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ש
התמודדות אימהות עם אובדן ילד 

שנפטר ממחלת הסרטן

הקשות  החוויות  אחת  הוא  ילד  אובדן  בעקבות  שכול 

ביותר בעבור הוריו ומשפחתו. מחלת הסרטן היא הגורם 

ממחלה.  כתוצאה  ומתבגרים  ילדים  לתמותת  הראשון 

כרבע  עדיין   ,)75% )כ-  גבוהים  החלמה  שיעורי  למרות 

ושכול.  אובדן  וחוות  ילדן  את  מאבדות  מהמשפחות 

עד  נבחנו  לחץ  מצבי  עם  הפרט  של  התמודדות  תהליכי 

אופטימיזם  האישיות,  משאבי  של  המבט  מנקודת  היום 

המחקרית  הספרות  עצמם.  החולים  של  ופסימיזם 

העוסקת במחלות כרוניות ומחלות המאיימות על החיים 

של ילדים לא בחנה באופן נרחב את התרומה הייחודית, 

של  התמודדותה  על  אלו  אישיותיים  למשאבים  שיש 

של  השפעתם  נבדקה  הנוכחי  במחקר  לכן  שכולה.  אם 

משתנים אלו על התפקוד בהווה )בעת עריכת המחקר( 

דמות  ייצוגי  עם  שלה  הקשר  ועל  השכולה,  האם  של 

הנפטר. 

שלוש  בין  ההבדלים  את  לזהות   .1 המחקר:  מטרות 

קבוצות אימהות )אימהות שכולות, אימהות לילדים חולים 

האופטימיזם,  ברמות  בריאים(  לילדים  ואימהות  בסרטן 

פסימיזם ותפיסת האם את תפקודה בהווה. 2. לבחון את 

הקשר בין תפיסת האם השכולה את תפקודה בהווה לבין 

ייצוגי דמות הנפטר. במחקר השתתפו  הקשר שלה עם 

ויותר,  שנים  עשר  בארץ  החיות  יהודיות  אימהות   153

את  ששכלו  אימהות  חמישים  קבוצות:  לשלוש  שחולקו 

מתקופת  שנים  לעשר  שנה  בין  הסרטן  ממחלת  ילדם 

השתתפו  הראשונה  הביקורת  בקבוצת  המחקר;  ביצוע 

חמישים אימהות לילד שאובחן לו סרטן שלושה חודשים 

ויותר מתקופת ביצוע המחקר; בקבוצת הביקורת השנייה 

לילד בריא עם אחים  ושלוש אימהות  השתתפו חמישים 

בריאים. 

באמצעות  נבדקו  הילד  ושל  האם  של  הרקע  משתני 

הנוכחי, שכלל משתנים  לצורכי המחקר  שאלון שפותח 

דמוגרפיים של האם ופרטים על מחלת הסרטן של הילד. 

רמות האופטימיות והפסימיות של האם נמדדו באמצעות 

הכלי של Dember ועמיתים )1989(. תפקוד האם בהווה 

דמות  ייצוגי  עם  שלה  והקשר  המחקר(  עריכת  )בעת 

 Two Track Model of נבדקו באמצעות השאלון  הנפטר 

ועמיתים,  )רובין   )TTBQ(  Bereavement Questionnaire
.)2003

ממצאי המחקר העיקריים הם: ממוצע רמת האופטימיות 

של אימהות לילד חולה בסרטן, היה גבוה יותר מממוצע 

לילד  ואימהות  שכולות  אימהות  של  האופטימיות  רמת 

הבדל  נמצא  לא  הפסימיות,  רמת  ממוצע  לגבי  בריא. 

ממוצע  האימהות.  קבוצות  שלוש  בין  בממוצע  מובהק 

יותר באופן  נמוך  תפיסת האם את תפקודה בהווה היה 

בהשוואה  בסרטן,  חולה  לילד  אימהות  אצל  משמעותי 

לאימהות של ילד בריא. אצל אימהות שכולות נמצא קשר 

שלילי משמעותי בין תפיסת האם השכולה את תפקודה 

בהווה לבין הקשר שלה עם ייצוגי דמות הנפטר. כלומר, 

יותר,  גבוהה  הייתה  תפקודה  את  האם  שתפיסת  ככל 

נמוך.  יותר  היה  הנפטר  דמות  ייצוגי  עם  שלה  הקשר 

תרומת ממצאי המחקר מצביעה על הקשרים הייחודיים 

והמורכבים של הקשר של האם השכולה עם ייצוגי דמות 

את  לשמר  וצריכה  רוצה  השכולה  האם  מחד   הנפטר. 

ייצוגי דמות הילד המת, כדי שתוכל להמשיך  הקשר עם 

ולתפקד בחיי היום-יום. מאידך, קשר זה עלול להפחית 

כי  לזכור,  עלינו  זאת  עם  תפיסתה.  לפי  תפקודה  את 

בינוני  היה  השכולות  האימהות  של  התפקוד  ממוצע 

ומעלה, על אף שמירתה של האם השכולה על קשר עם 

ייצוגי דמות הנפטר.

*מאמר זה מתייחס לאחד הנושאים מתוך עבודת מחקר 

לתואר שלישי, בחוג לסיעוד באוניברסיטת תל אביב.
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מבוא 
ילדם נחשב לאחד מסוגי השכול הקשים  שכול הורים על מות 

הנתפסת  מרה,  אמת  היא  ילד  אובדן  הורים  בעבור  ביותר. 

נבדקה  כה  עד   .(Klass, 1996, 2002( מציאותית  כבלתי  לרוב 

ההתמודדות של הורים עם מות ילדם, אגב התמקדות בהשלכות 

ועל  אחרים  משפחה  בני  על  ההורים,  חיי  על  האבל  תהליכי 

 Batten & Oltjenbruns, 1999; Hogan &( כולה  המשפחה 

בגיל  הסרטן  ממחלת  ההישרדות  שיעור   .(DeSantis, 1996
הילדות מוערך כ- Ruccione, 2002( 80% - 75%(, והיא הסיבה 

 American( ילדים  אצל  ממחלות  כתוצאה  לתמותה  המובילה 

ילדים מסרטן בישראל  Cancer Society, 2000(. שיעור פטירת 
)מגיל הלידה ועד 24 שנים( בשנת 2003 היה 7:100,000 )שנתון 

סטטיסטי לישראל, 2005(. 

כאשר שכול קשור למות ילד כתוצאה ממחלת הסרטן, חוויית 

האובדן של האם והמשפחה עלולה להתחיל מהרגע שבו הילד 

אובחן כחולה. האובדן המתמשך מתבטא ברבדים מגוונים, כגון 

רגילים  היו  שאליהם  המשפחה  חיי  אובדן  הבריא,  הילד  אובדן 

כדי להתמודד  כן  על  חיי השגרה.  אובדן  ובעיקר  טרם האבחון 

במשאבי  אחד מהפרטים במשפחה משתמש  כל  יעיל,  באופן 

אישיות:  משאבי  שני  נבדקו  הנוכחי  במחקר  שלו.  האישיות 

אופטימיזם  ופסימיזם.

סקירת ספרות
אופטימיזם ופסימיזם

כיום ישנן שתי גישות עיקריות להגדרת אופטימיזם ופסימיזם. 

 dispositional( תכונה  הינה  אופטימיזם  הראשונה  הגישה  לפי 

optimism( של הפרט המשקפת את הציפייה שלו לכך שדברים 
חיוביים יתרחשו, בעוד שפסימיזם משקף ציפייתו להתרחשות 

 )Carver & Scheier, 2001; Chang, 2001;( שליליים  דברים 

זו אופטימיות משמשת  Dember et al.,1989(. בהלימה לגישה 
כמשאב אישיותי, הממלא תפקיד ישיר ועקיף בהסתגלות הפרט 

 Fournier, de Ridder, & Bensing,( ללחץ שעלול לנבוע ממחלה

 Atienza, Parris Stephens, &( 1999) ובשיפור הרווחה הנפשית
 .(Townsend, 2002

במונחים  היא  ופסימיזם  אופטימיזם  להמשגת  השנייה  הגישה 

שהתרחש-  שלילי  לאירוע  הגורמים  להסבר  מעניק  שהפרט 

נוטים  פסימיים  אנשים   .)explanatory style( מסביר  סגנון 

אירועים  בגללם,  אירעו  שליליים  שאירועים  ולהסביר  להאמין 

אלה יתרחשו למשך זמן רב וישפיעו על כל מעשיהם. לעומתם 

שליליים,  אירועים  באותם  נתקלים  אשר  אופטימיים,  אנשים 

מאמינים כי ההתרחשות השלילית היא זמנית, ולא הם שגרמו 

לה. בדרך כלל הם ייתפסו מצב זה כאתגר, ויפעלו באופן אקטיבי 

 Gillham, Shatte, Reivich, & Seligman( כדי להתגבר על המכשול

מעט,  שונות  אם  גם  הגישות  שתי   .(2001; Seligman, 1998
מתייחסות להליך בסיסי הקורה לאדם המתמודד. ההליך טוען 

כי מצב סטרסוגני מעורר את האופטימיות או את הפסימיות 

של האדם, ואלו משפיעים על בניית דרכי התמודדותו ובהמשך 

על ההסתגלות.

מחקרים רבים בדקו את השפעת רמת האופטימיות והפסימיות 

 Carver et al.,1993; King,( של החולה על התמודדותו עם מחלה

 Rowe, Kimble, & Zerwic, 1998; Schou, Ekeberg, & Ruland,
אופטימיזם  בדקו את השפעת  אולם מחקרים מעטים   .)2005
על יכולת ההתמודדות של מטפלים בכלל ומטפלים ראשוניים 

 Fotiadou, Barlow, Powell, & Langton, 2008; McIntosh, (בפרט

Stern, & Ferguson, 2004), ועוד פחות מכך בעת אבל ושכול.
בהורים  שהתמקד  אחד  מחקר  רק  נמצא  שערכנו  בסקירה 

לילדים חולים בסרטן )Fotiadou et al., 2008(. מטרת מחקרם 

לילדים  הורים  של  האופטימיים  המאפיינים  את  לזהות  הייתה 

וכן  בריאים,  לילדים  להורים  בהשוואה  הסרטן  במחלת  חולים 

לבדוק את הקשרים בין אופטימיות, חרדה, דיכאון, שביעות רצון 

ותפיסת בריאות סובייקטיבית. במחקרם  מהחיים, התמודדות 

השתתפו 100 הורים לילדים חולים בסרטן )רובן אימהות( ו- 

117 הורים לילדים בריאים )רובן אימהות(. אצל הורים לילדים 

חולים נמצא שאופטימיות הייתה קשורה באופן שלילי עם חרדה 

עם  חיובי  באופן  קשורה  שאופטימיות  נמצא  בנוסף  ודיכאון. 

שביעות רצון מהחיים, רווחה נפשית ופיזית, ותמיכה חברתית.

במחקר אחר )Kivimaki et al., 2005(, נאמדו השינויים בבריאות 

מוות  כגון:  חיים משמעותיים  אירועי  לאחר התרחשות  הפרט 

ומחלה קשה  זוג  בן/ת  של  ילד, מחלה קשה  או  זוג  בן/ת  של 

תוצאה  כמשתנה  מהעבודה  היעדרויות  אחר.  משפחה  בן  של 

אשר  הפרט  בריאות  את  מאפיין  כמשתנה  נבחר  ממחלה, 

משתתפים.    5007 השתתפו  במחקר  משמעותי.  אירוע  חווה 

ישנה  גבוהה,  אופטימיזם  שלרמת  עולה  המחקר  מממצאי 

לחלות  הסיכון  צמצום  של  במונחים  הפרט  על  מגנה  השפעה 

שקיבלו  משתתפים  אצל  כלומר,  מהירה.  החלמה  גם  כמו 

המחלה  בימי  נמוכה  עלייה  רק  הייתה  באופטימיזם  גבוה  ציון 

שדווחו ובמשך תקופת המחלה, בהשוואה לאנשים בעלי רמת 

לעובדה,  להתייחס  יש  נמוכה. בקריאת הממצאים  אופטימיות 

כי החוקרים לא הפרידו בין אירועי חיים שליליים כגון מוות או 

מחלה של בן זוג או ילד.

אופטימיות  של  החיוביות  להשלכות  נוספת  מחקרית  תמיכה 

 Riley, LaMontage,( של  במחקרם  נמצאת  השכול,  בתקופת 

Hepworth, & Murphy 2007(. השערת מחקרם הייתה שאימהות 
בדפוס  תשתמשנה  אופטימיות,  יותר  תהיינה  אשר  שכולות 

החברתית  התמיכה  את  ותתפוסנה  אקטיבי  יותר  התמודדות 

שלהן כהולמת, תחוונה פחות תגובות של יגון ופחות תסמינים 

של אבל מורכב, ותהיה אצלן צמיחה אישית. מדגם המחקר כלל 

35 אימהות ששכלו ילד מתחת לגיל 21, כחודשיים ועד שלושים 

ברובן  היו  הילדים  של  המוות  סיבות  מותו.  לאחר  חודשים 

)70.5%(. ממצאי המחקר מצביעים  ופגות  כתוצאה מתאונות 

על כך שאימהות שהיו יותר אופטימיות, חוו פחות תגובות של 

אבל. תגובות של אבל נבדקו במספר מדדים, כגון מדדים פיזיים 
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עצבות(,  אונים,  חוסר  )הרגשת  ייאוש  ראש(,  כאבי  )עייפות, 

אשמה וכעס )מרירות, עוינות(, חוסר וארגון ועוד. כמו כן נמצא 

של  הימצאות תסמינים  לבין  האם  אופטימיות  בין  שלילי  קשר 

)פחות מחשבות חודרניות, פחות כמיהה לנפטר  אבל מורכב 

וכדומה(. 

מלמדת  האופטימיות,  תכונת  של  בנושא  הספרות  סקירת 

חיים  אירועי  לתפוס  אופטימיים  לאנשים  מאפשרת  היא  כי 

מקדם  אשר  באופן  שליליים,  חיים  אירועי  גם  כמו  נורמטיביים 

את  מקדמים  ואף  המשמרים  יותר,  יעילים  התמודדות  דפוסי 

רווחתו הפיזית והנפשית של הפרט. כמו כן מסתמנת מגמה על 

פיה שימוש במשאב אישיותי כאופטימיות, עשוי להשפיע באופן 

מחלת  של  במצב  והנפשי  החברתי  הפיזי,  התפקוד  על  חיובי 

אופטימיות  שנסקרו,  המחקרים  ברוב  בנוסף,  ובשכול.  ילד 

על  התבססו  ולא  תכונה,  אותה  של  כקצוות  נחשבו  ופסימיות 

נפרדים,  משאבים  שני  ופסימיזם  באופטימיזם  הרואה  הגישה 

אשר יכולים להימצא אצל אותו פרט במקביל בהתאם לנסיבות 

 .)Zuckerman, 2001(

המודל הדו מסלולי לאבל

שאותה  הקשות  מההתנסויות  אחת  הוא  יקר  אדם  של  מוות 

של  אובדן  בעקבות  הגשמי  קצו של הקשר  עם  אדם.  כל  חווה 

ומתחיל  חשובה,  יחסים  מערכת  משתנה  משמעותי,  אדם 

תהליך ארוך של אבל. מימד חשוב וייחודי באובדנם ובאבלם של 

 Levin, 1998; ( הורים לילדים הוא שנגדע גם המקור להמשכיות

Rubin & Malkinson, 2001; Sanders,1992(. על כן, פטירת ילד 
נתפסת כמוות שהתרחש בטרם עת.

הספרות שעוסקת בנושא התמודדות הורים שכולים עם אובדן 

או  אלימות  מתאונות,  הנגרם  במוות  בעיקר  מתמקדת  ילדם, 

קיימת  כתוצאה ממעשה אובדני. אולם לדעת מספר חוקרים, 

עם  הורים  התמודדות  בחקר  ממוקדת  ולא  מעטה  התייחסות 

כסרטן  החיים,  על  המאיימת  ממחלה  כתוצאה  הנגרם  מוות, 

 )Dean, McClement, Bond, Daeninck, & Nelson, 2005;
 .)Raphael, 2006; Russo & Wong, 2005

מעיתויו  ומושפע  מורכב  ממוות  לאובדן  ההסתגלות  תהליך 

וטבעו של המוות, מאופי מערכת היחסים עם הנפטר טרם מותו 

)Rubin, Malkinson, & Witztum, 2000(, מן ההיבטים באישיותו 
והפסיכו- החומריים  וממשאביו  מעברו  השכול,  הפרט  של 

מדובר  כאשר  ספציפי  באופן   .)Folkman, 2001( סוציאליים 

ילד בעקבות מחלת סרטן, ההסתגלות של ההורה  במוות של 

בתקופה  התמודדותו  מדרכי  מושפעת  להיות  עלולה  לאובדן 

הממושכת של הטיפולים האינטנסיביים, האופטימיות שליוותה 

את התהליך, והתקווה המתמדת להחלמה. 

אחד המודלים שמנסה להסביר התמודדות עם אבל לאחר מות 

אדם יקר ושנערך בו שימוש במחקר הנוכחי, הינו "המודל הדו 

)Two Track Model of Bereavement- TTMoB( "מסלולי לאבל

 Rubin, 1981, 1991-1992, 1992,( ושותפים   Rubin שפיתחו 

 1999; Rubin & Malkinson, 2001; Rubin, Malkinson, &
להבנה  ניתנת  האבל  תופעת  המודל  לפי   .)Witztum, 2000
אפשרות  מהווה  מסלול  כל  כאשר  מקבילים,  מסלולים  בשני 

של  התפקוד  מסלול  הראשון,  במסלול  ממדית.  רב  בחינה 

האבל )functioning(, נבחנים חיי האבל במספר תחומי תפקוד 

מסתגלים או בלתי מסתגלים לחיים. מסלול זה כולל את תפקוד 

)שינויים  וסומאטיים  בינאישיים  רגשיים,  בתחומים  הפרט 

ומערכות  עם משפחה  יחסים  וחולי(,  השינה  בדפוסי  בתיאבון, 

ובניית  החיים  ובמשימות  בעבודה  השקעה  אחרות.  יחסים 

משמעות לחיים משקפת את היכולת או את העדר היכולת של 

מהסביבה,  נוספים  דברים  בחייו  לכלול(  לא  )או  לכלול  האבל 

 .)Rubin, 2007; Rubin & Malkinson, 2001( מלבד הצער והיגון

לפי המודל, במסלול התפקוד במצבי אבל ישנם עשרה מרכיבים 

שאותם יש לאמוד ולהעריך.

האבל  הפרט  של  בקשר  מתמקד  לו,  המקביל  השני,  המסלול 

הוא   ,)relationship to the deceased( הנפטר  דמות  ייצוגי  עם 

כן  כמו  האבל.  חווה  אותם  הנפטר  אודות  הזיכרונות  את  כולל 

קיצוני  רגשי  ריחוק  אחר  מחפש  האבל  שבה  המידה  נבחנת 

ומתמשך  בעיסוק מתמיד  נמצא  לחילופין  או  וייצוגיו,  מהנפטר 

באובדן ובנפטר. שני מצבים קיצוניים אלה, עלולים להוביל את 

ובארגון  לאובדן,  שבהסתגלות  האיזון  בשימור  לקשיים  האבל 

כלפי  האבל  של  והרגשית  הקוגניטיבית  עמדתו  שלו.  מחודש 

הנפטר, יכולה להיות מושפעת מרגשות חיוביים ושליליים שיש 

באובדן,  עיסוקו  ממידת  מהנפטר,  לזיכרונות  הקשורים  לאבל 

 Rubin,( וממערכת היחסים שהייתה לו עם הנפטר בעודו בחיים

2007(. לפיכך מסלול הקשר עם ייצוגי דמות הנפטר כולל את 

הנפטר,  אודות  וזיכרונות  דימויים  הבאים:  המרכיבים  עשרת 

אידיאליזציה  מהנפטר,  רגשי  וריחוק  בקרבה  צורך  תחושת 

וקרבה  היחסים  מערכת  מהות  קונפליקט,  הנפטר,  דמות  של 

כלפי  ושליליים  חיוביים  רגשות  הנצחה,  האובדן,  לפני  לנפטר 

האבל, ביטויי תהליך האובדן )הלם, חוסר ארגון, ארגון מחודש(, 

שינוי בתפיסה עצמית של האבל.

מלקינסון  ורובין,   )2001(  Rubin & Malkinson
ווציטום )2007( מדגישים את חשיבותם של שני המסלולים 

בהערכה הקלינית ובהתייחסות הטיפולית. חשיבותו של כל 

ביניהם,  והקשרים  למסלול  המשויכים  מהפרמטרים  אחד 

משקפים את הדרכים בהן הפרט האבל מאפשר לשלב את 

מחשבות  אם  לדוגמה,  בחייו.  האובדן,  ואת  הנפטר  דמות 

כתוצאה  שלילית,  עצמית  לראייה  מובילות  הנפטר  אודות 

הנפטר,  על  חושב  שהאבל  פעם  בכל  אשמה  מרגשות 

והסתגלותו  האובדן  של  מחדש  הארגון  על  הדבר  ישפיע 

 Rubin & Malkinson, 2001; Strobe & Schut,( של האבל 

תגובה  של  הערכה  ככלי  משמש  התפקוד  מסלול   .)2001
לאובדן, ומסלול הקשר עם ייצוגי דמות הנפטר יעיל לדעת 

המחברים, ככלי לניתוח של הרגשות אשר מתעוררים אצל 

הפרט האבל, כאשר הוא חושב על הנפטר )רובין ועמיתיו, 

פלס בורץ, ד"ר מלקינסון, פרופ' קרוליק
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של  הדו-מסלולי  "המודל   .)2007

האבל מאפשר גם התייחסות לתגובה 

האבל  של  הביו-פסיכו-סוציאלית 

הנפטר,  ייצוגי  של  למורכבות  וגם 

ר.  שהשאי ות  י ו ולחו נות  יכרו לז

גישה זו מאפשרת לשקול תסמינים 

בתר  תסמונת  אקוטי,  לחץ  של 

קושי,  של  נוספים  וביטויים  חבלתית, 

ספציפיים  מהיבטים  להתעלם  בלי 

 .)2007 ועמיתיו,  )רובין  הקשר"  של 

יש לזכור כי תהליך הקשר עם ייצוגי דמות 

דינאמיים.  הם  האבל,  ותפקוד  הנפטר 

בחיי  ותקופות  מצבים  להיות  יכולים 

האבל, בהם תהיה הימנעות ממחשבות 

לקראת   תנועה  לעומת  הנפטר,  אודות 

יום השנה(. מכאן שטווח  זיכרונות, או הצפה )למשל,  העלאת 

אבל  ובין  האבלים,  אצל  למדיי  רחב  הוא  התגובות האפשריות 

מוות כתוצאה  נבדק בהקשר של  זה טרם  אחד לאחר.  מודל 

ממחלה כרונית מאיימת על החיים של ילד.  לפיכך שתי מטרות 

המחקר היו: 1 . לזהות את ההבדלים בין שלושת קבוצות אימהות 

)אימהות שכולות, אימהות לילדים חולים בסרטן ואימהות לילדים 

את  האם  ותפיסת  פסימיזם  האופטימיזם,  ברמות  בריאים( 

תפקודה בהווה. 2. לבחון את הקשר בין תפיסת האם השכולה 

את תפקודה בהווה, לבין הקשר שלה עם ייצוגי דמות הנפטר.

מדגם 
 18—6 בני  לילדים  יהודיות  אימהות   153 השתתפו  במחקר 

שנים, החיות בארץ עשר שנים ויותר שחולקו לשלוש קבוצות: 

ילדם  את  ששכלו  אימהות  חמישים 

שנים  לעשר  שנה  בין  הסרטן  ממחלת 

 M=4.43,( המחקר  ביצוע  מתקופת 

הביקורת  בקבוצת   .)SD= 2.15
חמישים  השתתפו  נה  הראשו

אימהות לילד שאובחן לו סרטן שלושה 

חודשים ויותר מתקופת ביצוע המחקר 

 .(M=15.52 חודשים   ,SD=18.60(

השתתפו  השנייה  הביקורת  בקבוצת 

בריא  לילד  אימהות  ושלוש  חמישים 

עם אחים בריאים. מטרתה של קבוצת 

מאפייני  על  להאיר  היא  זו  ביקורת 

ופסימיות, הקשר של האם  אופטימיות 

בנוכחות  שלא  ותפקודה,  הילד  עם 

מחלה או מוות. אימהות לילדים בריאים 

הילד  גיל  לקבוצת  בהתאמה  נבחרו 

הנפטר והחולה. מאפייני הרקע נמצאים 

בטבלה 1 ו- 2. 

 טבלה 1: ממוצעים, סטיות תקן והבדלים בין הקבוצות במשתני רקע
רציפים

משתנה

אימהות 

שכולות

)N=50(

אימהות לילד 

חולה

)N=50(

אימהות לילד 

בריא

)N=53(
F

10.32**)6.6( 41.15)6.7( 40.95)5.7( 46.02גיל האם

3.95**)2.4( 15.18)3.0( 13.76)2.8( 14.05שנות לימוד

35.)2.0(  3.37)2.1( 3.66)1.5( 3.64מספר ילדים

 גיל הילד

2.73)3.4( 12.02)3.8( 10.73)3.5( 12.28שעליו מדובר

*p<.05, **p<.01

 טבלה 2: משתני רקע בדידיים בשלושת קבוצות המחקר

)שכיחות, אחוזים, ערכי χ2 ומובהקות המבחן(

משתנה
אימהות 
שכולות
)N=50(

אימהות לילד 
)N=50( חולה

אימהות לילד 
)N=53( בריא  χ2

ארץ לידה:

   ישראל

   לא בישראל
 39 )78.0%(

11 )22.0%(

36 )73.5%(

 13 )26.5%(
45 )84.9%(

8 )15.1%(

2.04

דתיות:

   דתייה

   מסורתית

   חילונית

8 )16.0%(

11 )22.0%(

31 )62.0%(

14 )28.0%(

 15 )30.0%(

 21 )42.0%(

21 )39.6%(

12 )%22.6(

20 )37.7%(

9.53*

מין הילד: 

   זכר

   נקבה
28 )56.0%(

22 )44.0%(

21 )42.0%(

 29 )58.0%(

23 )43.4%(

30 )56.6%(

2.40

תעסוקה בהווה:

   לא עובדת

   עובדת

 17 )34.0%(

 33 )66.0%(

30 )60.0%(

 20 )40.0%(

 8 )15.1%(

45 )84.9%(
**22.66

*p<.05, **p<.01

טבלה 1 מצביעה על הבדלים בין הקבוצות; בגיל האם ובמספר 

שנות הלימוד שלה. נמצא שהאמהות השכולות היו מעט יותר 

מבוגרות מהאימהות בשתי הקבוצות האחרות. 

לגבי מספר שנות הלימוד של האם נמצא, שמספר שנות הלימוד 

של אימהות לילד בריא גבוה מעט יותר ממספר שנות הלימוד 

של האימהות בשתי הקבוצות האחרות. באופן כללי ניתן לציין 

שהמדגם במחקר דומה במשתני הרקע העיקריים: ארץ לידת 

במשפחה  הילדים  מספר  מדובר,  שעליו  הילד  ומין  גיל  האם, 

נישואין, אך מעט שונה במידת הדתיות,  והיות האם במערכת 

ההשכלה והתעסוקה בהווה.

ילידות  רובן  השכולות:  האימהות  קבוצת  מאפייני  לסיכום, 

והן  תיכונית  על  או  אקדמית  השכלה  לרובן  חילוניות,  הארץ, 

עובדות מחוץ לביתן. מעט יותר ממחצית הנפטרים היו בנים. 
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הארץ,  ילידות  רובן  חולה:  לילד  האימהות  קבוצת  מאפייני 

לפחות למחצית האימהות השכלה  חילוניות,  פחות ממחציתן 

אקדמית או על תיכונית, ורובן אינן עובדות בהווה מחוץ לבית. 

ל- 58% מהן מגדר הילד החולה היה נקבה. 

הארץ,  ילידות  רובן  בריא:  לילד  האימהות  קבוצת  מאפייני 

פחות ממחציתן דתיות, לרובן השכלה אקדמית או על תיכונית, 

ורובן עובדות מחוץ לבית בעת עריכת המחקר. ל- 56.6% מהן 

מגדר הילד שלגביו נאספו הנתונים היה נקבה.

כלי המחקר
שאלון  באמצעות  נבדקו  הילד  ושל  האם  של  הרקע  משתני 

שפותח לצורכי המחקר הנוכחי, וכלל משתנים דמוגרפיים של 

האם, פרטים על מחלת הסרטן של הילד ומספר שנות השכול. 

באמצעות  נמדדו  האם  של  והפסימיות  האופטימיות  רמות 

מורכב  המקורי  הכלי   .)1989( ועמיתים   Dember של  הכלי 

מ- 18 היגדים למדידת רמת האופטימיות, לדוגמה: "בהתחשב 

רמת  למדידת  היגדים  ו-18  טוב",  מקום  הוא  העולם  בכל, 

הפסימיות, לדוגמה "כדאי לא להציב תקוות גבוהות מדיי, מכיוון 

"ממלאים"  היגדים   20 בסולם  קיימים  בנוסף  אתאכזב".  שלבטח 

על  בודק.  הכלי  שאותה  הכוונה  את  להסוות  כדי   ,)Filler items(

סולם  פני  על  ההיגדים  עם  הסכמתו  מידת  את  לדרג  הנבדק 

מסכים(.  לא  כלל   =4 מאוד,  מסכים   =1( דרגות   4 בן  ליקרט 

מהשאלון  המחקר  עורכת  על-ידי  הוצאו  הממלאים  ההיגדים 

במחקר  נחקרות  על  שהכביד  הרב  מספרם  עקב  המקורי 

מקדים. Dember ועמיתיו )1989( מדווחים על תוקפו של הכלי 

לפי  חוזר  בשיטת תרגום  לעברית  תורגם  הכלי  מבנייתו.  החל 

 .Brislin (1980(

של   α לאופטימיזם  הייתה:  הנוכחי  במחקר  הכלי  מהימנות 

קרונבך = .80-.81, ולפסימיזם α של קרונבך = .82 - .86.

תפקוד האם בהווה )בעת ביצוע הריאיון( נבדק אצל כל אחת 

  Two Track מהשאלון  פריטים  באמצעות  האימהות  מקבוצות 

TTBQ( Model of Bereavement Questionnaire( )רובין ועמיתים, 
2003(. שבודק את תפקוד הפרט השכול במדדים ביו-פסיכו-

של  תגובותיהם  את  לאמוד  הייתה  השאלון  מטרת  סוציאליים. 

אנשים שכולים למותו של אדם קרוב להם. על הנבדקת לדרג 

את מידת הסכמתה עם ההיגד על פני סולם ליקרט בן 5 דרגות 

)1= כלל לא נכון, 5= נכון מאוד(. 

אימהות לילד חולה ובריא קיבלו שאלון זהה, ללא היגדים שעסקו 

באובדן. הכלי נמצא תקף במחקר קודם )גופר-שנרך, 2006(. 

.79-.84  = קרונבך  של   α הנוכחי  במחקר  הכלי  מהימנות 

הילד  דמות  ייצוגי  עם  השכולות  האימהות  של  הקשר 

הדו- המודל  של  השאלון  באמצעות  נבדק  זה  פרק  שנפטר- 

 )Two Track Bereavement Questionaire-TTBQ( מסלולי לאבל

השכולה  האם  של  בקשר  והתמקד   ,)2003 ועמיתים,  )רובין 

בשבוע האחרון )שלפני הראיון( עם ייצוגי דמות הנפטר. השאלון 

הילד  עם  שלה  הקשר  למידת  המתייחסים  היגדים   20 כלל 

הנפטר, לדוגמה: "אני נמנעת מדברים שמזכירים לי את ילדי", 

"אני נזכרת בילדי מספר פעמים ביום". על הנבדקת לדרג את 

מידת הסכמתה עם ההיגד על פני סולם ליקרט בעל 5 דרגות 

הנוכחי  במחקר  הכלי  מהימנות  מאוד(.  נכון   =5 לא,  כלל   =1(

.α =.80 הייתה

הליך
במרכז  מבית-חולים  הלסינקי  ועדת  של  אישור  קבלת  לאחר 

הארץ, ולאחר קבלת אישור בכתב מהאימהות התקיימו ראיונות. 

בשלב הראשון נערך מחקר מקדים, כדי לבחון את מידת בהירות 

כלי המחקר ואת הזמן הממוצע הדרוש למילוי השאלון. בשלב 

השני בוצעו הראיונות עם האימהות מכל אחת מהקבוצות. 

ראיונות עם אימהות שכולות: כל האימהות השכולות רואיינו 

בביתן, מלבד שלוש אימהות אשר ביקשו להתראיין מחוץ לביתן, 

מהסיבה שלא רצו כי ילדיהן או בן זוגן יאזינו לשיחה. הראיונות 

נמשכו בין שעה ורבע לשש שעות. אימהות רבות הוסיפו מידע, 

ושיתפו את עורכת המחקר בפרטים שונים על מחלת הילד ועל 

חייהן. פרטים אלו תועדו בכתב. 

נדגמו  החולים  הילדים  חולים:  לילדים  אימהות  עם  ראיונות 

קבוצת  מתוך  שנפטרו,  הילדים  של  הגיל  לקבוצת  בהתאמה 

מטופלים של בית החולים שבו נערך המחקר. ארבע אימהות 

הריאיון  בחדר שקט.  בבית-החולים,  היתר  וכל  בביתן,  רואיינו 

הוסיפו  רבות  אימהות  וחצי.  לשעה  שעה  חצי  בין  נמשך 

אינפורמציה, ושיתפו את המראיינות בפרטים שונים על מחלת 

הילד ועל חייהן. פרטים אלו תועדו בכתב, בהסכמתה המלאה 

של המרואיינת והם ישולבו בדיון. 

הבריאים  הילדים  גם  בריאים:  לילדים  אימהות  עם  ראיונות 

נבחרו בהתאמה לגיל הילד החולה בסרטן. הראיון עם האימהות 

נמשך בין חצי שעה לשעה והתבצע בבתי האימהות, מלבד חמש 

אימהות שמילאו אותו באופן עצמאי. 

תוצאות
אופטימיות, פסימיות ותפיסת האם את תפקודה 

ממוצע רמת האופטימיות של כלל המדגם היה גבוה, וממוצע 

רמת הפסימיות של כלל המדגם היה נמוך )טבלה 3(.

 לבדיקת ההבדלים בין הקבוצות נערך מבחן שונות חד-כיווני. לא 

נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות בממוצע הפסימיות של האם, 

האופטימיזם.  בציוני  הקבוצות  בין  מובהק  הבדל  נמצא  אולם 

בממוצע  מובהק  הבדל  נמצא   Scheffe מסוג  המשך  במבחן 

חולה  ילד  של  ואימהות  שכולות  אימהות  בין  האופטימיות 

 .)P<.05( ובין אימהות לילד חולה ואימהות לילד בריא ,)P<.001(

לא נמצא הבדל מובהק בממוצע בין אימהות שכולות ואימהות 

לילד בריא )P>.05(, עם זאת אימהות לילד חולה קיבלו את הציון 

הגבוה יותר של אופטימיזם.   

יותר  גבוה  היה  האופטימיות  רמת  שממוצע  נמצא  בנוסף 

בין  בממוצע  ההבדל  לבדיקת  הפסימיות.  רמת  מממוצע 

פלס בורץ, ד"ר מלקינסון, פרופ' קרוליק
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לכל  תלויים  למדגמים   t מבחן  נערך  לפסימיזם,  אופטימיזם 

קבוצה. בכל אחת מהקבוצות נמצא הבדל מובהק בין ממוצע 

אופטימיזם  כאשר ממוצע  פסימיזם,  לבין ממוצע  אופטימיזם, 

היה גבוה יותר באופן מובהק מממוצע פסימיזם 

 ,t)49(= -7.77, p<.0001 שכולות:  )אימהות 

 ,t)49(=15.24, p<.0001 חולה:  לילד  אימהות 

 .)t)52(=-13.09, p<.0001( :אימהות לילד בריא

בדיקת  - לשם  לגבי תפיסת האם את תפקודה 

חד  שונות  מבחן  נערך  הקבוצות  בין  ההבדלים 

הקבוצות.  בין  מובהק  הבדל  נמצא  שבו  כיווני, 

התפקוד  תפיסת  בממוצע  מובהק  הבדל  נמצא 

בריא  לילד  ואימהות  חולה  לילד  אימהות  בין 

)p<.05(. כלומר, ממוצע תפיסת התפקוד בהווה 

מובהק  באופן  נמוכה  חולה,  לילד  אימהות  של 

אימהות  של  בהווה  התפקוד  תפיסת  מממוצע 

לילד בריא )טבלה 3(. 

דמות  ייצוגי  עם  השכולה  האם  של  הקשר 

עם  האם  של  הקשר  מהיגדי  אחד  כל  הנפטר: 

ייצוגי דמות הנפטר נבדק בנפרד ועיקר הממצאים 

חשות  השכולות  האימהות   )80%( שרוב  הראו 

כאב כאשר הן נזכרות בילדן, רובן )75%( חושבות 

עליו ונזכרות בו מספר פעמים ביום. יותר ממחציתן )66%( חשו 

געגועים עזים לילדן מספר פעמים ביום, ובא בעת עבור 62% 

מהאימהות, מחשבות אודות ילדן עוררו אצלן תחושות חיוביות 

בילד תרמו להרגעתן.  במקביל,  והיזכרות  ואצל 55% חשיבה 

מיעוט האימהות )28%( ציינו שניתן להגדיר את מצבן כסובלות 

מאוד בעקבות האובדן.

הקשרים בין אופטימיזם, 

פסימיזם ותפקוד האם

שלילי  קשר  נמצא  הקבוצות  שלוש  בכל 

ותפקוד  אופטימיזם  לבין  פסימיזם  בין 

בין  חיובי  קשר  נמצא  כן  כמו  האם.  

אצל  בהווה.  התפקוד  לבין  אופטימיזם 

בין  חיובי  קשר  נמצא  שכולות  אימהות 

האם  של  הקשר  לבין  הפסימיות,  רמת 

עם ייצוגי דמות הנפטר. אולם נמצא קשר 

טבלה 3: אופטימיזם ופסימיזם: ממוצע, סטיית תקן, ומובהקות ההבדלים בין 

הקבוצות )טווח: 1– 4, 4 מסמל אופטימיזם ופסימיזם גבוהים מאוד( 

משתנה
אימהות שכולות 

)N=50(
אימהות לילד 
)N=50( חולה

אימהות לילד 
N=53( בריאF

**11.22)32.( 3.06)31.( 3.27     )43.( 2.93אופטימיזם 

1.24 )36.( 1.97)43.( 1.98)46.( 2.09פסימיזם 

**5.05)56.( 3.99)53.( 3.63)71.( 3.71תפקוד בהווה

*p<.05, **p<.01

שלה  האופטימיות  רמת  בין  שלילי 

לבין הקשר עם ייצוגי דמות הנפטר 

)טבלה 4(. 

תפקוד האם השכולה בהווה 

היחסית  התרומה  את  לבדוק  כדי 

תפיסת  על  השונים  המשתנים  של 

בהווה,  תפקודה  את  השכולה  האם 

על  מרובה  רגרסיה  ניתוח  נערך 

סמך המשתנים הבאים: אופטימיזם, 

ייצוגי  פסימיזם והקשר של האם עם 

בשל  במודל,  להיכלל  נבחרו  אלה  משתנים  הנפטר.  דמות 

הקשרים שנמצאו בין כל אחד מהם לבין תפיסת האם השכולה את 

 F)3,46(=16.05,( :תפקודה בהווה. מודל הרגרסיה נמצא מובהק

P<.0001(, ומשתנים אלו הסבירו 51.1% מהשונות של תפקוד 
האם בהווה. מובהקות המשתנים מופיעה בטבלה 5. המשתנים 

אופטימיזם, פסימיזם הסבירו באופן משמעותי את תפקוד האם 

השכולה בהווה, בעוד שהקשר שלה עם ייצוגי דמות הנפטר לא 

תרם באופן משמעותי להסבר תפקודה בהווה )טבלה 5(.
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טבלה 5: תפקודה בהווה של האם השכולה כמשתנה תלוי

ßSEBtמשתנה מסביר

**37.20.603.02.אופטימיזם

**63-3.34.-41.18.-פסימיזם

93.-13.-11.14-.קשר עם ייצוגי דמות הנפטר

*p<.05, **p<.01

טבלה 4: קשרים בין משתני המחקר לפי שלוש הקבוצות
)ש= אם שכולה, ח= אם לילד חולה, ב= אם לילד בריא(

פסימיזםאופטימיזם
תפקוד 

בהווה

אופטימיזם

ש

ח

ב

-.46**

-.31*

-.57**

תפקוד בהווה

ש

ח

ב

.60**

.31*

.52**

-.61**

-.40**

-.62**

קשר עם ייצוגי דמות 

הנפטר )אם שכולה(
-.39**.33**-.38*

*p<.05, **p<.01
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פלס בורץ, ד"ר מלקינסון, פרופ' קרוליק

דיון
אופטימיזם  של  מקומם  את  מאירים  הנוכחי  המחקר  ממצאי 

רמת  ממוצע  ובריאות.  חולי  שכול,  של  במצבים  ופסימיזם 

גבוה  היה  במחקר  שהשתתפו  האימהות  של  האופטימיות 

)אימהות שכולות- 2.94, אימהות לילד חולה- 3.28, ואימהות 

לילד בריא- 3.06, בסולם ליקרט של 4-1(.  עם זאת, נמצא 

שכולות  אימהות  של  האופטימיות  ממוצע  בין  מובהק  הבדל 

ואימהות לילד בריא לבין ממוצע האופטימיות של אימהות לילד 

אימהות  אצל  נמצאה  במקצת  גבוהה  אופטימיות  לפיו  חולה, 

לילד חולה.  

יכולים  האימהות  קבוצות  בין  האופטימיות  ברמות  ההבדלים 

להצביע על האפשרות, שאופטימיזם עלול להשתנות בעקבות 

ויש  ילד,  אצל  סרטן  מחלת  אבחון  כגון  קשים,  חיים  אירועי 

ביכולתו לשמש משאב התמודדות יעיל בתקופה של אי-וודאות. 

דברי אחת האימהות השכולות ממחישים זאת: "למדתי ולמדנו 

להעריך את החיים. הערכנו יותר את המשפחה והבנו שהמצב 

יכול להשתנות מקצה לקצה ביום בהיר אחד. לא לעשות תוכניות 

לטווח ארוך מדיי, כי אי-אפשר לדעת מה יהיה מחר, רק לחבק 

ולאהוב ולהיות אופטימיים".

גם  קשור  שאופטימיזם  יתכן  חולה,  לילד  לאימהות  באשר 

לתקווה לגבי החלמתו של הילד. אופטימיזם זה מאפשר לאם 

לחיות עם חיי אי-הוודאות המלווים את המחלה, וכל יום שעובר 

והילד חי היא מרגישה סוג של הצלחה. בהצלחה זו יש מידה של 

מעגליות, משום שהיא יכולה לתרום לאופטימיות וחוזר חלילה. 

לערוך  ומומלץ  מאופטימיזם  חלק  הוא  התקווה  יתכן שמרכיב 

מחקר נוסף כדי להבין את הקשר.

 McIntosh ושל   )2007( ועמיתים    DuHamel של  מחקריהם 

לרמת  בנוגע  בממצאנו  חלקית  תומכים   )2004( ועמיתים 

האופטימיות  רמת  נבדקה  המחקרים  בשני  האופטימיות. 

ולילדים חולי  והשלכותיה על רמת הדחק אצל אימהות לפגים 

רמת  על  שדיווחו  הורים  כי  נמצא  המחקרים  בשני  סרטן. 

יותר של דחק  נמוכה  דיווחו על רמה  יותר,  גבוהה  אופטימיות 

ופחדים. עם זאת, במחקרים אלו לא נערכה השוואה עם רמת 

האופטימיות של אימהות לילד בריא. 

ממצאי מחקרם של Fotiadou  ועמיתים )2008( שונים במעט 

מממצאי המחקר הנוכחי. הם השוו בין אופטימיות של הורים 

לילדים חולי סרטן, לבין אופטימיות של הורים לילדים בריאים. 

הם מצאו שרמת האופטימיות של הורים לילדים חולים, הייתה 

בריאים.  לילדים  הורים  של  האופטימיות  מרמת  יותר  נמוכה 

במאפייני  להבדלים  קשורים  אלו  בממצאים  שההבדלים  ייתכן 

המחקרים: במחקרם השתתפו גם אבות, גיל הילד החולה נע 

בין חמישה חודשים ל- 16 שנים, וכלי המחקר לבדיקת רמת 

  Fotiadou של  במחקרם  זאת,  עם  שונה.  היה  האופטימיות 

ועמיתים )2008( נמצא קשר שלילי בין אופטימיות לבין חרדה 

ופיזית  נפשית  לרווחה  אופטימיות  בין  חיובי  וקשר  ודיכאון, 

במידת  מקבילים  במחקרם  אלו  משתנים  חברתית.  ולתמיכה 

מה למשתני תפקוד האם בהווה במחקר הנוכחי. מכאן, שעם 

המחקר  ממצאי  לבין  מחקרם  ממצאי  בין  דמיון  גם  יש  השוני 

הנוכחי, בקשר בין אופטימיות לבין תפקוד בהווה.  

כזכור, ממוצע רמת הפסימיות של האימהות בשלוש קבוצות 

לילד  אימהות   ,2.09 שכולות-  )אימהות  נמוך  היה  המחקר 

חולה- 1.97, ואימהות של ילד בריא- 2.00, בסולם ליקרט של 

1 – 4(. כמו כן לא נמצא הבדל מובהק בממוצע בין הקבוצות.  

 )Schou, Ekeberg, Sandvik, & Ruland 2005( של  במחקרם 

לנוכח  והפסימיות  האופטימיות  רמות  של  היציבות  נבדקה 

שד.  סרטן  אצלן  שאבחנו  נשים  אצל  קשה,  בשורה  קבלת 

ממצאי המחקר הצביעו על כך שרמות האופטימיות והפסימיות 

)בעת  זמן  נקודות  בשלוש  יציבות  נותרו  חולות  נשים   165 של 

שנה(.  וכעבור  האבחנה  לאחר  חודשים  שלושה  האבחנה, 

לעומת זאת, במחקר הנוכחי השתתפו שלוש קבוצות שונות של 

ושכול.  חולי  בריאות,  של  רצף  על  אחת  זמן  בנקודת  אימהות 

שני המחקרים מצביעים על היציבות של הפסימיות, עם שינוי 

ניתן  כי  ייתכן  הנוכחי.  במחקר  האופטימיות  רמת  בממצא  קל 

להסיק שפסימיות נתונה פחות לשינויים בעקבות אירועי חיים. 

על כן מומלץ לבחון את יציבות הפסימיות במצבי לחץ ומשבר 

במחקרים נוספים. 

קבוצות  בשלוש  בהווה  תפקודה  את  האם  תפיסת  ממוצע 

בין  בממוצע  מובהק  הבדל  נמצא  מבינוני.  יותר  היה  המחקר, 

אימהות שכולות ואימהות לילד בריא לבין אימהות לילד חולה. 

מעט  נמוך  היה  חולה  לילד  אם  של  בהווה  התפקוד  ממוצע 

בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות. 

חוקרים בתחום האבל והשכול טוענים, כי מרבית האבלים יחזרו 

הכאב  הצער,  חרף  נורמטיבית,  תפקוד  לרמת  הזמן  במהלך 

 Bonanno & Kaltman,( שנים  אותם במשך  שילוו  והיגון  הרגשי 

 2001; Malkinson & Bar-Tur, 2004-2005; Neimeyer et al., 2002;
 .)Prigerson, 2005; Zhang, El-Jawahri, & Prigerson, 2006
זו, משום  עם טענה  בהלימה  נמצאים  הנוכחי  ממצאי המחקר 

שלא נמצא הבדל מובהק בין תפקודן בהווה של אימהות שכולות 

לציין  ראוי  ואולם,  בריא.  לילד  אימהות  בהווה של  לבין תפקודן 

שהאם השכולה מתפקדת, ובו בזמן חווה מחשבות תכופות על 

הנפטר, הרגשת כאב בעת ההיזכרות בו, הרגשת געגועים עזים 

וכדומה. 

ועמיתים   Barrera של  במחקר  לראות  ניתן  זה  לממצא  חיזוק 

כתוצאה  ילדם  את  ששכלו  שהורים  נמצא  במחקרם   .)2007(

לפני עריכת המחקר, הצליחו  חודשים  שונות, 4—19  ממחלות 

היום-יומיות.  בפעילויותיהם  שלהם  היגון  תגובות  את  לשלב 

ילדם, כשם  ועצב על מות  אומנם הורים אלו הביעו כאב, צער 

השקפתם  אך  הנוכחי,  במחקר  שהשתתפו  האימהות  שהביעו 

של הורים אלו על החיים הייתה חיובית. 

Rubin )1991 – 1992) נמצא בסתירה עם ממצאי  ממצאו של 

המחקר הנוכחי. לפי Rubin )1991 – 1992) תפקודן של אימהות 

ששכלו את ילדן בעקבות מלחמה היה נמוך יותר מתפקודן של 
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אימהות שאינן שכולות, אפילו 13 שנים לאחר מות הילד, ואילו 

במחקרנו לא נמצאו הבדלים בתפקוד בין אימהות שכולות לבין 

אימהות של ילד בריא. ייתכן שהמקור להבדל בממצאים בין שני 

 Rubin המחקרים נובע מסיבות המוות השונות. במחקרו של  

)1991 – 1992) המוות היה בלתי צפוי, פתאומי ואירע בנסיבות 

הקולקטיבית  למשמעות  קשורות  שנסיבותיה  מלחמה,  של 

שניתנת לאובדן. לעומת זאת, במחקר הנוכחי על פי רוב סיבת 

המוות הייתה צפויה. 

חולה, מחקרים שדנו  ילד  אימהות של  בהתייחס לתפקודן של 

בני  אצל  שחלים  והחברתיים  הרגשיים  הנפשיים,  בשינויים 

 Houtzager et al.,( ילד  המשפחה בעקבות מחלה כרונית של 

הראו שמחלת   ,)2004; Meleski, 2002; Young et al., 2002
תפקודה  את  האם  תפיסת  על  ברור  באופן  משפיעה  הילד 

היום-יומי במשתנים של חרדה, מצב רוח, תפקוד הורי, תפקוד 

חברתי, תפיסה עצמית ועוד. הילד החולה נמצא במרכז העיסוק  

עיסוקיה  במרכז  גם  קרובות  לעתים  וכמובן  האם,  של  הנפשי 

היומיומיים. ממצאי המחקר הנוכחי באשר לתפקוד נמוך יותר 

של אימהות לילד חולה בהשוואה לקבוצות המחקר האחרות, 

נמצאים בהלימה עם ממצאי מחקרים אלו.

מתמשכים  קשרים  של  בקיומם  העוסקת  לגישה  בהתאם 

 meaning( בלעדיו  לחיים  משמעות  בהבניית  הנפטר,  עם 

 Gillies & Neimeyer,( ובמודל הדו-מסלולי לאבל )reconstruction
 2006; Klass, 1992-1993, 1993, 1996, 2002; Klass & Walter,
 2001; Malkinson & Bar-Tur, 2004-2005; Rosenblatt, 2004;
 ,)Rubin, 1981, 1996, 1999, 2007; Rubin & Malkinson, 2001
השכולה  האם  של  שהקשר  העידו,  הנוכחי  המחקר  ממצאי 

ייצוגי דמות הנפטר מהווה חלק מהותי מחייה. הקשר של  עם 

האימהות השכולות עם ייצוגי דמות הנפטר במחקר זה התבטא 

מחשבות  להעלות  בקושי  ביום,  פעמים  כמה  עליו  במחשבות 

ביום,  פעמים  כמה  עזים  געגועים  של  בתחושה  עליו,  שליליות 

בתחושת כאב כאשר נזכרים בו ובפעילות לשימור זיכרון הילד. 

חששן  את  מבטאים  בהמשך,  שיוצגו  שכולות  אימהות  דברי 

לאבד את הקשר הייחודי עם ילדן שנפטר: 

נראית.  שהיא  איך  על  הרבה  חושבת  "אני  נעמה:  של  אמה 

חולמת. אני מנסה להזמין לעצמי חלומות. אני מדברת איתה 

בלב. גם בקול רם. כשאני נוהגת אני מדברת איתה. מצד אחד 

זה מרגיע אותי, ומצד שני זה מעציב אותי".

לאחר  שנים  כשש  אמרה  מסרקומה  שנפטר  עומר  של  אמו 

פטירתו: "הסבל הוא לא ביום יום, כאילו משהו חסר בך. בכל 

דבר יש את העצב. כמו נכות. לפעמים אני מפחדת כשהזיכרון 

מתקהה ושאני לא אזכור משפטים. מטריד אותי שאזכור פחות 

משפטים שלו ופחות תגובות שלו".  

להרגשה  גורמים  הנפטר  בילד  והעיסוק  ההיזכרות  זאת,  עם 

של  אמה  לדוגמה,  חיוביות.  ולתחושות  האימהות,  אצל  טובה 

מיכל אמרה: "זה עושה לי טוב להיזכר בה."

ניתוח הקשר של אם שכולה עם ייצוגי דמות הילד שנפטר הוא 

מרגישות  השכולות  האימהות  רוב  אחד  מורכב, משום שמצד 

ילדן  על  מחשבות  אחר  ומצד  בילדן,  נזכרות  הן  כאשר  כאב 

כיצד  מלמדים  אלו  ממצאים  חיוביות.  תחושות  בהן  מעוררות 

כאב רגשי נמצא בכפיפה אחת עם רגשות חיוביים. 

 Rubin, 1981, 1996, 1999,( לאבל  הדו-מסלולי  המודל  לפי 

Rubin & Malkinson, 2001 ;2007(, במסלול הקשר עם ייצוגי 
נבחנת המידה שבה הפרט האבל מחפש אחר  דמות הנפטר 

ריחוק רגשי קיצוני מדמות הנפטר, או לחלופין נמצא בעיסוק 

אלו  קיצוניים  מצבים  שני  ובנפטר.  באובדן  ומתמשך  מתמיד 

לאובדן.  לקשיים בהסתגלות  להוביל את הפרט האבל  עלולים 

ואולם, המודל עצמו אינו נותן תשובה חד-משמעית אם וכיצד 

ובתפקודו  בהסתגלותו  פוגע  הנפטר  דמות  ייצוגי  עם  הקשר 

ומסלול הקשר עם  של הפרט האבל. ממצאי המחקר הנוכחי 

את  משקפים  לאבל,  הדו-מסלולי  במודל  הנפטר  דמות  ייצוגי 

דמות  ייצוגי  עם  הקשר  שבה  המידה  הבנת  בדבר  הבעייתיות 

הנפטר מעכב את תפקוד האבל, בייחוד לנוכח העובדה שתכנים 

את  אפיינו  האחר,  של  האחד  להפכים  לייחסם  ניתן  שלעתים 

הקשר עם ייצוגי דמות הנפטר במחקר הנוכחי.   

אופטימיזם, פסימיזם והקשר של האם השכולה עם ייצוגי 

דמות הנפטר

הימצאות קשר שלילי  על  בין משתני המחקר הראו  המיתאם 

מובהק בין אופטימיזם של האם השכולה לבין הקשר שלה עם 

ייצוגי דמות, וקשר חיובי בין פסימיזם לבין הקשר עם ייצוגי דמות 

הנפטר. כלומר, לאימהות עם ציון גבוה באופטימיות קשר נמוך 

עם ייצוגי דמות הנפטר, ואימהות עם ציון גבוה בפסימיות קשר 

גבוה עם ייצוגי דמותו.

ככל הידוע לנו, לא נבדק במחקרים אחרים הקשר בין משאבי 

האישיות, אופטימיזם ופסימיזם לבין הקשר של אם שכולה או 

פרט אבל עם ייצוגי דמות הנפטר. עד כה התמקדו המחקרים 

לבין  בשכול  ופסימיזם  אופטימיזם  בין  הקשר  בבדיקת 

 Kivimaki et al., 2005;( הפיזית או הנפשית של האבל  בריאותו 

Riley et al., 2007(. במחקרים אלו נמצא קשר חיובי בין רמות 
של  והנפשית  הפיזית  הבריאות  לבין  אופטימיות,  של  גבוהות 

האבלים. 

אופטימיזם  שממלאים  התפקיד  מהו  השאלה,  נשאלת  מכאן 

הנפטר?  דמות  ייצוגי  עם  השכולה  האם  של  בקשר  ופסימיזם 

 Nolen-Hoeksema של  להערכתה  קשור  ההסברים  אחד 

)2000(, לפיה אובדן של אדם אהוב גורם לדחק משמעותי אצל 
האבל. אולם, רוב האבלים מדווחים על מציאת משמעות חיובית 

באישיות,  שינויים  אישית,  צמיחה  הרגשת  הכוללת  לחייהם, 

בחיים,  למטרות  עדיפויות  סדרי  עריכת  האישי,  בחוזק  הכרה 

הערכת מערכות יחסים והיעלמות הפחד מפני המוות שלהם. 

לפיכך, אנשים אופטימיים עסוקים יותר בשימוש באסטרטגיות 

לאובדן.  חיובית  משמעות  נותנים  גם  והם  בשכול,  חיוביות 

כלומר, התוצאה של מתן משמעות חיובית לאובדן משפרת את 

ההסתגלות אליו בטווח הקצר והארוך. 
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פלס בורץ, ד"ר מלקינסון, פרופ' קרוליק

מסלול  פי  על  זה  ממצא  להסביר  TTMoB ניתן  המודל  לפי 

החיים  במשימות  השקעה  הוא  ממרכיביו  שאחד  התפקוד 

)שיתכן וקשורה לרמת אופטימיות גבוהה במחקר זה(, ומסלול 

ייצוגי דמות הנפטר. קשר שמציין עיצוב מאוזן של  הקשר עם 

 TTBQ נבדק השאלון  אכן במחקר שבו  בעייתי.  ופחות  הקשר 

על  מעיד  המסלולים  ממרכיבי  אחד  בכל  גבוה  שציון  נמצא 

ובעיות  נמוך מעיד על פחות קשיים  וממצא  קושי בהסתגלות, 

הנוכחי  שבמחקר  להניח,  ניתן  מכאן   .)Rubin et al., 2009(

אופטימיות  של  גבוהות  רמות  על  שדיווחו  שכולות  אימהות 

היו עסוקות במציאת  ייצוגי דמות הנפטר,  ועל קשר חלש עם 

עם  ואחר  ייחודי  קשר  ובהתהוות  לאובדן  חיוביות  משמעויות 

רמות  עם  שנמצאו  לאימהות  בניגוד  הנפטר,  דמות  ייצוגי 

פסימיות גבוהות. 

הקשר של האם השכולה עם ייצוגי דמות הנפטר ותפקודה 

בהווה 

המיתאם לפיו נמצא שככל שהקשר של האם השכולה עם ייצוגי 

דמות הנפטר היה גבוה יותר, תפקודה בהווה היה נמוך יותר, 

בבוגרים  שעסקו  אחרים  מחקרים  ממצאי  עם  בהלימה  נמצא 

ששכלו הורה )גופר-שנרך, 2006( ובשכול הורים לילד שנהרג 

באופן פתאומי ובלתי צפוי במלחמה או בתאונת דרכים )שלו, 

השכול  הפרט  של  שהתפקוד  נמצא,  אלו  במחקרים   .)1999

היה נמוך יותר ככל שהקשר עם ייצוגי דמות הנפטר היה גבוה 

יותר.

ממצאי המחקר הנוכחי הראו שחיי אימהות שכולות משתנים 

באבלים  הדנה  בספרות  שמתואר  כפי  ילדיהן,  אובדן  בעקבות 

 Ginzburg et al., 2002; Kriecbergs, Valdimarsdottir, Onelov,(
 Henter, & Steineck, 2004; Li, Precht, Mortensen, & Olsen
Stroebe & Schut, 2001 ;2003(. הילד הנפטר הופך להיות חלק 
אינטגרלי מהווייתה של האם, וככל שהיא תמצא איזון במערכת 

תפקודה  את  להעריך  תוכל  היא  הילד,  עם  ההדוקה  הקשרים 

 Arnold, Buschman  :2007 ועמיתים,  )רובין  כגבוה  בהווה 

 Gemma, & Cushman, 2005; Klass, 1996, 2001, 2002;
  .)Malkinson & Bar-Tur, 2004-2005; Rosenblatt, 2000

המשתנים שתרמו להסבר תפקוד האם השכולה בהווה

שעשויים  משתנים  מספר  נבדקו  רגרסיה  מודל  באמצעות 

שכולה,  אם  של  בהווה  התפקוד  בדבר  ההבנה  את  להעשיר 

והקשר  האם,  של  והפסימיות  האופטימיות  רמת  הם:  ואלו 

מובהק,  נמצא  הרגרסיה  מודל  הנפטר.  דמות  ייצוגי  עם  שלה 

אולם התרומה המשמעותית הייתה של אופטימיזם ופסימיזם, 

דמות הנפטר  ייצוגי  בעוד שהתרומה של הקשר של האם עם 

לא הייתה משמעותית. ממצא שיתכן ומדגיש את היות מסלולי 

השכול מקבילים.התרומה היחסית של רמת האופטימיות של 

האם ושל רמת הפסימיות להסבר תפקודה בהווה הייתה שונה. 

לכן ממצא זה מחזק את הטענה, כי אופטימיזם ופסימיזם הם 

מבנים נפרדים ולא רצף של אותה תכונה. לפיכך ראוי להמשיך 

ולחקור את התרומות הייחודיות של אופטימיזם ופסימיזם על 

התמודדות עם שכול. 

הממצאים  מובהק,  המודל  בהיות  כי  לטעון  ניתן  כללי  באופן 

מלמדים על התפקיד שממלאים משאבי ההתמודדות האישיים 

וההיבטים הקשורים למות הילד )הקשר עם ייצוגי דמות הנפטר(, 

ועל תפקודה בהווה של האם השכולה. 

תרומת המחקר
הייחודיים  הקשרים  על  מצביעה  המחקר  ממצאי  תרומת 

והמורכבים של הקשר של האם עם הילד הנפטר. מצד אחד, 

בילדן,  ציינו שהן חשות כאב בהיזכרן  רוב האימהות השכולות 

פועלות  ביום,  פעמים  מספר  בו  נזכרות  שהן  דיווחו  גם  כמו 

לשמר את זכרו, אינן נמנעות מדברים שמזכירים להן את ילדן, 

חשות געגועים עזים אליו וכי החיים ללא ילדן קשים מנשוא. מצד 

אחר, רוב האימהות ציינו שמחשבות אודות הילד מעוררות אצלן 

בילדן מרגיעה אותן.  וההיזכרות  תחושות חיוביות, ושהחשיבה 

לאבל,  מסלולי  הדו-  למודל  תוקף  משנה  שנתן  נוסף  ממצא 

לבין  השכולה  האם  של  תפקודה  בין  שנמצא  לקשר  מתייחס 

המחקר  כזכור, ממצאי  הנפטר.  דמות  ייצוגי  עם  שלה  הקשר 

הראו שככל שהקשר של האם השכולה עם ייצוגי דמות הנפטר 

גבוה יותר, תפיסתה את התפקוד נמוך יותר. מחד האם השכולה 

רוצה וצריכה לשמר את הקשר עם ייצוגי דמות הילד המת, כדי 

שתוכל להמשיך ולתפקד בחיי היום-יום, מאידך, קשר זה עלול 

הקשר  ששימור  מכאן,  תפיסתה.  לפי  תפקודה  את  להפחית 

של האם השכולה עם ייצוגי דמות הנפטר ותפקוד יעיל יכולים 

הנפטר  דמות  ייצוגי  עם  הקשר  וכי  אחת,  בכפיפה  להתקיים 

מקבל צביון ייחודי.

של  מקומם  להארת  תרמו  המחקר  שממצאי  לראות  ניתן 

אופטימיזם ופסימיזם בהתמודדות עם אבל, בהיבט של תפקוד 

האם השכולה והקשר שלה עם ייצוגי דמות הנפטר, הן בקשרים 

כלומר,  הרגרסיות.  של  במודלים  והן  שנבדקו  הפשוטים 

הממצאים לגבי אופטימיזם ופסימיזם תרמו להבנת חשיבותם 

בעת שכול, חולי ובריאות. 

כי  נראה  אם,  של  האבל  תהליך  הערכת  של  בנושא  לבסוף, 

כלי  בבדיקת  מתבטאת  היישומי  בהיבט  המחקר  תרומת 

עם  השכולה  האם  של  הקשר  לבדיקת  שימשו  אשר  המחקר, 

יכולים לשמש  ייצוגי הנפטר ותפקודה בהווה. כלי מחקר אלה 

המטפלים  צוות  אנשי  אצל  היומיומית,  ברמה  עבודה  ככלי 

באנשים שכולים. באמצעות שימוש בכלים אלו ניתן יהיה לאמוד 

את צרכי הפרט השכול, להעניק טיפול בהתאם ואף לבחון את 

יעילות ההתערבות. 
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