקווה נמוכה מאד ועד 
ל- 48: המצביע על רמת תקווה גבוהה. לצורך המחקר 
הנוכחי נערך תרגום לעברית בשיטת התרגום החוזר 
)Brislin, 1980(. תוצאות התרגום החוזר הראו התאמה 
מלאה לשאלון המקורי. במחקר הנוכחי מהימנות פנימית 
עבור ששת ההיגדים עומדת על 0.895, לפי מבחן אלפא 

של קרונבך. 

רווחה סובייקטיבית נמדדה בשני מימדים: רגשי ושביעות רצון 

מהחיים.

 PANAS - 2. המימד הרגשי נמדד באמצעות שאלון הרגשות

SCALE
 Watson, Clark and Tellegen שאלון הרגשות פותח על ידי
(1988). הכלי נמצא בשימוש נרחב בארץ ובעולם בקרב 
אוכלוסיות שונות, ונמצא מתאים לצעירים ולמבוגרים 
כאחד. מטרתו היא לבחון את שני מימדי הרגש העיקריים 
והבלתי תלויים זה בזה: החיוביים והשליליים. הכלי מכיל 
20 פריטים וליד כל אחד, מתבקש הנבדק לציין באיזו מידה, 
במהלך השבועיים האחרונים, הוא חש את הרגש המצוין 
בפריט. לכל פריט קיימות 5 אפשרויות בחירה על פי סולם 
ליקרט, הנע מ-1 "מעט מאד" ועד 5 "הרבה מאד". עשרה 
פריטים מביעים רגשות חיוביים ועשרה שליליים. ציינון 
הכלי מתקבל על ידי חיבור הציון לרגשות החיוביים בנפרד 
וחיבור הרגשות השליליים. ככל שהציון בכל אחת מתתי 
הסקאלות עולה, הדבר מעיד על השפעה חזקה יותר של 
הרגש הנבדק )חיובי או שלילי(. ציון בכל תת סקאלה נע 
מ-10 ועד 50. יחס החיוביות מתקבל על ידי ממוצע רגשות 
חיוביים, חלקי ממוצע רגשות שליליים. קבלת יחס גבוה 
)ציון גבוה( מלמד על כך, שכמות הרגשות החיוביים עולה 

.)Fredrickson, 2013b( על השליליים
הכלי נמצא בשימוש בעברית שנים רבות ובמחקר הנוכחי 

נבדקה שוב מהימנותו. 
Watson ועמיתיו דיווחו על מהימנות גבוהה עבור כלי ה- 
PANAS: הטווח עבור רגשות חיוביים נע בין 0.86 ל- 0.9; 
הטווח עבור רגשות שליליים הוא בין 0.84-0.87. במחקר 
הנוכחי נמצאה מהימנות 0.707 עבור הרגשות החיוביים ו- 
0.864 עבור הרגשות השליליים, לפי מבחן אלפא של קרונבך. 

3. שביעות רצון מהחיים

שאלון שביעות רצון כוללת מהחיים פותח על ידי הובנר 
)Huebner, 1991(. השאלון הותאם על ידו גם לאוכלוסיית 
הילדים והמתבגרים מגיל שמונה שנים ומעלה. השאלון 

כולל שבעה פריטים על גבי סולם ליקרט בן ארבע דרגות, 
כאשר הראשונה היא "אף פעם לא מתאים" )1(, והאחרונה 
היא "כמעט תמיד מתאים" )4(. ציינון השאלון מתבצע 
על פי סיכום הפריטים, כאשר הציון יכול לנוע בין 4 עד 
28 . ציון גבוה ישקף מידה רבה של שביעות רצון מהחיים. 
 .(2007) Ronen & Seeman  הכלי תורגם לעברית על ידי
)α =0.82( בחינת מהימנות הכלי במחקרן נמצאה טובה 

.)Ronen & Seeman, 2007(
במחקר הנוכחי גם כן נמצאה מהימנות פנימית טובה - 
0.809 לפי מבחן אלפא של קרונבך. במחקר הנוכחי הוספנו 
שאלה המסכמת את מידת שביעות רצונו של הפרט מחייו. 
דירוג התשובה נעשה בסולם בן 5 רמות הנע מ- 1 "כלל לא 

טוב" ועד 5 "טוב מאד". 

4. שאלון נתונים דמוגרפיים ואפיוני מחלה של הילד

השאלון בדק פרטים סוציו-דמוגרפיים של ההורים והילדים. 

שאלון ילדים

 Children’s Hope scale 1. שאלון תקווה בילדים

הכלי למדידת התקווה במחקר הנוכחי מבוסס על שאלון 
 The Children’s Hope( הבודק תפיסת תקווה בקרב ילדים
Scale; Snyder et al., 1997(. הכלי נועד למדוד את רמת 
התקווה אצל ילדים ובני נוער, החל מגיל 7 ועד 16 שנים. 
מילוי הכלי מתאים למילוי עצמי, או למילוי בעזרת החוקר 
במידה והילד מתקשה בקריאה. כלי זה כולל שישה פריטים, 
לכל פריט יש שש אפשרויות בחירה על פי סולם ליקרט, 

הנע מ-1 )"אף-פעם לא"( ועד 6 )"כל הזמן"(. 
ידי חיבור התשובות לכל  חישוב כל מדד נעשה על 
הפריטים, ויכול לנוע בין 3 ל- 18. לכלי חושב גם מדד כללי 
הבודק תקווה כללית, ומכיל את סכום ששת הפריטים. ציון 
זה יכול לנוע בין 6 ל-36. השאלון נמצא בשימוש בעברית 
שנים רבות ובמחקר הנוכחי נבדקה שוב מהימנותו. במספר 
מחקרים שנערכו על ידי Snyder ועמיתיו בקרב אוכלוסיות 
ילדים שונות, נמצאו מקדמי מהימנות בינוניים עד טובים 
 .)Snyder, Hoza et al., 1997( 0.86 שנעים מ-0.72 עד
במחקר הנוכחי המהימנות הפנימית עומדת על 0.818, לפי 

מבחן אלפא של קרונבך.
– הרגשות  שאלון  באמצעות  נמדד  הרגשי  המימד   .2 

PANAS CHILDREN SCALE
בהתבסס על ההנחה, כי ילדים יתקשו לענות על גרסת 
PANAS למבוגרים, פיתחו בשנת Laurent 1999 ועמיתיו 
כלי המותאם לילדים. הכלי נמצא בשימוש נרחב בארץ 
ובעולם בקרב אוכלוסיות שונות. מטרת הכלי לבחון את שני 
מימדי הרגש העיקריים והבלתי תלויים זה בזה: החיוביים 
והשליליים. הכלי מכיל 30 פריטים ולכל פריט קיימות חמש 
אפשרויות בחירה על פי סולם ליקרט, הנע מ-1 "מעט מאד" 
ועד 5 "הרבה מאד". חמישה עשר פריטים מביעים רגשות 
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חיוביים ו- 15 פריטים המביעים רגשות שליליים. הציינון 
מתבצע באופן דומה לכלי המיועד למבוגרים. הכלי תורגם 
לעברית ונמצא בשימוש בעברית שנים רבות. במחקר 
 PANAS-הנוכחי נבדקה שוב מהימנותו. מהימנות כלי ה
המיועד לילדים טובה מאד: אלפא של קרונבך 0.92 עבור 
 Laurent( הרגשות השליליים ו- 0.9 עבור הרגשות החיוביים
et al., 1999(. במחקר הנוכחי נמצאה מהימנות פנימית של 
0.871 עבור רגשות חיוביים וכן 0.865 עבור רגשות שליליים.

3. שביעות רצון מהחיים

השתמשנו באותו כלי המיועד להורה. במחקר הנוכחי נמצאה 
מהימנות פנימית טובה של 0.801 לפי מבחן אלפא של קרונבך. 

הליך המחקר

האישורים לביצוע המחקר התקבלו, ראשית, מוועדת 
האתיקה של אוניברסיטת תל-אביב ולאחר מכן מוועדות 
הלסינקי בשלושה בתי חולים, שהביעו הסכמה להשתתף 
במחקר. עם קבלת אישור ועדת הלסינקי מטעמם, הוצאו 
רשימות של מטופלים העומדים בקריטריונים להשתתף 
במחקר ונשלחה אליהם פניה להשתתף במחקר. לאחר 
קבלת הסכמתם בכתב, החל תהליך מילוי השאלונים 

שנמשך כשנתיים.
מתוך 125 משפחות שעמדו בקריטריוני המחקר, 108 נענו 
בחיוב ומלאו את השאלונים, שזה אחוז גבוה מאד, בהשוואה 
לדיווחים בספרות על אי הענות למילוי שאלונים בעיקר 

במצבי לחץ.

ניתוח הממצאים

חלק זה כלל מספר שלבים: בשלב הראשון בוצעו מבחני 
סטטיסטיקה תיאורית, המתארים את אוכלוסיית המחקר 
ומאפייניה. בשלב השני, בוצעו מבחני t למדגמים מזווגים, 
לבחינת ההבדלים בציוני הכלים בין קבוצת הילדים לקבוצת 
ההורים, ובנוסף נבחנו קשרים בין כל משתני המחקר 

באמצעות מדד פירסון. 

ממצאים

ממצאים תיאוריים

בתחילת פרק זה יוצגו הנתונים הדמוגרפים של משתתפי 
המחקר:

 M= 44.463;( טווח גילאי ההורים במדגם הוא 62-30 שנים
 M=( וטווח גילאי הילדים הוא 18-7 שנים )SD= 6.0965
SD= 3.6196 ;13.102(. טווח מספר הילדים נע מילד אחד 

.)M= 3.94; SD= 2.139( עד 14 ילדים במשפחה
מתוך ניתוח מאפייני ההורים עולה, כי 70.4% מקבוצת 
ההורים שנענו להשתתף במחקר הן אמהות, רובן (82.4%) 
נשואות. 93.5% יהודיות וכן 78.7% נולדו בישראל. ל- 
 34.3% 49.1% מסורתיים,  שפת אם עברית,   77.8%

חילונים והיתר )16.7%( חרדים. 

מתוך מאפייני הילדים עולה כי 59.3% הינם בנים, 29.6% 
מהילדים נמצאים תחת טיפולים אינטנסיביים מעל חצי 
שנה מהאבחנה. והיתר נמצאים חודש ומעלה מסיום 
טיפולים. המחלה הממארת השכיחה ביותר בקרב הנחקרים 
 ALL – Acute lymphoblastic leukemia היא לויקמיה מסוג
 Osteogenic sarcoma 23% ,(39%) עם גידולי עצם מסוג
8% מאובחנים  Ewing sarcoma, 16% לימפומה,  או 
ב- AML – Acute myeloid leukemia, 3% מאובחנים ב- 
 Neuroblastoma, -3% נוספים ב ,Rhabdomyo sarcoma
2% מאובחנים ב-Wilms tumor והיתר במחלות נדירות 
 ,Carcinoma of colon, Hepatic carcinoma בילדות כמו

.CML – Chronic myeloid leukemia

ציוני כלי המחקר

ציוני כלי המחקר מלמדים על רמות גבוהות של משאבי 
התמודדות. ממוצע הכלי שמדד תקווה בקבוצת הילדים 
עמד על 4.59 בטווח של 1-6 ובקבוצת ההורים 6.5 בטווח 
בין 1-8. ממוצע שביעות הרצון מהחיים בקבוצת הילדים 
עומד על 4.11 בטווח 1-5 ובקבוצת ההורים ציון דומה - 

3.93 באותו הטווח. 
לבחינת ההבדלים בין קבוצות המחקר בהתייחס למשתני 
המחקר, בוצעו מבחני t למדגמים מזווגים. בלוח מספר 1 
נציג רק את משתני המחקר שיצאו מובהקים. בשל העובדה, 
כי רמות התקווה בקבוצת ההורים ובקבוצת הילדים נמדדו 
בכלים המדורגים באופן שונה )הורה 1-8; ילד 1-6(, בוצעה 
התאמה שקדמה לביצוע ניתוח מסוג t. תוצאות המבחנים 
1(, כי קיימים הבדלים בין הורים  מלמדות )לוח מספר 
 )t (107)= -2.714, p= .008( לילדים בעוצמות התקווה
 .)t (107)= 3.074, p= .003( ובעוצמות הרגש החיובי
מהניתוח עולה, כי הורים מדווחים על רמות גבוהות יותר 
של תקווה )M= 6.5( לעומת הילדים )M= 6.123( ואילו 
הילדים מגלים יותר רגשות חיוביים )M= 2.096( בהשוואה 
להורים )M=1.82(. בהתייחס למשתנה שביעות הרצון 
מהחיים, לא נצפתה מובהקות, כלומר, לא קיימים הבדלים 

במשתנה זה בין הורים לילדים. 

מטריציות בין משתני המחקר על פי מבחני פירסון

לבחינת השערות המחקר נעשה שימוש במבחני פירסון. 
המבחנים בוצעו עבור קבוצת הילדים וקבוצת ההורים בנפרד. 

חלק ראשון: קבוצת ההורים )לוח מספר 2(

מבחני פירסון מציגים קשרים מובהקים, בין תקווה לרווחה 
הסובייקטיבית של ההורה - ככל שלהורה רמה גבוהה של 
 )p= .000; r= .460( תקווה, כך הוא יותר שבע רצון מהחיים
ויחס החיוביות שלו גבוה יותר )p= .000; r= .473(. בין 
המשתנים התלויים לבין עצמם נמצא גם קשר מובהק, שכן, 
ככל שהורה שבע רצון יותר מחייו, כך יחס החיוביות שלו 

גבוה יותר )p= .000; r= .496( ולהיפך. 

שוורץ אטיאס, רונן רוזנבאום, קרוליק



13 | ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך כ״ט חוברת מס' 3 | דצמבר 2017 |

לוח מספר 2:

אינטרקורולציות בין משתני המחקר בקבוצת ההורים

123
-תקווה

-**473.יחס חיוביות
-**496.**460.שביעות רצון מהחיים

**p<.001

חלק שני: קבוצת הילדים )לוח מספר 3(

מבחן פירסון בחן את הקשר בין המשתנה האישי )תקווה( 
 .)3 לבין רווחתו הסובייקטיבית של הילד )לוח מספר 
מניתוח הממצאים, עולה קשר מובהק בין משאב התקווה 
של הילד לבין שביעות רצונו מהחיים )p= .000; r= .665( ובין 
תקווה ליחס חיוביות )p= .000; r= .527(. כלומר, ככל שלילד 
רמת תקווה גבוהה יותר, כך הוא יהיה יותר שבע רצון 
מהחיים ויביע יותר רגשות חיוביים משליליים. כפי שניתן 
לראות בלוח מספר 3, נמצא גם קשר מובהק בין המשתנים 
התלויים לבין עצמם: קיים קשר מובהק בין יחס החיוביות 
של הילד לשביעות הרצון מהחיים: ככל שיחס החיוביות של 
הילד גבוה יותר, כך תגבר שביעות רצונו של הילד מהחיים. 

לוח מספר 3: 

אינטרקורולציות בין משתני המחקר בקבוצת הילדים

123
-תקווה 

-**527.יחס חיוביות
-**525.**665.שביעות רצון מהחיים

             **p<.001
כפי שניתן לראות בלוח מספר 3, קיים קשר מובהק בין 

משתני המחקר. גובה הקשרים גבוה יותר בקבוצה זו, 
בהשוואה לקבוצת ההורים. הקשר החזק ביותר נמצא בין 

תקווה לשביעות רצון מהחיים )665.(.

דיון
המחקר שופך אור על חשיבות הרגשות החיוביים והתקווה, 
בהתמודדות עם מחלת הסרטן בילדות. המחקר הוכיח, כי 
ילדים חולי סרטן והוריהם חווים פי שניים יותר רגשות 
ולכך השלכות חיוביות על אופן  חיוביים משליליים, 
ההתמודדות. הדיון יעסוק בתפקיד התקווה בזמן חולי, וכן 

ברווחתם הסובייקטיבית של ילדים חולים והוריהם. 

תפקיד המשאבים האישיים בהתמודדות

המחקר הנוכחי בחן את משאב התקווה, בהתמודדות האדם 
עם מחלה מאיימת חיים. נמצא כי למשאב זה השפעה 
איתנה על הרווחה הסובייקטיבית. ממחקרים קודמים ידוע, 
כי משאבי התמודדות תורמים לבריאותם הנפשית של בני 
האדם, אם על ידי הגברת הרגשות החיוביים ואם על ידי 
העצמת משתנים נוספים מהפסיכולוגיה החיובית, המקלים 
על התמודדות האדם. הבנת המשאבים המשמעותיים 
במצבי דחק על פני רצף החיים, כמו התמודדות ילד עם 
מחלת הסרטן, יסייעו לאנשי הטיפול לכוון את המטופל 

ומשפחתו, לדרך שתאפשר התמודדות חיובית יותר. 

תקווה

משאב התקווה נמצא כמשמעותי וחשוב בשתי קבוצות 
המחקר. במבחני פירסון ראינו בשתי קבוצות המחקר, קשר 
מובהק בין תקווה לבין יחס חיוביות ושביעות רצון. בקבוצת 
הילדים ראינו באותו מבחן, כי הקשר החזק ביותר נמצא 
בין תקווה לשביעות הרצון מהחיים, כלומר, ילד בעל רמות 

תקווה גבוהות, גילה שביעות רצון גבוהה יותר מהחיים. 

מבחני t למדגמים מזווגים

לוח מספר 1: מבחן t למדגמים מזווגים - השוואה בין ציון התקווה ויחס החיוביות של ההורה לזה של ילדו )מוצגים המשתנים 
שנמצאו מובהקים( 

מבחן t למדגמים מזווגים

שונות זוגית

רווח בר סמך 95%

ס.תקןממוצע
Std. 

Deviation

שגיאת תקן
 Std. Error

Mean

ערךערך נמוך
גבוה

t דרגות
 df חופש

מובהקות
 Sig. (2-
tailed)

תקוות ילד - 

תקוות הורה
-0.3761.4420.13876-0.651-0.101-2.714107.008

יחס חיוביות ילד -

יחס חיוביות הורה
.27188.91925.08846.09653.44723.074107.003
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התקווה מתמקדת בהשגת מציאות ריאלית של התוצאה 
המיוחלת, והיא מאפשרת לפרט לכוון לעבר מטרה, למצוא 
דרכים להשגתה וכתוצאה מכך, להשתקם מהחולי או 
 .)Bergin & Walsh , 2005( להתקדם לעבר הריפוי המיוחל
על פי הגישה הקוגניטיבית ההתנהגותית, התקווה הינה 
מושג אקטיבי המאפשרת לפרט הלכה למעשה, להשיג 
את מטרותיו )Kerret, Orkibi, & Ronen, 2016(. כאשר 
אדם מצליח להשיג מטרותיו, הוא רואה עצמו כמצליחן 
וזה באופן ישיר מגביר את שביעות רצונו, בדיוק כפי שעלה 

במחקר הנוכחי. 
ממצאי המחקר הנוכחי עולים בקנה אחד עם ממצאי 
מחקר אחרים, המציגים את התקווה כמרכיב בעל השפעה 
חיובית בהתמודדות עם חולי המנבא רווחה, שביעות רצון 
 Park, Peterson & Seligman, ;2006 ,והסתגלות )גרופמן
 2004; Snyder, 2000; Snyder, Shorey, Cheavens,
 Pulvers, Adams & Wiklund, 2002; Wrobleski &

.)Snyder, 2005
ממצאים מהמחקר הנוכחי, מדגישים את חשיבות המושג 
תקווה בקרב ילדים חולי סרטן והוריהם, ומראים כי התקווה 
משמשת כלי בטוח להתמודדות יעילה וחיובית, מול מחלה 

מאיימת חיים. 
ממצא זה נתמך על ידי תאוריית שימור המשאבים של 
Hobfoll (1988). מממצאי המחקר ניתן לראות כי האדם, 
בכל גיל, רוצה לשמר משאבים יקרים, כדי להימנע מכניסה 
למצב דחק. יתרה מכך, מעבר לרצון להימנע ממצבי דחק, 
מצליחים אותם משאבים לשמר את רווחתם הסובייקטיבית, 
עד כדי כך שגם האנשים בסיטואציית חיים קשה ומורכבת 
מעין זו, מצליחים לדווח על יחס חיוביות גבוה ועל שביעות 

רצון גבוהה מהחיים. 

רווחה סובייקטיבית

במחקר הנוכחי נמצא, כי ילדים חולי סרטן והוריהם חוו 
פי שניים יותר רגשות חיוביים משליליים וכי הם מגלים 
שביעות רצון גבוהה מהחיים. נתון זה עשוי להפתיע 
אנשים רבים, הסוברים כי מחלה מאיימת חיים כדוגמת 
קיצוני  דחק  למצב  מביאה  בילדות,  הסרטן  מחלת 
שיעצים רגש שלילי ובכך יפגע הלכה למעשה ברווחתו 
וההורה. בספרו של כהנמן  הסובייקטיבית של הילד 
2005( נכתב, כי המחקר המפורסם ביותר בספרות  (
ידי על  נערך  סובייקטיבית  רווחה  על   הפסיכולוגית 
Brickman, Coates & Janoff- Bulman )1978). מחקרם, 
שבא לבדוק רמות אושר בקבוצות שונות לאורך זמן, הציג 
הבדלים קטנים בשביעות רצון מהחיים, בין משותקים 
בפלג גופם התחתון לבין קבוצת ביקורת, שכללה אנשים 
בריאים. עם השנים, נמצאו מחקרים נוספים שתמכו 
בממצא זה )Diener & Diener, 1996; Silver, 1982(, אך 
עדיין עולה השאלה כיצד מצב זה אפשרי? הלוא תוצאות 

אלו מנוגדות לחלוטין לאינטואיציה האנושית )כהנמן, 
2005(. שקדי וכהנמן טענו, כי ההסבר לתופעה זו המנוגדת 
להיגיון הבריא, טמון בתופעה הנקראת "אשליית המיקוד". 
רעיון אשליית המיקוד כרוך בהשערות לגבי שני תהליכים 
פסיכולוגיים: האחד מתרחש בקרב הפרט שאת חווייתו 
מנסים להעריך )משותק הרגליים( והאחר, אצל השופט 
המעריך. לדבריהם, העדויות מרמזות שמשותקי רגליים 
אכן מסתגלים במידה רבה לנסיבות חייהם החדשות, 
וסביר כי הם מתחילים עם הזמן לחוות חוויות שאינן 
קשורות למצבם המיוחד. מרגע שהמצב בו הם מוצאים 
עצמם כבר אינו חדש מבחינתם, הם מתחילים לחשוב על 
עניינים אחרים ומתמקדים בהם. לעומתם, שופט המנסה 
לדמיין לעצמו את החיים של משותקי רגליים, ימקד באופן 
טבעי את כל תשומת הלב בנסיבות המיוחדות שלהם. אי 
ההתאמה בהקצאת הקשב בין הפרט השופט לפרט הנשפט, 
עשויה להביא לידי כך שהשופט יגזים בהשפעת הנסיבות 
2005(. בהסתמך על טענתם  הללו על הנשפט )כהנמן, 
של שקדי וכהנמן, ניתן אולי להסיק כי ילדים חולי סרטן 
והוריהם חווים את המחלה בדרך אחרת מהשופט החיצוני 
ולמדים להפיק מהסיטואציה הקשה את המיטב, לעומת 
אנשים שאינם מעורבים בסיטואציה זו ומתבוננים מהצד 
תוך גילויי רחמים וצער. ייתכן כי גם לחוסר הידע וההבנה 
של הקהל הרחב, בנוגע למחלות אונקולוגיות בילדות, יש 
קשר לפער בין מידת הרווחה המשוערת לבין הרווחה 
בפועל, כפי שמתוארת על ידי הילד החולה והוריו. מרבית 
האנשים מקשרים במחשבתם ילדים חולי סרטן לעצבות, 
ומדמיינים סיטואציה אפלה וקודרת. הכרת הילדים החולים, 
משפחתם והאקלים המחלקתי חושף את האדם לעולם אחר 
- שמח יותר וצבעוני. הבעת קשת הרגשות החיוביים על 
ידי הילד החולה והוריו הם ראיה לכך, שלצד הקושי הטמון 
בהתמודדות, מסוגלים הילדים החולים והוריהם, למצוא 
צדדים חיוביים בסיטואציה, להתמקד בהם ובכך מתאפשר 

להם לחוות את החיים ברווחה גבוהה יותר מהמצופה. 

מגבלות המחקר
במחקר הנוכחי המדגם הינו מדגם נוחות לא מבוקר, 
הנובע מכמה סיבות, ביניהן העובדה שמחלת הסרטן 
בילדות היא מחלה נדירה, כך שמספר המשתתפים בסוג 
זה של מחקר הוא אינו גדול מלכתחילה ובנוסף, קיימים 
קריטריונים לאי הכללה במחקר, עובדה שמצמצמת עוד 
יותר את כמות המשתתפים הפוטנציאליים. מעבר לנתונים 
אלו, ישנן משפחות שמראש לא הרגישו בנוח לחשוף את 
רגשותיהן ולדבר בחופשיות על חוויותם. הקושי באיסוף 
משתתפים פוטנציאליים מתאימים, הובילה למגבלה 
נוספת הקשורה לחתך הגילאי הגדול, לחוסר השליטה 
בהבדלים המגדריים ולמגוון רחב של מחלות. גודל המדגם 
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ושיטת גיוס המשתתפים מגבילים את יכולת ההכללה של 
המחקר הנוכחי לקבוצות נחקרים דומות. על אף המגבלות 
המצויינות, ישנה חשיבות רבה לקיומם של מחקרים 
מסוג זה, במטרה לזהות ולאפיין את המשאבים האישיים, 

העשויים לתרום לרווחתו האדם במצבי משבר וחולי. 

תרומות המחקר
העיסוק בפסיכולוגיה החיובית תפס תאוצה בעשור 
האחרון. מרבית המחקרים העוסקים באוכלוסיית הילדים 
חולי סרטן עוסקים בקשיים, בתופעות הלוואי ובהשלכותיה 
השליליות של המחלה על הילד ועל הוריו. מעט מחקרים 
ובחוזקות  עוסקים בהיבטים החיוביים בהתמודדות 
המתגלות בסיטואציות קשות ומאיימות, כמו אבחון 
מחלת הסרטן. המחקר הנוכחי משלב בתוכו חידושים 
והצצה לעולמם של הילדים חולי סרטן והוריהם, עם 
זרקור על החיוביות ועל החוזקות המקלים בהתמודדות. 
הבנה מעמיקה והכרת החוזקות, עשויים להנחות את אנשי 
הטיפול בבניית תכנית טיפול מתאימה, שתכוון את הילד 
החולה והוריו בחיפוש אותם משאבים מקלים ובמציאתם. 

במאמר זה נציג את התרומה התאורטית והקלינית:
ברמה התאורטית, התרומה החשובה ביותר של המחקר היא 

העמדת מודל תאורתי נוסף להבנת התמודדותם של הורים 
וילדים, עם מחלת הסרטן של הילד ובחינתו המחקרית.

המחקר מציג תמונה לפיה לצד המשבר והקושי, מצליחים 
הילדים והוריהם לשמור על רווחה גבוהה. באותו הקשר, 
נראה כי התקווה הינה משאב משמעותי המלווה את האדם 
בזמן משבר, מסייעת לו בהתמודדות ומספקת לו מקורות 

אנרגיה וכוח להמשך. 
ברמה הקלינית, המחקר הנוכחי שופך אור על משאב 

התקווה, הנמצא כמסייע להתמודד עם מחלה מאיימת 
חיים, הן בקרב המטופל עצמו והן בקרב מטפליו העיקריים. 
על אנשי הטיפול להכיר בחשיבות התקווה כמשאב כוח 
בהתמודדות ולחזקו: הכרה והבנת המושג תקווה יסייעו 
לצוות המטפל, לתכנן עם המטופל והוריו את המסלול 
הטיפולי ואת מטרותיו. תכנון המסלול והגדרת ציפיות 

עשויים להגביר בקרב המטופל את תחושת התקווה. 
על אנשי הטיפול לפעול כל העת ביצירתיות, אם באמצעות 
שיחות, סדנאות, הרצאות וכדומה, לשימור וטיפוח רווחתם 

הסובייקטיבית של הילדים החולים והוריהם.

הצעות מחקר עתידיות
והוריהם  ילדים חולי סרטן  כי  המחקר הנוכחי מצא, 
מצליחים לשמור על רווחתם הסובייקטיבית בזמן טיפולים 
אינטנסיביים ואף לאחר שנה מסיומם. אנו ממליצים 
לקיים מחקר דומה, שיבחן משאבים נוספים המסייעים 

בהתמודדות ובשמירה על הרווחה הסובייקטיבית. 

המחקר הנוכחי התמקד באוכלוסיה הדוברת עברית ברמה 
טובה. מחקר עתידי שיבחן רווחה ותקווה בקרב ילדים 
חולים והוריהם דוברי שפה אחרת, יוכל לבדוק קיומם של 

הבדלים תרבותיים הקשורים למשתנים הנחקרים.
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