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שישים ושש . מחקר זה מבקש לזהות סגנונות של אינטראקציה  והתנהגות משפחתית בעת מלחמת המפרץ

. מובנה-באמצעות שאלון חצי, בשבוע הראשון של המלחמה ורואיינו בטלפוןמשפחות נבחרו באופן אקראי 
* , )רמת החרדה המבוטאת(האווירה הרגשית : * מניתוח הראיונות עלו שלושה ממדים של התנהגות המשפחה

, כאשר קטגוריות אלו נלקחו בחשבון. אישי וצורתו-ומידת הקשר הבין* , )חלוקת התפקידים(דפוסי ההתארגנות 
  ):ארבעה סגנונות התמודדות(או ארבעה סוגי משפחות נמצ

  משפחות חרדות  
  משפחות זהירות 
  משפחות בטוחות 
  משפחות אדישות 

  
: ובמיוחד בשעה שהלחץ בשיאו,לבחון את הדינמיקות המשפחתיות בעת מלחמה, מטרת מחקר זה אפוא

ללמוד מה התרחש , ותרובאופן ספציפי י. ועד לאחר אות הארגעה") נחש צפע("מהישמע אזעקת החירום 
  .  בפועל במשפחה בהיותה מכונסת בחדר האטום

להבהיר את המושגים ולתאר את התהליכים הקשורים , ממצאים אלה נדונים לאור המאמצים שנעשו
  . וכן בהקשר להבנת התנהגות המשפחה בסיטואציות לחץ אחרות, בהתמודדות משפחה בעת לחץ

  
? מה ההשפעה שיש למלחמה על תיפקודן של משפחות?  כמלחמהכיצד מתמודדות משפחות עם אירוע לחץ

  . כי מעט מאוד ידוע על נושא זה, סקירת הספרות האמפירית מגלה
במלחמה זו היו . המחקר הנוכחי מתאר דפוסי התמודדות ודפוסי תיפקוד של משפחות בעת מלחמת המפרץ

 ,Figley(יא תאמה את מה שפיגלי ובמובנים רבים ה, מצבים של לחץ אקוטי לאנשים ולמשפחות בישראל
התקפות טילים בעת ) למשל, אסונות טבע(כמו במצבי קטסטרופה אחרים . מגדיר מצבי קטסטרופה) 1983

אונים -מאיימים על החיים והביאו עימם תחושה של חוסר, בלתי צפויים, מלחמת המפרץ היו אירועים פתאומיים
מדת מפני התקפות טילים חדרה אל חיי היומיום והפריעה הסכנה המת, יתרה מכך. שליטה על המתרחש-וחוסר

מופר אורח החיים , כי כאשר משפחות חוות מצבי אסון, פיגלי מציין. לאורח החיים השגרתי של המשפחות
מצבים כאלה משנים את . השגרתי שלהן והדבר עלול לפגוע בתיפקודה התקין של המערכת המשפחתית

, מאידך. גם אם מקורות הסמכות נותרים בעינם, ת חלוקת האחריותאת התפקידים וא, החוקים הפנימיים
  . יש בה אפקט מרגיע בשעת אסון, שהם שותפים לחוויה, העובדה שבני המשפחה עוברים את האירוע יחד

  
  .תיאוריות על התמודדות משפחות במצבי לחץ: סקירת ספרות

השיטה
  : ממצאים

 .שלושה ממדים של דינמיקה משפחתית 
  .     המלחמה  פרופילים של תגובת המשפחה ללחץ–ונות התמודדות ארבעה סגנ 

  
  דיון

י שהיה בזמן מלחמת כפ, המחקר מנסה לתאר ולהבין את האינטראקציות המשפחתיות בזמן לחץ אקוטי
ניתוח . כאשר האוכלוסייה האזרחית בערים הגדולות חייתה תחת איום של התקפות טילי סקאד, המפרץ

רמת החרדה . 1: ראיונות העומק העלה כי לתגובה המשפחתית במצב של לחץ אקוטי יש שלושה ממדים
גנונות האינטראקציה של וס. 3, התארגנות המשפחה במונחים של חלוקת תפקידים. 2, המבוטאת במשפחה

  . פועל יוצא חשוב של מחקר זה הוא התיאור והקלסיפיקציה של סגנונות האינטראקציה במשפחה. בני המשפחה
  

כל . יש מספר השלכות מעשיות, גם אם הוא עוסק בסיטואציה ספציפית של מצב דחק, לממצאים של מחקר זה
אלא מתוך תהליכים משפחתיים , מצב המלחמה גופומשפחה מתפקדת לפי איפיונים משלה אשר אינם נוצרים מ

בזמן מלחמה או , ואשר מקבלים ביטוי בולט יותר בזמן משבר, שהיו קיימים במשפחה כבר קודם לכן, מתמשכים
כי חשוב להכיר את שלושת הממדים של , נראה, המתמודדת עם לחץ אקוטי, כדי להבין משפחה. בשעת לחץ

דפוסי , הכרת האווירה האמוציונלית. יעים על   תפקודה בשעת לחץאשר משפ, של הדינמיקה המשפחתית
להעריך בצורה יעילה יותר את , אישית והבנתם יכולים לעזור לעובדים בשדה-ההתארגנות והאינטראקציה הבין

לאבחנה הדיפרנציאלית של סגנונות . הפרופיל המשפחתי ואת הדינמיקה המשפחתית בשעת לחץ ומשבר
 במקום לתפוס את כל המשפחות כבעלות דפוס אחיד של -יש חשיבות רבה, לו במחקרכפי שע, ההתמודדות

יעמדו אנשי המקצוע על הדינמיקה המשפחתית של כל משפחה ויוכלו לסייע לה בצורה מעשית יותר , תיפקוד
  . ובאופן התואם את סגנון ההתמודדות שלה

  
בעת שמטפלים רבים . ל משפחה כמערכתממליצים החוקרים כי ההתערבות צריכה להיות ברמה ש, כן כמו

 -שמשפיעים על המשפחה כולה, מצביע המחקר הנוכחי על תהליכים, נוטים להתייחס ללחץ ברמה האישית
, והביטויים הרגשיים, האווירה האמוציונלית במשפחה מושפעת מן הביטויים הרגשיים של בני המשפחה



. שפחה משפיעים אלו על אלו בעת ובעונה אחתאישיות במ-ההתארגנות המשפחתית והאינטראקציות הבין
כי באירועי לחץ אקוטי שבהם מעורבת המשפחה כולה התערבות ברמה , מכאן ניתן ללמוד, לטענת החוקרים

  . המשפחתית יכולה להיות יעילה ביותר
מה מתרחש במשפחות בהיותן בלחץ קיצוני של איום על החיים ומרכיב , במחקר זה נעשה נסיון להבין

אולם בעוד שמנגנוני . כדי להגן על עצמן, ותי של הפתעה וחוסר ודאות ובשעה שנכפה עליהן להיות ביחדמשמע
יש מקום , ההתמודדות וההתנהגויות המתוארות במחקר הנוכחי נובעים מסיטואציה ומקונטקסט ספציפי למדי

שבהן חווה ,  אחרותכי את ארבעת טיפוסי המשפחה שזוהו כאן ניתן יהיה למצוא גם בסיטואציות, להניח
  . אסונות טבע או מצבי חירום אחרים: כגון, אירוע לחץ, או חלק ממנה, המשפחה כולה

  
.אוניברסיטת  חיפה, ס לעבודה סוציאלית"מרצים בביה, ר יואב לביא"דור וד-ר עמית בן"ד


