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 תקציר

 
 האישה של לעולמה נקשרת היא .בעולם הנשים מרבית של חייהן את המלווה חוויה היא האימהּות

 ואוניברסלית אישית כחוויה ונתפסת, לאם הופכת שהיא קודם רבות שנים ,הילדות בתקופת כבר

 שכן בחששות כרוךאשר  ,בחיים כולל וכשינוי מעבר כשלב נחווית לאם האישה הפיכת. יחד גם

 .ונפשיים פיזיים משאבים ובהשקעת ציפיות של במערכת תדיר מלווה ילד של גידולו
 לרוב מתוגמלת זו השקעה ,הילד של ושגשוג תקינה התפתחות חווה המשפחה כאשר              

 גידול ,זאת לעומת(. (DuVall & Miller, 1985; Herssen & Ammerman, 2000 בסיפוקו  בהנאה

 לפגוע העלולים ,חולפים בלתי ,רבים קשייםהמשפחה  בפני מציבילדים עם הפרעות התנהגות 

 . (Ha, Hong, Seltzer & Greenberg, 2008) כרונית מצוקה וליצור הנפשית ברווחה

המחקר הרב  אף על הפרעות התנהגות. עם לילדים מהותיא עומדות שלפנינו המחקר במוקד

בתחום הפרעת התנהגות, לא קיימת התייחסות לקולן של האימהות, ולניסיון שצברו בשנים של 

 מספרות אימהותלשמוע ם הפרעת התנהגות. במחקר זה אשאף התמודדות עם טיפול וגידול ילד ע

וללמוד על דרכי , כאימהות לילדים עם הפרעת התנהגותחוות את חייהן בגוף ראשון כיצד הן 

אורטית לשם הפקת לקחים המשגה ת ליצור כדיתמודדות מהפרספקטיבה הייחודית שלהן, הה

  התנהגות.להתמודדות מיטבית עם הפרעת 

 מתוך, התנהגות הפרעות כבעל שאובחן לילד האימהית החוויהמאפייני  של זיהוי: המחקר מטרות

 אקונומית-סוציו פריסהבו שונים משפחתיים מצבים, שונים ממגזרים, אימהות 23 של נרטיבים

 דרכים הפקת; התנהגות הפרעת עם לילד האימהות חוויות של אורטיתת והכללה המשגה; מגוונת

 .   התנהגות הפרעת עם מיטבית להתמודדות

 ? החוויה האימהית לילד עם הפרעות התנהגותמאפייני  מהם :המרכזית המחקר אלתש  

של האם לילד עם הפרעות  בסיפורמהי החוויה האישית המתוארת : הן השאלות המשניות

 האם של בסיפור במשפחה והיחסים התפקידים מתוארים וכיצד הזוגית החוויה מהי? התנהגות

 התנהגות הפרעת בעל לילד האם מתארת וכיצד החברתית החוויה מהי ?התנהגות הפרעות עם לילד

 כמשמעותיות שהאם מתארת החוויות מהן ?החברתית הסביבה ובין בינה הגומלין יחסי את

 ?התנהגות הפרעת בעל לילד כאם קשייה עם בהתמודדותה

 שימוש  כי הנחה מתוך , פנומנולוגית איכותנית במתודולוגיה שימוש עשהחי נהנוכ מחקרב  

 היה קשה אשר משמעויות ובעלת מורכבת, עשירה תמונה של חשיפה יאפשר זו במתודולוגיה

 . אחרות שיטות באמצעות אחריהן להתחקות

אקונומית מגוונת, שילדיהן אובחנו -אימהות ממגזרים שונים בפריסה סוציו 23 במחקר השתתפו 

. 12עד  6-באבחנה מבדלת כסובלים מהפרעות התנהגות ללא ההפרעות נוספות. גיל הילדים נע מ

, כחילוניות עצמן ומגדירות גבוה-בינוני עד בינוני סוציואקונומי מרקע במחקר המשתתפות רוב

-חד היו במחקר שהשתתפו האימהות מרבית .מסורתיות/דתיות עצמן שהגדירו אימהות חמש מלבד

 25 בין נע האימהות גיל טווח. גרושות מתוכן 19-ו, זוגית במערכת או נשואות מהן ארבע. הוריות

 .  45 לבין

 שימש אשר( Atkinson, 2007) חיים סיפור ראיונות באמצעות בנפרד רואיינו המשתתפות

. המשתתפות של שליטה ותחושת גמישות, חופשיות לאפשר במטרה וזאת העיקרי המחקר ככלי



. בסוף הריאיון ביקשתי מהמרואיינות להוסיף שעות לשלוש וחצי שעה בין  נע הריאיון זמן משך

מטאפורה לתיאור חווית החיים כאם לילד בעל הפרעת התנהגות, כנתון נוסף להשוואה עם הנרטיב 

 התקיימו הראיונותשנוצר במהלך סיפור החיים והשיח שהתקיים בראיון, לצורך טריאנגולציה. 

הנתונים  איסוף במהלך נקבעו וגודלו דגםהמ. תומללו ונותחו, הוקלטו הם, 2014-2013 השנים בין

 המשתתפות .(Thomas & Pollio 2002) (saturationת )תאורטיוניתוחם לפי עקרון הרוויה ה

 לקשר בהמשך שנוצרה "חבר מביא חבר" שיטת ובאמצעות "שלג-כדור" בשיטת אותרו במחקר

 .עצמן המרואיינות עם שנוצר

 לעקרונות בהתאם( (Thematic analysis תוכן ניתוח באמצעות נעשה הנתונים ניתוח

 של מתמיד בתהליך צורך יש לפיו, (Kvale, 1996) (Hermeneutical circle) ההרמנויטי המעגל

 ,נוספות אחרות לתמות אחת מתמה ,כולם הראיונות ובין ראיון כל בתוך ושוב הלוך ויציאה כניסה

 היא המטרה .ביניהן שמבדילות ומשמעויות הקטגוריות בין שקושרות משמעויות אחר חיפוש תוך

 שלוש עם הנתונים הוצלבו הניתוח מהלךב, לכך נוסף. פנימית אחידות של טובה למידה להגיע

 ,SSA – Smallest Space Analysis (Cohen מודל :אימץ זה שמחקר אורטיותהת המסגרות

Schaefer & Moss (1992 ) של  והמודל(, 1969,2001) רוס-קובלר של האבל שלבי מודל, (2003

 .משבר מתוך ולצמיחה להתמודדות המתייחס

, בנה של התנהגות הפרעת עם האם תפקוד סגנון: תמות ארבע העלה הנתונים ניתוח

  .בן-אם הקשר ומהות התמיכה עוגני, אישיותיים דפוסים

על המקיימת -התגלתה קטגורית בנרטיבים האישיים, שנמצאו הקטגוריות ניתוח במהלך

קטגוריה זו מציעה  .האם של הנפשית ברווחה עוסקתקשרי גומלין עם כל התמות האחרות ו

מצבן הרגשי ברצף שבין דחק לרווחה למשמעות האימהות בונות נרטיב המייחס  תיאוריה, על פיה

. ממצא זה, עוגן גם על ידי השוואת הנרטיבים עם המטאפורות שבחרו שנמצאותמות ה בכל

 חווית החיים כאימהות לילד עם ה"ה.האימהות לסיכום 

ההתבוננות בארבע התמות של מאפייני החוויה האימהית של אימהות לילדים : מסקנות המחקר

עם ה"ה העלתה מספר רב של ביטויים לדינמיקה רגשית בין דחק ורווחה, כאשר בכל אחת מן 

ם חוזרים, התמות ניתן לראות תפקוד והתמודדות ברצף שבין התמודדות מיטבית, משברי

התאוששות ומאבק מחודש לאיזון, לעומת רצף שבין תפקוד מינימלי ואי תפקוד. הרווחה הנפשית 

על במחקר זה, שכן הנרטיבים והמטאפורות שבחרו המרואיינות להציג בפני -יתהוצגה כקטגורי

ל מעיד עכי קיומו של רכיב החוסן הפנימי  חשפו את יחסי הגומלין בינה ובין כל התמות. נראה

אפשרות לצמיחה ולשיפור מצב הרווחה הנפשית. החוסן הפנימי הופיע בנרטיבים של קבוצה אחת 

בדפוס הפועלת כמשאב נתון, אך נראה אפשרי לטיפוח אצל מי שחסרה אותו והצליחה בכל זאת 

לצמוח ולהעצים את עצמה. ניתן להסיק כי פעילות וניסיון יכולים לחלץ אימהות שנתקעו בשלביו 

   והמשתקים של הרצף הרגשי. הנמוכים

כל האימהות מכירות את עוגני התמיכה העומדים לרשותן שעלתה היא ש מסקנה נוספת

באותה מידה של אפקטיביות, נתון שמציע בחינה יסודית של נגישות עוגני  ן משתמשות בהםאך אינ

מסקנה זו דפוסי ההתמודדות השונים. להתמיכה ומציאת דרכים להתאמתם לדפוסי האישיות ו

בן הזוג,  עםראינו כי דפוסי ההתנהגות האימהית  ם על ידי התשובות לשאלות המשניות.נתמכת ג

להתמודדות עם פוטנציאל של עוגני תמיכה חשובים שמהווים  ,החברהעם המשפחה המורחבת ועם 

. במחקר זה נראה כי אם תקבל סיוע או תימנע מקבלתומשבר בגידול ילד עם ה"ה, מכתיבים 



רווחתה הנפשית של האם קובעת את מידת הסיוע שתקבל, וכי ככל שדפוס התפקוד שלה קורבני 

ת שלה עם הילד הייתה מבודדת החברה, כך נראה שההתמודדועם המשפחה ועם בן הזוג,  עםוחלש 

 בחרה לעצמה את מעגלי התמיכה המתאימים לה.  ,וככל שהתקרבה לשליטה עוצמתית יותר,

של רכיבי החוויה האימהית של  יותר טובה שהבנה מלמדים הנוכחי המחקר ממצאי

 לעזור בבואנו. לכן, יותראפקטיבית  עזרה לאפשר יכולה אימהות לילדים עם הפרעת התנהגות,

 החוויה מתוך העולים הייחודיים לקולות להאזיןו הקשב את לרווחה לפתוח יש לאותן אימהות,

 . וצמיחה שינוי המאפשרות הנקודות את ולזהות, התמודדות דרכי התוות לכדי  הפרטית

הפרעת  עם לילדים האימהות בחוויית הקשור בכל מודל משמש המחקר מהותיאקולן של 

 עשויים דבריהן .שלהן בתמות נוספות מהותיא ולשתף קולן את להפיץ ראוי לפיכך התנהגות.

 יכולות הן וכי ,למטבע שני צד שקיים הפרעת התנהגות,  עם ילד המגדלות אחרות מהותילא להראות

נוסף לכך, השמעת קול האימהות עשויה לחנך את . המשפחה בני יתר על השלכות תוך ,מכך לצמוח

הציבור על התופעה ולשנות את ההתייחסות לילדים עם הפרעות התנהגות ולהוריהם, ובפרט 

  לאימהותיהם.

מחקר זה בדק וזיהה את רכיבי החוויה האימהית לילדים  עם הפרעת התנהגות, והתבסס  

את תפיסת כלל האימהות לילדים המדגם אינו מייצג סטטיסטית אימהות.  23על סיפורי חיים של 

המחקר,  אולם עקביות בתמות שעלו, מיצוי התמות מעבר לכל הראיונות והבטחת אמינותעם ה"ה, 

            .ניתן לבחון במחקרים נוספיםשאורטיות ללות תליצור הכ אפשרו

 להיזהר יש ולכן ההתמודדות תהליך של נתון ברגע מהותיא בדק זה מחקר: מגבלות המחקר

זאת תוך הבנה כי התפקודים יכולים להשתנות עם הזמן לאור תמיכה ושינוי החוויה.  בהכללה.

 ק, שיכול להשתנות וראוי להיבדתוכן פי על לקטגוריות סווגו הראיונות מתוך שקודדומדדי החוויה 

 במחקרים נוספים.

הפרעת ההתנהגות של  עם בהתמודדותם נבדלים ואבות מהותיא כי הראו רבים מחקרים

 המטפלות כלל בדרך הן מהותיא(. (Cadman et al., 1991; Hoekstra-Weebers et al., 2001בניהם 

ולכן מחקר זה התמקד באימהות. עם זאת, חשוב לציין Unger, 1990) עם ההפרעה ) בילד העיקריות

כי הרווחה הנפשית ותפיסתה האימהית נשענה גם על הקשר הזוגי, לכן ראוי לקיים מחקר נפרד 

  הבודק את קולם של האבות ואת החוויה האבהית של אבות לילדים עם הפרעת התנהגות.

 טווח .12-6בני  בילדים מתמקד זה חקרמנקודה נוספת שיש לתת עליה את הדעת היא ש

בו היא נדרשת לתפקוד מלא, שכן שכדי להיטיב לבחון את חווית האימהות בגיל  נבחר זה גילים

מוסדות ומערכות חברתיות. לכן, יש להרחיב את המחקר לטווחי  עםהילד אינו יכול להתמודד לבד 

 גילה עם קשיים נוספים הכרוכים בגיל נוספים ולבחון את החוויה האימהית ואת דרכי התמודדות

  לד. הי של ההתפתחותי שלבבו

שהשתתפו  מהותיהא של האישית חשיפהבעיה נוספת שמחייבת התייחסות קשורה ב

 אחר אדם שיתפו שחלקןהעובדה  והצפת קשייהן במהלך הראיונות. הבעיה מועצמת בשל מחקרב

 מקצועי גורם ידי על טופלו שלא קשיים הציפה זו חשיפה בפעם הראשונה. האישית חווייתןפרטי ב

 ההקשבה על הודו ואף ,השיחה את להפסיק ביקשו לא מהותיהא מרבית ,זאת עם. מכן לאחר

 .להשמיעם להן שניתנה ההזדמנות ועל לדבריהן

 



הוא ראשוני בהיותו חוקר את חווית האימהות של אימהות לילדים עם  זה מחקר :המחקר תרומת

של מדדי החוויה האימהית אשר מהווים  ייחודית מזווית היכרות אפשרהפרעת התנהגות. מחקר זה 

חלק מתוך הרווחה הרגשית של האם, אשר נמצאה משמעותית ביותר לטיפול בילדים עם הפרעת 

 התנהגות. 

 צעד ללכת יש לאותן אימהות, לעזור שבבואנו אותנו יםמלמד הנוכחי המחקר ממצאי

 .הפרטית החוויה מתוך העולים הייחודיים לקולות להאזין, הקשב את לרווחה ולפתוח אחורה

 צריךו לעזור רבה ואפשרות רב צורך יש .יותר הרבה גדולה תהיה וההתערבות העזרה יכולת

אימהות מרכיבי תפיסת האימהות של של  יותר טובה הבנה .והיכן איך לדעת כדי היטב להקשיב

 דרכי מראש לצפות ,יותר ומהירה יותר יעילה עזרה לאפשר יכולה לילדים עם הפרעת התנהגות,

 מתוך שעלו שונים דחק גורמי ישנם. וצמיחה שינוי המאפשרות הנקודות את ולזהות, התמודדות

 .אליהם המקצועית ההיענות את ולשפר להרחיב מקום שיש מהותיהא של החוויה

. המודל התאורטי יישומי אחדו שניים תאורטייםשלושה מודלים חדשים,  הצעתי יבמחקר

הראשון תורם לספרות המחקר התבוננות חדשה בשלבי עיבוד אבל, ונשען על ממצאים מחוויית 

ה"אבל הכרוני" שאימהות לילד עם ה"ה מתמודדות איתו, שכן מופעי הפרעת ההתנהגות מתפרצים 

באופן בלתי צפוי ושבים גם לאחר תקופות של רגיעה. המודל התאורטי השני מקיף את כל רכיבי 

החוויה האימהית לילד עם ה"ה, באופן המציג את מרכזיותה של רווחה נפשית בכל אחת מן התמות 

שאותרו במחקר, ואת חשיבותה המיוחדת לאופני ההתמודדות של האימהות ולתפקודן המיטבי. 

מטפלים בילדים עם הפרעות ומי שהצעתי נגזר מהמודל התאורטי והוא נועד לאפשר להמודל הייש

להכין תוכנית התערבות ממוקדת באיתור מקומה של האם ברצף שבין דחק ורווחה  התנהגות

 חיי איכות רופילשויגדיל את הסיכוי להביא  נפשית. נתון זה יאפשר התאמה אישית של טיפול

 קבוצות ולהנחות םלהורי המייעץ המערך את להרחיב יהיה ניתן, היתר בין .ילדיהן וחיי האימהות

 ובמסגרות השונות.  הספר בבתי הורים קבוצות או תמיכה

 ה"ה. עם לילדים האימהות בחוויית הקשור בכל מודל משמש המחקר מהותיאקולן של 

 להראות עשויים דבריהן .שלהן בתמות נוספות מהותיא ולשתף קולן את להפיץ ראוי לפיכך

 תוך, מכך לצמוח יכולות הן וכי, למטבע שני צד שקיים ה"ה, עם ילד המגדלות אחרות מהותילא

. נוסף לכך, השמעת קול האימהות עשויה לחנך את האחים כגון ,המשפחה בני יתר על השלכות

הציבור על התופעה ולשנות את ההתייחסות לילדים עם הפרעות התנהגות ולהוריהם, ובפרט 

 לאימהותיהם. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


