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סקירת ספרות
ההתמודדות עם  סרטן השד כבר אינה נחלתה של החולה בלבד, 

אלא של כלל בני משפחתה. מתוקף כך גם הצוות הרפואי נדרש 

להיות קשוב לדינאמיקה של החולות מעבר למתן העירוי, וחשוף 

לא פעם לשאלות: כיצד להתמודד עם הילדים? מדוע מאז שאני 

חולה הבית לא מצליח לחזור לשגרה?

מחקר זה ינסה לפתוח צוהר להבנה של ההתנהלות הרגשית בין 

אמהות שחלו בסרטן השד ובין בנותיהן המתבגרות.

חייה, כך  נשים תחלה בסרטן השד במהלך  אחת מכל שמונה 

לפי הסטטיסטיקות האחרונות )דו”ח משרד הבריאות, 2003(. 

“כי ממני באת” – על הורות והתמודדות 
עם סרטן השד

ביותר ס השכיחות  הממאירויות  אחת  הינו  השד  סרטן 

ובישראל. בעוד שבעבר מחלת הסרטן הוגדרה  בעולם 

הרפואית  המערכת  התקדמות  סופנית,  כמחלה 

המחלה,  עם  יותר  טובה  התמודדות  כיום  מאפשרת 

וטיפול הולם  ובאמצעות אבחון מוקדם של סרטן השד 

ניתן להתייחס למחלה זו כמחלה כרונית. עם זאת, יש 

להביא בחשבון כי ההתמודדות עם הכרוניות של המחלה 

מחייבת היערכות לא רק ברמת הפרט, האישה החולה, 

אלא במערכת המשפחתית כולה המושפעת מהמחלה. 

מחקרים רבים בחנו את השלכות המחלה על הדינאמיקה 

של הקשר הזוגי, אך לעומתם, מחקרים מעטים בחנו את 

עם המחלה  ההשלכות המשמעותיות של ההתמודדות 

על הצאצאים.

תהליכים  מספר  עוברות  השד  בסרטן  שחולות  נשים 

מפני  פחד  עם  התמודדות  משמעותיים:  פסיכולוגיים 

ובכלל  ומיניותן,  לנשיותן  הנוגעות  שאלות  המוות, 

בזמן  בו  ובעקבותיהם.  הטיפולים  לאחר  זהותן  שאלת 

מתחבטות  ההתבגרות  בגיל  נערות  שהינן  בנותיהן, 

באופן טבעי בשאלות דומות: שאלת הנפרדות מן האם 

והמשפחה מתוך הכמיהה הטבעית לעצמאות, התהוות 

אלו  במשפחות  העצמית.  הזהות  וגיבוש  הנשית  זהותן 

הנורמטיבית  ההתמודדות  את  לחוות  עשויות  הנערות 

אמותיהן.  מחלת  בשל  שאת  ביתר  אלו  סוגיות  עם  הזו 

ניתן להניח כי יתקשו יותר בהתמודדות עם אבני הדרך 

ההתפתחותיות הללו.

מההורים  אחד  בהם  במשפחות  צאצאים  על  במחקר 

חולה בסרטן, נמצא כי רובם מצליחים בסופו של דבר 

האבחנה  בעקבות  המצוקה  עם  יעיל  באופן  להתמודד 

הפרעות  נראו  בה  קבוצה  קיימת  לעומתם  והמחלה. 

אישיות  מאפייני  נסקרו  לא  אך  יותר,  קשות  התנהגות 

ספציפיים המאפיינים אותה. 

נבחנה דרך ההתמודדות של האמהות  במחקר הנוכחי 

ההתקשרות  תיאוריית  של  ההיבט  מן  ובנותיהן 

מניחה  ההתקשרות  תיאוריית   .)Attachment Theory(

השונים  ההתקשרות  דפוסי  בעלי  של  התמודדותם  כי 

בהתקשרות  ביטחון  כאשר  דחק,  בעת  שונה  הינה 

ולעומת  המחלה,  עם  להתמודדות  יעיל  משאב  מהווה 

תהליכי  על  מקשה  בהתקשרות  ביטחון  העדר  זאת 

ההסתגלות וההתמודדות. למחקר הנוכחי שתי מטרות 

עיקריות. האחת, לבחון את ההבדלים בדרך ההתמודדות 

של נערות שהינן בנות לאמהות שחלו בסרטן השד עם 

המטלות של גיל ההתבגרות, בהשוואה  לנערות שהינן 

קבוצת  בתוך  לבחון  השנייה,  בריאות.  לאמהות  בנות 

של  ההתמודדות  דפוסי  את  חולות  לאמהות  הבנות 

האמהות,  של  ההתקשרות  לדפוס  הקשורים  בנותיהן, 

מהווה  האם  של  ההתקשרות  סגנון  כי  ההנחה  מתוך 

ושאופן  מחלה,  של  דחק  מצב  עם  בהתמודדות  משאב 

התמודדות זה יתרום לבנותיהן המתבגרות.  
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ההתמודדות עם סרטן השד אינה פשוטה, הפעולות הרפואיות 

השד  כריתת  וקשות.  מורכבות  להתמודד  נאלצות  נשים  עמן 

החלקית או המלאה, הטיפול הכימותרפי ו/או הטיפול הקרינתי 

כמו גם הטיפול ההורמונאלי הממושך, בעלי השלכות רגשיות 

 Goldhirsch, Glick, Gelber, Coates, &( פיזיות  רק  ולא  רבות 

של  הדפורמציה  תחושת  עם  מתמודדות  הנשים   .)Senn, 2001
הגוף, דימוי הגוף המשתנה, כמו גם שינויים בהערכה העצמית, 

ובעל  לכך  מעבר  והמיניות.  הנשיות  האטרקטיביות,  בתחושת 

והחשש  האישי  המוות  מפני  הפחד  הוא  מאד  גדולה  משמעות 

את  מעמתת  הסרטן  הופעת  המחלה.  הישנות  מפני  הגדול 

האישה עם היותה בת מוות, אך גם עם תחושת חוסר שליטה 

 Avis,( על חייה ועל גופה, אובדן עצמאות ותחושת חוסר אונים

Crewford, & Manuel, 2004; Fobair, et.al., 2006(.במהלך השנים 
האחרונות, בהתייחסות להתמודדות עם מחלת הסרטן, נוטים 

להתייחס להתמודדות עם החולי כהתמודדות כלל משפחתית. 

היקף,  רחבות  הינן  המחלה  עם  ההתמודדות  של  ההשלכות 

בהתמודדות  חלק  לקחת  המשפחה  בני  כלל  את  ומאלצות 

מורכבת זו. 

על  אמהות  של  השד  סרטן  השפעת  נבחנה  הנוכחי  במחקר 

בנותיהן המתבגרות. מעט מאוד מחקרים בוצעו על מתבגרים 

להורים חולים )Osborn, 2007(, ומתוכם מחקרים בודדים בוצעו 

 Grabiak, Bender, & Puskar,( המתבגרות  אוכלוסיית  על  רק 

נטייה  כבעלות  זוהו  חולות  לאמהות  מתבגרות  נערות   .)2007
 Wellisch,( האם  מחלת  לנוכח  גבוהה  רגשית  מצוקת  לפתח 

האמהות  כי  הנחנו,  אנו   .)Gritz, Schain, Wang & Siau, 1992
ובנותיהן מתמודדות עם מספר תהליכים מקבילים בשל השלב 

ההתפתחותי בו הבנות מצויות. המפגש עם הפרידה הסופית 

מול  האם,  של  האישי  המוות  מפני  בפחד  ביטוי  לידי  שבאה 

הצורך והחשש של הבת מביצוע תהליך הנפרדות. בנייה מחדש 

נוספים  ושינויים  השד  כריתת  בשל  האם  של  הגוף  דימוי  של 

לנוכח  הבת  של  הגוף  דימוי  גיבוש  מול  הטיפולים,  בעקבות 

שינויי גיל ההתבגרות. הערכה עצמית מחודשת של האם בשל 

נורמטיבית  עצמית  הערכה  בניית  מול  המחלה,  של  הטלטלה 

של הבת המתבגרת, ולבסוף מצוקתה הנפשית של האם כמו 

גם זו של הבת. 

נערה,  של  בחייה  ביותר  משמעותי  שלב  הינו  ההתבגרות  גיל 

האל  ידי  מעשה  הפיזית  “הבשלות  אומר   (1962) Blos ש  כפי 

למטלות  מחויבת  היא  ולפיכך  האדם”,  ידי  וההתבגרות מעשה 

זהותן  את  בונות  הבנות  זה  בשלב  מסוימות.  התפתחותיות 

העצמית) Erikson, 1959(  ומגבשות לעצמן זהות עצמית ברורה 

ובוגרת. זהות ה”אני” אינה נבנית ביום, והיא תלויה בהצלחתם 

של תהליכים קודמים, ביניהם היכולת לנפרדות מבית ההורים 

ופיתוח של תחושת עצמאות )אינדיווידואציה(. 

אחרת,  או  זו  במידה  ההפוכים  כי  אם  המקבילים,  התהליכים 

היסוד  אבני  את  מהווים  והבנות  האמהות  מתמודדות  איתם 

העלולה  אוכלוסיה  בבנות  לראות  הנוטים  יש  הנוכחי.  במחקר 

לפתח מצוקה רגשית, בשל תחושת האחריות שהבנות חשות 

הבת  של  ההזדהות  תחושת  לכך,  מעבר  המשפחה.  בני  כלפי 

עם האם החולה עלולה לערער את יכולותיה לביצוע המטלות 

ההתפתחותיות המתחייבות מגילה. הספרות האחרונה העוסקת 

בהשלכות של חולי על ילדים מתייחסת לכך, שמרבית הילדים 

אינם מדווחים על מצוקה רגשית משמעותית, וכי הם מצליחים 

)Lewis, 2000(. עדיין, ישנם  להתמודד היטב עם מחלת ההורה 

מחקרים בהם מדווח כי קבוצה זו עלולה לפתח מצוקה רגשית, 

אך אין בידינו את המידע על מאפייני האישיות של אוכלוסיה זו 

 .(Armistead, Klein, & Forehand, 1995; Mikail & von Baeyer, 1990)
במחקר הנוכחי נבחנה דרך ההתמודדות של האמהות והבנות 

מכיוון   ,)Attachment theory) ההתקשרות  תיאוריית  דרך 

שתיאוריית ההתקשרות עוסקת בקשרים קרובים ומשמעותיים 

אובדן.  סכנת  ועם  דחק  מצבי  עם  להתמודדות  ובתרומתם 

ההבדלים  אחר  להתחקות  לנו  אפשר  הזה  התיאורטי  הבסיס 

האינדיווידואליים בין הפרטים בעלי סגנונות התקשרות שונים, 

מצוקה  עם  שונים  התמודדות  דרכי  בחירת  דרך  ביטוי  שקבלו 

Bowlby .ומשבר. התיאוריה מתבססת על עבודתו של גו’ן בולבי

הצרכים  אחד  כי  טוען   (1969/1982,1973,1979,1980,1988)
עם  שלו  הקשר  הוא  התינוק  של  ביותר  הבסיסיים  הראשוניים 

כמה  התינוק  האם.  רבים  במקרים  שהינה  המטפלת,  הדמות 

שונות  בדרכים  לאימו  מאותת  ולפיכך  והגנה,  קרבה  ליצירת 

קשובה  להיות  האם  של  יכולתה  וקשר.  קרבה  מגע,  ליצירת 

את  לחוש  לתינוק  מאפשרת  להם,  ולהיענות  התינוק  לצרכי 

בעולם  ביטחון  של  חוויה  כלומר,  הבטוח”.  ה”בסיס  תחושת 

ונמצאות  לצרכיו,  דמויות משמעותיות הקשובות  יש  כי  והבנה 

שם עבורו על מנת לספק צרכים אלו. בולבי טוען, כי התינוק 

מפנים את הקשר בינו ובין אמו והדבר מהווה את “דגמי העבודה 

רפרטואר  את  מהווים  הפנימיים”  העבודה  “דגמי  הפנימיים”. 

תחושותיו  את  המבנות  התינוק,  עבור  הזמינות  החוויות 

נבחנה באמצעות פרדיגמה  ומחשבותיו על העולם. התיאוריה 

מחקרית והציגה טיפולוגיה של שלושה דפוסי התקשרות: בטוח, 

ממחקרים  ונמנע.  חרד/אמבוולנטי  בטוחים:  לא  דפוסים  ושני 

החיים  במהלך  גם  נשמרים  הללו  ההתקשרות  דפוסי  כי  עולה 

יכולת  לאדם  ומהווים חלק מהמנגנונים המאפשרים  הבוגרים, 

ומשבר,  מצוקה  עם  התמודדות  יכולת  תקין,  רגשי  לויסות 

אינטראפסיכיים  תהליכים  של  טובה  הבנה  מאפשרת  ובכלל 

אנו  מחקרית,  התקדמות  בעקבות  כיום,  ואינטרפסיכיים. 

קטגוריאלית,  בחלוקה  ההתקשרות  לדפוסי  מתייחסים  לא 

לפי  רצף  פני  על  ההתקשרות  דפוסי  את  למדוד  נוהגים  אלא 

דפוסי  וההימנעות בהתקשרות, אשר מבטאים  מימדי החרדה 

בהתקשרות. הביטחון  אי  חווית  לאור  משניים  התמודדות 

במחקר הנוכחי התייחסנו לדפוסי ההתקשרות כמהווים משאב 

על  כמקשים  או  בטוחה,  התקשרות  של  במקרה  להתמודדות 

ההתמודדות כאשר דפוס ההתקשרות אינו בטוח. ייחודיותו של 

המחקר הוא בבחינת ההעברה הבין דורית של דפוסי ההתקשרות 
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של האמהות להתמודדות בנותיהן עם גיל ההתבגרות. בנוסף, 

להתמודדות  הבנות  של  ההתקשרות  דפוסי  תרומת  את  בוחן 

בין  העברה  שבחנו  מחקרים  והמשבר.  החולי  עם  אמהותיהן 

האמהות  בין  שמתקיימת  דורית  בין  העברה  לבחון  נטו  דורית 

לבנותיהן, אך הערוץ השני של הבחינה לא נחקר עד עתה.

בעיות  מספר  עם  להתמודד  אף  ניסה  הנוכחי  המחקר 

נבחנה  לא  חולים  להורים  ילדים  של  האוכלוסייה  מתודולוגיות: 

באופן הומוגני. כלומר, במרבית המחקרים נבדקו ילדים בגילאים 

שונים להורים בשלבים שונים של המחלה, ולא נעשתה בחירה 

מדוקדקת של אם חולה או אב חולה. המחקר הנוכחי הומוגני 

למדי, ומתבסס על אוכלוסיה ספציפית של נשים שחלו בסרטן 

קודמים התבססו  בנוסף, מחקרים  ובנותיהן המתבגרות.  השד 

על  ההורה  עם  שבוצעו  ראיונות  על  או  עצמי  דיווח  שאלוני  על 

עלולה  התוצאות  ולכן תקפות  הילד,  עם  רק  לחילופין  או  הילד 

והן הבנות  הן האמהות  הנוכחי  להיות מוטלת בספק. במחקר 

ענו כמעט על כל המדדים הרלוונטיים.   

מטרות המחקר 
את  לבחון  האחת,  עיקריות.  מטרות  שתי  הנוכחי  למחקר 

לאמהות  בנות  שהינן  נערות  של  ההתמודדות  בדרך  ההבדלים 

שחלו בסרטן השד עם המטלות של גיל ההתבגרות, בהשוואה  

בתוך  לבחון  השנייה,  בריאות.  לאמהות  בנות  שהינן  לנערות 

של  ההתמודדות  דפוסי  את  חולות  לאמהות  הבנות  קבוצת 

מתוך  האמהות,  של  ההתקשרות  לדפוס  הקשורים  בנותיהן, 

ההנחה כי סגנון ההתקשרות של האם מהווה משאב בהתמודדות 

עם מצב דחק של מחלה, ושאופן התמודדות זה יתרום  לבנותיהן 

המתבגרות.  

העבודה בוחנת את הנושאים הבאים: מצבן הנפשי של אמהות 

תפקידם  בריאות.  לאמהות   בהשוואה  השד  בסרטן  שחלו 

בסרטן  שחלו  אמהות  בקרב  ההתקשרות  דפוסי  של  הממתן 

האמהות  של  הבנות  קבוצת  בין  השוואה  עורכת  כן  כמו  השד. 

ובוחנת את  ובין בנות של אמהות בריאות,  שחלו בסרטן השד 

תפקידם הממתן של דפוסי ההתקשרות בקרב בנות לאמהות 

שחלו בסרטן השד.

בנוסף לכך בחנו את תרומת דפוסי ההתקשרות של האמהות 

להתמודדות בנותיהן עם מטלות גיל ההתבגרות. לסיכום, בחנו 

של  הנפשי  למצבן  הבנות  של  ההתקשרות  דפוסי  תרומת  את 

אמהותיהן )פחד מוות אישי, עמדות כלפי הגוף, הערכה עצמית 

וחווית המצוקה והרווחה הנפשית(.

שיטה
מדגם

במחקר השתתפו 58 נשים שחלו בסרטן השד ובנותיהן. הנשים 

כולן  לפני תחילת המחקר.  חודשים   8 כ-  טיפולים  סיימו  כולן 

הייתה  לא  ובאבחנתן  הסרטן  של  הראשונים  בשלבים  אובחנו 

וכולן  ניתוח  עברו  במחקר  הנשים  כל  גרורתי.  לתהליך  עדות 

נשים   48 השתתפו  הביקורת  בקבוצת  גנטית.  נשאות  שללו 

בריאות ובנותיהן. 

אמהות בקבוצת המחקר: 

הגיל החציוני של הנשים שהשתתפו במחקר היה 49 )טווח 38 

– 61(, הגיל החציוני של בנותיהן היה 17 )טווח 13–21(. מספר 

שנות ההשכלה החציוני של הנשים במחקר היה 15 שנים )בטווח 

שבין 8–30(, מספר שנות ההשכלה החציוני של הבנות הינו 10 

וסטיות  ממוצעים  פירוט   .)13-8 שבין  )בטווח  השכלה  שנות 

התקן של הגילאים ושנות ההשכלה של האמהות ובנותיהן מופיע  

בטבלה מס’ 1.

רוב האמהות המשתתפות במחקר )73.47%( הן ילידות הארץ,

מחוץ  עבדו  מהאמהות   81.55% נשואות,  מהנבדקות   81.90%

 35.29% כחילוניות.  עצמן  הגדירו  מהנבדקות   46.08% לבית. 

מהנבדקות הגדירו עצמן מסורתיות. 16.67% מהנבדקות הגדירו 

עצמן דתיות. נבדקת אחת הגדירה את עצמה חרדית. 

 I ,  II,  III בקבוצת המחקר השתתפו נשים שאובחנו בשלבים

של סרטן השד ללא עדות לתהליך גרורתי. 18 נשים היו בשלב 

I, היוו 33.96% מהנבדקות. 30 נשים היו בשלב II, היוו 56.6% 
מהנבדקות. 5 נשים היו בשלב III, היוו 9.43% מהנבדקות. כל 

הנשים שחלו נשאלו האם עברו בדיקה גנטית ומה הן תוצאותיה, 

כי  העידו  הבדיקה  ותוצאות  נבדקו  חלקן  בשלילה.  השיבו  כולן 

אינן נושאות גן לסרטן השד ולחלקן כלל לא עשו את הבדיקה. 

אם כך, בכל מקרה אף אחת מהנשים אינה מדווחת כי יש לה 

חשש שהעבירה לביתה במטען הגנטי גן למחלת הסרטן. פירוט 

הטיפולים השונים שניתנו למשתתפות בטבלה מס’ 2.

הבנות בקבוצת המחקר:

92 מהבנות שהשתתפו במחקר שהיוו 86.79% מהבנות היו 

ילידות הארץ. 61 מתוכן שהיוו 59.8% הגדירו עצמן חילוניות. 28 

סטיית תקןממוצע משתנה

48.795.266גיל האם

17.061.945גיל הבת

15.563.304שנות השכלה אם

9.7071.739שנות השכלה בת

הגילאים  של  התקן  וסטיות  ממוצעים   :1 מס’  טבלה 
ושנות ההשכלה של האמהות ובנותיהן

%Nסוג הטיפול

5498.18ניתוח

4173.21 כימותרפיה

5089.29הקרנה

3155.36הורמונלי

טבלה מס’ 2: התפלגות המשתתפות בקבוצת הניסוי 
לפי הטיפולים השונים למחלתן.

כהן, ברנט,  מיקולינסר, הוברט,  פרץ 
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מהבנות שהיוו 27.45% מהבנות הגדירו את עצמן מסורתיות. 

13 מהבנות שהינן 12.75% הגדירו את עצמן דתיות. 

הבדלים במשתנים הדמוגראפיים בין הקבוצות:

כפי שניתן לראות בטבלה מס’ 3, לא נמצאו הבדלים משמעותיים 

בין הקבוצות בגילאי האמהות ובמספר שנות ההשכלה שלהן, 

אך נמצא הבדל משמעותי בגיל הבנות. גיל הבנות אינו מהווה 

נמצא פער בשנות  לא  כי  הגילאים,  אינדיקציה מהותית לפער 

ההשכלה ולפיכך נראה כי זוהי אותה קבוצת גיל.

כלי המחקר 

כל אחת מהנשים שהשתתפו במחקר מילאה את שאלוני הדיווח 

העצמי הבאים: 

בדיקת  לצורך  האם.  של  ההתקשרות  נטיות  לבדיקת  מדד   .1

בגרסא  שימוש  נעשה  הנשים  של  ההתקשרותית  האורינטציה 

       ECR - Experiences in Close Relationships לשאלון  העברית 

העברית  הגרסא   (Brennan, Clark, & Shaver,1998) Scale.
            Mikulincer and  Florian זה תורגמה במחקרם של  לשאלון 

(1988) על ידי שלושה פסיכולוגיים דו לשוניים. 
Brennan et al (1988)  פיתחו את השאלון לאחר שביצעו סקירת 
בתופעת  הקיימת  השונות  כי  והסיקו  היקף,  רחבת  ספרות 

ההתקשרות תובן טוב יותר בעזרת הצבתה על פני שני ממדים. 

בשאלון 36 פריטי דיווח עצמי, כאשר מחציתם על ממד חרדה 

היחסים  ממערכות  מודאג  אני  “לרב  )לדוגמא:  בהתקשרות 

שלי”( ומחציתם על ממד ההימנעות בהתקשרות )לדוגמא: “אני 

חש שלא בנוח שאחרים מנסים להתקרב אלי”(. 

2. מדידת ההשקעה הרגשית בגוף, חווית הגוף. מידת ההשקעה 

              Body השאלון  באמצעות  נמדדה  בגופן  המשתתפות  של 

 .Investment Scale
החוקרים ציינו כי השאלון נבנה מתוך הצורך להעריך את החוויה 

הגופנית של אנשים אובדניים, ומתוך פרספקטיבה תיאורטית 

גופניות  וחוויות  גוף  דימוי  בינקות,  גופניות  חוויות  בין  הקושרת 

בבגרות, תפקוד פסיכולוגי )דיכאון, הערכה עצמית( והתנהגות 

אובדנית, אך הוא מתאים גם לאוכלוסיות פסיכיאטריות אחרות 

השאלון  של  המקוצרת  הגרסא  הנורמאלית.  ולאוכלוסיה 

)Orbach & Mikulincer, 1998( מכילה 24 פריטים, המדורגים 

)“מסכים מאוד”(,  )“לגמרי לא מסכים”( עד 5  על סולם מ- 1 

טיפול  הגוף,  כלפי  ורגשות  עמדות  גורמים:   4 ב-  המקובצים 

בגוף, שמירה והגנה על הגוף, נוחות במגע. 

העצמי  הדימוי  בשאלון  השתמשנו  עצמי.  דימוי  שאלון   .3

על   בהם  היגדים,   10 כולל  זה  שאלון   .(1979) Rosenberg של  

עצמן  אודות  שלהן  המרכזית  ההרגשה  את  לתאר  הנבדקות 

)למשל, “בסך הכל אני מרוצה מעצמי”(.  

מפני  הפחד  מוות.  פחד   .4

שאלון  בעזרת  נבחן  המוות 

מוות  פחד  לבדיקת  ישיר 

 31 כולל  זה  שאלון  אישי. 

ידי  על  ופותח  פריטים 

בודק  השאלון  פלוריאן 

המוות  מפני  הפחד  את 

ומתבסס  המודעת,  ברמה 

התאורטית  החלוקה  על 

פחד  של  ממדים  לשלושה 

האישי,  הממד  מוות:  מפני 

הבין אישי, על אישי. 

5 .שאלון למדידת ספרציה אינדיבידואציה. 

Separation Individuation Test of Adolescence (SITA) פותח ע”י 
Levine, Green, & Millon (1986) שאלון 100 פריטים הבוחנים 
של  התיאוריה  עפ”י  אינדיבידואציה  ספרציה  של  ממדים 

מאהלר. 

6. שאלון לבחינת הבריאות הנפשית. לבחינת הבריאות הנפשית 

MHI–Mental Health Inventory שאלון   הועבר  הנבדקות  של 

שאלון  הוא  הנפשית  הבריאות  שאלון   .(Veit & Ware, 1983(

דיווח עצמי, הכולל 38 פריטים המתייחסים לתחושות הרווחה 

של  ייחודו  האחרון.  החודש  במהלך  האדם  שחווה  והמצוקה 

השאלון בכך, שמדידת מצבו הנפשי של הפרט כוללת לא רק 

דיכאון  כגון  הנפשית,  הבריאות  של  השליליים  ההיבטים  את 

וחרדה, אלא גם את ההיבטים החיוביים של הרווחה הנפשית. 

  BSI-Brief Symptom Inventory פסיכולוגי.  מצוקה  שאלון   .7

על  זהו שאלון מקוצר המתבסס    .(1977) Derogatis et al של 

השאלון SCL-90 (Derogatis et al., 1974). שאלון זה בוחן מצוקה 

בארץ  נרחב  בשימוש  נמצא  השאלון  הפרט.  אצל  פסיכולוגית 

מורכב  השאלון  סרטן.  חולי  אוכלוסיית  על  במחקרים  ובעולם 

מ - 53 פריטים. 

8.”זהות האני של המתבגרת”. על מנת לבחון את יכולתה של 

הועבר שאלון   ה”אני”,  זהות  לעצמה  לגבש  הנערה המתבגרת 

The Adolescent Ego Identity Scale )צוריאל, 1974(. שאלון זה 
מתבסס על התיאוריה של אריקסון ביחס לזהות האני במהלך 

האני  זהות  של  שונים  לאספקטים  ומתייחס  ההתבגרות  גיל 

ניתן  באמצעותם  ההתבגרות.  בתקופת  לבולטים  ההופכים 

לבדוק את מידת גיבוש הזהות העצמית של המתבגר. 

 אמהות חולות

ממוצע    סטיית תקן

אמהות בריאות

ממוצע     סטיית תקן

  n.s  47.68         49.845.83       4.46גיל האם

p < .001 16.40         17.641.9       1.803גיל הבת

n.s        16.02         15.153.03       3.505 שנות השכלה אמהות

 n.s    9.43           1.89  9.94         1.57  שנות ההשכלה בנות 

טבלה מס’ 3 : ממוצעים וסטיות תקן של המשתנים: גיל, שנות השכלה וציוני 
ניתוח שונות חד-כיווני בקרב משתתפות קבוצת המחקר אמהות ובנותיהן 

וקבוצת הביקורת האמהות ובנותיהן. 

מובהקות



30 | בטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך י"ז חוברת מס' 3 | נובמבר 2008 |

מקיף  דמוגראפי  שאלון  ורפואיים:  דמוגראפיים  שאלונים   .9

ומפורט הועבר לאמהות בשתי הקבוצות. השאלון כלל שאלות 

ביחס  שאלות  הכללים,  הדמוגראפיים  לנתונים  המתייחסות: 

האחרונה,  בשנה  משמעותיים  חיים  ולאירועי  משפחתי  למצב 

שאלות ביחס למחלה ולמצב הרפואי. 

הליך המחקר
זה  מחקר  לביצוע  הפורמאליים  האישורים  קבלת  לאחר 

מוועדת  ולאחר קבלת האישורים  האונקולוגי,  ממנהלת המכון 

אוכלוסיית  אותרה  כרם”,  עין  “הדסה  החולים  בבית  ההלסינקי 

המחקר הפוטנציאלית. 

או  לטיפול  פנייתן  בעזרת  אותרו  המחקר  בקבוצת  הנבדקות 

הנבדקות  לכל  כרם”.  עין  “הדסה  בביה”ח  רפואית  דעת  לחוות 

האם  המחקר.  פרטי  לאם  הוסברו  בה  טלפונית  פניה  בוצעה 

יומיים התקיים קשר  ולאחר  לדון בבקשה עם בתה  התבקשה 

לא  כי  לאם  הובהר  להשתתף.  הסכמה  לקבלת  נוסף  טלפוני 

יגרע דבר מן הטיפול הרפואי שתקבל בביה”ח, גם אם תסרב 

להשתתף במחקר.

פגישה עם הנבדקות בוצעה במקום בו הן חשו בנוח )ביתן או 

סביבה מאפשרת אחרת(. האם והבת מילאו את שאלוני המחקר 

באופן פרטני, וללא עזרה ומעורבות בין השתיים. נסיינית נכחה 

במהלך כל הזמן כדי לאפשר שאילת שאלות. לעיתים התכנים 

שהועלו במהלך מילוי השאלונים היו מורכבים וקשים לנבדקות, 

השאלונים.  מילוי  בתום  פסיכולוג  עם  שיחה  התאפשרה  ולכן 

לגורמי  הנבדקות  הופנו  משמעותית  מצוקה  ואותרה  במידה 

טיפול מסייעים בתוך ביה”ח.

שמות  קבלת  האחת,  דרכים.  בשתי  אותרה  הביקורת  קבוצת 

של חברותיהן של האמהות שהיו בקבוצת המחקר, שלהן בנות 

שהן באותו הגיל ובמצב דומה. קבוצה זו נדגמה, על מנת ליצור 

התאמה גבוהה ביותר בין הקבוצות. לדרך זו של גיוס נבדקות 

אקראית  פניה  הייתה  השנייה  הדרך  נמוכה.  היענות  הייתה 

להשתתף  ובקשתם  המתאימים  בגילאים  ולבנות  לאמהות 

במחקר.

 

תוצאות 
אינן  השד  בסרטן  שחלו  נשים  כי  עולה,  המחקר  מתוצאות 

מדווחות על עמדות שליליות יותר כלפי גופן, הערכתן העצמית 

אינה נמוכה יותר, והן אינן מדווחות על יותר פחד מפני המוות 

בהשוואה לנשים בריאות. אולם, חוויית המצוקה הנפשית שלהן 

מעבר  בריאות.  נשים  של  מחוויותיהן  משמעותי  באופן  גבוהה 

לכך, מצאנו כי האוכלוסייה של נשים שחלו והינן בעלות דפוס 

התקשרות נמנע, הינן בעלות עמדות שליליות יותר כלפי הגוף, 

הערכה עצמית נמוכה יותר והן חוות מצוקה נפשית רבה יותר. 

חוות  סרטן  עם  המתמודדות  נשים  כי  עולה,  הממצאים  מתוך 

אבדנים מרובים, ולפיכך ניתן להניח כי קיימת תחושת מצוקה 

שחלו  הנשים  ומבין  מהן,  אחת  כל  אצל  יותר  גבוהה  רגשית 

עצמיות  ותפיסות  שליליים  לרגשות  ביותר  פגיעות  שהינן  אלו 

שליליות הינן הנשים בעלות דפוס ההתקשרות הנמנע. 

בנוסף, נמצא כי בנות לאמהות שחלו אינן מדווחות על עמדות 

שליליות יותר כלפי גופן או על הערכה עצמית נמוכה יותר. הן 

גם אינן מדווחות על מצוקה נפשית גבוהה או על קושי בגיבוש 

זהות ה”אני”. ממצא זה היה מפתיע. מעבר לכך, גם אצל הבנות 

למחלת  מעבר  גדולה  תרומה  ההתקשרות  לדפוסי  כי  נמצא 

האם, וכי בנות בעלות הימנעות או חרדה גבוהים בהתקשרות 

התקשו בביצוע משימות גיל ההתבגרות ללא תלות, בהיותן בנות 

לאמהות חולות או בריאות. בבחינת תרומת דפוסי ההתקשרות 

של האם לתהליכים אלו נמצאו ממצאים תואמים. כלומר, לא 

הייתה כל השפעה למחלת האמהות על הבנות המתבגרות.

דורית  בין  העברה  גם  ובחן  כאמור  חידש  הנוכחי  המחקר 

הבנות  של  ההתקשרות  דפוסי  תורמים  כיצד  כלומר  הפוכה, 

לדרך ההתמודדות של האמהות עם מחלת הסרטן. באופן דומה 

לממצאים שלנו רק ביחס לנשים שחלו, במרבית המדדים לא 

הייתה השפעה לדפוסי ההתקשרות של הבנות על אמהותיהן. 

אולם, בצורה מעניינת ויוצאת דופן, נמצא כי קיימים שני דפוסים 

יש  הבנות  לדפוס ההתקשרות של  בהם  ומשמעותיים  עקביים 

השפעה משמעותית על חווית המצוקה הרגשית של האמהות. 

להן  ואשר  בהתקשרות  נמוכה  חרדה  בעלות  בנות  הראשון, 

זה  במקרה  חרדתי,  התקשרות  דפוס  בעלות  חולות  אמהות 

האמהות ביטאו מצוקה רגשית גבוהה יותר. השני, בנות בעלות 

דפוס התקשרות נמנע שגם לאמהותיהן דפוס התקשרות נמנע, 

במקרה זה האמהות בטאו מצוקה רגשית גבוהה יותר. למיטב 

הבנתנו הדפוס הראשון נותן אינדיקציה לקשיי ההתמודדות של 

האם שחלתה, והיא בעלת סגנון התקשרות חרד אל מול יכולת 

הנפרדות של הבת, מכיוון שרמת החרדה ההתקשרותית שלה 

נמוכה. בעוד שהדפוס השני מתבסס על הבנה אחרת, אנשים 

בעלי דפוס התקשרות נמנע לא יראו ב”אחר” דמות המסייעת 

להם להתמודד עם מצוקה ומשבר. האם בעלת דפוס ההתקשרות 

לעידוד,  צרכיה  את  הולמת  בצורה  לבטא  יכולה  אינה  הנמנע 

נחמה וקשר, ומנגד הבת בעלת דפוס ההתקשרות הנמנע אינה 

יכולה לשאת קרבת יתר לאמה. כמו כן אינה מסוגלת לקרוא 

את מצוקת האם, וככל הנראה דפוסים אלו של הבת מעוררים 

מצוקה אצל האם. בשני המקרים אנו מניחים כי מצוקתה של 

העשוי  משמעותי”,  כ”אחר  בתה  את  לתפיסתה  קשורה  האם 

לסייע לה כעת לנוכח מצוקה וחולי.

דיון והשלכות קליניות
ההתייחסות  בפרספקטיבת  וייחודי  ראשוני  הנוכחי  המחקר 

את  מאפשר  הוא  בראשוניותו  ובת.  אם  שבין  המיוחד  לקשר 

האישי  המוות  מפני  הפחד  של  החוויה  על  השיח  של  תחילתו 

בקרב חולי הסרטן, ומאפשר בחינה של הבדלים אינדיווידואליים 

בין אמהות ובנותיהן להתמודדות עם מצוקה ועם חולי. השלכותיו 

היות  מאוד,  משמעותיות  המחקר  של  והתיאורטיות  הקליניות 

כהן, ברנט,  מיקולינסר, הוברט,  פרץ 
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שהוא מאפשר סיווג ברור של אוכלוסיה בסיכון לפיתוח מצוקה 

עבורם.  היעילה  דרך הטיפול  גם  זו,  ואינהרנטי בהבנה  רגשית 

הדינאמיקה  הוא מרחיב את ההבנה של  אלה,  לכל  אך מעבר 

המשפחתית לנוכח מצוקה ומשבר.

בניגוד להשערותינו כי הבנות המתבגרות תהיינה בסיכון גבוה 

כך.  לא  כי  נראה  האם,  מול מחלת  אל  רגשית  מצוקה  לפתח 

ההערכה  הגוף,  דימוי  לתפיסת  תורמת  אינה  האם  מחלת 

לעומת  הבנות.  של  הספרציה  ויכולת  הזהות  גיבוש  העצמית, 

זאת, לתהליך הנפרדות של הבנות והקשר בין השתיים תרומה 

הנוכחי  המחקר  מחלתה.  עם  האם  להתמודדות  משמעותית 

של  ההתקשרות  דפוס  בחינת  דרך  זו  אוכלוסיה  למפות  ניסה 

האם ובתה כמשאב פנימי המצוי אצל כל אחת מהן, ומאפשר 

התמודדות אדפטיבית יותר עם מצוקה ומשבר. 

כי אימהות בעלות דפוס התקשרות  ממצאי המחקר מוכיחים 

חרד או בעלות הימנעות גבוהה בהתקשרות, יתקשו מאד לחוות 

את תהליך הנפרדות של בנותיהן, החוויה שלהן תהיה מוקצנת 

וקשה והן יחוו מצוקה רגשית גבוהה מאוד. 

נראה כי בקליניקה בקרב אוכלוסיה זו יש לבחון את טיב הקשר 

המחלה  עם  בהתמודדות  להן  ולסייע  והבנות,  האמהות  בין 

דרך בחינת תהליך הנפרדות של הבת. כלומר, אם הבת אינה 

מסוגלת להיות קשובה לקשיים של אמה, הדבר עלול להגביר 

את הדחק של האם, כמו גם ניסיונותיה הנורמטיביים להיפרד 

מן האם. מכיוון שמדובר בנערות מתבגרות, יש ערך בהסבת 

ולאפשר  אליהן  להתקרב  אמותיהן  של  לצורך  ליבן  תשומת 

לצרכים  קשובות  להיות  גם  אך  באם,  לתמוך  זמנית  בו  להן 

ההתפתחותיים שלהן לנפרדות. 

אם  שבין  הדינאמיקה  על  חדש  אור  שופכת  זו  עבודה  לסיכום, 

שחלתה בסרטן השד ובין בתה המתבגרת, ומנסה לתת מענה 

התעמקות  ומאפשרת  כשלו,  אחרים  שמחקרים  במקומות 

המחקר  ספציפי.  בזמן  מאד  ספציפית  לאוכלוסיה  והתייחסות 

להתמודד  בסרטן  שחלתה  אישה  של  יכולתה  את  באומץ  בחן 

עדיין  אחרים,  מחקרים  כמו  אך  שלה,  האישי  המוות  פחד  עם 

למחקרים  פתח  מהווה  זה  מחקר  הגלוי.  על  הנסתר  רב 

ותיאורטיות  גם בעל השלכות קליניות  עתידיים רבים, אך הוא 

אם  בין  הקשר  כי  אותנו,  מלמד  הוא  מכל  יותר  משמעותיות. 

כתב:  גובראן  חליל  לעולם.  מסתיים  ואינו  מתנתק  אינו  לבתה 

“ילדיכם אינם ילדיכם 

כי פרי געגועי החיים אל עצמם.

 חיים עמכם, אך אינם שייכים לכם. 

תנו לילדכם אהבתכם, אך לא את מחשבותיכם...”

הוא מדבר על הצורך של ההורים לאפשר לילדיהם את חווית 

הקשת,  ”אתם  ומוסיף:  מחדד  והוא  תלות,  והחוסר  הנפרד 

ממנה, כחיצי חיים, ילדיכם שלוחים”. זוהי אולי כמיהת הילדים 

ואולי אפילו רצונם של ההורים לילדים. המחקר הנוכחי פותח 

רובד חדש ב התייחסות אל מורכבות חווית הפרידה, זו הסופית 

מהחיים וזו של המתבגרת. לכן אולי נכון וראוי יהיה לסכם עבודה 

זו בדרך בה היא נפתחה.  

  “וכששתינו מחזיקות ידיים

  העולם כולו נדמה לו כאן

  ומי יכול עלינו שתיים

 אמא וילדה תמיד בזמן”.
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