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  :2008" אד ועבודה"מאמר שהתפרס בודיו� מתו
 מבוא תיאורטי 

  מבט על התנהגות חקרנית בראי תיאורית ההיקשרות:ייעו� קריירה

  עובדיה� הדסה ליטמ�ר "ד

  

Unless work satisfaction is derived, an individual’s self-fulfillment is 

not acquired and, consequently, a person’s true happiness is not secured. 

Shigekazu Fukuyama 

  

    מבוא

, קראו( העבודה הינה דר� המל� להגשמה עצמית ולתחושת משמעות בחיי	 �ג	 בתרבות בת זמננו

לצד תהליכי הגלובליזציה והקידמה הטכנולוגית חובה על המערכות החברתיות לשמר את ). 2006

, קראו(ה לממש את שאיפותיו ולהגשי	 את עצמו האפשרות של הפרט לחיות מעבודתו ובאמצעות

האד	 המערבי המודרני הממוצע חווה את עול	 העבודה כיו	 כמורכב ודינמי במידה כה ).  2007

רבי	 ה	 האנשי	 הבוגרי	  . עד כי הוא מתקשה למצוא את דרכו ללא עזרה מקצועית, רבה

 ובשל כ� ה	 מועדי	 לתחלואה ,הסובלי	 ממידה כזו או אחרת של חוסר שביעות רצו" מעבודת	

לאד	 לגבש ולממש את זהותו  מטרת הייעו& לקריירה לסייע  ).Spokane ,1991 (נפשית ופיזית

   .מנת לחיות חיי	 בעלי סיפוק ומשמעות התעסוקתית על

 Choosing a "ו  בספרParsons  לראשונה על ידי צגה ייעו& קריירה הומסגרת מושגית ל

Vocation "שראה אור ב�) Parsons, 1909.( 	כיו 	מגוו" רחב של תיאוריותקיימות בתחו  :

תיאוריות של קבלת החלטות , קונטקסטואליות, פסיכואנליטיות, קוגניטיביות, התפתחותיות

 ארבעה ציי") Spokane) 1991 .(Brown, 2002) ואחרות תיאוריות סוציולוגיות, ועיבוד מידע

 הסביבה החברתית .1 :ייעו& אישי ומפסיכותרפיהמייחדי	 את הייעו& לקריירה מרכיבי	 המ

מחייבת תהליכי הסתגלות והתאמה של השאיפות התעסוקתיות ושל דפוסי קבלת החלטות של 

הציבור הרחב . 3.  סביבה משות( למרבית התיאוריות בתחו	�העיקרו" של הלימת אד	. 2. הפרט

רבה יותר מאשר הוא מצפה זאת ה, מצפה מייעו& קריירה להיות תהלי� מובנה ובעל כושר ניבוי

מתרחש , מצד אחד. רצי( ולא רצי( ג	 יחדתהלי� ההתפתחות בקריירה הינו . 4. מהפסיכותרפיה

 ישנ" נקודות מעבר � ומצד שני, עיצוב הדרגתי של זהות תעסוקתית באמעות שינויי	 קטני	

  .  קריטיות ומהירותהמחייבות קבלת החלטות 
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 היות מרכזי בכל התיאוריות של ייעו& קריירה) חקירה(ה המושג אקספלורצי  � אקספלורציה

וכול" עוסקות בחיפוש אחר סוג מסויי	 של הלימה בי" מאפייני האד	 למאפייני העיסוק כתנאי 

כלל במונח אקספלורציה את מכלול ההתנהגויות )  Jordan)  1963 .להצלחה ושביעות רצו" 

התנהגויות  בי" שה" , בניית מושג העצמי שלוהמקנות לאד	 אינפורמציה על עצמו ועוזרות לו ב

השינויי	 החשובי	 ביותר במושג העצמי של האד	  ", לטענתו. בלתי מכוונותובי" שה" מכוונות 

" אינפורמציה חדשה ומאפשרות בדיקת השערות המספקותבעקבות התנסויות מתרחשי	 

Jordan, 1963, p-63)(. נית" למצוא אצלדבריול יזוקח � Osipow אינפורמציה חדשה "  מרשא

אשר  של התנסויות שינויי	 התנהגותיי	 חשובי	 מופיעי	 בהקשר .היא צור� הכרחי לגדילה

אקספלורציה הינה שלב ). Osipow, 1983, p-159 ("תוצאותיה" מטילות ספק באמונות ישנות

 ,אד	 מזהה אלטרנטיבותה הבאמצעות)  Super,  1957(התפתחות קריירה  תהלי� במשמעותי 

האקספלורציה הינה ). Blustein, 1992(הנבחרת לאלטרנטיבה מערי� אות" ומקבל החלטות באשר 

 , ) (Blustein  1989 תהלי� הכולל ה" בחינה והערכה עצמית וה" חיפוש חיצוני אחר אינפורמציה

  כניסה לעבודה בו והסתגלות אליו, תהלי� המקד	 בחירה בעיסוק מסוי	

), Collarelli & Hartman, 1983 (Stumpf.   כי המטרה העיקרית של היש 	הייעו& תהלי� טועני

המחקר הנוכחי מתמודד ע	 שאלת ההבדלי	  )) Betz, 1999(הינה הרחבת האקספלורציה 

יעו& יוכ" ע	 הבנת התרומה של , בהתנהגות אקספלורטיבית בתחו	 הקריירההבינאישיי	 

   .אקספלורציהלקריירה 

קושר את תהליכי האקספלורציה בתחו	 הקריירה קר הנוכחי המח �  מסגרת תיאורטית מוצעת

הסיבה לכ� . )Bowlby)  Bowlby, 1969, 1973, 1980 כי ההיקשרות כפי שהוצגו על ידי ילתהל

הבטחו" בהיקשרות  בחווית  אינטראקציונית הרואה תאוריההנהת ההיקשרות תאורי.  1: כפולה

קרוב  עבודה בקשר –גנו" היקשרות ומודלי ס(תופעה המושפעת מגורמי	 אישיותיי	 של הפרט 

ששות(  תחושת הבטחו"(ומגורמי	 מצביי	 ) שהופנמו במהל� הסטוריית הקשרי	 של הפרט

ה" מתייחסת התיאוריה . 2 ).עכשווית יכול להעניק לפרט במהל� האינטראקציה לאינטראקציה

תחות תקינה ציי" כי התפ Bowlby .התנהגות של קרבה ותמיכה וה" להתנהגות חקרניתל

הסיטואציה ההנחה הינה כי  .מתבטאת באיזו" בי" מערכת ההיקשרות למערכת החקרנות

 כפי שתוארה attachment – caregivingסיטואציית   המאפייני	 הייעוצית עונה על כל התנאי	

ה" מסגנו" ההיקשרות מושפעת חווית הבטחו" של הנוע& , במהל� ייעו& קריירה וכי  , Bowlbyי "ע
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 שהינה בטוח בסיס  המעניק תחושתcaregiver �מתיפקוד היוע& בסיטואציה הייעוצית כ וה" ושל

  .להתנהגות אקספלורטיבית של הנוע&חיונית 

 )(Bowlby Bowlby, 1969, 1973, 1980, 1988פותחה לראשונה על ידי  תאורית ההיקשרות

 ה הוא צור� ראשוניכי הצור� בקרבההנחה הראשונה הינה . ומבוססת על שלוש הנחות יסוד

תלוי ג	 שהצור� הראשוני בא לידי מפגש וההנחה השניה הינה .  אוניברסלי ואבולוציוני� קיומי

  הינה שלישיתהנחהה. בזמינותה ורגישותה של דמות מטפלת שהתינוק מחפש את קירבתה

" י	דגמי עבודה פנימי"אל תו� מופנמות ע	 הדמות המטפלת המשמעותית הממשיות שהתנסויות 

(internal workung models)ואת עצמו 	את העול 	את תפיסת האד 	ציפיות לגבי , המגלמי

איכות הקשר אית	 ולגבי המידה בה הוא לגבי , מצוקה  משמעותיי	 בעתהזמינות של אחרי	

 דפוסמהווי	 יסודות ל טע" כי מודלי	 אלו) Bowlby)  1988. מרגיש אהוב ובעל ער� בעיני האחר

כזמינה  הפנמה של דמות מטפלת חיובית הנתפסת .) attachment�  style( ט ההיקשרות של הפר

ביטחו"   מקנה תחושת,תגובתית במידה הראויה ועונה באופ" אופטימלי לצרכי	, בעת מצוקה

  . והתפתחות מאפשרת התרחקות לצור� חקירה ובעול	 ובעצמי 

Bartholomew & Horowitz)  1991 (אמצעות מודל דו מימדיהמשיגו את דפוסי ההיקשרות ב: 

 ,Brennanהמשגה דו מימדית זו הורחבה על ידי . מימד של תפיסת עצמי ומימד של תפיסת הזולת

 Clark & Shaver) 1998(ובי" מימד ,  אשר יצרו זיקה בי" מימד התפיסה העצמית למימד החרדה

מד  ימ כש,ההיקשרות מורכבת מהימנעות ומחרדה, לטענת	. הימנעותהתפיסת הזולת למימד 

מבטא את הפחד  מד החרדהיומ, ההימנעות מתייחס לנטייה לחוש שלא בנוח ע	 קירבה או תלות

המשמש כיו	 ככלי מוביל במחקר מדי ההמנעות והחרדה ימ בנו שאלו" למדידת  ה	.מפני נטישה

   .בתחו	 ההיקשרות

החלוצי	 בחקר  היו ) Ainsworth, Belhar, Waters & Walll)  1978  �אקספלורציה והיקשרות

, בעקבות ניסויי	 חוזרי	 במקומות שוני	. הקשר בי" בטחו" בהיקשרות לבי" התנהגות חקרנית

לא מצליחה להעניק ) בדר� כלל זוהי הא	 (דמות ההיקשרות הראשונית ה	 הגיעו למסקנה כי כש

  .ניפגמת מערכת האקספלורציה של התינוק, תחושה עיקבית של בסיס בטוח

.   הוקדשה לקשר בי" סיגנו" היקשרות להתנהגות אקספלורטיבית בבגרותמעט מאד תשומת לב

Hazan & Shaver)  1990  (וטענו כי היקשרות , הציעו להתייחס לעבודה כסוג של אקספלורציה

במחקר . קשורה לפעילות תעסוקתית כמו שהיקשרות ינקותית קשורה לאקספלורציה בוגרת
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כי חרדי	 ) 1994 (Hardy & Barkhamמצאו , )Shaver Hazan & )1990 של  למחקר	" חיזוק"

, וכי נמנעי	 נוטי	 להשקעת יתר בעבודה ,מאחרי	 בעבודה יותר ה	 בעלי השגי	 נמוכי	

נמוכה יותר של חיי  בעבודה ומצד שני לאיכות המובילה אות	 מצד אחד להשגי	 גבוהי	 יותר

  .משפחה וחיי חברה

מצא קשר חיובי ש) Mikulincer)  1997 חקרנות הציג על הקשר בי" היקשרות למענייני	ממצאי	  

סובלנות לעמימות , תכונתית ורצו" להכיר דברי	 חדשי	 סקרנות: בי" סגנו" היקשרות בטוח לבי"

המנעות מרוש	 ראשוני ומחשיבה , המנעות מחשיבה נוקשה ודוגמטית, ופתיחות למידע חדש

) Mikulincer) 1997. של מידע חדש יהסטריאוטיפית וקבלת החלטות על בסיס אנליזה ואינטגרצ

כי הבטחו" בהיקשרות בטענה מסביר ההקבלה בי" מערכת ההיקשרות למערכת האקספלורציה 

בעלי הסגנו"  .חדשה מקבל ביטוי של פתיחות ה" במערכות יחסי	 קרובות וה" כלפי אינפורמציה

 .במידע חדש ועמו	 הבטוח חשי	 בטחו" בהתמודדות ה" ע	 איו	 חברתי וה" ע	 איו	 שמקורו

ה	  .מידע בעלי סגנו" נמנע מתרחקי	 ה" ממערכות יחסי	 קרובות וה" מתהליכי עיבוד, לעומת	

 אמביבלנטי	 –החרדי	 . מקונפרונטציה ה" במישור החברתי וה" במישור האינפורמטיבי נמנעי	

הי	 ה	 כמ. כבעלי עמדה קונפליקטואלית ליחסי	 קרובי	 ולעיבוד מידע בסיגנונ	 מתגלי	

אול	 הקונפליקטי	 הפנימיי	 החזקי	 שלה	 מונעי	  ,כמו ג	 לרכישת מידע חדש לקרבה ולחו	

  .   שלה	מה	 מימוש כמיהה זו

הסיגנו"    זכה בתמיכה ממספר מחקרי	 נוספי	 אשר מצאו כי בעליMikulincerהסבר זה שהציע 

התעדכ" בידע שלה	 וא( הבטוח מפגיני	 רמה גבוהה של פתיחות קוגניטיבית וה	 בעלי נכונות ל

-Green & Campell, 2000; Green(לשנות אותו באופ" משמעותי לנוכח ראיות חדשות 

Hennessy & Reis, 1998; Mikulincer & Arad, 1999 .(  

Ketterson & Blustein) 1997(. הרחיבו את היריעה לגבי הקשר בי" היקשרות לקריירה  	מצאו ה

 לבי" היק( האקספלורציה של מתבגרי	 ע	 הוריה	ות בי" ביטחו" בהיקשר, קשר חיובי

 ,החוקרי	 ממליצי	 לעודד מתבגרי	. מצאו קשר ע	 האקספלורציה העצמית ולא הסביבתית

חברי	 (למצוא מערכות יחסי	 אחרות , שההיקשרות שלה	 ע	 הוריה	 איננה היקשרות בטוחה

 מנת לבצע אקספלורציית קריירה בה" יוכלו לקבל תמיכה חברתית על) בני זוג רומנטיי	 ,קרובי	

  .את סיכוייה	 לבחור בקריירה הממצה את כישוריה	 רחבת היק( שתגדיל

 ההיקשרות גבולות חקרהורחבו  בעשור האחרו" � בסיס בטוחמעניק תחושת תפקוד היוע� כ

 –התעניי" בקשר תלמיד ) Lopez)  1997 .אינטימיות במהות" למערכות יחסי	 קצרות מועד ולא



  5

, המרצה בהווה שדיווחו על מערכות יחסי	 בטוחות ע	, הוא מצא כי תלמידי	. 'ולגמרצה בק

על  דיווחו על קשרי	 רגשיי	 חמי	 ותומכי	 ע	 אימ	 בילדות	 יותר מאשר תלמידי	 שדיווחו

החיוביי	 הממצאי	 המענייני	 יותר התייחסו לקשרי	 . מערכות יחסי	 לא בטוחות ע	 המרצה

אינטגרציה חברתית  תחושה של, 	 המרצה לבי" מוטיבציה אקדמיתשמצא בי" הבטחו" בקשר ע

  .'ומעורבות אישית בחיי	 הקהילתיי	 בקולג

Pistole)  1999 ( &במאמרה התאורטי .  נוע&–הרחיבה את הפרספקטיבה והתייחסה אל הקשר יוע

ווה היוע& ח  וattachment- bond  חווה  הנוע&התהלי� הייעוצי כזירת היקשרות בההציגה את 

bond caregiving- ,לפי  .תמיכה והכוונה היוע& מספק והנוע& מחפש תמיכה והכוונה Pistole , 

המצוקה מגבירה את פעילות מערכת ההיקשרות שלו . הנוע& פונה לייעו& בהיותו שרוי במצוקה

 חזקה וחכמה ממנוהנתפסת על ידו כאיכפתיות ודאגה מצד דמות , וגורמת לו לחפש אחר קירבה

-safe �כ תפקיד היוע&עשתה הבחנה חשובה בי"   Pistole . ) היכולה ג	 להכיל ג	 לכוו"דמות(

havenתפקידו כ  ובי",קירבה ובטחו",   המעניק תמיכה רגשית �  base secureהמעניק הכוונה , 

  .תפקוד היוע& כבסיס בטוח הינו שילוב של שני תפקידי	 אילו  .הדרכה ועוג" לאקספלורציה

  

   חיהמחקר הנוכ

 נוע& מתקיימי	  מלוא התנאי	 הנדרשי	 –שביחסי יוע& ההנחה שבבסיס המחקר הנוכחי הינה 

.  הנוע& ניכנס לתהלי� הייעוצי כשהוא שרוי במצוקה. attachment-caregiving :1קשרי  לבניית 

היוע& . 3. אותו הוא תופס כחזק יותר וחכ	 יותר, הנוע& מחפש אחר קירבה ודאגה מצד היוע&. 2

היוע& מפגי" . 4.    בכ� שמגיב לאיתותי המצוקה של הנוע&caregiver �וקח על עצמו את תפקיד הל

  . דאגה לאינטרסי	 של הנוע& בלבד

יש בעדויות ,  לנוע&בסיס בטוחמעניק למרות שאי" עדיי" מחקר הבודק תיפקוד היוע& לקריירה כ

כי יש ביכולת היוע& לפעול קוד	 בסיס להניח  שהוצגוובהתייחסויות התאורטיות המחקריות 

סביר להניח כי להגברת הבסיס , יתרה מכ�. תומ� ומכוו",  כזמי"י הנוע&"כבסיס בטוח א	 יתפס ע

דבר ,  לסגנו" ההיקשרות הבטוח התפתחותו כמו הבטוח של הנוע& תהיה אותה השפעה חיובית על

  .שיגביר התנהגויות אקספלורטיביות רלבנטיות

לסגנו" ההיקשרות של הנוע& ולתפקוד היוע& כבסיס בטוח  תרומה בדק הא	 המחקר הנוכחי  

ישנ" עדויות מחקריות לכ�  שסגנו" , כאמור.  בתהליכי אקספלורציה במיוחד,להתקדמות בייעו&
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במונחי תיאוריות " אקספלורציה ("ההיקשרות של הפרט קשור להתנהגות חקרנית שלו

י לתפקוד היוע& יש תרומה להתנהגות חקרנית קיי	 בסיס תיאורטי להנחה כ ,בנוס(, )תעסוקתיות

  כמו כ".טיפולית כלשהיא/ עדיי" בתו� סיטואציה ייעוציתולא נבדקלו י	 אא� קשר .  הנוע&של

 אי" עדיי" מחקר הבודק הא	 תרומת היוע& לתחושת הבסיס הבטוח הינה מעבר לתרומת סגנו"

  . של הנוע&ההיקשרות

מגמות עדכניות בספרות באופ" התוא	 מדי היקשרות במונחי	 של מהשערות המחקר מנוסחות  

 הגורסות כי ראוי לראות את מבנה (Bremman et al, 1998)המחקרית בתחו	 ההיקשרות 

  .ממדי ולא בצורה של מערכת טיפולוגית מובחנת�ההיקשרות כמוצב על פני שני רצפי	 במרחב  דו

  

  :חקרהשערות המ

כ� האקספלורציה , יקשרות גבוהות יותרככל שההימנעות בהיקשרות וככל שהחרדה בה .1

 . של הנוע& תהיה נמוכה יותר

כ� האקספלורציה של הנוע& , ככל  שהיוע& יתפס על ידי הנוע& כמקנה יותר בסיס בטוח  .2

  .תהיה גבוהה יותר

תפקוד היוע& כבסיס בטוח ימת" את הקשר שבי" הימנעות בהיקשרות וחרדה בהיקשרות  .3

 די לגבי האופני	 הספציפיי	 של דרכי מיתו" אלו אי" . לבי" האקספלורציה של הנוע&

וה	 יהיו נושאי	 שיעמדו לבדיקה אקספלורטיבית , מידע בכדי להציב השערות מראש

 .במחקר הנוכחי

 

  דיו�
  

במחקר הנוכחי נבדקה אינטראקציה ממשית אותנטית ע	 דמות היקשרות העשויה להפעיל את 

ייחודו של המחקר בכ� שהוא .  שלו"הביטחוושת מערכת ההיקשרות של הנוע& ולהשפיע על תח

בודק לראשונה את התרומה הייחודית של תפקוד יוע& קריירה להתפתחות הנוע& וכ" את התרומה 

  .      הכרונית של הנוע&"הביטחושל תפקוד זה מעבר לתחושת 

ל לסגנו" ההיקשרות של הנוע& תרומה ייחודית מובהקת להסבר השונות שהממצאי	 מראי	 כי 

לתפיסת תפקוד היוע& כבסיס בטוח יש תרומה הממצאי	 מראי	 ג	 כי . ההתנהגות החקרנית שלו

באשר . ייחודית מובהקת להסבר השינויי	 החלי	 בהתנהגות החקרנית של הנוע& במהל� הייעו&

הא	 תפקוד היוע& כבסיס בטוח ממת" את הקשר שבי" הימנעות בהיקשרות וחרדה לשאלה 
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אשר , אכ" יש ביכולת היוע&הממצאי	 מראי	 כי , לבי" האקספלורציהבהיקשרות של הנוע& 

לשבור את הקשרי	 שבי" אישיות הנוע& לבי" החקרנות , תפקודו נתפס כמקנה בסיס בטוח

תפקודו של שות( ממשי לקשר עשוי למת" את ההשפעה של ההימנעות , כלומר. הטבעית שלו

  .והחרדה המופנמי	 וטבועי	 באישיות

א( כי בחלק" התגלתה הבחנה מעניינת וראויה לבחינה בי" שני , ת המחקר אוששומרבית השערו

באופ" כללי . דהיינו בי" התרומה של ממד ההימנעות לתרומה של ממד החרדה, ממדי ההיקשרות

נית" לומר כי לממד ההימנעות בהיקשרות ישנה תרומה גדולה יותר להבנה של תפיסת הזולת  

לשני הממדי	 תרומה משמעותית להבנת התנהגות ,  לעומת זאת.מאשר לממד החרדה בהיקשרות

לגבי תפיסת תפקוד היוע& כבסיס בטוח נית" לומר כי היא בעלת תרומה ייחודית . חקרנית

  . משמעותית להבנת ההתנהגות החקרנית של הנוע&

מראי	 שישנו קשר מובהק בי" הימנעות בהיקשרות לתפיסת היוע& כבסיס המקדימי	 הממצאי	 

 גבוהה יותר כ� הוא תפס את יועצו כמקנה ההייתככל שההימנעות בהיקשרות של הנוע& . חבטו

ממצא זה תומ� חלקית בממצאי	 קודמי	 המראי	 כי נטיות ראשוניות של . פחות בסיס בטוח

, למשל, כ� . ג	 כשמדובר באחר משמעותי, אישיות הפרט מטות את התפיסה שלו את האחר

 קיי	 קשר בי" בטחו" בהיקשרות לבי" ייצוגי	 חיוביי	 של האחר  כי  Shaver & Hazan הראו

(Shaver & Hazan,1993) , הראו קשר בי" בטחו" בהיקשרות לבי" עמדות 	ובמחקר אחר ה

אליו נית" להתייחס כאל אחר ,  (Hazan & Shavar,1990)אוהדות כלפי  הממונה הישיר בעבודה

  . משמעותי

המחקר הנוכחי ממקד את מקור ההטיה בממד ההימנעות של סגנו" ההיקשרות ומגלה כי , ואול	

ממד החרדה בהיקשרות לא . לממד החרדה בהיקשרות תפקיד מצומצ	 יותר בתפיסת הזולת

, היוע& מעבר לפגישה הראשונההסובייקטיבית של הנוע& את תפקוד שיחק כל תפקיד בתפיסה 

.  של סגנו" ההיקשרות בכללותו ולא של ממד החרדה בפני עצמושג	 בה התגלה אפקט מובהק

כאשר , בהמש� תהלי� הייעו& התגלה הבדל רק בי" גבוהי	 בהימנעות לבי" נמוכי	 בהימנעות

באופ" עקבי הנמוכי	 בהימנעות תפסו את תפקוד היוע& כמקנה יותר בסיס בטוח מאשר הגבוהי	 

  .בהימנעות

ממצאי המחקר , ואול	. ו להטיה בתפיסה שלו את היוע&גרמ הנטיות הראשוניות של הנוע&

. הנוכחי הצביעו על קשר מתו" בי" הימנעות בהיקשרות לבי" תפיסת תפקוד היוע& כבסיס בטוח

כי תפיסת היוע& נובעת ג	 מהתנהגותו ותפקודו של היוע& עצמו בסיטואציה נית" להסיק מכא" 

  . ל הנוע&הייעוצית ואיננה רק עיוות סובייקטיבי בתפיסה ש
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ממצאי המחקר מורי	 על מגמה כללית של עליה בתפיסת תפקוד היוע& כבסיס בטוח ע	 

המהווה אינדיקציה מסוימת ליעילות הייעו& כשלעצמו וכ" להיותה של תפיסת ,  התקדמות הייעו&

ממצאי ,  ואול	.הקשר ע	 אותו זולתואיכות זולת חיובית עניי" פרוגרסיבי הקשור ג	 למש� 

וכחי מלמדי	 על קיומ	 של הבדלי	 בי" ארבעת סגנונות ההיקשרות בדפוסי ההשתנות המחקר הנ

הבדל משמעותי ראשו" בי" הסגנונות השוני	  .של תפיסת תפקוד היוע& לאור� תהלי� הייעו&

בה  מתבלטי	 קבוצת הנועצי	 הגבוהי	 בהימנעות , מתגלה כבר בפגישת הייעו& הראשונה

 כנמוכי	 באופ" משמעותי מכל האחרי	 בתפיסת � dismissing avoidant� � ונמוכי	 בחרדה

כאשר בי" יתר שלושת הסגנונות לא מתגלי	 הבדלי	 משמעותיי	 , תפקוד היוע& כבסיס בטוח

 הוא dismissing�ממצא זה תומ� בממצאי	 קודמי	 המראי	 כי טיפוס ה. בנקודת הפתיחה

  .  (Shaver & Brennan,1992)מ� עליוהנמו� ביותר במת" אמו" ובנכונות  להסתייע בזולת ולהסת

  לבי" כל היתר בכ� שה	 אינ	  fearful בעלי סגנו" היקשרות הבדל משמעותי שני ניכר בי" נועצי	

 בסיו	 הייעו& ה	 . מגלי	 שינוי מובהק בתפיסת היוע& כבסיס בטוח לאור�  תהלי� הייעו&

מעניי" . יו בתחילת הייעו&נותרי	 כמעט באותה רמה של תפיסת היוע& כבסיס בטוח כפי שה

א� בהמש� , preoccupied� והsecure�לראות שה	 החלו את הייעו& בנקודה דומה לזו של ה

הייעו& ה	 לא הפגינו כמוה	 עליה בתפיסת תפקוד היוע& כבסיס בטוח אלא נותרו כמעט באותה 

דומי	 לה	 ה, dismissing� לקבוצת האדווקבסו( הייעו& ה	 דמו יותר , נקודה בה החלו וכ�

  .  בהימנעות הגבוהה בהיקשרות

כאשר בוחני	 את הקשר בי" הימנעות וחרדה בהיקשרות לבי" תפיסת תפקוד היוע& כבסיס בטוח 

ההערכה העצמית של היוע& את עצמו כבסיס . מתגלי	 ממצאי	 דומי	, מנקודת המבט של היוע&

ושפעת רק ממידת ההימנעות מ, כפי שנתפס בעיני הנוע& שלו בפגישת הייעו& הראשונה , בטוח

היוע& נשאר צמוד לתפיסה שגילה בפגישה : ההשנייכ� ג	 בפגישת הייעו& . בהיקשרות של הנוע&

מתגלה אפקט , בשונה מאשר מנקודת המבט של הנוע&, ואילו בפגישת הייעו& השלישית. הראשונה

( הייעו& היוע& בסו, כלומר. מובהק של אינטראקציה בי" הימנעות בהיקשרות לחרדה בהיקשרות

ידי נועצי	 גבוהי	 בהימנעות ונמוכי	 �בה נתפס תפקודו כמקנה בסיס בטוח על, מערי� את הרמה

כנמוכה באופ" בולט בהשוואה לתחילת הייעו& וכ" כנמוכה יותר משל כל האחרי	 בסיו	 , בחרדה

  . הייעו&

וע& ה" מנקודת להימנעות בהיקשרות של הנוע& יש אפוא תרומה משמעותית לתפיסת תפקוד הי

כאשר לסגנו" ההיקשרות בכללותו ישנה תרומה , המבט של הנוע& וה" מנקודת המבט של היוע&
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בתפיסת תפקוד היוע& בתחילת הייעו& מנקודת המבט של הנוע& ובסיו	 הייעו& מנקודת המבט של 

הבאה לידי ,  לתפיסת הזולתמסוימתלממד החרדה בהיקשרות תרומה , במילי	 אחרות. היוע&

רק בתחילתו של הקשר ע	 האחר המשמעותי , יטוי כשהוא באינטראקציה ע	 ממד ההימנעותב

ורק בסופו או בשלב מתקד	 יותר שלו כשמדובר בהערכת האד	 ,  כשמדובר בחוויה של המסתייע

לממד ההימנעות בהיקשרות , בכל מקרה. המסייע את תפיסת תפקודו בעיני האד	 המסתייע בו

  .   האחר המשמעותי מאשר לממד החרדה בהיקשרותמשקל רב יותר בתפיסת 

הבדל משמעותי נוס( המתגלה בי" נקודת המבט של היוע& לנקודת המבט של הנוע& נוגע לקבוצת 

, וכנראה ג	 חווה,   מדווחת עלfearful�בעוד אשר קבוצת ה.  הגבוהי	 בחרדה וגבוהי	 בהימנעות

הרי שהיועצי	 שלה	 , בטוח במש� הייעו&עליה קלה ולא מובהקת בתפיסת תפקוד היוע& כבסיס 

 המראה fearful�דווקא ה, כלומר. מדווחי	 על עליה משמעותית ועקבית בתפיסה זו במש� הייעו&

הוא היחיד הנות" ליוע& תחושה  של עליה , תפיסה פחות או יותר מקובעת של תפקוד היוע&

ראות שכל יתר הסגנונות הוערכו מעניי" ל. &ובתפיסה שלו את תפקוד היוע& לאור� כל תהלי� הייע

. כיורדי	 בתפיסת תפקוד היוע& כבסיס בטוח במש� הייעו&יציבי	 או על ידי היועצי	 שלה	 כ

בהיותו שרוי במצוקה ונכו" , fearful� לכ� שהמסוימתממצא זה מהווה אינדיקציה ראשונית 

כמי שמגלה , אחרי	יותר מכל  הסגנונות ה, נתפס על ידי האחר המשמעותי המסייע, לבקש עזרה

 ואכפתיואולי בזכות כ� הוא מקבל טיפול רגיש , התמסרות עקבית לתהלי� הסיוע ולאד	 המסייע

   .תקד	 יותריותר העוזר לו לה

  

  התרומה של סגנו� היקשרות ותפקוד היוע� כבסיס בטוח  לאקספלורציה

 בהיקשרות נמצאו אפקטי	 מובהקי	 ה" של הימנעות ושל חרדה, השערת המחקרבהלימה ע	 

באופ" ספציפי .  ית של הנוע&בהסבר התנהגות חקרנ, וה" של תפיסת תפקוד היוע& כבסיס בטוח

כ� האקספלורציה , כי ככל שההימנעות והחרדה בהיקשרות גבוהות יותר, כפי ששוער ,נמצא

ככל שתפקוד היוע& נתפס על ידי הנוע& כמקנה בסיס , כמו כ". של הנוע& נמוכה יותרהבסיסית 

  . כ� האקספלורציה של הנוע& גבוהה יותר, חבטו

מניתוח אינטראקציות נית" ללמוד כי תפיסת תפקוד היוע& כבסיס בטוח ממתנת את ההשפעות 

כאשר , באופ" ספציפי. הראשוניות הגורעות של חרדה והימנעות בהיקשרות על האקספלורציה

ימי	 לפני תחילת הייעו& בי" נעלמי	 במהל� הייעו& ההבדלי	 שהיו קי, היוע& נתפס כבסיס בטוח
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דהיינו , הנמוכי	 בהימנעות לבי" הגבוהי	 בהימנעות ובי" הנמוכי	 בחרדה לבי" הגבוהי	 בחרדה

  . בי" הבטוחי	 בהיקשרות לבי" הלא בטוחי	 בהיקשרות

הממצאי	 מראי	 כי לתפיסה חיובית של תפקוד היוע& יש יכולת לפצות על ביטחו" כרוני נמו� 

ולאפשר ג	 לנוע& הלא בטוח להרחיב את היק( האקספלורציה ,  רבות באישיותהטבוע מזה שני	

לממצא זה השלכות יישומיות חשובות על תהלי� הייעו& שכ" האקספלורציה . התעסוקתית

תורמת לבחירה בעיסוק ההול	 את הכישורי	 והנטיות של האד	 ולקבלת החלטות  תעסוקתיות 

   והלימה בי" מאפייני (Grotvant, Cooper & Kramer, 1986)המבוססות על נתוניו האישיי	   

, האד	 למאפייני העיסוק שלו קשורה לשביעות הרצו" שלו מהעבודה בפרט ומהחיי	 בכלל

  .(Holland,1985)להישגי	 התעסוקתיי	 שלו ולהתמדתו בעבודה 

י� לראות את התהל). Pistole) 1999  של תהתיאורטיממצאי המחקר הנוכחי תומכי	 בהצעתה 

ספציפית ולא , למרות היותו מאופיי" כמערכת יחסי	 קצרת טווח, הייעוצי כזירת היקשרות

חווה הגברה של פעילות מערכת ההיקשרות  , בהיותו שרוי במצוקה,הנוע&. אינטימית במהותה

אותו הוא תופס כדמות חזקה וחכמה , דבר הגור	 לו לחפש אחר תמיכה והכוונה מצד יוע&, שלו

עצמו נכו" לספק תמיכה והכוונה במהל� אינטראקציה בה הוא קולט אותות מצוקה היוע& . ממנו

  . של הנוע& ומגיב אליה" באמצעות התערבויות תומכות ומכוונות

  

  תרומת המחקר לתחו הייעו� לקריירה

 תיאוריתממצאי המחקר תומכי	 בהצעה להתייחס אל הייעו& לקריירה מפרספקטיבת 

התרומה המשמעותית ,  ואול	.attachment – caregivingיית  סיטואצההיקשרות ולראות בו 

ביותר של המחקר הנוכחי לפרקטיקה של תחו	 הייעו& לקריירה  נובעת מהממצאי	 

האינטראקציוניי	 שלו המלמדי	 כי  לתפיסת תפקוד היוע& כבסיס בטוח תרומה הממתנת את 

,  לפיכ�.לורציה התעסוקתיתההשפעות הגורעות שיש למאפייני אישיותו של הנוע& על האקספ

  .  נדרש זיהוי מוקד	 של הנועצי	 הפגיעי	 יותר והתייחסות מיוחדת אליה	 במהל� הייעו&

  

  מחברת המאמרעל 

ראש המגמה , )מומחית ומדריכה(פסיכולוגית תעסוקתית בכירה , עובדיה�ר הדסה ליטמ""ד
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