
 

   :בגרות צומחת במערכת המשפחתית

  משימות התפתחותיות ודינאמיקה משפחתית

  עירית ינירר "ד

אשר נוצר עקב שינויים , הוא שלב חדש במעגל החיים האישי והמשפחתי" הבגרות הצומחת"שלב 

דמוגראפיים ותרבותיים שהתחוללו בתקופה האחרונה בתרבות המערבית המודרנית , חברתיים

הצעיר וההורים נדרשים בתקופה זו לסגל . קמת משפחהלבין ה ויצרו פער בין סיום גיל ההתבגרות

אשר  יסדירו  מערכת יחסים התואמת את הסיטואציה , לעצמם דפוסי אינטראקציות שונים

עד לפני שנים מעטות בלבד נתפסה תקופה זו של הארכת המורטוריום כהארכה של גיל . החדשה

ל תקופת חיים זו כשלב ייחודי אולם בהדרגה החלו יותר ויותר חוקרים להצביע ע ,ההתבגרות

ומנסה לקדם ולהעמיק הללו מהווה חוליה אחת בשרשרת המחקרים המחקר הנוכחי  .בהתפתחות

  .את ההבנה של שלב ייחודי זה

 תהאח: ותהתפיסה העומדת בבסיס עבודה זו מעוגנת בשילובם של שתי נקודות מוצא תיאורטי

בהתפתחות המשפחה ומאפייני ת העוסק היוהשני, בהתפתחות הפרט ואישיותו תהעוסק

את המשימה העבודה הנוכחית  בוחנת ,בשונה מעבודות אחרות בתחום .הדינאמיקה המשפחתית

, מערכתית- ראייה הוליסטיתמתוך  והשיגור המייחדת את שלב הבגרות הצומחתההתפתחותית 

בבחינת תפיסה זו באה לידי ביטוי . המתייחסת לזוויות הראייה השונות כיוצרות מכלול שלם

ברמה הפרטנית  –ניתוח הממצאים בשתי הרמות . זוויות הראייה של הצעיר ושל הוריו במקביל

 פשריא –) באמצעות ציונים משפחתיים(וברמה המשפחתית ) של בני המשפחה השונים בנפרד(

את  תמונה המציגה :של תקופה זו בחיי המשפחה ,אך שלמה יותר ,מורכבתלקבל תמונה 

שהיא , המשפחתית הדינאמיקהלאבות ולאמהות ובו בזמן גם את , ת לצעיריםהתפיסות הייחודיו

יבטים שונים של עם ה היחידה המשפחתיתבעלת ערך מוסף וייחודי להבנת ההתמודדות של 

  .העומדת בפניהמשימה ההתפתחותית ה

שיים התנהגותיים ורג ימדיםמלזהות ולהמשיג , שבהן ההראשונ: היו מספר מטרות זולעבודה 

 הולתרגם את אל ,והשיגור שלב הבגרות הצומחתהמשימה ההתפתחותית של  המאפיינים את

מטרה מרכזית נוספת הייתה לברר את  .תאמפיריתם הבדיקאת שיאפשר כלי מחקר אופרטיבית ל

המשימה ההיבטים השונים של  עםהצעיר והוריו אופן ההתמודדות של טיבם של הקשרים בין 

נבחן הקשר בין תחושת , בנוסף. ייני הדינאמיקה המשפחתיתלבין מאפ ההתפתחותית
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רלבנטיות רבה להתמודדות עם בעל המהווה משאב התמודדות פנימי , הקוהרנטיות של הצעיר

  . לבין עמידתו של הצעיר במשימה ההתפתחותית, שינויים ומעברים בחיים

זיהויים של  עצםהראשונה מתייחסת ל: במסגרת המחקר הוצגו שלוש קבוצות של השערות

המתייחסים למשימות החברתיות שעומדות , מימדים מובחנים בתחום המשימה ההתפתחותית

פי קבוצות ההשערות השנייה - על. בפני הצעיר ולמערכת היחסים הרגשית בינו לבין הוריו

יימצא קשר ליניארי בין מדדי הדינאמיקה המשפחתית ותחושת הקוהרנטיות של  ,והשלישית

ליניארי בין מדדי הדינאמיקה - וקשר קורווי, דתו של הצעיר במשימות החברתיותהצעיר לבין עמי

. המשפחתית ותחושת הקוהרנטיות של הצעיר לבין המימדים שבמרחב המשימות הרגשיות

הקוהרנטיות של הצעיר שתחושת וככל , ככל שהדינאמיקה המשפחתית תהיה חיובית יותר, דהיינו

הקשר שלו עם הוריו יהיה , תר הצלחה במשימות החברתיותהצעיר יעמוד בי, תהיה גבוהה יותר

  .והוא יקבל החלטות באשר לסגנון חייו מתוך אוריינטציה אוטונומית, מתון ולא קיצוני

יקה המשפחתית שנמצאו רלבנטיים למאפייני המשימה ההתפתחותית מהמשתנים מתחום הדינא

 .FACEIIIבאמצעות שאלון  נמדדולכידות וגמישות : נבחנו באמצעות כלי המחקר הבאים

ורמת  .)FAS )Family Adaptation Scaleהסתגלות המשפחה ללחצים נמדדה באמצעות 

ושני מימדים ) DSI )Differentiation of Self Inventoryשאלון נמדדה באמצעות מובחנות ה

ומיזוג , דורית-בין טריאנגולציה]: לצעירים Cלהורים וגרסה  Aגרסה [ PAFSמתוך שאלון 

)fusion (ן תחושת הקוהרנטיות נמדדה באמצעות שאלו .דורית- לעומת אינדיבידואציה בין

SOC13,  משימות "שאלון ומידת העמידה של הצעיר במשימות ההתפתחותיות נמדדה באמצעות

  .זו העבודבמסגרת במיוחד שפותח  "ות הצומחתרהתפתחותיות בבג

לזיהוי (שהשילוב של מתודולוגיה איכותנית  מצאנ, מאחר שמדובר במחקר אקספלורטיבי מעיקרו

לאישוש ומדידה (יחד עם המתודולוגיה הכמותנית ) משימה ההתפתחותיתל הרלבנטיים מימדיםה

תהליך  .הוא השילוב ההולם ביותר את מטרות העבודה) כמותית של ממצאי המחקר האיכותני

ראיונות עומק מובנים למחצה עם נערכו , בשלב הראשון .כן בשני שלבים-בניית השאלון נעשה על

ים השונים של בהיבטשהתמקדו , הורים ושני פסיכולוגים 4, צעירים 5 –נבדקים משני המינים  11

.."). הורה לבן עשרים ו"או .." להיות בן עשרים ו"מה המשמעות של (תקופת החיים הנדונה 

, פי גישת התיאוריה המעוגנת בשדה-התכנים שעלו בראיונות נותחו בטכניקה של ניתוח תוכן על
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, בשלב השני. ולאחר זיהוי הקטגוריות השונות תורגמו להיגדים אשר שימשו בסיס לבניית השאלון

מכל  23-27שני הורים וצעיר בטווח גילים , ה משפחותאנבדקים ממ 300 –הועבר השאלון ל 

נערך ניתוח גורמים מאשר לתיקופם של המימדים , לאחר העברת השאלון לנבדקים. משפחה

   .שזוהו

שני מרחבים עיקריים המתייחסים  זוהו. השערת המחקר הראשונה השאוש, הבמסגרת תהליך ז

 להתנהגויות המתייחס, מרחב המשימות החברתיותהאחד הוא . למשימה ההתפתחותית

בספרות כבר ואשר הוצגו , המצופות מן הצעיר בשלב זה של חייו אובייקטיביות וסובייקטיביות

, מידה של עצמאות כלכלית, הות אישית ומקצועיתגיבוש ז בין אלה נכללים. המקצועית הקיימת

המשימות "מרחב השני הוא  .ויצירת קשר אינטימי יציב מחוץ למשפחת המוצא, מגורים נפרדים

ואופי , איכות הקשר בין הצעיר והוריו: שר בו הובחנו שני מימדים עיקריםא ,"הרגשיות

, מעשי-פיזימימדים של קשר -תת כולל "איכות הקשר"מימד . האוריינטציה שלהצעיר כלפי הוריו

 .רופףמתון או , הדוקניתן לאפיון כקשר  הוא. ושמירת גבולות וכיבוד הפרטיות, שיתוף, תקשורת

מתייחס למידה שבה הצעיר מתבסס על ציפיות הוריו בעת שהוא  "אופי האוריינטציה" מימד

תייחס למידה שבה המ, המשכיות: מימדים עיקריים-כולל שני תת הוא. בוחר את דרכו בחיים

המתייחס למידה שבה הצעיר פועל מתוך צורך , ריצויו; הצעיר ממשיך את סגנון החיים של הוריו

, תעורבמדפוסים של אוריינטציה  במימד זה אובחנו. פנימי לרצות את הוריו ולעמוד בציפיותיהם

  . תתנגדמאוטונומית או 

ה המשפחתית לבין מדדי המשימה קבוצת ההשערות המתייחסת למערכת הקשרים בין הדינאמיק

. בין שתי קבוצות המשתניםמובהק חיובי קשר נמצא , ככלל. ברובהההתפתחותית אוששה 

מתווכות בין מאפייני נמצאו   - איכות הקשר ואופי האוריינטציה  –" המשימות הרגשיות"

ידו -כפי שזו נתפסת על(הדינאמיקה המשפחתית לבין עמידתו של הצעיר במשימות החברתיות 

כך הקשר , ככל שהדינאמיקה המשפחתית חיובית יותר, ועוד נמצא שבאופן כללי; )ידי הוריו-ועל

ובעקבות זאת , והאוריינטציה של הצעיר כלפי הוריו מעורבת יותר, בין הצעיר וההורים הדוק יותר

ף דפוס של אוריינטציה אוטונומית נמצא א, עם זאת. גם עמידתו במשימות החברתיות טובה יותר

הוא כמשמעותי להתמודדות חיובית של הצעיר עם שני המימדים האחרים של המשימה 

חינת הדפוסים בב. ואיכות הקשר עם ההורים, עמידה במשימות החברתיות –ההתפתחותית 

פי תפיסת האמהות -על, האבות והצעירים יהם שלבניגוד לתפיסותנמצא ש, ברמה הפרטנית
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הדינאמיקה המשפחתית לבין עמידתו של הצעיר במשימות  המשימות הרגשיות אינן מתווכות בין

  . החברתיות

שרמת הלכידות המשפחתית היא בעלת  נמצא, מבין מדדי הדינאמיקה המשפחתית שנבחנו

ותית על כל חחשיבות מרכזית ליכולתו של הצעיר להתמודד בהצלחה עם המשימה ההתפת

, תחושת הנפרדות שלו מהוריוהמתייחסת ל, שרמת המובחנות של הצעיר כן נמצא. מימדיה

מובנים וניתנים , מבטאת תפיסה של החיים כמשמעותייםה, תורמת לתחושת הקוהרנטיות שלו

תחושה זו נמצאה אף היא כמתווכת בין הדינאמיקה המשפחתית לבין עמידתו . לנהילות ושליטה

נמצא , אמהות וצעירים, שוואה בין אבותהב. של הצעיר במשימות החברתיות המצופות ממנו

מודל התהליכי המתייחס הפי -על, צעיריםלאבות ול המתייחסים ייםהתהליכ יםשבניגוד למודל

לאמהות המשימות הרגשיות אינן מתווכות בין הדינאמיקה המשפחתית לבין המשימות 

   .ברתיותחה

שיגור סגנונות "הוצע מודל הממשיג , בעקבות הממצאים המתייחסים למשימות הרגשיות

מרכזי סגנון : עם המשימות הרגשיותההורים והצעיר  פי סגנון ההתמודדות של- על" משפחתיים

- קשור –לעומת מספר סגנונות קיצוניים , המשלב קשר מתון עם אוריינטציה אוטונומית, מתון

פי -כמו כן נעשה ניסיון למיפוי המשפחות על .מתנגד-מעורב ומרוחק- מרוחק, מתנגד-קשור, מעורב

. שרים בין הסגנון המשפחתי לבין מדדי הדינאמיקה המשפחתיתמקומן בהתאם למערכת הק

הן תוכלנה לשמש נקודת מוצא למחקרים רחבים ומעמיקים יותר , הוצעו הללו לאחר שההמשגות

  .בנושא זה בעתיד

גם חשיבות יש לעבודה זו , אישוש האמפיריבנוסף לתרומה ברמת ההמשגה התיאורטית וה

הן  לתרום ותרגומן לביטויים אופרטיביים יכוליםזו ההמשגות שמציגה עבודה . יישומית

ההתמודדות  במטרה לשפר את מתוך אוריינטציה של מיטביות מניעתייםו חינוכייםליישומים 

קשיים משברים או בלטיפול ב קלינייםליישומים והן , ואיכות החיים של צעירים והורים בשלב זה

  . ים במהלכוגלעחריגים המת
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