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  תמצית המחקר
  רקע ומבוא

אלא גם על , תהלא רק על המתמודדים ִא - ממושכת ∗מחלת נפש/ה פסיכיאטרית מחליה שלהשלכות

, תו רגשיבבעיות, בקשיים גופניים ונפשיים מדובר . רבות ומשמעותיות- המערכת המשפחתית כולה

כלפי המתמודדים עמה וכלפי ,  הסטיגמה כלפי המחלה.אובדן תמיכה חברתית ועודב, מצוקה כלכליתב

   .בני משפחותיהם היא קושי נוסף

  

 חלותמשאינו ייחודי ל, המקור הראשון. שני מקורות עיקריים לסטיגמה כלפי בני המשפחות

הגורמת להכללת הסטיגמה  תפיסה ;של החולה" שלוחה"נובע מתפיסת המשפחה כ, פסיכיאטריות

 המקור השני אופייני למחלות .ולהחלת העמדות השליליות כלפי החולה על המערכת המשפחתית כולה

בכל הקשור ,  ממחלות אחרותלהבדיל. אחריות למחלה על קרובי המשפחהה וגזור מהטלת פסיכיאטריות

  .  התפתחות מחלת המטופליש אחריות על, ובעיקר להורים, תפיסה כי למשפחההקיימת , למחלות נפש

  

 מעצימה את הנטל ה פסיכיאטריתהסטיגמה כלפי בני משפחותיהם של המתמודדים עם מחל

, למשל, כך. וים בעקבות הטיפול בקרוב החולההם חֹוש, הכבדים ממילא, האובייקטיבי והעומס הרגשי

יכה הרגשית עלולה הסטיגמה לגרום להתרחקות של אנשים קרובים ולמנוע מבני המשפחה את התמ

חוסר הבנה , הצקות, ואף להציב אותם מול הצורך להתמודד עם האשמות, להם הם זקוקיםשוהסיוע 

הסטיגמה החברתית עלולה לעבור תהליך של ,  לכךבנוסף. והעדר אמפתיה מצד סביבתם החברתית

ה הורים של המתמודדים עם מחל, כך. ולהופיע אצל בני המשפחות כסטיגמה עצמית, הפנמה

ואלה יופיעו ,  עלולים להפנים את מערכת התפיסות השליליות הקיימת כלפיהם בחברהכיאטריתפסי

  . בצורת תחושות של אשמה ובושה שיפגעו בדימוי ובתחושת הערך העצמי שלהם

 
בני את  והן ה פסיכיאטרית המתמודד עם מחלכי הסטיגמה מסכנת הן את האדםעדויות העל אף 

. ומחקר זה הוא הראשון מסוגו בארץ, בתחוםבלבד מחקרים ספורים יש . הנושא נחקר מעט, משפחתו

 למתמודדים עם מחלה מנקודת מבטם של הוריםה פסיכיאטרית מחל כלפי סטיגמהבמתמקד ה, המחקר

 כדי , מחקרים הבוחנים את נושא הסטיגמה בבריאות הנפש בישראלאחד משלושה אהו, פסיכיאטרית

יה הכללית וביחסה לטיפול יתמקד באוכלוסמ  השני בסדרהקרמחה. אפשרייםלזהות כיווני התערבות 

תמקד בתפיסותיהם ובהתנסויותיהם של השלישי ממחקר ה; נפשי ולאנשים שחלו במחלה פסיכיאטרית

 שלושת המחקרים משותפים למשרד הבריאות .אנשים המטופלים במרפאות ציבוריות לבריאות הנפש

רותי הבריאות ומדיניות ייוע המכון הלאומי לחקר שברוקדייל ומומנו בס-וינט'ג-ולמכון מאיירס

  . 2003אוגוסט -הראיונות במחקר הנוכחי בוצעו בחודשים יוני. הבריאות
  

                                                 
, לכן. וש במונחים תקינים פוליטית בשאלונים היה מעוות את המחקר ותוצאותיובדיקות מוקדמות העלו ששימ ∗

. מכיוון שאלו המונחים השגורים בפי הציבור, "חולה נפש"ו" מחלת נפש"בשאלונים השתמשנו לעתים במונחים 
, עם זאת". אדם שחלה במחלה פסיכיאטרית"ו" מחלה פסיכיאטרית"לאורך הדוח אנו משתמשים במונחים 

כאשר כוונתנו להבהיר שהמשיבים השתמשו במונחים , "מחלת נפש"ו" חולה נפש" נשתמש גם במונחים בדוח
  .אלה
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  מטרות המחקר
  :הן אלות המחקר ומטר

 חולים במחלה פסיכיאטריתחוויותיהם של הורים ללבחון את  
על ,  פסיכיאטריתה של מתמודדים עם מחלתיהםלשפוך אור על תופעת הסטיגמה כלפי משפחו 

 בהם היא באה לידי ביטוי ועל דרכי ההתמודדות של בני המשפחה אתה שהתחומים 
לצורך תכנון דרכי התערבות  ,לזהות באופן ראשוני נקודות מטרידות במיוחד עבור בני המשפחות 

   בסיס למחקר עתידי בתחום זהשיהיוכדי אפשריות שיסייעו בהפחתת הסטיגמה ו

  

  אוכלוסיית המחקר
רובם בת המתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית ול מרביתם אימהות לבן או , הורים52מחקר השתתפו ב

בן  שנים מאז הרגישו שיש ל12-בממוצע חלפו למעלה מ( ממושכת וארוכה מתמודדים עם המחלה תקופה

 המרואיינים אותרו דרך ארגונים שונים למען המתמודדים עם מחלות כמעט כל). בעיה נפשיתאו לבת 

חשוב לציין כי אין מדובר , לפיכך .שבפעילויותיהם הם משתתפים, סיכיאטריות ובני משפחותיהםפ

  . ה פסיכיאטרית המתמודדים עם מחלהם שלבמדגם מייצג של כלל הורי

  

  שיטת המחקר
, סטיגמהשנגעו לוכן שאלות , ההורים רואיינו בטלפון באמצעות שאלון שכלל שאלות דמוגרפיות

דרכי התמודדות עם ל, )בתוך המשפחה ומחוצה לה(קשרים של בני המשפחה השפעת המחלה על הל

ה תפיסת האפליה הקיימת בחברה כלפי המתמודדים עם מחלל, רגשות הקשורים לסטיגמהל, סטיגמה

עליו ענו ההורים היה מובנה שהשאלון . פסיכיאטרית ותפיסות לגבי האטיולוגיה של מחלה פסיכיאטרית

; ו להםגהיגדים שהוצתם להם התבקשו לדרג את מידת הסכמשבו  ,"סגור" הוא כלל הן חלק :למחצה

 לפתח ולתאר ביתר פירוט חוויות והתנסויות הם יכלובהן שנשאלו שאלות פתוחות הם והן חלק שבו 

  .שהוזכרו בחלקים הסגורים

  

  ממצאים
   סטיגמה כלפי בני המשפחות

בן או בת שיש להם ידוע לאנשים כאשר גם  ,רגילכלפיהם יחס ה כי מההורים דיווחו יםכשני שליש

 שכנים וחברים בעקבות של לא חוו התרחקות כשני שלישים .ה פסיכיאטריתמחל עם יםהמתמודד

גילויי סטיגמה מתונים יחסית ועל יחס מקבל למדי  מצביעים עלכממצאים אלה ניתן לראות . המחלה

לפיו אחוז קטן ש עם הממצא ם גם משתלביםממצאי ה.הקיים בסביבתם החברתית של בני המשפחות

או הבן במחיצת רועים חברתיים יבלבד מההורים דיווחו על תחושת בושה ומבוכה לנוכח הימצאותם בא

:  בכל זאת סטיגמה ודחייהחוו חשוב לשים לב כי חלק לא מבוטל מהמרואיינים ,עם זאת. החוליםהבת 

) צוות מטפל, שכנים, חברים, רחבתמשפחה מו(כלפיהם  אנשים בסביבתם של שונהשליש סיפרו על יחס 

כחמישית מהמרואיינים דיווחו על התרחקות ). מבוכה, פחד, האשמה, רחמים ( לכךביטויים מגוונים עלו

  .  בעקבות המחלה ורבע על התרחקות של אנשים שהיו קרובים להם בעבר,של שכנים
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  כלפי בני יחסיתמתוניםבצד האפשרות שהממצאים שהתקבלו במחקר מורים על גילויי סטיגמה 

 מלא באה לידי ביטוי אך היא לא, ממדי תופעת הסטיגמה גדולים יותר, שלמעשה לשערניתן , המשפחות

על השלכותיה הרגשיות לשאלות ההורים  של יהםתשובות :עדויות משני מקורותלכך יש . במחקר הנוכחי

  . ותאחר משפחות צלאו א תם משפחבני דיווחיהם של המרואיינים על המתרחש אצל ;של הסטיגמה

  

דיווחיהם של ההורים על השלכותיה הרגשיות של הסטיגמה מעלים את הסברה כי גילויי הסטיגמה 

 ים וחזקים רבם למעשה ה,שנראו על פי דיווחיהם על אודות התנסויותיהם הישירות כמתונים יחסית

עומת כרבע שדיווחו על לם וה שכנים שלדיווחו על התרחקותשכחמישית מהמרואיינים לעומת , כך. יותר

אנשים ב  ובמחסורדידותבב ו חש-ים ני שליש כש-רבים יותר , אנשים הקרובים אליהםהתרחקותם של 

 מפלה שלדיווחו על יחס שכשליש מהמרואיינים לעומת , באופן דומה. םה לשתף אותם בקשייכלושי

למעלה  ותּו חריגת כמחצית המרואיינים דיווחו על תחוש, כלפיהם- אחרים ששומעים על המחלה

ת ונתק ניתן כמובן חריגּו, ממצאים אלה לגבי תחושות בדידות.  מבינים את קשייהםאיןעל ש -ממחצית 

 אלא גם לדיווחיהם של בני המשפחות על ,לקשור לא רק להתנהגות שמאפיינת את הסביבה החברתית

רבה לתחושה של סטיגמה  אך נראה כי גם נטייה זו קשורה במידה . להתרחק מאחרים ביוזמתםתםנטיי

  . ודחייה מצד האחרים

  

, הם-המתרחש במשפחות אחרות או אצל אחרים במשפחתםעל כאשר סיפרו ההורים ,  לכךבנוסף

 פוגעמחצית המרואיינים שמעו על יחס . בים יותררהדיווחים על הסטיגמה והשלכותיה הנפשיות היו 

ם של בני המשפחה הפרו ביתר הרחבה על קשייוכן סי) מעט עד הרבה מאוד פעמים(כלפי משפחות אחרות 

 לכך עשויות להיות כמה .הםיותחושותיהם חוויותתיאור  צמצמו באופן יחסי ב,ולעומת זאת, האחרים

אולי כדי , אפליה ודחייה שחווביטויי ל ש םהמרואיינים נטו לעתים להפחית בחשיבות,  ראשית:סיבות

לקושי של אנשים לדווח על  ביטוי זהיתכן כי י, שנית ;ם בהות הפגיעה והכאב הכרוכעמעם את תחושותל

 ;חוויותיהם השליליות לעומת הקלות הרבה יותר המתאפשרת כאשר הם נשאלים על אחרים באותו מצב

 נובעאחרים בסביבתם  לבין דיווחם על המרואייניםהעצמי של  םהפער בין דיווחייתכן כי  ,שלישית

,  כאמור.ים שהשתתפו במחקרהורם הייחודיים של ההייני הבדלים הנובעים ממאפ;הבדלים ממשייםמ

 לשער שההתמודדות הממושכת עם מחלת ניתן. רובם מתמודדים עם מחלת בנם או בתם משך זמן ארוך

סטיגמה  התמודדותם עם הלעובין השאר גם ,  השפיעה על הסתגלותם לחיים עם המחלהבן או הבתה

,  בתוך המשפחה ומחוצה לה בעקבות המחלהשהתרחשועל התמורות  דבריהם של ההוריםמ. הכרוכה בה

ייתכן ,  לכךבנוסף. התמודדות ואיזון,  השלמהעבר ל- נע מחוסר קבלה ותסכולשתהליך ב אפשר להבחין

 של יהםכי הורים אלה הצליחו במהלך השנים גם באמצעות פעילותם בקבוצות למען בני משפחות

ולכן גם כזו שהסטיגמה בה מורגשת , תומכת יותר כך שתהיה מקבלת ו,לעצב את סביבתם, מתמודדים

שהם ידחו  או שחששו היו לא סבלניים כלפיהם מאנשים שהתרחקואחוז גבוה של מרואיינים : פחות

   .אותם

  

אלא גם על , יותיהםחוומאפייניהם הייחודיים של המרואיינים במחקר ודאי השפיעו לא רק על 

לעומת זאת  .עצב והשלמה עם המחלה, ות של אובדןבלטו במיוחד תחוש. התחושות שמעוררת המחלה

חוויות מן העבר או  צוינו בידי ההורים בעיקר כבושה וקושי לקבל את המחלה, מבוכה, לבולבתחושות 

  .  של בני משפחה אחריםיהםתחושותכ
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רבים מהם ציינו שלא רק אנשים .  של ההוריםברגשות האשםעדות נוספת לסטיגמה ניתן היה למצוא 

אלא גם שהם עצמם חשים אחריות , ם גורמים להם לחוש שיש להם אחריות למחלת בניהםבסביבת

יש לשער כי הפנמה זו של הסטיגמה מוסיפה לעומס הרגשי של ההורים ומחבלת בתחושת ההערכה . שכזו

  . העצמית שלהם

  

-וץהן הקשרים הפנים משפחתיים והן אלה הח, הקשרים של בני המשפחהלסטיגמה יש השפעה גם על 

למשל דרך התרחקות של חברים וקרובים מההורים , השפעה זו עשויה להיות ישירה. משפחתיים

 המובילים אותם ,למשל באמצעות רגשות האשם של ההורים, או עקיפה יותר; ומהמשפחה כולה

כשבחנו את השפעת .  החולים תוך הזנחת יתר בני המשפחהלהקדיש את עצמם לטיפול בבן או בבת

רים המשפחתיים ניכר היה שבמקרים רבים המערכת המשפחתית כולה עברה טלטלה המחלה על הקש

טיב השינוי היה אינדיווידואלי מאוד ונע בין התקרבות והתחזקות , עם זאת. ייםטוחלו בה שינויים דרמ

וכלה , דרך הסתרה של המחלה או העדר שינוי בטיב הקשרים, של קשרים ויצירת קשרים חדשים

טווח רחב זה אפיין הן את הקשרים עם הסביבה החברתית והן את .  של קשריםניתוקבבהתרחקות ו

  . הקשרים בתוך המערכת המשפחתית עצמה

  

, מעניין לציין כי במקביל לתיאורי התרחקות של חברים, משפחתית-לקשרים עם המערכת החוץבנוגע 

ן או של מצבם של הבב: בהם המרואיינים בחרו להתרחק מיוזמתם ומסיבות שונותשהיו מקרים רבים 

כלפיהם ועם  האחרים ם של בשל הרצון שלא להתמודד עם יחס;חוסר בזמן או בפנאי רגשי,  החוליםהבת

וכתוצאה , בקשיים ושאחרים לא מבינים מה עובר עליהםאת הזולת  מתוך תחושה שקשה לשתף ;הבושה

ורים רבים דיברו על  ה.מהתחושה שאחרים לא מעוניינים לשמוע על הנושא ומתקשים להתמודד אתו

ה קשרים חדשים וחזקים שנרקמו עם בני משפחות אחרים שגם להם יש קרוב המתמודד עם מחל

שנוצרו במסגרות הטיפוליות החולים או של הבנות הבנים של קשרים מלבד כל אלה צוינו . פסיכיאטרית

בהם שההורים מקרים תיארו ,  לכךבנוסף. לעתים אמביוולנטיהיחס כלפי קשרים אלה היה  אך ,השונות

ה מחלהמתמודדים עם  בניהם או בנותיהםהם עצמם דאגו לשמר ולתחזק קשרים חברתיים למען 

בעיקר של , כשההורים התייחסו לבני משפחה אחרים הם ציינו בשכיחות גבוהה חששות. פסיכיאטרית

דרך , למשל, ים להסתיר אותהאכי המחלה תפגע בחייהם החברתיים והעדפה של האח, י החוליםֵאָחֲא

  . הימנעות מהזמנת חברים הביתה

  

, כך. ממדיים-דינמיים ורב, אשר תוארו כתהליכים מתמשכים, ו שינוייםחל קשרים בתוך המשפחהבגם 

דאגה ב הכרוך בטיפול ו, בלט המעבר לקשר תלותי מאודעם בנם או עם בתם החוליםהורים הבקשר של 

רגשות , כעס: תחושות שונות המהוות חלק מתהליך זהבמקביל ניתן ביטוי ל. יומיים של ההורים-םיו

ההורים שינויים שהתרחשו תיארו במקרים רבים . השלמהו אבל ,אובדן, תסכול, רצון להתרחקות, אשם

בחלק מהמקרים צוין כי ההתמודדות עם . בין בני המשפחה לבין עצמם, במערכת המשפחתית כולה

בזמן שבמקרים אחרים המחלה והקשיים , קשריםהמחלה יצרה שותפות חדשה והובילה להתחזקות ה

והובילו דווקא להתרחקות של בני המשפחה זה , גררו כעסים וחיכוכים, שבצדה העצימו מתחים קיימים

בלטה גם הנטייה של ההורים להשקיע משאבים רבים בטיפול . מזה עד כדי התפרקות של חלק מהקשרים

  .  הקשר הזוגי והקשרים עם יתר הילדיםנטייה שבאה על חשבון ;החוליםאו בבנות בבנים 
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  דרכי התמודדות עם הסטיגמה
השליליות של דרכי התמודדות המיועדות להפחתת השפעותיה  מספר בספרות המקצועית תוארו

   .חינוך והימנעות,  הסתרה- כאלה דרכים בני המשפחות שרואיינו נשאלו על שלוש. הסטיגמה

  

מממצאי המחקר עלה כי ממדי . מידע הקשור בה חלה או במאמץ להסתיר את המנת מאופייההסתרה

 אשר רובם אינם חברים ,בני המשפחה האחריםגבי ל ,עם זאת . יחסיתניםמתוההסתרה בקרב ההורים 

בשאלון  השאלות הסגורות לעומת, בנוסף לכך .הסתרהציינו ההורים שכיחות גבוהה יותר של , בארגונים

 הפתוח סיפרו מרבית המרואיינים על הסתרה ממוקדת ובחלק, עסקו בהסתרה בהקשר רחב יחסיתש

  הסתרהועל )שהחשש לדחייה מצדם גדול במיוחד,  כלפי אנשים מסוימים;במקומות מסוימים (יותר

כי בשל ניתן לשער . )שלהם" הסוואה" השמטת פרטים או ;צמצום בעצם ההתייחסות לנושא( עקיפה

 פעילים בקבוצות למען משפחותיהם של מתמודדים  מרביתם–מאפייניהם הייחודיים של המרואיינים 

 פחות  הם השקיעו– הבת זמן ממושךשל הבן או של  המחלהעם מחלות פסיכיאטריות ומתמודדים עם 

ייתכן כי ממדי ההסתרה בקרב בני משפחה אשר נמצאים בתחילת הדרך . מאמצים בהסתרת המחלה

 יהיו גדולים הרבה - ם בקבוצות למען הוריםאו בקרב מי שאינם פעילי, מבחינת ההתמודדות עם המחלה

  . יותר

  

בעיות על  ללמד אחרים על טיפול נפשי ומאופיין בניסיון -חינוך  -השני שנבחן מנגנון ההתמודדות 

ממדי , בקרב המרואיינים במחקר הנוכחי .ביטויים גלויים של סטיגמה בהתקוממות נגדאו , נפשיות

שינוי העמדות לחינוך ול הורים ייחסועל החשיבות שה  מלמדת זודה עוב. היו גדולים במנגנון זההשימוש

על תפיסתם את המצב הנוכחי לכן גם רומזת בני משפחותיהם וכלפי כלפי המתמודדים עם מחלת נפש ו

יש לשים לב כי השימוש הרווח במנגנון התמודדות זה , עם זאת. בציבור כלוקה בעמדות שליליות ומפלות

אקטיבית מכיוון שגישה זו ,  אינו משקף את המצב בקרב כלל בני המשפחות,אהכנר ,בקרב המרואיינים

   . היא גם דורשת פעמים רבות ויתור על סודיות והסתרהןכלו, ולעתים אף לוחמנית

  

 ממצבים או מצד אחד הוא מאופיין בהתרחקות. שני פנים - ההימנעות -שנבדק שלישי המנגנון ל

ת חברתם של מי שההסתברות שיעשו זאת  בהעדפ-מצד אחר ו ,שמהם החשש לסטיגמה גבוהמאנשים 

בהם שמצבים מהתרחקות מאנשים או של נמצאה רמה מתונה מהתשובות לשאלה ישירה על כך . נמוכה

 התרחקות יזמו רבים מהם על כך עלה כי ההורים בעקיפיןכאשר נשאלו , עם זאת. יש חשש לסטיגמה

כי רבים נמצא , כמו כן. הה של דיווחים על תחושת בדידותשכיחות גבונמצאה וכן ,  מפגיעהם חששבגלל

החשש ש ם את חברתם של אנשים במצבהעדיפו ,ם שוניםבארגונישכאמור פעילים , מרואייניםמה

, המאפשרת פיצוי על אובדן קשרים אחרים, נראה כי העדפה זו של ההורים במחקר. מדחייה מצדם קטן

ם משתתפיאשר אינם , יתכן שבני משפחות אחריםי. התאפשרה בשל קרבתם לאנשים במצב דומה

 ניתוק לפצות על יתקשוועקב כך גם חשופים פחות לבני משפחות נוספים , פעילויות בארגונים השוניםב

  הרשת החברתית את פיצוי זה עלול לדלדלהעדר .חברתיים באמצעות יצירת קשרים חדשיםהקשרים ה

  . מכפי שנמצא במחקר הנוכחיתחושת בדידות גדולה עוד יותרהוביל ל ולשלהם

  

והכולל ,  בנוסף למנגנונים שתוארו בספרות נבחן מנגנון נוסף העשוי לשמש דרך התמודדות עם הסטיגמה

 נפש כלפי המתמודדים עם מחלות )ייחודיות חיובית/"גאוות יחידה(" עמדות חיוביות ואמפתיות ביטוי



 

  vi

 של המתמודדים ובני משפחותיהם עשויה לאזן הדגשת התכונות הייחודיות והחיוביות. ובני משפחותיהם

בייחוד אלה הקשורות לתחושת הערך , את הסטיגמה השלילית ולמנוע חלק מן ההשפעות ההרסניות שלה

על פיה ש ,)Tajfel, 1982; Turner, 1987(ית הזהות החברתית ידרך התמודדות זו מתקשרת לתאור. העצמי

. קטגוריות חברתיות שונותלל שייכותו לקבוצות והערכתו העצמית של האדם מבוססת בין היתר ע

) ingroup favoritism/ingroup bias(אליה הוא משתייך שהנטייה להעריך בצורה חיובית יותר את הקבוצה 

אף שמנגנון זה עשוי לצמצם את הפגיעה בהערכה . תורמת להערכה עצמית חיובית יותר של האדם

בעיקר הדגישו במחקר מצאנו כי ההורים שרואיינו ). Ellemers et al., 1997(הרי שהוא מוגבל , העצמית

   .הרגשי והאמפתי הן של המתמודדים עם מחלת נפש והן של בני משפחותיהם הממד את

  

  כיווני פעולה
בכל הנוגע להתמודדות של בני כיווני פעולה החומר שנאסף במחקר הנוכחי יכול לשמש בסיס למספר 

  :בפרט, ועם הסטיגמה הכרוכה בה, המשפחות עם מחלת הקרוב בכלל

מידע שיינתן כבר בשלבים הראשונים של , ידי המערכת המטפלת-מתן מידע למשפחות על. 1

לגבי מהלך המחלה ולגבי , ההתמודדות עם המחלה ויכלול מידע לגבי האטיולוגיה של מחלת הנפש

בולט במיוחד בשלבים  הז העדר . מקורות מידע זמינים למשפחותהעדרההורים ציינו . תחומים נוספים

לפני שחלקם מצטרפים לארגונים שונים המגשרים על הפער , הראשונים של ההתמודדות עם המחלה

היא עשויה לסייע בכל הקשור : נראה כי העברת מידע שכזה היא בעלת חשיבות כפולה. ומספקים מידע

מה ושל הסטיגמה ובמקביל למנוע חלק מן ההשלכות השליליות של הסטיג, להסתגלות למצב החדש

  ). דרך הפחתת תחושת האחריות והאשמה, למשל(העצמית של בני המשפחות 

  

,  של הארגונים לספק מידע רלוונטיםמעבר ליכולת. עידוד בני המשפחות לפנות לארגונים ולקבוצות. 2

הם בעלי , המתאפשרים במסגרות אלה, עלתה בראיונות התחושה כי המפגשים עם הורים נוספים

מפחיתים , מסייעים בפיתוח מיומנויות וכוחות, הם מעניקים למשתתפים תמיכה הדדית: גדולהחשיבות 

מפחיתים בתחושת הבושה ומסייעים ביצירת ,  של ההורים כי הם אינם מובנים לאחריםתםאת תחוש

המסגרת החברתית התומכת שהקבוצות מעניקות חשובה במיוחד לנוכח . סביבה חברתית מקבלת

העלול לפגום , ם רבים עלולים להימצא במצב של העדר תמיכה חברתית ונפשית מספקתהעובדה כי הורי

 חיוביות אלה של המרואיינים חוויות.  או בתם וביכולת התמודדותם עם מחלת בנםת הנפשירווחתםב

כבר בשלבים הראשונים של ההתמודדות עם , מלמדות על החשיבות שבהפניית ההורים ובעידודם לפנות

 כך שיוכלו להיעזר בהם במעבר דרך שלבי ההתמודדות ;לארגונים ולקבוצות,  בתםבנם אומחלת 

  .השונים

  

ידי הורים אחרים ויפעל במקביל -הורים עלן לשיינתפרטניים מערך לליווי ולתמיכה וחיזוק פיתוח . 3

ל הבלבול ש, אצל הורים המצויים בשלבים מוקדמים יותר, ככל הנראה. הקיימות היוםהמפגש לקבוצות 

המגבילות מאוד , וה בתחושות מבוכה ובושה ובהתנהגות של הסתרהתחילת ההתמודדות עם המחלה מלּו

חשוב לנסות וליצור פתרונות ביניים , לכן. את יכולתם להיעזר במסגרות התומכות שתוארו לעיל

הן ו ם להיחשףנכונותלושונים הבשלבים הורים השל לרמות הבלבול  הן שיאפשרו מעבר הדרגתי ויתאימו

דרך , ניתן לפתח מערך פגישות בעלות אופי אישי יותר, למשל, כך.  השונות שלהםהתמודדותה לדרכי

כאשר בהמשך , בשלב מתקדם יותר בהתמודדות עם המחלה ידי זוג הורים המצויים-ליווי זוג הורים על

  .כמו אלה הקיימות היום, לא פרטניותניתן יהיה לבחון את האפשרות להשתלב במסגרות 
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אחת . ת הטלת האחריות למחלה על ההורים ורגשות האשם המתעוררים בהםיטיפול ועיסוק בסוגי. 4

 שחשוב לטפל בה במפגשים הקבוצתיים או במסגרות הפרטניות היא האצבע המאשימה ותהסוגי

האשמות חוו ההורים במחקר ציינו כי . נם או בתםשהסביבה מפנה כלפי ההורים בכל הקשור למחלת ב

החולים או בבתם וכלה בבנם , דרך בני משפחה וחברים, שכניםבהחל , פגש עם גורמים שוניםשכאלה במ

 של העיסוק בהן ו את חשיבותגדילהפוטנציאל הגדול לפגיעה הטמון בהאשמות אלה מ. ובצוות המטפל

שאפשר שדרך תחושת השותפות שתיווצר בהן תצטמצם , באמצעות שיחות עם הורים אחריםשל ליבונן ו

תוצאות המחקר הנוכחי הדגישו את החשיבות שבבחינת עמדותיהם של אנשי , במקביל. ה האישיתהפגיע

ובפרט את , כלפי אנשים המתמודדים עם מחלת נפש ובני משפחותיהם, המקצוע בתחום בריאות הנפש

בדיקה זו עשויה לסייע בפיתוח . הבן או הבתבה הם נוטים לייחס להורים את האחריות למחלת שהמידה 

שישפרו את התקשורת המתקיימת בין אנשי המקצוע ובין ההורים ויתרמו כך , ערבויות לשינוי עמדותהת

  . להטבת מצבם

  

פעמים רבות האשמת ההורים והעמדות השליליות הקיימות כלפיהם בסביבה החברתית עלולות לחלחל 

ות אשם אלה תחוש.  או בתםםבנמחלת לולמצוא ביטוי בתחושתם של ההורים עצמם כי הם אחראים 

ועלולות , שלהםויש לשער כי הן מעצימות את העומס הרגשי , ידי מחצית מההורים שרואיינו-וחו עלדּו

 באמצעות הגברת המתחים במשפחה וערעור הקשרים ,למשל, להמשיך ולפגוע בהם בדרכים שונות

תם הפנימית עשוי לשפר את תחוש, במקביל למתן מידע רלוונטי, טיפול מעמיק בתחושות אלה. בתוכה

  .  המורכבםשל ההורים ולהקל עליהם בהתמודדות עם מצב

  

נקודה נוספת שקבוצות ההורים עשויות לסייע בה . לילדים ולאחים, וקבוצות תמיכה לבני זוגייעוץ . 5

השינויים במערכת המשפחתית . ן או הבתמשפחתיים המתלווים למחלה של הב-הם הקשיים התוך

הם , לפיכך.  ההתמודדותאת בלכידות המשפחתית ולהקשות עוד יותר בעקבות המחלה עלולים לפגוע

הפעלתן של מסגרות קבוצתיות המיועדות לבני משפחה במעלים את הצורך במתן מידע וייעוץ משפחתי ו

  .ןעדריהמסגרות שבמצב הנוכחי בולטות ב, אחים ובני זוג, כמו ילדים, נוספים
  
 ייתכן .ם עם מחלה פסיכיאטרית ובני משפחותיהםשל המתמודדיהדגשת המאפיינים החיוביים . 6

שכדאי לשקול להדגיש במפגשים הקבוצתיים השונים את התכונות החיוביות המאפיינות את 

הורים רבים סבורים כי תכונות של , כפי שניתן היה לראות במחקר. המתמודדים ואת בני משפחותיהם

וייתכן כי , לת נפש והן את בני משפחותיהםאמפתיה ורגישות רבה מאפיינות הן את המתמודדים עם מח

ידי חיזוק ההערכה - תכונות אלה עשויה לסייע למנוע חלק מן ההשפעה השלילית של הסטיגמה עלתדגשה

בהקשר זה ניתן לציין את העובדה שחלק מן ההורים ציינו כי להתמודדות ולקבלה שלהם את . העצמית

 .כמו גם על סביבתם החברתית, ליהם עצמםהבנים החולים ואת עצמם הייתה השפעה חיובית ע
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