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תקציר
המחקר הנוכחי מתמקד בבדיקת הקשר שבין תקשורת גופנית בצמד אם-תינוק בגיל שלושה חודשים לבין התנהגות
ההתקשרות ) (Bowlby, 1969בצמד כשהפעוט מגיע לגיל של שלושה עשר חודשים.
תאורטיקנים רבים הניחו שהתקשורת האנושית מתחילה כתקשורת גופנית בצמד אם-תינוק ,שלה חשיבות
משמעותית להתפתחות הרגשית של התינוק ,ורק מאוחר יותר מתפתחת לתקשורת מילולית ) Bick, 1968; Bion,
 .(1963; Kestenberg (1975); Mahler, 1975; Stern, 1985; Winnicott, 1989התקשורת הגופנית
הראשונית מאפשרת בניית אמון ותחילת תהליכי הבשלה לקראת נפרדות ואינדיבידואציה .על פי תפישה זו
הקירבה הפיזית והמגע בצמד אם-תינוק הם המוקד האבולוציוני והחוויתי שסביבו נבנה הקשר בין האם והתינוק.
קביעות ואיכות הקשר בין האם והתינוק מתוארים על ידי תיאורית ההתקשרות של  (1973) Bowlbyלפיה כל
תינוק שואף באופן מולד ליצור קשר עם מבוגר מטפל לצורך השרדות והגנה .תבנית הקשר שתווצר תלויה על פי
בולבי בקביעות הקשר ובאיכותו .קשר עקבי ורגיש בצמד מביא להפנמה של בטחון במבוגר בעוד קשר בלתי עקבי
בעל זמינות רגשית לא מתואמת בצמד מביא להיווצרות של התקשרות חרדה .מכיוון שתהליך ההתקשרות מתגבש
ומתבסס רק אחרי גיל שנה נעשה מאמץ למצוא כלים שייבדקו את מקדמי ההתקשרות בחודשי החיים הראשונים.
על פי  (1978) Ainsworthניתן לנבא את התנהגות ההתקשרות שתיווצר כבר גיל צעיר על פי הרגישות האמהית,
וחוקרים אחרים הציעו לבדוק את הזמינות הרגשית בצמד ) .(Bringen, Robinson & Emde, 2000במחקר
הנוכחי נבדקה התקשורת הגופנית כבר בגיל  3חודשים כמקדמת התנהגות התקשרות.
בכדי לכמת את הקשר בין התקשורת הגופנית בין האם והתינוק בגיל שלושה חדשים לבין התנהגות
ההתקשרות של הילד בגיל מאוחר יותר ,נעשו בעבודה הנוכחית מדידות גופניות במקביל למדדי ההתקשרות
הפסיכולוגיים .ששים ושישה צמדים של אם-תינוק צולמו על ידי שתי מצלמות וידאו בגיל שלושה חודשים במהלך
משחק של התינוק בחיק האם .התקבלו למחקר רק תינוקות בעלי התפתחות תקינה )על פי תוצאות מבחן Bayley
) ,((1969,1993שנולדו למשפחות ללא פסיכופתולוגיה )על פי דווח עצמי ושאלון ה  .(BSIבכל יחידת זמן )כל
שליש השנייה בסרטי הוידאו( סומנו אליפסות המיצגות את ה"מרחב האישי" מסביב לגוף האם ומסביב לתינוק,
ו"המרחב המשותף" הוגדר כאחוז של נפח אליפסת התינוק החופף את אליפסת האם .הנחת המחקר היתה
שהאפשרות של האם והתינוק לווסת את גודל המרחבים האישיים שלהם כמו גם את מידת החפיפה הפיזית בין
המרחב האישי של האם לזה של התינוק נותנת הזדמנות ליצירת קרבה או ריחוק בהתאם לצורך בצמד ועומדת
בבסיס הגופני של ההתקשרות.
שלושה גורמים המאפיינים את המרחבים האישיים ואת המרחב המשותף נמדדו :א .הממוצע של המרחב
המשותף לאורך זמן; ב" .מגוון המרחבים" המוגדר כתחום ההשתנות בזמן )סטיית תקן מסביב לממוצע בזמן( של
המרחבים האישיים של האם ושל התינוק; ג .הסינכרוניות )תיזמון( לאורך זמן של גודל המרחבים האישיים של
האם והתינוק )נפחי האליפסות( המאופיינת על ידי מוביל או מובל בסדרת הזמן .lagged correlation :במקביל
הוערכה הזמינות הרגשית בצמד באמצעות סקלת "הערכת יחסי גומלין" ) Clark & Seifer, 1983; Feldman,
 (1993בגיל שלושה חודשים ,והוערכה התנהגות ההתקשרות באמצעות ה Waters & ) Attachment Q-sort
 (Dean, 1985בגיל  13חודשים.
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מכיוון שמשתנים רבים יכולים להשפיע על הפרמטרים הגופניים ,היווצרות יחסי הגומלין בצמד וטיב
ההתקשרות ,נבדקו מדדים רלוונטיים נוספים הקשורים לתינוק ,לאם ולאינטראקציה אם–תינוק .חלק מהמדדים
נמדדו לצורך בקרה וחלק כמשתנים מתערבים .נבדקו המזג של התינוק והאם ,המצב המשפחתי הסוציואקונומי,
הלחץ במשפחה בעקבות לידתו של התינוק ,המגדר של התינוק ורמת החרדה של האם.
ניתוח הממוצע וסטיית התקן של מדד המרחב המשותף הראה שבגיל שלושה חודשים מוחזקים רוב
התינוקות שבמדגם קרוב מאוד לחלק העליון של גוף האם ורמת החפיפה הממוצעת בין מרחבי האם והתינוק היא
גבוהה ועומדת על  77אחוזים .המרחב המשותף הממוצע של כל צמד אם-תינוק הנו מדד רציף ,אך ניתן בכל זאת
לחלק את הצמדים שבמדגם לשלוש קבוצות איכותיות שהגבולות ביניהן קשים לכימות מדויק .בקבוצה הראשונה
שני צמדים בלבד )כשלשה אחוז מהמדגם( ,והחפיפה הממוצעת שלהם היא  10אחוזים בלבד .בשני מקרים אלה
האם משכיבה את התינוק על ירכיה ,רחוק מהמרחב האישי שלה  ,התינוק מתקשה להביט לעיני האם ,הוא אינו חש
את תנועות הנשימה של האם ואינו עטוף במעטפת גופה מסביב לגופו .מרחב משותף ממוצע בערכי ביניים
)המאופיין בערכי המרחב המשותף בין כ 45-ל 65-אחוזי חפיפה( אפיין קבוצת צמדים שנייה ,שבה התינוקות
מוחזקים על ידי האם באוויר או ישובים על ברכיה .במקרים אלה ראש התינוק נשמט או הגו לא נתמך כיאות
והתינוקות נראים לא יציבים בידי האם .המגע בין גוף האם והתינוק נעשה במצב זה בעיקר באמצעות ידי האם ולא
באמצעות מרכז גופה .בקבוצה זו נמצאו במחקר הנוכחי  11צמדים המהווים כ 17-אחוזים מהמדגם .בקבוצה
השלישית נמצאו מירב הצמדים במדגם ורמת החפיפה שלהם נמצאה גבוהה .תינוקות אלה הוחזקו קרובים לפלג
העליון של גוף האם במצב בו גופם קיבל תמיכה טובה ,התאפשר להם קשר עין והם באו במגע עם האם.
התזמון )סינכרוניות או מתאם הדדי( – המחושב כמתאם בין סדרות הזמן של נפח האליפסות של האם
והתינוק נע ממתאם חיובי גבוה של ) 0.73המעיד על תיאום גבוה בצמד שבו הגדלת או הקטנת המרחב של אחד
מבני הזוג מתרחשת בו זמנית עם שינוי דומה של בן הזוג השני( למתאם שלילי מעט פחות גבוה של ) -0.42שבו
צמצום מרחב בקרב אחד מבני הזוג מתרחשת בו זמנית עם הרחבת מרחב של האחר( .חמישים וחמישה אחוזים
מהצמדים הראו מתאם חיובי מעל ל 6% .0.2-הראו מתאם יותר שלילי מ .-0.20-יתר הצמדים במדגם הראו
מתאם נמוך או העדר מתאם .מוביל/מובל בסדרת הזמן -בקרב  45.3%מהצמדים נמצא  lagשלילי .התינוק
במקרים אלה יזם את השינוי בנפח המרחב האישי שלו והאם שינתה את המרחב שלה בעקבותיו .בקרב 43.5%
מהצמדים מצאנו עיכוב ) (lagחיובי ,שמעיד על יוזמת האם לשינוי המרחב .על פי טווח פיזור הנתונים ניתן לראות
שלעתים האם מובילה את תהליכי השינוי המרחביים ולעתים התינוק.
תוצאת המחקר המענינת ביותר ,אולי ,היא כי נמצא מתאם חיובי ומובהק בין מדד המרחב המשותף לציוני
ההתקשרות הבטוחה על סקלת ה  .Attachment Q-Sortכלומר ,כאשר המרחב המשותף בגיל שלושה חדשים
הוא קטן ,ההתקשרות בגיל שלושה עשר חודשים אינה בטוחה .ואילו מרחב משותף גדול ,כלומר חפיפה גדולה בין
מרחבי האם והתינוק המעידה על קירבה פיזית גדולה יותר בין האם והתינוק ,נמצאת במתאם להתנהגות התקשרות
בטוחה.
במקרים בהם החפיפה בינונית )קטנה מ  65אחוזים( ולא מאפשרת לאם לתמוך טוב את גוף התינוק,
נראים תינוקות המנסים לתמוך את גופם בעצמם ועסוקים בייצוב הגוף .במקרים אלה נראים התינוקות
כמתנדנדים ,לא יציבים ומתאמצים לשמור על מנח הגוף .קבוצה זו מקבלת ציוני בטחון לא גבוהים בגיל 13
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חודשים .בהגדרת ההתקשרות על פי  (1980) Bowlbyישנם שני מרכיבים עיקריים .מרכיב של קביעות הקשר
ומרכיב של איכות הקשר .על פי קסטנברג ) (1975תנאי הכרחי להיווצרות קשר גופני הוא ייצוב התינוק באופן
עקבי בכדי שתוכל להיווצר תקשורת גופנית נאותה .ניתן אולי להקביל בין התיאוריות ,ולהסיק שייצוב עקבי של
הגוף לפי קסטנברג תורם בחלקו למרכיב הקביעות הפיזית עליו דיבר בולבי.
נעשה שימוש במודל של רגרסיה מרובה המאפשר לבדוק את ההיררכיה הפנימית בין כל המדדים שנבדקו
במחקר .תוצאות הרגרסיה הצביעו על כך שמדדי האם של חרדה ולחץ לא תרמו תרומה מובהקת להסבר השונות
של התנהגות ההתקשרות וזאת בעיקר משום שמדובר במדגם בעל רמת חרדה אמהית נמוכה וציוני לחץ בתחום
הנורמה .כאשר הוכנסו מדדי סקלת "הערכת יחסי הגומלין" למודל הרגרסיה נמצא שלמשותף ליחסי הגומלין בין
האם והתינוק השפעה על מידת ההתקשרות הבטוחה של התינוק עם אמו ,אף אם לכל אחד משלושת היבטי "סקלת
יחסי הגומלין" בפני עצמו אין תרומה ייחודית מובהקת .המדד הגופני של גודל 'המרחב המשותף הממוצע' תרם את
התרומה הגבוהה והמובהקת ביותר להסבר השונות של תופעת ההתקשרות ,בעוצמה גדולה בהרבה מעבר למדדים
האחרים שהוכנסו לרגרסיה .נראה אם כן שמדד המרחב המשותף תורם תרומה משמעותית להסבר השונות במדדי
ההתקשרות.
מדדי הטמפרמנט נמצאו בעלי השפעה שולית על מדדי המרחב המשותף ורק מדד הטמפרמנט השלילי של
התינוק היה קשור באופן מובהק להסבר השונות של המרחב המשותף בצמד .ממצא זה מתאים לממצאים אחרים
שנמצאו בספרות לפיהם לטמפרמנט השפעה נמוכה מאוד על התקשרות .זאת משום שהמרחב המשותף קשור
להתנהגות ההתקשרות ,ואילו לטמפרמנט קשר נמוך למרחב המשותף הממוצע.
מדדי המזג של האם והתינוק תורמים במשותף  21.5%בלבד להסבר השונות של טווח מרחבי האם.
טווח המרחבים של האם והתינוק ,המוגדרים כסטיית התקן של סדרות הזמן של נפחי האליפסות עבור האם
והתינוק ,נמצאו בממוצע  0.198ו  0.22בהתאמה .מדד מוחצנות האם תורם באופן מובהק להסבר השונות של
טווח מרחבי האם ומהווה את התרומה הגדולה ביותר לשונות זו .תוצאות אלה מעידות כי כאשר האם מדווחת על
עצמה כאם מוחצנת היא גם נוטה לעשות שינוי רב במרחב האישי במהלך המשחק המשותף עם התינוק .לעומת
זאת אמהות מופנמות נוטות לשמור על מרחב אישי בעל גודל קבוע )טווח מרחבים קטן( בזמן המשחק עם התינוק.
כלומר ניתן לראות איך מזג האם תורם ישירות לתגובותיה הפיזיות .ככל שהאם מדווחת על מזג שלילי יותר לגבי
עצמה ולגבי התינוק ,היא גם משתמשת במרחב משותף ממוצע קטן יותר וטווח מרחבים מצומצם יותר .נמצא גם
שככל שהאם מדווחת על וויסות רגשי טוב יותר גדל המרחב המשותף הממוצע בצמד .למרות שדווח האם לגבי
עצמה ולגבי התינוק הוא סובייקטיבי ,נמצאו כאן עדויות לכך שהמזג כן משפיע על הביטוי הגופני.
בעקבות ניתוח הרגרסיה המרובה של תוצאות המחקר ניתן לומר כי התיאוריות הדנות בחשיבות הקשר הגופני
הראשוני להתפתחות הרגשית של התינוק מקבלות כאן חיזוק אמפירי נוסף :המרחב המשותף הממוצע בגיל
שלושה חודשים ,המשקף את הקשר הגופני בין האם לתינוק ,נמצא קשור לאופן ההתקשרות הנמדד בשנה השנייה.
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פרק א  :מבוא
א :1.הקדמה
הקשר הגופני הראשוני שנוצר בין האם לתינוק ותרומתו להתפתחות התקשורת בצמד עומד במרכזן של תיאוריות
רבות ) ;Freud, 1949; Kestenberg, 1975; Mahler, Pine & Bergman,1975; Stern, 1985
 .(Winnicott, 1971הקשר הגופני מתואר כמרכיב בסיסי התורם להתפתחות הרגשית ודפוסי ההתקשרות ,אך
רק לאחרונה מתרבים המחקרים שבודקים את הקשר הזה באופן אמפירי .המחקר הנוכחי מתמקד בבדיקת הקשר
שבין תקשורת גופנית בצמד אם-תינוק בגיל שלושה חודשים להתפתחות התנהגות ההתקשרות בצמד כשהפעוט
מגיע לגיל של שלושה עשר חודשים.
החל מיומו הראשון חווה התינוק קשר הכולל מרכיבים מילוליים כמו גם מרכיבים לא מילוליים וגופניים.
 (1985) Sternטוען שהתקשורת האנושית מתחילה בתקשורת גופנית ורק מאוחר יותר עוברת לשימוש במילים.
 (1975) Mahlerמגדירה את הצמד אם-תינוק בחודשים הראשונים כמצוי בתוך בועה סימביוטית שבתוכה
מתנהלים תהליכים ראשוניים של מפגש בין גוף התינוק לגוף האם .בתוך הבועה הזו מתרחשים תהליכים גופניים
ורגשיים שבשלב ראשוני זה לא ניתן להפריד ביניהם ,המאפשרים בניית אמון ראשוני ותחילת תהליכי הבשלה
לקראת נפרדות ואינדיבידואציה (1971) Winnicott .מדבר על תהליך התמזגות של התינוק עם האם
)האובייקט( ,ומעלה את רעיון המרחב הפוטנציאלי ) ,(Potential Placeהמתייחס למרחב או למרחק ההיפותטי
הנוצר בין האם לתינוק כאשר התינוק מתחיל להיפרד ממנה והיא ממנו .המרחב הזה מתהווה "על קו התפר" בין
מציאות פסיכית פנימית ומציאות חיצונית ,בין אובייקטים לבין ייצוגי האובייקטים .הגוף על פי תפישה זו הוא
יותר ממערכת פיזית של שרירים עור ועצמות .הגוף ,והמפגש שלו עם גוף אחר ,הוא צומת בין מצבים הנתפשים
כגופניים ובין המשמעויות הרגשיות ה"נפשיות" הלכודות בתוכם" .הקרבה הפיזית והמגע הם המוקד האבולוציוני
והחוויתי שסביבו נבנית ההתקשרות" )פלדמן.(2000 ,
תפישת הקרבה הגופנית אם-תינוק ,כמשפיעה על איכות ההתקשרות ומכוננת את תחושת ה"עצמי" ,מרכזית
בחשיבה הפסיכואנליטית הפוסט-פרוידיאנית (1958) Winnicott .מדגיש את פונקצית ה “holding” -שמספקת
האֵם ,כמאפשרת את הנצתו של הפוטנציאל המולד של התינוק .ה'החזקה' האימהית כפונקציה מווסתת ,מאפשרת
לתינוק לבוא במגע עם העולם מבלי שיוצף בגרייה שאין הוא יכול להתמודד עימה .באופן זה יכול התינוק לחוות
את המציאות ,ובתוך כך את ה'עצמי' ,באופן שאינו מאיים על מערכות הקלט שלו ) .(Josselson, 1992ביון
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) (Bion, 1963בדומה ,מדבר על ה"מיכל" ) (containerכ"תחושת הידיים סביב הגוף באופן ממשי ומטפורי
כאחד" ) ,(Josselson, 1992ומדגיש את הפונקציה הטרנספורמטיבית של חיק האם .גם תיאוריית ההתקשרות
) (Bowlby, 1973, 1982מבוססת על ההנחה שבקרב כל תינוק טבוע הצורך ליצור קשר עם הדמות המטפלת בו
לצורך הגנה והשרדות .בולבי הניח שהצורך בקרבה בצמד הוא מולד אך דפוסי חיפוש הקרבה עם הדמות
המטפלת יתהווה על סמך עקביות ואיכות הטיפול הניתן לתינוק במהלך השנה הראשונה לחייו .חוקרי ההתקשרות
) (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978הראו שכאשר התינוק חש בטוח הוא משתמש באם כבסיס
בטוח ) (Secure Baseממנו ניתן לצאת לחקור את הסביבה .לעומת זאת כאשר התינוק חרד ולא בטוח בזמינות
הפיזית והרגשית של האם ,מתפתחת התקשרות חרדה שאיננה בטוחה.
ניתן לראות ,אם כן ,כי התיאוריות השונות מדגישות את חשיבות ההחזקה הפיזית בראשית החיים
במונחים קונקרטיים ומטפוריים כאחד .זמינותה של הדמות המטפלת ,נגישותה המגעית והפונקציה המווסתת שלה,
מופנמים עם הזמן והופכים "מקשר חיצוני למהות פנימית וממרכיב ביולוגי למודלים מופנמים ) Internal
 (working modelsמנטאליים" )פלדמן ,2000 ,עמ'  .(59כלומר ,התחושות הקונקרטיות של הקשר המגעי
עוברות תהליך של הפנמה מנטאלית ,מוכללות על מערכות היחסים הקרובות לאורך ההתפתחות ,וקשורות
לאיכותן.
 (1975) Kestenbergמניחה שאמון בסיסי ) (Basic Trustהמתפתח בחודשים הראשונים בין האם
לתינוק ,תלוי בדיאלוג הגופני ובתיאום הגופני הפיזי שנוצר בשלב הראשוני .בשלב זה התינוק מצוי חלק מהזמן
בחיקה של האם ותלוי באם להזנה או הנקה ,תמיכה פיזית וויסות חושי )חום ,רעש ,מגע ,תנועה( .הצמד אם-תינוק
מתנהל באמצעות מנגנונים הקשורים ברגישות האם ,זמינותה להגיב ויכולתה לפענח את הרמזים של התינוק.
התינוק מגלה לעיתים חוסר שביעות רצון ,והאם מנסה להרגיעו באמצעות תנועות ערסול ,הרמה על הכתף ,נענוע,
ליטוף ,השמעת קול ,האכלה ,ניקיון ותמיכת אברי גוף .באמצעות מנגנונים שונים האם מווסתת ,מרגיעה ועוזרת
לתינוק להרגיש נינוח ובטוח Kestenberg .ועמיתיה ) (Kestenberg, Loman, Lewis & Sossin, 1999פתחו
שיטה ,שמחקר זה עושה בה שימוש ,שבאמצעותה ניתן לתעד ולכמת את הביטויים התנועתיים החשובים ליצירת
תקשורת גופנית בצמד .השיטה כוללת בדיקה של דרך ההכלה ) (holdingשמתבצעת בצמד ,אופן ההתחלקות
) (sharingבמרחב המשותף ,והתיאום הסינכרוני שמתנהל בתוכו.
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א :2.תקשורת גופנית בגיל הינקות
כותבים רבים מציינים מדדים גופניים שעשויים למלא תפקיד חשוב בהתפתחות התקשורת בקרב אמהות ותינוקות
) (1949) Freud .(Anzieu, 1989; Bick, 1968, 1986; Ogden, 1986היה הראשון שדיבר על ה'אני'
הראשון כ'אני גופני' ) .(Body Egoהוא ראה בגוף את הכלי הראשון שבאמצעותו מתפתחת תפישה ,הבנה וקשר
עם העולם .בעקבותיו באו חוקרים שניסו להבין את המשמעויות של הקשר הגופני הראשוני להתפתחות התקשרות.
 (1985) Sternפיתח תיאוריה לפיה מסרים גופניים שאינם מילוליים משמשים לרכישת אני גופני )(Physical self
המקדים את האני הוורבלי ומסייע ליצירת קשר במהלך השנה הראשונה בחיי התינוק (1989) Krueger .טוען
שתפישת 'אני' ) (selfבוגרת מכילה בבסיסה תפישת גוף מאורגנת ,מובחנת ומדויקת .החוקר מתאר את הקשרים
הישירים שבין תפישת הגוף לתפישה הפסיכולוגית של ה self-במודל התפתחותי מפורט :בשלב הראשון )חודשים
ראשונים לאחר הלידה( ,ה'אני' מוגדר דרך תחושות סנסוריות של הגוף-תחושות מגע ותחושות פרופריוספטיות
המאפשרות לתינוק להפריד בין גופו לסביבה .בשלב השני ) 6-9חודשים( גבולות הגוף נעשים מובחנים ומאפשרים
לתינוק להבחין בין 'אני' ל'לא אני' .בשלב השלישי ) 15-18חודשים( ישנו שילוב בין תפישת האני הגופני
והמודעות העצמית הפסיכולוגית המתפתחת .על פי מודל זה ,תפישת הגוף ותפישת העצמי קשורים ותלויים זה בזה
ודימוי הגוף הנו חלק אינטגראלי בהתהוות הדימוי העצמי.
בכדי לגשר בין המדדים הגופניים הקונקרטיים והתפישות המטפוריות של חוקרי הפסיכואנליזה ,נעשו בעבודה
הנוכחית מדידות גופניות על פי מדדים שהוגדרו על ידי חוקרי תנועה ,במקביל למדדי הקשר הפסיכולוגייםLaban .
) (1976טבע את המונח 'קינספירה' שהוגדרה כבועה תלת -ממדית המצויה מסביב לכל אדם ,שגבולותיה מצוינים
על ידי הושטת הגפיים ,רחוק ככל האפשר ,בשעה שהוא עומד במקום קבוע .הקינספרה הינה מרחק אובייקטיבי-
מדיד -הנראית כמו ביצה או אליפסה ) .(Mahler, Pine & Bergman, 1975מושג אחר הקשור לקינספרה אך
שונה ממנה הוא 'המרחב האישי' ) .(Interpersonal spaceמרחב זה גם הוא מקיף את האדם וגם הוא תלת מימדי.
זהו אותו מרחב שהאדם מגדיר כטריטוריה האישית השייכת לגופו .זהו מרחב סובייקטיבי ,שמדדיו משתנים בהתאם
למגדר ,תרבות ,חברה ,אישיות ,ממדי הגוף ,בריאות נפשית ופגיעה גופנית .בדרך כלל ,אם ניתנת לנו בחירה,
אנחנו מכניסים לתוך 'המרחב האישי' רק אנשים שיש לנו אליהם קרבה אינטימית );Hall, 1963, Davis, 1975
 .(Moore & Yamamoto, 1989; Scheflen & Ashcraft, 1976כאשר ישנה חדירה לא רצויה למרחב
האישי ,האדם עשוי להיכנס למתח ולחוש שלא בנוח .בשעה שאם מחזיקה תינוק בחיקה ,ישנה חפיפה בין המרחב
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האישי שלה למרחב האישי של התינוק .ייתכן שהאם מביאה לקשר עם התינוק את הנוחות או חוסר הנוחות שלה עם
האינטימיות הנוצרת כאשר גוף התינוק מצוי בחיקה .בתוך המרחב האישי המשותף של האם והתינוק מתרחשים
תהליכים מוטוריים שייתכן והם בבסיס הדיאלוג הגופני והפסיכולוגי בין האם ותינוקה.
 (1975, 1995, 1999) Kestenbergהייתה מהחוקרים הראשונים שהצליחו לזהות את התקשורת הגופנית
המורכבת המתרחשת בחודשים הראשונים בצמד אם-תינוק .היא הגדירה את הדיאלוג הגופני בין התינוק לאם כדו
שיח סנסורי ,הכולל עוררות ) (stimulationהדדית ,תסכול וסיפוק מוטורי וויסות של רמות מתח שריריות .צמד
שמצליח בדיאלוג כזה ומעורב בדו שיח המאפשר ויסות התסכול והמתח ,מתאפשרת לו תחושה של רגיעה ונוחות
גופנית ורגשית .לעומתו ,צמד שלא מצליח לווסת את רמות התסכול ,העוררות ומתח הגוף ,נמצא בחרדה.
 Kestenbergדנה בתהליך של התאמה והקשבה גופנית הדדית ) (physical attunementשיש בו רגעים של
עימות ) (clashesבין הצרכים הסנסורים-מוטורים של התינוק ויכולת האם להיענות להם ולהביא למצב של רגיעה.
התינוק מצויד גם הוא כבר מיום היוולדו ביכולות מוטוריות המאפשרות לו לתקשר גופנית .הוא מסוגל
להסיט מבט ,להושיט ידיים ולהקשית את גבו לאחור ).(Greenspan, 2002; Kestenberg, 1975; Stern, 1985
באמצעות תנועות אלה הוא מקרב עצמו ומרחיק את עצמו מהמרחב האישי של האם .תלות גדולה יש בין גוף
התינוק לגוף האם .למרות יתרונה המוטורי של האם ,התינוקות מגיבים באמצעים הפשוטים העומדים לרשותם.
בגיל שלושה חודשים ,תינוק יושיט ידיו אל האם וגם ינסה להתרומם ממצב של שכיבה לעבר האם לישיבה .הוא
ינסה לגעת באם בפניה ,לחייך לעברה ,לצור עמה קשר עין ולהשמיע קולות .לעומת זאת ,בתגובה לגירוי חודרני או
לא נעים ,ניתן לראות תינוקות מקשיתים גבם לאחור או מצמצמים מגע עם הסביבה .התינוקות גם מסיטים מבט,
צורחים ,בוכים ונמנעים מקשר עין .רגזנות או מצוקה פיזית כמו רעב עייפות או כאב מביאים לריסון שרירי ,עלייה
במתח השריר ונוקשות כללית בגוף .קיימת אם כן בצמד תשתית לתקשורת גופנית שבה האם מביאה לדיאלוג
חוויות שנלמדו על ידה במהלך חייה והתינוק לומד לראשונה דיאלוג גופני מהו.
במרבית המחקרים העוסקים בתקשורת אם-תינוק נבדקת התקשורת באמצעות סיטואציית פנים-אל-פנים
) Feldman, 1993; Jaffe, Bebbee, Feldstein, Crown & Jasnow, 2001;Tronick & Brazelton,
 .(1980התינוק מושם בנפרד מגוף האם בכסא תינוק ונבדקת התקשורת בינו לאם כאשר אין תלות פיזית בצמד.
במחקר הנוכחי ,הושם התינוק בחיק האם במטרה לבחון את התקשורת הגופנית הישירה ביניהם .מצב זה קרוב
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לסיטואציות ממשיות כגון מצב שבו תינוק בחרדה ,צורח בכסא הרכב ,בעגלה או במטה ,והאם מיד לוקחת אותו על
הידיים ולא מרגיעה אותו באמצעות שיחה פנים-אל-פנים.
מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון אם האינטראקציה הגופנית בתוך המרחב האישי המשותף בגיל שלושה
חודשים מקדימה ומנבאת דפוסי התקשרות מאוחרים יותר .לאינטראקציה הגופנית במרחב האישי מרכיבים שונים
הניתנים למדידה באמצעות מדדים ספציפיים שיפורטו להלן.
א :3.מדדים גופניים
על פי  (1975) Mahler, Pine and Bergmanהאם והתינוק פועלים ב "orbit"-שהוא מרחב משותף שבתוכו
נוצר הקשר הראשוני (1958) Winnicott .מכנה את המרחב המשותף הזה "סביבה מכילה" ) Holding
 ,(Environmentו  (1963) Bionקורא למרחב המשותף "מיכל" ) .(containerבשעה שמהלר ,וויניקוט וביון
מתייחסים למרחב המשותף כמטאפורה ומתארים באמצעותו אספקטים פסיכולוגיים רבים של קשר אם – תינוק,
במחקר הנוכחי נתייחס לדרך שבה האם מחזיקה פיזית את התינוק בזרועותיה והדרך בה הצמד מנצל את המרחב
הפיזי הממשי המשותף שנוצר .החפיפה הפיזית בין המרחב האישי של האם לזה של התינוק נותנת הזדמנות לקרבה
או ריחוק בהתאם לצורך בצמד .במחקר הנוכחי נמדדה החפיפה במרחב המשותף של האם והתינוק .באמצעות
מדידות נפח ושטח נתאר את השתנותם בזמן במשך האינטראקציה בין האם והתינוק.
כדי לאפיין כמותית את המרחב המשותף לצורך המחקר הנוכחי צולמו הצמדים אם-תינוק בוידאו ,שמתוכו
נותחו לאחר מכן תמונות בתדירות גבוהה של כמה פעמים בשנייה .בכל תמונה סומנו אליפסות מסביב לאם
)שהכילו את כפות הידיים ,המרפקים ,הכתפיים וקודקוד הראש( ומסביב לתינוק )שהכילו את כל קווי המתאר של
גופו כולל הידיים ,הרגליים והראש( .המרחב המשותף מוגדר כאן כנפח החפיפה של שתי האליפסות כאחוז
מנפח האליפסה של התינוק .ההגדרה המפורטת של המרחב המשותף תינתן בפרק השיטות .ספציפית נמדדים
במחקר שלושה גורמים המאפיינים את המרחב המשותף ,ונבדק המתאם בין שלושת הגורמים לבין מדדים
פסיכולוגיים שיפורטו בהמשך :א .הממוצע של המרחב המשותף לאורך זמן; ב .מגוון המרחבים המוגדר כתחום
ההשתנות בזמן של המרחב המשותף ,והמאופיין על ידי סטיית תקן מסביב לממוצע; ג .הסינכרוניות )תזמון( לאורך
זמן של אליפסות האם והתינוק המאופיינת על ידי מוביל או מובל בסדרת הזמן.lagged correlation -
א.3.א :המרחב המשותף הממוצע לאורך זמן
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ניתן לשער כי קיים קשר בין רגישות אימהית לבין מידת החפיפה הממוצעת עם התינוק שלה .זאת משום שאם
רגישה תקרב את התינוק לחיקה במידה מספקת שתאפשר גם תמיכה פיזית נאותה לגוף התינוק וגם קרבה אינטימית
למרכז הגוף של האם (1978) Ainsworth, Blehar, Waters and Wall .בחנו באופן מאד כללי התנהגויות
הקשורות לקרבה גופנית בין האם לתינוק בתצפיות מפורטות שערכו בבתי תינוקות .נרשמו תגובת התינוק להפסקת
מגע גופני עם האם ,יוזמת התינוק למגע גופני ויוזמה להפסקתו .הנתונים שנאספו הראו שתינוקות שפתחו דפוס
התקשרות בטוח הראו באופן מובהק העדפה למצבים בהם האם החזיקה אותם על הידיים ובאופן מובהק תגובה
שלילית להורדה מהידיים בהשוואה לתינוקות שפיתחו דפוס לא בטוח .לפי " ,(1971) Winnicottאם חונקת"
) (smothering motherהיא אם שהתינוק שלה יתקשה בתהליכי הנפרדות מהאם .בדומה אחת ההשערות במחקר
זה היא שחפיפה גדולה מדי לאורך זמן בין מרחב התינוק לזה של האם ,תאפיין התפתחות של תינוקות לא בטוחים.
זאת משום שניתן לשער שלהיות בחפיפה מלאה כל הזמן עם גוף האם לא מאפשר לתינוק התנסות ברגעי נפרדות
בכלל ובפיתוח עצמאות בפרט .באופן דומה ,ניתן לשער שתינוקות לאמהות המרחיקות אותם מגופן ומאופיינות על
ידי חפיפה קטנה ,יפתחו התקשרות לא בטוחה .העדר התמיכה הגופנית וההרחקה ממרכז הגוף של האם ,מצב בו יש
מגע מינימאלי בין האם לתינוק וקשה לצור בו קשר עין טוב ,עשויים להביא להפנמה אצל התינוק של חוסר בטחון
באם .ההרחקה מהחלק העליון של גוף האם גם מנתקת את התינוק מנשימת האם וממגע קרוב עם גופה וגם מונעת
ממנו תמיכה פיזית בסיסית )ראש וגו( ההכרחית לייצובו .ייצוב ותמיכה באברי גוף על פי קסטנברג )(1975
מאפשרת קביעות פיזית בקשר והיא תנאי הכרחי לפתוח תקשורת .השינוי במרחק ובגודל החפיפה בין האם
והתינוק ייתכן ויהיה קשור לאיכות הקשר שתיווצר בצמד.
א.3.ב :מגוון המרחבים
במרחב המשותף האם והתינוק מתנסים במגוון מרחבים משותפים בין גוף האם והתינוק .האם לעתים מרחיקה את
התינוק ממרכז הגוף שלה ולעתים מצמידה אותו אל אזור החזה או הכתף .המעקב אחר הדפוסים של התקרבות
והתרחקות בצמד הוא מוקד מרכזי במחקר הנוכחי .במחקר שעשו Kaitz, Bar-Haim, Lehree and Grossman
) (2004נבדק הקשר בין סוג ההתקשרות של מבוגרים צעירים לשימוש במרחב האישי שלהם .הסתבר שסטודנטים
בעלי התקשרות לא בטוחה שמרו על מרחק גדול יותר בינם לבין נסיין לעומת סטודנטים בעלי התקשרות בטוחה.
במחקר נוסף ) (Aviezer, Berson, Sagi & Bar Haim, 2002נבדק הקשר בין החדירות של המרחב האישי של
 64מתבגרים צעירים )בני  11שנה( ודפוסי ההתקשרות שלהם כפי שנמדדו בגיל הילדות .הילדים שבילדות היו
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שייכים לקבוצת הלא בטוחים בהתקשרות לאמהות שלהם או למטפלות ,היו רגישים יותר לחדירה פיזית של נסיין
לתוך המרחב האישי שלהם בהשוואה לילדים שקבלו ציוני בטחון בהתקשרות .מתבגרים שבילדות השתייכו
לקבוצת הלא בטוחים הציבו גבולות מרחב אישי קטנים יותר והרשו חדירה רבה יותר למרחב האישי שלהם
בהשוואה לילדים בעלי התקשרות בטוחה .נשאלת השאלה האם התינוק נחשף למימד האינטראקציה המרחבית כבר
בחודשים הראשונים לחייו והאם מדד המרחב משחק תפקיד חשוב בתהליכי ההיווצרות של התנהגות ההתקשרות?
ממחקרי התקשרות שיפורטו להלן ידוע שרגישות האם לצרכיו של התינוק היא מוקד חשוב בהתפתחות הקשר
בצמד .האם האם רגישה להבין את המרחב האישי הפיזי שדרוש לתינוק? ניתן לשער כי תינוק פעיל הדורש מהאם
לעתים להחזיקו קרוב ולעתים לאפשר לו מרחק גדול יותר ידרוש מהאם להפגין מגוון גדול יותר של מרחקי ואופני
אחיזה .ייתכן ,לעומת זאת ,שתינוק רגוע לא ידרוש מהאם להשתמש במגוון מרחבים רחב .השערת מחקר נוספת
כאן היא לכן שהתקשרות בטוחה בין האם והתינוק תלויה לאו דווקא בשאלה האם התינוק רגוע או פעיל ,כי אם
ביכולתה של האם להתאים את תנועותיה למגוון הנדרש על ידי התינוק .מעניין יהיה לבדוק אם בצמדי אם-תינוק
בהם תחום המרחבים או הפיזור מסביב למרחב המשותף הממוצע מוגבל )סטיית התקן מסביב לממוצע המרחב
המשותף קטנה( ,או כאשר תחום המרחב המשותף מאוד גדול )סטיית תקן גדולה( פירושו שהאם אינה מפרשת נכון
את צרכי התינוק בהקשרים השונים ולכן תיווצר התקשרות לא בטוחה .למדד זה שייבדק בגיל שלושה חודשים
צפוי להיות קשר למזג התינוק ומזג האם אשר יידון בהמשך.

א.3.ג :הסינכרוניות במרחב המשותף
סינכרוניזציה מתארת קשר בין התנהגות התינוק והתנהגות האם לאורך זמן .כל צד בצמד מתנהג ומגיב
להתנהגות הצד השני .לדוגמה התיאום בכיוון המבט של אמהות ותינוקות ) Koulomzin, Beebe, Anderson,
 ,(Jaffe, Feldstein & Crown, 2002קשר העין בצמד ) (Gerstman & Beebe, 1980שימוש בקול ) Jaffe,
 (Beebe, Feldstein, Crown & Jasnow, 2001ומשחק )פלדמן (1993 ,מאפשרים לאם ולתינוק את הבסיס
הראשון לוויסות עצמי ותקשורת ביניהם .המערכות פועלות באופן דו כיווני ומשפיעות זו על זו .מערכות תזמון
הדדיות אלו בין תינוקות להוריהם מקדימות ומהוות דגם לימוד ראשוני לדפוסי חברות ) ,(Maccoby, 1992וויסות
רגשי ) .(Cohen & Tronick, 1988הסיבה לכך היא כנראה הרגיעה והוויסות שחש הצמד כאשר מתקיימת
תקשורת צפויה ועקבית ) .(Gianino & Tronick, 1988כאשר מערכת התנועה ההדדית היא עקבית והצמד יכול
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לצפות אותה ,מתפתחת תחושה של בטחון בהדדיות .לדוגמה ,תינוק המגדיל את המרחב האישי צריך לפגוש בחלק
מהזמן חיק אימהי שנפתח ומפנה לו מקום .התיאום לא צריך להתקיים כל הזמן ויש חשיבות גם לרגעים לא
מתואמים שבאמצעותם מתרחשת למידה .פרקי הזמן שבהם אין התאמה מאפשרים לצמד "הפרעה נורמאלית" ובהם
ניתן לבטא סגנון אישי וללמוד על סגנון האחר ).(Gianino & Tronick, 1988; Stern, 1977
במחקר זה ייבדק התזמון בין גודל המרחב האישי של התינוק והאם .לדוגמה האם התינוק יוזם את הגדלת
נפח המרחב האישי )אליפסה( והאם מגיבה אחריו ,או האם האם יוזמת את התנועה והתינוק עוקב אחריה .האם יש
תזמון )סינכרוניות( או האם תנועות הצמד בלתי תלויות זו בזו ,או האם להפך ,הן מתואמות לחלוטין בזמן )פלדמן
 .(1993באופן דומה למחקרי תזמון קשר עין ותקשורת קולית שהוזכרו לעיל ,מעניין לבדוק אם התזמון המוטורי
של גודל המרחב האישי הנמדד על ידי נפח האליפסות שהוגדרו למעלה ,גם הוא דגם ראשוני המאפשר לתינוק
ללמוד דפוסי קשר בהמשך .נשאלת השאלה האם תזמון התגובה המוטורית של האם ביחס לתנועות התינוק היא
שעומדת בבסיס ההרגעה המוטורית ותחושת ההדדיות .בבדיקת מדדי תנועות הגוף ,מעניין יהיה לבדוק לכן לא רק
את סוג התנועות ,כמותן ומשך הופעתן ,אלא גם את הסינכרוניזציה בין האם והתינוק לאורך זמן.
שיטות קיימות לאנליזה של הקשר בין סדרת השימוש במרחב של התינוק לסדרת השימוש במרחב של
האם מאפשרות לענות על השאלה האם קיים מתאם בין שתי סדרות הזמן .אם התשובה היא חיובית ניתן לשאול
מהו הפער בזמן ) (lagבין הסדרות .הפער מדגים איזה סדרה מובילה ומאפשר לענות על השאלה מי בצמד מוביל
את השינויים בגודל המרחב האישי .מכיוון שהתינוק במחקר הנוכחי מושם בחיק האם ויש תלות פיזית בצמד,
חישוב כזה מאפשר גם תשובה לשאלה האם התהליך כולו מוכתב על ידי גוף האם ,או שגם התינוק יכול ליזום
שינויים בצמד .ארבע אפשריות קיימות עבור משתנה "הסינכרוניות במרחב המשותף" :אפשרות שתמצא השפעת
תינוק על אם )סדרת הזמן של התינוק מובילה( ,שתמצא השפעת אם על תינוק )אם מובילה( ,שתמצא השפעה
הדדית )אין  lagמשמעותי( ,ושלא תמצא כל השפעה )אין מתאם בין סדרות הזמן(.
עד כה נערכו מעט ניסיונות מחקריים להראות את הקשר שבין פרמטרים גופניים שהוצעו לעיל למדדים
פסיכולוגים מוכרים המתארים תהליכי התקשרות ) .(Attachmentמכיוון שהתקשורת הגופנית מתפתחת ,על פי
החוקרים שהוזכרו ,בחודשים הראשונים לחיים ובאמצעותה מתרחשות אינטראקציות משמעותיות בין אם לתינוק,
יש חשיבות בזיהוי התהליך והגדרת הפרמטרים הגופניים הלוקחים בו חלק .חוקרים מתחום ההתקשרות פתחו
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תיאוריות ושיטות מחקר אמפיריות .במחקר הנוכחי נעשה שימוש בכלים הקיימים בתחום ההתקשרות במקביל
לאיסוף הפרמטרים הגופניים ,כדי לבדוק את הקשר בין תקשורת גופנית ותהליכי ההתקשרות בצמד אם-תינוק.
א :4.התקשרות בגיל הינקות
מרכזיותם של האספקטים הרגשיים בהתפתחות הילד בשנים הראשונות מקבלת מקום מרכזי בתיאורית ההתקשרות.
 (1969) Bowlbyפיתח את תיאורית ההתקשרות המתמקדת בדמות האם המטפלת בתינוק ומספקת לו קשר והגנה.
כאשר קיימת עבור התינוק דמות מטפלת קבועה ,התינוק יגבש כלפיה התקשרות .איכות ההתקשרות משתנה
בהתאם לטיב הטיפול האימהי ) .(Bowlby, 1973, 1982טיב ההתקשרות ניכר בהתנהגותו של התינוק הנגזרת
מתחושת הביטחון שהעניקה לו האם לאורך כל שנות הינקות .כאשר התינוק חש בטוח הוא משתמש באם כבסיס
בטוח ) (Secure Baseממנו ניתן לצאת לחקור את הסביבה .לעומת זאת כאשר התינוק חרד ולא בטוח בזמינות
הפיזית והרגשית של האם ,מתפתחת התקשרות חרדה שאיננה בטוחה (1982) Bowlby .מבחין בין התקשרות
בטוחה שמשמעה שהתינוק ,על סמך התנסויות עקביות עם האם ,מפתח בטחון ואמון בזמינות הפיזית והרגשית של
האם ,לעומת התקשרות חרדה ,שבה התינוק חש חוסר בטחון בייחסו לזמינות הפיזית והרגשית של האם .בעקבות
עבודתו של  ,Bowlbyמצאה  (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978) Ainsworthשבחודשים
הראשונים של התפתחות התינוק ,יש חשיבות להורות מותאמת ולרגישות האם ) .(Maternal Sensitivityאם
שקשובה לצרכיו של התינוק ומתאימה את תגובותיה בצורה רגישה מאפשרת לתינוק לפתח התקשרות בטוחה .אם
שאיננה רגישה לתינוק ומתקשה להתפנות לצרכיו ,מקדמת התקשרות חרדה שאיננה בטוחה .מחקרים מאוחרים
יותר התמקדו לא רק ברגישות האם אלא גם בזמינות הרגשית ) (Emotional Availabilityבצמד ,שמתמקדת לא
רק בתרומת האם לתהליך אלא גם בתרומתו הייחודית של התינוק לפעילות הצמד והדיאלוג ההדדי שנוצר ביניהם.
החוקרים היום מתבססים על יחסי הגומלין בצמד אם-תינוק וחשיבותם לתהליך ההתקשרות ) Clark & Seifer,
.(1983; Bringen, Robinson & Emde, 2000, Feldman 1993
על יסוד תפיסה תיאורטית זו גיבשה  Ainsworthפרוצדורה מעבדתית המאפשרת לצופה ללמוד על הדרך
בה תינוקות בני שנה עד שנה וחצי מארגנים את התנהגויות ההתקשרות שלהם כלפי דמות ההתקשרות
) .(Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978פרוצדורה זו נקראת 'הסיטואציה הזרה' .הפרוצדורה מיועדת
להבלטת הבדלים בינאישיים בטיב ההתקשרות בין התינוק לאמו באמצעות בחינת התנהגות התינוק לפני ,בזמן,
ואחרי לחץ הנובע משתי פרדות קצרות מהאם ,וממפגש עם אדם זר .באמצעות שיטה זו ניתן להבחין ,בגיל שנה,
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בשלוש תבניות של התקשרות שונות לפי תגובתו של תינוק לפרידה קצרה מהאם ,מפגש עם אדם זר ומפגש מחודש
עם האם בתנאי מעבדה :תינוק עם דפוס התקשרות בטוח ) (Bהוא אותו תינוק שמגיב לעזיבתה של האם ,ולעתים
קרובות בוכה .הוא מעדיף בצורה ברורה את נוכחות ההורה על נוכחות הזר .כשהאם חוזרת הוא מקבל את פניה
בצורה אקטיבית ובדרך כלל יוזם אתה מגע גופני .נוכחות האם או המגע עימה מהווים הרגעה ומאפשרים וויסות
וחזרה לפעילות חקירה .תינוק עם דפוס התקשרות נמנע ) (Aהנו תינוק שאינו מפגין לחץ בעת עזיבת האם ואינו
מחפש קרבה או מגע עמה לאחר שובה לחדר ובמקום זה הוא מתעלם מנוכחותה .תינוק עם דפוס התקשרות
אמביוולנטי /מתנגד ) (Cהנו תינוק המאופיין בביטויי לחץ רב בזמן הפרידה ובחוסר יכולת להירגע בעת המפגש
המחודש .מאוחר יותר ,(1990) Main and Solomon ,הבחינו בתבנית התקשרות רביעית של תינוק לא מאורגן
) (Dתינוק שלא נוקט בתגובה או אסטרטגיה ברורה כשהאם נמצאת בחדר או חוזרת אליו .זהו פעוט שלא מגייס
אסטרטגיות התנהגותיות ברורות להתמודדות עם הניתוק מהאם .נמצא קשר בין דפוס זה להתפתחות
פסיכופתולוגית.
על סמך תבניות ההתקשרות הללו פתחו  (1985) Waters and Deaneכלי הערכה נוסףAttachment ,
 ,Q-Sortשלא עסק בקטגוריות נפרדות של דפוסי התקשרות אלא במשתנים רציפים וכמותיים .כלי תצפיתי זה
אינו דורש להעביר את הצמד למעבדה והוא פחות חודרני .באמצעות תצפיות בבתי התינוקות ,מתקבלים ציוני רצף
של התנהגות ההתקשרות של התינוקות על שתי סקאלות שונות :סקלה של התקשרות בטוחה ) (securityוסקלה
של תלות ) .(dependencyהחוקרים הדגימו את הקשר הסטטיסטי שבין תבניות ההתקשרות שאובחנו על ידי
'הסיטואציה הזרה' לבין סולמות הvan IJzendoorn, Vereijken, Bakermans-) Attachment Q-sort -
 .(Kranenburg, & Riksen-Walraven, 2004תינוקות שאובחנו באמצעות ה'סיטואציה הזרה' כבטוחים קיבלו
באופן מובהק ציונים גבוהים בסקאלת הביטחון של ה  .Attachment Q-sort -לא התקבלו הבדלים מובהקים
כאשר השוו תינוקות נמנעים ) (Aואמביוולנטיים ) (Cעל פי 'הסיטואציה הזרה' עם הסקאלות של ה-
 .(Vaughn & Water, 1990) Attachment Q-sortהסקאלות של התקשרות בטוחה ותלות כללו התנהגויות
שאופייניות לביטחון או חוסר ביטחון בדמות האם והיכולת לצאת למשחק חופשי בנוכחותה .נמצא מתאם הפוך בין
ציוני התלות לציוני סקלת הביטחון .בעבודה הנוכחית יעשה שימוש ב Attachment Q-Sort -ויתקבלו ציוני רצף
להתנהגות ההתקשרות.
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 (1997) de Wolff and van IJzendoornערכו ניתוח מטה-אנאליטי שבדק את הקשר בין התפתחות
דפוסי התקשרות ורגישות אם ,בקרב מספר רב של נבדקים ) .(1666=Nהם הסיקו שרגישות האם לתינוק היא אכן
תנאי חשוב להתפתחות דפוס התקשרות בטוח אבל איננה התנאי היחיד שקובע את דפוס ההתקשרות שייווצר אצל
התינוק .הדדיות וסינכרוניות בקשר ,גישה חיובית ,גרייה וזמינות רגשית ) (Emotional Availabilityהוצעו גם
הם כתורמים ליצירת דפוס התקשרות בטוח .חשיבות גדולה יש להדדיות שבקשר אם-תינוק ,המושפעת ממרכיבים
התלויים לא רק באם אלא גם בתינוק ודפוס ההתפתחות הייחודי שהילד מביא אל הקשר .את דפוסי ההתקשרות
אפשר לבדוק רק כשהתינוק מגיע לגיל שנה .אבל את מקדמי התהליך ,את הניצנים הראשונים שלו ,ניתן כבר
להעריך בגיל מוקדם יותר .קיימות היום מספר דרכים להערכת הזמינות הרגשית ולכימות סגנון יחסי הגומלין בין
האם לתינוק .במחקר הנוכחי השתמשנו בשיטה המתאימה לשימוש בגיל שלושה חודשים שפותחה על ידי Clark
 (1983) and Seiferונקראת 'הערכה של יחסי גומלין' ) .(Rating Scale of Interaction Styleהחוקרים פתחו
כלי אבחוני הכולל פריטים המתייחסים למרכיבים שונים של התקשורת ,חלקם להתנהגות האם ,חלקם להתנהגות
התינוק ,והנותרים ליחסי הגומלין ביניהם .נבדקת המעורבות של התינוק במשחק ורמת הוויסות וההתאמה של האם
לתינוק .מדדים אלה הורחבו ופותחו על ידי פלדמן ) (1993כדי להתאימם לתינוקות צעירים כגון אלו שהשתתפו
במחקר הנוכחי .חלק מהסולמות בודקים את הבעות הפנים של האם ,אם יש בהן ביטוי ל"רגש הורי" חיובי ,כוון
המבט של ההורה ורמת הקשב של האם לפעילות המשותפת ,מידת החיקוי של האם ,מידת החודרנות ,הפעלת כוח
וההשפעה של האם על הצמד ,לצד מדדים דומים אצל התינוק .נבדק הקשר בין 'הערכה של יחסי גומלין' והמדדים
הגופניים .השערת המחקר הרלוונטית במחקר זה הנה שתמצא הלימה בין ציונים גבוהים על רצפים של "התאמה
אימהית" ו"הדדיות זוגית" בגיל שלושה חודשים ,למידת החפיפה במרחב המשותף בצמד וסינכרוניות בין בני הזוג
במדדי השימוש במרחב.
תיאורית ההתקשרות שמה דגש על הקשר ההדדי המתפתח בצמד אם-תינוק ,הרגישות האמהית בצמד
ויצירת תקשורת שיש בה תחושה של הגנה ובטחון .מרכיב משמעותי שלא נבדק על ידי החוקרים בצורה מפורטת
הוא המרכיב הלא מילולי-גופני ,שבאמצעותו נעשית התקשורת הראשונית בצמד .ניתן לשער שהיסודות לתחושת
הביטחון המוענקת לתינוק על ידי דמות ההתקשרות מצויים כבר בחודשים הראשונים לחיי התינוק כאשר האם
מחבקת אותו ,תומכת בו באופן פיזי וגופני ומקלה עליו במצבי חרדה ,רעב ,עייפות וכאב .האם ,באמצעות גופה,
מעניקה לתינוק הגנה גופנית שהיא בבסיס חווית ההתקשרות .באמצעות המגע עם העור ,התמיכה הפיזית בראש,
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שינויי התנוחות של הגוף כולו ותנועות ערסול ,האם מרגיעה ומספקת בטחון ונוחות בסיסית .התינוק לומד
שבזרועות האם הוא בטוח ,לא נופל ,נייד יותר ומוגן .במחקר זה אנו מציעים שאותו בסיס פסיכולוגי ופונקצית
ההגנה המרכזית עליה דיבר  Bowlbyבמחקריו על התקשרות ,מצוי כבר בתקשורת הפיזית גופנית.
קיים ויכוח בקהילת חוקרי ההתקשרות האם תרבות משפיעה על החלוקה של דפוסי ההתקשרות
באוכלוסיה .(Sagi & van IJzendoorn ,1999; van IJzendoorn, & Kroonenberg, 1988) .ממחקרים
מטה אנלטיים מתבססת ההבנה שתופעת ההתקשרות היא אוניברסאלית מעבר לתרבות זו או אחרת .למרות זאת
ממצאים מיפן ) (Miyake, Chen, & Campos, 1985ומגרמניה ) Grossmann, Grossmann, Spangler,
 ( Suess & Unzner, 1985הראו על שונות באחוזי הילדים המשובצים לקבוצות ההתקשרות השונות .בישראל
מצאו (1995) Sagi, van IJzendorn, Aviezer, and Donnell,שהתקשרות נמנעת ) (Aאינה שכיחה כמו
בתרבויות אחרות .במדגם גדול שנבדק באוניברסיטת חיפה נמצאו רק אחוזים בודדים באוכלוסיה שהראו
התקשרות נמנעת .חלק מהויכוח נסוב מסביב לדרך בה מועברת הפרוצדורה של 'הסיטואציה הזרה' .במחקר
הנוכחי נעשה שימוש ב (Waters & Deane, 1985) Attachment Q-sort -בכדי להבחין בין התנהגויות
ההתקשרות .באמצעות כלי זה ניתן לקבל ציוני רצף על סקלה של בטחון וסקלה של תלות .העובדה שבישראל
שכיחות המקרים של התקשרות מסוג נמנע ) (Aנמוכה בקרב האוכלוסייה ואחוזים גבוהים יותר של התקשרות
אמביוולנטית ) (Cביחס למדינות אחרות בעולם ,עשויה להטות את המדגם .יהיה צורך לכן בהסקת מסקנות זהירה
לגבי השלכות המחקר הנוכחי על קבוצות אוכלוסייה מגוונות יותר.
א :5.משתני רקע ומשתנים מתערבים
משתנים רבים יכולים להשפיע על הפרמטרים הגופניים ,היווצרות יחסי הגומלין בצמד וטיב ההתקשרות .לפיכך
במחקר הנוכחי נבדקו מדדים רלוונטיים נוספים הקשורים לתינוק ,לאם ,ולאינטראקציה אם–תינוק .נבדק המזג של
התינוק והמזג של האם ,המצב המשפחתי הסוציו אקונומי ,הלחץ במשפחה בעקבות לידתו של התינוק ,המגדר של
התינוק ורמת החרדה של האם .כל המשתנים שהוזכרו יכולים להשפיע גם על המדדים הגופניים .רמת חרדה
גבוהה ,לדוגמה ,יכולה לגרור שימוש לא הולם באופן עקבי ,במרחב המשותף ,כאשר אם לחוצה עשויה להצר את
המרחב בצורה לא מותאמת לצורכי התינוק ויכולתה להוות בסיס בטוח תפגע .המשתנים הנוספים יכולים אם כן
להשפיע גם על המשתנים הבלתי תלויים וגם על המשתנים התלויים .לפיכך חשיבות גדולה יש בבדיקה ואיסוף של
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מידע כמותי על כל משתנה .להלן פירוט המשתנים הנוספים שנמדדו במחקר זה והשפעתם הפוטנציאלית על
האינטראקציה בצמד.
א.5 .א :טמפרמנט וייצוגי מזג מוטוריים בצמד אם-תינוק
קיים קשר הדוק בין טמפרמנט התינוק לאינטראקציה אם-תינוק .טמפרמנט מולד הוא מדד לשוני בדרך התגובה
ויכולת וויסות עצמית של ילדים ) .(Rothbart & Posner, 1985הטמפרמנט של תינוקות הוא יחסית קבוע וניתן
לזהותו כבר זמן קצר לאחר הלידה .ב  ,1968ערכו  Thomas and Chessמחקר גדול בתחום חקר הטמפרמנט
וזיהו שלש טיפולוגיות של טמפרמנט :טמפרמנט קל ,טמפרמנט קשה ,וטמפרמנט בו התינוקות מתחממים ומגיבים
לאט .ארבעים אחוזים מהילדים במדגם התאימו לטיפולוגיה של טמפרמנט קל .היו אלה תינוקות שמצב רוחם דווח
כחיובי ,הם תפקדו גופנית בצורה קבועה )שינה-ערות-אכילה( ובקלות הסתגלו למצבים חדשים .עשרה אחוזים
מהתינוקות הראו טמפרמנט קשה .הם דווחו כבעלי מצב רוח רע ,מאד פעילים ,מתפקדים גופנית בצורה לא קבועה
ולא מסתגלים למצבים חדשים .חמישה עשר אחוזים מהתינוקות דווחו כביישניים ומתחממים לאט ) Slow to
 (warm upכשהם נמנעים מסיטואציות חדשות ,רמת הפעילות שלהם נמוכה ועוצמתה בינונית .שלושים וחמישה
אחוזים מהילדים לא התאימו לשום טיפולוגיה ודורגו כבעלי טמפרמנט מסתגל .המחקר בתחום זה הלך והתרחב
במהלך השנים וסולמות חדשים רבים הוצעו כדי לאפיין את הטמפרמנט המולד והשונה בין ילדים ) Bates,
.(Freeland, & Lounsbury, 1979; Goldsmith, 1996; Rothbart, 1981
כאשר בודקים קשר בין אם לתינוק יש צורך לקחת בחשבון את הטמפרמנט של התינוק ואת יכולתה של
האם להתאים את עצמה לטמפרמנט הספציפי הזה .מעבר לשונות הקיימת בין תינוקות במזג שלהם ,מרכיב מרכזי
בקביעת התפתחות הקשר היא מידת ההלימה בין מזג הילד וציפיות האם .מספר חוקרים ) ;Crockenberg, 1981
 (Mangelsdorf, Gunnar, Kestenbaum, Lang & Andreas, 1990בדקו את ההתאמה )(goodness-of-fit
בין טמפרמנט האם והילד כמדד לחיזוי התפתחות הקשר הבטוח .נמצא שהאינטראקציה בין שני המדדים היא
שמנבאה את סוג ההתקשרות ולא השפעתו של כל מדד בנפרד ) .(Mangelsdorf & Frosch, 2000המחקרים
שנעשו עד היום הקושרים בין טמפרמנט והתקשרות מציעים שטמפרמנט קשה מנבא התקשרות לא בטוחה רק
כאשר למשל האם מתקשה להגיב לתינוק ולהיענות לצרכיו המבוטאים בעוצמה ובתדירות גבוהה .למעשה ישנן
אמהות שיש להן יכולת התמודדות טובה עם טמפרמנט קיצוני ונוצרת התקשרות בטוחה למרות טמפרמנט התינוק
) .(Crockenberg, 1986; Fiese & Sameroff, 1989בהחלט ייתכן שילד רגזן בעל טמפרמנט קשה מאתגר את
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האם .אם לאם מגוון רחב אפשרי של תגובות היא תיצור עם הילד הדדיות שתוביל להתקשרות בטוחה .במידה
ולאם מגוון מוגבל של תגובות אפשריות היא לא תוכל להתמודד עם הרגזנות של התינוק .אותה אם עם תינוק נינוח
וטמפרמנט קל עשויה להצליח לספק את צרכיו ותיווצר התקשרות בטוחה .במחקר הנוכחי נבדקה תפיסת האם את
הטמפרמנט של הילד באמצעות שאלון )Infant Behavior Questionnaire (IBQ)-( revised 2000
) .(Rothbart, 1981, 2002הטמפרמנט של האם נבדק על ידי Adult Temperament Questionnaire
) .(ATQ), (Rothbart, Ahadi & Evans, 2000במחקר מטה אנליטי נמצא קשר נמוך בין ציוני הטמפרמנט של
ילדים וציוני ההתקשרות שלהם שנמדדו באמצעות ה van IJzendorn ) (r=.16) Attachment Q-sort
(Vereijken, Bakermans-Kranenburg & Riksen-Walraven, 2004
משתני הטמפרמנט עשויים להיות קשורים למדדים הגופניים ולמדדי 'הערכה של יחסי הגומלין' ) & Clark
 .(Seifer, 1983; Feldman, 1993ניתן לצפות שלתינוק בעל טמפרמנט 'מוחצן' תהיה חפיפה נמוכה יחסית עם
האם ומרחב משותף קטן .זאת משום שהוא זקוק למרחב גדול יותר לביטוי עצמי/גופני ,נשען פחות על גוף האם ולא
מהסס לחקור יותר את הסביבה .לעומתו לתינוק שיקבל ציון נמוך על סקלת המוחצנות ויגלה מופנמות ,צפוי להיות
מרחב משותף גדול יותר עם האם ,מכיוון שתינוק זה מהסס יותר לחקור את הסביבה ומגלה תלות גופנית גבוהה
יותר באם .כמו כן ,תינוק מוחצן ופעיל פיזית עשוי לגרום לאם להיות פעילה יותר אף היא ולכן היא תאופיין על ידי
מגוון מרחבים )סטיית התקן של המרחב המשותף( גדול יותר .בנוסף צפוי שמדדי הטמפרמנט על סקלת 'הוויסות'
של האם והתינוק ישפיעו על גודל המרחב המשותף ,זאת משום שיכולת טובה לווסת גירויים עשויה לפנות את
התינוק והאם לקשר.
א.5.ב :בריאות ותפקוד המשפחה
 :1פסיכופתולוגיה של האם -למחלות נפש השפעה רבה על הקשר בצמד ,והמדדים הגופניים .במחקר
שנערך ב  2006הדגימו  Deus and Jokic-Begicאת המרחב האישי המוגדל שיש לחולים המאובחנים
בסכיזופרניה בהשוואה למרחב האישי של אנשים שאינם חולים .רגישותם של החולים הייתה גבוהה לכל
חדירה למרחב האישי המוגדל שלהם ונתפשה לעתים קרובות כאיום פיזי על שלומם .בספרות מתוארים
גם חולי נפש המשתמשים במרחב אישי הקטן מהנורמה וחולים שאינם רגישים לגבולות המרחב האישי
וחודרים לטריטוריה האישית של הסובבים אותם ללא אבחנה ) Aiello, 1987; Scheflen, 1967; Hall
.(1963, 1966
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לילד להורה הסובל ממחלת נפש קיים סיכוי גבוה לפתח התקשרות חרדהCunningham, .
 (2004) Harris, Vostanis, Oyebode and Blissettהוכיחו את הקשר הישיר בין מחלות נפש של
אמהות שאופיינו על ידי ה (Derogatis, 1982) Brief Symptom Inventory (BSI)-כחולות,
להתנהגות ההתקשרות הלא בטוחה של התינוקות שלהן .לפיכך במחקר זה תנאי מקדים להשתתפות
במחקר היה ציון בתחום הנורמה על סולם ה Brief Symptom Inventory (BSI) -והעדר דיווח על
קיומה של פסיכופתולוגיה .בנוסף נשאלה האם על מחלות נפש במשפחת המוצא שלה ובמשפחתו של
האב.
 :2רמת החרדה -רמת החרדה המדווחת על ידי האם במהלך החודשים הראשונים לאחר הלידה נמצאה כמנבאת
יחסים בלתי הרמוניים בין האם לתינוק ) Tronick, Ricks, & Cohn, l982; Feldman, Weller, Leckman
& & Kuint, 1999; Murray, Kempton, Woolgar & Cooper, 1993; Bebbe, Knoblauch, Rustin
 .(Sorter, 2003אמהות הנמצאות ברמות חרדה גבוהות נמצאו נמוכות על סקלת הזמינות הרגשית וילדיהן
נמצאו נמוכים על סקלת הביטחון בהתקשרות ) .(Symons, 2001במחקר נוסף נבדקו אוכלוסיות של אמהות עם
הפרעות חרדה ספציפיות והראו שבקרב אמהות דיכאוניות ,חרדתיות וביפולריות אחוז הילדים הסובלים מהפרעות
חרדה גבוה מהממוצע באוכלוסייה ודפוסי ההתקשרות הלא בטוחים שלהם גבוהים ) Manassis, Bradley,
Goldberg & Hood, 1995; Radke, McCann, DeMulder & Belmont, 1995; Barnett, Schaafsma,
 .(Gusman, & Parker,1991לפיכך במחקר המוצע ,נעשה שימוש בשאלון לאיתור רמות חרדה Beck
 (Beck, Steer, Ball, Ciervo, & Kabat, 1997) (BAI)Anxiety Inventoryככלי למדוד את משתנה
החרדה של האם .ניתן לשער שאמהות חרדות עשויות להיות פחות פנויות לקשר גופני עם התינוק בשל
סימפטומים פיזיים כמו הזעה ,רעד ,פחד ,עילפון וכדומה אשר גורמים להסטת תשומת הלב מהתינוק והרחקתו
מהמרחב האישי שלהן ,ולפיכך עשוי להימצא מרחב משותף נמוך בצמד.
 :3הלחץ ההורי בעקבות הלידה והתינוק (1989) Abidin & Wilfong -דווחו על רמות לחץ ) (stressמשתנות
להם חשופים הורים בעקבות לידתו של תינוק חדש במשפחה .רמת הלחץ עשויה להשפיע על זמינותה של האם
לתהליך ההתקשרות ויש צורך לעקוב אחריה .רמת הלחץ ההורי נמצאה בקורלציה גבוהה להתקשרות לא בטוחה
בקרב פעוטות ) .(Jarvis & Creasy, 1991נמצא שאמהות לילדים עם התקשרות נמנעת מסוג A
ואמביוולנטיים/חרדים מסוג  Cקבלו ציונים גבוהים ברמת הלחץ ההורי שלהן יחסית לאמהות לילדים בטוחים מסוג
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 .(Hart, 1985) Bפותח כלי דיאגנוסטי שמטרתו הייתה לסקור את רמת הלחץ שהורה מצוי בו כתוצאה
מהשינויים במשפחה הנובעים ספציפית מלידתו של הילד .הלחץ ההורי חולק לשלושה גורמים ונבחן לחץ הקשור
לתפישת ההורה לגבי מאפייני הילד ,הלחץ הקשור לטיב ההורות והלחץ הקשור לאינטראקציה עם הילד .המעקב
נעשה באמצעות ) .(Abidin, 1997) Parenting Stress Index (PSIבמחקר הנוכחי ההשערה הכללית היא
שלחץ הורי ישפיע על המדדים הגופניים .סביר להניח כי אמהות בעלות רמת לחץ הורי גבוה ,יאופיינו על ידי
מרחב משותף נמוך .זאת משום שלחץ מעלה את הדופק ,קצב הנשימה וקצב זרימת הדם ועשוי להפריע לפניות
לקשר עם התינוק .לאמהות שחשות לחוצות בקשר לאינטראקציה שלהן עם התינוק עשוי להיות מרחב משותף
נמוך עם התינוק .ניתן לכן לשער שמדד הלחץ ימצא גם בקשר עם סקלת יחסי הגומלין.
 :4מאורעות חיים -ישנם אירועים חיצוניים נוספים העשויים להשפיע על תפקוד האם .במיוחד בישראל ,בזמן
שמחקר זה נערך ,התרחשו אירועים ביטחוניים קשים וגם שינויים במצב הכלכלי .לפיכך נבדקו מאורעות חיים
שהשפיעו על האם בשנה האחרונה באמצעות שאלון המותאם במיוחד לישראל וכולל גם התייחסות ספציפית
למאורעות חיים הקשורים למצב הביטחוני בארץ .השאלון שנבחר פותח על ידי חוקרים מאוניברסיטת חיפה -
).(Eisikovits, Sagi, Guttmann, & Sela, 1988) Life Experiences Questionnaire (LEQ
א.5.ג :מגדר )(gender
למין הילד אין השפעה על התפתחות דפוסי ההתקשרות ) Vaughn &Waters, 1990; Ziv, Aviezer,
 .(Gini, Sagi & Koren-Karie, 2000משתנה המין של הילד גם אינו משפיע על כמות הזמן בו נמצאת
האם בקשר גופני עם התינוק ) (Baildam et al., 2000ולא משפיע על האינטראקציה הרגשית במשחק
פנים מול פנים של אמהות ותינוקות בגיל שלושה חודשים ) .(Gerner, 1999לעומתם ,מחקרים על
הבדלים של מגע בין אמהות לתינוקות בהתייחס למשתני המין וויסות הקרבה בצמד אינם חד משמעיים:
בנות משתמשות במגע גופני וקרבה מרחבית ) (proximityרבה יותר בהשוואה לבנים ) & Brooks
 (1993) Brown, Pipp Martz & Waring, .(Lewis, 1974; Lindahl & Heimann, 2002הראו
שלמין הפעוט בגיל  14חודשים יש השפעה על הקרבה לאם ועל המגע אתה ,בקרב דפוסי התקשרות
שונים .לדוגמה ,בקרב אמהות לבנים בעלי דפוס התקשרות אמביוולנטי/חרד ) (Cהיה פחות מגע ופחות
קרבה מרחבית ,לעומת צמדים שבהם לבנים היה דפוס התקשרות בטוח .לעומתם ,נמצא שבקרב אמהות
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ובנות בעלות דפוס התקשרות נמנע ) (Aהייתה קרבה מרחבית מועטה ומגע מינימלי .במחקר הנוכחי
נבדוק האם מין התינוק משפיע על הקשר הגופני שנוצר עם האם בגיל שלושה חודשים.
א 6.השערות המחקר
השערות המחקר מתחלקות להשערות המרכזיות המהוות את לב העבודה ,ולהשערות נוספות הנחוצות לבניית מודל
הרגרסיה המרובה ,כמשתני בקרה או בקרה סטטיסטית ,אך אינן מהוות חידוש משמעותי .סדר ההשערות נובע
מאופן בניית המודל הסטטיסטי .כדי להבחין בינן לבין ההשערות המרכזיות ,מסומנות השערות הנוספות בגופן
 italicsוגם מושמות ב ]סוגריים[.

]השערה  :1לא תמצא שונות מובהקת בין בנים לבנות בכל המדדים התלויים והבלתי תלויים במדגם[.
השערה  :2יימצא קשר בין מאפייני הקשר אם-תינוק בגיל שלושה חודשים למידת ההתקשרות הבטוחה של
התינוק עם אמו בגיל  13חודשים.
מדדים גופניים :יימצא קשר בין המדדים הגופניים שיימדדו בגיל שלושה חודשים להתנהגות ההתקשרות בגיל 13
חודשים:
 2.1ככל שהמרחב המשותף של הצמד אם-תינוק )כפי שהוגדר בסעיף א 3.כנפח החפיפה בין האליפסות של האם
והתינוק( גדול יותר ,כך ההתקשרות של התינוק לאמו בטוחה יותר.
 .2.2ככל שהתזמון )סנכרון( בין השינויים בזמן בנפחי האליפסות של הצמד אם-תינוק )סעיף א.3.ג( רב יותר כך
ההתקשרות של התינוק לאמו בטוחה יותר.
סקלת הערכת יחסי גומלין :יחסי הגומלין אם-תינוק בגיל  3חודשים יימצאו בקשר עם מידת ההתקשרות הבטוחה
של התינוק בגיל  13חודשים.
 2.3ככל שתפקוד האם טוב יותר על סקלת יחסי הגומלין בגיל  3חודשים כך ההתקשרות של התינוק אליה
תהיה בטוחה יותר בגיל  13חודשים.
 2.4ככל שתפקוד התינוק טוב יותר על סקלת הערכת יחסי הגומלין כך ההתקשרות שלו לאמו תהיה בטוחה
יותר.
 2.5ככל שהאינטראקציה הזוגית על סקלת הערכת יחסי הגומלין טובה יותר כך ההתקשרות של התינוק לאמו תהיה
בטוחה יותר.
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]הקשר בין מאפייני האם למידת ההתקשרות בגיל  13חודשים :למאפייני האם קשר למידת ההתקשרות הבטוחה
של התינוק עם אמו בגיל  13חודשים.

הקשר בין מידת הלחץ ההורי ) (PSIלמידת ההתקשרות בגיל  13חודשים:
 2.6ככל שהאם חווה לחץ רב יותר עקב אי תקינות האינטראקציה עם התינוק ) (Parent-Child Distressכך
ההתקשרות של התינוק אליה בטוחה פחות.
 2.7ככל שהאם חווה לחץ רב יותר עקב גידול תינוק שנתפס על ידה כבעייתי כך ההתקשרות של התינוק אליה בטוחה
פחות.
 2.8ככל שהאם חווה לחץ רב יותר עקב תסכול הקשור להורות ) (PDכך ההתקשרות של התינוק אליה בטוחה פחות.

הקשר בין מידת החרדה של האם )כפי שנמדד באמצעות ה BAI -בגיל שלושה חודשים( למידת ההתקשרות
בגיל  13חודשים:
 .2.9ככל שהאם חרדה יותר כך ההתקשרות של התינוק אליה בטוחה פחות[.

השערה  :3יימצא קשר בין מזג האם והתינוק ,רמת החרדה של האם והלחץ ההורי לבין השימוש במרחב המשותף
בגיל שלושה חודשים.
תפישת מזג האם תימצא קשורה למידת המרחב המשותף ומגוון המרחבים בצמד.
 3.1ככל שהאם מוחצנת יותר על פי ה  ATQכך המרחב המשותף לה ולתינוק גדול יותר.
 3.2ככל שהאם מוחצנת יותר על פי ה  ATQהיא תשתמש במגוון מרחבים גדול יותר )סטיית התקן של מדד
המרחב המשותף תהיה גדולה יותר(.
 3.3ככל שלאם מזג שלילי יותר על פי ה  ATQכך המרחב המשותף לה ולתינוק קטן יותר.
 3.4ככל שלאם מזג שלילי יותר על פי ה  ATQכך מגוון המרחבים יהיה קטן יותר.
 3.5ככל שלאם יכולת וויסות רגשית טובה יותר על פי ה  ATQכך המרחב המשותף לה ולתינוק גדול יותר.
תפישת מזג התינוק תימצא קשורה למידת המרחב משותף ומגוון המרחבים בצמד בגיל  3חודשים.
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 3.6ככל שהתינוק מוחצן יותר על פי ה  IBQכך המרחב המשותף לו ולאם קטן יותר.
 3.7ככל שהתינוק מוחצן יותר על פי ה  IBQכך מגוון המרחבים של האם )סטיית התקן של מדד המרחב המשותף(
יהיה גדול יותר.
 3.8ככל שלתינוק מזג שלילי יותר על פי ה  IBQכך המרחב המשותף לו ולאם קטן יותר.
 3.9כל שלתינוק יכולת וויסות רגשית טובה יותר על פי ה  IBQכך המרחב המשותף לו ולאם גדול יותר.
רמת החרדה של האם תמצא קשורה למידת המרחב המשותף בגיל שלושה חודשים.
 3.10ככל שהאם חרדה יותר על פי ה  ,BAIכך המרחב המשותף לה ולתינוק קטן יותר.
הלחץ ההורי ) (PSIיימצא בקשר עם מידת המרחב המשותף ומגוון המרחבים בצמד.
 3.11מידת הלחץ ההורי ) (PSIתמצא בקשר עם גודל המרחב המשותף
 3.12כל שהאם חווה לחץ רב יותר עקב תסכול הקשור להורות ) (PDכך המרחב המשותף קטן יותר.
 3.13ככל שהאם חווה לחץ רב יותר עקב גידול תינוק שנתפס על ידה כבעייתי כך המרחב המשותף קטן יותר.

השערה  :4רמת החרדה ורמת הלחץ ההורי תמצא בקשר עם רמת התזמון )סינכרוניזציה( בצמד בגיל שלושה
חודשים.
 4.1ככל שהאם חרדה יותר רמת התזמון )סינכרוניזציה( של השינויים בנפח האליפסות שלה ושל התינוק תהיה
נמוכה יותר.
 4.2ככל שהאם חווה לחץ רב יותר עקב אי תקינות האינטראקציה עם התינוק ) (P-CDIעל פי ה  ,PSIרמת
התזמון )הסינכרוניזציה( של שינויים בנפח האליפסות שלה ושל התינוק תהיה נמוכה יותר.
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פרק ב :שיטה
ב : 1.נבדקים
במחקר השתתפו  66תינוקות ראשונים בני שלושה חודשים ,שאמותיהן התנדבו למחקר בעקבות פרסום במחלקת
יולדות בבית חולים קפלן ,טיפות חלב ,מרכזי שחייה ויוגה לאמהות ותינוקות וקניונים באזור רחובות ,נס ציונה,
מזכרת בתיה והסביבה .המדגם הינו מן האוכלוסייה בת המעמד הבינוני באזור רחובות )פרטים דמוגרפיים יפורטו
בהמשך( .המידע על האמהות והתינוקות נמסר מתוך כרטיסי טיפת חלב של התינוקות ומכתב השחרור של
התינוקות מבית החולים .המידע הרפואי מתוך תיקי התינוקות נמסר תוך הבטחת שמירה על חיסיון מחקרי .לא
התקבלו למחקר תאומים.
ב .1.א :התינוקות:
התינוקות 34) ,בנות ו  32בנים( ,כולם ילדים ראשונים ,היו בני  3חודשים  4 ±ימים בעת הצילום הראשון ,ובני
 13חודשים  7 ±ימים בזמן הצילום השני .התינוקות נולדו לאחר הריון תקין והיו בריאים על פי דיווח רופא
התפתחותי מטיפת חלב .רופא ילדים ערך בדיקה נוירולוגית הכוללת בדיקת רפלקסים ,טונוס שרירים ,מצב מרפסי
הגולגולת ואיברים פנימיים .הרופא דיווח אך ורק אם הילד בריא או שיש בעיות רפואיות .בשל חיסיון אתי ורפואי
לא התקבל פרוט .כאשר רופא דיווח על ממצאים – התינוק לא התקבל למחקר )שני מקרים בלבד( .כל התינוקות
נולדו בשבוע  38או אחריו ולא אחרי שבוע  ,42עם ציון אפגר מינימאלי בדקה הראשונה גדול או שווה ל 8-ולאחר
 5דקות גדול או שווה ל 8 -כפי שדווח במכתב השחרור מבית החולים .המשקל בלידה היה גדול או שווה ל2100-
גרם והיקף הראש ,האורך והמשקל נבדקו ונמצאו מתאימים לעקומת הגדילה הסטנדרטית של מדינת ישראל עד גיל
 13חודש ,כפי שדווח בכרטיס טיפת החלב של הילד .תנאי מקדים להשתתפות במחקר היה ציון גדול או שווה ל-
 85במבחן  ,(1993, 1969) Bayleyהמודד את רמת המשכל ההתפתחותית ) (Developmental IQבגיל 3
חודשים .כל התינוקות שמרו על ציון מנטאלי בתחום ההתפתחות התקינה בגיל  13חודשים )טבלה מס .(1
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טבלה מס'  :1ציונים מנטאליים ) (MDIומוטורים ) (PDIשל התינוקות על פי מבחן  Bayleyבגיל  3ו 13
חודשים.
 13חודשים
טווח

 3חודשים
סטיית תקן

ממוצע

סטיית תקן

ממוצע

טווח

94 – 140

20.4

115.2

88-115

5.14

102.2

*68 – 139

11.2

109.9

85-115

7.58

Bayley
MDI

Bayley 100.02
PDI

*בגיל  13חודשים חלק מהתינוקות קבלו ציון מוטורי ) (PDIהנמוך מ 85-מכיוון שעדיין לא
התחילו ללכת.

לא נמצאו הבדלים מובהקים בין בנים לבנות על פי מבחן  tשנערך על כל המשתנים התלויים והבלתי
תלויים .לפיכך ,כל התינוקות הוכנסו לקבוצה אחת ללא הבדל במין וכל ניתוח הנתונים נעשה על כל קבוצת
התינוקות והאמהות .ההיענות למחקר הייתה גדולה ובגיל  13חודש השתתפו כל התינוקות שהתחילו את המחקר
למעט תינוק אחד שנהרג עם אמו בתאונת דרכים.
ב.1.ב :ההורים:
האמהות היו נשים בריאות ,ללא היסטוריה של מחלה גופנית קשה )על פי דווח עצמי( או פסיכופתולוגיה )על פי
שאלון  .(BSIהגיל הממוצע היה  29שנה )ס.ת ,3.02 = .טווח  .(24-41הגיל הממוצע של האבות היה ) 30.6ס.ת.
=  ,2.15טווח  .(28-36בני הזוג היו נשואים וגרו יחד באותו בית עם הילד .על פי דווח עצמי של האם גם האב לא
סבל ממחלה קשה או פסיכופתולוגיה .מכיוון שנבדקו מדדים פיזיים ,האם נשאלה לגבי מחושים או כאבים גופניים
ספציפיים ביום הצילומים הראשון .אם אחת דיווחה על כאב גב קל ואם נוספת נקעה את הקרסול אך לא סבלה
מכאבים ביום הצילומים.
נתונים דמוגרפיים :מרבית ההורים במדגם הם ילידי הארץ ומעוט קטן נולד במזרח אירופה .השכלת האמהות
בממוצע הייתה לימודים אקדמיים חלקיים ,כאשר  7%סיימו השכלה תיכונית 28% ,היו בעלות תואר אקדמי שני
ומעלה והשאר סיימו תואר ראשון .בקרב האבות רמת ההשכלה הייתה בממוצע מעט נמוכה יותר מזו של האמהות,
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ומרביתם סיימו לימודים אקדמיים חלקיים .חלק מההורים עדיין היו סטודנטים .רמת ההכנסה עמדה בממוצע על
 7000-9000שקל בחודש .חמישים וחמישה אחוזים מהמשפחות הרוויחו יותר מ 9000 -שקל לחודש.
נתונים פסיכו פתולוגיים :כל האמהות מלאו שאלון לאיתור פסיכופתולוגיה ).Brief Symptom Inventory (BSI
במחקר שנערך בשנת  2002על ידי  ,Gilbar and Ben-Zurנמצא שהציונים הגלובליים וציוני הסולמות של הכלי
הזה בקרב האוכלוסייה הישראלית גבוהים מאלה המתקבלים בארה"ב ובאנגליה .לפיכך ,הושוו התוצאות שהתקבלו
במחקר הנוכחי עם הנורמות שזוהו באוכלוסיה הישראלית .ה (Global Severity Index) GSI-שהוא ממוצע כל
הציונים שהאם קיבלה על כל סימפטום בנפרד )ממוצע =  ,0.389ס.ת ,0.448 = .טווח  (0 - 0.74מצביע על
אמהות ללא פסיכופתולוגיה .הנורמה העולמית של השאלון הוא ציון הגבוה מ  0.63 -והנורמה הישראלית הוא ציון
 tGSIהגדול מ  .0.74 -התוצאות על תשעת הסולמות של הכלי מראות שהאמהות במדגם קיבלו ציונים הנמוכים
מהממוצע הישראלי הנורמאלי .אף אחת מהאמהות לא קיבלה ציון פתולוגי על אף אחד מהסולמות על פי הנורמות
בישראל .ניתן לראות תוצאות מפורטות בנספח א'.
נתוני לחץ כלליים :בכדי לוודא שהאמהות לא הושפעו ממאורעות חיים קשים חיצוניים כגון אירועי טרור ,מוות
קרוב משפחה או מצב כלכלי קשה בשנה האחרונה ,כל האמהות מלאו שאלון מאורעות חיים )Life Experience
) .(Eisikovits, Sagi, Guttmann & Sela, 1988) (Questionnaire (LEQהאם התבקשה לדווח כיצד
השפיעו גורמי לחץ ומתח שונים על חייה בשנה האחרונה .היא התבקשה להחליט אם ללחץ השפעה חיובית או
שלילית ומה הייתה רמת המתח שחוותה .רמת המתח נעה על סולם מ  -1לא השפיע ,ל  -4השפעה מכרעת .סכימת
כל גורמי המתח החיוביים והשליליים שדווחו על ידי כל אם בנפרד הביאה לממוצע קבוצתי חיובי של  .1.22זוהי
רמת לחץ חיובית נמוכה ביותר על פי  .(1988) Eisikovits, Sagi, Guttmann and Selaבכל המקרים דווח על
ההיריון כמאורע שהשפיע באופן חיובי על החיים .שבע עשרה אמהות ) (23%דווחו על ירידה משמעותית במצב
הכלכלי של המשפחה כגורם לחץ שלילי .הדיווח תואם למצב הכלכלי בישראל בזמן עריכת המחקר.

ב :2.מכשור ותנאים
המחקר נעשה בביתן של המשתתפות .כל מפגש צולם באמצעות שתי מצלמות וידיאו דיגיטאליות ) Sony Mini
 .(DVהמצלמות הוצבו בחדר באמצעות חצובות כשהן ניצבות זו לזו לצילום חזית וצילום מהצד .הצילום בשתי
המצלמות נעשה בצורה מסונכרנת כדי לאפשר קידוד דיגיטלי באמצעות מחשב ובניית מודלים תנועתיים תלת
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ממדיים כפי שיפורט בהמשך .רעש חשמלי באורך של  frames 2הופעל בתחילת כל הסרטה ,בכדי לאפשר סנכרון
הסרטים באמצעות מיקסר או מחשב במעבדה.
ב :3.מהלך
האמהות נפגשו עם החוקרת שהסבירה להן שייערכו שני מפגשים בביתן :המפגש הראשון ייערך בגיל  3חודשים
והשני כשהילד יגיע לגיל  13חודש .האמהות חתמו על הסכמתן להשתתף במחקר וקבלו פרוט על המפגשים
והבטחת סודיות ואנונימיות )נספח י( .הוסבר לכל אם שנבדקת במחקר תקשורת לא מילולית בצמד ,ושבמהלך
המחקר ייערך אבחון התפתחותי ,יצולם סרט וידאו שממנו היא תקבל עותק ושהיא תתבקש למלא מספר שאלונים.
כל שאלה של האם נענתה והיא קיבלה מספר טלפון במידה ותתעוררנה שאלות נוספות או לשמירה על קשר עם
החוקרת.
ב .3.א'  :ביקור ראשון:
המפגש הראשון נערך כאשר התינוק היה בן שלושה חודשים ,פלוס מינוס ארבעה ימים .האם בחרה מקום נוח
לישיבה ,בו היא בדרך כלל מניקה או מאכילה את התינוק .הושם דגש על בחירה של מקום המוכר לה ולתינוק.
מדבקות צבעוניות זעירות )קוטר של  5מילימטר (Nonstick safe for skin -הודבקו על גב היד ,המרפק והכתף
של האם ועל גב היד ,המרפק ,הכתף ,הברך והרגל של התינוק כפי שניתן לראות בשרטוט .1

שרטוט  .1מדבקות צבעוניות זעירות )קוטר של  5מילימטר (Nonstick safe for skin -מוקמו על גב
היד,המרפק והכתף של האם ועל גב היד ,המרפק ,הכתף ,הברך והרגל של התינוק.
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האם התבקשה לשבת עם התינוק בחיקה ולשחק אתו משחק חופשי .לאם נאמר שהיא מתבקשת לשחק עם
התינוק "כפי שהיא משחקת איתו בדרך כלל" .היא התבקשה להימנע משימוש במוצץ ובחפצי עזר .בשלב זה
הופעלו שתי המצלמות והאם והתינוק נשארו לבד למשך כחמש דקות .לאחר מכן נערך לתינוק אבחון התפתחותי
באמצעות מבחן  . Bayleyלבסוף הושם התינוק בסלקל על שולחן לפני האם ,והיא התבקשה לשחק אתו כפי שהיא
עושה בדרך כלל ללא שימוש בחפצים ,מוצץ או משחקים .פרוצדורה זו צולמה גם היא בשתי מצלמות .מצלמה
אחת כוונה לפני האם והשנייה אל התינוק ,כדי לאפשר קידוד באמצעות הסקאלות של 'הערכה של יחסי גומלין'
) (Clark & Seifer,1983בטכניקת המסך החצוי .בטכניקה זו מקרינים את תמונת האם ותמונת התינוק בו זמנית
על אותו מסך כדי לבדוק את ההדדיות בצמד לאורך זמן .האם התבקשה למלא מספר שאלונים .כמו כן התקבלו
נתונים דמוגרפיים.

ב .3.ב :ביקור שני
המפגש השני עם הנבדקים נערך כאשר התינוק הגיע לגיל  13חודשים .במפגש נערך אבחון התפתחותי שני על
פי  .(1969, 1993) Bayleyבמפגש הזה נבדקה ההתקשרות באמצעות Waters & ) Attachment Q-Set
 .(Deane, 1985שתי סטודנטיות שהוכשרו מראש להשתמש ב Attachment Q-sort -נפגשו פעמיים עם האם
והתינוק וחלקו את כרטיסי הכלי לערמות לשם קבלת ציוני רצף להתנהגות ההתקשרות .ב 20-מהמקרים ,בקרו
שתי הסטודנטיות יחד בכדי לבצע מבחני מהימנות פנימית ) .(Inter reliability testהאם התבקשה למלא שוב
מספר שאלונים לגבי תפישת הטמפרמנט של הילד ,הטמפרמנט שלה ,רמת הלחץ והמצוקה שלה ורמת החרדה.
מספר ימים לאחר כל מפגש ,קבלה האם קלטת וידאו עם תיעוד כל מהלך המפגש ומכתב תודה .במידה ושאלונים
לא הושלמו ,נשלח סטודנט לבית האם לסייע בשאלות שלא הובנו או לעזור בהשלמת התהליך.
ב :4.כלים לניתוח מדדי גוף וקידוד
המשחק המשותף בחיק האם צולם במצלמות וידאו בגיל  3חודשים וקודד בצורה ממוחשבת .נבדקו הפרמטרים של
השימוש במרחב.
ב.4.א .מרחב משותף:
שני סרטי הוידיאו שצולמו בגיל שלושה חודשים בזמן המשחק החופשי בחיק האם ,הועברו למחשב .כל צמד צולם
כ -חמש דקות .נראה היה שבדקה הראשונה הצמד מתרגל למצלמות ,ולאחר מכן המשחק בחיק האם נעשה טבעי.
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לקראת סוף התהליך ,לעומת זאת ,התינוק מתעייף .הדקה הראשונה והדקה האחרונה הושמטו לכן ,והאנליזה
הממוחשבת נעשתה עבור רצף של  3דקות.
מרבית החוקרים ,העורכים ניתוח מיקרו אנליטי בצמד אם -תינוק ,בודקים תופעות באינטרוולים של
שנייה ) Feldman, 1993; Tronick & Brazelton, 1980; Jaffe, Bebbee, Feldstein, Crown& Jasnow,
 .(2001כאשר מנתחים תנועה מוטורית ,אורך התופעה קצר בהרבה .יש לקצר את זמן הדיגום בכדי לתעד את
התופעות הנצפות ) .(Thelen, 1981המדידות הגופניות במחקר זה נעשו לכן כל  ,frames 7או כל  0.3של שניית
צילום .באמצעות תוכנית מחשב שנכתבה בשפת  (http://www.mathworks.com) MATLAB 6.5המעבדת
תמונות ,שפותחה במיוחד לצורך מחקר זה ,שורטטו שתי אליפסות על תמונות הווידיאו ) (framesשל הצמד אם-
תינוק .האליפסה הראשונה הכילה את ראש האם ,זרועות האם והכתפיים .האליפסה השנייה ,המצויה ברוב
המקרים בחפיפה חלקית או מלאה עם הראשונה ,הקיפה את כל גופו של התינוק כולל זרועות וגפיים תחתונות.

נמדדו הפרמטרים הבאים:
א .השינויים בנפח האליפסה של האם כפונקציה של זמן .ככל שהאם מחזיקה את התינוק בצורה הדוקה יותר יקטן
נפח האליפסה שלה ולהיפך.
ג .השינויים בנפח האליפסה של התינוק כפונקציה של זמן .תינוק המושיט זרועות או מאריך גו ,מנצל יותר נפח
מאשר במצב מכווץ.
ד .נפח אזור החפיפה בין שתי האליפסות )שרטוט  (2הנקרא המרחב המשותף .האם יכולה להחזיק את התינוק
בדרך שהאליפסה שלה חופפת רק חלקית את זו של התינוק )שרטוט 2ב( ,או בדרך בה התינוק לגמרי מוכל בתוך
האליפסה של האם )שרטוט 2ג( .קיימת גם אפשרות שלישית )שרטוט 2א( בה האם מניחה את התינוק רחוק
ממרכז הגוף ,אבל עדיין בקשר גופני .במצב זה ,נפח המרחב המשותף ,או החפיפה בין האליפסות ,קטן.
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שרטוט  .2שלושה מצבים אפשריים לשילוב בין המרחב האישי של האם והתינוק.

א .חפיפה מינימאלית

ב .חפיפה חלקית

ג .חפיפה מלאה.
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בעזרת טכניקה סטטיסטית של עיבוד נתונים המכונהGottman, 1981; ) Time Series Analysis -
 (Warner, 1996מחשבים את המתאם בין נפחי האליפסה של האם והאליפסה של התינוק לאורך כל הסרט.
מנרמלים את האוטו-קורלציה להיות  1עבור  lagשווה לאפס .אם תנועות האם והתינוק הם בקורלציה הדדית מלאה
לאורך זמן ,הקורלציה ביניהם ב  lag = 0היא מלאה ושווה ל .1-ניתן לראות דוגמה לשימוש בשיטה זו בשרטוט
.3א .הקורלציה בין האם לתינוק בהשתנות האליפסות היא חיובית וערכה  .0.58פרוש הדבר שהאם והתינוק
הרחיבו או הצרו את האליפסות שלהם בו זמנית בחלק גדול מהמשחק המשותף שלהם .הקורלציה גם נותנת לנו
אינפורמציה על מי בצמד יוזם או מוביל את השינוי ומי בצמד עוקב .הקורלציה משורטטת כפונקציה של ה lag
בשניות.
אם הפער ) (lagחיובי האם מובילה והתינוק עוקב .אם הפער ) (lagשלילי ,התינוק מוביל את השינוי .בשרטוט
.3א ,.מקסימום הקורלציה בצמד היא בפער של פלוס  0.6שניות ,שהן  .frames 14בדוגמה הספציפית הזו ,האם
יוזמת את השינוי והתינוק עוקב כחצי שנייה אחריה .בשרטוט .3ב .נראית קורלציה שלילית בין האם לתינוק.
משמעות הדבר שכאשר האם הרחיבה את האליפסה ,התינוק הקטין במקביל את האליפסה שלו.

מתוך ה Time Series Analysis-חושבו ארבעה פרמטרים נוספים:
 .1המרחב המשותף הממוצע -שחושב כאחוז החפיפה הממוצע בין אליפסת האם והתינוק .כל  frames 7חושבה
החפיפה בין האליפסות בצמד .לאחר מכן חושבה החפיפה הממוצעת לאורך כל שלושת הדקות שצולמו.
 .2מגוון המרחבים או סטיית התקן של סדרת הזמן של האליפסה של האם ושל האליפסה של התינוק .ראשית נורמל
נפח האליפסה באמצעות חלוקה בממוצע של נפח האליפסה לאורך כל זמן הסדרה .שנית חושבה סטיית התקן של
סדרת הזמן של הנפח המנורמל.
 .3רמת הסינכרוניזציה או הקורלציה בצמד -הקורלציה לאורך זמן בין האליפסה של האם לזו של התינוק 0 .פירושו
שאין קורלציה;  1מתייחס לקורלציה מושלמת שבו הצמד מרחיב או מצמצם את נפח האליפסה באותו הזמן.
קורלציה של מינוס  1מתייחסת לקורלציה הפוכה מושלמת; תמיד שאחד בצמד מצמצם את נפח האליפסה – השני
מרחיב.
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 .4עיכוב ומתאם בין אם לתינוק ) .(The lead- lag- correlationהמתאם בין שתי סדרות הזמן מחושב כאשר הן
מוסטות זו ביחס לזו בזמן .העיכוב מחושב כזמן ההסטה שעבורו הקורלציה היא מקסימאלית )או מינימאלית במקרה
של קורלציה שלילית( .עיכוב ) (lagחיובי הוא עדות לכך שהאם משווה את נפח האליפסה ראשונה ואילו התינוק
עוקב .עיכוב שלילי הוא מצב בו התינוק יוזם שינוי והאם עוקבת .במחקר הנוכחי הובאו בחשבון נתונים בהם
העיכוב ) (lagהוא עד  3שניות זאת משום ששינויי תנועה הם מאוד מהירים וזמן התגובה בצמד הוא קצר .ערכי lag
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ארוכים יותר לכן אינם משמעותיים .בחלק מהצמדים המתאם לא קיים ולכן לא ניתן לחשב עיכוב ובחלק מהצמדים
יש תאום מלא בצמד ולכן אין עיכוב.
ב .5.כלים נוספים
תינוקות בגיל  3חודשים:
ב.5.אBayley Scales of Infant Development (2nd Edition 1969, 1993) :
מבחן התפתחותי סטנדרטי להערכת התפתחות קוגניטיבית ומוטורית של ילדים בגילאי חודש עד  42חודשים.
המבחן מאפשר קבלת שני סוגים של ציוני התפתחות :ציון של גיל מנטאלי ) (MDIוציון מוטורי ) .(PDIלמבחן
נורמות גיל ,שנבדקו על קבוצה גדולה של ילדים בשנת  1993והוכחה מהימנותו ותקפותו .המבחן בשימוש קבוע
במחקר ואבחון בישראל .רק ילדים עם  Developmental IQבתחום הנורמה שציונם גדול או שווה ל 85 -נכללו
במדגם.
ב.5.ב :הערכת טמפרמנט התינוק Infant Behavior Questionnaire (IBQ) revised edition
) .(Rothbart, 1981, 2002הערכת טמפרמנט של התינוק נעשתה במחקר זה באמצעות שאלון של תפיסת האם
לטמפרמנט של הילד .ההערכה נעשתה על הצירים הבאים :רמת פעילות ,שמחה וצחוק ,פחד ,תסכול ,משך הקשב
ויכולת הרגעה .השאלון מותאם להערכת טמפרמנט מגיל שבועיים ועד גיל שנה וחצי .השאלון כולל  190פריטים
עליהם יש להשיב על סולם מ  = 1אף פעם ,דרך  = 4מחצית מהזמן ל  = 7תמיד ,כאשר ישנה אופציה  =Xלא
מתאים .קיימת יציבות ) (stabilityבתוצאות השאלון לאורך החודשים הראשונים של התפתחות התינוק שהולכת
ומתחזקת עם הגיל .נבדקה מהימנות פנימית ) (Internal reliabilityשל הכלי בגיל שלושה חודשים בסקאלות
השונות והיא נעה בין  .alpha coefficient = .72 - .85כאשר בדקו מהימנות פנימית בין אמהות ואדם נוסף בבית
שמכיר את הילד ,כל המתאמים היו מובהקים ) (p < .05התקפות ) (validityנבדקה במקביל למבחני טמפרמנט
מקובלים אחרים ונמצא שה  IBQ -תקף ככלי למדידת טמפרמנט מגיל שלושה חודשים ) & Goldsmith
.(Rothbart, 1991
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ב .5.ג' :הערכה לסגנונות יחסי גומלין' ).(Rating Scale of InteractionClark & Seifer, 1983
סולמות הערכה לדרוג מעורבות התינוק במשחק ורמת הוויסות וההתאמה של האם לתינוק .מדדים אלה הורחבו
ופותחו על ידי פלדמן ) (1993בכדי להתאימם לתינוקות צעירים בני שלושה חודשים .הסולמות כוללים עשרה
פריטים המתייחסים למרכיבים שונים של האינטראקציה בצמד ,חלקם להתנהגות האם ,חלקם להתנהגות התינוק,
וחלקם ליחסי הגומלין וההדדיות שביניהם .הפריטים לפעילות האם כוללים :הפעלת כוח וחודרנות של האם,
ההשפעה של האם והדרך בה היא מסיטה את פעילות התינוק ,ההכרה של האם וההקשבה לפעילות התינוק ,כוון
המבט של האם וקשר עין ,החיקוי שהיא מבצעת ,יכולת ההרחבה והשיום שהיא מבצעת לפעילותו של התינוק,
איכות ומגוון קולה ,רמת הקשב הוויזואלי של האם והרגש ההורי שהיא מביעה באמצעות הבעות פנים ,אחיזה,
וקוליות .התינוק מוערך על סולמות של הפריטים הבאים :הפנית המבט של התינוק ,הערנות והעייפות שלו,
הרגזנות ,היוזמה ורמת הקשב לאם או לאובייקט .הצמד מוערך על פי רמת ההדדיות הזוגית הכוללת את
האינטראקציה של תן-קח בתוך המשחק והתאמה אימהית ) (maternal adaptationהמתארת את יכולתה של האם
להתאים עצמה למצבו הרגשי ,לצרכיו ולפעילותו של התינוק .בכל סקלה מקבלים התינוק והאם ציונים מ ) 1נמוך(
ועד ) 5גבוה( משני תצפיתנים נפרדים.
את הקידוד ביצעו החוקרת וסטודנט לתואר ראשון בפסיכולוגיה שלא היה מודע למטרת המחקר .הם צפו
באינטראקציה כולה ,ולאחר מכן נתנו כל אחד בנפרד ציון גלובאלי מ 1-עד  5לכל סולם .צמד המקודדים תרגל את
הקידוד על  30צמדי אם-תינוק ממחקר אחר בכדי להגיע למהימנות גבוהה .תואמות בין השופטים מחושבת ל 64
מהצמדים ,לאחר הסרת יחסיות התואמות האקראית kappa (N = 64) = .80, p < .01.
אמהות בזמן שהתינוקות היו בני שלושה חודשים
ב.5.ד :הערכת טמפרמנט של האם )Adult Temperament Questionnaire (ATQ
) .(Rothbart, Ahadi & Evans, 2000השאלון הנו פיתוח של שאלון מוקדם יותר שפורסם ב 1988 -על
ידי  .Derryberry and Rothbartשאלון זה מבוסס על דווח עצמי ,הכולל דווח על קטגוריות-על של שליטה
עצמית ,רגשות שליליים ,מוחצנות/מופנמות ורגישות .בתוך כל קטגורית על ,מצויים תת סולמות .בקטגורית העל
של "רגשות שליליים" מצויים סולמות של פחד ,עצב ,חוסר נוחות ,ותסכול .בקטגורית העל של
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"מוחצנות/מופנמות" -הנאה מחברות ,רגשות חיוביים ,ורמת תענוג .בקטגורית העל "שליטה-עצמית" מצויים
סולמות של שליטה מכוונת )יכולת להתמקד או לפצל קשב( ,שליטה מעכבת )יכולת לעקב התנהגות לא הולמת(,
והפעלת שליטה )היכולת לבצע פעולה כאשר קיימת נטייה להימנע ממנה( .בקטגורית העל של "רגישות" סולמות
של רגישות חושית נייטרלית ,רגישות אסוציאטיבית ורגישות אמוציונאלית .השאלון כולל  177פריטים עליהם יש
להשיב על סולם מ  = 1אף פעם ,דרך  = 4מחצית מהזמן ל  = 7תמיד ,כאשר ישנה אופציה  =Xלא מתאים .נבדקה
מהימנות פנימית ) (Internal reliabilityשל הכלי בקרב  250סטודנטים והיא נעה בין alpha coefficient = .70
.- .88
ב.5.ה :שאלון מאורעות חיים – ).Life Experience Questionnaire (LEQ
שאלון שפותח מתוך השאלון המקורי של  (1967) Holmes and Raheשסקר לחץ בעקבות מאורעות חשובים
בחיים שעשויים להביא לשינויים בחיי אנשים המתנסים בהם .ה LEQ-הנו מדד של דווח עצמי המאפשר לאם
להעריך כל מאורע שהתרחש בשנה האחרונה כ"טוב" או "רע" .בנוסף היא מתבקשת להעריך באיזו מידה מאורע
זה השפיע על חייה באמצעות סולם של היגדים" :אין השפעה ,קצת השפעה ,השפעה מתונה ,השפעה רבה" .גם
שאלון זה תורגם לעברית והוסיפו לו מספר פריטים רלבנטיים לחיים בישראל-כגון פיגועים )Eisikovits, Sagi,
 .(Guttmann, & Sela, 1988ציינון הכלי מורכב מסיכום כל הפריטים החיוביים והשליליים שציינה האם
ומאפשר קבלת ציון התנסויות החיים הכלליות בשנה האחרונה .סיכום כולל חיובי מעיד על שינויים רצויים
שהתרחשו בחייה וסיכום שלילי מצביע על שינויים בלתי רצויים.
ב.5.ו :שאלון בק לאיתור מצבי חרדה – )Beck Anxiety Inventory (BAI
) (Beck, Steer, Ball, Ciervo, & Kabat,1997שאלון לאיתור מצבי חרדה ודירוגם על פי חומרתם .השאלון
תוכנן להעריך חרדה בשונה ממצבי דיכאון .נבדקים סימפטומים פיזיולוגיים וקוגניטיביים המאפיינים חרדה.
בהתייחסה לכל סימפטום ,האם מתבקשת להעריך את מידת הופעת הסימפטום אצלה במהלך השבוע האחרון .ארבע
תשובות עומדות לרשותה-0 :כלל לא משקף -1 ,משקף במקצת -לא הפריע לי במידה רבה -2 ,משקף באופן בינוני-
זה היה מאוד לא נעים לי אך הצלחתי לעמוד בזה -3 ,משקף במידה רבה -אני בקושי יכולתי לעמוד בזה .סיכום
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התשובות מאפשר לסכם את רמת החרדה על פי ארבע דרגות .חרדה מינימאלית ,חרדה מועטה ,חרדה בינונית
וחרדה חמורה.
ב.5.ז :מצוקה פסיכו פתולוגית–)Brief Symptom Inventory (BSI
) .(Derogatis & Spencer, 1982השאלון מאפשר לאתר סימפטומים של הפרעות פסיכולוגיות .השאלון מורכב
מ  53שאלות וסולם תשובות שבו חמש אפשרויות=1 :נמוך ,ו=5גבוה .השאלון נותן אינדיקציה ראשונית לאבחונים
הבאים :סומאטיזציה ,Interpersonal Sensitivity ,OCD ,חרדה ,פוביה חרדתית ,פאראנויה ופסיכוזה .הכלי
נמצא בשימוש נרחב לאבחון מצוקה פסיכולוגית ותורגם לעבריתCanetti, Shalev, & Kaplan-De-Nour, ) .
(1994
ב.5.ח :לחץ ומצוקה אימהית-(Abidin, 1997) Parenting Stress Index (PSI) 3rd edition -
הוא כלי דיאגנוסטי שפותח על מנת לסקור את רמת הלחץ שהורה מצוי בו כתוצאה מאפיוני הילד ואפיוני ההורה
הקשורים להורות PSI .יעיל במיוחד לזיהוי מערכות הורה-ילד שאינן מתפקדות כראוי .ל PSI-מהדורה מקוצרת
שבה  36שאלות מהן ניתן לקבל ציון כולל של לחץ משלושה תתי מבחן :לחץ הורי ,לחץ הנובע מקשיים
באינטראקציה הורה – ילד וקושי עם הילד .תת המבחן הראשון מתייחס לדיכאון ההורה ,תחושת הבדידות שלו
והמגבלות המוכתבות לו מעצם היותו הורה .תת המבחן השני ,אינטראקציה לקויה בצמד הורה-ילד ,לוקח בחשבון
את האינטראקציה לאור ציפיות ההורה .תת הסולם השלישי ,הילד ,בוחן עד כמה ההורה רואה את הילד כבעייתי
וקשה לאור הציפיות של ההורה מהילד .הכלי האבחוני נמצא בשימוש נרחב ,תורגם לעברית ,וקיימים מחקרים
המעידים על מהימנות פנימית גבוהה ותקפות )Abidin, 1995; Button, Piana & Marvin, 2001; Deater-
.(Deckard & Scarr, 1996
 13חודשים
ב.5.ט :התקשרות הילדAttachment Q-Set (Waters & Deane, 1985) ,
 90כרטיסיות עליהם מפורטים היגדים הקשורים להתנהגות התינוק מוינו על ידי סטודנטיות לתואר שני לאחר
שערכו שתי תצפיות בתוך הבית כאשר הילד הגיע לגיל  13חודשים .הכרטיסים מוינו לתשע קטגוריות שונות על
פי דירוג של היגדים האופייניים לילד והיגדים שאינם אופייניים .היגדים שאפיינו את הילד הושמו בקטגוריות 7-
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 ,9היגדים שאינם אופייניים לילד הושמו בקבוצות  ,1-3והיגדים שאינם מתאימים ואינם לא מתאימים הושמו
בקבוצות  .4-6לחלוקות השונות חושב מתאם לדפוס התקשרות בטוח על פי .(1985) Waters and Deane
הליך הערכה נותן שלושה ציונים על רצף :רצף ציונים "בטוח"" ,חברות" ) (sociabilityורצף ציוני "תלות"
) .(dependencyמהימנות ותקפות הכלי הודגמה על ידי  .(1990) Vaughn and Watersבשנת  2004נערך
מחקר מטה אנליטי ) (n=13835שנועד לבדוק את מהימנות הכלי ונמצא שכאשר משתמשים בכלי לא כדיווח אישי
של האמהות אלא באמצעות חוקרים ומשך התצפית בבית הילד עלה על שלוש שעות ,הקשר שבין ציוני הכלי
ל"סיטואציה הזרה" הגיע ל  .r=.42ב  28מחקרים ) (n=2516נמצא שציון בטוח על סקלת הסיטואציה הזרה היה
שווה או גדול מ  0.32בציוני ה  .AQ- Sortהחוקרים גם הדגימו קשר חזק בין רגישות האם על פי הסקאלות של
 Ainsworthלציוני הביטחון בסקאלת ה  ,Attachment Q-Sortעם גודל אפקט של van Ijzendon, ) r=.45
 .(Vereijken, Bakermans-Kranenburg & Riksen-Walraven, 2004ה AQ-Sort -תורגם לעברית
ונעשה בו שימוש במספר מחקרים בישראל ) .(Oppenheim, 1997; Sagi et al, 1995תואמות בין השופטים
מחושבת ל 45מהצמדים ,לאחר הסרת יחסיות התואמות האקראית .kappa (N = 45) = .80, p < .01
המדד
מדדים גופניים .1:מרחב משותף  .2מגוון מרחבים .3סינכרוניות .4

 3חודשים

 13חודשים

√

מוביל/מובל בסדרת הזמן.
 – IBQטמפרמנט תינוקות .1 :מוחצנות  .2שליליות/רגזנות .3וויסות √

√

)Bayley Scales of Infant Development (2nd Edition

√

√

בדיקה רפואית

√

הערכה לסגנונות יחסי גומלין Rating Scale of Interaction

√

 – ATQטמפרמנט אמהות .1 :מוחצנות  .2שליליות  .3וויסות .4

√

√

שליטה
 – LEQשאלון מאורעות חיים

√

√

 – BAIשאלון לאיתור חרדה -אם

√

√

 – BSIשאלון לאיתור פסיכופתולוגיה הורית

√

 – PSIשאלון לאיתור גורמי לחץ במשפחה  .1ילד .2הורה  .3ילד-

√

√

הורה  .4לחץ כולל
 - Attachment Q- sortהתנהגות התקשרות

41

√

פרק ג' :תוצאות
לפרק התוצאות שלושה חלקים :בחלק הראשון יוצגו מדדים תיאוריים )ממוצע ,סטיית תקן וטווח( של משתני
המחקר ומתאמים ראשוניים .בחלק השני ינותח הקשר שבין מדדי המרחב המשותף ,מדדי האם ,מדדי התינוק
ומדדי הצמד להתנהגות ההתקשרות באמצעות רגרסיה מרובה .בחלק השלישי ייבדק הקשר שבין המדדים
הגופניים מצד אחד לבין מדדי הטמפרמנט מצד שני באמצעות מתאמים ורגרסיה מרובה.
ג :1.מדדים תיאוריים של משתני המחקר
ג.1.א :מדדים תיאוריים של המדדים הגופניים
מדדים תיאוריים הקשורים למרחב של התינוק ,המרחב של האם ,המרחב המשותף והסינכרוניזציה בין האם
לתינוק ניתן לראות בטבלה מס' .2
המרחב המשותף הממוצע מוגדר כזכור כממוצע בזמן של נפח החיתוך של אליפסת האם עם אליפסת התינוק.
כאשר ממצעים מדד זה על פני כל הצמדים ,ממוצע המדד גבוה בהרבה מ) 50%חיתוך של חמישים אחוז פירושו
שחצי מאליפסת התינוק מוכל בתוך אליפסת האם( .ממצא זה מדגים את החפיפה הגדולה המתקיימת במשחק החיק
בגיל שלושה חודשים .למרות שהטווח רחב ונע בין  0.1שבו אין כמעט חפיפה בצמד ל  1.0שפירושו חפיפה
מלאה ,הממוצע מצוי בחפיפה של  .77%סטיית התקן של נתוני המרחב המשותף נמוכה מה שמעיד על מדגם
המרוכז ברובו בין חפיפה של כ 50%לחפיפה של ) 90%שרטוט .(4
תצפית ספציפית בצמדים מגלה שלושה מצבים עיקריים של שימוש במרחב :במצב בו החפיפה הממוצעת
בין האם לתינוק קטנה )קטנה מ  40אחוזים( מורחקים התינוקות ממרכז גוף האם ומונחים על גבם באזור רגלי האם
כשהם שעונים ,רחוקים מיכולת לצור קשר עין ולהרגיש את מרכז גוף האם ונשימתה )שרטוט .2א( .בקבוצה זו
נמצאו שני צמדים בלבד והם מהווים  3אחוזים של המדגם .במצב השני יש חפיפה ממוצעת בינונית בין אליפסת
האם לאליפסת התינוק )הקטנה מ  65אחוזים וגדולה מ  (40ובו נראים התינוקות כשהם נתמכים באמצעות ידי האם
ואינם מיוצבים היטב.
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שרטוט מס  .4היסטוגרמה של מדד המרחב המשותף הממוצע

12

8

מספר הצמדים

4

0
1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

מרחב משותף ממוצע

במקרים אלה ראש התינוק נשמט או הגו לא נתמך כיאות והתינוקות נראים לא יציבים בידי האם .המגע בין גוף
האם והתינוק נעשה במצב זה בעיקר באמצעות הידיים ולא באמצעות מרכז גופה של האם .בקבוצה זו נמצאו
במחקר הנוכחי  11צמדים המהווים  16.6%מהמדגם .במצב השלישי ,בו החפיפה הממוצעת גדולה )מעל ל65 -
אחוזים( התינוקות נתמכים היטב )ראש ,גו ופלג גוף תחתון( וקרובים מאד לאזור החזה של האם .קירבה זו
מאפשרת להם מגע וקשר עין ,ונראה שבמצב זה הם גם מרגישים את תנועות הנשימה של האם .מרבית התינוקות
במדגם ) 53צמדים( נמצאו בקבוצה זו המהווה שמונים אחוזים מהמדגם הנוכחי .ניתוח שונות בין שלושת
הקבוצות מניב תוצאות מובהקות אך העובדה שבקבוצה הראשונה מצויים רק שני צמדים לא אפשרה לנתח את
מדד המרחב המשותף כמדד קטגוריאלי ובהמשך מדד זה ינותח לכן כמדד רציף.

התזמון )סינכרוניות או מתאם הדדי( – המחושב כמתאם בין סדרות הזמן של נפח האליפסות של האם והתינוק
נע ממתאם חיובי גבוה של ) 0.73המעיד על תיאום גבוה בצמד שבו שינוי בתפישת המרחב של אחד מבני הזוג
מתוזמן באותו כיוון עם האחר( למתאם שלילי מעט פחות גבוה של ) -0.42שבו צמצום מרחב בקרב אחד מבני הזוג
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מתוזמן עם הרחבת מרחב בקרב האחר( .חמישים וחמישה אחוזים מהצמדים הראו מתאם חיובי מעל ל6% .0.2-
הראו מתאם שלילי הנמוך מ .-0.20-יתר הצמדים במדגם הראו מתאם נמוך או העדר מתאם.

טווח המרחבים של האם והתינוק המוגדרים כסטיית התקן של סדרות הזמן של נפחי האליפסות עבור האם
והתינוק נמצאו בממוצע  0.198ו  0.22בהתאמה .טווח המרחבים נע בין  0.1שפירושו מעט שינויים בתפישת
המרחב לעומת  0.35שפירושו שינויים גדולים יותר במרחב האישי בסדרת הזמן.

מוביל/מובל בסדרת הזמן -בקרב  45.3%מהצמדים מצאנו  lagשלילי .התינוק במקרים אלה יזם את השינוי
והאם שינתה את המרחב שלה בעקבותיו .בקרב  43.5%מהצמדים מצאנו עיכוב ) (lagחיובי ,שמעיד על יוזמת
האם לשינוי המרחב .על פי טווח פיזור הנתונים ניתן לראות שלעתים האם מובילה את תהליכי השינוי המרחביים
ולעתים התינוק.
טבלה מס'  :2ממוצעים ,סטיות תקן וטווח מדדי המרחב המשותף.
ממוצע
מרחב משותף ממוצע
תזמון )סינכרוניות( בין האם לתינוק ב lag=0
טווח מרחבי -אם
טווח מרחבי  -תינוק
מוביל/מובל בסדרת הזמן )עיכוב ,lag ,בשניות(

ס.תקן

0.18
0.77
0.2
0.185
0.05
0.198
0.06
0.22
4.00 - 0.58

טווח
0.1 - 1.0
– 0.4 - 0.73
0.09 - 0.34
0.10 - 0.35
-3.0 - 3.0

ג.1.ב :טמפרמנט התינוקות (Rothbart, 1981, 2002) IBQ-R
טבלה מס'  3מראה את הממוצעים וסטיות התקן של סולמות טמפרמנט התינוק כפי שנמדדו במחקר הנוכחי בקרב 66
תינוקות ובמדגם של  120תינוקות בארה"ב ) .(Rothbart, 2003למרות השוני התרבותי באופן הדווח בין האמהות
האמריקאיות לאמהות הישראליות )טבלה מס'  ,(3התוצאות דומות ,וטמפרמנט התינוקות במדגם הנוכחי מתנהג באופן
דומה לזה שנדגם בארה"ב.
ניתוח גורמים שנעשה על ידי  (2003) Garstein and Rothbartתמך בשלשה גורמים גלובליים:

44

:( שכלל את תתי הסולמות הבאיםSurgency/Extraversion)  מוחצנות.1
Approach, Vocal reactivity, High intensity Pleasure, Smiling and laughter, Activity level
and Perceptual Sensitivity
:( שכלל את תתי הסולמות הבאיםNegative Affectivity)  אפקט שלילי.2
Sadness, Distress to Limitations, Fear and negatively, Falling reactivity
:( שכלל את תתי הסולמות הבאיםOrienting/Regulation) ערות לסביבה/ וויסות.3
Low intensity pleasure, Cuddliness, Duration of orienting and Soothability

 לא קיימות בספרות נורמות. מוצגות השכיחויות של שלושת הגורמים במחקר הנוכחי4 בטבלה מס
.3  קיימות רק נורמות להשוואה על פי סולמות המוצא שדווחו בטבלה מס,להשוואה על פי שלושת הגורמים
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( במקביל לנורמות שפורסמו על ידיN=64)  חודשים3  שכיחויות של סולמות טמפרמנט התינוק בגיל:3 'טבלה מס
.(N=120; age 3-6 Months) (2003) Rothbart

I. Activity Level (15 items)

ממוצע

 תקן.ס

Rothbart 3-6M

3.384

0.629

4.00 (SD=.95)

3.81

0.668

3.21 (SD=.81)

3.7

1.025

2.26 (SD=1.03)

4.63

1.038

3.92 (SD=1.04)

4.783

1.057

not available

Baby's gross motor activity, including movement
of arms and legs, squirming and locomotors activity.

II. Distress to Limitations (16 items)
Baby fussing, crying or showing distress while
a) in a confining place or position; b) involved in
caretaking activities; c) unable to perform a desired action.

III. Fear (16 items)

The baby startle or distress to sudden changes in stimulation,
novel physical objects or social stimuli; inhibited approach
to novelty.

IV. Duration of Orienting (12 items)
The baby's attention to and/or interaction with a single
object for extended periods of time.

V. Smiling and Laughter (10 items)
Smiling or laughter from the child in general caretaking
and play situations.

VI. High Pleasure (11 items)
Amount of pleasure or enjoyment related to high stimulus
intensity, rate, complexity, novelty, and incongruity.

4.787

1.049

5.67(SD=0.79)

5.767

0.77

5.32 (SD=0.85)

VII. Low Pleasure (13 items)
Amount of pleasure or enjoyment related to low stimulus
intensity, rate, complexity, novelty and incongruity.

VIII. Soothability (10 items)
Body's reaction of fussing, crying, or distress when
soothing techniques are used by the caretaker

IX. Rate of recovery from distress (13 items)

4.76

0.772 not available

Rate of recovery from peak distress, excitement, or general
arousal; ease of falling asleep.

X. Cuddliness (17 items)
The baby's expression of enjoyment and molding of the
body to being held by a caregiver.

5.33

0.44

5.977(SD=0.58)

XI. Perceptual Sensitivity (12 items)
Amount of detection of slight, low intensity stimuli
from the external environment.

3.666
XII. Sadness (14 items)
General low mood; lowered mood and activity
4.02
specially related to personal suffering, physical
state, object loss, or inability to perform a desired action.
XIII. Approach (12 items)
Rapid approach, excitement, and positive anticipation of
pleasurable activities.
4.02

0.88 3.64 (SD=1.11)
0.87

0.87

not available

4.49 (SD=1.2)

XIV. Vocal Reactivity (12 items)
Amount of vocalization exhibited by the baby in daily
activity.

4.00

0.739

4.33 (SD=0.94)
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טבלה מס'  :4מדדים תיאוריים לגורמים של טמפרמנט התינוק.IBQ -

מדד
מוחצנות
אפקט שלילי
וויסות

ס .תקן
0.53
0.41
0.53

ממוצע
4.12
4.00
5.16

טווח
3.13 – 5.37
2.92 – 4.92
4.12 – 6.08

ג.1.ג :לחץ הורי ( PSI) Parent Stress Index
נתוני הלחץ בקרב האמהות שבמדגם )טבלה  (5הם בתחום הנורמה על פי הנורמות שפורסמו על ידי Abidin
בשנת  .1995בשום צמד לא נרשם ציון לחץ כללי הנחשב קליני )מעל ל (90וגם הציונים של תתי הסולמות
המרכיבים את ציון הלחץ הכללי אינם מעידים על לחץ אם קליני הקשור להתנהגות האם ,יחסה לילד או
לאינטראקציה בינהם.
טבלה מס'  :5טבלת שכיחויות של מדדי הלחץ האימהי על פי ה. PSI

מדדי לחץ הורי

ממוצע

ס.תקן

 .1תגובה הגנתית Defensive Responding

13.06

4.26

7-24

 .2לחץ הורי Parental Dysfunction

22.43

7.39

13-39

 .3לחץ הנובע מאינטראקציה הורה-ילד

17.02

2.22

14-23

טווח

Parent-Child Interaction
 .4לחץ הקשור לילד Child Dysfunction

19.3

 .5לחץ כללי Total Stress

58.76
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4.07
10.86

13-33
45-84

ג.1.ד :חרדה אימהית על פי ה(Beck Anxiety Inventory) BAI :
שתי אמהות בלבד קבלו ציון הגבוה מ  26ונחשב ציון קליני המעיד על כך שסבלו מחרדה חמורה כאשר התינוק
היה בן שלושה חודשים )טבלה מס'  .(6כל שאר האמהות קבלו ציון בתחום הנורמה .בגיל שלושה עשר חודשים
רק אמא אחת קבלה ציון קליני המעיד על חרדה חמורה .הייתה זו אחת משתי האמהות שהיו בחרדה קלינית גם
כשהתינוק היה בן שלושה חודשים .ממוצע רמת החרדה במדגם כולו ירד מהמדידה הראשונה בגיל  3חודשים
למדידה השנייה בגיל שלושה עשר חודשים.
טבלה מס'  :6טבלת שכיחויות נתוני חרדה אימהית על פי שאלון ה .(Beck Anxiety Inventory) BAI
ממוצע

ס .תקן

טווח

מדד
חרדה  3חודשים

7.71

7.4

0-36

חרדה  13חודשים

3.64

4.85

0-26

ג.1.ה :מזג האםThe Adult Temperament Questionnaire (ATQ) :
בטבלה מס'  7מוצגים הממוצעים ,סטיית התקן והטווחים של ציוני טמפרמנט האם .הציונים חושבו לכל תת סולם
בנפרד וגם על פי ארבעה גורמים כלליים שהוצעו על ידי  .(2000) Rothbart, Ahadi & Evansלשאלון
טמפרמנט האם אין עדיין נורמות אך נתונים ראשוניים שנאספו בקרב סטודנטים )גברים ונשים( שנאספו לאחרונה
) (2007מוצגים בטבלה להשוואה.
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טבלה מס'  :7טבלת שכיחויות של מזג האם על פי שאלון ה .ATQ
במודגש מופיעים גורמים כלליים שהוצעו על ידי  Rothbart, Ahadi & Evansבשנת  2000ומתחת לכל גורם
הסולמות המרכיבים אותו .בסוגריים ממצאי השאלון שקבלו החוקרים בקרב  200סטודנטים ) & Evans
.(Rothbart, 2007
מדד
אפקט שלילי
פחד
עצבות
חוסר נוחות
תסכול

ממוצע
3.75
(4.3) 3.24
(4.39) 4.27
(3.94) 4.1
(4.23) 3.36

3.76
מוחצנות
(5.4) 4.9
חיברות
(5.1) 5.3
אפקט חיובי
הנאה בעוצמה גבוהה (5.1) 5.3

ס .תקן
0.59
(.87) 1.0
(.86) .88
(.76) 1.2
(.82) .96

טווח
2.04- 5.12
1.43 – 5.14
2.43 – 6
1.83 – 6.33
1.17 – 4.83

2.0 – 5.1
.59
1.8 – 6.8 (.89) .64
3.6 – 6.6 (.88) .78
3.6 – 6.6 (.73) .78
.83

2.8 – 6.6

רגישות וויסות

5.2

רגישות תפישתית
נייטרלית
רגישות תפישתית -
אפקטיבית
רגישות

2.8 – 6.6 (.70) .90 (4.96) 5.2
2 – 6.8 (.88) 1.08 (5.02) 4.7
2.4 – 6.6 (.79) 1.0 (5.16) 4.7

Negative Affect
Fear
Sadness
Discomfort
Frustration
Extravesion/surgency
Sociability
Positive Affect
High Intensity Pleasure
Orienting/Sensitivity
Neutral Perceptual
Sensitivity
Affective Perceptual
Sensitivity
Associative Sensitivity

ג.1.ו :יחסי גומלין בצמד
בסקאלת 'הערכת יחסי הגומלין' שלושה סולמות המורכבים ממספר פריטים .סולם הבודק את התנהגות האם )6
פריטים( ,סולם לתינוק ) 5פריטים( וסולם לאינטראקציה אם-תינוק ) 2פריטים( .מכיוון שבמחקר הנוכחי נעשה
שימוש בגרסה מוקדמת של הסקאלות ) ;Clark & Seifer, 1983פלדמן (1993 ,נערך ניתוח גורמים בכדי לבדוק
את הטעינות ,וניתוח מהימנות פנימית של הסולמות .נמצא ששלושה עשר הפריטים אכן מתחלקים לשלושה
גורמים עיקריים בלבד החופפים ברובם לשלושת הסולמות המקוריים למעט פריט 'ההתאמה האימהיות' שלפי
פלדמן שייך לסולם האינטראקציה בקשר הזוגי ולפי ניתוח הגורמים הנוכחי שייך ל'התנהגות האמהית'.
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בסולם המציין את ה'התנהגות האימהית' )טבלה  ,8גורם  (1נמצא כי השונות בפריט המודד את 'כיוון המבט' לעבר
התינוק אפסית )כל הערכים ,למעט אחד ,הם  .(5מכאן שגורם זה אינו תורם להבחנה בין האמהות במדגם .הפריט
המודד את 'איכות הקול' טעון גם על גורם ה'התנהגות האימהית' וגם על גורם התינוק בכיוון הנכון בערך באותה
עוצמה .לפי הממצאים ניתן להתייחס לפריטים המרכיבים את סולם ההתנהגות האימהית כמדד חד-ממדי להתנהגות
אימהית .מטבלה מס'  8רואים כי הפריט 'התאמה אימהית' טעון במידה הרבה ביותר על הגורם של 'התנהגות
אימהית' ,וכי הפריטים החיוביים 'התאמה אימהית'' ,רגש הורי'' ,הכרה' ו' -איכות קול' טעונים בכיוון הפוך לפריטים
השליליים 'הפעלת כוח' ו' -השפעה והסטה' .מהימנות פנימית של הסולם )מדד עקיבות פנימית α -של קרונבך(
הכולל את ששת הפריטים הינו .0.75
ניתוח הגורמים מראה כי גם אל הפריטים המודדים את התנהגות התינוק בקשר ניתן להתייחס כמדד חד-ממדי
מכיוון שכולם טעונים במידה רבה על גורם אחד המקביל לסולם המתאים של פלדמן .ניתן לראות כי ,כמצופה,
הפריטים החיוביים 'ערנות' ו' -יוזמה' טעונים בכיוון הפוך לפריטים השליליים 'עייפות'' ,רגזנות' ו' -הסטת מבט'.
מהימנות הסולם ,הכולל את חמשת הפריטים היא אלפא קרונבך של  .0.70הפריט של 'הדדיות זוגית' נמצא כסולם
העומד בפני עצמו ובו פריט אחד בלבד .לפיכך נשתמש בהמשך בשלושה גורמים :התנהגות אימהית )סולם של
שישה פריטים( ,התנהגות תינוק )סולם של חמישה פריטים( והדדיות )רק הפריט 'הדדיות זוגית'() .טבלה מס' .(9
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טבלה מס'  :8ניתוח גורמים על סקאלות 'הערכה של יחסי גומלין' Rating Scale of Interaction and
Style (Clark & Seifer, 1983; Feldmann, 1993) N=65.
מודגשים פריטים הטעונים במידה הגדולה מ .0.3
גורם 3

גורם 2

גורם 1
MOTHER

אמהות
הפעלת כח

-0.02

-0.028

-0.496

Forcing

השפעה והסטה

0.12

0.287

-0.417

Overriding

הכרה/חיקוי/הרחבה

0.2

0.309

0.639

Acknowledging/Imitating/Expanding

כיוון מבט

0.079

0.086

0.088

Parental Gaze

רגש הורי

0.11

0.225

0.655

Parent Affect

איכות קול

0.2

0.331

0.388

Parent Vocal Quality
Baby

תינוקות

Child Gaze Aversion

הסטת מבט

0.01

-0.398

-0.231

ערנות

-0.22

0.824

0.047

Alert

עייפות

-0.22

-0.818

-0.13

Fatigue

רגזנות

0.21

-0.569

-0.230

יוזמה

0.02

0.429

0.179

Fussy
Baby Initiation
Mother-Baby

אם-תינוק
הדדיות זוגית

0.766

0.146

0.166

Dyadic Interaction

התאמה אימהית

0.2

0.290

0.989

Mother Adaptation

טבלה מס'  :9מדדים תיאוריים עבור סקלת יחסי גומלין
ממוצע
יחסי גומלין  -התנהגות אימהי
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סטיית תקן

טווח

4.46

0.6

2.00 – 5.00

יחסי גומלין  -התנהגות תינוק

3.9

0.57

2.00 – 5.00

יחסי גומלין – התנהגות זוגית

3.25

1.11

1.00 – 5.00

ג.1.ז :התקשרות Attachment Q-Sort
ציוני הביטחון הרציפים )ממוצע=  ,0.198ס .תקן =  ,0.252טווח  ,(-.42 - .64התחלקו בקרב הצמדים בדומה
למה שמתקבל בקרב מדגמים עולמיים ) & van IJzendorn, Vereijken, Bakermans Kranenburg
 .(Riksen-Walraven, 2004ארבעים וארבעה מהצמדים ) (66%השיגו ציון התקשרות 'בטוחה' הגדול או שווה
ל  .0.3הציונים על סקלת ה 'תלות' ) (Dependencyשל ההתקשרות )ממוצע =  ,- 0.146ס .תקן =  ,0.33טווח
 (-.68 - .65פוזרו במדגם באופן הבא :ארבעים ושבעה צמדים ) (72%קיבלו ציון שלילי בקורלציה עם חלוקה
אופיינית של כרטיסי התלות .שנים עשר ) (18%קיבלו ציון של  0 – 0.28בהתאמה לחלוקה אופיינית של כרטיסי
התלות .שבעה ) (10%מהצמדים קבלו ציון 'תלות' הגדול מ .0.3 -המתאמים בין ציוני הביטחון למשתנים הבלתי
תלויים יובאו בהמשך )טבלה  .(10לא נמצאו מתאמים בין ציוני התלות למשתנים הבלתי תלויים במדגם למעט
מתאם שלילי ) (r = -.279, p < .05עם סטית התקן )טווח המרחבים( של האם .ככל שטווח המרחבים בו עושה
האם שימוש גבוה יותר ,ציון ההתקשרות על סקלת התלות נמוך יותר.
ג 2.הקשר בין משתני המחקר הבלתי תלויים להתנהגות ההתקשרות
על פי מודל המחקר ההתקשרות היא המשתנה התלוי במחקר זה .ההתקשרות מורכבת משני סולמות ,אחד המודד
'התקשרות בטוחה' והשני 'תלות' .בחלק זה ייבדקו המתאמים בין משתני המחקר הבלתי תלויים )משתני התינוק,
משתני האם ומשתני הקשר בצמד אם-תינוק( לבין עצמם ,ובינם לבין ההתקשרות הבטוחה.
ג.2.א :מערכת הקשרים בין התנהגות ההתקשרות למשתני המחקר.
על מנת להתחיל לבדוק את הקשרים שבין המדדים התלויים והבלתי תלויים במחקר זה מוצגת טבלת מתאמי פירסון
)טבלה  (10שבה ניתן לאתר את כל המתאמים הפשוטים בין המדדים.
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טבלה מס'  :10מתאמי פירסון בין משתני המחקר )(N=64
משתנה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 .1התקשרות בטוחה
 .2מרחב משותף

**.41

 .3תזמון

.07

**.32

 .4טווח-אם

-.19

-.17

*.03

 .5טווח-תינוק

-.16

.02

.24

**.50

 .6חרדה-אם

-.11

*-.25

-.10

-.009

-.014

 .7לחץ – כללי

.237

.236

.038

-.087

-.092

**.39

 .8גומלין – אם

**.37

.14

.07

-.98

-.01

-.19

.11

 .9גומלין – תינוק

**.38

.14

.04

-.016

.081

-.18

-.1

**.45

 .10גומלין – זוג

**.45

.19

-.05

-.15

-.13

-.04

.146

**.66

**.49

 .11תינוק  -מוחצנות

-.06

-.15

.03

.183

.122

.21

-.058

-.17

-.11

-.21

 .12תינוק – שלילי

-.23

-.13

.16

*.309

.74

.11

.082

.03

-.04

-.21

**.59

 .13תינוק  -וויסות

-.08

-.25

.01

-.021

-.209

-.09

-.041

-.22

-.13

*-.26

**.41

.21

 .14אם  -מוחצנות

-.01

-.04

.02

-.201

*.26

.24

.07

*-.27

-.11

-.15

.08

**-.32

.09

 .15אם  -שלילי

.08

*-.23

-.21

-.103

*-.255

-.12

-.039

.14

.19

.10

.06

-.03

.17

-.06

 .16אם  -וויסות

*-.26

.02

-.20

.023

.09

-.04

-.03

-.17

.04

-.10

-.13

*-.25

-.08

.16

* p 〈 0.05 * * p 〈 0.01

הערה .מתאמים המתייחסים ישירות להשערות המחקר )פרק א (7 .נבחנו בהשערה חד-כיוונית.

כפי שניתן לראות בטבלה  ,10המתאמים בין מידת ההתקשרות הבטוחה )משתנה  1בטבלה  (10ובין המשתנים
הבלתי תלויים ,תואמים חלקית להשערות המחקר כפי שיפורט להלן .המתאמים הבאים בין מידת ההתקשרות
הבטוחה ובין מאפייני הקשר אם-תינוק נמצאו מובהקים :המרחב המשותף הממוצע )משתנה ,( r = .41, p 〈 .001 ;2
התנהגות האם בקשר על פי סקלת הערכת יחסי גומלין )משתנה  ,( r = .37, p 〈 .001 ;8התנהגות התינוק בקשר על
פי סקלת הערכת יחסי גומלין )משתנה  ,( r = .38, p 〈 .01 ;9וההתנהגות הזוגית בקשר על פי סקלת הערכת יחסי
גומלין )משתנה  .( r = .45, p 〈 .001 ;10הקשר עם מידת התזמון ,נמצא בכיוון המשוער ,אך לא מובהק )משתנה
 .( r = .07, p 〉 .05 ;3לעומת זאת ,המתאמים בין מידת ההתקשרות הבטוחה ובין מאפייני האם לא נמצאו
מובהקים ,אם כי בחלקם נמצאו בכיוון המשוער -מידת החרדה על פי ה) BAIמשתנה  ( r = −.11, p 〉 .05 ;6ומידת
הלחץ הכללי )משתנה  .( r = .237 , p 〉 .05 ;7לא נמצאו מתאמים מובהקים בין מדד המוביל-מובל בסידרת הזמן
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.01

) (the computed lagלמדדים האחרים במדגם למעט שניים :נמצא מתאם שלילי ) (r = -.301, p < .05עם
ציוני החרדה של האם על סקלת ה  ADIומתאם שלילי עם ציוני הלחץ על סקלת ה .(r = -.355, p < .01) PSI
כלומר ,כשהתינוק מוביל את השינויים במרחב ,ציוני החרדה והלחץ הכללי של האם נמצאו גבוהים יותר.
)מתאמים עם מדד זה לא מופיעים בטבלה .(10
ניתן לסכם את המתאמים שנמצאו בין מידת ההתקשרות הבטוחה ובין המשתנים הבלתי תלויים באופן הבא:
לא נמצאו מתאמים מובהקים בין ההתקשרות הבטוחה לבין מדדי הלחץ ,כצפוי מכך שרמת הלחץ במדגם הנוכחי
היא בתחום הנורמה )טבלה  .5פרק ג.1.ג .(Abidin, 1995 ,כמו כן לא נמצאו מתאמים מובהקים בין ההתקשרות
הבטוחה לבין טמפרמנט התינוק והאם ,כפי שהודגם בספרות )van IJzendorn, Vereijken, Bakermans-
 (Kranenburg & Riksen-Walraven, 2004שמצאו קשר חלש בין ציוני הטמפרמנט של ילדים וציוני
ההתקשרות שלהם שנמדדו באמצעות ה) Attachment Q-sort -פרק א.5.א( .לעומת זאת נמצאו מתאמים
מובהקים בין ההתקשרות הבטוחה לבין המשתנים הבלתי תלויים האחרים ובפרט גודל המרחב המשותף בממוצע.
נמצאו גם מתאמים מובהקים בין המשתנים הבלתי תלויים ובין עצמם )בעיקר אמורים הדברים לגבי מתאמים
חיוביים וגבוהים בין מאפייני האם הכוללים את רמת החרדה ) (BAIורמת הלחץ ההורי ) 0.39 ,(PSIעם מובהקות
 , 0.01וכן לגבי מתאמים חיוביים וגבוהים בין ההתנהגות של הצדדים השונים בקשר על סקאלות הערכת יחסי
הגומלין ,אשר נעים בין  .45 − .66עם מובהקות .0.01
לאור תוצאות מתאמי פירסון הללו נעשה ניתוח רגרסיה ליניארית מרובה היררכית בשני צעדים .בצעד
הראשון נבדקה הרגרסיה בין ההתקשרות הבטוחה לבין המדדים האימהיים שכללו חרדה ולחץ אמהי .בצעד השני
נבדקה הרגרסיה עם כל המשתנים הבלתי תלויים למעט הטמפרמנט .התוצאות מוצגות בטבלה .11
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טבלה  :11תוצאות ניתוח רגרסיה מרובה היררכית של מידת התקשרות בטוחה על משתני המחקר הבלתי תלויים
)(N=64

)b (se

β

t

צעד ראשון :מאפייני אם בלבד
מידת חרדה

)-.004 (.005

-.119

-.738

מידת לחץ אימהי – תסכול הורי

)-.003 (.005

-.101

-.622

מידת לחץ אימהי – יחסי גומלין

)-.007 (.015

-.071

-.482

מידת לחץ אימהי – תינוק

).014 (.007

.271

1.963

צעד שני :הוספת מאפייני הקשר אם-תינוק
מידת חרדה

.077

4,59

1.226

.277
).001 (.005

.027

.186

מידת לחץ אימהי – תסכול הורי

)0 (.005

0

0

מידת לחץ אימהי – יחסי גומלין

)-.010 (.013

-.105

-.763

מידת לחץ אימהי – תינוק

).004 (.007

.080

.597

יחסי גומלין – התנהגות אם

).038 (.061

.096

.620

יחסי גומלין – התנהגות תינוק

).055 (.058

.131

.950

יחסי גומלין – התנהגות זוגי

).052 (.034

.241

^1.519

מידת שימוש במרחב משותף

).578 (.206

.352

**2.811

מידת תזמון

)-.063 (.123

-.063

-.516

קבוע

)-.689 (.375

* * p 〈 0.01 * * * p 〈 0.001

R2

df

F

5,54

***4.639

-1.834

) ^ p 〈 0.1 * p 〈 0.05חד כיווני(

R 2 = .354, F (9,54) = 3.290, p 〈 .01, adj. R 2 = .246

טבלה  11מראה כי התרומה הכללית של מאפייני החרדה של האם ומידת הלחץ האימהי להסבר השונות של מידת
ההתקשרות הבטוחה ללא פיקוח על מאפייני הקשר אם-תינוק ,אינה מובהקת
)  .( R 2 = .077, F (4,59 ) = 1.226, p 〉 .05תרומה זו נמצאה נמוכה עוד יותר לאחר פיקוח על מאפייני הקשר
אם-תינוק )  .( R 2 = .010, F (4,54) = .219, p 〉 .05כלומר ,הממצאים אינם תומכים בהשערה הכללית כי
55

למאפייני האם השפעה משותפת ,ישירה או עקיפה ,על מידת ההתקשרות הבטוחה של התינוק .בהתייחס לתרומה
הייחודית של כל אחד ממאפייני האם ,לא נמצאה השפעה מובהקת כלשהי .כלומר ,הממצאים אינם תומכים
בהשערה  2.3שתפקוד אימהי טוב על סקלת יחסי גומלין יימצא קשור להתקשרות בטוחה ,השערה  2.8שלחץ
אימהי גבוה על סקלת ה PSI -יהיה קשור לציוני בטחון בהתקשרות נמוכים ,והשערה  2.9שחרדה אימהית גבוהה
על סקלת ה BAI -תהיה קשורה לציוני התקשרות בטוחה נמוכים .תוצאה זו אינה מפתיעה מכיוון שמאפייני האם
כוללים את רמת הלחץ והחרדה .רמת הלחץ במדגם זה נורמטיבית ואחוז האמהות עם רמת חרדה קלינית במדגם
נמוך.
לעומת זאת התרומה הייחודית של מאפייני הקשר אם-תינוק להסבר השונות של מידת ההתקשרות
הבטוחה לאחר פיקוח על מאפייני האם ,נמצאה מובהקת )  .( R 2 = .277, F (5,54) = 4.639, p 〈 .001הממצאים
תומכים בהשערה  2כי לקשר אם-תינוק השפעה על מידת ההתקשרות הבטוחה של התינוק עם אמו .בפרט ,נמצאה
תרומה ייחודית מובהקת ליחסי הגומלין ,לאחר פיקוח על יתר המשתנים
)  .( R 2 = .141, F (3,54 ) = 3.926, p 〈 .05הממצאים ,בצרוף המתאמים החיוביים הגבוהים בין שלושת משתני
הערכת יחסי הגומלין )המוצגים בטבלה  ,(10מאוששים לכן את השערה כי למשותף ליחסי הגומלין בין האם
והתינוק השפעה על מידת ההתקשרות הבטוחה של התינוק עם אמו ,אך לאף אחד משלושת היבטי יחסי הגומלין
בפני עצמו אין תרומה ייחודית מובהקת .בפרט ,תרומת יחסי הגומלין-ההתנהגות הזוגית נמצאה בעלת מובהקות
שולית ) .( β = .241 , t (54 ) = 1.519, p 〈 .10
נמצאה תרומה ייחודית מובהקת של גודל המרחב המשותף בממוצע להסבר השונות של מידת ההתקשרות הבטוחה
לאחר פיקוח על יתר המשתנים )  .( R 2 = .096, F (2,54) = 3.994, p 〈 .05הממצאים תומכים בהשערה  2.1כי
מרחב משותף גדול יותר מנבא ציון גבוה יותר של התקשרות בטוחה של התינוק עם אמו .ברגרסיה )טבלה (11
נמצא מתאם חיובי מובהק לגודל המרחב משותף )  .( β = .352 , t (54) = 2.811, p 〈 .01לעומת זאת ,לא נמצאה
השפעה חיובית מובהקת למידת התזמון בין האם והתינוק ,ומכאן שהשערה  2.2שלפיה ככל שהתזמון בין האם
והתינוק טוב יותר ,כך ההתקשרות בטוחה יותר ,לא אוששה .על פי תוצאות המדגם הנוכחי נראה שבניגוד למה
ששוער בפרק המבוא ,ככל שהמרחב המשותף בגיל שלושה חודשים גדול יותר גם ציוני ההתקשרות הבטוחה
גבוהים יותר ,יש לזכור שמדובר במדגם ישראלי שבו צפוי למצוא אחוזים גבוהים יחסית של צמדים עם התקשרות
בטוחה ואחוזים נמוכים מאוד של התקשרות מסוג הימנעות )) (Aפרק א.(5.
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באופן כללי ,המשתנים הבלתי תלויים תורמים במשותף להסבר שונות מידת ההתקשרות הבטוחה של
התינוק )  ,( R 2 = .354, F (9,54) = 3.29, p 〈 .01ותרומתם נאמדת ב 24.6 -אחוזים מסך השונות
)  .( adj. R 2 = .246אחוז השונות התורם לניבוי ההתקשרות נחשב נמוך .אבל אחוז זה דומה לאחוזים שמצאו
מחקרים אחרים שעסקו במדגמים של צמדים בעלי התפתחות תקינה כגון המחקר של (2001) Jaffee et. al.
שעסק בניבוי תבניות התקשרות מניתוח תבניות הדיאלוג הקולי בין האם לתינוק .במחקרים בהם הוכנסו למדגם
אוכלוסיות בעלות התפתחות לא תקינה שנולדו פגים או הופרדו מהאם בשל אשפוז ,עולים אחוזי השונות המוסברת
המנבאים את התנהגות ההתקשרות בצמד ).(Feldman, Weller, Leckman, Kuint, 1999

ג :3.הקשר בין מדדי המרחב למדדים הבלתי תלויים
המדדים הגופניים נמדדים במחקר זה לראשונה ולכן יש חשיבות לבדוק את הקשר שבינם לבין המדדים הבלתי
תלויים האחרים .בהתאם להשערות המחקר תתבצע האנליזה בשני שלבים .ראשית יבדקו השערות מחקר ,3.1
 ,3.8 ,3.6 ,3.5 ,3.3ו 3.9באמצעות רגרסיה מרובה בין מדדי המרחב המשותף לבין מדדי הטמפרמנט )ג.3.א(.
לאחר מכן יבדקו רגרסיה מרובה היררכית בין טווח מרחבי האם ומדדי הטמפרמנט )ג.3.ב(.

ג.3.א :המרחב המשותף ומדדי הטמפרמנט
המרחב המשותף הוגדר במחקר זה כחיתוך בין מרחב האם ומרחב התינוק .זהו אותו מרחב שבו יש חפיפה בין
אליפסת התינוק לזו של האם )פרק ב.4.א( .כאשר האם והתינוק קרובים המרחב המשותף גדול ,וכאשר התינוק
מצוי רחוק מגוף האם המרחב המשותף קטן .במתאמי פירסון )טבלה  (10נמצא מתאם שלילי מובהק בין מדד
הטמפרמנט של האם המכונה "אפקט שלילי" על סקלת ה  ATQוהמרחב המשותף ) .(r = -.23, p < .05ככל
שהאם מדווחת על עצמה כבעלת מזג שלילי יותר ,המרחב המשותף הממוצע בצמד קטן יותר ,דבר המאמת את
השערה  .3.3בכדי לברר את הקשרים הפנימיים שבין מדדי הטמפרמנט לשימוש במרחב המשותף נערך ניתוח
רגרסיה רב משתנית )טבלה .(12
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טבלה  :12תוצאות ניתוח רגרסיה מרובה של המרחב המשותף הממוצע על מזג האם והתינוק )(N=64

)b (se

β

t

תינוק  -מוחצנות

).090 (.074

.201

1.212

תינוק – מזג שלילי

)-.256 (.098

-.442

**-2.629

תינוק  -וויסות

)-.044 (.059

-.099

-.743

אם  -מוחצנות

)-.034 (.054

-.085

-.626

אם  -מזג שלילי

).028 (.048

.070

.573

אם  -וויסות

)-.097 (.035

-.339

-2.746

קבוע

)1.591 (.546

**2.911

* p 〈 0.05 * * p 〈 0.01

R 2 = .193, F (6,57 ) = 2.265, p 〈 .05, adj. R 2 = .108

התרומה הכללית של מזג התינוק להסבר השונות של המרחב המשותף הממוצע ,לאחר פיקוח על מזג
האם ,נמצאה בעלת מובהקות גבולית )  .( R 2 = .117, F (3,57 ) = 2.745, p = .051הממצאים אינם תומכים
בהשערה  ,3.6שיימצא קשר בין מוחצנות התינוק למרחב המשותף .נשללה גם השערה  3.9לפיה יכולת וויסות
טובה של התינוק תנבא מרחב משותף ממוצע גדול יותר .לעומת זאת ,טבלה  12מראה כי נמצא מתאם שלילי
מובהק בין מידת המזג השלילי של התינוק )  ( β = −.442 , t (57 ) = −2.629, p 〈 .01לבין המרחב המשותף
הממוצע בצמד .הממצאים תומכים בהשערה  3.8כי ככל שמזג התינוק נתפש כשלילי יותר על פי דיווח האם על
סקלת ה IBQ -כך נעשה המרחב המשותף בקשר אם-תינוק קטן יותר.
התרומה הכללית של מזג האם ,לאחר פיקוח על מזג התינוק ,נמצאה מובהקת
)  .( R 2 = .123, F (3,57 ) = 2.893, p 〈 .05הממצאים תומכים כללית בהשערה  3כי למזג האם קשר לגודל
המרחב המשותף הממוצע .מטבלה  12עולה כי הממד היחיד במזג האם התורם במובהק להסבר השונות במרחב
המשותף הוא ממד הוויסות )  ( β = −.339 , t (57 ) = −2.746, p 〈 .01דבר המאמת את השערה  .3.5לא נמצאו
אפקטים מובהקים לשני ממדי מזג האם הנוספים .מכאן שהשערה  ,3.1שלפיה לאם מוחצנת על פי ה ATQ-מרחב
משותף ממוצע גדול ,נשללה.
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באופן כללי ,מזג האם והתינוק תורמים במשותף להסבר השונות של מידת המרחב המשותף
)  ,( R 2 = .193, F (6,57 ) = 2.265, p 〈 .05ותרומתם נאמדת ב 10.8% -בלבד מסך השונות
)  .( adj. R 2 = .108הממצאים מראים לכן שאחוזי השונות של גודל המרחב המשותף המוסברים על ידי מדדי
הטמפרמנט נמוכים מאד .יש לזכור שהמרחב המשותף קשור על פי טבלה  11להתנהגות ההתקשרות ,ואילו
התוצאות המתוארות כאן מראות שלטמפרמנט קשר נמוך לגודל המרחב המשותף .ממצא זה מתאים לכן לממצאים
אחרים שנמצאו בספרות )פרק א.5.א( לפיהם לטמפרמנט השפעה נמוכה מאוד על התקשרות.
עיקר התרומה של מזג האם והתינוק לשונות המוסברת במידת המרחב המשותף נובעת מכך שכאשר
לתינוק מזג שלילי נמצאה ירידה בגודל המרחב המשותף )טבלה  .(12ממצא זה מתאים לטענות החוקרים שנסקרו
בפרק א 5.המצביעות על כך שרק במקרים בהם מזג התינוק סוער והאם לא מצליחה להתמודד ולצור תיאום בצמד
יש לטמפרמנט השפעה על תהליכי ההתקשרות .במחקר הנוכחי כאשר האם מדווחת על מזג שלילי של הילד על
סקלת ה ,IBQ -גם המרחב המשותף )שנמצא כאן במתאם גבוה עם ההתקשרות( שנוצר בצמד קטן.

ג.3.ב :טווח המרחבים ומדדי הטמפרמנט
טווחי המרחבים של האם והתינוק הוגדרו במחקר זה כסטיות התקן של סדרות הזמן של גודל האליפסות המייצגות
את מרחב האם ומרחב התינוק .מדד זה משקף את מידת הדינמיות של השימוש במרחב על ידי האם והתינוק .טווח
מרחבים גדול משקף מצב שבו האם או התינוק מאופיינים על ידי מרחב )אליפסה( שמשתנה רבות לאורך זמן
המשחק .מתאמי פירסון )טבלה  (10הראו שקיים מתאם חיובי מובהק בין טווח מרחבי האם לציוני מזג תינוק
שלילי על סקלת ה .( r = .309, p < .05) IBQכמו כן נמצא מתאם חיובי מובהק בין טווח המרחבים של התינוק
לבין מוחצנות האם ) (r = .26, p < .05ושלילי מובהק בין טווח המרחבים של התינוק לבין ה"אפקט השלילי" של
מזג האם על סקלת ה ) ( r = -25, p < .05) ATQהשערה  .(3.4כמו כן נמצאו מתאמים מובהקים בין מדדי
טמפרמנט האם למדדי טמפרמנט התינוק במספר גורמים )טבלה .(10
המדד הגופני שצפוי על פי השערות המחקר )השערות  (3.7 ,3.4 , 3.2להיות קשור לטמפרמנט הוא
טווח מרחבי האם והתינוק .טבלה  13מציגה את תוצאות ניתוח הרגרסיה המרובה ההיררכית של טווח מרחבי האם
על משתני טמפרמנט התינוק בצעד ראשון ,ומשתני טמפרמנט האם בצעד השני.
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טבלה  :13תוצאות ניתוח רגרסיה מרובה היררכית של טווח מרחבי האם ומשתני טמפרמנט התינוק והאם )(N=64

)b (se

β

t

צעד ראשון :טמפרמנט תינוק
בלבד

.076

תינוק-מוחצנות

)0 (.016

.03

.019

תינוק – שלילי

).033 (.02

.27

1.69

תינוק – וויסות

)-.009 (.014

-.088

**-.63

צעד שני :הוספת טמפרמנט אם

.277

תינוק-מוחצנות

).005 (.016

.058

.346

תינוק שלילי

).028 (.021

.227

1.3

תינוק וויסות

)-.012 (.014

-.123

-.895

אם -שליליות

)-.017 (.012

-.191

-1.375

אם – מוחצנות

).023 (.011

0.267

*2.07

).01 (.008

.161

1.254

אם – וויסות
קבוע

R2

).032 (.127

* * p 〈 0 . 01

df

3, 60

6, 54

F

1.509

*2.374

.253

* p 〈 0 . 05

R2 = .215, F (6,58) = 2.374, p 〈 .05, adj. R2 = .124

הצעד הראשון במודל הרגרסיה )טבלה  (13מראה כי התרומה הכללית של מאפייני טמפרמנט התינוק להסבר
השונות של טווח מרחבי האם ללא פיקוח על מאפייני מזג האם אינה מובהקת
) .( R2 = .076, F (3,61) = 1.509, p > .05, adj. R2 = .026כאשר הוספו מדדי טמפרמנט האם בצעד השני המודל
נמצא מובהק .השונות של טווח מרחבי האם המוסברת על ידי כל משתני המזג של האם והתינוק במשותף היא
נמוכה ושווה ל  .0.215כלומר מדדי המזג המשותפים של האם והתינוק תורמים  21.5%בלבד להסבר השונות של
טווח מרחבי האם .מדד מוחצנות האם תורם באופן מובהק להסבר השונות של טווח מרחבי האם ומהווה את
התרומה הגדולה ביותר לשונות זו )  .( β = 2.67 , t (58) = 2.07, p 〈 .05תוצאות אלה מעידות כי כאשר האם
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מדווחת על עצמה כאם מוחצנת על סקלת ה ATQ-היא גם נוטה לעשות שינוי רב במרחב האישי שלה במהלך
המשחק המשותף עם התינוק ,בהתאם להשערה  .3.2לעומת זאת אמהות מופנמות נוטות לשמור על מרחב אישי
בעל גודל קבוע )טווח מרחבים קטן( בזמן המשחק עם התינוק .לא נמצא קשר מובהק בין תינוק בעל מזג מוחצן
לטווח מרחבים אימהי גדול ,בניגוד להשערה .3.7
ניתן לסכם שנמצא קשר חלקי בין מדד המרחב המשותף הממוצע וטווח מרחבי האם מצד אחד ובין מדדי
הטמפרמנט מצד שני .אם מוחצנת משתמשת בטווח מרחבים גדול במשחק המשותף שלה עם התינוק )השערה
 .(3.2ככל שהיא מדווחת על מזג שלילי יותר לגבי עצמה ולגבי התינוק המרחב המשותף הממוצע קטן יותר
)השערות  (3.3, 3.8וטווח המרחבים מצומצם יותר )השערה  .(3.4נמצא גם שככל שהאם מדווחת על וויסות
רגשי טוב יותר שלה עצמה ,גדל המרחב המשותף הממוצע בצמד )השערה  .(3.5לא אוששו ההשערות הקושרות
בין מוחצנות האם ,מוחצנות התינוק וגודל המרחב המשותף הממוצע )השערות  ,(3.1, 3.6הקשר בין מוחצנות
התינוק וטווח מרחבי האם )השערה  (3.7והקשר בין רמת הוויסות של התינוק והמרחב המשותף הממוצע )השערה
.(3.9
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פרק ד :דיון

בעבודה הנוכחית נחקר הקשר שבין מדדים גופניים בצמד אם-תינוק בגיל שלושה חודשים במהלך משחק בחיק
האם ,לבין מדדי ההתקשרות ) (Attachmentבגיל  13חודשים .השערות המחקר התבססו על מודל של מתאם בין
המדדים שנמדדו בגיל שלושה חודשים בצמד למשתנים שנמדדו כשהתינוק הגיע לגיל  13חודשים .כמו כן נבדקו
השערות לגבי הקשר בין המדדים הגופניים ומדדים בלתי תלויים אחרים השייכים לאם ,לתינוק ולמדדי קשר
ביניהם בגיל  3חודשים.
שישים ושש אמהות התנדבו למחקר עם ילדיהן בעקבות פנייה באמצעות מכתב שנעשתה בתחנות
לבריאות המשפחה ,במחלקת יולדות בבית חולים קפלן ובמרכזים אחרים בהן מבקרות אמהות .עקב העדר מדידות
גופניות קודמות למאפייני השימוש במרחב בצמד אם-תינוק ,ומכיוון שמדדי ההתקשרות מושפעים ממדדים אחרים
כמו חרדה ולחץ ) ,(Zeanah, Keyes & Settles, 2003נעשה שימוש באבחונים ושאלונים מתאימים בכדי
לוודא שהתינוקות במדגם הם בעלי התפתחות תקינה והם גדלים במשפחות שאינן סובלות ממתח רב ,קשיים
כלכליים ,רגשיים או פסיכופתולוגיה .ספציפית ,תנאי מקדים להשתתפות תינוק במחקר היה ציון התפתחותי
השווה או גבוה מ 85 -במבחן ביילי בגיל  3חודשים ) ,(BSID-II: Bayley, 1993כמו גם דיווחים של הרופא
ההתפתחותי והאם על היסטוריה רפואית תקינה ,ועקומת גדילה של התינוקות עד גיל  13חודש הנמצאת בתוך
התחום הנורמטיבי המקובל בישראל .האמהות דיווחו על העדר פסיכופתולוגיה במשפחה המידית ובמשפחות
המוצא .באמצעות שאלון ה (Derogatis & Spencer, 1982) BSI -שהוא שאלון הבודק פסיכופתולוגיה ,נמצא
שכל האמהות קבלו ציונים בתחום הנורמה על כל הסקאלות של השאלון .בנוסף ,נערכה בדיקה של מצב המתח
במשפחה ,ורמת החרדה של האם .מכל האבחונים שנעשו ניתן לסכם שמחקר זה נעשה על אוכלוסיית תינוקות
בעלת התפתחות תקינה שגדלו עם אמהות נשואות שחיו עם האב באותו הבית ,שלא סבלו מפסיכופתולוגיה או רמת
מתח גבוהה ,והראו מידה נמוכה של חרדה .רק שתיים מתוך האמהות קבלו ציוני חרדה קליניים.
תוצאת המחקר המענינת ביותר אולי ,הנידונה כאן בסעיף ד.1.ב ,היא כי נמצא מתאם חיובי ומובהק בין
מדד המרחב המשותף לציוני ההתקשרות הבטוחה על סקלת ה  .Attachment Q-Sortכלומר ,כאשר המרחב
המשותף בגיל שלושה חדשים הוא קטן ,ההתקשרות בגיל שלושה עשר חודשים אינה בטוחה .ואילו מרחב משותף
גדול ,כלומר חפיפה גדולה בין מרחבי האם והתינוק המעידה על קירבה פיזית גדולה יותר בין האם והתינוק ,נמצאת
במתאם להתנהגות התקשרות בטוחה.
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ד :.1.דיון בתוצאות על פי השערות המחקר.
ד.1.א :מגדר
השערת המחקר הראשונה הייתה שלא תמצא שונות בין קבוצת הבנים לקבוצת הבנות על כל מדדי
המחקר .אמנם ,באמצעות מבחני  tנמצא שבאף מדד גופני או אחר לא היו הבדלים מובהקים בין ממוצעי הבנים
והבנות .ממצא זה נתמך על ידי חוקרים מתחום ההתקשרות שהראו שלמין הילד אין השפעה על דפוסי ההתקשרות
שמתפתחים ) .(Vaughn & Waters, 1990; Ziv, Aviezer, Gini, Sagi & Koren-Karie, 2000משתנה
המין של הילד גם לא נמצא משפיע על כמות הזמן בו נמצאת האם בקשר גופני עם התינוק ) Baildam et, al.,
 ( 2000ולא משפיע על האינטראקציה הרגשית במשחק פנים מול פנים של אמהות ותינוקות בגיל שלושה חודשים
) .(Gerner, 1999חשוב לציין שבמחקר הנוכחי נבדק הקשר הגופני בגיל צעיר של שלושה חודשים בלבד ,בעוד
שמחקרים שבדקו קשר גופני מאוחר יותר בגיל  9חודשים ו  12חודשים כן מדווחים על שונות בין בנים לבנות.
 (1974) Brooks & Lewisו  ,(2002) Lindahl & Heimannלדוגמא ,דווחו על כך שבנות משתמשות במגע
גופני וקרבה מרחבית ) (proximityרבה יותר בהשוואה לבנים(1993) Brown, Pipp, Martz & Waring, .
הראו שלמין הפעוט יש השפעה על הקרבה לאם ועל המגע אתה ,על פי דפוסי התקשרות שונים שנבדקו בגיל 14
חודשים .נמצאו פחות מגע ופחות קרבה מרחבית ,בקרב בנים בעלי דפוס התקשרות מתנגד ) (Cלעומת בנים עם
דפוס התקשרות בטוח .הבדל זה לא נמצא עבור בנות בעלי דפוס התקשרות מתנגד .בדומה ,נמצא שבקרב בנות
בעלות דפוס התקשרות נמנע ) (Aהייתה קרבה מרחבית מועטה ומגע מינימלי ,אך לא בין בנים בעלי דפוס נמנע.
ייתכן אם כן שמגדר נכנס כגורם משפיע על דפוסי המרחק והמגע בגיל מאוחר יותר ,מעל לגיל שלושה חודשים
שנבדק כאן .מעבר לנושא המגדר ,מעניין לציין שגם במחקר הנוכחי קרבה מועטה ומגע מינימאלי בצמד בגיל
שלושה חודשים אפיינו תינוקות שגדלו להיות לא בטוחים .תוצאה זו נמצאה ללא הבדל בין בנים לבנות ותידון
בפרוט בהמשך.
ד .1.ב :המשתנים הבלתי תלויים והתקשרות
השערת המחקר השנייה ,לפיה יימצא קשר בין המשתנים הבלתי תלויים )הגופניים ואחרים( השייכים
לאם ,לתינוק ולקשר אם-תינוק בגיל שלושה חודשים לבין מידת ההתקשרות הבטוחה של התינוק עם אמו בגיל 13
חודשים אוששה רק בחלקה כפי שיפורט להלן .מידת ההתקשרות הבטוחה של התינוק עם אמו בגיל  13חודשים
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הוערכה באמצעות Waters, 1995; Vaughn & Waters, 1990; Waters & Deane, ) Attachment-Qsort
.(1985
הדיון להלן יתייחס ראשית לכל קבוצת מדדים בנפרד :מדדי האם ,מדדי הקשר אם-תינוק והמדדים הגופניים ,ואחר
כך לכל המדדים ביחד בניסיון לבדוק את הסדר הפנימי בין כל המדדים ויכולתם להסביר את השונות בהתנהגות
ההתקשרות בגיל שלושה עשר חודשים.
מדדי אם והתקשרות:
מדדי האם שנמדדו בגיל שלושה חודשים והיו אמורים על פי השערות המחקר להיות קשורים להתנהגות
ההתקשרות הם שניים :מדד החרדה )הציונים על סקלת ה  (BAIומדד הלחץ )סקלת ה  ,(PSIכאשר בשתי
הסקאלות האם מדווחת דיווח עצמי .כפי שנראה בטבלה  10לא נמצאו מתאמים מובהקים בין מדדי האם וציוני
ההתקשרות .כן נמצאו מתאמים מובהקים בין המדדים לבין עצמם; הלחץ הכללי נמצא בקשר מובהק חיובי עם
מדד החרדה של האם .ציוני המתח הכללי מורכבים משלוש סקאלות העוסקות בתסכול האימהי בעקבות הטיפול
בילד ,הלחץ הקשור לתפישת התינוק כבעייתי והלחץ הקשור ליחסי הגומלין בין האם לתינוק .ייתכן אם כן
שהמתאם הגבוה בין שני המדדים מצביע על חפיפה מסוימת בשני הכלים וכנראה קיימים מרכיבים דומים
בשאלונים הבונים את ציוני החרדה וציוני המתח .בספרות נמצא מתאם גבוה ) (r = .74בין הPSI-Short Form -
בו נעשה שימוש במחקר זה וציוני ה .(Beck & Steer, 1987) Beck Depression Inventory (BDI) -ה-
 BDIנמצא במתאם עם ה BAI-שנמדד במחקר הנוכחי ) Clark, Steer & Beck, 1994; Steer, Clark, Beck
 .(& Ranieri, 1995לפיכך אין להתפלא שנמצא קשר בין ציוני המתח ההורי לציוני החרדה האימהית.
שני המדדים מניבים ציוני רצף ,וקיים גם ציון סף שממנו ומעלה מקובל לדבר על חרדה קלינית ומתח
פתולוגי הקשור להתנהגויות חריגות מהנורמה .במחקר הנוכחי לא נמצא מתח פתולוגי שמעל לציון  90על סקלת
ה .PSI-ממחקרים קודמים ידוע על קשר מובהק ושלילי בין ציוני המתח על סקלות ה  PSIוציוני הבטחון על
סקלת ה .Attachment Q-Sort -אמהות לילדים פחות בטוחים מדווחות על רמת מתח גבוהה לעומת אמהות
לילדים יותר בטוחים .כמו כן אמהות לילדים פחות בטוחים תופשות את ילדיהן כסתגלניים פחות ,מתגמלים פחות,
דרשניים המגלים תנודות במצב הרוח ,מוסחים בקלות ואימפולסיביים .אמהות לילדים פחות בטוחים גם דווחו על
פחות קבלה להתנהגות ילדן .בסולם המתח הקשור להורות ,אמהות לילדים פחות בטוחים דיווחו על תחושת חוסר
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קשר לילדן ,תחושות דיכאוניות ותחושת הורות לא טובה ) Jarvis & Creasey, 1991; Teti, Nakagawa, Das
.(& Wirth, 1991
במחקר הנוכחי גם לא נמצאה חרדה קלינית למעט אצל שתי אמהות כפי שמפורט בפרק ג.1.ד .על פי
מחקרים קודמים ציוני ההתקשרות מושפעים מציוני חרדה קליניים .חרדה המדווחת על ידי האם במהלך החודשים
הראשונים לאחר הלידה מנבאת יחסים בלתי הרמוניים בין האם לתינוק ) & Manassis, Bradeley, Goldberg
 .(Hood, 1995אמהות הנמצאות ברמת חרדה גבוהה נמצאו גם נמוכות על סקלת הזמינות הרגשית וילדיהן נמצאו
נמוכים על סקלת הביטחון בהתקשרות ).(Symons & Douglas, 2001
העדר קשר במדגם הנוכחי בין ציוני המתח והחרדה של האם לציוני ההתקשרות בניגוד לממצא
באוכלוסיה הכוללת אמהות חרדתיות ,מדגיש את ההומוגניות של המדגם ומחזק את ההנחה שמדובר במדגם המייצג
אוכלוסיה בריאה .עובדה זו חשובה במיוחד לתיאור המדדים הגופניים שנבדקים כאן לראשונה ולכן חשוב לערוך
את הבדיקה ראשית באוכלוסיה בריאה.
אפיוני אם חרדתית כוללים מדדים סומאטיים גופניים כגון חוסר תחושה או דקירות קלות ,תחושת חום,
רעד ברגליים ,סחרחורת ,דפיקות לב ,חוסר יציבות ,רעד בידיים ,רעידות בכל הגוף ,קשיי נשימה ,כאב בטן,
עילפון והזעה .סימפטומים אלה יכולים להשפיע ישירות על האינטראקציה הגופנית של האם עם התינוק .העדר
תופעות חרדה בקרב האמהות במדגם לא מבטיח אמנם שכל התופעות הסומאטיות שפורטו לעיל לא הופיעו אך
מעלה את הסיכוי שמדובר באמהות שהרגישו פיזית באופן תקין .בשאלונים המקדימים נשאלה האם אם יש לה
כאבים או שהיא סובלת מסימפטומים פיזיים ביום הצילומים .למעט שתי אמהות שאחת סבלה מכאב גב והשנייה
נקעה את הקרסול לא היו דיווחים מיוחדים .מכיוון שכפי שנראה בהמשך נמצא במחקר זה קשר מובהק בין
המדדים הגופניים בגיל שלושה חודשים לבין ההתקשרות בגיל  13חודשים ,ניתן לצפות שבמדגם הכולל גם אמהות
חרדתיות עם סימנים סומאטיים ,יימצא קשר חזק אף יותר בין המדדים הגופניים בגיל שלושה חודשים וההתקשרות
בגיל  13חודשים.

מדדי סקלת יחסי גומלין והתקשרות
סקלת 'הערכת יחסי הגומלין' )פלדמן (Clark & Seifer, 1983;1993 ,הבנויה משלושה סולמות של פריטים,
סולם המתייחס להתנהגות האם בקשר ,להתנהגות התינוק בקשר ולהתנהגות הצמד ,הראתה מתאם מובהק עם ציוני
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ההתקשרות הבטוחה .כמו כן שלושת הסולמות הראו מתאם מובהק וחיובי זה עם זה .הפריטים המרכיבים את
הסקאלות מכילים פריטים בהם תצפיתנים צריכים לערוך שיפוט קליני בין השאר על התקשורת הגופנית .ישנה
הערכה אינטואיטיבית )לא מדודה( למדדים גופניים .לדוגמה 'הפעלת כוח' ) (Forcingמתייחס לרמת המניפולציה
הפיזית של ההורה על הילד .נבדקת רמת החודרנות הפיזית של האם למרחב האישי של התינוק' .חיקוי' המתייחס
גם לתנועה מוטורית ומתייחס לתזמון המוטורי בצמד' .הדדיות זוגית' ) (Dyadic Reciprocityשבה נבדקת רמת
האינטראקציה של תן וקח בצמד הכוללת גם את חלוקת המרחב הגופני .חשוב לכן לברר עד כמה המדדים
הגופניים שנמדדו כמותית במחקר זה הם משתנים מתערבים בתוך הסקאלות של הכלי להערכת יחסי הגומלין
הכוללות מדדים גופניים איכותיים .ברור זה יידון בהמשך על סמך תוצאות הרגרסיה המרובה שהוצגו בטבלה .11

מדדים גופניים והתקשרות
בכדי לבדוק קשר גופני בגיל  3חודשים בקרב אמהות ותינוקות שעשוי לנבא התנהגות התקשרות בגיל 13
חודש ,נבחרו שלשה מדדים גופניים עיקריים ,המרחב המשותף ,הסינכרוניות של מרחבי האם והתינוק ,ויחסי
מוביל-מובל בסדרת הזמן .מדד גופני רביעי ,טווח המרחבים ,ידון בהמשך.
המדד הראשון ,המכונה 'המרחב המשותף' ,מחושב כגודל החפיפה שבין המרחבים האישיים של האם
ושל התינוק ,כפי שאלו הוערכו על סמך התאמת אליפסות לגופם כמתואר בפרק ב.4.א .ראשית חושבה החפיפה
בין האליפסות )הנמדדת ,באחוזים מנפח האליפסה של התינוק( כפונקציה של זמן במהלך סרט וידיאו של שלוש
דקות של משחק משותף .חפיפה של  100%פרושה שאליפסת התינוק מוכלת לחלוטין בתוך אליפסת האם.
החפיפה הזו היא למעשה מדד לקרבה ) (proximityבין האם לתינוק .אם האם מחזיקה את התינוק קרוב )שרטוט
.2ג( ,ישנה חפיפה גדולה יותר בין האליפסות המעידה על קרבה ) (proximityולכן מרחב משותף גדול.
ניתוח הממוצע וסטיית התקן של מדד המרחב המשותף )טבלה  (2הראה שבגיל שלושה חודשים מוחזקים
רוב התינוקות שבמדגם קרוב מאוד לחלק העליון של גוף האם ורמת החפיפה הממוצעת בין מרחבי האם והתינוק
היא גבוהה ועומדת על  77אחוזים .המרחב המשותף הממוצע של כל צמד אם-תינוק הנו מדד רציף .ניתן בכל זאת
לחלק את הצמדים שבמדגם לשלוש קבוצות איכותיות שהגבולות ביניהן קשים לכימות מדויק .בקבוצה הראשונה
שני צמדים בלבד )כשלשה אחוז מהמדגם( ,והחפיפה הממוצעת שלהם היא  10אחוזים בלבד .בשני מקרים אלה
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האם משכיבה את התינוק על ירכיה ,רחוק מהמרחב האישי שלה )שרטוט .2א ,חפיפה קטנה ,מרחב משותף קטן(
התינוק נמצא רחוק מעיני האם ,הוא אינו חש את תנועות הנשימה של האם ואינו עטוף במעטפת גופה מסביב לגופו.
מרחב משותף ממוצע בערכי ביניים )המאופיין בערכי המרחב המשותף בין כ 45ל 65אחוזי חפיפה( אפיין
קבוצת צמדים שנייה ,שבה התינוקות מוחזקים על ידי האם באוויר או ישובים על ברכיה .במקרים אלה ראש
התינוק נשמט או הגו לא נתמך כיאות והתינוקות נראים לא יציבים בידי האם .המגע בין גוף האם והתינוק נעשה
במצב זה בעיקר באמצעות הידיים ולא באמצעות מרכז גופה של האם .בקבוצה זו נמצאו במחקר הנוכחי 11
צמדים המהווים  16.6%מהמדגם .בקבוצה השלישית נמצאו מירב הצמדים במדגם ורמת החפיפה שלהם נמצאה
גבוהה .כאמור החלוקה לשלוש קבוצות הנה שרירותית במידת מה ,אם כי האפיון של מרחב משותף קטן ,בינוני
וגדול ,והקשר האיכותי בין המרחב לאופן החזקת התינוק על ידי האם נראה עקבי.
המתאם בין מדד המרחב המשותף לציוני ההתקשרות הבטוחה על סקלת ה Attachment Q-Sort
נמצא חיובי ומובהק )טבלה  .(10התוצאות מראות שהתינוקות שהוחזקו רחוק מתחום המרחב האישי של האם
)חפיפה קטנה( ,אופיינו בציונים נמוכים על סקלת ההתקשרות הבטוחה .קרבה פיזית של התינוק אל גוף האם
משחקת על פי קסטנברג ) (1975תפקיד חשוב בוויסות של רמות מתח שריריות ,ויסות התסכול והמתח,
ויצירת תחושה של רגיעה ונוחות )ראה מבוא ,פרק א .(2.ניתן לשער שתינוקות שמורחקים מהמרחב האישי
של האם יתקשו לכן להיעזר באם לצורך הוויסות הגופני המתואר לעיל וייאלצו ללמוד בעצמם את תהליך
הוויסות הגופני ,וירכשו הרגל של לא לנסות לקבל את עזרת האם ,דבר העשוי להוביל לדפוס התקשרות נמנע
) .(Aתינוקות נמנעים מתוארים על ידי  (1978) Ainsworthכתינוקות שנראים כאילו הם לא זקוקים לאם
כשהיא חוזרת אל המעבדה לאחר פרידה .תינוקות אלה גדלים להיות ילדים הבוטחים פחות במבוגרים וגם
נוטים לבקש פחות עזרה ) .(Erickson, Sroufe & Egeland, 1985; Sroufe, 1983בחלק מהמקרים
במחקר הנוכחי בהם החפיפה בין האם לתינוק קטנה ,נראים לעתים מצבים בהם התינוק יוזם גישה קרובה יותר
למרחב האם ,ואילו האם חוזרת ומרחיקה את התינוק מהמרחב האישי שלה ונמנעת מחפיפה יותר גדולה.
הממצא במחקר זה ,של מעט תינוקות במדגם עם מרחב משותף קטן יחד עם המצאות אחוז מאד קטן של דפוס
התקשרות נמנע ) (Aבאוכלוסיה הישראלית ) ,(Sagi et al., 1995מחזק גם הוא את ההשערה שקיים קשר בין
דפוס התקשרות נמנע לבין מרחב משותף קטן .לא ניתן לבדוק זאת במחקר הנוכחי בשל השימוש ב A-Qsort
שמניב ציוני רצף על סקלת הביטחון אך לא מבחין בין קבוצות של התקשרות נמנעת ) (Aודפוס אמביוולנטי-חרד
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) (Cבתוך הקבוצה המאופיינת על ידי ציוני בטחון נמוכים .יהיה זה מעניין ,לכן ,לחזור על מחקר זה בקרב
תרבויות שבהן ניתן למצוא דפוסי התקשרות מסוג נמנע ) (Aבאחוזים יותר גבוהים.
במקרים בהם החפיפה בינונית )קטנה מ 65אחוזים( ולא מאפשרת לאם לתמוך טוב את גוף התינוק ,נראים
תינוקות המנסים לתמוך את גופם בעצמם ועסוקים בייצוב הגוף .במקרים אלה נראים התינוקות כמתנדנדים ,לא
יציבים ומתאמצים לשמור על מנח הגוף .גם קבוצה זו מקבלת ציוני בטחון לא גבוהים .קבוצה זו בתיאוריה יכולה
להכיל את ההתקשרות האמביוולנטית חרדה מסוג  .Cתינוקות אלה שלא קיבלו תמיכה אך גם לא לגמרי הורחקו
מהמרחב האישי של האם עשויים מאוחר יותר לדרוש פיזית קרבה תומכת יותר מגוף האם .מכיוון שהמתאם בין
מדדי המרחב לציוני התקשרות מובהק ,מסתמן שהתופעה היא ליניארית ולא כפי ששוער .כלומר לא אוששה
הטענה בפרק המבוא שילדים המצויים בחפיפה נמוכה ,כמו גם אלו בחפיפה גבוהה עם מרחב האם ,מקבלים ציוני
בטחון נמוכים ואילו צמדים בעלי חפיפת ביניים יהיו בעלי ציוני בטחון גבוהים .כאן המקום להזכיר שבהגדרת
ההתקשרות על פי  (1980) Bowlbyישנם שני מרכיבים עיקריים .מרכיב של קביעות הקשר ומרכיב של איכות
הקשר .על פי קסטנברג ) (1979תנאי הכרחי להיווצרות קשר גופני הוא ייצוב התינוק באופן עקבי בכדי שתוכל
להיווצר תקשורת גופנית נאותה .ניתן אולי להקביל בין התיאוריות ,ולהסיק שייצוב עקבי של הגוף לפי קסטנברג
תורם בחלקו למרכיב הקביעות הפיזית עליו דיבר בולבי.
המדד הגופני השני שבו השתמשנו לצורך ניתוח הקשר להתנהגות ההתקשרות הוא חישוב מתאם בין
סדרות הזמן של אליפסת האם לאליפסת התינוק .זהו מדד הבודק את הסינכרוניזציה )פלדמן  (1993בצמד .מתאם
חיובי מראה שכאשר התינוק מצמצם את המרחב אותו תופש גופו )נפח אליפסת התינוק( גם האם מצמצמת את
המרחב שלה ולהיפך ,הגדלה של נפח האליפסה של האם נעשית ביחד עם הגדלת זה של התינוק .נעשה שימוש
בשיטה המכונה  (Gottman, 1981) time series analysisבכדי לבדוק את התזמון בצמד לאורך סדרת הזמן.
באופן ממוצע מדד התזמון ,המוגדר כמתאם בין סדרת הזמן של נפחי האליפסות של האם והתינוק בגיל
שלושה חודשים ,עמד על ) 0.2עשרים אחוזים( .לא קיימים מחקרים קודמים שבדקו את התזמון בין המרחבים
האישיים של האם והתינוק .אך מחקרים קודמים בדקו את המתאם בין סדרות זמן של האם והתינוק עבור מדדים
שונים מאלו שנבדקו כאן .לדוגמה ,פלדמן ) (1993מצאה בגיל שלושה חודשים סינכרוניות של  11%בין האם
לתינוק עבור מדדים של משחק (2001) Jaffe et.al. .מצאו מתאמים של  10-22אחוזים בהתאמת הקול בין האם
לתינוקה בגיל ארבעה חודשים עם שוני בין אחוזים שנמדדו במעבדה לבין אלו שנמדדו בבית לטובת יתר תזמון
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במעבדה .גם חוקרים אחרים שבדקו תאום בצמד על מדדים אחרים מצאו תזמון באחוזים נמוכים דומים ) & Cohn
 .(Tronick, 1988; Beebe et al. 1985; Warner, 1996באופן יחסי למחקרים אלו שנערכו בגיל שלושה
חודשים ,הסינכרוניות הממוצעת שהתקבלה במחקר זה בין נפח המרחב האישי של האם והתינוק גבוהה.
המתאם החיובי הגבוה ביותר בין האם לתינוק שנרשם במדגם הנוכחי היה  .0.73מכאן אנו למדים שגם
כשהאם והתינוק מתוזמנים מאד הם לא מתואמים באופן מושלם .יש להניח שקיימת חשיבות רבה לרגעים בהם אין
מתאם בין האם והתינוק ,וממצא זה מתאים להשערות ממצאים של חוקרים אחרים .הזמן שבו אין התאמה מכונה
בספרות "הפרעה נורמאלית" .בזמן זה של חוסר תזמון ניתן לתינוק ולאם לבטא סגנון אישי וללמוד על סגנון
האחר כפי שמצאו  (1988) Gianino & Tronickו  (1977) Sternמבדיקת תזמון של תגובות בצמד .מעניין
יהיה לבדוק בעתיד אם הסינכרוניות בצמד יורדת ככל שהתינוק נעשה עצמאי יותר מוטורית וזקוק פחות לנוכחות
הפיזית של האם ,או להיפך – אם תבניות של תזמון הדדי הולכות ונבנות ככל שהתינוק נמצא עם האם ולומד
להשתמש במרחב במקביל לאם .לא נמצא מתאם מובהק בין מדד הסינכרוניות בין מרחב האם למרחב התינוק
למדד ההתקשרות ולכן לא אומתה השערה .2.2
המדד השלישי ששימש לבדיקת הקשר להתנהגות ההתקשרות וחושב באמצעות time series
 ,analysisהנו המוביל-מובל בסדרת הזמן .ספציפית ,נבדק האם יש בצמד מי שמוביל את השינוי במרחב האישי
)נפח האליפסות( .מדד זה מוגדר כעיכוב ) (lead-lag correlationבין סדרות זמן האם והתינוק ,כלומר העיכוב
בין סדרות הזמן שבו המתאם ביניהן הוא מקסימאלי .המדד מייצג את פער הזמן בין השינוי בנפח האליפסה של
האם והתינוק .עיכוב חיובי פירושו שהאם משנה את המרחב האישי שלה ראשונה והתינוק משנה את שלו אחריה.
עיכוב שלילי מייצג מצב שבו התינוק משנה את המרחב האישי שלו ראשון .מהמתאמים לא ניתן להסיק סיבתיות.
כאשר האם מובילה ייתכן ששינוי הנפח של התינוק הוא בתגובה לפעולת האם ,אך אין אפשרות להסיק זאת
בוודאות.
בקרב  % 38.5מהצמדים במחקר הנוכחי התינוק הוא ששינה את נפח המרחב האישי שלו ראשון והאם
שנתה את המרחב האישי שלה אחריו .בדומה האם הובילה את השינוי ב  % 36.5מהצמדים .בקרב % 9.5
מהצמדים לא ניתן היה להסיק קיומו של עיכוב מובהק מתוך סדרות הזמן ,מכיוון שהאם והתינוק נראו כפועלים בו
זמנית .ב % 15לא נרשם מתאם מובהק בין סדרות הזמן של האם והתינוק ולכן לא ניתן לחשב את העכוב.
תוצאה מעניינת היא שלא נמצאה התאמה בין מי מוביל את השינוי בצמד לבין התנהגות ההתקשרות )טבלה .(10
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ישנה חלוקה שווה של מקרים בהם התינוק מוביל ,האם מובילה או תזמון מלא בקרב קבוצת התינוקות להם ציון
גבוה של התקשרות בטוחה ותינוקות בעלי ציון נמוך .ניתן אולי להסיק שהגורם הגופני בגיל שלושה חודשים
הקשור להתנהגות ההתקשרות בין האם והתינוק בגיל  13חודשים ,אינו מי מוביל את השינוי בצמד אלא תופעת
ההדדיות והרגישות להתאמה כפי שהיא נמדדת על ידי המתאם בין סדרות הזמן ולא על ידי העכוב .על פי מחקרי
אורך אחרים )פלדמן (1993 ,בגיל שלושה חודשים שכיחה יותר השפעת בן זוג אחד על משנהו מהשפעה הדדית
אשר בגיל זה היא נמוכה .בגיל תשעה חודשים חלה עליה משמעותית ברמת ההשפעה ההדדית ) Jaffe et.al,
.(2001

ד.1 .ג :היררכיה בין המדדים
במחקרים רבים של דפוסי התקשרות ישנו ניסיון לנבא מתוך הערכה מוקדמת של הצמד את מדדי
ההתקשרות המאוחרים .אבל כדי לקבוע מי בין המדדים המוקדמים קשור במידה רבה יותר ובלתי תלויה למדדי
ההתקשרות המאוחרים ,לא מספיק להראות מתאם מובהק ויש להראות שלא קיימים מדדים נוספים המסבירים את
המתאם .לפיכך נעשה שימוש במודל של רגרסיה מרובה המאפשר לבדוק את הסדר הפנימי בין כל המדדים
שנסקרו עד כה .בשלב השני של ניתוח הרגרסיה המרובה )פרק ג.2.א ,טבלה  (11הוכנסו למודל הרגרסיה מדדים
של האם ,הערכת יחסי גומלין ) (Clark& Seifer, 1983ומדדים גופניים .תוצאות הרגרסיה הצביעו על כך שמדדי
האם לא תרמו תרומה מובהקת לניבוי ההתקשרות וכאשר הוכנסו מדדי סקלת הערכת יחסי הגומלין נמצא
שלמשותף ליחסי הגומלין בין האם והתינוק השפעה על מידת ההתקשרות הבטוחה של התינוק עם אמו ,אך לאף
אחד משלושת היבטי יחסי הגומלין בפני עצמו אין תרומה ייחודית מובהקת .בפרט ,תרומת יחסי הגומלין-
ההתנהגות הזוגית ) ( Dyadic Interactionנמצאה בעלת מובהקות שולית .היה זה מדד 'המרחב המשותף
הממוצע' שתרם את התרומה הגבוהה והמובהקת ביותר לתופעת ההתקשרות בעוצמה גדולה בהרבה מעבר למדדים
האחרים שהוכנסו )טבלה  .(11נראה אם כן שמדד המרחב המשותף תורם תרומה משמעותית לניבוי תופעת
ההתקשרות הרבה מעבר לסקאלת 'הערכת יחסי הגומלין' .מדדי הטמפרמנט נמצאו בעלי השפעה שולית על מדדי
המרחב המשותף ורק מדד הטמפרמנט השלילי של התינוק היה קשור באופן מובהק לניבוי המרחב המשותף בצמד.
גם מדד זה תרם תרומה מאד קטנה לניבוי.

70

התיאוריות שפורטו בפרק המבוא הדנות בחשיבות הקשר הגופני הראשוני להתפתחות הרגשית של
התינוק מקבלות כאן חיזוק אמפירי נוסף ,וזו אחת התוצאות החשובות של מחקר זה :המרחב המשותף הממוצע
בגיל שלושה חודשים ,המשקף מתאם בין האם לתינוק ,מנבא את אופן ההתקשרות הנמדדת בשנה השנייה לחיים.
התיאוריות של וויניקוט המדבר על "סביבה מכילה" ,מהלר המדברת על "אורביט סימביוטי" וביון המדבר על
"מיכל" מקבלות משנה תוקף באמצעות המדידות כמותיות של מרחב וזמן שנערכו כאן.

ד 2.הקשר בין מדדי המרחב המשותף למדדים הבלתי תלויים האחרים
על פי השערת מחקר מספר שלוש ,מזג התינוק יימצא קשור למדידות המרחב בצמד .לשם כך חושב מדד
גופני רביעי' ,טווח המרחבים' בסדרת הזמן של האם ושל התינוק .טווחי המרחבים של האם והתינוק הוגדרו
במחקר זה כסטיות התקן של סדרות הזמן של מרחב האם ומרחב התינוק .מדד זה משקף את מידת הדינמיות של
השימוש במרחב על ידי האם והתינוק .טווח גדול משקף מצב שבו האם או התינוק מאופיינים על ידי מרחב
)אליפסה( שמשתנה רבות לאורך זמן המשחק .טווח קטן מייצג מצב שבו האם או התינוק מאוד נייחים
)סטציונריים( ואינם משנים את נפח האליפסה שלהם במידה רבה.
מדדי הטמפרמנט של האם ושל התינוק נאספו במחקר זה מתוך דיווח עצמי של האם .האם דיווחה גם על
המזג שלה וגם על מזג התינוק .לפיכך אי אפשר לקבוע בוודאות שמדובר במדדים בלתי תלויים .המדדים
מושפעים מהרבה גורמים הקשורים לתפישת האם את עצמה ואת תינוקה ואפשר שהן תפישת מזג הילד על ידי
האם והן מדדי הגוף נגזרים ממזג האם .נמצאו מתאמים מובהקים בין מדדי טמפרמנט האם למדדי טמפרמנט
התינוק במספר גורמים )טבלה  .(10תינוק שדווח עליו שהוא מוחצן דווח על די האם באופן מובהק גם כבעל מזג
שלילי .יש לציין ששאלון ה IBQבנוי על סמך ניתוח גורמים של ארבעה עשר מדדים .המדדים נמצאו מחולקים

לשלושה גורמים אשר בהיותם תוצאה של ניתוח גורמים אינם אמורים להיות במתאם מובהק זה לזה ) Gartstein,
 .(& Rothbart, 2003ייתכן שהמצאות המתאם בין הגורמים של תינוק מוחצן ותינוק בעל מזג שלילי במחקר
זה נובעת מכך שהתינוקות במחקר הנוכחי הנם בני שלושה חדשים בדיוק ואילו אלו ששימשו להגדרת שאלון
ה IBQנעו בין הגילאים של  3-6חודשים.
נמצא גם מתאם חיובי בין טווח מרחבי האם לציוני מזג תינוק שלילי על סקלת ה) IBQטבלה .(10
כלומר ,ככל שהאם דיווחה על תינוקה כבעל מזג יותר שלילי ,היא השתמשה בטווח מרחבים יותר גדול .נקדים
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ונאמר שדיווח על תינוק כבעל מזג שלילי יותר )שעל פי תפישת האמהות במחקר הנוכחי גם מוחצן יותר( עשוי
לנבוע מכך שהתינוק מאד פעיל ולא שקט מוטורית .בעקבות זאת ,ניתן לפרש את התוצאה לגבי המתאם בין טווח
המרחבים של האם לבין מזג התינוק בשני אופנים .ראשית ,ייתכן שטווח מרחבים גדול יותר של האם מאפשר לה
התאמה טובה יותר ל'דרישות המרחביות' של התינוק .כלומר תינוק לא שקט הנע תזזיתית ומאוד פעיל מוטורית
דורש מהאם שינויים רבים במרחב המוצע לו בכדי להתאים עצמה לפעילותו המוטורית הרחבה .ההסבר האחר
האפשרי הוא כי הגדלת טווח המרחבים מאפשרת גם הגדלה של המרחב האישי והרחקה של תינוק הנתפש על ידי
האם כשלילי .הרחקה עשויה להביא להתקשרות לא בטוחה ,מה שאולי מסביר מדוע במחקרים קודמים
) (Crockenberg, 1986; Fiese & Sameroff, 1989נמצא קשר בין טמפרמנט להתקשרות רק כאשר
הטמפרמנט של התינוק מאד סוער והאם מתקשה להתאים את תגובותיה לצרכיו.
יש לזכור שטמפרמנט מולד הוא מדד לשוני בדרך התגובה ויכולת וויסות עצמית ) Rothbart & Posner,
 .(1985הטמפרמנט הינו יחסית קבוע לאורך תקופת התפתחות התינוק ,וניתן לזהות אותו כבר זמן קצר לאחר
הלידה .לא ניתן כמובן לקבוע אם טווח המרחבים הגדול הוא שמביא לתפישת מזג התינוק כשלילי או להיפך .אין
כאן סיבתיות ,אלא רק תיאור כיצד מדדי הגוף קשורים לתפישת טמפרמנט הילד על ידי האם.
במקביל )טבלה  ,(10נמצא גם מתאם שלילי מובהק בין טווח מרחבי התינוק והאפקט השלילי של מזג
האם כפי שדוח על ידה על סקלת ה  .ATQכלומר ככל שהאם תפשה עצמה כשלילית יותר ,טווח מרחבי התינוק
היה קטן יותר .הסיבה לכך אינה ברורה .כמו כן נמצא מתאם מובהק וחיובי בין טווח המרחבים של התינוק לבין
מוחצנות האם .ככל שהאם מוחצנת יותר התינוק משתמש בטווח מרחבים רחב יותר .ייתכן שהתינוק במקרה זה
מגיב למוחצנות של האם על ידי הרחבת טווח השינויים במרחב בכדי להתאים עצמו אליה.
בניסיון להבין את כל מתאמי פירסון ואת הסדר הפנימי בין כל המדדים ,נעשה שימוש בניתוחי רגרסיה
)פרק ג .(3.הממצאים מדגימים את הקשר הנמוך שיש בין מזג להתקשרות בטוחה ואת הקשר שמתגלה בין טווח
המרחבים למדדי המזג .באופן כללי ,מזג האם והתינוק תורמים במשותף להסבר השונות של המרחב המשותף
הממוצע ותרומתם נאמדת ב 10.8% -בלבד מסך השונות .ממצא זה מתאים לממצאים אחרים שנמצאו בספרות
)פרק א.5.א( לפיהם לטמפרמנט השפעה נמוכה מאוד על התקשרות .זאת משום שהמרחב המשותף קשור על פי
טבלה  11להתנהגות ההתקשרות ,ואילו לטמפרמנט קשר נמוך למרחב המשותף הממוצע.
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מדדי המזג של האם והתינוק תורמים במשותף  21.5%בלבד להסבר השונות של טווח מרחבי האם .מדד
מוחצנות האם תורם באופן מובהק להסבר השונות של טווח מרחבי האם ומהווה את התרומה הגדולה ביותר
לשונות זו .תוצאות אלה מעידות כי כאשר האם מדווחת על עצמה כאם מוחצנת על סקלת ה ATQהיא גם נוטה
לעשות שינוי רב במרחב האישי במהלך משחק המשותף עם התינוק )השערה  .(3.2לעומת זאת אמהות מופנמות
נוטות לשמור על מרחב אישי בעל גודל קבוע )טווח מרחבים קטן( בזמן המשחק עם התינוק .כלומר ניתן לראות
איך מזג האם תורם ישירות לתגובותיה הפיזיות .ככל שהאם מדווחת על מזג שלילי יותר לגבי עצמה ולגבי התינוק
היא גם משתמשת במרחב משותף ממוצע קטן יותר וטווח מרחבים מצומצם יותר .נמצא גם שככל שהאם מדווחת
על וויסות רגשי טוב יותר גדל המרחב המשותף הממוצע בצמד .למרות שדווח האם לגבי עצמה הוא סובייקטיבי,
נמצאו כאן עדויות לכך שהמזג כן משפיע על המשחק הפיזי .חוקרי הטמפרמנט לא עסקו עד היום בשאלה האם יש
יחסי גומלין בין דיווח האם על התינוק ודיווח האם על עצמה ) Rothbart, Ahadi, personal communication,
 .(2007מכיוון שאין מחקר בסיסי בתחום הזה לא נערכו השוואות כאלה גם במחקר הנוכחי.

ד 3.מגבלות המחקר
למרות שתוצאות מחקר זה מצביעות על כיוון חדש ומעניין של תקשורת מוקדמת ,לא מילולית ,יש לזכור
שזהו מחקר ראשוני ובסיסי בלבד .המדגם של  66צמדים הוא יחסית קטן .הוא מספיק אולי כדי להתחיל לתאר את
התופעה במדגם הנוכחי אבל הוא רחוק מלאפשר הכללה לאוכלוסייה הרחבה .ממחקרים רבים אנו מכירים את
השוני התרבותי בתפישת המרחב בכלל ויש צורך לבדוק את התופעה בקרב מספר תרבויות לפני שניתן יהיה
להכליל ולהבין את התופעה לעומקה.
השימוש ב Attachment-Qsort -לא מאפשר לחלק את דפוסי ההתקשרות לקטגוריות ולהבחין בין
קבוצות דיכוטומיות כמו דפוס נמנע ) (Aודפוס חרד ).(C
בעיות טכניות רבות התגלו במדידת הפרמטרים הגופניים וביצירת מודלים תלת ממדיים מתוך זוג
מצלמות .מכיוון שבחרנו לעשות את המחקר בבית ולא במעבדה ,מלכתחילה נוצרה שונות סביבתית מכיוון
שהתנאים בכל בית היו מעט שונים .לכך גם יתרון מסוים וגם חיסרון .אמהות חשו בנוח במקום מוכר ורגיל
ונחסכה מהן הדרך הארוכה עם תינוק קטן למעבדה .לעומת זאת מקום הישיבה שנבחר על ידי האם למשחק החיק,
העמיד לא פעם קשיים טכניים של תאורה ומיקום מצלמות .קושי טכני נוסף היה קשור ביציאת האם מתוך טווח
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הצילום אם למשל תינוק פרץ בבכי והאם נאלצה לעמוד ולטייל במרחב כדי להרגיעו .במחקרים בעתיד כדאי
להשתמש בציוד מתוחכם יותר ולהוסיף מצלמה שלישית מלמעלה ,שתספק נתונים מדויקים למודל המתמטי
המחשב את התנועה המרחבית.
תוצאות המחקר יכולות אולי להוות בסיס לבניית תכנית התערבות בקרב צמדי אם-תינוק .מכיוון
שהזמינות הפיזית ההדדית נראית כבעלת תרומה משמעותית לפיתוח דפוסי ההתקשרות .כדאי אולי לנסות ולהביא
את המדדים שנמדדו למודעות בעלי מקצוע העובדים בקרב אוכלוסיה של אמהות לתינוקות צעירים .יחד עם זאת
לא ברור עד כמה התופעה של שימוש במרחב ניתנת בכלל לשינוי .מכיוון שאמהות לא מתכננות את הקשר הגופני,
רחוקים אנו ביותר מההבנה של דרך הלמידה של התופעה ,אזורי מח האחראים לה ,הדרך בה מועברת התופעה
מדור לדור והיכולת לעשות שינוי בתפישת המרחב על רקע תרבותי או על רקע תקשורת בינאישית .כל הנושאים
שהוזכרו הם כר נרחב למחקרים נוספים הנדרשים בתחום השימוש במרחב האישי והיכולת לשתף בו אחרים.
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נספח א :שאלון דמוגרפי
שאלון דמוגרפי
שם הילד/ה___________________:
כתובת____________________________________:
טלפון בבית___________________:
טלפון בעבודה_________________:
תאריך לידת הילד/ה____/____/____:
שנה
מין הילד/ה )הקף(:
ילד/ה:

בכור/ה

חודש יום

זכר/נקבה
שלישי/ת

שני/ה

מוצא האם:

רביעי/ת

אחר____

מוצא האב:

 .1מזרח אירופה

 .1מזרח אירופה

 .2מערב אירופה

 .2מערב אירופה

 .3צפון אפריקה ואסיה

 .3צפון אפריקה ואסיה

 .4אחר )פרט/י(__________

 .4אחר )פרט/י(_________

הילד חי עם) :הקף אחד מהבאים(
 .1האם הביולוגית והאב הביולוגי

 .5האב הביולוגי ואם חורגת

 .2האם הביולוגית ואב חורג

 .6הורים מאמצים

 .3האם הביולוגית בלבד

 .7הורים חורגים

 .4האב הביולוגי בלבד

 .8קרובי משפחה

 .9אחר )פרט/י(__________________________________
תאריך לידה של האם_______/___/

תאריך לידה של האב______/___/

מהלך ההריון _________________________________________________
___________________________________________________________
לידה :בשבוע____

אפגר_____ גובה_______ משקל______

מכרטיס טיפת חלב צייני:

תאריך אחרון  ______:גובה____ משקל____

מהלך הלידה__________________________________________________:
___________________________________________________________
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מחלות ,אשפוזים ותרופות בחודשים הראשונים מיום הלידה של הילד______________
_____________________________________________________________
בדיקת רופא/אחות .1 :תקינה  .2אחרת )פרטי(__________________________
____________________________________________________________
מצב הנישואין של האם:

מצב הנישואין של האב:

 .1נשואה

 .1נשוי

 .2חיה בנפרד מבן הזוג

 .2חי בנפרד מבת הזוג

 .3גרושה

 .3גרוש

 .4אלמנה

 .4אלמן

 .5גרושה ונשואה בשנית

 .5גרוש ונשוי בשנית

 .6אלמנה ונשואה

 .6אלמן ונשוי

 .7לא נשאה מעולם

 .7לא נשאה מעולם

 .8לא נשאה מעולם חיה עם בן/בת זוג

 .8לא נשא מעולם חי עם בן/בת זוג

השכלת האם:

השכלת האב:

 .1סיימה בית ספר יסודי

 .1סיים בית ספר יסודי

 .2סיימה בית ספר תיכון

 .2סיים בית ספר תיכון

 .3לימודים מקצועיים אחרי התיכון

 .3לימודים מקצועיים אחרי התיכון

 .4לימודים אקדמאים חלקיים )ללא תואר(

 .4לימודים אקדמאים חלקיים )ללא תואר(

 .5בעלת תואר אקדמאי ראשון

 .5בעל תואר אקדמאי ראשון

 .6בעלת תואר אקדמאי שני ומעלה

 .6בעל תואר אקדמאי שני ומעלה

)או מקביל לו(
תעסוקת האם:

)או מקביל לו(
תעסוקת האב:

 .1אינה עובדת או מובטלת

 .1אינו עובד או מובטל

 .2עצמאית  -משרה חלקית

 .2עצמאי  -משרה חלקית

 .3עצמאית  -במשרה מלאה

 .3עצמאי  -במשרה מלאה

 .4שכירה במשרה חלקית

 .4שכיר במשרה חלקית

 .5שכירה במשרה מלאה

 .5שכיר במשרה מלאה

 .6שכירה במשרה מלאה ועבודה נוספת

 .6שכיר במשרה מלאה ועבודה נוספת

תעסוקת האם לפני הולדת הילד_____________________________
תעסוקה נוכחית של האם_________________________________
מספר שעות עבודה בשבוע של האם_________________________
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תעסוקת בן הזוג_______________________________________
מקום הימצאו של הילד בשעות היום:
 .1הילד נמצא בבית
 .2הילד נמצא בבית עם מטפלת
 .3משפחתון :מס' ילדים____ מס' שעות ביום___ משעה___ עד שעה_____
 .4מעון:

מס' ילדים____ מס' שעות ביום___ משעה___ עד שעה_____

אם לילד יש אחים ו/או אחיות בבית ,ציין/י בבקשה את מינם ואת גילם:
גיל

מין
.1
.2
.3

האם יש עוד מבוגרים בבית שיש להם מגע עם הילד? כן )פרטי(____________
לא
הכנסה חודשית ממוצעת כוללת )הקף אחד(:
 .1מתחת ל 1000 -ש"ח

 4000 - 5000 .5ש"ח

 1001 - 2000 .2ש"ח

 5001 - 7000 .6ש"ח

 2000 - 3000 .3ש"ח

 7001 - 9000 .7ש"ח

 3001 - 4000 .4ש"ח

 .8מעל ל -9001ש"ח בחודש

* האם יש במשפחה היסטוריה פסיכיאטרית ו/או אשפוזים )הקף( :כן

לא

אם כן פרט/י את מידת הקרבה המשפחתית___________________.
* האם הילד מקבל תרופות כלשהן באופן קבוע?_________________________
* האם את סובלת ממגבלה פיזית/גופנית ? כן

לא

פרטי_______________________________________________________
* האם במהלך השבוע האחרון וביום הצילומים סבלת מכאבים או מגבלות גופניות שהגבילו את
תנועת גופך?  :כן

לא

אם כן פרטי את אזור הכאב/כאבים וכיצד הם מגבילים את תנועת הגוף:
___________________________________________________________________
_______________________________________________________
על מנת שנוכל ליצור עמך קשר במקרה של שינוי כתובת ,אנא מלא את הפרטים הבאים:
שם קרוב משפחה או חבר קרוב___________________טלפון_____________________

78

נספח ב :שאלון מאורעות חיים

שאלון מאורעות חיים
להלן מתוארים מאורעות חיים שעשויים להביא לשינוי בחיי האנשים המתנסים בהם .נבקשך להעריך כל מאורע
שקרה בחייך במהלך השנה האחרונה כ "טוב" או "רע" עי סימון  Xבמקום המתאים .בנוסף ,אנא צייני  Xבתוך
הריבוע המתאים ,באיזו מידה מאורע זה השפיע על חייך :שום השפעה ,קצת השפעה ,השפעה מתונה ,השפעה רבה.
אם המאורע לא התרחש השאירי את הפריט ריק.
סוג המאורע
טוב
 .1מחלה או פציעה קשה של ילד
 .2בן זוג נפטר
 .3שינוי בבריאות פיזית
 .4פירוד מבן הזוג
 .5מחלה או פציעה קשה של אחד
מבני המשפחה הקרובה )חוץ מילדים(
כמו הורה ,אח/ות ,בן זוג ,סבא/סבתא
 .6חבר טוב נפטר
 .7שינוי מהותי במצב כלכלי
 .8פציעה או פגיעה גופנית
 .9גרושין
 .10משהוא מבני המשפחה הקרובה
)חוץ מבן זוג ,אב/אם ,סבא/סבתא( נפטר
 .11אובדן בן משפחה במערכה או במבצע צבאי
או בפיגוע.
 .12בן/בת נפטר/ה
 .13מחלה או פציעה של עוד ילד
 .14כניסה להריון
 .15אשפוז פסיכיאטרי
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רע

השפעת המאורע על חייך
אין
קצת השפעה השפעה
רבה
השפעה השפעה מתונה

נספח לשאלון מאורעות חיים
אנא פרטי את המאורעות שציינת בדף הקודם:
 .1המאורע________________________________________________:
פירוט____________________________________________________ :
.2

המאורע________________________________________________:

פירוט____________________________________________________ :
 .3המאורע________________________________________________:
פירוט____________________________________________________ :
 .4המאורע________________________________________________:
פירוט____________________________________________________ :
 .5המאורע________________________________________________:
פירוט____________________________________________________ :
 .6המאורע________________________________________________:
פירוט____________________________________________________ :
 .7המאורע________________________________________________:
פירוט____________________________________________________ :
 .8המאורע________________________________________________:
פירוט____________________________________________________ :
 .9המאורע________________________________________________:
פירוט____________________________________________________ :
 .10המאורע________________________________________________:
פירוט____________________________________________________ :
 .11המאורע________________________________________________:
פירוט____________________________________________________ :
 .12המאורע________________________________________________:
פירוט____________________________________________________ :
 .13המאורע________________________________________________:
פירוט____________________________________________________ :
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נספח ג :שאלון טמפרמנט אם

תאריך__________________

שם________________ :

שאלון להערכת טמפרמנט אמהות

הוראות
בדפים הבאים תמצאי משפטים והיגדים בהם משתמשים אנשים לתאר את עצמם .אין תשובה נכונה או לא נכונה.
כל האנשים הם מיוחדים ושונים זה מזה ,ובדיוק על השוני הזה ברצוננו ללמוד .בבקשה ,קראי כל משפט בתשומת
לב והעריכי כמה טוב הוא מתאר או אופייני לך .הקיפי את התשובה המתאימה לך:

הקיפי #

אם ההיגד הוא:

1

לא נכון בכלל בשבילך

2

לא נכון במידה רבה בשבילך

3

די לא נכון בשבילך

4

לא אמת אבל גם לא שקר בשבילך

5

די נכון בשבילך

6

נכון במידה רבה עבורך

7

נכון מאוד בשבילך

אם אחד המשפטים לא מתאים לך )לדוגמה ,משפט על נהיגה במכונית ואת בכלל לא נוהגת( אז הקיפי ") " Xלא
רלוונטי( .בדקי בסוף שענית על כל הפריטים.
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.1

.2

לא נכון

לא נכון

לא נכון

בכלל

במידה רבה

במקצת

.3

.4

.5

.6

.7

X

לא אמת גם

נכון במקצת

נכון במידה

נכון מאוד

לא

לא שקר

רבה

מתאים

 .1אני נעשית מפוחדת בקלות.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .2אני לעתים קרובות מאחרת לפגישות.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .3לפעמים מאורעות קטנים גורמים לי להרגיש שמחה בעוצמה רבה.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .4אני מוצאת שרעש חזק מאוד מעצבן.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .5לעתים קרובות קשה לי לעבור לסירוגין בין שתי משימות שונות.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .6לעתים נדירות אני מתעצבנת כאשר עלי לחכות בתור שמתקדם לאט.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .7אני לא איהנה מלהקשיב למוזיקה חזקה יחד עם מופע של תאורת לייזר
1

2

3

4

5

6

7

X

 .8הרבה פעמים אני מתכננת תוכניות ואחר כך אני לא מבצעת אותן.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .9לעתים רחוקות אני מרגישה עצובה לאחר שאני נפרדת מחברים או קרובי משפחה.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .10פרטים ויזואליים שקשה להבחין בהם לעתים נדירות תופשים את תשומת לבי.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .11אפילו כשאני מלאת אנרגיה ,אני מסוגלת לשבת בשקט ללא קושי אם זה נחוץ.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .12להסתכל למטה לאדמה ממקום מאוד גבוהה יגרום לי תחושה לא נוחה.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .13כאשר אני מאזינה למוזיקה ,אני בדרך כלל ערה לצלילים רגשיים עדינים.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .14אני לא איהנה מעבודה הכרוכה בהתרועעות עם הציבור.
1
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2

3

4

5

6

7

X

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

X

לא נכון

לא נכון

לא נכון

לא אמת גם

נכון במקצת

נכון במידה

נכון מאוד

לא

בכלל

במידה רבה

במקצת

לא שקר

רבה

מתאים

 .15אני מסוגלת לבצע משימה אפילו כאשר אני מעדיפה שלא לעשות זאת.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .16לפעמים אני לא נהנית מאירועים ופעילויות שבהם אני אמורה ליהנות.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .17אני מוצאת שזה מאוד מטריד שחנות לא מחזיקה מוצרים שאני רוצה לקנות.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .18אני נוטה לשים לב לאספקטים רגשיים בציורים ותמונות.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .19בדרך כלל אני אוהבת לדבר הרבה.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .20לעתים רחוקות אני נעשית עצובה כשאני צופה בסרט עצוב.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .21הרבה פעמים אני ערה לצפצוף הציפורים בסביבה שלי.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .22כשאני סגורה במקומות צרים כמו מעלית ,אני חשה לא בנוח.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .23כשאני מאזינה למוזיקה ,אני נוטה להגביר ולשמוע בקול רם יותר מאנשים אחרים.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .24לפעמים אני מבינה דברים בצורה אינטואיטיבית.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .25לפעמים דברים קטנים גורמים לי להרגיש עצב כבד.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .26קל לי להתאפק ולא לצחוק במקרים שצחוק לא יהיה הולם.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .27אני יכולה להכריח את עצמי לעבוד על משימה שקשה לי ,אפילו כשאין לי כוח לנסות.
1
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2

3

4

5

6

7

X

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

X

לא נכון

לא נכון

לא נכון

לא אמת גם

נכון במקצת

נכון במידה

נכון מאוד

לא

בכלל

במידה רבה

במקצת

לא שקר

רבה

מתאים

 .28לעתים רחוקות יש לי ימים שבהם אני לא מרגישה רגעים של אושר רב.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .29כאשר אני מנסה להתרכז ,קל מאוד להסיח אותי.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .30קרוב לודאי שאני איהנה מלשחק משחק וידאו מהיר ,אשר משמיע קולות חזקים ומלווה בהרבה אורות
בוהקים ומבריקים.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .31כל פעם שאני צריכה לשבת ולחכות למשהו )כמו בחדר המתנה( ,אני נעשית עצבנית.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .32לעתים קרובות אור חזק מדי מפריע לי.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .33לעתים נדירות אני שמה לב לצבע העיניים של אנשים.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .34לעתים רחוקות ,אני נעשית עצובה כשאני שומעת על מאורעות עצובים.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .35כאשר מפסיקים אותי או מפריעים לי ,אני בקלות חוזרת להתרכז במה שעשיתי לפני כן.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .36אני מוצאת ,שרעשים מסוימים של שריטות וחריטות מאוד מטרידים.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .37אני אוהבת שיחות שמשתתפים בהן הרבה אנשים.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .38בדרך כלל אני אדם סבלני.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .39כשאני נחה עם עיניים סגורות אני לפעמים רואה דימויים חזותיים.
1
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2

3

4

5

6

7

X

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

X

לא נכון

לא נכון

לא נכון

לא אמת גם

נכון במקצת

נכון במידה

נכון מאוד

לא

בכלל

במידה רבה

במקצת

לא שקר

רבה

מתאים

 .40קשה לי מאוד להתרכז כשאני בלחץ.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .41לפעמים ,הראש שלי מלא בהמון מחשבות ודימויים.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .42אורות חזקים לפעמים מפריעים לי.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .43בקלות אני נמנעת מלדבר שלא בתורי ,אפילו כשאני נלהבת ורוצה לבטא רעיון.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .44אני לא חושבת שאני איהנה מרכבת הרים מהירה בלונה פרק.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .45לפעמים אני מרגישה עצובה למשך יותר משעה.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .46לעתים רחוקות אני נהנית מלהיות בחברת אנשים רבים.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .47אם אני חושבת על משהו שצריך לעשות ,אני בדרך כלל ניגשת לעשותו.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .48לא צריך הרבה בשביל לתסכל אותי או להרגיז אותי.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .49לא צריך להתאמץ הרבה כדי להוציא ממני תגובת שמחה.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .50כשאני שמחה ומתלהבת מאירוע שעומד להתרחש ,אני מתקשה להתרכז במשימות שדורשות ריכוז.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .51לפעמים ,אני חשה תחושת אימה או פאניקה בלי סיבה נראית לעין.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .52הרבה פעמים אני שמה לב לניחוחות וריחות.
1
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2

3

4

5

6

7

X

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

X

לא נכון

לא נכון

לא נכון

לא אמת גם

נכון במקצת

נכון במידה

נכון מאוד

לא

בכלל

במידה רבה

במקצת

לא שקר

רבה

מתאים

 .53לעתים קרובות אני מתקשה להתגבר על התשוקה שלי לאוכל ,שתייה וכו.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .54אורות צבעוניים מהבהבים מפריעים לי.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .55בדרך כלל אני מסיימת לעשות דברים לפני המועד )לדוגמה משלמת חשבונות ,מכינה עבודות(.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .56לעתים קרובות אני מרגישה עצובה.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .57אני מודעת לדרך שבה צבעים ותאורה בחדר משפיעים על מצב רוחי.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .58אני בדרך כלל נשארת רגועה ולא מתוסכלת כאשר דברים לא הולכים לי חלק.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .59מוזיקה חזקה לא נעימה לי.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .60כשאני מתלהבת ממשהו ,בדרך כלל קשה לי שלא לקפוץ ישר לעניין מבלי לשקול את התוצאות
האפשריות.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .61קולות חזקים לפעמים מפחידים אותי.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .62לפעמים אני חולמת על מקומות בצורה ברורה ומפורטת שאינם דומים למקומות שראיתי במציאות.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .63כשאני רואה חפץ יפה בחנות ,בדרך כלל קשה לי מאוד להתאפק שלא לקנות אותו.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .64אני איהנה מלצפות במופע לייזר עם הרבה אורות צבעוניים מהבהבים.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .65כשאני שומעת על מאורע לא שמח ,אני מייד נעשית עצובה.
1

86

2

3

4

5

6

7

X

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

X

לא נכון

לא נכון

לא נכון

לא אמת גם

נכון במקצת

נכון במידה

נכון מאוד

לא

בכלל

במידה רבה

במקצת

לא שקר

רבה

מתאים

 .66כשאני צופה בסרט ,אני לא שמה לב איך משתמשים בתפאורה כדי להדגיש את מצב הרוח של הדמויות.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .67אני בדרך כלל אוהבת לבלות את זמני הפנוי בחברת אנשים.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .68זה לא מפחיד אותי אם אני חושבת שאני נמצאת לבד ופתאום אני מגלה שמשהוא נמצא קרוב.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .69אני בדרך כלל מודעת לדרך שבה מזג האוויר משפיע על מצב הרוח שלי.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .70צריך לעבוד קשה כדי לשמח אותי מאוד.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .71לעתים רחוקות אני מודעת למבנה והמרקם של דברים שאני מחזיקה.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .72כשאני חוששת מהדרך שבה דברים יסתיימו אני נמנעת מלהתמודד עם הסיטואציה.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .73אני במיוחד נהנית משיחות שבהן אני יכולה להגיד דברים מבלי לחשוב עליהם קודם.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .74מבלי להתאמץ ,רעיונות יצירתיים מופיעים לי פתאום.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .75כשאני מנסה משהו חדש ,אני לעתים נדירות דואגת לאפשרות שאכשל.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .76קל לי לעצור התנהגויות מצחיקות שלי שעשויות להיות בלתי הולמות.
1

2

3

4

5

6

7

X

 .77אני לא איהנה מהתחושה המלווה משימה כמו לצרוח הכי חזק שאפשר.
1

87

2

3

4

5

6

7

X

נספח ד :שאלון חרדה אמהית BAI
מתחת מופיעה רשימה של סימפטומים שכיחים של חרדה .אנא קראי כל פריט ברשימה בעיון .צייני עד כמה הפריע
לך כל אחד מהסימפטומים בשבוע האחרון ,כולל היום ,ע"י סימון  xבמקום המתאים בטור שליד כל סימפטום.
מקראה:
) (0כלל לא משקף
) (1משקף במקצת  -לא הפריע לי במידה רבה
) (2משקף באופן בינוני – זה היה מאוד לא נעים לי אך הצלחתי לעמוד בזה
) (3משקף במידה רבה – אני בקושי יכולתי לעמוד בזה
 .1חוסר תחושה או תחושת דקירות קלות )"קוצים"(
 .2תחושת חום
 .3רעד ברגליים
 .4חוסר יכולת להירגע
 .5פחד מכך שהגרוע ביותר יתרחש
 .6סחרחורת
 .7דפיקות לב
 .8חוסר יציבות
 .9בעתה
 .10עצבנות
 .11תחושות של חנק
 .12רעד בידיים
 .13רעידות )בכל הגוף(
 .14פחד מאיבוד שליטה
 .15קשיי נשימה
 .16פחד ממוות
 .17מפוחדת
 .18כאב בטן או קיבה עצבנית
 .19עילפון
 .20אודם בפנים )הסמקה(
 .21הזעה )לא עקב חום(
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

נספח ה :שאלון לאיתור פסיכופתולוגיה BSI

שאלון BSI
להלן רשימה של בעיות ותלונות שיש לפעמים לאנשים .קראי כל פריט בעיון וסמני ב  Xאת העמודה המתאימה
כדי לתאר באיזו מידה סבלת מבעיה זו בחודש האחרון כולל היום.
בכלל
לא

במקצת במידה
בינונית

במידה מאד
רבה

עד כמה סבלת מ:
 .1עצבנות
 .2הרגשת עילפון או סחרחורת
 .3מהמחשבה שמישהו אחר יכול לשלוט על מחשבותיך
 .4הרגשה שאחרים אשמים
 .5קשיים בזיכרון
 .6מתרגזת ומתעצבנת מהר
 .7כאבים בלב או בחזה
 .8פחד במקומות פתוחים
 .9מחשבות לשים קץ לחייך
 .10הרגשה שאי אפשר לסמוך על מרבית האנשים.
 .11חוסר תיאבון
 .12הרגשת פחד פתאומי ללא סיבה
 .13התפרצויות זעם שלא יכולת לשלוט בהן
 .14הרגשת בדידות גם כשהינך בחברת אנשים
 .15הרגשה שמשהו מפריע לך לבצע דברים
 .16הרגשת בדידות
 .17הרגשת עצבות
 .18חוסר עניין בדברים
 .19הרגשת פחד
 .20הנך נפגעת בקלות
 .21הרגשה שאנשים אינם ידידותיים או שאינם
מסמפטים אותך
 .22הרגשה שהנך נחותה מאחרים
 .23בחילה או אי שקט בבטן
.24הרגשה שאנשים מסתכלים או מדברים עלייך
 .25קושי להירדם
 .26צורך לחזור ולבדוק מה שעשית
 .27קושי בהחלטה
 .28פחד לנסוע באוטובוס או ברכבת
 .29קושי בנשימה
 .30גלי חום או קור
 .31צורך להימנע ממקומות או פעולות מסוימים היות
ומפחידים אותך
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בכלל
לא

במקצת במידה
בינונית

במידה מאד
רבה

 .32שהראש נעשה ריק
 .33שהגפיים כאילו מאובנות או דקירות בחלקים שונים
של הגוף
עד כמה סבלת מ:
 .34מחשבה שמגיע לך עונש על חטאיך
 .35חוסר תקווה לגבי העתיד
 .36קשיי ריכוז
 .37הרגשת חולשה בחלקים מגופך
 .38הרגשת מתח
 .39מחשבות על מוות
 .40דחף להכות ,לפצוע או להזיק למשהו
 .41דחף לשבור ולהפוך דברים
 .42הרגשת מבוכה בחברה
 .43הרגשת אי נוחות פנימית
 .44חוסר הרגשת קרבה לאנשים
 .45התקפי פחד או פאניקה
 .46נכנסת לויכוחים רבים
 .47הרגשת מתח כשאת נשארת לבד
 .48שאחרים אינם מעריכים כראוי את הישגיך
 .49חוסר שקט כזה שאינך יכולה לשבת במקום אחד
 .50הרגשת חוסר ערך
 .51הרגשה שאנשים ינצלו אותך )אם תיתני להם(
 .52הרגשות אשמה
 .53הרגשת שמשהו לא בסדר עם הראש שלך
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BSI  תוצאות:נספח ו
Brief Symptom Inventory (BSI) (Derogatis ממוצע וסטיית תקן של שאלון לאיתור פסיכופתולוגיה
.(Gilbar & Ben-Zur, 2002)  & (במחקר הנוכחי בהשוואה לנורמות הישראליותMelisaratos, 1983

Current
research N =
66

Israeli Norms
N = 262
Subscale
M
Global Severity Index (GSI) 0.74

M

SD

SD

0.56 0.39
0.45

Positive Symptom Total (PST)

12.96

Positive Syndrom Distress
Index (PSDI)

10.08

1.36
0.49

Somatization 0.67

0.66 0.29

0.43

0.98

0.79 0.59

0.65

0.73

0.69 0.39

0.62

0.72

0.66 0.37

0.58

0.87

0.67 0.58

0.58

0.69

0.69 0.45

0.47

Obsession
Interpersonal Sensitivity
Depression
Anxiety
Hostility
Phobic Anxiety 0.49

0.58
0.48
0.32

Paranoid 0.89

0.75 0.30

0.52

Psychoticism 0.58

0.60 0.20

0.51
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 חישובים מתמטיים של אליפסות האם והתינוק:נספח ז
An ellipse surrounding the entire body of baby (including arms and legs) was fitted in the
best way possible. Another ellipse was projected on mother's body. Mother's ellipse
contained hair line in mid forehead, sticker in mid shoulders and arms. The space of each
ellipse (mom and baby) was calculated every 7 frames using the following equation:

π r1 r2 = ellipsespa ce (a)
r1

r2

Then, we calculated the overlap area between the two ellipses.
In the following graph, the left upper hand side graph is showing the raw data over 3
minutes of the space of mom’s ellipse (in pixels) in green, the light blue line represent the
volume of baby’s ellipse and the black line represent the overlap volume (in pixels) of
their ellipses over time.

In the next step using time series analysis method, we calculated and plotted the
correlation between the volumes of mom’s ellipse to the volumes of baby ellipse over the
entire video segment of 3 minutes.
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(b) Mom-Baby correlation:
Xi = Baby volume at frame i. (i = 1……N)

Yi = Mom volume at frame i. (i = 1……N)
. X = Average space of baby’s ellipses over the entire time series
. Y = Average space of mom’s ellipses over the entire time series

X cov m (Y , X ) =

∑ (Y

N − m −1
n =0

n+m

)(

)

Y X n − X = Plot

Normalized such that auto correlation at Lag=0 is 1.
An example of such procedure can be seen in the right hand side of the upper graph. In
this example one can see that the mother-baby correlation is positive .32 which means
that when one is expanding ellipse’ volume the other expand as well and when one is
decreasing ellipses’ volume the other follows. The mom-baby correlation is plotted as
function of Lag in seconds. If the Lag is positive the mom is leading and if the Lag is
negative the baby is leading. In our example, the Lag is -2 which means that in this
specific case the baby initiates the change and mom follows.
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נספח ח :מכתב לאמהות המפרט את הפרוצדורות וסודיות
האוניברסיטה העברית בירושלים

THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
 THE FACULTY OF SOCIAL SCIENCESהפקולטה למדעי החברה
לאם שלום,
תודה שהסכמת להשתתף במחקר העוסק בתקשורת לא מילולית בין אמהות ותינוקות בגיל  3חודשים ובגיל 13
חודשים .להלן פרטים על המחקר:
מפגש ראשון :יתקיים כאשר התינוק יגיע לגיל שלושה חודשים.
החוקרת תגיע לביתך בתיאום טלפוני אתך ,בשעה שנוחה לך ולתינוקך .החוקרת תבקש ממך לשבת במקום נוח עם
התינוק על הידיים ולשחק .אחר כך יושם התינוק בסל-קל מולך ושוב תתבקשי לשחק אתו .התהליך יוסרט בשתי
מצלמות וידיאו ואת העתק הסרט תקבלי מתנה בסיום התהליך .החוקרת תערוך לתינוק אבחון התפתחותי שנקרא
 Baileyונחשב לאבחון ההתפתחותי מקובל בגיל שלושה חודשים .בסיום תשאיר החוקרת בביתך מעטפה עם
שאלונים הקשורים למזג התינוק ,פרטים על הלידה ופרטים אישיים .שבוע אחר כך תגיע החוקרת לאסוף את
השאלונים ולהביא לך את קלטת הוידיאו שצולמה.
מפגש שני :יתקיים כאשר התינוק יגיע לגיל  13חודשים.
החוקרת תגיע לביתך ותבקש ממך לשחק עם הילד .המשחק יצולם שוב בשתי מצלמות וידאו .בנוסף תבקש ממך
החוקרת למיין כרטיסים בהם אמירות שונות המאפיינות את הילד .החוקר/ת יערכו תצפית של כשעה על הילד
בזמן שהוא משחק .בסיום תתבקשי למלא שוב מספר שאלונים על מזג התינוק ועל המצב המשפחתי.
ההשתתפות במחקר הנה על בסיס התנדבותי ובכל שלב אפשר לפרוש .כל החומר המחקרי )כולל קלטות וידיאו(
הנו חסוי והחוקרים מתחייבים לשמור על סודיות ולא להעביר מידע לשום גורם אחר ללא אישור בכתב מההורים.
בכל שלב יוכלו ההורים ליצור קשר טלפוני עם החוקרת הראשית.
שם האם_________________________________:
מאשרת שקראתי את הכתוב מעלה ואני מודעת לפרטי המחקר ומסכימה להשתתף בו.
חתימה__________________________:
בברכה ובתודה
נאוה לוטן
מכון וייצמן ,רחובות 76100
הר הצופים ,ירושלים Mount Scopus, Jerusalem 91905
טל Tel (02) 5883413 .פקסFax. (02) 5881047 .
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Abstract
This research studies the relation of non-verbal body communication between mothers and
their babies at the age of 3 months and the attachment behavior (Bowlby, 1969) of the babies
when they reach 13 months of age.
Many theoreticians proposed that human communication begins as a non verbal
communication among a mother and her baby and only later develops into a verbal one (Bick,
1968; Bion, 1963; Kestenberg, 1979; Mahler, 1975; Stern, 1985; Winnicott, 1989). This
primary physical communication allows the development of basic trust between the mother
and her baby. According to this theory, the physical closeness and touch within the dyad are
the experiences around which the relationship is being formed. According to the attachment
theory (Bowlby, 1973) infants seek proximity to an identified attachment figure in situations
of perceived distress or alarm. Infants become attached to any individual who is physically
available to them for a long period of time. They become securely attached to an individual
who is emotionally available (i.e., sensitive and responsive) to them over time. However, if
the caretaker is not sensitive and not available to them they will form an anxious attachment.
The Attachment behavior is fully formed only after the first year of life and researchers have
tried to identify precursor parameters that can be used to identify attachment behavior earlier
in life (Ainsworth, 1952; Bringen, Robinson and Emde, 2000). In the current research means
of nonverbal body communication were evaluated at the age of 3 months, and examined as
precursors of later attachment behavior.
In order to quantify the relation between nonverbal communication among mother
and her baby at the age of 3 months and the attachment behavior at a later age, physical body
measurements were conducted along with standard assessment of attachment behavior.
Sixty six dyads of mothers and babies were videotaped by two cameras when the babies were
3 months old during an in-lap play. The babies were normally developed infants (according
to their pediatrician and the Bayley (1969,1993) assessment) who were born to parents with
no known psychopathology (according to self report of mothers and the BSI questionnaire).
The videotapes were then analyzed and every 7th frame (about 1/3 of a second) two ellipses
were drawn around the bodies of the mother and the held baby to mark their respective
“personal spaces”. The “shared space” between the mother and the baby was then defined as
the percentage of the baby’s ellipse area that overlaps the mother’s ellipse. The main
5

hypothesis of this research was that the ability of the baby and mother to maintain and adjust
their personal and shared spaces, provides the dyad an opportunity to form closeness or
distance and regulate their body communication, and is at the base of their nonverbal
communication.
Three parameters characterizing the personal and shared spaces were identified and
measured: 1. the average of the shared space over time. 2. The ‘Range of spaces’ found over
time (defined as the standard deviation of the ellipse area around the mean) for the mother
and the baby. 3. The synchrony over time of the size of the personal spaces of the mother and
her baby (characterized by the lead-lag correlation between the ellipse areas of the mother
and the baby). Together with these physical space measurements, the emotional availability
of the dyads was evaluated by the “Rating Scale of Interaction Style” (Clark & Seifer, 1983;
Feldman, 1993) at age 3 months, and the attachment behavior was evaluated using the
Attachment Q-Sort (Waters & Deane, 1985) at 13 months of age.
Many parameters can influence or interact with the measured physical space
parameters, the formation of interaction styles and the Attachment behavior. For this reason
other assessments were conducted as well, of the temperament of the baby and mother, the
anxiety and stress of the mother and the socioeconomic status of the family. The gender of
the baby was taken into consideration during the analysis of the results.
The mean and standard deviation of the averaged shared space parameter revealed
that at the age of 3 months most babies were held very close to mother’s upper body and the
level of overlap between mother’s ellipse and baby’s ellipse was high, at 77 percent of the
baby’s ellipse area. Even though the parameter of averaged share space is a continuous
measure, it is possible to divide the dyads into 3 qualitative groups. In the first group, which
included 2 dyads (3 percent of the studied group), the averaged overlap is 10 percent. In
these two cases the mother laid her baby on her thighs and away from her personal space.
From this place it was more difficult for the baby to form an eye contact, to feel the breathing
motions of mother, and the baby was not surrounded by the mother’s body. In the second
group, which includes eleven dyads (17% of the participants in the research) the averaged
shared space was medium (between 45 to 65 percents overlap). In this group the babies were
held up in the air or seated on their mother’s knees. In these cases the baby’s head and torso
were not well supported, and the babies seemed unstable and busy trying to align their body.
The touch between the mothers and the babies in this second group was carried mainly by the
mother’s hands and not via her torso and chest. In the third group, which included most
dyads (80%), the level of overlap was high. These babies were held close to their mother’s
5

chest, where they received good physical support, close touch and were placed in a proper
distance to form an eye contact with the mother.
The Synchrony computed as the correlation between the time series of the personal
spaces (ellipse areas) of the mothers and the babies, ranged between a positive and high
correlation of 0.73 (in which cases enlarging or reducing the personal space of either the
mother or baby occurs simultaneously with the same change in the other) to a negative
correlation of -0.42 (in which reducing the personal space of one member in the dyad results
in enlarging the personal space of the other). Fifty five percent of the dyads had a positive
correlation above 0.2. Six percent had a negative correlation below -0.20. The other dyads
had a low correlation or no correlation altogether. The Lead/lagged correlation showed that
the baby initiated changes in the personal space and mother followed in 45.3% of the cases,
while in 43.5% of the dyads the mother initiated the change in personal space and the infant
followed.
Perhaps the most interesting result of this research is the positive significant
correlation between the shared space parameter and the secure attachment behavior as
measured by the Attachment Q-sort. When the shared space in the dyad is small at the age of
3 months, the attachment behavior at 13 months is not secure. On the other hand, a large
shared space, (that is, a larger overlap between mother and baby personal spaces indicating a
close physical proximity between them) was found to be correlated with a secure behavior at
13 months.
In the group characterized by a medium shared space (average overlap smaller than
65 percents) the babies seemed to try to maintain their body posture and alignment as they
were not provided with a good support by their mothers. This group also received low secure
attachment grades. In the definition of attachment according to Bowlby (1980) there are two
components: the persistent availability of the caregiver and the quality of the relationship.
According to Kestenberg (1979) the necessary condition to the formation of trust requires an
appropriate and persistent support to the baby’s body. The physical support that Kestenberg
discussed as a necessary condition for trust formation may be contributing to the needed
persistent availability discussed by Bowlby.
A multiple regression analysis was used to investigate the internal hierarchy between
all the measured parameters. The results show that the mother’s anxiety and stress measures
did not contribute significantly to the explained attachment variance. This is probably
because the level of anxiety and stress in the sample used in this research was within the
normal range. When the parameters of “rating scale of Interaction Styles” were entered into
5

the regression model, it was found that the combination of the three sub scales contributed
together to the explained variance. The average shared space parameter contributed most
significantly to the explained variance of the attachment behavior, beyond the other
parameters.
The parameters of temperament were found to only weakly influence the attachment
behavior. The temperament contributes to the explained variance only when the baby was
reported by his mother as having negative temperament. This result is consistent with those
of other researches that showed low influence of temperament on attachment. The
temperament measures of the mother and the baby contributed together 21.5% to the
explained variance of the range of the personal space used by the mother and by her baby.
The averaged range of personal spaces of all mothers and babies (defined as the standard
deviation of the time series of the ellipse areas) were 0.198 and 0.22 respectively. The
subscale of mother extroversion significantly contributed to the explained variance of the
range of the mothers’ personal space. These results confirm that when the mother perceives
and reports herself as extraverted, she also tends to use a wide range of personal spaces
during her interaction with her baby. Introverted mothers, on the other hand, tend to use a
small range of personal space while playing with their babies. This demonstrates that the
mother temperament contributes directly to the physical interaction with her baby. When the
mother perceives herself and her baby as negative, she also tends to provide smaller averaged
shared space and smaller range of personal space to her baby.
The results of this work seem to provide additional support to the theories that suggest
a significant role of nonverbal physical communication as a precursor to the attachment
behavior developed later: the averaged shared space measured at 3 months, and reflecting the
physical communication between the mother and the baby, was found correlated with the
attachment behavior during the baby’s second year.
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