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 היועצי החינוכיי בישראלר אגודת "דבר יו
 
 

מהמקורות הנו אחד ,  החשובי של האגודההמפעלימ, "הייעו החינוכי"כתב העת 

, כתב העת .יוע החינוכיהמיועדי לספרות המקצועית המרכזיי והמשמעותיי של ה

הוא . מקצועהמהווה אשנב דרכו נית ללמוד רבות על הדינמיות ורוחב היריעה של 

אנו שואפי שהעיו בו יתרו להתפתחות רית ומעשית בתחו ומשק עשייה מחק

 .המקצועית של היועצי
  חינומערכת החינו את מטריד את החברה ומורכב הגיליו זה מתמקד בתחו 

 .ילדי ונוער החשופי למצבי סיכוב וטיפול
:  אנו עדי לתופעות חברתיות חריגות בה מעורבי ילדי ונוער,בשני האחרונות

 .אלכוהולבשימוש יתר בסמי ו, אלימות קשה, נשירה ממערכת החינו
מושפעת וניזונה  מגישות ותפיסות , המהווה מראה של החברה, מערכת החינו

סותרות זו את לעתי ש, גישות ותפיסות אלו.  המכתיבות יעדי ומטרות לביצועשונות

מערכת , כ למשל. טמציבות בפני מערכת החינו אתגרי בלתי אפשריי כמע, זו

גישה המציבה את ההישגיות , מחד: החינו נשענת בו זמנית על שתי גישות סותרות

הול ומתאר של תלמידי " שובל"בלימודי במרכז העשייה החינוכית ועלולה ליצור 

גישה המטפחת אקלי מיטבי המעודד הכללה של , ומאיד. המתקשי לעמוד במטלות

לקבוע סדר יו קשה  מאמ תו ות נעה בי מגמות אל המערכ.הספרכל באי בית

 .  שיענה על שילוב בי הגישותחברתיחינוכי
כדי  ,לעתי יצירתית, ערכות מקצועיתי התבוננות נאורה והמהיועצימצב זה תובע 

 את היועצי החינוכיי מצב זה ג מאל. חריגותהחברתיות התופעות להתמודד ע ה

 עומדת חסרת ,פעמי רבות ,ה מיידי למצבי שהמערכתדרישה לתת מענלהיענות ל

 . במציאת פתרונות הולמימול ומתקשה אוני 
זו העומדת חשובה ורלוונטית זירת עשייה בגיליו זה יכוו הזרקור אל עבר  ,לכ

 .באופ קבוע על סדר היו של היועצי
מקצועיי העיסוק בצרכי ההאגודה אינה מסירה מסדר יומה את ,  יחד ע זאת

טיפול בתנאי העבודה של הנוגעות ללסוגיות  ואת הצור להיענות ,של היועצי

 ולהבטיח שייחודיותו במערכת ולחדד את גבולות המקצועלשרטט  כדי ,זאת. היועצי

 . תישמר ולא תיפגע החינוכית
.  שכללנו את דרכי ההתקשרות שלנו ע היועצי באמצעות מידעו מקוו,לצור זה

 .שכרינו נצא נווי שבאופ זה כולאנו מק
והוסיפה , האגודה נענית לצרכי השעה ולחידושי בשימוש באינטרנט ככלי תקשורת

מ התגובות . לקוד האתי סעי המתייחס לאתיקה של התערבות ייעוצית מקוונת

. שיש להוסי ג התייחסות לניסיו המעשי של התערבות כזו, שהגיעו אלינו הסקנו

 . מוזמני לשת אתנו פעולה בתחו זההנכ, יועצי
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ראש המגמה ללימודי ייעו , ר שרגא פישרמ"בעריכתו של דגיליו זה הוא הראשו 

אנו מודי על עריכה מוקפדת ומקצועית . חינוכי לתואר שני במכללת אורות ישראל

 ! תבור על המוגמר! יישר כוח . ומקווי לשיתו פעולה בהפקת של גיליונות נוספי
לכותבי , לחברי המערכת: לכל השותפי בהפקת כתב עת זהתודה גדולה 

למגמות הייעו ולסוקרי שעשו עבודת נאמנה ונדבו את זמנ היקר , המאמרי

המאמינות בתרומתו של כתב עת זה להעשרת הידע המקצועי של , במוסדות ההכשרה

 .היועצי
של מקצועי הידע הניית אנו מאמיני שכתב עת זה אכ מהווה נדב חשוב בב

 . ובהעשרתו ואנו מקווי כי תמצאו בו עניייועציה
 

  עמליה מאיר הדרי

 ר האגודה"יו
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 דבר העור
 

 
ז "הגימטרייה של י. מונח לפניכ" הייעו החינוכי"ז של כתב העת המדעי "הכר הי

. ו נועצי בסיכ–מתאימה לנושא המרכז של הכר " טוב"ואכ המילה " טוב"היא 

למניעת , החינו בפרט והיועצי החינוכיי עושי רבות לטיוב החינו, החברה בכלל

, שעל א העשייה הברוכה והרחבה, דומה. סיכו ולטיפול בנועצי במצבי סיכו שוני

 . האתגר שבייעו לנועצי שבסיכו גובר והול
כולנו . לכילאחרונה אנו נחשפי למקרי אלימות מזוויעי בממדי גוברי והו

מביני שהאלימות מהווה סכנה לבריאותה ולקיומה של החברה הישראלית ואתגר 

מניעת האלימות והטיפול באוכלוסייה אלימה מונח לפתחה של מערכת החינו בכלל 

, אל לנו להסתתר אחרי מחשבות על חברה אלימה. וחבורת היועצי החינוכיי בפרט

ע שאנו עלולי להפנות כלפי סוכני האצב. על משטרה חלשה ומחסור תקציבי

לכ טוב שהעלנו לדיו . חברתיי שוני אסור שתסתיר ארבע אצבעות המופנות אלינו

 . אקדמי את נושא הנועצי שבסיכו–מקצועי 
את החלק האקדמי שבכר הנוכחי אנו פותחי בשני מאמרי העוסקי בבחינת 

ה את יעילותה של תכנית התערבות ר ענת כור בחנ"ד. יעילות של תכניות התערבות

ר "ד, ר רחל שגיא"ד. שהתמקדה באימו לאסרטיביות ע מתבגרי יוצאי אתיופיה

 י "יצחק גילת בחנו את יעילותה של תכנית אופ' ר חנה עזר ופרופ"ד, תמר ראובני

 .תכנית מניעה שניונית למניעת שימוש בסמי ואלכוהול
מאמר .  משפחתיי של נועצי בסיכומספר מאמרי העוסקי בקשרי, בהמש

ר סמדר ב אשר עוסק בהתמודדות של משפחות וילדי ע אבד "ר רונית שלו וד"של ד

ר "מאמר של יעל בוגומלסקי וד. של אחד ההורי" נוכחות נפקדות"עמו במצבי 

אורה פלג מתמקד במובחנות עצמית ומסוגלות עצמית הורית בקרב אימהות שחוו 

: משה ישראלאשוילי בחנו את השאלה' ר טל שמר ופרופ"ד. נית בילדותהתעללות מי

 ?תפיסת המסוגלות הזוגית נפגעת) רק( הא –ילדי להורי גרושי 
ר יעל "ד. שני מאמרי הוקדשו לנטיות אבדניות ולעמדות שליליות כלפי החיי

ושת ר מיכל מלכא בחנו את הקשר שבי תח"ר שלומית חסי וד"ד, אביעדיק'וילצ

מועל הל קאקונדה. משמעות לחיי ואופ בילוי שעות פנאי ובי נטיות אבדניות

דתיות ומאפייני אישיי כגורמי סיכו לעמדות , משה ישראלאשוילי עסקו בדת' ופרופ

 .שליליות כלפי החיי
ר פנחס בלאו בהפרעות "ר רבקה בלאו וד"עסקו ג ד, בהקשר של אוכלוסיות דתיות

 .ית אצל מתבגרי דתייטרדנות כפיית
שני מאמרי התמקדו באוכלוסיות של ילדי ומתבגרי בעלי לקות שמיעה או 

ר שרה אינגבר השוו בי ילדי בגיל הר ע "טובה מוסט וד' פרופ, עינת חלד.  דיבור

לקות שמיעה הלומדי בשילוב אינדיווידואלי ובי ילדי בשילוב קבוצתי ביחס 

ר שרגא פישרמ והודיה ארלי השוו בי "ד. ות בדידותלמסוגלות חברתית ותחוש

 .מתבגרי בעלי לקות דיבור ומתבגרי נורמטיביי ביחס לזהות האני ודימוי גו

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל



 10  ענת כור

ר יהודית ריבקו שבחנה את יעילותה של סדנת פסיכודרמה "לסיו מובא מאמרה של ד

 .להעצמת סטודנטי בעלי לקויות למידה
אלישע תהלי של זהבה ספיר וחנה גיבור, גלי חר ש"תיארו ד" מ השדה"במדור 

הערכת תכנית התערבות טיפולית להגברת נוכחות ומניעת נשירה של תלמידי מבתי 

 .הספר
מצאתי את "ר נעמי גור "ר אדריאנה פלדמ סקרה למעננו את ספרה של ד"ד, חברתנו

 .שעוסק בדיאלוגי מסוגי שוני" עצמי ליד הכיור
 מחברי –לחוקרי , ראש לכל. יע בהוצאה לאור של הכר הנוכחיתודות לכל מי שסי

תודות . היו סובלניי להערות הסוקרי ולתיקוני העריכה, שעמלו על מאמריה

). לפעמי פעמיי וא יותר(לסוקרי שנרתמו למלאכה והסכימו לסקור ולקרוא 

ז והסיוע בכל הזירו, ר אגודת היועצי על העידוד"תודות מיוחדות לעמליה הדרי יו

. לעורכות הלשוניות ולעורכת הגרפית, תודות לחברי המערכת על הסיוע. אשר נדרש

 .ללא הסיוע הרב לא היה גיליו זה יוצא לאור
י של כתב "תודות לכול ואנו בעיצומו של תהלי קבלת וסקירת מאמרי לגיליו ח

 .העת
 

 בברכה נאמנה
 שרגא
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 רשימת המחברי
 
 

א תל אביב ואזור " מנהלת חינוכית מרכז טיפולי מיח  שרהר אינגבר"ד •

 אוניברסיטת תל אביב, בית ספר לחינו, מרצה ,המרכז
 מכללת אורות ישראל,  מחנכת וסטודנטית לתואר שני בייעו חינוכי ארלי הודיה •
קיבו , "דרור"ובבית ספר " רימו"בית ספר ,  יועצת חינוכית בוגומולסקי יעל •

 מסילות
 ג שורק"ממ, חוקר  פנחס ר בלאו"ד •
 מרצה במכללת אורות ובמכללת הרצוג, פסיכולוגית חינוכית   רבקהר בלאו"ד •
ראש התכנית לייעו חינוכי , פסיכולוגית חינוכית מומחית  סמדר ב אשר' דר •

חברת סגל מרכז מנדל למנהיגות בנגב ומורה מ החו , ש קיי"במכללה האקדמית ע

 גבבאוניברסיטת ב גוריו בנ
 פסיכולוג וחוקר ברשות המחקר במכללת לוינסקי לחינו  גילת יצחק' פרופ •
במרכז האוניברסיטאי   מרצה במחלקה לקרימינולוגיה אביעד יעליק'ר וילצ"ד •

   עבריינות נוערתחו התמחות . אריאל
 אוניברסיטת תל אביב,  בייעו חינוכיM.A.  יועצת חינוכית התפתחותית חלד עינת •
 המרכז האוניברסיטאי אריאל,  עוזרת מחקר לומיתחסי  ש •
אוניברסיטת תל,  החוג לחינו מיוחד ויעו חינוכי ישראלאשוילי משה' פרופ •

 אביב
יועצת חינוכית ומרצה באוניברסיטה העברית ובמכללת לוינסקי   ענת ר כור"ד •

 לחינו
 המרכז האוניברסיטאי אריאל, עוזרת מחקר  מיכל מלכא •
, בית הספר לחינו, ראש החוג לחינו מיוחד וייעו חינוכי  טובה מוסט' פרופ •

 אוניברסיטת תל אביב
 סג נשיא וראש רשות המחקר במכללת לוינסקי לחינו  חנה עזר' פרופ •
משנה אקדמי וראש בית הספר לתואר שני ,  יוע חינוכי ר פישרמ שרגא"ד •

 במכללת אורות ישראל
מרכזת אקדמית של התוכנית ללימודי התואר השני ,  מרצה בכירה ר פלג אורה"ד •

מנהלת מרכז יזרעאל לטיפול משפחתי ובי , מכללת עמק יזרעאל, בייעו חינוכי

  תרבותי
,  בנושא מצבי חירוי "מדריכה מחוזית שפ,  יועצת חינוכית הל מועלקאקונדה •

 ס לחינו של אוניברסיטת תל אביב"דוקטורנטית בביה

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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ראש תכנית הכשרה לבית הספר היסודי וחוקרת ברשות המחקר   ר ראובני תמי"ד •

 במכללת לוינסקי לחינו
אנליטיקאית קבוצתית ומרצה ,  מטפלת ומדריכה בפסיכודרמה ר ריבקו יהודית"ד •

 במכללת אורני בתוכנית לייעו חינוכי תואר שני
 חינויועצת חינוכית וחוקרת ברשות המחקר במכללת לוינסקי ל   רחלר שגיא"ד •
 .המרכז ללימודי אקדמאיי אור יהודה, החוג לייעו חינוכי  רוניתשלו ' דר •

 אוניברסיטת חיפה, שכול וחוס נפשי, עמיתת מחקר במרכז הבינלאומי לחקר אובד
  מכללת סמינר הקיבוצי אלקיי טלר שמר"ד •
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 1אימו לאסרטיביות ע מתבגרי יוצאי אתיופיה

 ענת כור

 : המשתתפי לאחר האימומדברי אחד
 .למדתי שאתה יכול להגיד מה שאתה חושב ולא להתבייש "

 ."למדתי שלא חייבי לשתוק
 

 
  תקציר

במישור . ער בסיכועוני על המאפייני של נו של מתבגרי יוצאי אתיופיה בלתי מבוטלמספר 

. ות פאסיביתושה נוטי להתמודד, יחסית נמוכה שלהרמת האסרטיביות ש נמצא  ,החברתי

 והיות לחוסנ הנפשי של מתבגרישל האסרטיביות קיי תיעוד נרחב אודות תרומתה היות ו

נער ניסיו להעלות את רמת , תרבותייהמסייע להסתגלות במעברי בימשאב לנחשבת והיא 

מדגי המאמר הנוכחי ). Assertiveness Training (האסרטיביות של נוער זה באמצעות אימו

ומתאר את הדינאמיקה , עשר מתבגרי יוצאי אתיופיהחמישהע קבוצה של נער ו אשר אימ

הממצאי הראו שספירת כמות האמירות האסרטיביות של המשתתפי . שלו ואת תוצאותיו

בקרב מרבית המשתתפי חלה , בנוס. בכל מפגש הצביעה על דפוס של למידה בי המפגשי

וה ג תפסו את התהלי כולו , ) לפני האימו ואחריושנמדד(עלייה בציו האסרטיביות 

עבודתו של המסקנות וההשלכות מהתנסות זו על  . יו שלה ורלבנטי לחיי היוכמשמעותי

 . יוצא אתיופיה נידונות במאמרהיוע החינוכי ע נוער 

 .בותיתרמעבר בי, מיומנויות חברתיות, אסרטיביות,   מתבגרי יוצאי אתיופיה:מילות מפתח
 
 

 מבוא
לוי , ינסקי'סטרבצכאה(תמונת מצב עדכנית אודות בני נוער עולי בישראל 

. העלתה דאגה מיוחדת לגבי מצב של מתבגרי יוצאי אתיופיה) 2010, וקונסטנטינוב

, למשל. בהיבטי רבי מצב טוב פחות ממצב של בני נוער מקבוצות מוצא אחרות

מבני הנוער המאופייני בשני תחומי סיכו או ה מהווי חמישי ושבעה אחוזי 

דחייה על רקע המוצא ותפיסה שלילית של יחס , כגו העדר מפרנסי במשפחה(יותר 

עוד נמצא כי ארבעי וארבעה אחוזי מיוצאי אתיופיה ילידי האר דיווחו ). המורי

בפרסו אחר של האגודה . שאינ חשי בטחו לפחות באחת מזירות החיי

נמסר כי שיעור התיקי הפליליי של ) 27.7.07(אלית למע יהודי אתיופיה הישר

היה גבוה ) 3.86% (2005קטיני עולי אתיופיה מכלל התיקי של בני הנוער בשנת 

                                                      
 .ציפורה שכטמ מאוניברסיטת חיפה על הייעו וההכוונה' תודה לפרופ 1

 .על שיתו הפעולה, מנהל חברה ונוער,   תודה ליחידת קידו נוער

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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ינסקי 'סטרבצכאה(ח "מחברי הדו). 2%(כמעט פי שניי משיעור בכלל הנערי 

רכיה המרובי של בני נוער המליצו לכ להעמיק את ההיכרות ע צ) 2010, ואחרי

 .אלה במטרה לשפר את מצב
. הבחינה בי שתי גישות של הכשרה בהקשר של יוצאי אתיופיה) 2001(שבתאי 

ואילו השנייה , "להיות רגיש יותר"הראשונה ממוקדת בבעלי הכוח בחברה ומכונה 

עולה הגישה המוצגת במאמר זה ". להיות כשיר יותר"ממוקדת בעולי עצמ ומכונה 

ושואפת להקנות לבני נוער יוצאי אתיופיה כלי , בקנה אחד ע הגישה השנייה

 .להתמודדות חברתית סתגלנית יותר
. מחקרי מצביעי על כ שההתמודדות החברתית של נוער זה אינה אסרטיבית

נמצא , במחקר עדכני אשר בח את ההתמודדות החברתית בקרב נוער עולה, למשל

ה גבוהה יותר של פאסיביות ה בהשוואה למתבגרי מקבוצת שה מאופייני ברמ

 עולי חבר העמי וה בהשוואה למתבגרי מקבוצת מוצא אחרת ) hosts(הוותיקי 

 ).2010, יק'טטר והורנצ, כור(
אסרטיביות מוגדרת כביטוי של זכויות ודעות האד תו כבוד לזכויותיה של 

התמודדות משאב ל נחשבתהיא ו, )Lange & Jakubowski, 1976, לדוגמה(האחרי 

נודעת לה תרומה ייחודית , כמו כ). Fosha, Paivio, Gleiser, & Ford, 2009(סתגלני 

ולתהליכי הסתגלות הקשורי ) Eskin, 2003, לדוגמה(לחייה החברתיי של בני נוער 

 ,Poyrazli, Arbona, Nora, McPherson, & Pisecco, לדוגמה(למעברי בי תרבויות 
2002.( 

של בני נוער ביות י את רמת האסרטנער במחקר הנוכחי ניסיו להעלות, לאור זאת

 .יוצאי אתיופיה באמצעות אימו ולבחו את תרומתו
 

 ההתמודדות החברתית של מתבגרי יוצאי אתיופיה
ביטאו בוגרי , )Ben-David & Tirosh Ben-Ari, 1997 (1997כבר במחקר משנת 

יכולת לשנות את הסטאטוס  אתיופיה תחושות של חוסר אוני לגבי איצעירי יוצאי

ה תפסו את צבע העור כקטגוריה . בצבע עור, לפי תפיסת, החברתי שלה הכרו

ג במחקר שפורס בשנה האחרונה    . דהיינו כזו המשפיעה על כלל החוויה, דומיננטית

)Walsh & Tuval-Mashiach, 2011 (ית המשתתפי נמצא שיותר ממחצ)בוגרי צעירי (

 . דווחו שחוו ביטויי של גזענות ואפליה
את המאמצי וההקרבה שהשקיעו עולי אתיופיה במטרה להתקבל לחברה 

רצינו להיות ישראלי ופגענו : "באופ הבא) 2012,  לינואר12(הישראלית ביטא סנבטו  

. כדי להיות ישראליהכול ... כמו לבוש אותנטי ומנהגי, במסורת היהודית שלנו

מתברר , לאחר שמחקנו מזהותנו העשירה והמפוארת אלמנטי מסורתיי רבי, עכשיו

 בגלל צבע עורנו . שהחברה הישראלית לא מסתפקת בכל השינויי הדרסטיי האלה

יש לציי כי לאור החס של עולי אלה במשאבי כלכליי ". אנו עדיי לא ראויי

 ,Offer(א הבידול עוד יחמיר בעתיד ויוביל לשוליות חברתית וחברתיי עולה דאגה שמ
2007.( 
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דעות , סטריאוטיפי: על מנת להבי טוב יותר את התופעה יש להבחי בי המושגי

שקושרות קבוצות של ) מרכיב קוגניטיבי(סטריאוטיפי ה אמונות . קדומות ואפליה

ת לרגשות שליליי ואילו דעות קדומות מתייחסו, אנשי לתכונות מסוימות

המרכיב ). מרכיב רגשי(המתעוררי כלפי אנשי בעקבות חברות בקבוצה מסוימת 

והגזענות היא אפליה שמבוססת על צבע עורו , ההתנהגותי המתלווה לה הוא האפליה

 ).Brehm & Kassin, 1993(של אד או על מסורת אתנית 
המחקר מצביע על כ ? כיצד מתמודדי מתבגרי יוצאי אתיופיה ע התופעה

במחקר שהתבסס על קבוצות מיקוד נמצא , למשל. שהתמודדות נוטה להיות פאסיבית

שתלמידי יוצאי אתיופיה התבטאו ברכות ובביישנות רבה יותר בהשוואה למתבגרי 

כור (במחקר אחר . )Ringel, Ronell, & Getahune, 2005(שאינ יוצאי אתיופיה 

 בפני מתבגרי רשימה של מצבי חברתיי ושלוש תגובות בו הוצגה, ) 2010,ואחרי

ה בחרו יותר תגובות פאסיביות מאשר מתבגרי בני קבוצת , התמודדות לכל מצב

כאשר ,  יש לציי כי נמצאו ג הבדלי על בסיס מגדרי.הוותיקי ועולי חבר העמי

מאלה של דפוסי ההתמודדות החברתית של הבנות משלוש הקבוצות היו דומי יותר 

 ). ש(הבני 
הסבר . לרמת הפאסיביות הגבוהה יחסית של  המתבגרי ייתכנו מספר הסברי

ראו אצל " (קוד הכבוד"המקורית ובפרט של התרבות האתיופית אחד הוא השפעות של 

, )1997, קפל( הסבר אחר הוא שהיא מהווה ביטוי למערכת דינאמית .)1992, עזרב

 . ה להימנעות מעימות ישיר ע הקולטיכלומר היא משמשת את העול
באחד המחקרי , למשל. הפאסיביות מקשה על יצירת קשרי חדשי, על כל פני

הציעו בני הנוער עצמ שעליה ליזו יותר אינטראקציות ע התלמידי האחרי ולא 

דבר זה הוא משמעותי . )Ringel et al., 2005(להמתי שהללו יעשו את הצעד הראשו 

) Stephan, 1985, לדוגמה (contact hypothesisוחד לאור תרומתה האפשרית של הבמי

 . דעות הקדומות ואפליה, להפחתת סטריאוטיפי
שככל שהמצוקה הרגשית של , למשל, נמצא. הפאסיביות מקשה ג על קבלת עזרה

כ ההכרה שלה בצור בעזרה נפשית , נערות יוצאות אתיופיה הייתה חזקה יותר

הפאסיביות עלולה ג ללבות את רגשות ). 2006, ליכטנשטיי וזק( נמוכה יותר הייתה

. משו שהיא אינה מאפשרת את ביטויי הישיר והכ, הכעס והטינה של המתבגרי

נמצא שמתבגרי יוצאי אתיופיה חווי רגשות כעס וטינה כלפי עמדות גזעניות , ואכ

  ).Ringel et al., 2005(נתפסות בקרב מוריה 
 

 יתרונות האסרטיביות
ועלולה , התמודדות פאסיבית מול ביטויי של גזענות אינה מובילה לעצירת, כאמור

ההתמודדות . אוני וא ניכור מ החברה הסובבתחוסר, ללבות תחושות כעס

בלחימה , עשויה לסייע ביצירת קשרי בי קבוצות, מאיד, האסרטיבית

 להל יתוארו היתרונות הטמוני בה עבור .בסטריאוטיפי ובתיקו מצבי אפליה

 . מתבגרי ובפרט במצבי מאתגרי הקשורי למעבר בי תרבויות

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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 ,Buhrmester( מהווה את אחד הממדי במדידה של יכולת בינאישית אסרטיביות
Furman, Wittenberg, & Reis, 1988( , והיא בעלת יתרונות רבי לחייה החברתיי של

דיווחו שה בעלי ) מתרבויות שונות( ני נוער שה אסרטיביי יותרב, למשל. מתבגרי

 . )Eskin, 2003(ה תופסי את החברויות שלה כתומכות יותר ש ו,חברי רבי יותר

 בעת פתרומשא ומת ב לשימוש בפשרה או כתורמת  נמצאה גאסרטיביותה

אימו ). Botvin, 2005 & Borbely, Graber, Nichols, Brooks-Gunn(קונפליקט ע חבר 

לאסרטיביות עונה על הצרכי הייחודיי של גיל ההתבגרות המלווה מטבעו 

לנושא זה מוקדש פרק בתכנית , ובהתא). Jean-Grant, 1980(בקונפליקטי בינאישיי 

 בני נוער שמחי ).1997, זלצמקליינמו, פרנקלחסו, רוזמ(כישורי חיי למתבגרי 

וה תופסי במהירות יחסית את המיומנויות , ו לאסרטיביותלרוב להשתת באימ

 ). Jean-Grant, 1980(החדשות 
 האתגריע זמנית ה עליו להתמודד בו. מצבו של המתבגר העולה הוא מורכב

). 1999, אולמ וטטר( השינוי הכרו במעברההתפתחותיי הטבעיי לגיל וה ע 

ה עלולי להיהפ בנקל , גי בהיבט כלשהובמקרי בה ילדי עולי ה חרי, בנוס

ינסקי 'סטרבצח של כאה"בדו). 2010, שכטמ(לשעיר לעזאזל מבחינה חברתית 

ללא הבדל (אכ נמצא ששלושי ושלושה אחוזי מבני הנוער העולי ) 2010(ואחרי 

נתקלו לפחות פע אחת ביחס משפיל או מעליב מבני נוער אחרי על רקע ) לפי מוצא

 .אמוצ
 בי מעברבהקשר של  מצביע על תרומתה של האסרטיביות להסתגלות המחקר

 כאשר, של סטודנטי בינלאומיילהסתגלות תרמה היא נמצא ש, למשל. תרבויות

אסרטיביות ויעילות עצמית אקדמית דיווחו על של  יותר בעלי רמות גבוהות אלה שהיו

חוקרי הציעו את ההסבר  ה).Poyrazli et al., 2002 (פחות בעיות הסתגלות

 יזמו יותר אינטראקציות אקדמיות או ביקשו יותר עזרה  האסרטיבייסטודנטישה

 באותו המחקר נמצא ג .)ועל כ נמצאו ג בעלי יעילות אקדמית גבוהה יותר (אקדמית

הציעו החוקרי , לפיכ.  בפחות בדידותהקשורשרמה גבוהה של אסרטיביות הייתה 

 ג .)ש (להיות אסרטיביי בתרבות אליה הגיעו בינלאומיי  סטודנטישיש ללמד

בו הושוו שני ) Tavakoli, Lumley, Hijazi, Slavin-Spenny, & Parris, 2009(במחקר אחר 

 נמצאה בקרב סטודנטי  אימו לאסרטיביות וכתיבה הבעתית סוגי התערבויות 

 . בינלאומיי עדיפות לאימו
, תרבויות ליזו יותר אינטראקציות חברתיות" חוצי"האסרטיביות מאפשרת לאלה 

היא מסייעת לה לעמוד על , כמו כ. להשיג אינפורמציה ולבקש עזרה ביתר קלות

ללחו נגד מצבי אפליה ולהציב גבולות במצבי הנשלטי , זכויותיה בחברה הקולטת

 יתערו יותר אסרטיביות מגבירה את הסבירות שבני נוער עולי. על ידי סטריאוטיפי

יתמודדו מול יחס מעליב על רקע מוצא וימצבו את , ע בני נוער מקבוצת הוותיקי

 .הסטאטוס החברתי שלה באופ חיובי יותר
 & Walsh; 1997,אלמוג(החברה הישראלית ידועה בנטייתה לישירות ולכנות , בהקשרנו

Tuval-Mashiach, 2012 (תהשערת ההתאמה התרבותי"בהתא ל, לפיכ) ""cultural fit 
hypothesis") (Ward & Chang, 1997 ( עולי אסרטיביי יסתגלו אליה בצורה טובה
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בו נבחנו אסטרטגיות התמודדות של יוצאי אתיופיה ) 2001(מחקרה של שבתאי . יותר

לא " מבצע משה"הסיקה כי בקרב חיילי שעלו ב) ש(שבתאי . העלה מסקנות דומות

כגו תגובות שיוצרות , שו שה נקטו באסטרטגיות פעילותבעיקר מ, חל משבר זהות

היא הציעה שיש לסייע לבני הדור הצעיר לפתח . שינוי בעמדות ובהתנהגויות של אחרי

 . ג כ אסטרטגיות אלו
במחקר שפורס בשנה האחרונה ועסק בבוגרי צעירי יוצאי אתיופיה      , בדומה

)Walsh & Tuval-Mashiach, 2012 (א כי אלה שדווחו על תגובה לוחמנית או פרונמצ

אקטיבית במצבי גזענות ואפליה תיארו בטחו עצמי רב יותר ואמונה ביכולת לחולל 

הממצאי א הראו שהתמודדויות אלו השליכו על תחושת השייכות שלה . שינוי

 המליצו החוקרות על יישו, לפיכ. לחברה הישראלית ועל הרצו להישאר לחיות באר

ע עולי צעירי על מנת לצייד אות באסטרטגיות , כגו אימו לאסרטיביות, תכניות

אפקטיביות להתמודדות ע אפליה ובמיוחד על מנת למנוע את חווית הייאוש וחוסר 

נער במחקר הנוכחי ניסיו להעלות את רמת , בהתא להמלצות אלו. התקווה

 . עות אימוהאסרטיביות של בני נוער יוצאי אתיופיה באמצ
 

 אימו לאסרטיביות ע מתבגרי יוצאי אתיופיה
להגביר את רמת האסרטיביות של  נועד )Assertiveness Training(האימו לאסרטיביות 

, הרצונות והרגשות שלה באופ כ, לבטא את הצרכיבו לומדי המשתתפי . הפרט

ה הניצבת בבסיסו היא ההנח. הוג וישיר ובדר הגורמת לאחרי לקחת אות בחשבו

ועל כ נית להמירה בהתנהגות , נלמדתהתנהגות אסרטיבית היא כי התנהגות בלתי

, מגוונות המובחנות מבחינה דמוגרפית אוכלוסיות עמתבצע  אימו זה. מתאימה יותר

 ). Rakos, 1991(תנהגותיי ה היהבמאפיינוגיאוגרפית 
, למשל,  המרכיב הקוגניטיבי כולל.קוגניטיביי והתנהגותיי לאימו מרכיבי

איש לא יחבב , א אהיה אסרטיבי"כגו (סתגלניות בדרכי חשיבה בלתישינויי 

ההתנהגותי כולל למידה המרכיב . ובתיאורי המבטאי פיחות בער העצמי) "אותי

 חדשות  בה המטפל והקליינט משחקי אינטראקציה בינאישית ותרגול של התנהגויות

המטופל חוזר עליו ומקבל , )modeling( מודל להתנהגותהמטפל מציג וב לר. רלבנטית

מגבירות את ) behavior rehearsal( חזרות רבות על ההתנהגות. )feedback (משוב

 אימו .)Alberti & Emmons, 2008; Rimm & Masters, 1979(ת הבצוע להצלחהסבירות 

קבוצה ה). Lange & Jakubowski, 1976(אינדיבידואלי מ יותר קבוצתי נחשב לאפקטיבי

 . קבלת לגיטימציה להתמודדות החדשה אחרי ומאפשרת תרגול ע משתתפי
יש לתת את ,  כאשר עורכי אימו זה לקבוצות בעלות אפיוני תרבותיי ייחודיי

המרכיב הבסיסי , ראשית. )Wood & Mallinckrodt ,1990(הדעת על מספר היבטי 

כבוד של המנחה כלפי הערכי התרבותיי של המשתתפי אימו הינו ההלהצלחת 

, שנית.  המתאימה לובדר התמודדותוהפתיחות שלו בנוגע לבחירתו של המשתת 

על המנחה לדו בהבדלי , משתתפילבי ה הבדלי תרבותיי בי המנחה צציכאשר 

אמונתו  ואת האימועל מנת להגביר את האפקטיביות של , שלישית. באופ ישיראלה 
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קי חמשיש לכלול ב,  עבורו רלוונטיתהחדשה אכ תהיה שההתמודדותשל המשתת 

 .התפקידי משתתפי מבני תרבותו
חשוב לשת אנשי מקצוע ודמויות משמעותיות מקבוצת מוצא של בני , בנוס

עוד ). 2010, כור ואחרי(הנוער ה בשלבי התכנו וה בשלבי ההפעלה של האימו 

ות והמטלה ההתפתחותית המרכזית בגיל ההתבגרות היא גיבוש הזהות הומל כי הי

. קיימת חשיבות רבה לקיו דיוני ע המתבגרי אודות דרכי ההתמודדות, העצמית

המתאי לו " אני האותנטי"יש לאפשר למתבגר העולה לחפש ולבטא את ה, דהיינו

ר בו התבקשו בהקשר זה יש לציי כי במחק). ש(מבחינת התמודדותו החברתית 

מתבגרי יוצאי אתיופיה לדרג את רמת האסרטיביות של מתבגרי מקבוצת אר 

ה ייחסו לקבוצת רמת אסרטיביות זהה לזו של , מוצא בהשוואה לקבוצות אחרות

ממצא זה מרמז ). Korem, Horenczyk, & Tatar, 2012(מתבגרי מקבוצת הוותיקי 

 לדימוי שיש לה אודות קבוצת אר שה אינ תופסי את האסרטיביות כזרה

 . מוצא
. )1992(ב עזר הצעות נוספות לעבודה קבוצתית ע יוצאי אתיופיה הועלו על ידי  

העולי  ,בנוס. פעילות מובניתוהנחיה פעילה הומלצו , מבחינת ההנחיה והפעילות

 וה יכולי, תפקידי בשל רגישות הרבה לשפת הגולמשחקימאתיופיה מוכשרי 

על א שידע כי , יש לציי. )ש(זולת לשחק בהצלחה רבה ה את עצמ וה את 

קיי הרי ש,  התורמי להצלחת האימוחשוביהיבטי ורגישות תרבותית הינ 

התהליכי המתרחשי בקבוצה הינ לעיתי חזקי יותר מ האפיוני תיעוד על כ ש

 ). 2010, שכטמ (התרבותיי של קבוצות המוצא המשתתפות בה
מטרתו של מחקר זה הייתה לבחו הא וכיצד נית להגביר את , לסיכו

בתכנית נכללו רבות . האסרטיביות של בני נוער יוצאי אתיופיה באמצעות אימו קבוצתי

ביניה שיתו דמויות מובילות מקהילת יוצאי אתיופיה בשלבי , מ ההצעות שתוארו

תפקידי הנחיה פעילה ועריכת משחקי,  מובניתמת דגש על פעילות, התכנו וההפעלה

 . ע משתתפי מקבוצת אר מוצא של המתבגרי
 

 שיטה
 הקבוצה והמשתתפי

בקבוצה השתתפו . נבחרה קבוצה מתו קבוצות הפועלות ברחבי האר במרכזי נוער

טווח הגילאי נע בי . תשע בנות ושישה בני, עשר בני נוער יוצאי אתיופיהחמישה

פרט , המשתתפי נולדו באר). M=14.6, SD=1.58(עשרה שני עשרה לשבעשתי

תשע לפני , שש מהמשפחות עלו לפני כשלושי שני. לנער אחד שעלה לפני שנתיי

 . כעשרי שני ומשפחה אחת לפני כעשר שני
 

 האימו
, יוזמה חברתית, הבעת דעה, הגדרת האסרטיביות: האימו כלל שמונה נושאי וה

ראו (שמירת גבולות הגו וסיכו , הצבת גבולות, התמודדות ע ביקורת, קשת עזרהב

 ). 1לוח 
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 :המפגשי הובנו באופ הבא
  . המפגשלנושא הקשורה) כגו סיפור מקרה( פעילות מעוררתפתיחה באמצעות  . א
 .  בהדיוהקניית כלי אסרטיביי ו . ב

 I"" (משפטי אני"וא השימוש באחד הכלי המרכזיי שהוקנו במהל האימו ה •
message"( , וזאת , "זה פוגע בי", ..."הדעה שלי היא ש", ..."אני מעדי ש"כגו

 !").אתה תמיד מפריע לי לדבר"כגו (בניגוד למשפטי הממוקדי בזולת 
כלי מרכזי נוס שהוקנה הוא תגובה להערות מעליבות המכוונות לפרט או  •

, "משפטי אני"הוצע להגיב תו שימוש ב. לקבוצה אליה הוא נתפס כמשתיי

". ההערה הזאת ממש לא במקו, בעיניי", "לא אהבתי את מה שאמרת: "כגו

. א לא את האד שביטא אותה, ביטויי אלה שוללי את ההערה המעליבה

למה "כגו , תגובה אחרת שהוצעה במצבי אלה היא שימוש בשאלות הבהרה

 ".?אתה מתכוו
 הקשורי לנושא המפגש תו שימוש תפקידימשחקיל מפגש נערכו  בכ:יישו . ג

וזכו למחיאות , לאחר ההתנסות המשתתפי נשאלו להרגשת. בכלי שהוקנו

 . כפיי ולמשוב מהמשתתפי האחרי ומהמנחה
, כמו כ.  במצבי נוספיהתובנות שנרכשו יישו בכל מפגש נער דיו אודות :דיו . ד

 התנסויות המשתתפי במהל השבוע החול הקשורות ידונונבתחילת כל מפגש 

   .לאימו

 : מתוארי נושאי המפגשי ודוגמאות לתרגול1בלוח 

 נושאי המפגשי ודוגמאות לתרגול: 1לוח 

 מספר המפגש נושא המפגש דוגמה לתרגול
פאסיביות , מיו תגובות לאסרטיביות
 .ואגרסיביות

 המפגש הראשו הגדרת האסרטיביות
 

 המפגש השני הבעת דעה .וזה מפריע ל, מישהו מספר בדיחה על עדות

אתה רואה במסיבה מישהו שהיית רוצה 
 .להכיר

 המפגש השלישי יוזמה חברתית

אתה צרי שמישהו יגיד עלי מילה טובה 
 .כדי שתתקבל לעבודה

 המפגש הרביעי בקשת עזרה

אתה לא , מישהו אומר ל שמה שלא תעשה
 .תצליח

 המפגש החמישי ת ע ביקורתהתמודדו

מישהו מבקש ממ שוב ושוב להלוות לו 
 .ואינו מחזיר, כס

 המפגש השישי הצבת גבולות

המדרי בחדר הכושר מנסה לגעת ב תו 
 .כדי מת הסבר על המכשירי

 המפגש השביעי שמירת גבולות הגו

סיכו הכלי שנרכשו באימו ודיו 
 .בהשלכת על מצבי נוספי

 ו ופרידהסיכ
 

 המפגש השמיני
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 כלי
 באמצעות הכלי  רמת הפרט ורמת הקבוצה אסרטיביות נמדדה בשתי רמות 

 : הבאי

 : מספר האמירות האסרטיביות של המשתתפי בכל מפגשרמת הקבוצה  . 1

ונספרה כמות האמירות האסרטיביות של המשתתפי בכל , המפגשי תומללו

, שהוא מאפשר תיעוד של אמירות שאכ בוצעו בפועליתרונו של התמלול בכ . מפגש

 . בשונה מכלי המבוססי על דיווח עצמי

 : השוואת ציוני האסרטיביות של המשתתפי לפני האימו ואחריורמת הפרט  . 2

מה : "וה התבקשו להשיב על השאלה, בפני המשתתפי הוצגו עשרה מצבי בכתב

לתשובה בלתי( שאלה נע בי אפס נקודות הציו לכל". ?ה היית עושה במצב זה/את

אחד "למצב , לדוגמה). לתשובה מאד אסרטיבית(לשתי נקודות ) אסרטיבית

" הייתי ק והול"התשובה , "וזה מפריע ל, ה מספר בדיחה על עדות'מהחבר

אני מציעה ל "ג התשובה ). תשובה המייצגת פאסיבית(זוכתה באפס נקודות 

תשובה (זוכתה באפס נקודות " פה'א אפתח עלי תלמה שאני ל, פה'לסתו ת

ייצגה תגובה " אני אגיד לו להפסיק"התשובה , לעומת זאת). המייצגת אגרסיביות

א לא , הצרכי של המשיב נלקחו בחשבו(וזוכתה בנקודה אחת , אסרטיבית

" זה לא יפה לרדת על עדות. לא מתאי לי אי שאתה מדבר"והתשובה , )הומשגו

משו שהצרכי של המשיב (וזוכתה בשתי נקודות , ובה אסרטיבית מאדייצגה תג

, מצבי זהי הוצגו בפני המשתתפי לפני האימו ואחריו). נלקחו בחשבו והומשגו

התגובות דורגו על ידי שני . עשר מ המשתתפי השיבו עליה באופ מלאושלושה

 .ובי הדרוגי נמצאה התאמה גבוהה, שופטי

מנחות הקבוצה ראיינו כל משתת :  ראיונות אישיי ע המשתתפי רמת הפרט .3

הא היה רגע . 1: השאלות המרכזיות היו. מובנהביחידות לאחר האימו ראיו חצי

הא היה . 2; )? מדועוא כ (? מסוי באימו שהיה משמעותי עבור במיוחד

ת על עצמ בקשר  מה למדוא כ (? נושא מסוי שהיה משמעותי עבור במיוחד

 וא כ (? יו שלתכני האימו היו קשורי לחיי היו, לדעת, הא. 3ו; )?אליו

מעבר לכ התנהל הריאיו ). התבקשו המשתתפי להביא דוגמה הממחישה זאת

 .קרי המראיינת פיתחה את התכני שהמשתתפי העלו, באופ פתוח
 .ת מסקנותיה מ ההתנסותמנחות הקבוצה רואיינו ג כ ראיו פתוח אודו

 
 פרוצדורה

בפועל התקיימו שבעה מפגשי בני שעה . א"הקבוצה פעלה בשנת הלימודי תשע

שתי מנחות בעלות הכשרה להנחיית קבוצות ). מאחר ושני נושאי אוחדו למפגש אחד(

ה הוכשרו להעברת האימו בתהלי מרוכז שכלל מרכיבי . הובילו את הקבוצה

והתקיי בו , בתהלי השתתפו מפקחי ומנחי יוצאי אתיופיה. תייעיוניי והתנסו

במהל העברת התכנית בפועל נכחו . דיו פורה על אופ העברת התכני לבני הנוער

. וה סייעו למנחות בליווי ובפתרו בעיות, במרכז הנוער שני מדריכי יוצאי אתיופיה
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. וה הגיעו בשעה שנקבעה, בכל המפגשי נצפתה נוכחות מרשימה של המשתתפי

 . בחלק ניכר מהמפגשי יזמו המשתתפי עצמ את סידור הכיתה לקראת הפעילות
 

 תוצאות

  מספר האמירות האסרטיביות של המשתתפי בכל מפגש רמת הקבוצה . 1
מניתוח התמלול עלה כי נית לזהות ארבעה הקשרי בה ביטאו המשתתפי אמירות 

 : אסרטיביות
 . שהתרחש מחו לקבוצה והועלה ביוזמת המשתתפיתגובה למצב  •
 . תגובה למצב שהועלה ביוזמת המנחה •
 . אמירה תו כדי משחק תפקידי •
 "). כא ועכשיו("אמירה תו כדי הדינאמיקה של הקבוצה עצמה  •

 
להל תובאנה דוגמאות לאמירות שביטאו המשתתפי בכל אחד מ ההקשרי 

 :ובמילותיה שלה
 

 אחת :ה למצב שהתרחש מחו לקבוצה והועלה ביוזמת המשתתפי תגובדוגמה 

במקו . 'שחורה ומטומטמת'כשאומרי לי ", המשתתפות תיארה את המקרה הבא

נית לראות כי המשתתפת עשתה ". 'מעליב אותי שאת מדברת אלי ככה': להגיד, לקלל

 אמירה ויישמה אותו במצב בו הופנתה כלפיה, "משפטי אני"שימוש בכלי המכונה 

 .גזענית
 

 המנחה הציגה בפני המשתתפי את : תגובה למצב שהועלה על ידי המנחהדוגמה 

 : המצב הבא
מה . אתה לא תצליח, א פוני אלי ואומרי ל שלא משנה מה תעשה: "המנחה

 "?תגיד
 ".אני הייתי שותק: "1משתת 
 !"?מי אתה בכלל"אני הייתי אומר : 2משתת 
 "? לזה באסרטיביותואי תגיבו: "המנחה

 ..."זה לא עולה כס, אני צריכה ללכת ולנסות, לדעתי: "3משתתפת 
 !"?למה אתה מתערב: "4משתתפת 
 !"?למה אתה תמיד מוריד לי את הביטחו העצמי: "5משתתפת 
 !"אני אגיד שאותי כ יקבלו? אי אתה יודע: "6משתתפת 
 ".התקבלאני אגיד שאני חושבת שאני כ יכולה ל: "7משתתפת 

זו , מ הדוגמא נית לראות כיצד משתתפי הקבוצה חיפשו יחד את התגובה האסרטיבית

המשתתפי תרמו את . שתכבד את שני הצדדי המעורבי באינטראקציה החברתית

 . הצעותיה עד למציאתה
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 בחלק מ המפגשי המנחות : אמירה אסרטיבית תו כדי משחק תפקידידוגמה 

 : והמשתתפי התבקשו להציגו בפני הקבוצה, יט נתוהביאו לקבוצה תסר
אולי כדאי שתסתו את . אתה התחלת לקשקש ודיברת שטויות בכיתה: "'שחק א

 ".הפה ותפסיק לדבר שטויות כל הזמ
 ".ההערה הזאת ממש לא במקו: "'שחק ב
אולי קוד כל כדאי שתפסיק לבלבל את השכל ! אני אעשה מה שבראש שלי: "'שחק א

 !"לדבר שטויות בכיתהו
 ".אני לא מוכ שתדבר אלי ככה: "'שחק ב
 ".אז תפסיק לדבר שטויות: "'שחק א
והעובדה שזה , אני בחרתי לדבר ככה כי זה היה מבחינתי הדבר הנכו להגיד: "'שחק ב

 ".אני לא מוכ שתדבר אלי ככה, ושוב. לא מוצא ח בעיני לא תשנה את דעתי
 ".לא צרי לעשות סיפור מכל דבר, ...בסדר, טוב: "'שחק א

התפתח בקבוצה דיו סביב , )'הוא תפקד כשחק ב(לאחר שהמשתת הציג את התסריט 

על א המלל האסרטיבי (שפת הגו שלו שלא שידרה מסר אסרטיבי אלא פאסיבי 

, משתת זה ציי בראיו האישי שחלק זה באימו היה עבורו המשמעותי ביותר). הנתו

 .הוא למד מה הוא משדר בשפת הגו שלומשו ש
 

 "):כא ועכשיו(" אמירה אסרטיבית תו כדי הדינאמיקה של הקבוצה עצמה דוגמה 

באחת הפעמי . אחת המשתתפות הפריעה לקבוצה באופ בולט במפגשי הראשוני

לעומת . ודפקה על חלו החדר מבחו, היא א התבקשה לצאת מהחדר על מנת להירגע

. גש האחרו התקיי משחק במהלכו כתבה המנחה למשתתפי מסר על הגבבמפ, זאת

הסתובבה אל המנחה ואמרה , שכנראה לא אהבה את אשר סברה שנכתב לה, הנערה

 ". זה פוגע בי? למה כתבת לי את זה", לה
מספירת האמירות האסרטיביות של המשתתפי בכל מפגש נית לזהות תהלי של 

לאחר מכ חלה ירידה . במספר בי המפגש הראשו לרביעיחלה עלייה ניכרת : למידה

אול במפגש האחרו מספר האמירות היה גבוה מזה של המפגשי , מסוימת

 ). 1ראו תרשי (הראשוני 
 

 מספר האמירות האסרטיביות של המשתתפי בכל מפגש: 1תרשי 
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 ואחריו ציוני האסרטיביות של המשתתפי לפני האימו רמת הפרט . 2
חלה עלייה בציו האסרטיביות ) עשרמתו שלושה(עשר מהמשתתפי בקרב אחד

בקרב שישה מה הציו לאחר האימו הוכפל . 2כפי שנית לראות בלוח , לאחר האימו

 ).או א יותר(
 

 ציוני האסרטיביות של המשתתפי לפני האימו ואחריו: 2לוח 
 

13 תתמש' מס 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 9 7 6 4 4 6 17 14 7 18  לפני 4 7

5 10 11 10 5 9 13 15 18 14 18 15 11  אחרי

 
נית לראות כי ציו האסרטיביות המקורי של שני המשתתפי שלא שפרו את , בנוס

בקרב משתתפי שציונ , לעומת זאת. היה מראש גבוה) 6 ו3משתתפי (ציונ 

 .השיפור לאחר האימו היה רב) 13 ו1כגו משתתפי (המקורי היה נמו 
 

 מסרי מרכזיי שעלו מהראיונות האישיי ע המשתתפי לאחר רמת הפרט . 3

 האימו
עשר מ המשתתפי שלושה: תיאור של רגע מסוי באימו שהיה משמעותי במיוחד

נית לראות כי המשתתפי הדגישו באופ חוזר . סברו שהיה רגע כזה ושניי סברו שלא

בעקבותיה . ההצגות בכיתה", התפקידי כבעלי משמעות עבורנה את משחקיונש

זה היה . היה את משחק התפקידי שעשיתי בעצמי"או " למדתי אי לפנות לאנשי

 ".  חשוב לי כי הרגשתי אי זה להיות אסרטיבי באמת
עשר מ המשתתפי סברו שהיה נושא ארבעה: נושא שהיה משמעותי במיוחד

הנושאי המרכזיי שהועלו היו .  המשתתפי לא הגיב על השאלהואחד, כזה

הבעת , "למדתי שאני מאד ביישנית. היה לי חשוב ללמוד על פאסיביות", פאסיביות

זה חשוב כי ביומיו ", התמודדות ע ביקורת, "עד עכשיו לא ידעתי להביע דעה", דעה

, ובקשת עזרה" יליתאנחנו כל הזמ צריכי להתמודד ע ביקורת וע ביקורת של

 ".למדתי שלא צרי להתבייש לשאול"
עשר מהמשתתפי  שני:יו של המשתתפיהקשר בי תכני האימו לחיי היו

" פה וש"משתת אחד אמר , יו שלהסברו שהתכני היו קשורי לחיי היו

להל דוגמאות מהדברי שאמרו אלה שסברו כי . ושניי סברו שלא היה קיי קשר

 :ה קיי קשרהי
עכשיו . 'לא'חברות שלי מבקשות ממני הרבה דברי ולא נעי לי להגיד , למשל"

 ".'לא'ולהסביר לה למה אני אומרת ' לא'למדתי להגיד 
 ".פונג פשוט עמדתי על דעתי מול זה שניסה לתפוס לי את התורעכשיו בפינג"
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 ".ני אוהבת את זהואמרתי שאני בחרתי בזה וא, אמרו עלי ביקורת על מה שלבשתי"
ואמרתי לה , קרה לי שחברה התנהגה לא יפה. אני קצת יותר אסרטיבית"

 ".באסרטיביות שאני לא מוכנה לקבל את ההתנהגות שלה
אני לוקחת לצד ומדברת . בריב ע חברה אני כבר לא מקללת ואגרסיבית"

 ".באסרטיביות
 ואני הגבתי ,רצו לא לשל לי. בעבודת קי של מסירת ספרי בבית הספר"

 ".'לא ישלמו לי, לא נוח לי שבגלל שאני הכי קטנה': באסרטיביות ואמרתי
 ".כשמקללי אותי אני יודעת להגיד שזה לא נעי לי"

 
 דיו

ונית לראות , לאחר האימו עלתה האסרטיביות של מרבית בני הנוער שהשתתפו בו

שיתו .  ברמת הפרטהעלייה ניכרה ה ברמת הקבוצה וה. בכ הצלחה בהשגת המטרה

המרכיב , המובנות של האימו, דמויות מקהילת יוצאי אתיופיה בתכנו ובביצוע

, בנוס.  כל אלה היוו אספקטי מרכזיי בתהליההתנסותי והדינאמיקה הקבוצתית 

מרבית דיווחו כי הוא היה . ניכר כי המשתתפי הגיבו לאימו באופ אוהד וחיובי

יו ושהוא היה קשור לחיי היו, ת התכני וההתנסויותמשמעותי עבור מבחינ

המשמעותיות עשויה להיות נעוצה בכ שהאסרטיביות הגבירה את תחושת . שלה

משיח       כפי שהומל על ידי וולש ותובל, השליטה והבחירה שלה במתרחש בחייה

)Walsh & Tuval-Mashiach, 2012 .( את " לאוורר"האסרטיביות מאפשרת לפרט

ובכ היא תורמת להפחתת , לרבות את רגשות התסכול והכעס, רגשותיו באופ ישיר וכ

כאה(ח המתאר את תמונת המצב "מעניי לציי כי בדו. המצוקה הפסיכולוגית

. לא נמצא שוותק קשור לאפיוני הסיכו של נוער עולה) 2010, ינסקי ואחרי'סטרבצ

רכשת ללא התערבות חיצונית בקרב נוער שייתכ שהתמודדות מסתגלת אינה נ, מכא

להל תוצגנה מספר תובנות מרכזיות מ ההתנסות והשלכות על העבודה . בסיכו

 . חינוכית ע נוער יוצא אתיופיההייעוצית
אחד המרכיבי שתרמו להצלחת האימו הוא השימוש העקבי בטרמינולוגיה של 

שאפיי את " קוד הכבוד"ר לייתכ שהדבר היווה מעי קישו. כבוד ודיבור בנוע

דגש זה על מת כבוד ודיבור בנוע בלט כגור מגשר . התרבות האתיופית המקורית

כאמור , "אסרטיביות. "ביו ההכשרה שנער ע מפקחי ומנחי יוצאי אתיופיה

הוגדרה כהתמודדות בה ה הזכויות של האד עצמו וה הזכויות של הזולת , קוד לכ

הוגדרה כהתמודדות בה הזכויות של הפרט , לעומת זאת, "ביותאגרסי. "מכובדות

ולכ הפרט אינו מכבד את אלו של הזולת , נתפסות כחשובות יותר מאלו של הזולת

הוגדרה כהתמודדות בה הזכויות של הפרט " פאסיביות). "מתפר לדברי האחר, למשל(

כבדו אות ועל כ הפרט מאפשר שלא י, נתפסות כחשובות פחות מאלו של הזולת

השימוש בטרמינולוגיה של כבוד ודיבור ). אינו מגיב כאשר מתפרצי לדבריו, למשל(

לבני הנוער לגשר בי קודי מוכרי לחדשי בהתנהגות , ככל הנראה, בנוע סייע

 . החברתית
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מרכיב מרכזי נוס שתר להצלחה הוא ההתנסות במשחקי התפקידי או 

ושיחקו , כאשר המשתתפי לקחו חלק בסימולציות. בפיה של בני הנוער, "הצגות"ה

ה , באותה הסיטואציה) פאסיביות ואגרסיביות, קרי אסרטיביות(את שלוש התגובות 

בראיונות בלטה ההתנסות כמשמעותית עבור . יכלו להבחי בנקל בהבדלי ביניה

בבחירת המצבי יש לתת דגש על נושאי מתו עולמות, לדברי המנחות. מרבית

 ותחושות של אפליה Facebook, בעיקר סוגיות הקשורות לביגוד, וכ של בני הנוערהת

 . בבית הספר
יש לזכור כי בעבודה ע בני נוער מומל לכלול תרגול של מצבי מחייה 

היומיומיי במטרה להגביר את הסבירות שה אכ יעשו שימוש בכלי האסרטיביי 

בהקשר של בני , כלומר). Thompson, Bundy, & Wolfe, 1996(מחו לכותלי האימו 

קיימי ביטויי , על פי תפיסת, יש לתרגל עמ מצבי בה, נוער יוצאי אתיופיה

יש לקחת בחשבו כי ה עלולי להיעלב בנקל מ ההתייחסות לנושא . לאפליה ולגזענות

פתיחות , על כ חשוב להבנות אווירה של כבוד. ובפרט א היוע אינו יוצא אתיופיה

 .וקבלה ולנתב את השיחה כ שה עצמ יעלו את המצבי הללו
יש לאפשר לבני הנוער עצמ להציע תגובות אסרטיביות הנראות לה , בנוס

הדבר קשור לכ שלעיתי תגובה מסוימת עשויה להתאי במישור . מתאימות

עבור , שללמ. א לא להלו את האופ בו נוהגי בני הנוער לדבר בפועל, התיאורטי

אני ", הציעו המשתתפי להגיב" וזה מפריע ל, מישהו מספר בדיחה על עדות"המצב 

ה , כלומר". לא מתאי לי אי שאתה מדבר, וואלה"או " אגיד לו להירגע ומהר

כי לבנות , יש לציי. את המסר האסרטיבי לשפה המקובלת בקרב בני הנוער" תרגמו"

יתכ שהדבר נובע מכ שה קרובות יותר י. היה קל יותר להעלות תגובה כזו

יש מקו , לפיכ). 2010, כור ואחרי(לאסרטיביות בהתנהגות בהשוואה לבני 

ולהסתייע בכוח המקד של , להמלי על עריכת האימו בקבוצות מעורבות מגדרית

 .הבנות
יש להרחיב את , היות ומשימה התפתחותית מרכזית בגיל זה היא גיבוש הזהות

י הקוגניטיביי של האימו ולהעלות למודעות של בני הנוער את אפשרות החלק

מציעי להפנות ) 2010(כור ואחרי . הבחירה בי דרכי שונות להתמודדות חברתית

כלפי מי ? כיצד מתקשרת האסרטיביות לתרבות המוצא של: את השאלות הבאות

השימוש באסרטיביות עשוי , בניגוד לדעה הרווחת? אתה יותר אסרטיבי וכלפי מי פחות

במוב של התעקשות על , דווקא לחזק את הקשר של המתבגרי לתרבות המוצא שלה

ראו (ערכי מרכזיי וחיפוש אחר דרכי להפיכת לרלבנטיי עבור ההקשר הישראלי 

 ).בכתיבה, יק'אצל כור והורנצ
המנחות עשו . )1992(כפי שהציע ב עזר , השימוש בהנחיה פעילה אכ נמצא מתאי

אי אפשר להגיד את זה ("כאשר הבולטות שבה היו הנחיה , שימוש במספר מיומנויות

ג ("וחשיפה עצמית ") תוכלו להשתמש בזה כשתגיעו לצבא("עידוד , ")?באסרטיביות

חשיפה עצמית של המנחה ..."). אולי בגלל שאני אישה. אליי לא תמיד מתייחסי יפה

משו שהיא מעודדת רמה גבוהה של חשיפה עצמית מצד , נחשבת להתנהגות חשובה

ייתכ שהיא א , בהקשר של מתבגרי יוצאי אתיופיה). 2010, שכטמ(המשתתפי 
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חשובה עוד יותר כמקדמת חשיפה עצמית של בני הנוער אודות תחושות של אפליה 

 .  תחושות שלרב לא קל להביע, וגזענות נתפסת
במסגרת )  ראו בהמשאו היבטי ממנו (אימו קיימת חשיבות מיוחדת לעריכת ה

נמצא כי בני נוער ) 2010, ינסקי ואחרי'סטרבצכאה(ח הממצאי "בדו. בית הספר

" כתובת"שיש לה ) ביחס לשאר קבוצות המוצא(יוצאי אתיופיה חשי במידה פחותה 

, המיקוד באסרטיביות עשוי לחזק את יחסי האמו ע הצוות החינוכי. בבית הספר

מורה לה כיצד לשמור , משו שהוא מדגיש את הכבוד לזכויותיה של בני הנוער

כי תלמידי המפתחי במסגרת בית הספר , ידוע. דהיינו מעצי אות, עליה

יתפסו את החוויה החינוכית , מיומנויות המאפשרות לה להתנהל באופ אפקטיבי

 ). Reece & Wilborn, 1980(באופ חיובי יותר 
נציג בפני בני הנוער את : יכי שהוזכרו ניתני ליישו ג בייעו פרטניהתהל

ונקנה , )תו דגש על טרמינולוגיה של כבוד ודיבור בנוע(ההגדרות של האסרטיביות 

נבקש מה לשת אותנו , לאחר מכ"). משפטי אני"כגו (לה את הכלי המרכזיי 

ונבדוק יחד עמ כיצד יוכלו , )חרספרי או אבהקשר הבית(במצבי המטרידי אות 

ונעודד אות , תפקידינלווה את התהלי במשחקי. להגיב בה באסרטיביות

חשוב ). כגו בצבא(שהאסרטיביות תסייע לה להשתלב במסגרות שונות בהווה ובעתיד 

גיל ההתבגרות המוקד (כי יש לערו לאימו התאמות לפי גיל המשתתפי , להדגיש

 ).2001, לברומי וטל בר( מרכיב האמונה הדתית בקרב הנוער ולפי) והמאוחר
, לאחר שנערכו תהליכי חינוכיי הממוקדי בהגברת האסרטיביות של בני הנוער

, למשל, פעילויות אלו ה. יש מקו לערו פעילויות המקדמות את שילוב החברתי

שלל רעיונות לגיבוש ראו (עידוד יצירת חברויות חדשות על בסיס תחומי עניי משותפי 

החשיבות היא בהקניית אסרטיביות כשלב ). 2010, אצל רבר. הכיתה כקבוצה חברתית

 .במטרה להגביר את הסבירות להצלחת התהלי, מקדי להתמקדות בשילוב החברתי
שרבע מבני הנוער ) 2010(ינסקי ואחרי 'סטרבצנמצא אצל כאה, בהקשר הלימודי

וכי זהו השיעור , ה מקצועות או יותר בתעודה האחרונהיוצאי אתיופיה נכשלו בשלוש

העלאת רמת האסרטיביות שלה עשויה . הגבוה ביותר מכל קבוצות המוצא שנבדקו

אתה יושב ", כתגובה למצב, למשל. לתרו ישירות לשיפור התנהלות הלימודית

אני : "רש אחד המשתתפי לפני האימו, "ולא מבי משהו בחומר של השיעור, בכיתה

הדבר ". אומר למורה שאני לא מבי: "לאחר האימו רש משתת זה". פשוט סות

והיא ג , מעיד על כ שלאחר האימו עלתה בדעתו תגובה אסרטיבית לסיטואציה

 .נתפסה כלגיטימית להקשר הלימודי
במחקר עתידי יש לבחו את השפעתו של האימו לאור זמ ולהשוות אותו לזה 

כמו ). 2010, שכטמ(תמיכתיות כגו קבוצות הבעתיות, ות אחרותשמופק מהתערבוי

יש לחקור את הקשר בי שינויי ברמות האסרטיביות של המתבגרי לבי מאפייני , כ

תהליכי גיבוש הזהות שלה ובפרט תחושת , הישגיה הלימודיי, הסיכו שלה

 . השייכות שלה לחברה הישראלית
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אמר זה מלמדת כי נית להגביר את האסרטיביות ההתנסות שתוארה במ, לסיכו

, כאשר היא מובנית נכו, האסרטיביות. של מתבגרי יוצאי אתיופיה באמצעות אימו

 . מהווה כלי בעל ער לקידו השתלבות של מתבגרי אלה בחברה הישראלית
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 דוגמאות לפעילויות: נספח

אחת הנערות שיתפה את : איסו תגובות ממשתתפי הקבוצה למצב הנתפס כמפלה. 1

היא סיפרה כי חברתה אינה . קבלה במבח ציו נמו יותר מחברתה שהקבוצה בכ

לפנות היא חששה . ולשתיה הופיעה בטופס הבחינה טעות זהה, יוצאת אתיופיה

 למה היא נתנה לי ציו, המורה מעצבנת: "תפי הקבוצהואמרה למשת, למורתה בעניי

המנחות יזמו  "?בגלל שההורי שלי לא יבואו להטי לה,  בגלל שאני אתיופית?כזה

ולאחר מכ , בה כל משתת רש על גבי כרטיסייה תגובה אפשרית למצב זה, פעילות

 .התפתח בקבוצה דיו אודות התגובות שהציעו המשתתפי

, המשתתפי התבקשו לפתור חידה מורכבת:  עזרה באמצעות משחקאימו בבקשת. 2

נמסר לה כי אנשי הצוות הנמצאי במרכז יכולי . כאשר הפותר נכונה קיבל פרס

עליה לפנות אליה , וכי על מנת לקבל רמזי אלה, לספק לה רמזי לפתרו החידה

ו לזהות הא פניית אנשי הצוות הונח. להציג את עצמ ולבקש עזרה, באופ אסרטיבי

 .המשתתפי היא אכ אסרטיבית ולתק אותה בהתא
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 :  תכנית מניעה שניוניתי "תכנית אופ
 תפיסות של תלמידי ויועצות 

 חנה עזר ויצחק גילת, תמר ראובני, רחל שגיא
 ) בסו המאמר1ראה הערה (מכללת לוינסקי לחינו 

 
 

 תקציר
שהיא , )אימו ופיתוח יכולות התמודדות(י "ופתכנית א בהערכת המאמר מציג מחקר שעסק

ידי יועצות חינוכיות והמיועדת לתלמידי הנמצאי עיקר בהמונחית ב, תכנית מניעה שניונית

תרומת התכנית לתלמידי ולמנחות נבדקה באמצעות שאלוני . בסיכו לעישו ולשתייה

שינוי ב תכנית בממצאי המחקר מצביעי על התרומה לתלמידי שהשתתפו. וריאיונות

 ,בהשוואה לתלמידי שלא השתתפו בתכנית, כל זאת. בנושאי של עישו ושתייהיה עמדות

י "מסתמנת נכונות גבוהה יותר של תלמידי מקבוצת אופ,  בנוס.א דווחו על עישו ושתיה

וה שבעי רצו מהשתתפות , בהשוואה לקבוצת הביקורת לפנות לעזרת יועצות חינוכיות

בית י ברמה המערכתית"עוד עולה כי היועצות תופסות את התרומה של תכנית אופ. בתכנית

ברמה  ,  העלאת המודעות של הצוות לבעיה ויצירת שיתו פעולה לגבי הטיפול בהספרית 

וברמה האישית מקצועית ;  שינוי בהתנהגויות ובעמדות של התלמידי המשתתפיההקשרית 

ת התפקיד והתרחבותו לאפשרות פעולה  מעבר למסגרת  שינוי בתפיסשל היועצת עצמה 

תרומת המחקר היא בהבנת חשיבות התכנית ותרומתה לתלמידי . הרגילה של תפקיד היוע

 . שמשתתפי בה ולמנחי וכ בפוטנציאל הטמו בה לכלל התלמידי

מקצועית התפתחות , י"תכנית אופ, תכנית מניעה שניונית,  תכנית מניעה ראשונית:מילות מפתח

 .לעישו ולשתייה תלמידי בסיכו, של יועצות חינוכיות
 
 

 מבוא
 תכנית מניעה שונות בנושא סמי ואלכוהול 30בשני האחרונות מופעלות בישראל כ

על א . בקרב תלמידי משכבות גיל מגוונות שרוב מופעלות על ידי יועצות בתי הספר

כה נאס ידע מחקרי מועט לגבי עד , המאמצי הרבי המושקעי בהפעלת התכנית

במאמר זה מוצגי נתוני ממחקר . תרומת התכניות לתלמידי ולסביבה החינוכית

, )התמודדות יכולות ופיתוח אימו(י "תכנית אופ, הערכה של תכנית מניעה שניונית

. המיועדת באופ מיוחד לתלמידי בסיכו גבוה לעישו ולשתייה ופועלת ברחבי האר

 בסו 2ראה הערה (ועובדות סוציאליות  מונחית על ידי יועצות חינוכיותתכנית זו 

י "שעברו הכשרה מתאימה לכ ומקבלות הדרכה על ההנחיה ממומחי בשפ) המאמר

במחקר זה בדקנו את תרומתה של התכנית לתלמידי ). השירות הפסיכולוגי ייעוצי(

 . למנחות התכנית ולבית הספר, שהשתתפו בה בפועל
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 אקטיביי בקרב מתבגריש בחומרי פסיכוהשימו
גבר בעשורי האחרוני ) סמי ואלכוהול(אקטיביי השימוש בחומרי פסיכו

כלכליות , והוא מהווה בעיה מרכזית בעלת השלכות בריאותיות, במקומות רבי בעול

בשני האחרונות ניכרת מגמה של ירידה בעישו סיגריות ובצריכה של . וחברתיות

ל ידי מתבגרי אול קיימת עלייה בדיווח על שתיית משקאות חריפי סמי ע

 ).2009, דוד ונוהב, גרינולדפוגל, קור, פישהראל(בכמויות גדולות כדי להשתכר 

 נמצא כי כמחצית התלמידי בבתי הספר העל יסודיי 2009בסקר שנער בשנת 

 התלמידי דיווחו על  מבי10%כי השתמשו באלכוהול בשנה האחרונה וכ, דיווחו

שימוש זה ). 2009 ,רוזינר וניראל,  אזרחי,המבורגרבר(שימוש בסמי בלתי חוקיי 

ג בקרב תלמידי יהודי עליו בסקר זה אינו מוגבל לתלמידי יהודי חילוניי ודווח 

ברעסבה ואבו, עזאיזה(ג בקרב תלמידי במגזר הערבי בסקר נוס מהמגזר הדתי ו

 ). 2009, המבורגר
, האחרונות גוברת המודעות לחשיבות מקומו של בית הספר כגור הגנהבשני 

המתבגרי הנמצאי בתהליכי שינוי מואצי וחיי בחברה . תמיכה וסיוע למתבגרי

מציאות זו . דחק וסיכו, מורכבת ומשתנה עלולי להיקלע לעיתי קרובות למצבי לח

ההולכות ותופסות מקו כחלק ממדיניות , מחזקת את הצור בהרחבת תכניות המניעה

 בסמי למלחמה קבועה של מערכת החינו ובתי הספר וגורמי נוספי כמו הרשות

 .)2001, ל"חוזר מנכ, לדוגמה(

 תכניות מניעה לסמי ולאלכוהול

מטרות תכניות המניעה לסמי ולאלכוהול ה לחזק את הבנת המשמעות של הסכנות 

לחזק את האחריות האישית והבקרה העצמית של בני , נוערהטמונות בהתנהגות בני 

 ). 2010, אפטר(ולבחו תהליכי של קבלת החלטות שקדמו להתנהגות , הנוער
תכניות המניעה השונות פועלות בעיקר ברמה חברתית ותרבותית כדי לשנות את 

 על,הגישה כלפי השימוש בחומרי מזיקי ובזיהוי של גורמי הסיכו וגורמי ההגנה

, היחידה למניעת עישו. מנת לתת כלי לחיזוק התנהגויות חיוביות בקרב התלמידי

 בשיתו פעולה ע  ועובדתעוסקת בפיתוח תכניות מניעהי "אלכוהול וסמי בשפ

בפיתוח , כמו הרשות הלאומית למניעת סמי, גורמי נוספי מחו למשרד החינו

 למתבגרי המיועדות התכניות כי יילצ חשוב .תכניות מניעה לאוכלוסיות שונות

 החברתי ולמצב שלה התפתחותיי הפסיכולוגיי לצרכי, לגיל להתאי צריכות

  ).Krystle, 2009(שלה  הצרכי על שיענו כדי
או / כדי להתמודד ע בעיית הסמי וי שלושה סוגי של תכניות התערבותקיימ

 תכניות אוניברסאלית /ראשוניתמניעה תכניות  .א: מתבגריילדי והאלכוהול בקרב 

בדר כלל על ידי היועצות בבתי הספר  ומופעלות אלה מיועדות לכלל התלמידי

, )2004, אליאס( תכניות שונות של מניעה ראשונית מופעלות בישראל 30כ. החינוכיות

. ב; ב"יוה מהוות חלק אינטגרלי מתכניות הלימודי הייעוציות ומופעלות בכתות א

סלקטיבית לטיפול בנוער שהוגדר על ידי המערכת החינוכית /כניות מניעה שניוניתת

 אליה אנו מתייחסי במאמר י"למשל תכנית אופ, כבעל סיכו גבוה לעישו ולשתייה

לעידוד בני נוער משתמשי בקנאביס לפנות  MAKING the LINKאו למשל התכנית , זה
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 ,Berridge, Hall, Dillon, Hides, & Lubaman(שפותחה באוסטרליה , לעזרה מקצועית
ת לאנשי בסיכו והמכוונ) ממוקדת(אינדוקטיבית /תכניות מניעה שלישונית. ג; )2011

צור בהתערבות ממוקדת גבוה מאוד או כלפי מי שהתנסו בשימוש בסמי ולכ יש 

  .טיפולית ברמה אישית

לת שאלות כחלק מציעות לעסוק במשמעות החיי ובשאי) 2004(לקט וליפציגר 

עוד ה מציעות לבסס  את תכנית המניעה . מתכנית המניעה בבתי הספר העל יסודיי

" כישורי חיי"ו) כולל הרתעה(מידע , צרכי, עמדות, במסגרת בית הספר על ערכי

, מגוונות ומעמיקה, מתמשכת, על התכנית להיות התפתחותית, לאור זאת. ייחודיי

מותאמת לשונות תרבותית , ו ג לאוכלוסיות ספציפיותכמ, מכוונת לכלל התלמידי

משלבת הורי וגורמי , אינטראקטיבית, אינטגרטיבית, ולמאפייני חברתיי

, בבית הספר, השימוש בסמי ובאלכוהול במשפחהומחזקת את ער אי, בקהילה

 ). 2003, לקט(בקהילה ובחברה 
מדווח על תכניות מניעה מבוססות National Institute of Drug Abuse - NIDA ארגו 

 Life Skills Training [LST](כישורי חיי : כגו, ב"מחקר הפועלות ברחבי ארה
Program ( מלווי ביכולת התנגדות לסמי התכנית שמתמקדת בהקניית כישורי חיי

 Lions-Quest Skills for(כישורי למתבגרי תכנית של הקניית ; ואלכוהול
Adolescence [SFA](דימוי ,  תכנית שמקנה כישורי התמודדות ע לחצי חברתיי

 .עצמי וידע על סמי והשלכותיה
 

 מחקרי הערכה של תכניות מניעה

 שאינ ממצאי על ראשונית מצביעי מניעה תכניות של בהערכה העוסקי המחקרי

 כי מעריכי התכנית ומפעילי שהתלמידי כ על מצביעי חלק. משמעיי חד

 משותפת שפה ביצירת מדי מעט תורמות זאת ע א, ידע למת רבות תורמות ניותהתכ

 מצביעות) 1998, ושגיא קומיי: למשל (וחלק, )2005, וויסמ רוזמ: למשל (ההורי ע

 עמדות  הרצוי בכיוו לא אבל, התלמידי עמדות על ההתערבות של השפעה העל

 . התכנית בתו סמי כלפי יותר חיוביות היו התלמידי

בסקר שנער על ידי הרשות הלאומית למלחמה בסמי ובאלכוהול בקרב תלמידי 

 מכלל 76%שכ נמצא) 2009, המבורגר ועמיתיובר(בבתי הספר ברחבי המדינה 

, שהתקיימו בבתי הספר, השתתפו בתכניות מניעה ראשונית ,1812התלמידי בגילאי 

 יותר עישו על  בתכניות אלה מדווחיכ נמצא שהמשתתפי. בנושא סמי ואלכוהול
 שלא יחסית לתלמידי "אחרי סמי"שימוש ב ופחות חריפי משקאות ושתיית
 תלמידי מבתי ספר יהודי ברחבי האר נמצא 1152 במחקר שנער בקרב .השתתפו

 מבניה העריכו את 67% השתתפו בתכניות מניעה ראשונית בבית ספר ו67%כי 

). 2011, המבורגרעזר ובר, ראובני, שגיא, גילת(ד גבוהה מאוד תרומת כגבוהה ע

 52% תלמידי מבתי ספר ערביי ברחבי האר נמצא כי 883במחקר אחר שנער בקרב 

 העריכו את תרומת 58%השתתפו בשנתיי שלפני עריכת המחקר בתכניות מניעה ו

כמו כ נמצא בשני ). 2011, חטיב שחאדהעזר ואל, שגיא, גילת(כגבוהה וגבוהה מאוד 

ל כי תלמידי שהשתתפו בתכנית מעריכי את בעיית הסמי "המחקרי הנ
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מכירי טוב יותר את  קווי הסיוע של , והאלכוהול בבתי הספר שלה כחמורה יותר

ומגלי עמדות חיוביות יותר כלפי , סמשרד החינו ואל, הרשות למלחמה בסמי

מאשר תלמידי שלא , ות בית הספר ולאינטרנטלצו, לחברי, פנייה לעזרה להורי

 .השתתפו בתכנית
 כי נמצא, המניעה תכניות ההצלחה של לגבי המורי עמדות של בבדיקה

עזר , שגיא, גילת (התלמידיתפיסות מ מובהק באופ גבוהות תפיסותיה הינ

, ומור סלג; 2011, המבורגרעזר ובר, ראובני, שגיא, גילת; 2011, ואלחטיב שחאדה

 המיוחסות התכניות הישגי, התלמידי בקרב וה המורי בקרב ה, אול. )2003

, הקטגוריות שאר כל בי ביותר הנמו לציו רצויות זוכות והתנהגויות חיי לכישורי

 הנמוכה החשיבות למרות גבוה בציו זוכות, למידע המתייחסות התכניות שהישגי בעוד

 ). 2003, ומור סלג (התכניות כותבי לכ שמייחסי

 Cuijpes, 2002; Smart, Adalf(ל בשני העשורי האחרוני "במחקרי שנערכו בחו
& Walsh, 1993(שהתוכניות ברמות השונות מביאות לידי צמצו השימוש ,  נמצא

 -המחקרי לא הוכיחו איזו תכנית יעילה יותר ואיזו , ע זאת. בסמי ובאלכוהול
ספרות רחבה של תכניות התערבות שונות מציגה    סקירת ). Cuijpes, 2002(פחות 

 ,Cuijpes(שבעה מדדי לקביעת איכות התוכנית על בסיס הראיות המחקריות שנמצאו 
השיטות האינטראקטיביות ה . ב; האפקטיביות של התכנית היא מוכחת. א): 2002

מתמקדי . ד; "מודל ההשפעה החברתית"משתמשי ב. ג; המובילות בתכנית

אקטיביי וא לא להתכוו מחויבות שלא להשתמש בחומרי פסיכו, תבנורמו

משתמשי . ו; מוסיפי ממדי של מעורבות הקהילה. ה; להשתמש בה בעתיד

לתכנית כדי לחזק את " כישורי חיי" מוסיפי .ז ;עמיתי ובהובלת עמיתיבהנחיית 

 . השפעתה
 & Williams (נג'וצ  וויליאמסב שנערכה על ידי"הערכת תכניות מניעה שניונית בארה

Chang, 2000 (רמת את הפחיתו אלה בתכניות שהשתתפו המתבגרי רוב כי העלתה 

 בתחומי שלה הבעיות מספר, בנוס. אקטיבייהפסיכו בחומרי שלה השימוש

 38%כ בממוצע. הטיפול קבלת לאחר השנה במהל הוא א פחת בחייה אחרי

 שנה כחצי אקטיבייפסיכו בחומרי משימוש נמנעי המשתמשי מהתלמידי

 כשנה אקטיבייפסיכו בחומרי משימוש  נמנעי32%כ של וממוצע, הטיפול לאחר

בעקבות הערכה של התכנית ) 2006(המבורגר מדווחי ליברמ ובר, בישראל. לאחריו

בקרב תלמידי שהשתתפו בתכנית נמצא אפקט על כ ש" מסיכו גבוה לסיכוי גבוה"

גורמי  וצמצו התנהגות מקדמי דפוסי רכישת ,הגנה גורמי חיזוק של חיובי

התכנית הייתה גבוהה יותר  משתתפי האישית של ההערכה כי נמצא כמו כ. סיכו

ה דווחו , להצליח בלימודי יותר לה חשוב היה ,לפניה מאשר בעקבות התכנית

שה  כ ועל אחיה ע יותר טוב קשר על, יותר רבה תמיכה חברתית על

במאמר זה . ושותי סמי מעשני בה בילוי ללכת למקומות פחות נוהגי

י במתודולוגיה משולבת כמותית "יוצגו חלק ממצאי מחקר ערכה מקי של תכנית אופ

 . ואיכותנית כדי לתת מבט מעמיק על התהליכי והתובנות של המשתתפי בה
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  ותכניות המניעההיוע החינוכי
היוע בהיבט של עבודה מכוונת מוגברת לתפקיד ניתנת תשומת לבונות בשני האחר

 להעצי מתאימי מקצועיי כלי החינוכי ליוע שיש והבנה הכרה מתו, צוות

 כגו הכיתה וע כפרט התלמיד ע בעבודת הוראה צוותי של ועמדות יכולות ולשכלל

 ).2007, דשבסקי (מרכזי כלקוח לתלמיד העדפה תינת א כי תמיד, אורגני קבוצתי

מומלצת השתלמות של אנשי הצוות החינוכי לפני הפעלת ) 2001(ל "בחוזר מנכ

לבדוק וי במחוזות "להיעזר במדריכי שפעוד מומל . בהנחיית היוע החינוכי ,התכניות

 .המניעה לאוכלוסיית התלמידי הספציפית של בית הספר את התאמתה של תכנית
, מחקרי מצביעי על כ שמתבגרי, ו בבית הספרע כל מרכזיותו של הייע

בי א המצוקה בנושאי , לא נוטי לפנות ליועצות בזמ מצוקה, יהודי וערבי

או בנושאי הקשורי בסמי ) Gilat, Ezer & Sagee, 2010(לימודיי ואישיי 

זר וברע, ראובני, שגיא, גילת; 2011, חטיב שחאדהעזר ואל, שגיא, גילת(ואלכוהול 

כי אני לא מקושר "וא מנמקי את הימנעות בתחושת זרות ועויינות ) 2011, המבורגר

כי אני בטוחה "או בחוסר דיסקרטיות " אז אני לא אפנה אליה, לא כלו, איתה

לא נערכו מחקרי הבודקי את  ).ש" (היא יעבירו את זה וכל העול ידע/שהוא

 . סת היועצת כמקור עזרההשפעת ההשתתפות בתכנית מניעה על תפי
 

 התפתחות מקצועית של יועצות
 . מופיע בספרות בהקשרי שוני והגדרתו איננה אחידהמקצועיתהמושג התפתחות 

 )Short, 2003(להתמקצעות ולהעצמה , מושג כולל לצמיחהלעיתי ההתייחסות הינה כ

התהלי של . )Schifter, 2007(או לפיתוח תובנות הקשורות בעול התוכ של המקצוע 

ההתפתחות המקצועית שהיא פיתוח מתמיד של הידע והמיומנויות המקצועיות 

אופק  (")Life Long Learning(מתרחש לאור החיי המקצועיי של עובד ההוראה 

, ט"הוקדש בכנס של אגודת היועצי החינוכיי תשס, בישראל). א"תשע, "חדש

ל היוע החינוכי ובו דנו בהיבטי סימפוזיו לדיו בנושא ההתפתחות המקצועית ש

שיקולי בבחירת מקצוע , סטנדרטי לפרקטיקה: כלליי הקשורי במקצוע כמו

יועצות משתלמות לאור כל . הערכה עצמית ושל הממוני את היוע החינוכי, הייעו

בדרכי התערבות חדשניות ובהתאמת דרכי עבודת , הקריירה שלה בתכניות ייעוציות

לא נערכו מחקרי הבודקי את תפיסת של , אול. ידי ובית הספרלצרכי התלמ

היועצות החינוכיות לגבי השאלה מהי התפתחות מקצועית עבור ומה המרכיבי 

כמו ג לגבי ההשפעה של השתלמות . בעבודת התורמי להתפתחות המקצועית

ית של בהנחיה של תכנית מניעה שניונית והפעלתה על תפיסת ההתפתחות המקצוע

 .  היועצת
 

 התמודדות יכולות ופיתוח אימו י "תכנית אופ
,  ובחטיבה העליונההביניי בחטיבות בסיכו תלמידי לאוכלוסיית מיועדת התכנית

בחומרי  הקבוע השימוש לבי הראשונה ההתנסות שבי הדמדומי באזור המצויי

על  בה או שחויבו מושהשי את להפחית או/ו להפסיק מרצונ והמעונייני, מסוכני
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 השימוש את להפחית התכנית מטרות. להשתת בה החוק גורמי/הספר בית ידי הנהלת

 בדרכי חיי מצבי ע להתמודד התלמידי של יכולת את ולשפר מסוכני בחומרי

לחולל שינויי בנושא סמי ואלכוהול ולשמר אות לאור זמ וכ לשפר . מסתגלות

 יישומית התכנית. עזרה כאחד מאמצעי ההתמודדות ע הנושאאת הנכונות לפנייה ל

. חינוכייפסיכו ועקרונות חיי כישורי משלבת, מפגשי מעשרה ומורכבת ומובנית

 תמיכה וקבוצת במה יצירת, השאר בי, כוללות התכנית של האופרטיביות המטרות

. שלה שייוהק התחושות ע והתמודדות ההתבגרות גיל בעיות על לשיחה לתלמידי

 החברתיי הכישורי של ופיתוח והשגת מטרות הצבת של היכולת שיפור, בנוס

 . התקשורת ומיומנויות
י הינה תכנית מניעה מבחינת העיסוק בתלמידי אשר אותרו על ידי "תכנית אופ

א מבחינת , אקטיבייהמערכת כעומדי בסיכו גבוה לשימוש בחומרי פסיכו

לת בהעשרה ובהעצמה של התלמידי כדי לשפר את הרווחה התפיסה שלה היא מטפ

. כדי לחזק את משאבי ההתמודדות של התלמידי) WELL BEING(הנפשית שלה 

חוס "י נמצאת בהלימה ע התפיסה של תכנית "התפיסה הבסיסית של תכנית אופ

ל העצמת נקודות החוס והחוזק שאשר פועלת ל) 2006, כה ואבני, פישהראל" (לחיי

, מפגשי מעשרה ומורכבת מובנית ,י הינה תכנית יישומית"תכנית אופ. המתבגרי

יועצות , ותמנחות מוביל התכנית את. חינוכייפסיכו ועקרונות חיי כישורי משלבת

ובנוס ה מקבלות הדרכה , מתאימה הכשרה שעברו ,חינוכיות ועובדות סוציאליות

, שירות פסיכולוגי ייעוצי(נית בבית הספר בתהלי הפעלת התכ, צמודה על ידי מומחי

2009.(  
, )2006, אולוי ובר(  כדוח פנימינער מחקר הערכה אחד על התכנית שפורס

הספר שהפעילו את התכנית בשנת  בתי 38ספר מתו  בתי 27במתודולוגיה איכותנית ב

, וכשרו במחקר רואיינו כשליש מהמנחות שה. בה התחילה התכנית לפעולהשנה, 2006

אנשי מהצוות  20שהשתתפו בתכנית באותה שנה וכ  300תלמידי מתו ה 50כ

מהממצאי עולה כי התלמידי זיהו את התהלי שעברו כתהלי משמעותי . החינוכי

. שעיקר השפעתו בשינוי במודעות שלה ובהפחתת השימוש בחומרי ממכרי

 בשיתו ע גורמי שוני ועל כ היועצות עמדו על היתרונות שמזמנת התכנית לעבודה

המנהלי ראו . שהתכנית קרבה אות לתלמידי ואפשרה לה להבי אות טוב יותר

, הספר משו שהיא מאפשרת לתלמידי לחזק את עצמ חשיבות לקיו התכנית בבית

 . הספר להבי את עצמ לתקשר ולהתמודד טוב יותר ע מטלות בית
י וההיק הנרחב של הפעלתה בבתי ספר ברחבי "עקב הייחודיות של תכנית אופ

מאמר זה מציג חלק , אשר כאמור, ישנה חשיבות במחקר הערכה מקי שלה, המדינה

 . מממצאיו
י לתלמידי "מטרת המחקר הינה לבדוק את התרומה של תכנית אופ, לפיכ

 . ספריתלמנחות התכנית ולמערכת הבית, המשתתפי בה
 

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל



 תפיסות של תלמידי ויועצי :  תכנית מניעה שניונית י" תכנית אופ

 

37

 שאלות המחקר והשערותיו
י ומקבוצת " הוצבו השערות מחקר המשוות בי תלמידי מקבוצת אופ:תלמידי

כמו כ . כפי שיפורט בפרק השיטה, הביקורת אשר דווחו על כ שה מעשני ושותי

 י"נוסחה שאלת מחקר הנוגעת רק לתלמידי מקבוצת אופ
נוי יביעו נכונות גבוהה יותר לבצע שי, י" תלמידי מקבוצת אופתפיסות שינוי  •

 .בנושאי הקשורי בעישו ושתייה מאשר תלמידי בקבוצת הביקורת
יביעו נכונות גבוהה יותר , י" תלמידי מקבוצת אופ השקעת מאמצי לשינוי •

להשקיע מאמצי לשינוי בנושא של עישו ושתייה מאשר תלמידי בקבוצת 

 .הביקורת
יביעו נכונות גבוהה , י" תלמידי מקבוצת אופ מוכנות לקבל עזרה לביצוע השינוי •

 .יותר לקבל עזרה לביצוע השינוי בנושא של עישו ושתייה
יביעו נכונות גבוהה יותר לשימור השינוי , י" תלמידי מקבוצת אופ שימור השינוי •

 .בנושא של עישו ושתייה מאשר תלמידי בקבוצת הביקורת
גבוהה יותר לפניה יביעו נכונות , י" תלמידי מקבוצת אופ נכונות לפניה ליועצת •

 .לעזרת היועצת בנושא של עישו ושתייה מאשר תלמידי בקבוצת הביקורת
  ?כיצד תופסי התלמידי את התרומה של התכנית עבור •
 

,  לתלמידיי על פי תפיסת המנחות "מהי התרומה של תכנית אופ: י"מנחות אופ

 ?למנחות ולבית הספר
 

 השיטה
 

 מער המחקר
) יועצות חינוכיות ועובדות סוציאליות(בקרב תלמידי ומנחות ע "המחקר נער בתש

המתודולוגיה של המחקר הייתה . י"בה פעלו קבוצות אופ, בבתי ספר יהודי וערבי

 הבנוי על שאלוני וראיונות חצי )Design Mixed Methods(מסוג המחקר המשולב 

 שנאס הייתה להרחיב ולהעמיק את המידע הסטטיסטימובני אשר מטרת 

הכמותיי נותחו בעזרת ניתוחי  הנתוני ).Creswell, 1994 (באמצעות השאלוני

 . שנאספו באמצעות הראיונות נותחו באמצעות ניתוח תוכוהנתוני  סטטיסטיי
.  במנחות התכניתהאחד מתמקד בתלמידי והשני : למחקר הנוכחי שני חלקי

ראוי . י וביקורת" אופי קבוצות החלק המתמקד בתלמידי מציג  השוואה בי שת

נכללו בו כל התלמידי שהשתתפו , י אינו אקראי"לציי שהמדג של קבוצת אופ

בחירת התלמידי נעשתה בשיתו פעולה של . בתכנית ונבחרו אליה בשל היות בסיכו

לקבוצת הביקורת נבחרו התלמידי מבתי הספר בה פעלה . המנחות ע החוקרות

 אקראית משכבת הכיתות המקבילות לכיתות התלמידי מקבוצת בבחירה, התכנית

 . י"אופ
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 אוכלוסייה
 בתי ספר יהודי וערבי ברחבי האר 26  תלמידי מ468במחקר השתתפו : תלמידי

 תלמידי 61,  תלמידי מבתי ספר ממלכתיי377. ע"י בתש"שבה פעלה קבוצת אופ

מספר התלמידי . בתי ספר ערבי תלמידי מ27מבתי ספר ממלכתיי דתיי ו

מספר התלמידי .  מהמדג36.5% וה מהווי 171י הוא "שהשתתפו בקבוצת אופ

.  מהמדג63.5% וה 297י ומהווי קבוצת ביקורת הוא "שלא השתתפו בקבוצת אופ

י ולקבוצת הביקורת "במאמר זה תהיה התייחסות לכלל התלמידי בזיקה לקבוצת אופ

 מציג את התפלגות מאפייני המדג כולו בזיקה 1לוח . גזריללא הבחנה בי המ

 .י"להשתתפות בקבוצת אופ

במדג כולו ובזיקה , התפלגות מאפייני התלמידי באחוזי: 1לוח 

 י"להשתתפות בקבוצת אופ
 

ס 
 הכל
 

לא השתתפו בקבוצת 
 י באחוזי"אופ

N=297 

י "השתתפו בקבוצת אופ
 באחוזי

N=171 

במדג 
 כולו

N=468 

 

 י"קבוצת אופ  36.5 63.5 468
 מגדר

 בני 53.8 59.3 53.1 252
 בנות 43.6 40.7 46.9 204
 מגזר    
 ממלכתי 81.1 69.6 87.5 377
 ממלכתי דתי 13.1 18.5 10.1 61
 ערבי 5.8 11.9 2.4 27
 כיתה    
 'ט'ז 71.2 57.3 87.5 333
 'יב'י 28.8 42.7 10.1 135

 .את הסכו הכולל כיוו שלא כול ענו על כל השאלות, לעיתי, ו תואסיכו הנבדקי אינ* 
 

י וקבוצת הביקורת נערכו השוואת בי שתי "במטרה לתק את החלוקה לקבוצת אופ

 ממשתתפי המחקר 124. להל הממצאי. הקבוצות בנוגע לשימוש בחומרי מסוכני

משתתפי המהווי  102 מתו המעשני .  דווחו שה מעשני29.7%המהווי 

 8.2% מעשני ובקבוצת הביקורת 68.9%י "בקבוצת אופ. י" הנ מקבוצת אופ82.3%

 ממשתתפי המחקר 132, כמו כ). χ2(1)=168.58; p<.001(ההבדלי מובהקי , מעשני

 מקבוצת 32.6% י ו" מתוכ מקבוצת אופ67.4% דווחו על שתייה 32.9%המהווי 

ההבדלי , 16.8% שותי ובקבוצת הביקורת 61.4%י "בקבוצת אופ. הביקורת

 צרכו 4.2% משתתפי המהווי 17 לגבי סמי ).χ2(1)=83.32; p<.001(מובהקי 

לגבי סמי לא נית .  מקבוצת הביקורת29.4% י ו" מקבוצת אופ70.6%מתוכ ; סמי

 . עקב מספר קט של משתתפי בתאי χ 2לבצע מבחני 
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 .י מילאו את השאלוני" מנחות קבוצת אופ89 כמותי בחלק ה:י"מנחות קבוצת אופ
 מהמנחות 74.7% :מקצוע.  ה נשי90.9%מבי משתתפי המחקר  מאפייני אישיי 

 בעלי 2.3%;  פסיכולוגיות1.1%;  עובדות סוציאליות20.7%; הנ יועצות חינוכיות

 בעלי 4.6%;  בעלי תואר שני80.5%;  בעלי תואר ראשו14.9% :השכלה. מקצוע אחר

 15.87 שני ע ממוצע 38  שני ל3שנות הוותק נעות בי  :וותק במקצוע .תואר שלישי

 עובדות בבית ספר )N=58( מהמנחות 65.5%: מגזר בית הספר .9.03וסטיית תק 

  4.6%;  בבית ספר ערבי)N=9 (9.2%;  בבית ספר ממלכתי דתי)N=18( 20.7%; ממלכתי

)N=4(ו פנימייה או בית ספר התיישבותי בסוג אחר של בית ספר כמ. 
 כול יועצות חינוכיות , מרואיינות מהמגזר היהודי17בחלק האיכותני לקחו חלק 

 .י"שעברו הכשרה להנחיה של תכנית אופ

 כלי המחקר
מתוכ יוצגו במאמר זה  , בשאלו מספר חלקי. חובר שאלו לצור המחקר: תלמידי

ממלכתי/ממלכתי(סוג בית הספר , מגדר  דמוגרפייפרטי . א:  הבאיהחלקי

 התלמידי נשאלו בשלוש שאלות נפרדות  צריכה של חומרי מסוכני. ב; כיתה, )דתי

, 5 מנות משקה חרי או יותר מ5הא אי פע ה שתו , א ה מעשני סיגריות

תפיסות בהקשר של שינוי וקבלת . ג. בתו שעות אחדות והא ה השתמשו בסמי
, ל" התלמידי שענו באופ חיובי על אחת מהשאלות הנ.נושא של עישו ושתיהעזרה ב

שינוי :  דרגות6התבקשו להתייחס להיגדי הבאי ולדרג את תפיסותיה על סול ב 
השתייה שלי והסמי ( שלי א אני לא אשנה בהקד את הרגלי העישו  התנהגות

אני משקיע מאמצי   התנהגותהשקעת מאמצי לשינוי ;  הבעיות שלי יחמירו)שלי

מוכנות לקבל עזרה ; )השתייה שלי והסמי שלי (כדי לשנות את הרגלי העישו שלי
ביחס  לשימוש  אני מוכ לקבל עזרה כדי לשנות את ההרגלי שלי   לצור השינוי

חשוב   שימור השינוי; )לשתיית אלכוהול כמו בירה או וודקה ולשימוש בסמי (בטבק

לשתיית אלכוהול (  לשימוש בטבקלשמר את השינויי שאני עושה ביחס ו להמשילי 

 י ויועצות חינוכיות "של מנחות קבוצת אופ נכונות לפנות לעזרה. ד). ולשימוש בסמי

;  דרגות את מידת המוכנות שלה לפנות לעזרה6התלמידי התבקשו לדרג על סול ב 

י בלבד התבקשו לדרג את "ת אופ התלמידי מתכני י"היבטי של תכנית אופ. ה

לצור חלוקה .  דרגות6תפיסותיה לגבי היבטי שוני של התכנית על סול ב 

מאחר .  ע רוטציה אורתוגונאליתVarimaxלקטגוריות נער ניתוח גורמי מסוג 

האחד של ההיגדי המביעי עמדות , ובניתוח הגורמי התקבלו שני גורמי בלבד

הקטגוריות שהתקבלו . נער ניתוח תוכ, ל שאר ההיגדישליליות והשני של כ

 ,"הרגשתי שלמנחה היה אכפת ממני " תמיכת המנחי: באמצעות ניתוח זה הינ

אני יכול לסמו על המנחה שתעזור " ,"קבלתי תמיכה מהמנחה ומהחברי בקבוצה"

לי הרגשתי שמקשיבי  " הקבוצה חשיבות; .875מהימנות אלפא של קרונב , "לי

שיתפתי באמת " ,"בעקבות ההשתתפות בקבוצה אני מרגיש פחות בודד" ,"בקבוצה

א הייתי צרי " ,"אמלי לחברי שלי להשתת בקבוצה כזאת" ,"בקשיי שלי

; .843מהימנות אלפא של קרונב , "להחליט שוב הייתי בוחר להיות חבר בקבוצה

הקבוצה " ,"וד ולהתקדהקבוצה חיזקה את הרצו שלי ללמ " המוטיבציה ללמוד
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 קידו הידע ; .710מהימנות אלפא של קרונב , "חיזקה את הקשר שלי ע בית הספר

במידה ותהיה לי בעיה אדע מה  " יכולת התמודדות; "למדתי דברי חדשי בקבוצה"

מהימנות אלפא , "סמי/אלכוהול/קבלתי עזרה להתמודד ע בעיות העישו" ,"לעשות

; "טחו העצמי שלייהקבוצה חיזקה את הב " שיפור הביטחו העצמי; .526של קרונב 

שביעות רצו ; "הקבוצה חיזקה את הקשר שלי ע ההורי שלי "קשר ע ההורי 
  תפיסה שלילית; "אני שבע רצו מהשתתפותי בקבוצה " מהשתתפות בתכנית

ות בדברי אמשי לנסות ולהתנס" ,"למדתי התנהגויות שליליות מהחברי בקבוצה"

מהימנות אלפא של , "שתת בקבוצהא היית מ אותי ליכריחמ  היולאא ", "אסורי

ער . נבנו מדדי המבוססי על ממוצעי ההיגדי הבוני את הקטגוריות; .656קרונב 

פרט למדד המתאר תפיסה שלילית , גבוה במדד מצביע על תפיסה חיובית של התכני

התלמידי התבקשו לציי בשאלה , בנוס.  חיוביתשבו ער נמו מצביע על תפיסה

 .שאלה זו נותחה באמצעות ניתוח תוכ. פתוחה שני דברי אות ה לקחו מהקבוצה

. לצור המחקר חובר שאלו ובו מספר היבטי החלק הכמותי : מנחות התכנית

  המנחות התבקשו לדרג על סולי "תרומת תכנית אופבמאמר זה יוצגו ההיבטי של  

י יכולה לתרו ובנוס לבחור תחו " תחומי בה תכנית אופ10 דרגות 6ליקרט ב 

 נער ניתוח קטגוריותלצור חלוקה ל. אחד בו חלה התרומה המשמעותית ביותר

 ע רוטציה אורתוגונאלית והתקבלו שלושה גורמי התורמי Varimaxגורמי מסוג 

 2לוח ). 10.1% והשלישי 16.7%שני ה, 45.2%הראשו  (72.0%יחד לשונות המוסברת 

 .מציג את ממצאי ניתוח הגורמי

:                                                            י לתחומי שוני"תרומת תכנית אופ: 2לוח 
 ממצאי ניתוח גורמי ומהימנות אלפא של קרונב

  1גור  2גור  3גור 
 תרומה לתלמידי: 1גור    
 לתלמידי המשתתפי בה .832  
 ס לצרכי של תלמידי"למת מענה רלוונטי בביה .774  
 לקשר של ע התלמידי באופ כללי .692  
 תרומה למנחה: 2גור    
 להתפתחות המקצועית של  .794 
 למוניטי המקצועי של  .725 
 לדרכי העבודה של בבית הספר באופ כללי  .682 
 ר של ע המורי בבית הספרלקש  .592 
 למוניטי של המקצוע של .558 .527 
 תרומה לבית הספר: 3גור    
 לכלל התלמידי בבית הספר   .917
 לשמו של בית הספר   .631
 מהימנות אלפא של קרונב .733 .798 .663
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תרומה :  המבוססי על ממוצע ההיגדי הבוני את הגורנבנו שלושה מדדי
במדד זה נכלל ג התחו של מוניטי של המקצוע למרות ( תרומה למנחה, ידילתלמ

 )2 וזאת בגלל התאמת התוכ שלו לגור 2 ו1שהטעינות שלו הייתה דומה לגור 

,  בנוס. גבוההער גבוה במדד מצביע על תפיסה של תרומה, ותרומה לבית הספר

שאלה . למובילי התכניתהמשתתפות התבקשו בשאלה פתוחה לרשו הערות והארות 

 .זו נותחה באמצעות ניתוח תוכ
 

, לתרומתה ליועצת; שאלות הריאיו כללו התייחסות למטרות התכנית: ריאיו

לגורמי מקדמי  וגורמי מעכבי את ההפעלה וההצלחה ; לתלמידי ולבית הספר

תוח הראיונות נותחו באמצעות ני. לתפיסות הצוות המוביל את התכנית; של התכנית

 .כמקובל במחקר איכותני, תוכ
 

 הלי
הופצו , לאחר אישור המדע הראשי של משרד החינו וביצוע ההליכי שנדרשו על ידו

 שאלוני מהוחזרו  מתוכ , בתי ספר שבה פעלה התכנית37שאלוני לתלמידי ב

השאלוני חולקו ה לתלמידי שהשתתפו בתכנית וה לתלמידי .  בתי ספר26

לתלמידי הובהר . ת מקבילות שנבחרו באקראי כדי שיהוו קבוצת ביקורתמכיתו

,  תלמידי ענו על השאלוני468. שהשאלו אנונימי וה רשאי לסרב למלא אותו

 162 הופצו י "מנחות אופ .60%שיעור ההחזר הוא  כ.  שאלוני שהופצו800מתו כ

לא (ה בדואר וה באינטרנט י "שאלוני אנונימיי לכל המנחות שעברו הכשרה בשפ

נמצאו הבדלי סטטיסטיי בי מאפייני שתי הקבוצות ולכ כל המנחי מוצגי 

. 50% שאלוני המהווי שיעור החזר של למעלה מ89ומה התקבלו , )כקבוצה אחת

הראיונות התקיימו בבית הספר אחרי קבלת ההסכמה של מנהלי בתי הספר ושמירה על 

 .אנונימיות
 

 ממצאי
עמדות כלפי שינוי ועזרה בהקשר של עישו : התלמידי. 1בפרק יוצגו החלקי הבאי 

מנחות . 2. י"תפיסת היבטי של קבוצת אופ; נכונות לפנות לעזרת היועצת; ושתיה

תרומת ; י"גורמי מעכבי הקמה או הפעלה של קבוצה בה פועלת תכנית אופ: התכנית

  .התכנית לתלמידי ולמנחות ולבית הספר
 

 התלמידי
, כאמור בפרק השיטה: עמדות כלפי תהליכי שינוי ועזרה בהקשר לעישו ושתייה

י "אופ(או שותי ) N=22 ביקורת; N=102 י"אופ(התלמידי שהשיבו כי ה מעשני 

N=89 ; ביקורתN=43 (דרגות את מידת הסכמת 6התבקשו לדרג על סול ב , בלבד 

לא . של התנהגויות הקשורות בעישו ובשתיהע ההיגדי העוסקי בתהלי שינוי 

כדי לבדוק . נית להציג ממצאי לגבי סמי בגלל מיעוט המשתתפי שדווחו על שימוש

נערכו השוואות בי קבוצות שבה ) ביקורת/י"אופ(הבדלי בתפיסות בזיקה לקבוצה 
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ני בכל המשת;  לא נמצאו הבדלי) עישו או שתייה(תפיסת הצור בשינוי : נמצא

י הינ "האחרי נמצאו הבדלי מובהקי הנובעי מכ שהתלמידי מקבוצת אופ

נכונות להשקיע : בעלי עמדות חיוביות יותר מאשר התלמידי מקבוצת הביקורת

נכונות להשקיע מאמצי להפסקת ) t(114)=3.79; p<.001(מאמצי להפסקת  עישו 

, )t(103)=2.06; p<.05( בנוגע לעישו  נכונות לקבל עזרה;  )t(103)=2.22; p<.05(שתייה 

נכונות להקשיע מאמצי ; )t(102)=1.99; p<.05(נכונות לקבל עזרה בנוגע לשתייה 

נכונות להשקיע מאמצי לשימור ) t(103)=1.99; p<.05(לשימור השינוי  בנוגע לעישו 

 . 1הממוצעי בתרשי ).  t(99)=2.61; p<.01(השינוי בנוגע לשתייה 
 

עמדות לגבי עזרה ושינוי בהקשר לעישו ושתייה בקרב המשתתפי : 1תרשי 
)ביקורת/י"אופ(המעשני והשותי בזיקה לקבוצה   

 

 

 

 

 

 

 הבדל מובהק         *

כל המשתתפי התבקשו לדרג את : י והיועצת"נכונות לפנות לעזרה של מנחת אופ

.  דרגות6 סול ב י והיועצת על פני"מידת הנכונות שלה לפנות לעזרת מנחת אופ

י מגלי רמה גבוהה של נכונות לפנות "בניתוח התברר כי המשתתפי מתכנית אופ

 וליועצת החינוכית       )t(377)=8.84; p<.001 ()M=3.68 SD=1.93(י "לעזרה למנחת אופ

)t(411)=5.25; p<.001) (M=3.30 SD=1.93 (          מאשר המשתתפי בקבוצת הביקורת

)M=2.08 SD=1.58ו  M=2.39 SD=1.54בהתאמה  .( 
 

י "התלמידי שהשתתפו בתכנית אופ, כאמור בפרק השיטה: י" היבטי של תכנית אופ

 מציג את 3לוח . בלבד התבקשו לדרג היגדי שוני הקשורי בפעילות הקבוצה

הממוצעי וסטיות התק של המדדי השוני וכ ציטוטי מדברי התלמידי 

ציטוטי אלה התקבלו מתיאור של שני דברי .  למדדיהמשתתפי המתאימי
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שאות לקחו מהקבוצה ושני דברי שיהוו לדעת , שהתלמידי התבקשו לרשו

 .היבטי אלה נותחו באמצעות ניתוחי תוכ. הצלחה בעיני המנחה
 

              :                                                       י"היבטי של קבוצת אופ: 3 לוח

 סטיות תק וציטוטי מדברי המשתתפי, ממוצעי

סטיית  מדברי המשתתפי
 תק

 המדד ממוצע

; הצלחה גדולה בזכות המנחה והיועצת הכי טובה שיש
 המנחות ;היא ב אד מעולה ע כוונות טובות

 ;מקשיבות ומייעצות ותודה למנחות באהבה

תמיכת  4.98 1.24
 המנחה

 הלוואי והיה ;וממלי עליה  בקבוצהשאני אוהב להיות
 ;היה שוב מקווה שהוא יחזוריי "אפשר שאופ

שביעות  4.72 1.50
 רצו

 בזכות ;תמיכה, לומדי מהניסיו של האחרי
, פיתותיאוירה ש,  ביטחו;הקבוצה הזאת למדתי המו

משתפי אחד את , מראי ל מה לא בסדר, חברה
שא רוצי  למדתי מהקבוצה ; חברי חדשי;השני

 מאמינה שאני אצליח אני תמיד צרי להגיד, מצליחי
 ;ולא להיות שלילית

חשיבות  4.66 1.23
 הקבוצה

לקחתי על עצמי הרבה ידע על האלכוהול על סמי 
ובכלל על כל העול האפל הזה ושלא כדאי להיכנס 

 למדתי על הנזקי ; למדתי הרבה דברי חדשי;אליו
 ;ל את הכבוד אלכוהול שותה ;של עישו

קידו  4.53 1.52
 הידע

 פתרונות ;אני יכול להתמודד ע בעיות ורגשות
 לקיי את המטרה שהצבתי ;וללמוד לחיי, לבעיות
 ; שאסור להתנסות בדברי שלא מכירי;לעצמי

יכולת  4.46 1.36
 התמודדות

 שיפר לי את ;י א ארצהמאני יכול לעזור לעצ
י להציג דברי בפני  בטחו עצמי כד;טחו העצמייהב

 יקרה אז חייבי להשתדל כדי שמשהווכדי . אנשי
 ;שהוא יקרה ולנסות להתאמ כי הוא לא יקרה מעצמו

שיפור  4.21 1.74
הביטחו 
 העצמי

להתרכז בכיתה יותר  אני השתניתי בכ שאני התחלתי
זי אלהקפיד להגיע לשיעור בזמ ולה; ולהפסיק לפטפט

 בזה ;ותר להשקיע בלימודי לקחתי על עצמי י;למורה
שלקחתי על עצמי להשקיע יותר בלימודי ובזה 

שהתחלתי ללמוד כי יכול להיות שבלי הקבוצה הזאת 
 ;לא הייתי מחליטה ללמוד כמו שצרי

מוטיבציה  3.93 1.49
 ללמוד

קשר ע  3.06 1.86 
 ההורי

תפיסה  2.51 1.38 
 שלילית
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על שיפור הקשר ע . גבוההה בינוניתמהלוח עולה כי רוב המדדי נתפסי ברמ

ההורי לא היה ביטוי בדברי התלמידי ובחלק הפתוח בשאלו התייחסו רק לתרומה 

דבר העומד בהלימה ע הער הנמו של המדד המתאר תפיסות , חיובית של הקבוצה

 .   שליליות של הקבוצה
 גבוהה  התלמידי תופסי את המנחי של התכנית כאכפתיי ברמההמנחי 

ממצא זה עומד בהלימה ע הממצא המצביע על כ ).  דרגות6 בסול ב 5(מאוד 

י או ליועצות כדי "י מוכני ברמה גבוהה לפנות למנחי אופ"שהתלמידי מתכנית אופ

נוצרו יחסי של אימו ואכפתיות בי , כלומר. לקבל עזרה בנושא של חומרי אסורי

ה ג מביעי את הרגשת בדברי שבח . י"המנחי לבי התלמידי בקבוצת אופ

 .המנחותליועצות
 התלמידי תופסי את הקבוצה י "קבוצת השווי המשתתפי בתכנית אופ

בדבריה ה מתייחסי ).  דרגות6 בסול ב 4מעל (כמקדמת אות ברמה גבוהה 

שא אני מחליטה להציב  "פיתוח אחריות: להיבטי נוספי בה הקבוצה תרמה לה

; "להיות אחראית כשאני שותה", "אני מצליחה להשיג אותה, לעצמי מטרה בחיי

ה שיעזרו לי להפחית אני בטוחה שזה יעזור 'להגיד לחבר "אפשרות לבקש עזרה

פוגעי  ולדעת שיש דרכי אחרות להירגע ושלא"  התמודדות; "!באיזשהוא מקו

 פתיחות; "לא נעימי לי/תי לעזור לעצמי ע דברי שמפחידי או אי ללמוד" ,"בגו

אי לדבר לספר דברי כמו " ,"לדבר על דברי שקשי לי" ,"הצלחתי לדבר להיפתח"

 ביטויי של המשתתפי 155 חשוב לציי שמתו .הפחתת העישו והשתייה; "שצרי

כמו כ . או השתייה/ מתייחסי להפחתת העישו ו46, המתארי מה לקחו מהקבוצה

 מתייחסי להפחתת 49,  המתארי מהי הצלחת בעיני המנחה ביטויי125מתו 

שג א לא הפסקתי לגמרי כאילו רק שזה שניסינו להפסיק . "או השתייה/העישו ו

הפסקתי לשתות ", "אני חושבת שזה שווה את כל המאמ והפחתנו וחשבנו על זה

לא נוגעת אני בכלל " ,"להפסיק לנרגל" "להתרחק מאלכוהול וסיגריות" ,"בכמויות

שהתחלתי להבי יותר " ,"למדתי אי להשתנות "שינוי". בוודקה אלא עברתי לבירות

לדעתי המנחה כ חושבת שהצלחתי לשנות את ההרגלי שלי כי " ,"דברי על החיי

  ".הייתי משתתפת ומשתפת את הבנות בהתקדמות שלי
 

 המנחות
 התבקשו לבחור מתו משתתפות המחקר, כאמור בפרק השיטה: י"תרומת תכנית אופ

שני היבטי נמצאו . רשימה של תחומי את התחו בו חלה תרומה משמעותית ביותר

תרומה  " אשר התבטא בשני היגדי בתלמידיהאחד קשור . כמשמעותיי ביותר

תרומה למת " מהמשתתפי ו28%נבחר על ידי כ" לתלמידי שמשתתפי בקבוצה

 במנחהההיבט השני קשור . 15%  נבחר על ידי כ "מענה רלוונטי לצרכי של תלמידי

שנבחר על ידי כ" תרומה למוניטי המקצועי שלה "וג הוא התבטא בשני היגדי 

.  מהמשתתפי15% שנבחר על ידי כ" המוניטי של המקצוע" מהמשתתפי ו23%

 ה 84.4%, ראוי לציי שמבי אלה שבחרו בתרומה למוניטי המקצועי של המנחה

 יועצות 83.3%(ועצות חינוכיות וה ג אלה שבחרו בתרומה להיבט של המקצוע י
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כלומר היועצות תופסות את הפעלת התכנית כתורמת ה לעצמ וה למקצוע ). חינוכיות

 .שלה
, כדי לבדוק את תפיסת התרומה של ההיבטי השוני כפי שהוצגו בפרק השיטה

) לבית הספר/ למנחה / ה לתלמידי תרומ(נער ניתוח שונות ע מדידות חוזרות 

כ שתפיסת התרומה ) F(2,83)=26.21; p<.001(ונמצא שקיימי הבדלי בתפיסה 

 M=4.38(ותפיסת התרומה למנחה ) M=4.50 SD=1.11(לתלמידי המשתתפי 
SD=0.97 ( גבוהות מתפיסת התרומה לבית הספר)M=3.58 SD=1.25.( 

למנחות ולבית הספר ,  התכנית לתלמידיג בראיונות היועצות התייחסו לתרומת

 :להל ציטוטי מדבריה. בהיבטי שוני
 

שינוי בהרגלי ". התכנית הזאת מאוד מאפשרת לראות את הילד: "תרומה לתלמידי
בנושא של אלכוהול הרבה ילדי בקבוצה שלי עבדו על הנושא של אלכוהול  " צריכה

". לא כול, הפסיקו, שה הפסיקו לשתותבנות העידו "; "ועשו שינוי בהרגלי הצריכה

התלמידי היו קצת יותר חושבי לפני  "פיתוח מודעות עצמית ושליטה עצמית 

ה מצליחות לראות שיש לה ג . ה ג למדו הרבה על הכוחות שלה"; "שה עושי

 מודעות לגבי הגורמי שמפעילי אות חועד כה התלמידי פית ";"כוח לשנות

". כי אני לא רוצה לעש) לפינת העישו(אני כבר לא רוצה ללכת  [...] כוהוללשתיית אל

וזה ג לא , אני יכול לחלו. קוד כל האפשרות לחלו על משהו... "אפשרות לחלו 

ויש לו , אני רוצה להיות עור די, זה שילד אחד יכול לדבר על זה ולומר. בלתי אפשרי

 ...". לא פשוט) פלילי(' תיק'
 
התכנית תרמה ליועצות המנחות את התכנית ה בשינוי בתפיסת  :ומה ליועצותתר

שינוי בתפיסת תפקיד : להל הפרוט. התפקיד וה כמנו להתפתחות המקצועית
בעקבות ההכשרה חלק מהיועצות טענו כי תפקיד הועשר מההיבט הטיפולי  היועצת 

זה הרי לא טיפולי , מי טיפוליסו סו יש ליועצת מנדט ס"וה מברכות על השינוי כי 

אבל זה עוד חלק שהיועצת יכולה לתת וזה לא היועצת במוב הקונבנציונלי של 

התכנית פתחה פתח ליועצת להרחיב את גבולות התפקיד להיות , לתפיסת". המילה

העבודה הזאת מובילה : "ולא כצינור להעברת מידע לגורמי טיפוליי" סמי מטפלת"

לא להיות מתווכת [...] כיוו של יותר טיפולי ולכ זה דבר טוב אותי בתו הרצ ל

שינוי ". לקחת יותר אחריות. ואת זה לזה אלא לעשות פה משהו, לשלוח את זה לזה
בעבודה השוטפת הקבוצה נתנה הרבה כוח ונתנה ליועצת  "מעמד היועצת בבית הספר 

שהיא יודעת , צועית כתובת שהיא מק]היועצת [זה". "מקו חשוב בתו בית הספר

וג ברמה של , ג ברמה של צוות, ג ברמה של תלמידי, שאיתה נית להתייע, דבר

היו התכנית הפכה להיות הבסיס של עבודתי "אחת מה סכמה ואמרה . "הנהלה

 ". כיועצת
המרואיינות מתייחסות להתפתחות המקצועית בעקבות  התפתחות מקצועית 

 : מעצימה ומחזקת, ת כהתפתחות משמעותיתההכשרה וההפעלה של התכני

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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שה , אנשי הרגישו שה התפתחו מקצועית, אנשי הרגישו שה עברו תהלי

ההדרכה זה המקו היחידי שכיועצת את מקבלת . [...] קיבלו כלי שאפשר לעבוד איתו

ולתובנות שלי של , אני מתו ההדרכה הזאת משתמשת הרבה להבנות שליו, הדרכה

היא בעצ גולשת לתו העבודה , י"דרכה הזאת שאת נותני לנו בשפהה .המקצוע

השתלמות של .[...] וקאני ממש קיבלתי חיז, היא משפיעה,  לגמרי...היומיומית שלנו

לתחומי האחרי של העבודה שלי , י חדרה לי ג לדברי האחרי"אופ

בראייה של  ....י"קיבלו אצלי ִשדרוג כתוצאה מקבוצת אופ, הדברי האלו...כיועצת

ההכשרה נתנה [...] יש ל עוד מיומנות . אתה מקבל עוד כלי, תרומת ההכשרה לעבודה

בעיקר בעמידה מול קהל וביצירת אווירה )  של היועצת(העלתה את הרמה שלה , המו

 [...] נעימה בכיתה 
 

כניסת התכנית לבית הספר השפיעה בדר כלל על המודעות  :לבית הספרתרומה 

חל שינוי באופ בו .  בסוגיית השימוש בחומרי מסוכני על ידי בני הנוערוהטיפול

התרומה המערכתית בתו ": כמשתמשי בחומרי מסוכני" סומנו"נוהגי בילדי ש

ואנחנו לא , ואנחנו לא רק מגני, ע הבעיות, הקבוצה שאנחנו מטפלי בילדי האלו

. טיפולזה נעשה ב אאל, והסנקציותואנחנו לא רק בכובע של המחנכי , רק מענישי

פתח לפעילויות ". י לבית הספר"זאת בעצ תרומה מאוד חשובה של התכנית של אופ
הבאתי את הנושא של . עשיתי שבועיי מוקד בנושא של אלכוהול: "נוספות בבית הספר

קיבל ג במה ...  ג עמדות וזה היה לכל בית הספר, ג ידע, אלכוהול מהיבטי שוני

הכנסנו חלק : "מפגשי למידה בנושא לחברי הצוות". ת הספר מבחינת הצוותבבי

: עליה במספר התלמידי המעונייני להצטר לתכנית". י"מהמוטיבי של תכנית אופ

. שזה היה מבחינתי יופי, היו תלמידי נוספי שניגשו ורצו להצטר לקבוצה הזאת"

כול מאד שמחו " על הצוות כי קיו התכנית הקל". הייתה תחושה שיש לזה הד טוב

 ". שיהיה מי שיטפל בתלמידי כי ה תמיד ברחו. שיש כזו תכנית
 

 דיו
 

 התלמידי 
י לתלמידי המשתתפי בה "מטרת המחקר הייתה לבחו את התרומה של תכנית אופ

השתייה וצריכת הסמי ומשתתפי בה , התכנית מיועדת לצמצו העישו. ולמנחות

 חטיבת הביניי והעל יסודי שהוערכו על ידי הצוות בבית הספר תלמידי מכיתות

מנחות . אקטיבייכנמצאי בקבוצת סיכו לשימוש בחומרי פסיכו, ובעיקר היועצות

כדי . התכנית משתתפות בתכנית הכשרה מיוחדת ומקבלות הדרכה על הפעלת התכנית

בינ לבי נערכה השוואה , לבחו את התרומה לתלמידי המשתתפי בתכנית

שאינ נמצאי בקבוצת , תלמידי הלומדי באות בתי ספר בה הופעלה התכנית

 . סיכו על פי הערכת הצוות בבית הספר
ממצאי המחקר הנוכחי מצביעי על התרומה לתלמידי שהשתתפו בקבוצה 

השקעת , כלומר. מהיבטי של תהליכי שינוי עמדות בנושאי של עישו ושתייה

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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בהשוואה , כל זאת. קבלת עזרה לביצועו ושימור השינוי, ע השינוימאמצי לביצו

ממצאי מחקר בישראל . לתלמידי שלא השתתפו בתכנית א דווחו על עישו ושתיה

ג ה מצביעי על ) Williams & Chang, 2000(ב "ובארה) 2006, המבורגרליברמ ובר(

המחקרי מצביעי על . תרומה לתלמידי בגי ההשתתפות בתכניות מניעה שניונית

שינויי שחלו בתלמידי שהשתתפו בקבוצות ה מבחינת הפחתת השימוש בחומרי 

נקודת . אסורי וה מבחינה של שינוי בעמדות וברכישת דפוסי התנהגות נורמטיביי

אור נוספת שמסתמנת מ המחקר הנוכחי היא הנכונות הגבוהה יותר של תלמידי 

. י והיועצות"לפנות לעזרת מנחות אופ, בוצת הביקורתי בהשוואה לק"מקבוצת אופ

ספריי הראו נכונות נמוכה של מחקרי קודמי על פנייה לעזרה למקורות בית

 & ,Gilat, Ezer(תלמידי לפנות ליועצת בקרב קבוצות גיל שונות ובקרב בנות ובני 
Sagee, 2010; Sherer, 2007( .י " תלמידי אופסביר להניח שהעמדה החיובית יותר בקרב

כלפי פניה ליועצת נבעה מההתנסות בקבוצה והיא מעידה על אפקטיביות של קבוצת 

ההשתתפות בתכנית , יש לזכור כי לגבי חלק מהתלמידי. י בהיבט חשוב זה"אופ

, למרות זאת. וה נכנסו אליה בעל כורח, היוותה תנאי להישארות בבית הספר

שהתבטאו ,  התלמידי ולבנות יחסי אמוהיועצות השכילו ליצור קשר אמיתי ע

ממצא זה מחזק . "אני יכול לסמו על המנחה שתעזור לי"כגו , בהיגדי של תלמידי

דבר זה יכול . את ההמלצה בדבר הגברה של תכיפות התכניות ושילוב בכל הכיתות

להיכרות מעמיקה יותר ע פ אחר באישיות היועצת ובתפקידה , בי השאר, להביא

 . הגביר את הנכונות לפנות אליה בזמני מצוקהול
, י נכפית על התלמידי על ידי המערכת"למרות שהשתתפות בקבוצת אופ, בנוס

השאלוני הועברו בתו שנת הלימודי לכ למשתתפי הייתה (בסופו של התהלי 

ממנחי הקבוצה , ה מביעי שביעות רצו גבוהה מהשתתפות בקבוצה) פרספקטיבה

ה לומדי להתמודד ע רגשותיה בדרכי יעילות . כי שה עוברי בהומהתהלי

תחושת המסוגלות . והקבוצה משמשת לה במה להבעת הקשיי והתסכולי שלה

אני מצליחה להשיג , שא אני מחליטה להציב לעצמי מטרה בחיי..."שלה עלתה 

ודעי להכיר  וה י"הצלחתי לדבר להיפתח" רמת הפתיחות שלה השתפרה ,"אותה

. "פוגעי בגו ולדעת שיש דרכי אחרות להירגע ושלא"ולזהות התנהגויות מקדמות 

י נמצאי בסיכו גבוה לשימוש בחומרי "למרות שהתלמידי בקבוצת אופ, כלומר

יש לקבוצה , אקטיביי ומאופייני בעמדות והתנהגויות שתומכות באפיו זהפסיכו

אקטיביי וה י התנהגות ה כלפי החומרי הפסיכואפקט חשוב שיכול להוביל לשינו

 .י"וזאת חשיבותה של תכנית אופ, "נורמטיבית"לגבי התנהגויות מסתגלות לחברה ה
 

 המנחות 
י בשלוש "מממצאי המחקר עולה כי היועצות תופסות את התרומה של תכנית אופ

  ספציפית פרטנית; הצוות וכלל התלמידי,  בית הספרמערכתית גלובלית : רמות

על א הקשיי , זאת.  היועצת עצמהאישית פרסונאלית ; התלמידי המשתתפי

התרומה . הקשורי במידה רבה במערכת, הכרוכי בהקמה של הקבוצה ובתפעולה
ה בהעלאת המודעות של הצוות לבעיה וה ביצירת , בי השאר,  מתבטאתהמערכתית
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.  פעולה חדשות לגבי כלל התלמידישיתו פעולה לגבי הטיפול בה ובאימו דרכי

,  מתבטאת בשינוי התנהגות ועמדות כלפי חומרי אסוריי"התרומה לתלמידי באופ

דבר שמאפשר , בפיתוח יכולת שליטה ובלקיחת אחריות, בשינוי תפיסות לגבי עצמ

, אני יכול לחלו. קוד כל האפשרות לחלו על משהו, זה היה יוצא מ הכלל"לחלו 

 הודגשה על רקע ההכשרה להנחיה וקבלת התרומה למנחה".  לא בלתי אפשריוזה ג

התרומה מתבטאת . ההדרכה בהפעלה של הקבוצה דבר ייחודי בעבודת היועצת

 התמקצעות ): Schifter, 2007; Short, 2003(בהיבטי הבאי של התפתחות מקצועית 

 למסגרת הרגילה של שינוי בתפיסת התפקיד והרחבתו מבחינת האפשרות לפעול מעבר

כמו ג שינוי בדרכי הפעולה ובתפיסות , "טיפוליסמי"הגדרת תפקיד היוע לתפקיד 

במיוחד שינוי במעמד , שיפור בהערכה העצמית ושינויי בהערכת הסביבה. התלמיד

ותובנות ,  התפתחות אישית ועליה בתחושת המסוגלות הייעוציתצמיחה . בבית הספר

 .ת העול הייעוציתחדשות המתבטאות בתפיס
מגבלה אחת של המחקר מתבטאת בהיעדר מעקב לאור זמ על השלכותיה של 

נושא נוס . התכנית עבור התלמידי והמנחות ומ הראוי היה לערו מעקב כזה בעתיד

שמוצע לבחו בהמש הוא הזיקה בי תרומת התכנית לבי מאפייני אישי 

 . ואישיותיי של תלמידי המשתתפי בה
התרומה של המאמר מבחינה יישומית היא להעלאת החשיבות של הפעלת התכניות 

לאור התרומה של . בכל בתי הספר בגילאי שוני ובשילוב של דרכי הפעלה מגוונות

י בכל בית ספר "מומל להפעיל קבוצת אופלתלמידי וליועצות , י למערכת"תכנית אופ

 כהמש למחקרי שהוצגו .ל"זר מנכעל יסודי במדינת ישראל ולעג את הקמתה בחו

מומל לבדוק במחקר מעמיק את השונות בהפעלה של תכניות המניעה , במאמר זה

מומל לבדוק את , בנוס. למערכת וליועצות, ובתרומת הדיפרנציאלית לתלמידי

 . ובבדיקה לאור זמ' לפני ואחרי'י במער של "ההשפעה של השתתפות בתכנית אופ
 

 מקורות

" אופק חדש" התפתחות מקצועית של עובדי הוראה במסגרת ).א"תשע" ( חדשאופק"

, 2011,  ליולי29אוחזר ב.  מדינת ישראל משרד החינו.א"לשנת הלימודי תשע

 www.meyda.eduction.gov.ilמתו 

 השימוש לרעה בסמי ניעה בנושאתכניות מ סקירה ובחינה של). 2004(' מ, אליאס

     http://www.antidrugs.govאוחזר מתו . ובאלכוהול

פעילות המניעה בנושא שימוש לא מבוקר במשקאות אלכוהוליי  ).2010(' י, אפטר

 www.articles.co.il/author/3657אוחזר מתו .  נוערבקרב בני

 בנושא מסכ מחקר ח"דו). 2009(' ר, וניראל' א, רוזינר', י, אזרחי', ר, המבורגרבר
מחקר  ".ישראל מדינת תושבי אקטיביי בקרבפסיכו בחומרי השימוש

אוחזר . הרשות הלאומית למלחמה בסמי:  ירושלי.20097ספר אפידמיולוגי מ

   http://www.antidrugs.govו מת
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חיפוש עזרה בנושא ). 2011(' ר, המבורגרובר' ח, עזר', ת, ראובני', ר, שגיא', י, גילת

מורי , השוואה בי תפיסות תלמידי): סמי ואלכוהול(אקטיביי חומרי פסיכו

אני מרגיש לגמרי ", )עורכי(שגיא ', גילת ור', י, עזר', בתו ח. ויועצי חינוכיי

: תל אביב). 134111' עמ (התמודדות צעירי ע מצבי לח" לבד בסיפור הזה

 . ת"הוצאת כליל מכו מופ

פניות לעזרה בנושא של ). 2011(', ח, חטיב שחאדהואל' ח, עזר', ר, שגיא', י, גילת
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 מתו, 2010,  לנובמבר14 אוחזר ב.לצמצו האלימות ולקידו רווחת הנוער

http://wbi.co.il/degel.php  

:  נוער בישראל).2009(' ש, ונוה' י, דודב', ח, גרינולדפוגל', ל, קור', י, פישהראל
  .רווחה נפשית וחברתית ודפוסי התנהגויות סיכו, בריאות

 אוחזר מתו. עישו סמי ואלכוהול). נובמבר, 2001(ל "חוזר מנכ
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//sb3bk2_5_6.htm 

. התמודדות יכולות ופיתוח אימו  י"אופ תכנית הערכת). 2006(' נ, אוברו', ד, לוי

 .פנימי דוח. והתרבות החינו משרד  י"שפ אג עבור

 לסיכוי גבוה מסיכו "מניעה תכנית של הערכה). 2006(' ר, המבורגרובר', ג, ליברמ

 הוגש. גבוה בסיכו נוער בני בקרב בסמי השימוש למניעת תכנית" גבוה

  ירושלי. בסמי למלחמה לרשות

 אלכוהול וסמי אחרי, מדרי למניעה והתערבות בנושאי טבק  ).2003(' לקט ר

 . משרד החינו התרבות והספורט: ירושלי). 'מהדורה ג(

  .א"יתכנית מניעה בנושא סמי לכיתות י: משמעות). 2004(' ע, וליפציגר' לקט ר
 . י"משרד החינו התרבות והספורט ושפ: ירושלי

 עבודה. תיכוניי ספר בבתי הסמי בתחו מנע תכניות סקר). 2003(' מ, ומור' ח, סלג

 .חיפה, הטכניו, מוסמ לתואר

 בנושא  מסכ מחקר ח"דו). 2009(' ר, המבורגרובר' ח, עסבהאבו', פ, עזאיזה
 ".2009 בישראל ערבי תלמידי בבקר אקטיבייהשימוש בחומרי פסיכו"

      אוחזר מתו. הרשות הלאומית למלחמה בסמי: ירושלי

http://www.antidrugs.gov  
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שכ כמעט כל היועצי , בלשו נקבה" מנחות"או " יועצות" במאמר זה השימוש הוא ב :2הערה 

 .שהשתתפו היו נשי
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 52  רונית שלו וסמדר ב אשר

 התמודדות של משפחות וילדי ע אובד עמו  
 ורי של אחד הה" נוכחות נפקדות"במצבי 

 אשררונית שלו וסמדר ב
 

 תקציר
ובמשמעויותיו הפסיכולוגיות  )Ambiguous Loss" (אובד עמו"מאמר זה מטרתו לדו במושג 

, קשיי אפשריי וסיוע שאפשר לתת ברמה הפרטנית, והחינוכיות בהקשר של התפתחות הילד

ת אליו ודרכי התגובו, גו הידע בהקשר של אובד עמו. המשפחתית ובמערכת החינו

הוא כולל יישומי ; משבר וחוס במשפחה, ההתמודדות עמו צומח מתו התיאוריות על לח

. למשפחה ולמצבי בקהילה ומהווה בסיס לבניית תכנית של מניעה והתערבות, הנוגעי ליחיד

מתוארי ). Boss, 1999,2006 (לא ברור ולא קבוע , מעורפל, אובד עמו הוא אובד לא ודאי

. א נוכח מבחינה פסיכולוגית אד אהוב הנעדר מבחינה פיזית. 1: ני סוגי של אובד עמוש

, הרחקה מהמשפחה בש החוק,  מהגרי עבודה, מלחמה, שביבקבוצה זו נכללי מצבי כגו  

אד אהוב הנוכח מבחינה פיזית . 2. או מגורי במרחק של אחד ההורי בשל פרוק המשפחה

בקבוצה זו נכללי מצבי של מחלה כגו . רגשית או קוגניטיבית, סיכולוגיתאבל נעדר מבחינה פ

  .התמכרויות ומחלות נפשיות כרוניות, דיכאו, אוטיז, פגיעת ראש קשה, אלצהיימר
המתווה הטבעי .  גבולות עמומיאחת התוצאות של אובד עמו היא היווצרות של

ובני המשפחה ,  משתנה ע היעדרות ההורההמסמל את גבולות המשפחה כלפי פני וכלפי חו

מי בתו המשפחה ומי בתו , מתארי זאת כמצב שבו ה אינ יודעי מי בפני ומי בחו

 . מערכת היחסי
מתו החומר המחקרי עולה שחשוב לתמו במשפחות ובילדי על ידי הכרת התגובות 

צב שנוצר וקידו תמיכה סיוע ביצירת שגרה חדשה המותאמת למ, הקשורות במתח ההיעדרות

קיימת הסכמה רחבה בי החוקרי שליווי מקצועי של המשפחות בתקופת . חברתית במשפחה

היעדרות ההורה ולאחר שובו יכול לתרו להפחתת התסמיני האישיי ולפתח חוס של בני 

כתקופה , המשפחה לעבור את זמ ההמתנה ואת השתלבות ההורה בחיי המשפחה לאחר שובו

 . ית שלצד הקשיי היא יכולה להיות ג הזדמנות להתפתחות ולהעצמהייחוד

 .היעדרות הורה,  נפקדותנוכחות, גבולות עמומי,  אובד עמו:מילות מפתח
 

 

לאחרונה החלו חוקרי העוסקי בהבנת הילד במצבי סיכו למקד יותר ויותר את 

. ה ארוכה מהביתתשומת הלב בהתבוננות במשפחות שאחד ההורי בה נעדר לתקופ

הגירה של אחד ההורי : הסיבות להיעדרות ממושכת של ההורה מהבית מגוונות

בעקבות גירושי ) לעתי אר אחרת(מעבר למקו יישוב מרוחק , לצורכי עבודה

שירות בצבא הכופה , מאסר של אחד ההורי, ומעבר הילד למשמורתו של אחד ההורי

ה ממושכת או סיבות אחרות שמקור בבחירה מחל, את הצבתו של ההורה הרחק מביתו

יו של שבו ההורה נעדר מחיי היו, מצב זה. של ההורי או באילו הנכפה עליה
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מאל את המשפחה להתמודד ע מצב , "נוכח נפקד"או " נפקד נוכח"בחזקת , הילד

 ".  אובד עמו"המכונה 
י בוס                    אחת החוקרות הראשונות שביססו את הבנת המושג הייתה פאול

)Boss,1977, 1999 .( את חווייתה מתארת היא בהקדמה לספרה על אובד עמו

משפחתה הגרעינית היגרה משווי לארצות הברית והותירה מאחור משפחה : האישית

חוויית הגעגועי אל המשפחה הנוכחת מבחינה . ענפה ששוב לא התראתה עמה לעול

בחינה פיזית הובילה אותה בהמש חייה למחקר מעמיק על פסיכולוגית א הנעדרת מ

בעבודתה הקלינית . היעדרות של בני משפחה אהובי בחיינוחוויית הנוכחות

ע משפחות רבות ובחנה את החוויה הפסיכולוגית ) Boss, 1999(והמחקרית עבדה בוס 

על על מבנה המשפחה ו" נפקדותהנוכחות"והפיזית של בני המשפחה ואת השפעת 

את המושג ) Boss, 1999, 2000, 2011(בשני האחרונות הרחיבה בוס . מער התפקידי

ג למשפחות שנקלעו למצב של עמימות וחוסר ודאות בשל אסונות כגו " אובד עמו"

ברעידות אדמה או עקב מחלות כמו אלצהיימר , במלחמה, איבוד ב משפחה בצונאמי

 . ל אחד מבני המשפחהע פגיעה קוגניטיבית או מחלת נפש ש
בשני העשורי האחרוני התפתח גו הידע שבמרכזו העיסוק בתגובות הילדי 

 ,Boss, 2006; Huebner, Mancini, Wilcox: למשל(למצב שבו ההורה נעדר מחייה 
Grass & Grass, 2007; Hunter,1988 .( ראשיתו של תחו מחקר זה בקרב ילדי

מיד שבדקו ,) Boss, 1977(ופאולי בוס ) Hunter, 1988(במחקריה של עדנה האנטר 

 כיצד השפיעה היעדרות של האב בשל מלחמה או נפילה בשבי לאחר  מלחמת וייטנא

 . והיו מהראשוני שהתייחסו להיעדרות הורה, על הסתגלות של ילדי
וידו  )Ambiguous Loss" (אובד עמו"המאמר הנוכחי יסקור את המושג 

קשיי אפשריי , פסיכולוגיות והחינוכיות בהקשר של התפתחות הילדבמשמעויותיו ה

מתו בחינת המושג תיעשה . וסיוע שאפשר לתת ברמה הפרטנית והמשפחתית

המספקת את המסגרת למחקר כיצד ילדי מושפעי , התבססות על עבודתה של בוס

דע בהקשר של גו הי, ככלל). Boss,1999 ,2004, 2006(מהיעדרות ההורה ומגיבי אליה 

, התגובות אליו ודרכי ההתמודדות עמו צומח מתו התאוריות על לח, אובד עמו

למשפחה ולמצבי בקהילה , הוא כולל יישומי הנוגעי ליחיד; משבר וחוס במשפחה

 .ומהווה בסיס לבניית תכנית של מניעה והתערבות
 

 )Ambiguous Loss(אובד עמו 
 ).Boss, 1999(לא ברור ולא קבוע , מעורפל, איאובד עמו הוא אובד לא וד
 : ישנ שני סוגי של אובד עמו

אובד זה מתקשר . אד אהוב הנעדר מבחינה פיזית א נוכח מבחינה פסיכולוגית. 1

וכולל , לשואה או לאסו טבע המוני, לטיהור אתני, למלחמה, לחטיפה, בדר כלל לשבי

של האד וה כאלה שבה הוא נעדר וגורלו אינו ה מקרי שבה ידוע מה עלה בגורלו 

מצב שבו הילד גדל , אימו, יו אובד מסוג זה יכול להיות גירושיבחיי היו. ידוע

הגירת עבודה והורי אנשי צבא המוצבי , ללא הידיעה מי ה הוריו הביולוגי

מושג זה ג לאחרונה  הורחב ). Huebner et al., 2007(לתקופות ארוכות הרחק מארצ 

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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 ,Luaster, Qin(ולילדי פליטי ) Bocknek, Sanderson & Preston, 2009(לילדי אסירי 
Bates, Johnson & Rana, 2008 .( 

רגשית או ,  אד אהוב הנוכח מבחינה פיזית אבל נעדר מבחינה פסיכולוגית. 2

עת ראש פגי, אובד זה יכול להתרחש במקרי של מחלה כגו אלצהיימר. קוגניטיבית

התמכרויות ומחלות נפשיות כרוניות הגורמות לאד האהוב , דיכאו, אוטיז, קשה

 ). Boss, 2004(להיעדר ולהפו אד שונה ממה שהיה 
קיימת : אובד עמו שונה מאובד בשל מוות משו שבמהותו הוא נתפס הפי

ו ישתחרר מהשבי א, משאלה מציאותית שההורה יחזור מהשירות הצבאי המרוחק

מהכלא או ישוב הביתה לאחר ההיעדרות הממושכת שמקורה בדר כלל במצב כלכלי 

יש ציפייה להחלמה ) כמו דיכאו (תבמקרי של היעדרות מנטלי. או במשבר משפחתי

 . ולחזרה לשגרת חיי שבה יהיו שני ההורי פעילי ונוכחי
תעודת פטירה , יש אישור רשמי: בהיר ומוגדר, הוא ברור, כאשר האובד הוא מוות

ניחו אבלי והכרה , וטקסי המאפשרי את תחילתו של תהלי האבל כגו לוויה

אובד עמו לעומת זה מקפיא את תהלי האבל ומונע ). Boss, 1999(חברתית באובד 

כאשר יש ספק בנוגע למותו של אד .  ואת קבלת האובדclosure)" (הבנת הסיו"את 

העמימות עלולה להביא , "כא א לא כא", " לא שש א"כאשר הוא , או למצבו

וכ להביא , בקשיי תפקוד והתמודדות, בקונפליקטי ביחסי, לידי עלייה בדיכאו

ולקשיי שינה ובעיות , לידי עצב ובעיות משמעת בבית ובמערכת הלימודי בקרב ילדי

 ). Boss, 2006; Huebner et al., 2007(ריכוז בקרב מבוגרי 
שכ , הופכת אותו לקשה ביותר להתמודדות, המאפיינת אובד עמו, ודאותהואי

. בתהלי פֵרדה מדמות אהובה שמתה הקשר ע הדמות שאבדה משתנה ועובר תיקו

מה שלא מאפשר , התיקו נחס וחוויית הטראומה מתארכת, ואול כאשר האד נעדר

ית אפוא לקבל את המטרה העיקרית נעש. להשלי את התהלי של ההכרה באובד

ג במצבי כמו ). Boss, 2002(נפקדות של האד האהוב העמימות ואת הנוכחות

 & Boss, Roos(האובד עמו וקשה להגדרה או לזיהוי , פגיעה מוחית של אד אהוב
Harris, 2011 .( במצב שאי בו מוות מוחלט הסביבה מתעלמת מהאבל ומהצער שבני

 ). Boss, 1999(ואז האבל מוקפא , ת לתקווה להופיעהעמימות מאפשר, המשפחה חווי
 

 )boundary ambiguity(גבולות עמומי 
:  במשפחה או במילותיה של בוסגבולות עמומיאחת התוצאות של אובד עמו הוא 

היעדרות פיזית אינה מקבילה ). Boss, 2006, p. 12" (אינ יודע מי בפני ומי בחו"

ולכ הגבולות , מבולית של האד מהמערכת המשפחתיתלהיעדרות פסיכולוגית או סי

גבולות . העמומי ה אינדיקציה לתפקוד המשפחתי יותר מההיעדרות הפיזית בפועל

עמומי בולטי בייחוד במשפחות שבה לא ידוע מתי תסתיי היעדרותו של ההורה 

 ;Boss, 2006; Huebner et al., 2007(כמו בעת שבי או פעילות צבאית מרוחקת מהבית 
Jensen, Martin & Watanabe, 1996 .( במצבי היעדרות אלה ההקשר של חיי המשפחה

יכול להיות מבלבל שכ בני המשפחה נאבקי לזהות ולארג מחדש את התפקיד של כל 

ובכלל זה את אלה של בני המשפחה המורחבת הנכנסי אל , אחד מבני המשפחה

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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מתו רצו למלא )  דודי או גיסי,כגו סבא וסבתא(המשפחה ויוצאי ממנה 

במחקר שבח  ).Boss, 1999(תפקידי שקוד לכ מילא באופ טבעי ההורה הנעדר 

משפחות במצבי משבר ואסו תוארו שינויי בתפקידי בייחוד בקרב נשי שקוד לכ 

וכעת היה עליה למלא ג תפקידי שלא הכירו           , דאגו א ורק למשפחה ולילדי

)McCubbin & Figley, 1983 .( מצב העמימות של נוכחות נפקדות מצרי סובלנות

 & Tubbs(לעמימות ויכולת לחיות טוב דווקא משו שהוא עלול להימש תקופה ארוכה 
Boss, 2000 .( 

 
 תגובת של משפחות לאבד עמו

יש המתנהגות כאילו האד נעל : משפחות מגיבות לאובד העמו בדרכי שונות

כ או כ המשפחה נותרת ע . ויש המכחישות שמשהו השתנה, לגמרי מחייה

לעתי חברי . ע מערכות היחסי וע האחריות של האד הנעדר, התפקידי

האנטר  ). Boss, 1999(המשפחה כה עסוקי באובד העמו עד שה זונחי זה את זה 

)Hunter, 1983, 1988( ,משפחות אלה כמשפחות תיארה ,  במחקרה על ילדי שבויי

במחקרה על אובד , )Boss, 1977(בוס . הקופאות ואינ נעות קדימה, "תקועות בזמ"ה

ראיינה את נשות הטייסי , עמו של נשות טייסי שנעדרו בווייאטנ ובקמבודיה

ולכ הייתה , נשי רבות הותירו את הבעל נוכח מבחינה פסיכולוגית במשפחה. בבתיה

ככל שתפקידי האב נשמרו .  הילדי ועל תפקודה של האישה עצמההשפעה שלילית על

כ הראתה המשפחה תפקוד נמו , ")חיכו לו"החלטות לא התקבלו ותפקידי האב (

תפיסה דומה נמצאה ג ). Boss, 1996(ומצבי קונפליקט רבי יותר במערכות היחסי 

שב זוג נמצא בכלא בקרב אימהות שב זוג הוצב באזורי מלחמה או לחלופי אימהות 

 Bocknek, Sanderson" (נחכה שאבא יבוא: "לתקופות ארוכות שהעדיפו לומר לילדיה
& Preston, 2009( . 

שבו הילד והמשפחה מאבדי את ההורה מבחינה , אובד עמו מהסוג השני

מתרחש למשל כשההורה נפגע במוחו או סובל , למרות שפיזית הוא נוכח, פסיכולוגית

 כמו למשל –הפגיעה הקוגניטיבית . פשית חמורה או ממצוקה קוגניטיביתממצוקה נ

 מעמידה את בני המשפחה בפני מציאות אחרת מזו שהיו בהורה שחלה באלצהיימר 

, בקר(דמות ההורה שהייתה דמות משמעותית איננה אותה הדמות עוד . רגילי לה

2009.( 
למערכת הזוגית באובד עמו הגור האחראי למצב מצוי מחו לפרט ו

ומשו כ יכולת של המשפחות למצוא עקביות ומשמעות במצב החדש , המשפחתית

משפחה המתמודדת ע אובד עמו נעדרת . ולפתח כוח סיבולת וחוס טבעי מועטה

משפחות שאובד ב המשפחה שלה אינו . את הלגיטימציה שיש למתאבל שאובדנו סופי

ה בשל היעדרות ב : ישות בדידות כפולהברור נותרות ללא טקסי תמיכה ומרג

במקרי של אסירי קיימת בושה וחשש . וה בהיעדר תמיכה חברתית, המשפחה

ובמקרי של מחלת נפש או פגיעה מוחית קשה המשפחה חווה , לסטיגמה חברתית

ג במערכת יחסי ע ). Boss, 2011(אובד חלומות ותקווה לצד היעדר תמיכה רגשית 

את תחושת היגו הזאת תיאר ). 2009, בקר(מר בני המשפחה חווי יגו חולה אלצהיי

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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, יגו המשק את צערנו כלפי אובד בלתי הפי של מישהו קרוב אלינו"כ) 1999(זאב ב

אלא מכוו כלפי אנשי שחייה הנפשיי השתנו לרעה בצורה , אובד שאי בו מוות

 ).110' עמ, 1999, זאבב" ( זהמשמעותית ואנו עומדי חסרי אוני כלפי שינוי
על בנות לאימהות חולות אלצהיימר היא מצאה דפוס של ) 2009(במחקרה של בקר 

שאינה מוגדרת בזמ ומתקיימת כחוויה רגשית , "הלוויה מתמשכת"תגובה למצב כאל 

נשי שבעליה חלו ) Boss, 2011(באופ דומה תיארה בוס . כל עוד הא חיה

מת"במצב זה החולה הוא מעי . א איננו, הבעל נוכח":  חיותאלמנות"באלצהיימר כ

בקצה האחד של טווח התגובות : והוא משפיע על מערכות היחסי במשפחה" מהל

ובקצה האחר המשפחות , מצויות המשפחות המשמרות את הדפוסי הקיימי

 ). 2009, בקר(היוצרות דפוסי חדשי 
 המשפחה מרגישי מבוכה במערכת במצבי של אובד עמו רוב חברי, ככלל

. ועל כ הסדר שהעניק משמעות נפרע, היחסי שהשתנתה ואינ יודע כיצד לנהוג

בקרב בני אבל לא פע , משפחות שונות מתמודדות ע האובד העמו באופ אחר

הוודאות המשפחה תחושת חוסר השליטה יוצרת חרדה ודיכאו בייחוד כאשר אי

היציבות המשפחתית היעדרותו של ההורה עשויה לתרו לאי. ענמשכת וסופה אינו ידו

להחצנה או להפנמה של רגשות , ויכולה להביא לידי תגובות תוקפניות של הילדי

, ה מתקשי להמשי בחייה בשל היעדרות ההורה. ולתחושה של חוסר אוני

 ;Boss, 2006; Huebner et al., 2007(ולעתי מתנהגי כאילו לא חל כל שינוי במשפחה 
Hunter, 1988.( מבוגרי וא ילדי מתארי תחושה של נחמה כאשר ה חושבי על 

ה חשי שהוא שוכ בתו עולמ הפנימי כדמות חיה המספקת : האד הנעדר פיזית

אסירי     , נעדרי, במשפחות של שבויי). Glassock, 2006(נחמה ועזרה בעת מצוקה 

)Boss, 2006; Huebner et al., 2007 ( וא  פליטי מלחמת האזרחי בסוד)Luaster et al., 
מצבי שבה ה אמרו לעצמ , ובייחוד הילדי, תיארו אחדי מבני המשפחה) 2008

וכ הצליחו להתמודד ע העמימות ולנסות לשמר את , "זה לא קיי", "זה לא קרה"

במצבי אובד בשל פטירת סגנו התמודדות זה מתואר לעתי . המצב הקיי ללא שינוי

, לעתי הילד מסרב לחשוב על הנעדר או להפ). Zech & Arnold, 2011(אד אהוב 

 . קיצוניות זו מונעת ממנו את היכולת להשגת חוס. חושב עליו כל הזמ
 

 תגובות של ילדי לאובד עמו
ה ילדי שנפרדו מאביה בפתאומיות לתקופה ארוכה עלולי לסבול מטראומה גדול

ההתמודדות של הילדי ע ). Boss, 2002(א יותר מזו של ילדי שהתמודדו ע מוות 

אובד דמות ההורה היא תהלי של למידה לחיות בציפייה לאד האבוד יחד ע 

תהלי זה מכיל עמימות בנוגע לקשר קרוב שאבד ובו בזמ . הניסיו להמשי בחייה

 .קיימת דרישה ליצור קשרי אנושיי חדשי
הילדי החווי היעדר נוכחות פיזית או פסיכולוגית של ההורה מגיבי לא פע 

ברגישות רבה לתגובות הסביבה ובמקו להפנות תחושותיה החוצה ה מפני את 

מפנימי את תגובותיה ולא , כ למשל ה צופי בתגובות הא. תחושותיה פנימה

במחקרי שבה אימהות . הפע אינ משתפי אותה בתחושותיה כדי שלא לצער

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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ה תיארו אות כפגיעי וזקוקי להגנה , שבעליה נעדר התבקשו לתאר את הילדי

אחדות מהאימהות רצו למנוע מהילדי את הצור לדו באב הנעדר . מפני הטראומה

או השבוי או לספר עליו כדי שלא לצער אות או לתת לה לחוות ישירות רגשות קשי 

)Campbell & Demi, 2000; Huebner et al., 2007.( 
אחד המאפייני של משפחות שהאב נעדר בה הוא התפקידי הנוספי שהילדי 

ילדי אלו אימצו . שלעתי באו במקו משימות והנאות ילדות רגילות, קיבלו עליה

תחושת בגרות , לעצמ תפקיד בוגר יותר ולעתי הביעו תחושה של עלייה בער העצמי

ע זה ההשפעות ). Hunter, 1988; Hunter-King, 1993; Tubbs & Boss, 2000(ועצמאות 

בייחוד , חשש מנטישה ומיחסי קרובי, השליליות היו חיי במתח ובלח מתמשכי

בה שני שישנ מקרי ). Hunter-King, 1993(וחוסר במודל גברי לבני , בקרב הבנות

, הילדי. מלחמת האזרחי בסודשל בשקרה למההורי נעדרי מעולמו של הילד כמו 

הופרדו ממשפחותיה והובלו למחנות פליטי באתיופיה ש שהו , קורבנות המלחמה

הילדי לא ידעו א משפחת חיה או שמא נפגעה .  שני עד תו המלחמההעשראחת 

מצב . אפסו סיכוייה לפגוש את הוריה בשניתש ורוב דיווחו על תחושה ,בקרבות

 דיכאו ותחושות בדידות,  לח שלמצביהביאו לידי ידיעה זו מתמש ואיהפליטות ה

)Luaster et al., 2008 .( 
ממחקרי עולה שג ילדי שהוריה היגרו למטרת עבודה ושיפור הפרנסה חווי 

הילד חש , א שהמצב הכלכלי בבית טוב יותר כאשר ההורה הנעדר שולח כס. אובד

 ,Jones(ת שיפור המצב החומרי על פני הקשר הרגשי עמו שההורה נטש אותו והעדי א
2007; Pottinger, 2005; Tomsa, 2010 .( החוקרת ראלוקה תומסה)Tomsa, 2010 ( חקרה

, סגירת מפעלי תעשייה, מדינה המתמודדת ע עוני, ילדי של מהגרי עבודה מרומניה

שרות לתקווה היא ושבה האפ, קריירה או עתיד, אבטלה ומשפחות שנותרו ללא פרנסה

, ההורי עוזבי את הילדי ומשאירי אות ע קרובי משפחה לשני רבות. הגירה

ה בשל הצור לאסו די כס כדי לחזור וה בשל סידורי הוויזה במדינות שה עובדי 

לילדי שנותרו מאחור יש בעיות , לדבריה. בה והחשש להפסיד את הזכות לעבוד

הילד מקבל מהוריו כס .  והתפתחות פסיכולוגית מאוחרתבעיות גבולות, התנהגות

מחקרי אלו מחדדי את ההבנה שא שהילדי . כשווה ער לקשר וכתחלי להורה

אובד הנוכחות ההורית למש שני מייצר תחושות , לא איבדו את הוריה בשל מוות

 & Bocknek, Sanderson( אבל וצער מתמשכי, נטישה, בדידות: דומות לאובד הורה
Preston, 2009( .מדווחי , בעקבות עזיבת ההורי הילדי סובלי מקשיי בלימודי

חשופי להתעללות בבית ובבית הספר וככלל מצב הרגשי , על מחשבות אובדניות

 ).Jones, 2007; Pottinger, 2005(מתדרדר א שמצבה הכלכלי של המשפחה משתפר 
 

 ה או גאווהבוש, אשמה: נסיבות היעדרות ההורה
הנסיבות של היעדרות ההורה משפיעות במידה רבה על מידת התמיכה שהמשפחה 

במקרה של היעדרות בשל פעילות צבאית שיש עליה הסכמה ציבורית . מקבלת מהחברה

המשפחה שהלוח נעדר : ההיעדרות נתפסת מנקודת המבט של השותפות והסולידריות

הטוב "מת מחיר פרטי בעבור הכלל וממנה בשל שירות מרוחק או נפילה בשבי משל

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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החווי אובד על רקע צבאי נתפסי כקבוצה פטריוטית , בישראל למשל". המשות

ב אשר (שחבריה פועלי על פי ערכי ההקרבה למע הכלל ולפיכ ה ראויי להערכה 

) בהכנה, ב אשר ושלו(במחקר על ילדי שבויי בישראל ). Lebel, 2009; 2010, ולבל

את הילדי . ילדי השבויי את יחסה של החברה אליה כגור של גאווה רבהתיארו 

בדאגה ) בייחוד חיל האוויר(ומשפחותיה ליוו היחידות הצבאיות שהאב שירת בה 

קייטנות , יומית וכ בפעילויות יוצאות דופ כמו פגישה ע הנהגת המדינהיו

 לאב כגיבור לאומי השפיעה תחושת החשיבות שניתנה. למשפחות או קבלת חבילות שי

שני רבות לאחר . על תפיסת הילדי כמוגני ולעתי א מועדפי בקרב בני גיל

שובו של האב מהשבי עדיי התמודדו אחדי מילדי השבויי ע מיתוס הגיבור 

 . שייחסה החברה להורה השבוי
ורבותו כמו למשל מע(במלחמה שבעניינה קיי ויכוח ציבורי על הלגיטימיות שלה 

במקרי כאלה . המצב שונה) של הצבא האמריקני בווייטנא או בעירק ובאפגניסט

המשפחה עלולה למצוא את עצמה בעי הסערה הפוליטית כשהחברה מתעלמת מהסבל 

את ההדרה וההסתייגות ממשפחות אפשר ). Huebner et al., 2007(האישי שנגר לה 

שכ המחיר ,  אחד ההורי נמצא בכלאלראות במידה הקיצונית ביותר במצבי שבה

ילדי . האישי של שלילת החירות והעונש מועברי ומוכללי ג אל משפחת האסיר

 ,Bocknek, Sanderson & Preston(אסירי שהופרדו מההורה תיארו תחושות של אובד 
 פעמי רבות ההורה הנותר לא שית את הילדי בפתיחות בסיבת המאסר בשל ).2009

והילדי נותרו חסרי תמיכה , חשש או חוסר יכולת לעשות זאת,  של כעסתחושות

לא פע דיווחו הילדי א . זע וחוסר יציבות בחייה, חברתית ורגשית וחשו אשמה

שכ מודעות זו מביאה לידי ההבנה שההורה פושע , על התנגדות לדעת בדיוק מה אירע

    ).Bocknek, Sanderson & Preston, 2009(ועבריי 
 

 בנוגע לילדי במשפחה) או ההורה הנוכח(תפקידה הפסיכולוגי של הא 
טוענת במחקרה על ילדי שבויי ואימהותיה שיכולת של ) Hunter, 1983(האנטר 

הילדי להתמודד ע המתח משקפת את יכולתה של הא להקשיב לה ולהביא לידי 

הא הייתה מוצפת במצוקה כאשר .  ביטוי נוכחות מלאה שלה עצמה בקשר ע הילדי

תפקיד ההורה הנותר חשוב . לעתי חשו הילדי ששני הוריה נטשו אות, האישית

ההורה הנותר משמש מעי . ואופ תפקודו משפיע על הסתגלות הילדי, אפוא ביותר

, אסיר בכלא, המספק שגרת חיי ויציבות כאשר ההורה האחר נמצא בשבי, מתוו

על ההורה הנותר ללמוד , זאת ועוד. ע מבחינה קוגניטיביתחולה במחלת נפש או פגו

 ה אלה הקשורי בכלכלת הבית לקבל החלטות בעצמו ולמלא את כל התפקידי 

 Luaster et al., 2008; McCubbin(והפרנסה וה אלה הקשורי בגידול הילדי ובחינוכ 
& Figley, 1983 .(בדר כלל , הנותרמוטל על ההורה , נוס על התפקוד המלא בבית

שמירה על הקשר ע האב , מאבק לשחרור הבעל השבוי: ציבורי, תפקיד נוס, הא

 . או דאגה קיומית לאב המוצב כחייל במדינה אחרת, האסיר ומאבק לחפותו
: ממחקר על משפחות שבויי עלה ג תפקיד שלישי שהאימהות לקחו על עצמ

 גידול הילדי די הראשוני בזמ שאת שני התפקי. התפתחות והעצמה אישית

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל



 של אחד ההורי " נוכחות נפקדות"פחות וילדי ע אובד עמו במצבי התמודדות של מש 

 

59

המתנגש לעתי ע , התפקיד השלישי,  מצפה מה החברה–והמאבק לשחרור השבוי 

ע , הקפאת ההתפתחות האישית מאפשרת לכאורה. מורכב הרבה יותר, שני הראשוני

כלומר מפגש ע , "מאותו מקו"חזרה לנקודת הזמ שהופסקה , סיו ההיעדרות

ו התפתחות אישית משמעותה לקיחת סיכו שא וכאשר ואיל; "המוכרת"האישה 

כ . ייאלצו בני הזוג לבנות זוגיות ממקו אחר, תתממש התקווה לחזרת ההורה הנעדר

מפגשי . לאומיתלמשל אימהות לילדי שבויי נאלצו להתמודד ע פעילות בי

נתפסי בייחוד כאשר ה , שגרירי ומדינאי ברחבי עול, חשאיי ע ראשי המדינה

ובמקרה זה גילו , משפיעי על חוויית העצמי ועל העצמתו, כבעלי השפעה ממשית

שהשפיעו על התפתחות האישית , עשייה ואופטימיות, האימהות כוחות של התמודדות

 ). בהכנה, ב אשר ושלו(
ניכרה חשיבותה של ) Shalev & Ben-Asher, 2011(מעדויות רבות של ילדי השבויי 

כ למשל נבנתה תחושת הרציפות שנפגעה . בתקופת ההיעדרות של האבנוכחות הא 

. את עונות השנה ואת החגי, כשהחליטה הא להמשי לחגוג את ימי ההולדת

, הזדהות ע האב, עולה שלמרות הקושי) McDougall, 1989(מממצאיה של מקדוגל 

 Shalev(חדות מדבריה של ילדיו של טייס שהיה שבוי שני א. אפשרית, בתיוו הא
& Ben-Asher, 2011(  עולה שכשלקחה עליה הֵא את תפקיד השמירה על הקשר הרצי

צילמה למזכרת ולעדות את מבני הלגו שבנו הילדי כדי שג האב יוכל  ע האב 

עודדה את הב כתבה לו מכתבי ובו בזמ , דיברה עליו מדי ערב,  להתפעל מה

.  הילדי קרבה אליו וכי הוא נוכח בעולמ חשו גבמחשבות ובדמיו" קשר"ל

מהישגיה ולאשר אות היא הבסיס לדימוי , מהתקדמות, היכולת להתפעל מהילדי

 . העצמי ולהכרה העצמית
נראה אפוא שגור חשוב הבול את ההשפעה השלילית של היעדרות ההורה על 

 . ויית ההיעדרותהמתוו את חו, )בדר כלל הא(הסתגלות הילדי הוא ההורה הנותר 
 

 החזרה הביתה
היא , בייחוד א היה שבוי או נעדר בשל נסיבות כפויות, חזרתו של ההורה הביתה

ואול ההורה השב . הגשמת התקוות של המשפחה וסיו תקופת הציפייה הממושכת

משו שבתקופת ההיעדרות חוו שני חלקי , למשפחתו אינו האד שעזב את הבית

כ לעתי ג . מקצת טראומטיות ובעלות עוצמה יוצאת דופ, המשפחה חוויות רבות

בתקופת ). Hunter-King, 1993; 1993, נריה(הבית אינו דומה לבית שעזב האב 

הא לומדת , יוצרת קשרי חדשי, ההיעדרות המשפחה עוברת לעתי מקו מגורי

מייני א שאת האיחוד מד. או משתלבת בעבודה חדשה והילדי מתפתחי ומתבגרי

, אכזבה: מקורות הקושי מגווני. במציאות הוא קשה ומורכב, הכול כאיחוד מושל

חשיבות , תפיסת המאסר, משמעות המלחמה, חיי הבית שהמשיכו, שוק תרבותי

השגרה שממשיכה והשינוי שהשתנו בני , ההשתלבות במשפחה, העבודה המרוחקת

 . הזוג
, ולדו מחדש בחלוקת התפקידיהשניי זקוקי לזמ להכיר מחדש זה את זה 

בייחוד סובבות הבעיות על האחריות בבית ועל גידול . בציפיות ההדדיות ובעצמאות

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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מהמחקר שנעשה על משפחות שבויי עולה כי א שחזרת האב ערערה לעתי . הילדי

, את האיזו שהושג בתקופת ההיעדרות בקרב בני המשפחה בכלל ובקרב הילדי בפרט

-Hunter (את חווית העמימות בחיי הילד" מחק"חינת משתנה קריטי שהיא הייתה בב
King, 1993( .ג ילדי של חיילי שהוצבו בעירק לתקופות ארוכות וחזרו הביתה ,

ע . הבנת הגבולות בבית וסירבו לראות באב אחראי ובעל תפקידהגיבו בתחילה באי

" נמחקה"מות העמי, זמ מה התייצבה המערכת המשפחתיתלאחר זאת נמצא ש

בדר כלל הסתגלות של הילדי לבית הספר ולקהילה הייתה . והמשפחה שבה לשגרה

 ,Faber, Willerton(וה הראו עצמאות רבה יותר מילדי שאביה לא שב , טובה
Clymer, McDermid & Weiss, 2008; Hunter, 1982; Jensen, Martin & Watanabe, 

1996 .( 
כיצד ה ) Tomsa, 2010(גרי עבודה תיארה טומסה במחקרה על ילדיה של מה

 ההורי וה הילדי ברומניה חווי קשיי הישרדות והתמודדות ע המצב החדש 

חיו בתנאי , ההורי חוו קשיי הסתגלות במדינה החדשה שהיגרו אליה. חזרת ההורי

סתגלות אבל ע חזרת ה חווי ה, עבדו קשה וחוו בדידות, קשי כדי לשלוח די כס

עזבו את , חדשה לאר המוצא שהשתנתה ומגלי כי אחדי מהילדי נשרו מבית הספר

במקרי אלה . ועתה ה חווי חוויה נוספת של פירוד המשפחה, הבית ואת ההורי

, ועליה להתמודד ע אתגר ההיכרות, ההורי והילדי עומדי זה מול זה כזרי

 ). McCubbin & Figley, 1983; Hunter, 1988(ההתקרבות ויצירת הקשר הרגשי ביניה 
 

 השפעות ארוכות טווח של חוויית האובד העמו 
בדק את ) Shalev & Ben-Asher, 2011; 2012, ב אשר ושלו(מחקר של המחברות 

ההשפעות ארוכות הטווח של תקופת היעדרות האב על ילדי שבויי ארבעי שנה לאחר 

גיבוש :  עלה שלתקופת השבי היו כמה השלכותומ הדברי, שובו של האב מהשבי

תפיסות , היכולת לקבלת החלטות בצמתי חשובי של החיי, הזהות האישית

דימוי עצמי בהקשר של תחושת מסוגלות ופיתוח תפיסות ועמדות , ואמונות על החיי

 . בנוגע לתפקיד שלה כהורי) תרגשיות וקוגניטיביו(
 מייחסי חשיבות רבה לתפקיד כהורי מעדות הילדי שבגרו נראה שה

הובע צור עז לגדל את הילדי ברצפי מתמשכי ללא . שביכולת לעשות" תיקו"ול

עמוקות , וכ ליצור מערכות יחסי רחבות, "מול העיניי"ליהנות מגדילת , קטיעות

שני רבות לאחר החזרה נשארה בקרב אחדי . ללא הפרעות של גורמי מ החו

ואילו לאחר , "נפקד אבל נוכח"בזמ השבי ה חשו שהאב : י חוויית ההיעדרותמהילד

חוויית היעדרות האב , כ". נוכח אבל נפקד"וה חשו שהאב , שובו החוויה השתנתה

אלא כחוויה פנימית נוכחת המלווה אות בחייה , בזמ השבי לא נותרה כזיכרו רחוק

 ). Shalev & Ben-Asher, 2011; 2012, ב אשר ושלו(הבוגרי 
 

 סיוע ועזרה למשפחות החוות אובד עמו
על . מתו החומר המחקרי עולה שחשוב לתמו במשפחות ובילדי החווי אובד עמו

 : התמיכה להיעשות בשלושה תחומי
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 .הכרת התגובות הקשורות במתח ההיעדרות .א
 .סיוע ביצירת שגרה חדשה המותאמת למצב שנוצר .ב
 . תרכות הפורמליות והבלתי פורמליוקידו תמיכה של המע .ג

 
כדאי לעודד את ההורי שנותרו לשוחח : הכרת התגובות הקשורות במתח ההיעדרות

ולקבל את ההתנהגות הצפויה והבלתי צפויה שלה ) Boss, 1999(ע הילדי על הדאגה 

). Campbell & Demi, 2000(ברמות הרגשיות הקשורות להכרה בעובדה שההורה נעדר 

, העמימות, להכיר שאובד השליטה, הות מה אבד ועל מה הילדי מתאבלייש לז

יש . הוודאות גורמי לה לאבד את אמונת בעול כמקו צודק ובטוחהקיפאו ואי

להיות ערי ומודעי לדרכי הרבות שהילדי יכולי להביא ולבטא את רגשותיה 

תוו וגור מכריע בהשפעתו ההורה הנותר הוא בגדר מ. ולראות בכ התנהגות בריאה

ועליו להיות דג לטיפול עצמי בתגובות , על הסתגלות הילדי לתקופת ההיעדרות

הלח שלו כדי שהילדי לא ירגישו אחראי לתגובותיו הרגשיות הקשורות למצוקה 

 . וללח
 

ההורה הנוכח מושפע כמוב מהמצב שבו ההורה האחר :  סיוע ביצירת שגרה חדשה

 חשוב להתייחס לקשיי הילדי בהקשר המשפחתי ולכלול את ההורה נעדר ועל כ

הוודאות חשוב כדי להמשי לחיות ע אי. במהל ההתערבות) בדר כלל הא(הנוכח 

ימשיכו לקיי טקסי , שהמשפחות יימנעו מהאשמה עצמית ומהאשמת אחרי

ניקו מבנה יקפידו למצוא משמעות לחיי ויע, חגיגות ימי הולדת וחגי, משפחתיי

ברור לפגישות המשפחה כ שכמה דורות ישבו וישמעו את תחושותיה של הילדי 

השמירה על שגרה ועל גבולות במשפחה היא יסוד חשוב בבניית חיי . וההורה שנותר

לעתי המשפחה נאלצת לעבור מקו מגורי בשל הצור להיות קרובה . יו שלההיו

במקרי אלה יש לראות במקו החדש את . היותר למשפחה המורחבת כדי לקבל עזר

וכ ) מקו המגורי ישתנה שוב, ע חזרת ההורה הנעדר, ג א בעתיד(מקו הקבע 

 .להגדיר מי בפני ומי בחו מבחינת המשפחה המורחבת או גורמי הטיפול בקהילה
 

במידת הצור כדאי שהמשפחות : תמיכה של המערכות הפרמליות והבלתי  פורמליות

ויקיפו עצמ במערכת תמיכה הדרושה שלה להמש , ו לייעו מקצועי או רגשיייפנ

עדר עזרה מתאימה מעלה את שכיחות הפנייה לרופאי יה). Boss, 1999(ההתמודדות 

וכ חושפת את המשפחות לאימו דפוסי ) Hunter-King, 1993(בתלונות סומטיות 

מציעה ) Boss, 2011(בוס . במצשאי די בה כדי להתמודד ע הפעולה או תגובות 

ליועצי ולמטפלי העובדי ע המשפחות החוות אובד עמו להעלות במפגש ע 

המשפחות כמה נושאי שהדיו בה עשוי לתרו להגברת החוס וההתמודדות ע 

אי אתה רואה את האד האהוב : בי היתר היא מציעה לשאול. הוודאותמצב אי

אי ? מה עדיי יש ל? מה איבדת?  עכשיו ולפני ההיעדרות?שנעדר פיזית ופסיכולוגית

הא את יכולה לעודד את ? איזה ריטואל עוזר ל? את רואה את תפקיד עכשיו

הא יש בקהילה או במשפחה ? הא יש בה את הכוחות להתמודד? הילדי לחגוג
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 מה המשמעות של החיי בתקופת ההיעדרות? דמויות שיכולות לתת תמיכה רגשית

 ? הממושכת של ההורה
ליווי מקצועי של המשפחות בתקופת ש החוקרי בקרב קיימת הסכמה רחבה כיו 

היעדרות ההורה ולאחר שובו יכול לתרו להפחתת התסמיני האישיי והקשיי 

 .החינוכיי והמשפחתיי של המשפחות, יהפסיכולוגי
 

 סיכו 
אסו או מעברי ושינויי אובד עמו הוא אובד טראומטי מתמש הנגר בשל 

במצבי אלה קיי סיכו שילדי יפתחו סימפטומי . במשפחות במהל החיי

מהמחקר עולה . התנהגותיי ולימודיי, הדומי לאבל ומלווי בצער ובקשיי רגשיי

שילדי המצויי במצב זה זקוקי למערכות תמיכה ה בקרב משפחת וה במערכות 

עיקר ההתערבות בקרב ילדי החווי אובד . ה בית הספרהמקיפות אות ובכלל ז

וודאות במטרה להמשי לנוע לשינוי ולאי, עמו היא הגברת הסובלנות לעמימות

מומל שהמפגש ע הילדי ובני המשפחה לא . במקו" לקפוא"קדימה בחיי ולא 

לזכור חשוב . אלא מתמש וילווה את הילד בשלבי ההתפתחות השוני, פעמייהיה חד

שגור חשוב הבול את ההשפעה השלילית של היעדרות ההורה על הסתגלות הילדי 

 .וג הוא זקוק לתמיכה ולליווי, הוא ההורה הנותר
כדי לפתח חוס יש לעודד את בני המשפחה למצוא תקווה ומשמעות לחייה ג 

ה ולהכיר בקיומו של זמ ההמתנה כתקופ, במצבי של אובד עמו וחוסר ודאות

יש בה ג אפשרות להתפתחות ולהעצמה של , ייחודית שלצד הקשיי שהיא נושאת

 . המשפחה בכלל והילדי בפרט
 

 מקורות
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מובחנות עצמית ומסוגלות עצמית הורית בקרב אמהות 

 שחוו התעללות מינית בילדות
 

 יעל בוגומלסקי ואורה פלג

 
 תקציר

 דפוסי הורות לא יעיליל שנמצאה קשורה, הינה חוויה טראומטיתהתעללות מינית 

 מחקרה מטרתו של ).DiLillo & Damashek, 2003 ( בקרב הורימסתגלותלהתנהגויות בלתי ו

 להשוות בי אמהות שחוו התעללות מינית בילדות לבי אמהות שלא חוווכחי היתה הנ

במחקר נכללו שתי .  והמסוגלות העצמית ההוריתהעצמיתברמת המובחנות , התעללות מינית

 ,שחוו התעללות מינית בילדות,  אמהות44בקבוצה הראשונה השתתפו  :קבוצות של אמהות

 כי רמות מניתוח הנתוני עולה.  מיניתת שלא חוו התעללות אמהו65ובקבוצה השנייה השתתפו 

 באופ מובהק ות מינית נמוכשחוו התעללות והמסוגלות ההורית של אמהות תמובחנות העצמיה

כמו כ נמצא קשר חיובי בי רמות המובחנות . ביקורתאמהות בקבוצת הבהשוואה לאלו של 

אמהות שחוו התעללות מינית ,  מפתיעבאופ, ע זאת. הוריתהעצמית המסוגלות וה העצמית

דיווחו על רמות נמוכות יותר של מובחנות עצמית ומסוגלות עצמית , ועברו טיפול פסיכולוגי

הממצאי מעלי את האפשרות כי מתקיימת העברה בי דורית של דפוסי משפחתיי . הורית

פולי הפסיכולוגי א מעלי את הצור לבחו את סוגי הטי, במשפחות שחוו התעללות מינית

 .הניתני לנפגעות התעללות מינית

מיזוג , ניתוק רגשי, עמדת אני, תגובתיות רגשית, מובחנות עצמית, התעללות מינית :מלות מפתח

 . מסוגלות עצמית הורית, ע אחרי
 

 מבוא
. התעללות מינית במשפחתו של הילד הינה פגיעה על ידי איש משפחה קרוב ומבוגר

בוגר מבחינה נפשית ופיזית מנוצל למטרת סיפוקו של המבוגר תו כדי הילד התלוי במ

תופעה זו מתרחשת בצורות שונות . התעלמות מצרכי הילד וממצבו ההתפתחותי

: הפגיעה בבני כוללת התנהגויות מיניות שונות. ובגילאי שוני מינקות ועד בגרות

או בלי מגע אוראלי או ע , ליטו אזורי אינטימיי עד קיו יחסי מי מלאי"מ

המגע המיני יכול להיות מלווה במחוות של רו ואהבה או לכלול . אנאלי ומי ביזארי

 ).15' עמ, 2004, זליגמ" (איומי ואלימות פיסית
. התעללות מינית מוגדרת כאירוע טראומטי שמשפיע על עצ הוויתו של הילד הנפגע

רכות ההתמודדות המשמעותיות היא מלווה אותו במש כל חייו וממוטטת את מע

 Simon, Feiring, & Kobielski(קשר ומשמעות , המובילות את האד להרגיש שליטה
McElroy, 2010 .(מאחר שהיא מתרחשת בתו מערכת היחסי האינטימית , יתרה מכ

חווית המציאות של הילד מתערערת ומשבשת את סדרי , שבי הילד והוריו או קרוביו
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שבמקו שהמבוגר ידאג : משו שנוצר היפו תפקידי, ל הילד משתנהעולמו ש. עולמו

 ).2004, זליגמ(לו הוא נדרש לספק את צרכיו 
והשלכותיה , אישירגשי ובי, גופני: ההתעללות המינית פוגעת במספר מישורי

התפיסות הקשות , למשל, כ). 2004, זליגמ(באות לידי ביטוי ה בילדות וה בבגרות 

עצמי ולעול המאומצות על ידי קורבנות התעללות מינית בילדות מגבירות בנוגע ל

קשיי , בעיות התנהגות, ביניה דיכאו, סיכו למגוו סימפטומי וקשיי הסתגלות

 Simon et(טראומטית במערכות יחסי וא הסתברות מוגברת לפיתוח הפרעה פוסט
al., 2010 .(פגיעה , סטיות התפתחותיות, וליצור חסכי, היא עלולה להוות טראומה

וכ להגביר את הסיכוי , ילד ויחסי בי אישיי לא בטוחיבאינטראקציות של הורה

, לשחזר את הקורבנות, של הקורב לפתח דפוסי פתולוגי במשפחתו העתידית

 ,Krugman, 1987; Reyome, Ward(האלימות ולהעביר לדור הבא את הפגיעות 
Witkiewitz, 2010.(   

נמצא . השפעת ההתעללות המינית על תפקוד הקורבנות נבחנה בשורה של מחקרי

כי נשי שחוו בילדות התעללות מינית סובלות בהגיע לבגרות מקשת רחבה של בעיות 

אחת ההשלכות האפשריות של התעללות מינית בתקופת הילדות היא . וקשיי

 Cole( האישה לתפקד כאהשפעתה על הבנת משמעות התפקיד ההורי ועל יכולתה של 
& Wooleger, 1989; Cole, Wooleger, Power, & Smith, 19921998,  אצל כה.( 

כ נמצא כי אמהות ע היסטוריה של התעללות מינית בילדות דיווחו על מעורבות 

 חודשי וביטאו פחות רגשות מאשר אמהות שלא עברו 18נמוכה ע ילדיה בני ה

נמצא  כי נשי בעלות , בנוס). Lyons-Ruth & Block, 1996 (התעללות מינית בילדות

היסטוריה של פגיעה מינית בילדות דיווחו על  רמות חרדה ומתח גבוהות יותר בכל 

מאחר , התחומי הקשורי לאינטימיות הורית לעומת נשי שלא חוו פגיעה מינית

 ).  Douglas, 2000 (מודלי להורות מיטיבה ולאינטימיות פיזית, בילדות, שלא קבלו
במחקר נוס הושוותה קבוצת אמהות שעברו התעללות מינית בילדות לקבוצת 

, תקשורת, קשר, ציפיות, דימוי התפקיד ההורי, תמיכה: ביקורת על פני שבעה מימדי

תוצאות המחקר הצביעו על כ שאמהות שחוו התעללות מינית . תגבולות ואובייקטיביו

בהשוואה לאמהות ) על פני כל שבעת הממדי( ההורי כנמו בילדות תפסו את תפקוד

 ).1998, כה(שלא עברו טראומה זו 
בבדיקת השפעות ההתעללות המינית שחוו אמהות בילדות על החשיפה של ילדיה 

שכ אמהות שעברו , דורית של התעללות מיניתלפגיעה מינית עלה כי קיימת העברה בי

ותית את הסבירות לכ שילדיה יעבור בעצמ התעללות מינית מגבירות משמע

ובי א דר , בי א דר הקושי שלה לתרגל הורות אפקטיבית, התעללות מינית

 & ,Leifer, Kilbane(בעיות פסיכולוגיות שיכולות להפחית את יכולת להג על ילדיה 
Kalick, 2004.( 
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 דורית ומובחנות עצמיתהעברה בי
דרת כתהלי זרימה שיטתי באמצעותו מועברי דפוסי דורית מוגהעברה בי

 Bowen, 1978(משפחתיי ותפקודי פסיכולוגיי של חברי המשפחה לאור דורות 

אחד הדפוסי ). ;Kerr & Bowen, 1988 Testa, Hoffman, & Livingston, 2011אצל 

נו טראומטיי הידורית ונמצא קשור לסימפטומי פוסטהמשפחתיי המועבר בי

 ,Differentiation of self) (Cole & Putnam, 1992; Kerr & Boewn(מובחנות עצמית  
1988; Solomon, Dekel, Zerach, & Horesh, 2008.( 

במישור . א: מובחנות עצמית מוגדרת כיכולת האיזו של הפרט בשני מישורי

איזו בי , ישיאבמישור הבי. ב, איזו בי הרמה הרגשית לרמה השכלית, נפשיהתו

 & Kerr אצל Bowen, 1978(במערכות יחסי ) עצמאות(אינטימיות לאוטונומיה 
Bowen, ;Schwartz, Thigpen, & Montgomery, 2006 .( 

תגובתיות , המימד הראשו: רמת המובחנות העצמית קשורה לארבעה מימדי

רוי סביבתי משק את המידה שבה האד מגיב לגי) emotional reactivity(רגשית 

 משק תחושת עצמי )(I-postionעמדת אני , המימד השני; באמצעות הצפה רגשית

ניתוק , המימד השלישי; ברורה ומוגדרת של הפרט וכ את יכולתו לנהוג על פי אמונותיו

, מחד.  הינו דר ההתמודדות ע מצבי קירבה כלפי אנשי(emotional cut-off),רגשי 

שבעטיה בוחרי " היבלעות" קיי חשש מפני קרבה יתרה וומאיד, קיי צור בקרבה

המימד ; אנשי מסוימי לנהוג בדר של התעלמות וניתוק רגשי מהקרובי לה

משק יחסי סבוכי וחוסר יכולת , (fusion with others)מיזוג ע אחרי , הרביעי

 . ליצור נפרדות ביחסי ע אחרי משמעותיי
ר בי רמת המובחנות העצמית לבי התמודדות ע במספר מחקרי נבח הקש

אירועי טראומטיי ונמצא כי לטראומה ולגורמי לח קיימת השפעה על רמת 

כ למשל נמצא כי התעללות מינית בילדות גורמת לפגיעה . המובחנות העצמית

בתחושת ביטחו ואמו במערכות , בתהליכי ויסות עצמי, באינטגרציה ובזהות האישית

במחקר נוס נבחנו ). Cole & Putnam, 1992( וכ ברמת המובחנות העצמית ,יחסי

הניתוק הרגשי והמובחנות העצמית בקרב שבויי מלחמה לשעבר , רמות המיזוג

נמצא כי ה שבויי המלחמה לשעבר וה נשותיה דיווחו על רמת מובחנות . ונשותיה

שעבר הראו רמת ניתוק השבויי ל. עצמית נמוכה יותר בהשוואה לקבוצת הביקורת

רגשי גבוהה ואילו בקרב נשותיה דווחה רמת מיזוג גבוהה יותר לעומת קבוצת 

אלא א קורבנות , ממצאי אלו מצביעי על כ שלא רק קורבנות ראשוניי. הביקורת

מושפעי ומגלי רמה נמוכה יותר של , ובפרט בני משפחה, שניוניי לטראומה

 ).Solomon, et al., 2008(מובחנות של העצמי 
, כ. בשורה נוספת של מחקרי נבדק הקשר בי מובחנות עצמית לתפקודי הוריי

נמצא כי הורה בעל רמה נמוכה של מובחנות עצמית מתקשה לווסת את , למשל

, התגובות הרגשיות שלו ולשמר תחושת עצמי יציבה במערכת היחסי שלו ע ילדיו

מית גבוהה אשר מסוגל במידה רבה יותר לווסת בהשוואה להורה בעל רמת מובחנות עצ

 ,Stokes(לחשוב בבהירות במצבי לח ומשבר ולשמר תחושת עצמי ברורה , את רגשותיו
כ נמצא כי אנשי בעלי רמה נמוכה של מובחנות עצמית היו בעלי סבירות ). 2008
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עללות החוקרי בחנו פוטנציאל הת. גבוהה יותר לנהוג בדפוסי הורות המתעללי בילד

הנבדקי מילאו שאלוני מובחנות . פיזית בילד בקרב מבוגרי שעדיי אינ הורי

במחקר . תפיסות עצמיות בנוגע לפתרו בעיות ופוטנציאל התעללות פיזית בילד, עצמית

ורמות , ניתוק רגשי ומיזוג ע אחרי, זה נמצא כי רמות גבוהות של תגובתיות רגשית

שורות לרמה נמוכה של מסוגלות הורית ולפוטנציאל נמוכות של עמדת אני נמצאו ק

 ).Skowron & Platt, 2005(התעללות בילד 
 

 מסוגלות עצמית הורית
Bandura) 1982 אצל Johnston & Mash, 1989 ( הגדיר מסוגלות עצמית כציפייה

המושג מתייחס למידה , בהקשר ההורי. להתמודדות מוצלחת בפני מצבי עתידיי
סוגל ובטוח לטפל בילדיו ולהתמודד ע קשיי במהל התפתחות   שבה ההורה חש מ

)Johnston & Mash, 1989 .( 
מסוגלות עצמית הורית היא משתנה הורי קוגניטיבי בעל השלכות מובהקות על 

הורי בעלי רמה גבוהה של מסוגלות עצמית . לאור טווח גילאי רחב, תפקוד הילד
שבתור מגבירות ,  באסטרטגיות הורות מקדמותהורית נוטי לעסוק במידה רבה יותר

את הסבירות להצלחת ילדיה ה מבחינה לימודית וה בתחומי חברתיי
מסוגלות עצמית הורית נמצאה בעלת השפעה ישירה על הצלחת הילדי . פסיכולוגי

מאחר שההורי מהווי מודלינג לעמדות ואמונות עבור , ותפקודיה הקוגניטיביי
 ).Ardelt & Eccles, 2001; Lang, Gartstein, Rodgers, & Lebeck, 2010(הילד 

היסטוריה של התעללות מינית בילדות עלולה ולהגביר את רמת הסיכו של הנפגעי 
לפגוע , )Trickett, Noll, & Putnam, 2011(לעבור פגיעות כלליות והתעללות בעתיד 

 & DiLillo & Damashek, 2003; Lang, Gartstein, Rodgers(במסוגלות העצמית ההורית 
Lebeck, 2010( , ולהשפיע על המיומנויות ההוריות בבגרות)DiLillo, 2001; Noll, 

Trickett, Harris, & Putnam, 2009; אצל Testa et al., 2011( , באופ שעלול להגביר את
  ).Testa et al., 2011(הסיכוי שילדיה של הנפגעות יחוו פגיעה מינית בעצמ 

 
 סיכו והשערות

אשר קשורה , מתו סקירת הספרות עולה כי התעללות מינית הינה חוויה טראומטית
למגוו דפוסי הורות לא יעילי כמו ג לעמדות שליליות ולהתנהגויות בלתי מסתגלות 

עוד נמצא כי חוויות טראומטיות בגילאי ). DiLillo & Damashek, 2003(בקרב הורי 
עולה מממצאי , בנוס. מה נמוכה יותר של מובחנות עצמיתצעירי קשורות לר

המחקרי כי הורי בעלי רמת מובחנות עצמית נמוכה ה בעלי פוטנציאל גבוה יותר 
). Skowron & Platt, 2005(להתעללות בילדיה ותפיסת מסוגלות נמוכה לפתרו בעיות 

ב אמהות שחוו עדיי לא נבדקו רמות המובחנות העצמית והמסוגלות ההורית בקר
יש לכ חשיבות ה לצור הבנת ההשפעות העתידיות על . התעללות מינית בילדות

דורית של וה לצור הפסקת ההעברה הבי, משפחותיה של נפגעי התעללות מינית
מטרתו של המחקר הנוכחי היתה להשוות בי אמהות שחוו , לפיכ. התעללות מינית

ברמות המובחנות , ות שלא חוו התעללות מיניתהתעללות מינית בילדות לבי אמה
 . העצמית והמסוגלות העצמית ההורית
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 :השערות המחקר
אמהות שעברו התעללות מינית תדווחנה על רמה נמוכה יותר של מובחנות  .1

 .עצמית בהשוואה לאמהות שלא עברו התעללות מינית
ת אמהות שעברו התעללות מינית תדווחנה על רמת מסוגלות עצמית הורי .2

 .נמוכה יותר לעומת אמהות שלא עברו התעללות מינית
 .יימצא קשר חיובי בי רמות מובחנות עצמית ומסוגלות עצמית הורית .3

 השיט
 משתתפי

חוו ש,  אמהות44בקבוצה הראשונה השתתפו  : שתי קבוצות של אמהותהמדג כלל
)  הביקורתקבוצת(ובקבוצה השנייה ) קבוצת המחקר( מינית בילדות התעללות
 ).1ראו לוח  ( בילדות התעללות מינית אמהות שלא חוו65השתתפו 

 
 מאפייני רקע של המשתתפות לפי קבוצה: 1לוח 

 קבוצת מחקר הבדל
)n=44( 

 הביקורתקבוצת 
)n=65( 

 

 % n % n  
 Z=1.10 אר  ישראל 58 89.2 36 81.8
 מוצא אחר 7 10.8 8 18.2
 *Z=1.97 נשואה 57 87.7 32 72.7
 נשואה לא 8 12.3 12 27.3

 מצב
 פחתימש

 מגורי עיר 32 49.2 31 70.5
  קיבו 14 21.5 4 9.1

  מושב 10 15.4 6 13.6

Z=2.19* 
 חושב ההבדל(

 )אחר / עיר עבור
 יישוב 9 13.9 3 6.8

 קהילתי
 

  מצב נמו -- -- 3 6.8
 כלכלי בינוני 54 83.1 39 88.6

Z=2.59** 
 

  גבוה 11 16.9 2 4.5
 SD M SD M  

t(107)=0.19 11.35 40.89 8.86 41.25 שני 2370 טווח(  גיל(  
t(87)=0.53 11.62 13.78 10.27 15.05 נישואי מש  

)נשואות עבור(  
)שני 153 טווח(  

t(107)=2.16* 0.97 2.18 1.13 2.63 ילדי מספר   
)17 טווח(  

t(106)= -0.71 11.37 12.23 8.93 10.84 ממוצע יילד גיל  
)שני 147 טווח(  

(N=109)      *p<.05, **p<.01 
       ו התעללותאמהות שלא חו:  הביקורתקבוצת, אמהות שחוו התעללות: קבוצת מחקר
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עקב קושי ליצור שיתו פעולה בנושא רגיש זה ועל מנת להבטיח אנונימיות 

ל דגימת נוחות מדג האמהות שעברו התעללות מינית בילדות מבוסס ע, ודיסקרטיות

המשתתפות גויסו מתו אתרי אינטרנט ). 2008, יחיא ולוגסי' חאג(לא הסתברותית 

כדי להימנע מהטיות כתוצאה .  מיניתהתעללותהמארחי פורומי של נשי בנושא 

אתרי אינטרנט המארחי פורומי מקבוצת הביקורת גויסה א היא , משיטת הדגימה

לאחר חיפוש זה ". גוגל"רומי אותרו על ידי חיפוש בהפו. בנושאי אמהות כלליי באר

נפסלו הפורומי לאמהות בנושאי ספציפיי ובקריטריו הכללי נשארו פורומי 

 . אמהות כלליי
מראי כי רוב משתתפות המחקר ילידות ישראל ללא הבדל בי  1הנתוני בלוח 

מעט גבוה יותר  אחוז הנשואות הביקורתא כי בקבוצת , רוב נשואות. הקבוצות

לעומת ,  מ המשתתפות בקבוצת המחקר עירוניות70%כ. מאשר בקבוצת המחקר

רוב המשתתפות . הבדל אשר נמצא מובהק, ביקורתכמחצית מ המשתתפות בקבוצת ה

א כי שלוש משתתפות בקבוצת המחקר דרגו (אקונומי בינוני סיווגו עצמ במצב סוציו

 ).  יצר הבדל מובהק בי הקבוצותדבר אשר, אקונומי נמומצב סוציו
 ללא, )SD = 9.89 (שני 41.10  בממוצע והוא, שני 2370 בטווח נע המשתתפות גיל

 ובממוצע, שני 153 הוא נשואות משתתפות בקרב הנישואי מש. הקבוצות בי הבדל

 לנשי ואילו בממוצע ילדי 2.18 המחקר בקבוצת לנשי). SD = 10.73 (שני 14.60

 נמצא לא, זאת ע. מובהק נמצא אשר הבדל, בממוצע ילדי 2.63 ביקורתה בוצתבק

       שני 11.39 ובממוצע, 147 והוא הקבוצות בשתי הילדי של הממוצע בגיל הבדל

)SD = 9.94.( 
 

 כלי הערכה

הוא כולל שאלות שנועדו . שאלו זה נבנה במיוחד לצור מחקר זה :שאלו פרטי רקע

מצב סוציו אקונומי מספר , מקו מגורי, מצב משפחתי, גיל: דע הבאלהשיג את המי

 .גילאי הילדי, הגיל בו התבצעה ההתעללות מינית, ילדי

 & DSI-R Differentiation of Self-Inventory Skowron  (שאלו מובחנות עצמית
Friedlander, 1998(: על ידי פלג פופקושאלו לדיווח עצמי אשר תורג לעברית             

)Peleg-Popko, 2002.(  פריטי 46 על ידי העצמיתהשאלו בוח את רמת המובחנות 

המתמקדי במערכות יחסי משמעותיות ובמערכת היחסי הנוכחית ע משפחת 

, ) פריטי12 ("תגובתיות רגשית": הפריטי מחולקי לארבעה תת סולמות. המוצא

).  פריטי9 ("מיזוג ע אחרי"ו)  פריטי13 ("ניתוק רגשי", ) פריטי10 ("עמדת אני"

). מאוד נכו עבורי (6ל) בכלל לא נכו עבורי (1השאלו בנוי כסול דירוגי הנע בי 

אני ", "אנשי טועני שאני יותר מידי רגש: "דוגמאות לפריטי מהשאלו בהתאמה

י כלפי אנשי יש לי קושי לבטא את רגשותי", "ג תחת לח, נוטה להישאר די רגוע

בדר כלל אני זקוק לעידוד רב מאחרי כאשר אני מתחיל עבודה או "ו" שחשובי לי

הניקוד הכולל של השאלו מחושב על ידי ניקוד גולמי של כל הפריטי ". משימה חשובה

בארבעת תת הסולמות כאשר ניקוד גבוה משק רמת מובחנות עצמית גבוהה יותר 

ורמה גבוהה של , ניתוק רגשי ומיזוג ע אחרי, גשיתרמות נמוכות של תגובתיות ר(
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 & Skowron( שוקרו ושמיט סקאלת מיזוג ע אחרי עודכנה על ידי). עמדת אני
Schmitt, 2003 (פלג ותורגמה לעברית על ידי )Peleg, 2008( . ניקוד השאלו מחושב

ינ פריטי ה 37  ו35כאשר פריטי , כניקוד הממוצע של כל אחת מארבע הקטגוריות

 המעודכנת בגרסה הפנימית העקביותבדיקת במהימנותו הפנימית של השאלו  . הפוכי

 )אלפא לפי קרונבא, בבדיקת עקביות פנימית (מהימנות, α=0.80והמתורגמת היא 

0.67  ניתוק רגשי, α=0.89  תגובתיות רגשית: הסולמות השוני בגרסה זו היא להל

=α ,0.78  עמדת אני=α0.75  יזוג ע אחרי ומ=α) Peleg, 2008.(  במחקר הנוכחי

, α=0.89  תגובתיות רגשית, α=0.82  עמדת אני: נמצאו עקיבויות פנימיות טובות

 .α=0.76  ומיזוג ע אחרי, α=0.86  ניתוק רגשי

 15 השאלו כולל :)2001,  אצל כה ישורו1995, רביב ( שאלו מסוגלות עצמית הורית

מידת שביעות הרצו של ההורה מיכולתו :  העוסקי במאפייני הבאי,פריטי

הענקת עזרה , התייחסות סבלנית של ההורה לילדיו, להעניק אהבה ותשומת לב לילדי

שביעות רצו , הטלת משמעת, התייחסות עקבית של ההורה לילדיו, של ההורה לילדיו

 את מידת התאמתו של המשפט  לגבי כל פריט על הנבדק לציי.ההורה ממידת אחריותו

). במידה רבה מאוד= 6, בכלל לא= 1( רמות 6למצבו ע ילדו על פני סול ליקרט ב 

ציו גבוה במדד . סיכו דירוג התשובות של כל הפריטיעל ידי הציו בשאלו חושב 

המהימנות שנמצאה בבדיקת עקביות . מציי רמה גבוהה של מסוגלות עצמית הורית

       במחקר הנוכחי ו, )2001, ישורו כה( α=0.87 היא ) קרונבא לפיאאלפ (פנימית

0.86=α. 
 

 הלי
ל מנת לקבל אישור עהצעת המחקר הוגשה לועדת האתיקה של מכללה בצפו האר 

למנהלות הפורומי , בתחילתו הוגשה בקשה. המחקר הועבר דר האינטרנט. לביצועו

י נפגעות פגיעה מינית ובשלושה פורומי בשמונה פורומ, להעלאת השאלו, השוני

שבע מנהלות פורומי פגיעה מינית נענו בהסכמה להעלאת השאלו ומנהלת  .אמהות

. מנהלות פורומי אמהות הביעו כול את הסכמת להעלאת השאלו. פורו אחת סירבה

 ונתנה אפשרות ליצור קשר ע  הובטחו אנונימיות ודיסקרטיותבפנייה לנבדקות

מספר נשי ה מקבוצת הביקורת . במקרה הצור כמו ג לפרוש מהמחקרהחוקרות 

 .וה מקבוצת המחקר שלחו מייל ובו בקשו לשאול מספר שאלות אודות המחקר

 אפשר שמירה על כללי האתיקה במש דבר אשר, "טפסי"השאלוני נאספו באתר 

  .שבעה חודשי
 

 ממצאי
 

 ממצאי מקדימי
טווחי , סטיות תק,  ממוצעי2 מתוארי להל בלוח בטר נבחנו השערות המחקר

 . ומתאמי בי משתני המחקר
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 טווחי ומתאמי פירסו בי משתני המחקר, סטיות תק, ממוצעי: 2לוח 

5. 4. 3. 2. 1. M 
(SD) 
 טווח

  

-.41*** -.55*** -.34*** .41***  4.54 
(0.72) 

2.40-5.80 

תפיסת .1
מסוגלות 
 הורית

תפיסת 
ות מסוגל
 הורית

-.52*** -.44*** -.59***   4.01 
(0.86) 

1.55-5.73 

 מובחנות עמדת אני.2
 עצמית

)DSI-R( 
.75*** .59***    3.72 

(1.04) 
1.18-5.82 

תגובתיות .3
 רגשית

 

 

.50***     2.81 
(1.03) 

1.00-5.58 

 ניתוק רגשי.4
 
 

     3.64 
(0.77) 

2.25-5.17 

מיזוג ע .5
 אחרי

 

  N=109     *p<.05, **p<.01, ***p<.001 

ניתוק רגשי , הלוח מלמד כי נמצאו מתאמי חיוביי מובהקי בי תגובתיות רגשית

נמצא מתא , בהמש לכ. ומתאמי שליליי בינ לבי עמדת אני, ומיזוג ע אחרי

ומתאמי שליליי בי תפיסת , חיובי בי תפיסת מסוגלות הורית לבי עמדת אני

 .ניתוק רגשי ומיזוג ע אחרי, הורית לבי תגובתיות רגשיתמסוגלות 
,  לעיל1כפי שהוצגו בלוח , נבדקו קשרי בי משתני הרקע של המשתתפות, בנוס

 .במטרה לפקח על משתני רקע מתערבי בבדיקת ההשערות, לבי משתני המחקר

א בי המת(נבדקו מתאמי בי משתני המחקר לבי גיל המשתתפות ומספר ילדיה 

ולכ לא נבדקו , r = .92 , p < .001גיל המשתתפות לבי הגיל הממוצע של ילדיה הוא 

קשרי אלו באי לידי ביטוי במשתנה גיל . הקשרי של משתנה זה ע משתני המחקר

 ). האמהות
   נבדקו הבדלי עבור משתני המחקר לפי סוג המגורי של הנשי, בהמש לכ

ומצב כלכלי עקב חוסר , מצב משפחתי,  הבדלי עבור מוצאלא נבדקו). אחר/ עיר (

 מתאמי בי משתני המחקר לבי גיל מוצגי 3לוח  ב.שונות במשתני רקע אלו

 .המשתתפות ומספר ילדיה
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בי משתני המחקר לבי גיל לבדיקת הקשרי מתאמי פירסו : 3לוח 

  המשתתפות ומספר ילדיה

ילדי' מס   גיל 

 סת מסוגלות הוריתתפי.1 04.- 06.

 עמדת אני.2 08. 16.
 תגובתיות רגשית.3 *19. 07.-
 ניתוק רגשי.4 **29. 04.
 מיזוג ע אחרי.5 09. 03.-

N=109    *p<.05, **p<.01, ***p<.001              

 
  רמות מראי כי גיל המשתתפות נמצא במתא חיובי ע3 המתאמי בלוח

רמות , כלומר ככל שהמשתתפות מבוגרות יותר, גשירהניתוק הרגשית והתגובתיות ה

ער פיקוח סטטיסטי על גיל נ, לפיכ. התגובתיות הרגשית והניתוק הרגשי גבוהות יותר

לא נמצאו קשרי בי מספר הילדי לבי משתני . המשתתפות בעת בדיקת ההשערות

רת ניתוחי נבדקו בעז) אחר/ עיר (הבדלי במשתני המחקר לפי סוג המגורי  ה.המחקר

t-test ) 4ראו לוח.( 
 

  לבדיקת הבדלי במשתני המחקר לפי סוג מגוריt-testניתוחי : 4לוח 

t(107) אחר )n=46( עיר) n=63( משתנה 

 SD M SD M  

תפיסת מסוגלות  .1 4.42 0.78 4.71 0.60 *2.09
 הורית

 עמדת אני.2 3.84 0.87 4.24 0.81 *2.45
 תגובתיות רגשית.3 3.92 1.02 3.45 1.02 *2.36-
 ניתוק רגשי.4 2.95 1.13 2.61 0.85 1.74-

 מיזוג ע אחרי.5 3.83 0.74 3.39 0.75 **3.07-

N=109       *p<.05, **p<.01, ***p<.001 
 
 נית לראות כי נמצאו הבדלי מובהקי במשתני המחקר בי משתתפות 4לוח  מתו

יישובי / מושבי / בקיבוצי (  אחרי בישוביעירוניות לבי משתתפות המתגוררות

 המסוגלות ההורית של משתתפות עירוניות נמוכה יותר משל רמת. )קהילתיי

התגובתיות רמות .  בהשוואה לאחרותעמדת האני שלה נמוכה יותררמת וכ , האחרות

משתתפות ל  בהשוואהמיזוג ע אחרי של משתתפות עירוניות גבוהות יותרההרגשית ו

 על גיל המשתתפות וסוג  השערות המחקר נבדקו בפיקוח,לפיכ .רוניותשאינ עי

 .מגוריה
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 בדיקת ההשערות
  לגבי ההבדלי בי הקבוצות ברמת המובחנות העצמיתהשערת המחקר הראשונה

של מימדי המובחנות העצמית ) MANCOVA(ניתוח שונות רב משתני באמצעות נבחנה 

 מציג את ממצאי ניתוח 5לוח .  כמשתני בקרהבפיקוח על גיל וסוג מגורי, לפי קבוצה

 .השונות
 

 )N=109(ניתוח שונות רב משתני של מובחנות עצמית לפי קבוצה : 5לוח 
 

F(1,105) מחקר קבוצת 
)n=44( 

 הביקורת קבוצת
)n=65( 

 משתנה

 SD M SD M  
4.77* 
(.04) 

 עמדת אני 4.18 0.76 3.75 0.95

7.16** 
(.06) 

 תגובתיות רגשית 3.48 0.97 4.08 1.05

24.96*** 
(.19) 

 ניתוק רגשי 2.43 0.86 3.36 1.03

0.30 
(.003) 

 מיזוג ע אחרי 3.57 0.71 3.75 0.86

(N=109)   *p<.05, **p<.01,  ***p<.001  
 התעללותאמהות שלא חוו : קבוצת השוואה   אמהות שחוו התעללות: קבוצת מחקר

 

 ומלמד על הבדלי F(4,102) = 8.46, p<.001, η2 = .25: ניתוח השונות נמצא מובהק

בחינת ההבדלי במימדי . מובהקי במשתני המובחנות העצמית בי שתי הקבוצות

 קבוצתבהשוואה לעמדת האני נמוכה באופ מובהק בקרב הנפגעות רמת מראה כי 

 באופ מובהק בקרב ותרגשי גבוההניתוק הרגשית והתגובתיות רמות הואילו , הביקורת

לא נמצא הבדל מובהק עבור המימד מיזוג ע . ביקורתקבוצת הל בהשוואהגעות הנפ

השערת המחקר הראשונה , לפיכ.  ממחיש את ההבדלי שנמצאו1 תרשי .אחרי

 .אוששה במידה רבה
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 התפלגות רמות המובחנות העצמית לפי קבוצה: 1תרשי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הקבוצות ברמת המסוגלות העצמית לגבי ההבדלי בי יה יהשערת המחקר השנ

של מדד המסוגלות העצמית ) ANCOVA( נבחנה בעזרת ניתוח שונות חד משתני ההורית

 מציג את ממצאי ניתוח 6לוח . בפיקוח על גיל וסוג מגורי כמשתני בקרה, לפי קבוצה

 .השונות
 

 ניתוח שונות של מסוגלות הורית לפי קבוצה: 6לוח 
 

F(1,105) מחקר קבוצת 
)n=44( 

 הביקורת קבוצת
)n=65( 

 משתנה

 SD M SD M  
4.61* 
(.04) 

תפיסת מסוגלות  4.68 0.62 4.34 0.80

 הורית

*p<.05  N=109 
 

 > F(1,105) = 4.61, p: ניתוח השונות עבור תפיסת המסוגלות ההורית נמצא מובהק
.05, η2 = .04וכה  כ שתפיסת המסוגלות ההורית של אמהות נפגעות פגיעה מינית נמ

  מוצגת התפלגות תפיסת 2בתרשי . ביקורתבאופ מובהק מזו של אמהות בקבוצת ה

 .המסוגלות ההורית לפי קבוצה
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 התפלגות תפיסת מסוגלות הורית לפי קבוצה: 2תרשי 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 אמהות שעברו התעללות מינית דיווחו על רמת מסוגלות 11 עולה כי 2מתו תרשי 

 . לפיכ ההשערה אוששה, הות שלא עברוהורית נמוכה יותר לעומת אמ
מסוגלות עצמית ו רמות מובחנות עצמית לגבי הקשר ביהשערת המחקר השלישית 

,  מתאמי חלקיי בי מסוגלות הורית לבי מובחנות עצמיתבאמצעותנבחנה  הורית

ראו  (עבור כלל המדג ובחלוקה לשתי הקבוצות, בפיקוח על גיל האמהות וסוג מגוריה

 ).7לוח 
 

 מתאמי חלקיי בי מסוגלות הורית לבי מובחנות עצמית: 7לוח 

מיזוג ע 

 אחרי
ניתוק 

 רגשי
תגובתיות 

 רגשית
עמדת 

 אני
 

המדג כלל      
 תפיסת מסוגלות הורית ***39. ***30.- ***54.- ***37.-

המחקר קבוצת      
 תפיסת מסוגלות הורית 27. 20.- **43.- **43.-

תהביקור קבוצת      
 תפיסת מסוגלות הורית ***48. **33.- ***55.- *33.-

*p<.05, **p<.01, ***p<.001    N=109 
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 מראי כי עבור כלל המדג נמצא מתא חיובי בי עמדת אני 7 המתאמי בלוח

תפיסת המסוגלות ההורית , לבי מסוגלות הורית באופ שככל שעמדת האני גבוהה יותר

 . גבוהה יותר
ומיזוג ע אחרי לבי , ניתוק רגשי, יליי נמצאו בי תגובתיות רגשיתמתאמי של

, הניתוק הרגשי, תפיסת מסוגלות הורית באופ שככל שרמות התגובתיות הרגשית

דפוס קשרי . תפיסת המסוגלות ההורית נמוכה יותר, ומיזוג ע אחרי גבוהות יותר

דפוס דומה נמצא בקרב . קורתביוכ עבור קבוצת ה, זה נמצא מובהק עבור כלל המדג

א כי רק המתאמי בי ניתוק רגשי ומיזוג ע אחרי לבי תפיסת , האמהות הנפגעות

 . מסוגלות הורית נמצאו מובהקי
, ביקורתלאור ההבדלי בעוצמות המתאמי בי קבוצת המחקר לבי קבוצת ה

עומת כל ל( המתאמי מובהקי תולאור העובדה כי בקבוצת המחקר שניי מארבע

נבחנו ההבדלי בעוצמות המתאמי בי שתי הקבוצות ) ביקורתהארבעה בקבוצת ה

כל ההשוואות נמצאו לא .  להשוואה בי מתאמי במדגמי שוני Zבעזרת ניתוח

, תגובתיות רגשית, עמדת אניבהתאמה עבור ( Z = 1.26, -0.71, -0.80, 0.74)(מובהקות 

אומנ קיימי הבדלי בעוצמות המתאמי , מרכלו). ניתוק רגשי ומיזוג ע אחרי

א ההבדלי אינ ,  הביקורתוכ חלק מובהקי רק בקבוצת, בי שתי הקבוצות

לאור אי מובהקות ההבדלי סביר להניח כי לפחות באופ חלקי ה נובעי . מובהקי

ולמעשה דפוס הקשרי ,  לקבוצת המחקרביקורתמהבדלי בגדלי המדג בי קבוצת ה

 . תפיסת מסוגלות הורית לבי מובחנות עצמית דומה בי הקבוצותבי
נמצא קשר חיובי בי :  כמעט במלואההשערת המחקר השלישית אוששה, לפיכ

 . רמות מובחנות עצמית לבי מסוגלות עצמית הורית
 

 ממצאי נוספי
איש דיווחו כי שוחחו ע ) 77% (34 מדג האמהות שעברו פגיעה מינית בילדות מתו

אומנ חלקי . השיבו לשאלה זו בשלילה) 23%( אמהות 10 ו, טיפול על החוויה שעברו

, א מעניי היה לבחו את אפשרות קיומ של הבדלי במשתני המחקר, המדג קטני

. בי מי ששוחחה ע איש טיפול לבי מי שלא שוחחה, בקרב קבוצת האמהות הנפגעות

יש להתייחס אליה . 8 ומוצגי להל בלוח t-testהבדלי אלו נבחנו בעזרת ניתוחי 

 .באופ אקספלורטורי בלבד

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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 לבדיקת הבדלי במשתני המחקר לפי שיחה ע איש t-testניתוחי : 8לוח 
 טיפול בקרב האמהות הנפגעות

 
t(42) שוחחו לא )n=10( שוחחו )n=34( משתנה 
 SD M SD M  

  הוריתותתפיסת מסוגל .1 4.16 0.80 4.93 0.46 **2.87
עמדת אני .2 3.54 0.94 4.46 0.63 **2.93  
תגובתיות רגשית .3  4.20 0.99 3.70 1.21 1.33-  

ניתוק רגשי .4 3.55 1.02 2.70 0.79 *2.43-  
מיזוג ע אחרי .5 3.85 0.84 3.41 0.90 1.44-  

*p<.05, **p<.01, ***p<.001    (N = 44) 
 

גיעה מינית אשר שוחחו ע איש טיפול לבי  פאשר חוובחינת ההבדלי בי אמהות 

 המסוגלות ההורית של ,אמהות אשר לא שוחחו ע איש טיפול מצביעה על דפוס לפיו

 רמתואילו , עמדת האני שלה נמוכה יותררמת , מי ששוחחו ע איש טיפול נמוכה יותר

 אחרי דפוס דומה נראה עבור תגובתיות רגשית ומיזוג ע. הניתוק הרגשי גבוהה יותר

א יש להתייחס אליה בזהירות , לכאורה דפוס הממצאי מפתיע. א כי אינו מובהק

 . לאור גדלי הקבוצות
 
 דיו

מחקר זה בדק את רמות המובחנות העצמית והמסוגלות ההורית בקרב אמהות שחוו 

באופ כללי עולה מתוצאות המחקר כי אמהות שעברו . התעללות מינית בילדות

 בילדות דיווחו על רמות מובחנות עצמית ומסוגלות הורית נמוכות התעללות מינית

ממצא זה מאושש את הממצאי . יותר בהשוואה לאמהות שלא חוו התעללות מינית

 & ,Skowron, Kozlowski(בספרות הקיימת אודות אוכלוסייה שחוותה התעללות מינית 
Pincus, 2010; Trickett  et al., 2011.( 

שעולמה של הנפגעת הוא עול מסוכ שחרוטי בו טרור ,  הינהסיבה אפשרית לכ

שאמורי לספק תחושת בטחו מהווי , המשפחה, הבית, האד. רגשי וחרדה קיומית

שגבולותיו , שאמור להיות מוג ומכיל הופ להיות מקו, המקו. עבורה מקור לאימה

 ).2004, זליגמ(נפרצי 
אישיי ברגש וביחסי הבי, בחשיבה, בהיותה פגיעה בגו, הפגיעה המינית

, זליגמ(ויש לה השלכות והדהודי ג בבגרות , מחבלת בנדבכי שוני בחיי הנפגעת

כפי שעולה מתוצאות המחקר הנוכחי היא עלולה לפגוע ברמת , למשל, כ). 2004

המהווה תכונה חשובה וחיונית הנחוצה להתפתחות תקינה , המובחנות עצמית

רמה גבוהה של מובחנות עצמית הינה חיונית לגיבוש חיי נישואי . גרותבהתבגרות ובב

 & Bowen, 1978; Kerr & Bowen, 1988; Skowron( בריאי ודפוסי הוריי תקיני 
Schmitt, 2003 אצל Skowron, Kozlowski & Pincus, 2010 .( וכפי שעולה מתוצאות

תגובתיות ,  עמדת אנימימדי רמת המובחנות העצמית בכל ארבעת ה, המחקר הנוכחי

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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ניתוק רגשי ומיזוג ע אחרי נמצאה נמוכה בקרב אמהות שחוו התעללות , רגשית

 . מינית לעומת אמהות שלא עברו
הסבר אפשרי לכ שנמצאה רמה גבוהה יותר של עמדת אני בקרב משתתפות שלא 

לרצות את האחר חוו פגיעה מינית הינו כי אד בעל עמדת אני גבוהה אינו חש כי עליו 

אמהות שחוו פגיעה מינית בילדות עלולות לגדול ע דימוי . כדי לזכות באהבה ובהערכה

גדילת בצל ). 2005, ויזללב(פחות יציב וחזק " אני"עצמי נמו והערכה עצמית נמוכה ו

שעל מנת לזכות בחווית הערכה ואהבה מהדמויות , לימדה אות, הטראומה שחוו

, מאיד עליה לספק את רצונ של אנשי, מחד ופוגעות, המשמעותיות המטפלות

יתכ שזו הסיבה לכ שה אינ עומדות . שבה ה תלויות כדי לחוש את הקרבה עמ

 .על עמדותיה ורצונותיה במידה רבה
רמות הניתוק הרגשי והתגובתיות הרגשית נמצאו ג , כפי שעולה מתוצאות המחקר

 הטראומה המהדהדי יחלק ממאפיינ. תעללות מיניתה גבוהות בקרב אמהות שעברו ה

אודות , וגורמי לערעור תמידי, בבגרותה של הנפגעת הינ הספקות המתעוררי בה

רמות ). 2004, זלינגמ(תקפות תחושותיה ה בעולמה החיצוני וה בעולמה הפנימי 

באופ מעכבות אנשי בעלי רמת מובחנות עצמית נמוכה מלהתמודד  גבוהות של חרדה 

יעיל ע אירועי והופכות אות לבעלי סיכו גבוה יותר לפתח בעיות פסיכולוגיות 

 ).Hill, Hasty & Moore, 2011(הקשורות למערכות יחסי 
אשר היא , מתקשי לשאת את החרדה שבאמביוולנטיות, אנשי אלו, לטענת

לה לרמה מצד אחד חרדה גבוהה מובי. נחלת של כל מערכות היחסי המשמעותיות

יצירת קרבה , מצד שני). Kerr & Bowen, 1988(גבוהה יותר של מיזוג ע אחרי 

עלולה , ואינטימיות עלולה להעלות את החרדה מפני פגיעה נוספת ואובד שליטה ולכ

 & ,Skowron & Dendy, 2004; Wei, Vogel, Ku; 2004, זלינגמ(להוביל לנתק רגשי 
Zakalik, 2005אצל Skowron et al., 2010.( 

הסבר אפשרי לרמת התגובתיות הרגשית הגבוהה שדווחה על ידי אמהות שחוו 

פגיעה מינית היא כי חווית פגיעה מינית עלולה ליצור קשיי וויסות הנובעי 

, מהתמוטטות מערכות ההתמודדות השגרתיות המאפשרות לאד לחוש שליטה במצב

נראה כי קשיי אלו ). 2004, זליגמ(לקבל תמיכה ולהעניק משמעות לסיטואציה 

לחשוב באופ בהיר ולשמור על רמת , מובילי לקשיי ביכולת לווסת את הרגשות

 ). Skowron et al., 2010(מובחנות גבוהה 
עוד דיווחו האמהות שעברו התעללות מינית על רמת מסוגלות עצמית הורית נמוכה 

בעקבות , האמהותמצוקת של . בהשוואה לאמהות שלא עברו התעללות מינית

כפי , תפיסת התפקיד ההורי. נתנה את ביטויה בתפקוד האמהי, הטראומה בילדות

עלולה להיות מושרשת בתוכ כחלק מתהלי העברה , שנפגעו מינית, שחוו אותו אמהות

כתוצאה מהטמעת התחושות המלוות את החוויה שעברו ומהחרדות הקיימות . בי דורי

דפוסי . שאינ מיטיבי לילדיה, ו דפוסי הורותתיתכ האפשרות שיגל, בתוכ

לקויי אלו יכולי לבוא לידי ביטוי בקשת נרחבת של התנהגויות המביאות לתוצאה 

תחושת , שכ, ובדפוסי הורות המקשי על ילדיה לגדול ולהתפתח באופ מיטבי, זהה

 ,המסוגלות העצמית של הילד מושתתת על יחסי ההתקשרות ע המטפל העיקרי

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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ילדי החווי . שממנו הילד גדל ומתפתח" הבסיס העצמי"ההורה המספק את 

גדלי להאמי כי , התעללות ועקב כ ההתקשרויות שלה ע הוריה לא בטוחות

מאמציה אינ יעילי ועליה להסתמ על אחרי שיספקו או לא יספקו את צרכיה 

)Weinberg, Sroufe, Egeland, & Carlson, 1999אצל Ericsson, Medley, Tackett, & 
Taylor, 2011 .( 

הווייה הפוגעת . הסבר אפשרי נוס לכ הינה הווייתה של חווית הפגיעה המינית

הוויה זו . הדמויות המשמעותיות בחייה, בתהלי בניית האמו של הילדה בהוריה

. עלולה להדהד בבגרותה ולהשפיע על דפוסי האמהות בתהלי בניית קשרי ההורות

עלולה למנוע פנייה שלה לעזרה מדמויות נוספות ובכ , לפגיעה אצל ילדיה,חרדה ה

מבודדות את עצמ ומגבירות תחושת תסכול וחוסר אוני המשפיעי על , למעשה, ה

מכאיבות או , ה תשאפנה לחסו מה חוויות מתסכלות. הקשר שלה ע ילדיה

מדובר .  העול על שלל אתגריודפוס הורי המקשה על הילד להתמודד ע, פוגעות

המכשירי " מסוכני"בדפוס המצמצ את יכולותיו של הילד להתמודד ע מצבי 

 .שהעול יציב בפניו, אותו להתמודדויות
הסבר נוס לרמת המסוגלות ההורית הנמוכה בקרב נפגעות פגיעה מינית הינו כי 

הא . ת אינטימיות ביניהיתכ שקיי היפו התפקידי בי הא לילדיה וקושי ביציר

אשר עלולה לפתח תפיסה מעוותת לפיה היא בעלת יכולת רגשית נמוכה לתפקד כא 

אירועי ). 2005, ויזללב, 1998, כה(עלולה להוביל לחווית כישלו בתפקודה כא 

שהתקיימו בדורות קודמי ועמ המשקעי הרגשיי שהוטמעו מועברי בהעברה בי 

א ג תבניות של קונפליקטי , הילד מהוריו ה ערכי ועובדותוכ לומד , דורית

נחשפו , אמהות שחוו התעללות מינית בילדות). 1985, נפייר וויטאקר(המלווי במתח 

לפגמי בתקשורת ההורית וכ לטרור רגשי עלולות להפגי ליקויי , להורות לקויה

 ;Kerr & Bowen, 1988(ינית בהתנהגות ההורית ואולי א לגדל ילד שיחווה התעללות מ
Testa et al., 2011.( 

ממצא נוס שעולה מתו תוצאות המחקר הינו קשר חיובי בי רמות המסוגלות 

 אצל  Skowron & Platt, 2005(במחקר של שוקרו ופלאט . ההורית והמובחנות עצמית

Skowron et al., 2010 (פוטנציאל נמצא קשר מובהק בי רמת מובחנות עצמית נמוכה וה

שאמהות ע רמת מובחנות עצמית גבוהה נוטות לקחת , ייתכ. להתעללות בילדי

אחריות גדולה ליזו קשרי מוצלחי בשל יכולת להישאר רגועות בשעת לח ובכ 

). Skowron et al., 2010(, קיימת בה היכולת להיות באינטראקציה מותאמת ע ילדיה

נות עצמית נמוכה מתקשות להכיל את תגובותיה אמהות ע רמת מובח, בניגוד לכ

ונוטות לאור חוווית הפגיעה המינית בילדות לחוות קושי להיות , הרגשיות של ילדיה

 .יתכ שזו הסיבה לכ שה יוצרות נתקי רגשיי. במגע ע רגשותיה
ממצא מעניי שעלה במחקר מתייחס לרמת המובחנות העצמית בקרב אמהות 

עלה כי דווקא אלו שעברו טיפול פסיכולוגי דיווחו על רמה . סיכולוגישעברו טיפול פ

יש להתייחס לתוצאות אלו במשנה זהירות בשל גודל . נמוכה יותר של מובחנות עצמית

שקיבלו טיפול היו אלו , ייתכ שהאמהות. א בהחלט תוצאות אלו הפתיעו, המדג

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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כ מראש המסוגלות ההורית שהפגינו יותר סימפטומי וגילו מצוקה גדולה יותר ול

 . ורמת המובחנות עצמית היו נמוכות יותר
לדווח בכנות , בעקבות הטיפול, שהאמהות למדו, סיבה אפשרית נוספת לממצא זה

, יש לציי כי בקבוצת האמהות. על רגשותיה ג כאשר רגשות אלו אינ נעימי וקשי

. לבי המובחנות העצמיתשעברו טיפול לא נמצא קשר בי רמות המסוגלות ההורית 

שהטיפול אפשר לאמהות להיות מודעות לתגובות , הסבר אפשרי לכ טמו בעובדה

בעוד ששינוי המובחנות העצמית מצרי תהלי תו , ההוריות שלה ולערו בה שינוי

הסבר אפשרי נוס שאמהות אשר ). Kerr & Bowen, 1988(אישי מעמיק וארו יותר 

 .ור הפרדה בי רגשותיה לבי תפקוד האמהיעברו טיפול למדו ליצ
המגבלה . למחקר הנוכחי מספר מגבלות ולכ יש להתייחס לממצאיו בזהירות

. הראשונה הינה גודל המדג אשר אינו מאפשר הכללה לכל האמהות שחוו פגיעה מינית

יש לציי שקיי קושי לאתר נבדקות שחוו פגיעה מינית עקב הסודיות , ע זאת

מגבלה נוספת הינה כי משתתפות המחקר .  המאפיינות את הנושא בדר כללוההסתרה

נדגמו מתו אתרי אינטרנט המארחי פורומי בנושאי אמהות כלליי ובנושא פגיעה 

. השימוש באתרי האינטרנט אינו מאפשר מעקב בטוח אחר האימהות הנבדקות. מינית

ת הצור לנבדקות הנתקלות בנוס השימוש בדר זו מקשה על מת עזרה והסבר במיד

כמו כ העברת השאלוני בדר זו מצמצמת את . בקשיי במת תשובות לשאלו

מגבלה שלישית . האפשרות להגיע לכלל אוכלוסיית האמהות שחוו התעללות מינית

טווח זה לא . נוגעת לטווח הגילאי המתייחס לזמ בו התקיימה ההתעללות המינית

, ולבסו.  השפעה לגיל בו הנפגעות חוו את הפגיעה המיניתהוגבל ולכ יתכ כי קיימת

סביר להניח כי . עוצמתה ומש קיומה, אי התייחסות בשאלו לסוג הפגיעה המינית

למשתני אלו קיימות השלכות אודות מצב הנפשי של הנפגעות ולדר עיבוד החוויה 

 .וההתמודדות עמה
תוצאותיו . תרומות חשובותלמחקר הנוכחי מספר , למרות המגבלות, ע זאת

מאוששות ממצאי מחקרי קודמי לגבי הקשיי עמ מתמודדות אמהות שעברו 

ברמה . פגיעה מינית בילדות והשלכותיה על תפקודי משפחתיי והוריי

הבנת הקשר בי התעללות מינית בילדות לבי מובחנות עצמית ומסוגלות , התיאורטית

בנת הדפוסי המשפחתיי הספציפיי העלולי עשוייה לסייע בה, עצמית הורית

, דוריתהיא עשוייה לשפו אור על התיאוריה הבי, בנוס. להיקשר לפגיעה מינית

הדהוד . עלולי לעבור מדור לדור, כמו ג אירועי לח, דפוסי משפחתיי, לפיה

, השפעת חווית הפגיעה המינית בילדות מקושרת לתפקודי אמהיי ולהורות לקויה

 & ,Repetti, Taylor(ולהשפיע על הדור הבא ,  את האווירה המשפחתיתרהעלולה לעכ
Seeman, 2002 אצל Testa et al., 2011 .( באופ תיאורטי קיימת אפשרות לתוצאה של

 הבנה זו חשובה ).Testa et al., 2011(שיהוו קורב לפגיעה מינית , דור נוס של ילדי

דורית של פגיעה מינית ודפוסי משפחתיי והוריי ביותר לצור מניעת העברה בי

 .בלתי יעילי ובלתי מסתגלי
ברמה היישומית הבנת קשרי אלו עשוייה לתרו בתכנו דרכי לטיפול בקשיי 

נית להקיש מהתוצאות לעבודת היוע . משפחתיי בקרב אמהות שחוו פגיעה מינית

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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 התעללות מינית בילדות על אמהות הבנת היוע את ההשלכות של. החינוכי בבית הספר

היוע יוכל . תוכל לסייע לגלות אמפתיה כלפי הורי הפוגעי בילדיה באופני שוני

ולעודד אות לקבלת טיפול , ללא שיפוטיות כלפי ההורי, להאיר נקודות חשובות אלו

ת יאפשרו לילד לגדול בבי, שיבחרו לערו שינוי בדפוסי התנהגות, הורי. והדרכה

בזכות מודעות זו . מכיל ומטפח ויהיו מודעי להשלכות התנהגות ההורית על הילדי

שאינ מיטיבי , נית יהיה לקטוע את העברה הבי דורית הכוללת דפוסי הוריי

מכילי , ולאפשר לילדיה לזכות לגדול ע הורי המסוגלי להיות תומכי

 .  ואמפאטיי
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 86 אלקיי ומשה ישראלאשוילי טל שמר

תפיסת המסוגלות ) רק(הא : ילדי להורי גירושי

 ?הזוגית נפגעת

 טל שמר אלקיי ומשה ישראלאשוילי
 

 תקציר
בספרות המחקרית קיימות עדויות להשפעה השלילית של גירושי הורי על תפיסת המסוגלות 

המחקר הנוכחי בח את האפשרות שההבדל בי מתבגרי ופרחי בגרות . הזוגית של ילדיה

אינו תחו רק לנושא תפיסת המסוגלות , לעומת אלה שהוריה נשואי, ריה גרושישהו

הזוגית אלא ג מחלחל לתפיסות המסוגלות בתחומי חיי אחרי ולתחושה הכללית של 

             פרחי בגרות299מתוכ , משתתפי 509במסגרת המחקר נבדק מדג שכלל . קוהרנטיות

שנחלקו באופ שווה על פי המגדר והמצב המשפחתי של , )1817 ( מתבגרי210  ו)2518(

תפיסת מסוגלות עצמית , המשתתפי מילאו שאלוני הבודקי תפיסת קוהרנטיות. ההורי

ממצאי . לזוגיות ולהורות עתידית, לקבלת החלטות קריירה, ותפיסות מסוגלות ללמידה, כללית

המסוגלות הכללית והמסוגלות , ותתפיסות הקוהרנטי, ברמה הכללית, המחקר מלמדי כי

בהקשר לתפיסות . לזוגיות נמוכות בקרב נשי שהוריה גרושי יותר מכל הנחקרי האחרי

לקבלת החלטות קריירה ולהורות , נמצא שתפיסות מסוגלות ללמידה, מסוגלות ספציפיות

. יבהשוואה למי שהוריה גרוש, גבוהות יותר בקרב נחקרי שהוריה נשואי, עתידית

המסקנה הכללית העולה מתו ממצאי המחקר הינה שחווית החשיפה לגירושי ההורי עלולה 

לכ יכולות להיות השלכות מעשיות . ובמיוחד בקרב בנות, לזלוג לתפיסות כלליות של מסוגלות

 .  המתייחסות לתפקיד היוע החינוכי בעת המפגש והעבודה ע תלמידי שהוריה גרושי
 
 

 מבוא
נוכחי עוסק בבחינת גבולות ההשפעה של גירושי ההורי על אספקטי שוני המחקר ה

המחקר בח אפשרות קיומ של הבדלי . של תפיסת המסוגלות האישית של ילדיה

שהוריה גרושי לבי אלה )  בסו המאמר1ראו הערה (בי מתבגרי ופרחי בגרות 

 . ובהקשרי ספציפייבתפיסת מסוגלות אישית במובנה הכללי, שהוריה נשואי
 

 גירושי הורי והשפעת על הילדי
בישראל  . במגמת עלייה אצבישראל בפרט נמוגירושי במדינות מערביות בעול שיעור ה

, כיו; י הגירושי במגזר היהודירבמק 65% עלייה של כנרשמה במהל העשור האחרו

ית  המרכזלשכהה( מכלל הזוגות המתחתני בישראל מתגרשי לאחר מכ 27%כ

 . )2011, לסטטיסטיקה
שיעור הגידול הגבוה באחוז הגירושי הביא חוקרי רבי לבחו את השפעות 

אמנ יש חוקרי הטועני שלגירושי , ככלל .במגוו היבטיהגירושי על ילדי 

א רוב החוקרי אוחזי בדעה , ההורי עשויה להיות השפעה חיובית על הילדי

המציבות ילדי שהוריה גרושי במעמד של השפעות שליליות יקר שלגירושי יש בע

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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 ,Amato, 2005; Amato & Sobolewski, 2001; Huurre, Junkkari, & Aro(קבוצה בסיכו 
2006; Wauterickx, Gouwy, & Bracke, 2006 .( דעה זו מתבססת בעיקר על מחקרי

ומה , בוצות מתאימותתו השוואה לק, אור שעקבו אחר ילדי שהוריה התגרשו

, עלה שבקרב ילדי שהוריה גרושי עלולי להתפתח לאחר מכ קשיי רגשיי

 ,Bjarnason et al., 2003; Goodman & Pickens(התנהגותיי ולימודיי , חברתיי
2001; Storksen, Roysamb, Gjessing, Moum, & Tambs, 2007; Wauterickx et al., 

2006; Yongmin, 2001 .( העדויות המחקריות מלמדות שסוג הקושי שעלול להתעורר

כלומר ה נוטות לסבול , אופ מופנב לגירושי נוטות להגיב בנות: ה/תלוי במי הילד

 Huurre et al., 2006; Oldehinkel, Ormel, Veenstra, De( והערכה עצמית נמוכה דיכאומ
Winter, & Verhulst, 2008; Storksen, et al., 2007( ;מגיבי לגירושי, לעומת, בני 

בעיות , התנהגות אנטי סוציאלית/התנהגות הפרעותאופ מוחצ יותר ומפגיני ב

 & ,Malone et al., 2004; Martinez, Charles(גופניות וקונפליקט ע דמויות סמכות 
Forgatch, 2002; Storksen et al., 2007(. כמו כ התברר שההשפעה הספציפית של 

ת /או השלב ההתפתחותי בו נמצא/גירושי ההורי יכולה להשתנות ג בהתא לגיל ו

נמצא שמתבגרי שהוריה גרושי חווי קושי , לדוגמה). Lansford, 2009(ה /הילד

כגו גיבוש ההערכה , אופייני לגיל ההתבגרותבהתמודדות ע נושאי התפתחותיי 

 ).Goodman & Pickens, 2001; Sun, 2001(העצמית 
 

  תקופת הבגרות הצומחתהשפעות הגירושי לטווח הארו 
) גיל(לאחרונה ניתנת תשומת לב עיונית ומחקרית מיוחדת לבחינת ההבדלי בי תקופת 

בגרות "המכונה , )2519גילאי (לתקופת החיי שלאחריה ) 1810גילאי (ההתבגרות 

קופת ההתבגרות כוללת בעוד ת, לדעת החוקרי. )Emerging Adulthood(" צומחת

מאופיינת תקופת הבגרות הצומחת , חיפוש הגדרה מתאימה לזהות העצמית של הפרט

בניסיו לתרג את ההגדרה שהחלה להתגבש לכלל מסקנות התנהגותיות שבמובני 

תקופת הבגרות הצומחת מאופיינת , על כ. רבי יעצבו את מסלול חייו של הפרט

חקירה של כיווני חיי  ושינוי בלתי פוסק, ונותבחיפוש יזו של התנסויות מגו

 הג שתקופת הבגרות ).Arnett, 2000, 2007(בחינה של מגוו תפקידי חיי ו ,אפשריי

הצומחת עלולה להיות מאופיינת בנטייה להתנהגויות קיצוניות וחתירה להתנסויות 

גיל ר מתקופת המעב, קרי; התכלית שלה אינה שלילית בעיקרה, )סמי: כגו(בעיתיות 

רצויי  כולל תהליכי ,בקרב כלל האוכלוסייה, ההתבגרות לתקופת הבגרות הצומחת

הרומנטיות והאחרות , המזיני את ההחלטות התעסוקתיות התפתחותשל צמיחה ו

 . );Galambos, Baker, & Krahn, 2006 Arnett, 2007(לאור יעצב האד את מסלול חייו 
זאת , ות שונה עבור פרחי בגרות שהוריה גרושימציאות זו עלולה להי, אול

מכיוו שה מגיעי לשלב התפתחותי זה כשה נושאי עמ קשיי ובעיות בלתי 

אפשרות זו זוכה לתמיכה . ובעיקר מגיל ההתבגרות, פתורות מהתקופה שקדמה לה

 על קשיי מדווחישהוריה גרושי פרחי בגרות ממצאי מחקרי המצביעי על כ ש

 Amato(ופת הבגרות הצומחת ג בתק, בהשוואה למי שהורי לא התגרשו, י יותררב
& Sobolewski, 2001( .בהשוואה , פרחי בגרות שהוריה גרושינמצא ש, לדוגמה, כ
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מתקשי ביצירת , מיטביות נפשית פחותהסובלי מ,  שהוריה נשואיפרחי בגרותל

 & Amato (סי סבוכה ע הוריהזוגיי ושימור ומדווחי על מערכת יחקשרי 
Sobolewski, 2001; Cartwright, 2006; Cui & Fincham, 2010; Peters & Ehrenberg, 

2008; Stroksen et al., 2007( . מחקרי אחרי מעלי את האפשרות שהקשיי ביצירת

ההופ , שהוריו התגרשו, קשרי ושימור נעוצי בחוסר גיבוש של זהות המתבגר

 ,Cartwright, 2006; Mullis, Mullis, Schwartz, Pease, & Shriner( פרח בגרות להיות
2007 .( 

חשוב לציי כי רוב המחקרי שעסקו בהשפעות ארוכות הטווח של גירושי ההורי 

במחקרי אלה נמצא שגברי שהוריה גרושי . התמקדו בעיקר בתחו הזוגיות

מחזיקי בתפיסת מסוגלות , ת זוגסומכי פחות על היכולות הזוגיות של בנו

בת הזוג        /פחות מסוגלות לפתרו קונפליקטי ע בוחשי , לנישואי נמוכה יותר

)Dostal & Langhinrichsen-Roh1ling, 1997; Sergin & Taylor, 2006;Cui, Fincham, & 
Pasley, 2008(.  עד כה כמעט ולא בוצעו מחקרי שבחנו את תפיסת המסוגלות

או תפיסות מסוגלות ספציפיות /ו) Scholz, Dona, Sud, & Schwarzer, 2002(הבסיסית 

מכיוו שרכישת . לקריירה ולהורות עתידית, כגו תפיסת מסוגלות ללמידה, מגוונות

תחושת מסוגלות בתחומי ספציפיי מהווה חלק מהותי בתהלי החקירה העצמית של 

יש מקו חשוב בתהליכי ההתנסות וקבלת ומכיוו שלתחושות המסוגלות , מתבגרי

יש מקו לבחינה מסודרת של השפעת גירושי ההורי על , ההחלטות של פרחי בגרות

 .תפיסת המסוגלות במגוו תחומי
 

 גירושי הורי ותפיסת מסוגלות 
אמונת האד ביכולתו לארג מתייחס ל) self-efficacy(המושג תפיסת מסוגלות 

 ,Bandura( התנהגות על מנת להתמודד ע מצבי עתידיי ולהוציא אל הפועל דרכי
מכיוו שבמצבי גירושי הילד לרוב חווה תחושה של חוסר שליטה על החלטות . )1997

יש לצפות שגירושי ההורי יעוררו אצל הילד תחושה , ההורי ועל התהלי בכללותו

י ההורי עלולי לטווח ארו גירוש, יתרה מזו. בוטה של חוסר שליטה לגבי המתרחש

לפגוע לא רק בתחושת השליטה ביחס למצבי אישיי ומשפחתיי אלא לחלחל ג 

. למגוו של הקשרי אחרי ומסתעפי הנוגעי לנושאי של שליטה וניהול החיי

ידוע כי חשיפה לחוויה של גירושי ההורי משפיעה על תחושת היכולת להתמודד , למשל

 ;Sandler, Tein, Mehta, Wolchik, & Ayers, 2000( ע לחצי בקרב ילדי הגירושי
Sandler, 2001 .(גירושי ההורי עלולי להשפיע ג לטווח ארו על המידה בה הילד

. התמודדות במצבי למידה: המתבגר יאמי ביכולתו להתמודד ע משימות לוחצות כגו

 על מכלול הוויית הביסוס העיוני לטענה בדבר ההשפעות הפולשניות של גירושי ההורי

על פי מודל זה ). Hansen, 1997(של הנס " תכנו חיי אינטגרטיבי"הילד נמצא במודל 

קיי קשר הדדי בי מכלול הנושאי המעצבי את תפיסות העול וההחלטות 

 פגיעה באחד מהתחומי , לכ. ובמיוחד בתקופת הבגרות הצומחת, שמקבלי צעירי

או למנוע פרידה /אישי זוגי ומסוגלות לשמר קשר ביפגיעה בתחושת ה: לדוגמה

 עלולה להשפיע ג על תחושת המסוגלות של האד ביחס ליכולתו להתמיד וגירושי 
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או באמונתו ביחס ליכולתו להשפיע על תהליכי /בתעסוקה לאור זמ ו

 . סביבתיי במקו בו הוא גר/קהילתיי
ט לחלוטי בבחינת השפעת גירושי מחקרי שנערכו עד כה התמקדו כמע, כאמור

מספר , זאת ועוד. ההורי על המסוגלות לניהול יחסי רומנטיי וחיי נישואי

לעומת , המחקרי שעסקו בתחושת הקוהרנטיות בקרב צעירי  שהוריה גרושי

הכוונה לתפיסה " קוהרנטיות"במושג . מצומצ ביותר, צעירי שהוריה לא התגרשו

. )Antonovsky, 1987(נית לניבוי ובעל משמעות , ת עולמו כמובגלובלית של הפרט א

בספרות מדווח . מושג הקוהרנטיות קשור לתחושת המסוגלות הכללית של הפרט, בפועל

רק על שני מחקרי אשר בחנו את הקשר בי גירושי ההורי לבי תחושת הקוהרנטיות 

 תפיסתהנ בעלי  מבוגרי שהוריה התגרשונמצא כי . של צעירי ומבוגרי

 ,Wolf, Elston, & Kissling(יחסית למבוגרי שהוריה נשואי נמוכה  קוהרנטיות
כ ג נמצא שתפיסת הקוהרנטיות של פרחי בגרות גבוהה יותר ככל שרמת ). 1989

הקונפליקט בי הוריה נמוכה יותר ואיכות הקשר שלה ע ההורי טובה יותר          

)Retterath, 1995( .   
הספרות הקיימת ביחס להשפעת גירושי ההורי על תפיסת המסוגלות , לסיכו

אי בספרות ; בקרב פרחי בגרות עוסקת בעיקר בבחינת ההשפעה על זוגיות ונישואי

או תפיסות /דיווח משמעותי על מחקרי שבחנו את תפיסת המסוגלות הכללית ו

תפיסות מסוגלות , כאמור. מסוגלות ספציפיות בקרב פרחי בגרות שהוריה התגרשו

, ספציפיות וכלליות אלה הנ חלק מהותי מחקירת העצמי של המתבגר ופרח הבגרות

יש לה השפעה משולבת על תפיסות הפרט ) Hansen, 1997(ועל פי המודל של הנס 

על רקע זה המחקר הנוכחי התמקד בבחינת שאלות הקשורות . בתחומי השוני

בקרב מתבגרי ומי שכבר נמצאי בתקופת , וכלליתספציפית , לתחושת מסוגלות

תו השוואה בי צעירי שהוריה גרושי למי שהוריה לא , הבגרות הצומחת

 .התגרשו
לבדוק את ההבדלי בי מתבגרי ופרחי , א כ,  מטרת המחקר הנוכחי הייתה

מית תפיסת מסוגלות עצ, בגרות שהוריה גרושי לאלו שהוריה נשואי בקוהרנטיות

חקירה כללית ותפיסות מסוגלות עצמית ספציפיות בתחומי אשר סביב מתמקדת ה

. זוגיות והורות עתידית, קריירה, לימודי: בתקופת הבגרות הצומחתעצמית ה

  הכללית והספציפיות ההשערה הכללית הייתה שתפיסות הקוהרנטיות והמסוגלות 

בוהות מאלו של צעירי שהוריה של מתבגרי ופרחי בגרות שהוריה נשואי יהיו ג

 . נבדקו ג ההבדלי בי המיני ובי מתבגרי לפרחי בגרות, בתו כ. גרושי

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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 שיטה
 

 נבדקי 
  מתבגרי210 ו 2518 בני  פרחי בגרות299מתוכ ,  נבדקי509במחקר השתתפו 

יה  צעירי שהורהיוכמחצית מהמדג .  גברי238 נשי ו271ובה ',  בכיתות יב

 . או פחות כשהוריה התגרשו18למחקר נבחרו רק צעירי שהיו בני . )N=236(גרושי 

על סמ תשובות המשתתפי , איתור הנבדקי ממשפחות גרושות נעשה בדיעבד

 .לשאלה בדבר המצב המשפחתי של הוריה
 

 כלי המחקר 
קוצרת גרסה המ במחקר הנוכחי השתמשנו ב:)Antonovsky, 1993( שאלו קוהרנטיות

 7 היגדי על סול ב 13הדיפרנציאל הסמנטי ומכיל בסגנו השאלו הנו . של השאלו

ה /הא יש ל הרגשה שאת: "לדוגמה, אשר ניסוח משתנה בהתא להיגד, דרגות

, )א פע לא=7, תמיד=1( "?ת מה לעשות בה/ה ויודע/ה מבי/ת במצבי שאת/נמצא

, מקור להנאה וסיפוק עמוק=1..." (יומיי ישה עושה בתפקידי היו /בדברי שאת"

 ככל שציו הנבדק גבוה יותר כ תפיסת הקוהרנטיות שלו .)מקור לשעמו וכאב =7

 .α=.77ציו המהימנות במדג במחקר הנוכחי הנו . גבוהה יותר

 שטר על ידי תורג לעברית :)Sherer & Adams, 1983 (שאלו תפיסת מסוגלות כללית

 היגדי 17השאלו הנו מסוג ליקרט ומכיל ). 1991,  עוזמצוטט אצלכפי ש, 1989(

אני מתקשה להתמודד ע רוב הבעיות הצצות ", "ת על עצמי/אני סומ": לדוגמה(

 מציי 1  מציי הסכמה מלאה ו7 רכאש,  דרגות7סול התשובות הנו ב . )"בחיי

 המסוגלות הכללית שלו ככל שציו הנבדק גבוה יותר כ תפיסת. היגדלהתנגדות מלאה 

 .α=.87ציו המהימנות במדג במחקר הנוכחי הנו . גבוהה יותר

 הנעשה שימוש בשבע משיקולי תוכ :)2001, מור(שאלו תפיסת מסוגלות ללמידה 

. השייכי לגור הלמידה האקדמית)  היגדי בשאלו המקורי24מתו (היגדי 

 ,"אני מצפה להצליח בלימודי": גמהלדו ( היגדי7השאלו הנו מסוג ליקרט ומכיל 

 4ב התשובות הנו סול .  )"מיומנויות הלימוד שלי מצוינות בהשוואה לאחרי"

ככל שציו הנבדק .  מציי הסכמה מוחלטת4 מציי התנגדות מוחלטת ו1כאשר ,  דרגות

במחקר ציו המהימנות במדג . גבוה יותר כ הוא חש מסוגלות גבוהה יותר ללמידה

 .=α. 79כחי הנו  הנו

,  שיפטכפי שמצוטט אצל, 1996, פולג ואיל(שאלו תפיסת מסוגלות להורות עתידית 

: לדוגמה (המנוסחי בזמ עתיד,  היגדי15 השאלו הנו מסוג ליקרט ומכיל :)2001

ת שמא /לעיתי אני חושש", "ה שאהיה מרוצה מכישורי בגידול ילדי/אני מאמי"

 מציי התנגדות 1כאשר ,  דרגות6ב התשובות הנו סול . )"אכשל בתפקידי כהורה

 ככל שציו הנבדק גבוה יותר כ הוא חש מסוגלות . מציי הסכמה מוחלטת6מוחלטת ו

 .=α. 90במחקר הנוכחי הנו  ציו המהימנות במדג . גבוהה יותר להיות הורה בעתיד

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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והועברו במחקר שני השאלוני הבאי תורגמו מאנגלית בשיטת התרגו הכפול 

 .  לבדיקת מהימנות ותוק)N=259(חלו 

 ,CDMSE( )Betz, Klein, & Taylor (שאלו תפיסת מסוגלות לקבלת החלטות קריירה
סול התשובות  . היגדי15, לאחר ניתוח גורמי, המכילשאלו מסוג ליקרט  ):1996 

 ביחס לתפיסת מוחלט מציי בטחו 5 מציי אי בטחו מוחלט ו1כאשר  דרגות 5הנו ב 

.   בניתוח גורמי נמצא כי השאלו כולל שני גורמי.המסוגלות לקבל החלטות קריירה

 היגדי 12כולל התפיסת מסוגלות עצמית לקבלת החלטות קריירה הגור הראשו הינו 

לתכנ מה עלי לעשות על מנת ", "לגבש תוכניותי לחמש השני הבאות ":לדוגמה(

ככל שציו הנבדק גבוה יותר כ הוא חש מסוגל ). "יירה בה בחרתלהצליח בהשגת הקר

השני הינו גור ה. α=.90ציו מהימנות גור זה הנו  . יותר לקבל החלטות קריירה

לשנות קריירה " :לדוגמה( היגדי 3כולל תפיסת מסוגלות עצמית להחלפת מקצוע ה

כ הוא חש מסוגל יותר ככל שציו הנבדק גבוה יותר . )"א אינ מרוצה מזו שבחרת

 . α=.85ציו מהימנות גור זה הנו . להחלי קריירה

שאלו מסוג  :)R-SE) (Morua & Lopez, 2005 (שאלו תפיסת מסוגלות לזוגיות

כאשר ,  דרגות9התשובות הנו ב סול .  היגדי22, לאחר ניתוח גורמי, המכילליקרט 

 בתפיסת המסוגלות לנהל מערכת חלט מציי בטחו מו9 מציי אי בטחו מוחלט ו1

הגור הראשו הינו . בניתוח גורמי נמצא כי השאלו כולל שני גורמי. יחסי זוגית

להביע בחופשיות את ": לדוגמה ( היגדי16כולל תפיסת מסוגלות עצמית לזוגיות ה

 ככל שציו )"ת/ה מדוכא/היא חש/בת הזוג כאשר הוא/לנח את ב", "צרכי ורצונותי

ציו מהימנות גור זה הנו . הנבדק גבוה יותר כ הוא חש מסוגל יותר לנהל קשר זוגי

α=.94  . 6כולל התפיסת מסוגלות עצמית לוויסות גבולות בזוגיות הגור השני הינו 

, "הוא טועה/בת הזוג כשהיא/להימנע מהעברת ביקורת על ב": לדוגמה(היגדי 

ככל שציו הנבדק גבוה .)"ה/ דברי בדרכובת הזוג לעשות/לכבד את רצו ב/לקבל"

. "אחר"ל" אני" ולבצע הפרדה בי היותר כ הוא חש מסוגל יותר לווסת גבולות בזוגיות

 . α=.82ציו מהימנות גור זה הנו 

מצבו , גילו, נבדקשאלות כלליות באשר למי ה  אשר כלל:שאלו פרטי אישיי

השאלו כלל שאלות , כמו כ. ל הוריומיקומו במשפחה ומצב המשפחתי ש, המשפחתי

תדירות , מי ההורה המשמור, על מאפייני תהלי הגירושי כמו הגיל בעת הגירושי

הא הגירושי היוו הפתעה לנבדק והא במהל , המפגשי ע ההורה שאינו משמור

שלוש השני שלאחר הגירושי חלו בחייו שינויי נוספי כמו נישואי חוזרי של 

 . ות/מעבר דירה והולדת אח,  ההוריאחד
 

 הלי 
 לאחר . באראוניברסיטאות ומכללותהועברו בשיעורי בלפרחי הבגרות השאלוני 

השאלוני ,  וממנהלי בתי הספרלשכת המדע הראשי במשרד החינוקבלת אישור מ

השאלו הועבר . בתי ספר ברחבי הארהועברו במדג נוחות ב' לתלמידי כיתות יב

. לאחר שנית לתלמידי הסבר כללי על מטרת המחקר,  באופ אנונימיבכתה
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 אוניברסיטאות ומכללותהועברו באופ דומה בשיעורי בלפרחי הבגרות השאלוני 

 שמולאו ,שאלוני 509שימוש בנעשה מחקר סופו של דבר לצור עיבוד נתוני הב. באר

  . מכלל השאלוני שהופצו56.5%המהווי כ, באופ מלא
 

 ממצאי
על מנת לבדוק את השערות המחקר העוסקות בהבדלי בי נבדקי שהוריה גרושי 

ובאינטראקציות בי מצב משפחתי של ההורי למי , לנבדקי שהוריה נשואי

נער ניתוח שונות רב ) גיל ההתבגרות ותקופת הבגרות הצומחת(ולתקופת החיי 

 ).   מיX תקופת חיי X מצב משפחתי(תלת כיווני ) MANOVA(משתני 
 

 הבדלי בי צעירי שהוריה גרושי לבי צעירי שהוריה נשואי 
בניתוח השונות נמצא כי בממוצע תפיסות הקוהרנטיות והמסוגלות של נבדקי 

 F(8,503)=8.58; p(שהוריה גרושי נמוכות מאלו של נבדקי שהוריה נשואי 
<.001; η=.12 .(ירי שהוריה גרושי לצעירי שהוריה נשואיבי צע, הבדלי אלו ,

לקריירה ,  תפיסת המסוגלות ללמידהנמצאו בשלוש תפיסות מסוגלות , מעבר למי

 .  מציג את הממוצעי וסטיות התק עבור משתני אלו1לוח . ולהורות עתידית
 

של תפיסות המסוגלות תו הבחנה על פי המצב סטיות תק  וממוצעי: 1  לוח
 חתי של ההוריהמשפ

הורי נשואי     

)N=272 ( 
 הורי גרושי

)N=231( 
 תפיסות המסוגלות 

 :בתחו
 מסוגלות ללמידה .)53 (3.24 .)41 (3.46
 מסוגלות לקבלת החלטות קריירה .)71 (3.30 .)69 (3.59
 מסוגלות להחלפת מקצוע .)92 (3.46 .)87 (3.55
 מסוגלות להורות עתידית .)72 (4.76 ).67 (4.93

 
נבדקי שהוריה גרושי נמוכה של  מלמד כי תפיסת המסוגלות ללמידה 1עיו בלוח 

תפיסת המסוגלות ; )F(1)=29.00 ;p <.001; η=.05(נבדקי שהוריה נשואי של מזו 

נבדקי של נבדקי שהוריה גרושי נמוכה מזו של לקבלת החלטות קריירה 

ונבדקי שהוריה גרושי   ; )F(1)=21.25 ;p <.001; η=.04(  נשואישהוריה

נבדקי שהוריה נשואי                  של מעריכי את מסוגלות ההורית העתידית כנמוכה מזו 

)(F(1)=10.79 ;p <.01; η=.02.  
 בניתוח השונות כי כל ההבדלי שנמצאו הנ מעבר לגיל הנבדקי , יש לציי

לעיל לא נמצאה אינטראקציה מובהקת בי המצב משפחתי של ההורי שתואר 

ההבדלי , כלומר. לתקופת החיי של הנבדק בקוהרנטיות ובתפיסות המסוגלות

בתפיסות המסוגלות בי צעירי שהוריה גרושי לצעירי שהוריה נשואי באי 

 . לידי ביטוי ה בגיל ההתבגרות וה בתקופת הבגרות הצומחת
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כדי לבדוק את האפשרות של קיו משתני מתווכי מסוג של אופ התנהלות      

תהלי הגירושי חושבו מתאמי פירסו וניתוחי רגרסיה במסגרת נבדקה התרומה 

להסברת השונות בכל אחד ) ראה להל(השולית של מאפייני תהלי הגירושי 

המוחלט כי  בדיקות אלה מעידי ברוב ממצאי. מהמשתני התלויי שנחקרו

מי ההורה , מה גילו של הנבדק בעת הגירושי,  קרילמאפייני תהלי הגירושי 

הא הגירושי היוו , מה תדירות המפגשי ע ההורה שאינו משמור, המשמור

הפתעה לנבדק והא במהל שלוש השני שלאחר הגירושי חלו בחייו שינויי נוספי 

 בסו 2ראו הערה (ות / מעבר דירה והולדת אח,כמו נישואי חוזרי של אחד ההורי

 .  אי תרומה מובהקת להסברת השונויות במשתני שנחקרו) המאמר
 

 הבדלי בי המיני 
מלמדי כי בארבעה משתני רמת תפיסת ) MANOVA(ממצאי ניתוח השונות 

הממצאי מצביעי על . המסוגלות בקרב נשי שהוריה גרושי הינה נמוכה יחסית

 : טראקציות בי המצב המשפחתי של ההורי למי הנבדק ביחס למשתני הבאיאינ
ותפיסת מסוגלות כללית            ) F(1,503)=4.62; p <.05; η=.01(תפיסת קוהרנטיות 

)F(1,503)=8.99; p <.01; η=.02 .( 
שנערכו על מנת , ע מבח שפיי) ONE WAY ANOVA(בניתוחי שונות חד כיווניי 

נמצא כי תפיסת הקוהרנטיות של , אילו קבוצות שונות באופ מובהק מהאחרותלבדוק 

נשי שהוריה גרושי נמוכה מתפיסת הקוהרנטיות של שאר קבוצות הנחקרי במדג 

)F(3)=8.38 ;p <.001; η=.05 .( עוד נמצא בניתוחי אלו כי תפיסת המסוגלות הכללית

לות הכללית  של נשי וגברי של נשי שהוריה גרושי נמוכה מתפיסת המסוג

 ).η=.05;F(3)=9.06 ; p <.001(שהוריה נשואי 
 

אינטראקציה בי מי המשיב ומצב משפחתי ביחס לתפיסות   :1תרשי 
 הקוהרנטיות והמסוגלות הכללית
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ותפיסת מסוגלות לוויסות ) F(1,503)=6.97; p <.01; η=.02(, תפיסת מסוגלות לזוגיות

  ).F(1,503)=8.12; p <.01; η=.02.( בזוגיות גבולות
שנערכו על מנת , ע מבח שפיי) ONE WAY ANOVA(בניתוחי שונות חד כיווניי 

נמצא כי בעוד שבקרב נבדקי , לבדוק אילו קבוצות שונות באופ מובהק מהאחרות

ל שהוריה נשואי תפיסת המסוגלות לזוגיות של נשי שהוריה נשואי גבוהה מזו ש

בקרב נבדקי שהוריה גרושי אי הבדל בי המיני בתפיסת המסוגלות ; גברי

תפיסת המסוגלות לזוגיות של נשי שהוריה נשואי גבוהה מתפיסת , בנוס. לזוגיות

עוד התקבל שתפיסת המסוגלות לזוגיות . המסוגלות של שאר קבוצות הנחקרי במדג

; η=.13(גברי שהוריה נשואי של גברי שהוריה גרושי נמוכה מזו של 

F(3)=24.75 ;p <.001.(  
התקבל אפקט אינטראקציה , באשר לתפיסת המסוגלות לוויסות גבולות לזוגיות

בעוד שבקרב נבדקי שהוריה נשואי תפיסת המסוגלות לוויסות גבולות לפיו מובהק 

תפיסת בקרב נבדקי שהוריה גרושי , בזוגיות של נשי גבוהה מזו של גברי

 F(1,503)=8.12; p(המסוגלות לוויסות גבולות בזוגיות של גברי גבוהה מזו של נשי  
<.01; η=.02 .( 

 
אינטראקציה בי מי המשיב ומצב משפחתי ביחס לתפיסת המסוגלות : 2תרשי 

 לזוגיות והמסוגלות לוויסות גבולות בזוגיות
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קשר בי תפיסות המסוגלות
קוהרנטיות ותפיסות , בי משתני המחקר) פירסו(ציג את מטריצת המתאמי  מ2לוח 

 .מסוגלות
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 תפיסת המסוגלות הכללית , מתאמי פירסו בי הקוהרנטיות: 2לוח  
 )N=509(ותפיסות המסוגלות הספציפיות 

 
וויסות 
גבולות 
 בזוגיות

 
החלפת  זוגיות

 מקצוע

קבלת 
החלטות 
 קריירה

 
 למידה

 
 כללית

 
 קוהרנטיות

תפיסת 
 מסוגלות

 :בתחו

 כללית .50**      

 למידה .33** .48**     

קבלת  .43** .42** .33**    
החלטות 
 קריירה

החלפת  .28** .27** .22** .38**   
 מקצוע

 זוגיות .27** .30** .25** .33** .35**  

וויסות  .27** .19** .17** .19** .20** .57** 
גבולות 
 בזוגיות

הורות  .42** .41** .29** .41** .25** .42** .35**
 עתידית

 **  p <.01  
 

, בי תפיסת הקוהרנטיות, בקרב כל המדג,  מלמד כי נמצא קשר חיובי2עיו בלוח 

תפיסות המסוגלות (תפיסת המסוגלות הכללית ותפיסות המסוגלות הספציפיות 

 ).  זוגיות והורות עתידית, קבלת החלטות קריירה, בלימודי
 
 דיו

המחקר הנוכחי הציע להתבונ על השפעות הגירושי מתו נקודת המבט של תפיסת 

המחקר הניח כי מכיוו שהגירושי ). Hansen, 1997(היכולת של הפרט ובאופ הוליסטי 

השפעותיה עלולות לחלחל , עלולי לגרו לילד לחוש חוסר שליטה לגבי המתרחש

באופ ספציפי נבדקה . קי בזוגיות ונישואיולא רק כאלה העוס, לתחומי מגווני

האפשרות שחשיפה לגירושי הורי תפגע בתפיסות הבסיסיות ביותר של קוהרנטיות 

, מצביעי על כ שילדי שהוריה גרושיממצאי המחקר , באופ כללי.  ומסוגלות

 ,בהשוואה למי שהוריה לא התגרשו, מדווחי על רמות נמוכות יותר, ובמיוחד בנות

 נישואילזוגיות ומסוגלות ל מסוגלות במספר אספקטי ולא רק בהקשר של פיסתל תש

)Cui et al, 2008; Dostal & Langhinrichsen-Roling, 1997; Sergin & Taylor, 2006 .(

ממצא זה תומ בטענה הכללית של המחקר ומרחיב את הידע ביחס להשפעה של גירושי 

 .הורי על ילדי
לקבלת ,  שהוריה גרושי תפיסות המסוגלות ללמידהעיריצבקרב נמצא כי 

ולהורות עתידית נמוכות בהשוואה למי שהוריה נשואי וכי נשי , החלטות קריירה
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, של תפיסות הקוהרנטיות, יחסית, שהוריה התגרשו מחזיקות ברמה הנמוכה ביותר

שר לקשר בי  ממצאי אלו יחד ע הממצא בא.המסוגלות הכללית והמסוגלות לזוגיות

מצביעי על ההשפעה , והקוהרנטיות) הכללית והספציפיות(כל תפיסות המסוגלות 

ההבדלי בי פרחי בגרות ומתבגרי הממצא כי . הגורפת שיש לגירושי על הילדי

נשארי , כלומר, לגיל הנבדקישהוריה גרושי לאלו שהוריה נשואי הנ מעבר 

ה בתקופת הבגרות הצומחת תומ ג הוא בהנחה בעינ ה בתקופת גיל ההתבגרות ו

הכללית שלגירושי ההורי השפעה מתמשכת על תפיסות המסוגלות של הילדי 

קשרי הממצאי המצביעי על העדר , זאת ועוד. בתקופות התפתחותיות שונות

; תפיסות הקוהרנטיות והמסוגלותבי למאפייני תהלי הגירושי בי מובהקי 

לשלילה השפעה מבחינת הגירושי הורי עומדי בפני עצמ נה לפיה טע את הימחזק

רועי אלו או אחרי י מעבר לא,ה/על המיטביות הנפשית והתפיסה העצמית של הילד

 .  היהמתרחשי בעקבות
לתפיסת המסוגלות של האד יש תפקיד מרכזי עבור התפתחותו התקינה 

, הגירושי).  Bandura, 1997(ורי דוגמת גירושי הה, והתמודדותו אל מול מצבי לח

מעצ טבע הנ תהלי אשר עלול לגרו לילד לחוש חוסר שליטה לגבי המתרחש ולכ 

אשר הנ חיוניות , תפיסות, ה עלולי לפגוע בתפיסות העצמי הבסיסיות ביותר שלו

 ;Cartwright, 2006( תואמות גיל  תלעמידות בלחצי ולעמידה במשימות התפתחותיו
Shek, 2008; Storksen et al., 2007; Winstok, Sherer, & Enosh, 2004 .( בעקבות

הממצאי עולה החשש כי התערערות התפיסה הפנימית של המסוגלות על מימדיה 

בקרב צעירי שהוריה גרושי עלולה לעכב ) הכלליי והספציפיי(השוני 

האופייניי ,  ת עצמית לתהליכי מעמיקי של חקירה עצמית וגיבוש זהוסמלהיכנ

מצטר , המחקר הנוכחי, זאת ועוד. לתקופת גיל ההתבגרות ותקופת הבגרות הצומחת

על המיטביות לשורה של מחקרי המראי כי ההשפעות ארוכות הטווח של הגירושי 

 וחול יטריוויאלוכי הגירושי אינ אירוע ממדיות הילדי מורכבות ורב הנפשית של 

ממצאי . אלא תהלי מורכב וארו שני, די פשוט מסתגליאשר אליו רוב היל

הנ מקיפות ומערערות ה חלקי לטענה כי השפעות הגירושי  אישורהמחקר מהווי 

את תפיסות העצמי הכלליות של קוהרנטיות ומסוגלות וה את תפיסות העצמי 

 ארוע חייהגירושי הנ זוגיות והורות ומעידי כי , קריירה, הספציפיות בלימודי

 . עליו כאד של ומערער את תפיסת היכולת שלו כמכלולהמשלי , בחיי הילדמכונ 
מעבר לתרומת המחקר בהעשרת הידע הקיי לגבי ההשלכות ארוכות הטווח של 

לתקופת בנוגע  ידע פיהמחקר מוסיממצאי , הילדיתפיסת היכולת של הגירושי על 

ובתהליכי של , מאופיינת בשינוי בלתי פוסקהו, חיי אשר זוהתה לאחרונה כייחודית

. )Arnett, 2000; Arnett, 2007(  תקופת הבגרות הצומחת חיפוש וחקירה עצמית

הממצא כי פרחי בגרות שהוריה גרושי מחזיקי בתפיסות מסוגלות נמוכות יחסית 

ההתנהלות . במשימות המרכזיות של תקופת הבגרות הצומחת הנו בעל משמעות רבה

ופת הבגרות הצומחת ע תפיסות מסוגלות נמוכות עלולה לפגוע באחת המשימות בתק

 נקודת הפתיחה של, כתוצאה מכ.   תהלי החקירה העצמית המרכזיות של תקופה זו
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 לשנות הבגרות עלולה להיות נמוכה י נכנסכאשר ה, צעירי שהוריה גרושי

 .  נשואיה שהורייבהשוואה למבוגר
השפעה הנבדלת שיש לגירושי הורי על של הההבנה מקדמי את ממצאי המחקר 

של  נשי שהוריה התגרשו מחזיקות ברמה הנמוכה ביותרבמחקר נמצא כי . נשי

 . המסוגלות הכללית והמסוגלות לזוגיות, תפיסות הקוהרנטיות
, ולא גברי, מדוע דווקא נשי שהוריה גרושיבעקבות הממצאי עולה השאלה 

לכ הסבר אפשרי  ?ה נמוכה יחסית של תפיסות הקוהרנטיות והמסוגלותמציגות רמ

הספרות מצביעה על כ . בפיתוח תפיסת העצמילהבדלי בי המיני יכול להיות קשור 

לפתח את הערכת העצמית ולהרגיש בטוחות במי שה דר , נוטות להגדיר עצמ נשיש

 ,Chatham-Carpenter & Defrancisco, 1998; Gilligan(מערכות היחסי בחייה 
1993; Samuolis, Layburn, & Schiaffino, 2001; ( .תחושות של אוטונומיה ,

 בעיקר זו, מתפתחות אצל מתו מערכות היחסי ע הסביבה, עצמאות ועצמיות

, גברי). Chatham-Carpenter & Defrancisco, 1998; Gilligan,1993( המשפחתית

פיתוח  , העצמית בעיקר דר אוטונומיה אישיתתפיסתנוטי לפתח את , לעומת

 ,Garbarino, Gaa, Swank, McPherson, & Gratch(עצמאות והפרדות מבית ההורי 
1995; Gilligan, 1993 .(נשי פגיעות יותר , הורי מתגרשיהכאשר יתכ ו, מתו כ

פרידת על  מסקנותיה מתו. יהבעקבות" שיעורי לחיי יותר לומדות"ולפרידה 

כפועל יוצא מכ עלולי להתערער ו, עצמ ויכולותיהעל  ה מסיקות מסקנות ההורי

 .היבטי שוני המזיני את תפיסות הקוהרנטיות והמסוגלות, ובאופ חזק יותר, אצל

 לגרו לה לתחושות הלהתמודד ע אתגר הנישואי עלולהמתקשי צפיית בהוריה 

יתכ , בנוס. ר במשאבי להתמודדות בחיי היומיושל חוסר שליטה במתרחש וחס

, הפרידה עקב מתקשות למצוא הגיו בסביבה העוינת שנוצרת , ונשי יותר מגברי

. מכיוו שה בונות את תפיסותיה העצמיות באופ חזק יותר על הסביבה המשפחתית

             ריגירושי ההורי מערערי אות רגשית במידה רבה יותר מגבייתכ ו, לבסו

)Huurre et al., 2006; Oldehinkel et al., 2008; Storksen et al., 2007 (. זה ערעור 

עלול לגרו לכ שתפיסת העצמית תפגע ועל כ ה יתקשו לחוות את חייה כהגיוניי 

 . רגשית ואת האתגרי והקשיי השוני הבאי בעקבות הגירושי כבעלי משמעות
של נשי ולוויסות גבולות בזוגיות מסוגלות לזוגיות י לתפיסת הי הנוגעהממצא

נמצא כי .  להבנת השפעות גירושי ההורימיוחדת משמעות י בעלהנשהוריה גרושי 

תפיסת המסוגלות לזוגיות של נשי אלו נמוכה מזו של נשי שהוריה נשואי ואינה 

נשי שהוריה גרושי וכי  ;)שהוריה גרושי ושהוריה נשואי(שונה מזו של גברי 

 תפיסת ,כלומר(מחזיקות בתפיסת המסוגלות לוויסות גבולות בזוגיות הנמוכה ביותר 

ממצאי , ככלל. )המסוגלות שלה לשמור על העצמי במערכת יחסי זוגית פחותה

המחקר הנוכחי מצטרפי לשורה של מחקרי המראי כי נשי שהוריה גרושי חוות 

 ,Chen et al., 2006; Mustonen, Huure(יות בהשוואה לגברי יותר קשיי בזוג
Kiviruusu, Hakkala, & Aro, 2011; Whitton, Rhoades, Stanley & Markman, 

לות לזוגיות אול המחקר הנוכחי בח באופ דיפרנציאלי את תפיסת המסוג). 2008

שר למשתני י באלממצאהסבר אפשרי  .גבולות בזוגיות של נשי אלוולוויסות 
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נמצא כי בנות ). Bandura, 1997(החברתית תאוריית הלמידה הזוגיות מתבסס על 

במידה  זוגיות ההורי  שלבדינאמיקהומעורבות מספקי  הזוגי שהוריהצופות במודל 

  לקונפליקט מבני כבר בילדות המוקדמת ה מגיבות באופ רגשי יותר . רבה יותר

ומעורבות יותר , )Cummings, Schermerhorn, Keller, & Davies, 2008( הורי

ג בבגרות הקשר ). Amato & Afifi, 2006(באינטראקציות ובוויכוחי משפחתיי 

 & ,Birditt, Miller, Fingerman(ע הוריה טעו וקרוב יותר  הרגשי שלה
Lefkowitz, 2009; Ferriman, Lubinski, & Benbow, 2009 ( ייתכ כי מעורבות

 זו ביחסי ע ההורי מביאה אות להפנמה והזדהות גדולות יותר של המודל גבוהה

כפועל יוצא מכ לפגיעה ו" מהי זוגיות"ללמידה רבה יותר מתוכו של , הזוגי בו צפו

  .  בכללותהחזקה יותר בתפיסת המסוגלות לזוגיות
הממצאי באשר להבדלי בי המיני מדגישי את החשיבות שיש להתייחסות 

, כאשר עוסקי במחקר על השפעות הגירושי על הילדי, רנציאלית לנשידיפ

ומצביעי על כ שכאשר באי לסייע לילדי שהוריה גרושי יש לחזק באופ נפרד 

  .שהחיי מזמני עבוראפשרויות מגוו הלהרחיב את  את הנשי על מנת
 

 המלצות יישומיות
 יישומיות בפיתוח תוכניות התערבות לממצאי המחקר יש השלכות, במישור היישומי

הממצאי שהתקבלו יכולי לסייע .  גרושי/ות שהוריה/ומניעה עבור מתבגרי

 לעבוד ע ילדי שהוריה התגרשו וע ההורי המתגרשי יות/ות חינוכיי/ליועצי

 .בכ שה מספקי נקודת מבט רחבה ומצביעי על כיווני סיוע אפשריי
ור לבנות ולגבש תוכניות התערבות שיחתרו לחיזוק תפיסות מהממצאי עולה הצ

התערבויות .  שהוריה גרושימתבגרי ופרחי בגרותהקוהרנטיות והמסוגלות בקרב 

, פרחי הבגרות עצמ/אלו יכולות להיות באמצעות שיחות פרטניות ע המתבגרי

פרחי /באמצעות הדרכת הורי למתבגרי או באמצעות קבוצות תמיכה למתבגרי

יש חשיבות בבניית , נראה כי במקביל לקבוצות תמיכה רב מגדריות, בנוס. בגרות

אשר יכללו סיוע ,  שהוריה התגרשואו נשי פרחי בגרות/מתבגרות וקבוצות תמיכה ל

לחזק את תפיסות הקוהרנטיות והמסוגלות הכללית שלה וחיזוק העצמי הנפרד לנשי 

 לגבש תוכניות של הדרכות הורי אשר יעשירו את חשוב, לבסו.  שלה בתו קשר זוגי

, בתו כ. מתבגרי ופרחי בגרותידע ההורי על ההשפעות הכוללות של הגירושי על 

 שיש לגירושי על הדיפרנציאליתהשפעה על היש להעשיר את הידע של ההורי ג 

   .נשי
הותיות המחקר הנוכחי מצטר לשפע העדויות ביחס להשלכות המ, כ או אחרת

ת ופרח הבגרות את /על תחושות ותפיסות המתבגר, שעלולות להיות לגירושי ההורי

נדרשת מדיניות ברורה ומחייבת ביחס , על כ. את סביבתו ואת החיי בכלל, עצמו

ת וההורי העוברי את /ספרית לבי המתבגרלמכלול היחסי שבי המערכת הבית

 . ת זה/יהיה מפלטו של מתבגרשכ לעתי בית הספר , חווית הגירושי
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 :1הערה  
אימצנו את ההצעה של " Emerging Adult"מכיוו שאי בנמצא מונח אחיד עברי לביטוי 

פרח "המונח ". פרח בגרות"והשתמשנו בביטוי ) טל שמר אלקיי(הראשונה המחברת 

הבגרות "ת בתקופת / ויש להניח כי נמצא1825ת /ה ב/מתייחס לצעיר" בגרות

 ).Emerging adulthood" (הצומחת
 

 :2הערה 
). 2010(' ט, להרחבה על הממצאי לגבי מאפייני תהלי הגירושי ראו שמר אלקיי

בי פרחי בגרות  המסוגלות העצמית בתכנו חיי אינטגרטיבי תפיסהבדלי בת

, עבודה לש קבלת תואר דוקטור. שהוריה גרושי לפרחי בגרות שהוריה נשואי

.תל אביב, אוניברסיטת תל אביב, ס לחינו"ביה
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  פנאי שעות בילוי ואופ לחיי משמעות תחושת בי הקשר

 2אובדניות נטיות לבי

 חסי שלומיתומלכא  מיכל ,אביעדיק'וילצ יעל
 
 

 תקציר
על הנטייה , או היעדרה,  לקיו תחושת משמעות לחיישישהמחקר בוח את ההשפעה 

וכ את הקשר בי בילוי שעות הפנאי לבי משמעות החיי ונטיות , האובדנית בקרב בני נוער

המחקר  . 1815 יליתלמידות  אולפנה בג,  בנות דתיות100 השתתפומחקר הנוכחי ב. אובדניות

 זה ממצא. העלה קיו קשר מובהק בי רמה נמוכה של משמעות לחיי לבי נטייה לאובדנות

 הוא  שכ, ההתבגרות בגיל) ונערי( נערות בחינו העוסקי לאנשי בעיקר, ביותר משמעותי

 פיתרו ע בבד בד, המודרנית המערבית בחברה הנפוצה ההתאבדות לתופעת הסבר מציע

, וטיפול התערבות, מניעה תוכניות בניית לקד עשויות המחקר תוצאות; לתופעה וישי שריאפ

 משמעות מציאת על להתבסס אמורות אלה תוכניות. לאובדנות הקריטיי בגילאי בעיקר

 .לחיי

 .התאבדות , לוגותרפיה, משמעות חיי,  ויקטור פראנקל:מילות מפתח
 
 

 מבוא
 ילדי ובני נוער שהגיעו עקב 653 בבתי חולי באר  נרשמו בחדרי המיו2009בשנת 

 מקרי 141ת התאבדות של בנות וניסיונו 512( מה היו בנות 78.4%, ניסיו התאבדות

ושמונה מקרי  1410  מקרי בגיל174, 1715 מקרי של ילדי בגיל 471; )של בני

עשיית , תאבדות משמעניסיו ה .)2010, המועצה הלאומית לשלו הילד (9מתחת לגיל 

כאשר , במתכוו של אד כנגד עצמו) הרעבה עצמית: כגו(או אי עשיית מעשה , מעשה

 ). 2007, אדלשטיי(האד מבי ויודע את משמעות מעשיו 
נפשית , גיל ההתבגרות הוא תקופת התפתחות בה חלי שינויי מהירי גופנית

תקופה קריטית זו .  בגיל זהדווקא, וחברתית ומכא שיעורי ההתאבדות הגבוהי

מצוקות אלו . מתחי וסכסוכי בבית ומחוצה לו, בלחצי חברתיי, לעיתי, מלווה

). 1994, ואחריפינוס (ואחרות עלולות להתבטא באורח קיצוני בניסיונות התאבדות 

, הכוח שיכול לעזור לנער או לנערה להתמודד ע סבל ומצוקה) 1981(לדידו של פראנקל 

הדח והרצו העמוקי ביותר של , "שאיפה למשמעות"מתמקד ב, כל שיהיוקשי כ

ריק "איבוד ההרגשה שיש פשר לחיי נחווה כ. האד למציאת פשר  לחייו ולהבנת

 לחומרי התמכרות ותוקפנות, דיכאוהמתבטא בעיקר בשעמו ובתחושות " קיומי

                                                      
מחקר זה התאפשר תודות למימו של המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרו ורשות  2

 המחקר
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דות לא מעטי מקור בריק קיומי ובתחושה כי החיי איבדו את מקרי התאב .כימי

  ).Fitzpatrick, 2009(משמעות 
המחקר הנוכחי הוא ראשו  מסוגו שנער באר הבוח אמפירית את סוגיית הקשר 

לבי נטייה   , פראנקל של התיאוריה לפי, בחיי משמעות חוסר תחושתשבי 

. לאובדנות נטייה לבי הפנאי בשעות ילותפע חוסר בי הקשראת  וכ. לאובדנות

. לאומי הדתי מהמגזר 1815 בגילי נורמטיביות בנות מאה בקרב המחקר התבצע

מרבית המחקרי העוסקי בקשר שבי התנהגות אובדנית ומשמעות חיי התבססו על 

על מתבגרי שניסו להתאבד או על היינו , נבדקי מקרב האוכלוסייה הפסיכיאטרית

בשני האחרונות הופנתה תשומת הלב המחקרית לעבר , בר.  מבוגרינבדקי

 Garrison, McKeown, Valois, & Vincent, 1993 ; Reinherz et (מתבגרי בקהילהה
al.,1995.( 

 ובפיתוח אסטרטגיות   לכיווני מחקר אלו חשיבות עליונה בזיהוי גורמי סיכו

הוא מדגיש . דב נוס למחקרי כאלהמחקרנו משמש נ). 2003, שר(התערבות ומניעה 

, את הריק הקיומי כגור סיכו ואת הלוגותרפיה כאסטרטגיית מניעה ושיקו

 לקט(אסטרטגיית מניעה אשר כבר מופעלת בצורה מוצלחת במניעת השימוש בסמי 

  ). 2004, וליפציגר
 

 חיפוש משמעות לחיי
, סבל למצבי מענה נותנותה הומניסטיות תיאוריות להתפתח החלו האחרונות בשני

 חיפוש בדבר, פראנקל ויקטור של התיאוריה ובעיקר, אנוש בני של ומכאוב מצוקה

רואה  Frankl, 1969, 1978, 1981, 1982, 1984, 1985, 2000) (פראנקל. לחיי משמעות

צור . שהמניע הראשוני בחייו הוא הרצו העז למצוא משמעות בחייו, באד יצור רוחני

           פראנקל לפי. דינאמי ואוניברסאלי, הוא תמידי, ע במוטיבציה האנושיתהטבו, זה

   התבונה  לו סגולי, ייחודי ברכיב בעול היצורי משאר שונה האנושי היצור) 1982(

 ובהשקפתו בגורלו שולט, פעיל אלא ונשלט סביל אינו בתבונה שניח אד). נאוס(= 

  ).Fabry, 1988( בחירה יכולת ובעל
 ה שלמענה במטרה להכיר שואפי האד בני, )Frankl,1985 ,2000  (פראנקל לפי

 מטרה מונחי חיי. ייחודי עצמי ומימוש אישי ביטוי של תחושה שתעניק מטרה, חיי

 ממציאי  אינכי בני האד, סבור )Frankl, 1984(פראנקל .  משמעות כבעלי נתפסי

, ד יש תפקיד או יעוד ייחודי בחיילכל א. האת פשר קיומ אלא מגלי אות

היכולת . ומשמעות החיי היא לקיחת אחריות למימוש הפוטנציאל הייחודי הטמו בו

להגיע לדרגה גבוהה ומלאה של משמעות היא על ידי התנסות בחוויות שה מעבר 

 .לחוויות ולצרכי הרגילי בחיי היו יו
תייחס באופ ייחודי למושג מ) Klinger,1977 (בדומה לפראנקל ג קלינגר 

כוונתו לחוויה של , לדבריו כאשר אד טוע שחייו משמעותיי". משמעות החיי"

. לתחושת ייחודיות ולפעילויות בעלות ער רגשי, בי אישיימעורבות רגשית ביחסי 

אד הרואה את חייו כחסרי משמעות חש כי אי ביכולתו לממש מטרות , לעומת זאת

 .  שהמטרות איבדו מחשיבותאו, בעלות ער
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 בשלוש חיי משמעות למצוא נית כי סבור) Fabry, 1988; 1985 ,1981 (פראנקל

 תחביבי, יצירה, עבודה (לחיי נות שהפרט מה, פעילי חיי  עשייה: דרכי

, היופי חוויות (מהחיי מקבל שהפרט מה  בחוויה התנסות; )למשימה ומסירות

 יכול הוא אי אותו, לגורלו הפרט מתייחס בו האופ  סבל ;)ערכי, האהבה, האמת

' למה 'איזה לו שיש מי: "ניטשה  של מדבריו מצטט )97'  עמ1981 (פראנקל. לשנות

 ולעמוד לחזק כדי לחיי מטרה  "למה"". 'אי 'כל כמעט לשאת יוכל, יחיה שלמענו

 מציבי את הערכי )Reker & Wong, 1988(וונג ריקר ו. הוויית של הנורא "אי"ב

רשימה ספציפית יותר של מקורות . והאמונות של האד כמקור לתחושת המשמעות

, )אלטרואיז(זולתנות , יחסי בי אישיי: היא, המספקי משמעות לחיי לדיד

, אקונומיביטחו סוציו, סיפוק צרכי בסיסיי, פעילות יצירתית, פעילות דתית

סיבות , פעילויות הדוניסטיות, מסורת ותרבות, ישייהישגי א, פעילויות פנאי

מקורות אלו מתייחסי לתחושה כללית של . חברתיות פוליטיות וקשר ע הטבע

כאשר מתבצעת . משמעות לחיי ולכ ה כוללי ג תחומי חומריי ובסיסיי

הנאות  .1:  נית לעמוד על ארבע רמות שונות, של תחושת המשמעותלעומק בחינה

מימוש הפוטנציאל . 2; )פעילויות יצירתיות, כגו פעילויות פנאי (ניסטיות ונוחותהדו

 שירות הזולת. 3; )פיתוח כישורי, קורסי העשרה, אישייכגו הישגי  (האישי

, כגו התנדבות לאומית(או חברתית רחבה יותר , והתחייבות למסגרת פוליטית

 המכילי משמעות אימו ערכי. 4; )השתייכות למפלגה פוליטית או לתנועת מחאה

        )מסורת ותרבות, נורמות חברתיות, כגו פעילות דתית(אוניברסאלית ומטרה נעלה 

)Reker & Wong, 1988( . 
מוצאי כי אנשי שחווי משמעות ברמות שלוש , המחקרי התומכי בחלוקה זו

מכא .  ושתייחשי מלאות וסיפוק גבוהי יותר מאשר אנשי ברמות אחת, וארבע

יש חשיבות להתייחסות לרמות הגבוהות יותר , שבבחינה של תפיסת משמעות חיי

המחקר , בר). Reker & Wong, 1988(המצביעות על גורמי יציבי ומשפיעי יותר 

באמצעות שאלות על אופ הבילוי בשעות , הנוכחי בח ה את הרמות הבסיסיות ביותר

 . באמצעות שאלו משמעות חיי ת יותר וה את הרמות הגבוהו, הפנאי
 ,Debate, 1998; Reker & Wong, 1988; Batista & Almond( תיאורטיקני שוני

אשר הכרחי , ראו בחיפוש אחר משמעות החיי לא רק דח אנושי בסיסי );1973

שבלעדיו מוגבלת ביותר יכולת , אלא ג מרכיב גורלי, לקיומה של רווחה נפשית

ה טענו כי היכולת להבי את . של האד ע קשיי החיי וע גורמי לחההתמודדות 

מוצלחת העול ולהפכו למשמעותי נושאת בחובה את הבסיס להתמודדות ולהסתגלות 

, נפשית בריאות על לשמירה תנאי ,אפוא ,היא בחיי משמעות. יותר ע החיי

). 1983 ,פאברי (פקמס חיי אורח ולקיו, וקשיי משברי מפני והגנה התמודדות

 נוחה קרקע מהווה אשר" קיומי ריק  "בתחושת המלווה" קיומי ִתסכול "נוצר בלעדיה

, נדיב (לאובדנות, קיצוניי במקרי, וא בסמי שימוש, שונות פתולוגיות להתפתחות

 ,Edwards & Holden, 2003; Wolf, Katz, & Nachson; 2007, טוקאיר וקורט; 2007
1995.(  
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 אובדניותנטיות 
היא תופעה  גלובאלית החוצה עמי ומדינות ובעלת ממדי , התאבדות בגיל ההתבגרות

 ,Galligan, Barnett, Brennan, & Israel, 2010; Harris & Lennings (גבוהי ומדאיגי
1993; Reifman & Windle, 1995 .(שיעורי התאבדות בקרב , בעשורי האחרוני

לא רק שלא פחתו ,  למרות תוכניות מניעה הקיימות בה,מתבגרי במדינות מתועשות

 ). Garland & Zigler, 1993; 2003 ,שר(אלא א הכפילו את עצמ 
אול , לאתר את  הגורמי  לתופעה, בספרות המקצועית נסקרו ניסיונות רבי

גיל ההתבגרות הוא תקופה בה . )Galligan, et al., 2010(עדיי רב הנסתר על הגלוי 

   תקופה . נפשיי וחברתיי בגופו ובאישיותו של המתבגר, תחי שינויי פיזיימתפ

מובילי לניסיונות אובדניי , שבמקרי קיצוניי, זו מלווה בלחצי ומצוקות

אלא בצירו שלילי , חשוב להדגיש כי אי מדובר  בגור הפועל לבדו). 2007 ,אדלשטיי(

 ,Orbachולל את החיי ומצדד במוות יוצר מצב נפשי השמסוימיוחד שברגע 
Mikulincer, Gilboa-Schechtman, & Sirota ,2003).(בספרות המחקרית ,  ע זאת

 ;כימיגורמי ביו: ביניה,  לתופעההאופייניימוני מספר גורמי סיכו בולטי 

; שימוש בחומרי ממכרי; אימפולסיביתהתנהגות אגרסיבית; דיכאו וחוסר תקווה

 & Harris; 2003, שר; (ת והיעדר תמיכה חברתית ובעיות בתפקוד המשפחתי בדידו
Lennings, 1993  ;De-man & Leduc, 1994; Orbach et al.,2003 .( ע זאת אורב          

)Orbach et al.,2003 (כי התנהגות אובדנית אינה בהכרח קשורה להפרעה נפשית, סבור .

לצד קיומו של , מוכשרי ומתפקדי בהצלחה, רבי מהמתאבדי מקובלי חברתית

. ניסיו ההתאבדות אינו מהווה בהכרח ביטוי להתדרדרות חולנית. הסבל והכאב

ה , לחצי פנימיי וחיצוניי וקושי להתמודד אית, לעיתי נסיבות חיי דוחקות

 . המובילי לתחושה של תסכול ותחושת חוסר מוצא
. ת הריק הקיומי כהסבר אפשרי להתאבדותמדגיש א) Frankl, 2000(פראנקל 

. בשאיפה למצוא משמעות, המתבגר מנסה להבי את חייו ואת העול בו הוא נמצא

, טכנולוגיה מתקדמת ואינטנסיבית, אול בתקופה של תמורות חברתיות מהירות

מעניקי , כל אלו ועוד, מבנה המשפחה המודרנית וכדומה, שבירת מסורות וערכי

מצב זה עלול ). 1995, אדד(עמומה ולא יציבה , נו חיי חזות מורכבתלעול שבו א

" ריק קיומי"כ, )ש(לפי פראנקל , להוביל לאיבוד תחושת משמעות לחיי הנחווה

אלה מובילי לעיסוק יתר נרקיסיסטי ולפתולוגיות .  וחוסר מעשבשעמוהמתבטא 

 ).Wolf et al., 1995;2007, טוקאיר וקורט; 2007, נדיב( כולל אובדנות, שונות
 
   אובדניות ונטיות מגדר, דת
 סכנת של למצב עצמו חשיפת או, לדעת עצמו איבוד לפרט מתירה  אינה  היהודית הדת

 מחו נקבר א המתאבד, קודמות ובתקופות ד ששפ כמי נחשב שהתאבד אד. חיי

 נמוכה ההיית היהודי בקרב ההתאבדות שכיחות, ואכ. שבעה עליו ישבו ולא לגדר

 בחברה רווח, זה דתי מאיסור כתולדה). 2001, ופרוידשטיי אפטר (הדורות בכל

 אול". מתאבדי אינ דתיי "כי המיתוס) העול מדינות ביתר ג כמו (הישראלית

 או נפש למחלות, היתר בי, קשורה התאבדות שכ, מדויק אינו זה מיתוס, בפועל
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  כוח לדת כי נמצא זאת ע). 1996, דאר'פריטצ (וקשי רבי נפשיי ללחצי

 נמו, דתיי בקרב ההתאבדות שיעור וכי ההתאבדות שיעורי את להפחית פוטנציאלי

 ).Gearing & Lizardi, 2009 (דתיי לשאינ בהשוואה
וסיבת המוות השלישית בקרב , התאבדות היא סיבת המוות השנייה בקרב בני

 אפטר; 2007, אדלשטיי(ר מדינות המערב כמו ג בית,  בישראל2415 בנות בגילי

קיי הבדל בולט בשיעורי ההתאבדות בי מתבגרות לבי ). 2001, ופרוידנשטיי

כ נמצא באופ עקבי בקרב בני נוער כי בנות נוטות יותר למחשבות אובדניות . מתבגרי

שלושה וההבדל מגיע לשיעור של עד פי ) Peter & Roberts, 2010(ולניסיונות התאבדות 

יותר  ,אול בני). 2010, המועצה לשלו הילד; 2007, אדלשטיי(יותר מאשר בני 

 . נוטי לבצע התאבדות מוחלטת, מבנות
. העצמית הפגיעה של השונות בשיטות מקורו המיני בי זה שהבדל הסבורי יש

 נשק בכלי שימוש, עצמית תליה  וקטלניות פעילות יותר בשיטות משתמשי בני

 להשתמש נוטות בנות בעוד, להינצל אפשרות מותירי אינ לרוב אשר, דומהוכ

 רפואיי בכדורי  שימוש כמו, למוות מובילות בהכרח שאינ" עדינות "יותר בשיטות

 בי אלה הבדלי כי מסביר) Canetto, 1997 (קנטו). 2001, ופרוידנשטיי אפטר (וכדומה

 אישה כי מסבירי ה. מגדריי ובהבדלי בסטריאוטיפי נעוצי, נשי לבי גברי

 ק לשי רצונה את הזולת בפני החושפת אישה או, בחיי נותרת א להתאבד המנסה

 ולכ, חברתי ובסיוע באמפטיה תזכה א ולרוב שלילי חברתי מתיוג סובלת אינה, לחיה

 מסטריאוטיפי יסבול הגבר לעומתה. הקשה הנפשי במצבה להודות תחשוש פחות

 במנגנוני ומשתמש, דיו" גברי "ושאינו מהתמודדות הבורח חלש כאד, לישלי

 בגיל בעיקר, "מוות לוודא "הצור מכא. מהתמודדות לברוח מנת על" נשיי"

             וילסו מדגיש הקוד להסבר כהמש .העצמית התדמית נבנית שבו, ההתבגרות

)Wilson, 1981 אצל Edwards, 2003 &  Holden (כוח די אי עדיי בימינו לאישה יכ 

 ניסיונות באמצעות, לעיתי לכ. קשייה על ולהתריע לזעוק כדי פוליטיחברתי

 .צרכיה את למודעות מעלה היא התאבדות
 

 משמעות חיי ונטיות אובדניות
, אושר ע נרחב קשר בחיי משמעות שלחוסר בבירור נראה, תיאורטית מבט מנקודת

 בקרב מצאו) Heisel & Flett, 2004 (ופלט הייסל. ופתולוגיה בסמי שימוש, מצוקה

 וגופנית נפשית לרווחה תורמת בחיי משמעות כי פתולוגיי חולי של אוכלוסייה

, תומר ממצאי ג לה בדומה. והתאבדות לפתולוגיה לגרו עלול  משמעות חוסר ואילו

       ובדרו לסטר וכ) 1995 (ושי  גילת,)Tomer, Eliason, & Wong, 2008(אליאסו ווונג 

)Lester & Badro, 1992 (לאובדנות המקצועית בספרות נקשר שדיכאו בעוד כי מצאו ,

 של הניבוי יכולת את משפר) דיכאו לתחושת" (תקווה חוסר "משתנה של התוספת

 נפשי כאב בי חיובי יחס מצאו) Orbach et al., 2003 (ואחרי אורב.  לאובדנות הנטייה

 אופטימיות, החיי הערכת לבי נפשי כאב בי שלילי וקשר, אחד מצד אובדנות ביל

 . שני מצד, משמעות של גבוהה ורמה
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סיפוק הצרכי , אישיי משיכה לחיי מעוצבת על ידי הרגשת ביטחו ביחסי הבי

דחייה , מנגד. הערכה עצמית חיובית ומשוב חיובי מהסביבה, קבלה עצמית, הבסיסיי

, חוויות שליליות של תסכול, יי משקפת מיעוט של חוויות המעודדות חיישל הח

נמצא כי  לאופטימיות , בנוס. המתנקזות לתחושת הרס עצמי, צער וייאוש, כאב

יש השפעה , כאסטרטגיית התמודדות ולתחושת משמעות כמייצגת פרספקטיבת חיי

איבוד , חוויה של ריקנותנראה ש, למעשה. המקלה על כאב נפשי הנובע ממצוקות החיי

        פראנקל. המשמעות וחוסר התכוונות עתידית ה הכוח המניע לניסיונות אובדניי

כי א אד מוצא את המשמעות " הזעקה הלא נשמעת למשמעות"טוע בספרו  )1982(

להקריב קורבנות למענה ובשעת הצור ג למסור את , שהוא מבקש הוא מוכ לסבול

אז האד נוטה לאבד את עצמו , כשאי משמעות לחייו, וכו של דברהיפ. נפשו עליה

) 1995(לוקאס . באו כל צרכיו על סיפוק, לכאורה, ומוכ לעשות זאת ג א, לדעת

אי אפשר לתק כול (מחדדת ואומרת כי ישנ מצוקות שצרי פשוט לשאת אות 

 אד  למצוא סיבה יש. כ תגדל היכולת לשאת אות, "לש מה"וככול שנדע , )מצוקה

, אד אינו חי לבד בעול. משהו שכדאי לסבול למענו, משימה שיש לבצע, שדואגי לו

, רווחה בחלל ריק. ורווחתו האישית אינה יכולה להיות מטרתו העיקרית בחיי

שו סבל אינו יכול להביס . איננה ולא כלו, המופרדת ממערכת יחסי בי אישית

א יש לו , כול אובד מתקבל על הדעת.  אחר משמעותוא האד מוכ לחפש, אד

ס אדווארד, ואכ.  לחיי למרות הכול" כ"הלוגותרפיה מלמדת לומר . לפחות משמעות

מצאו כי נית לנבא נטיה אובדנית בהתבסס על ) Holden, 2003 &Edwards  (והולד

 ולא בקרב 2518בגילי ,  סטודנטיות בנותא זאת רק בקרב, קיומה של משמעות חיי

 .בני סטודנטי באות גילי
לא חשוב מהו מקור הסבל הגור , כי על פי התיאוריה של פראנקל, אפואיוצא 

 ,לאד  לרצות לשי ק לחייו וכ לא חשוב א האד הסובל כבר מטופל באופ כלשהו

 תסכול, חרדה המפחית כוח, בכל מקרה מציאת משמעות לחיי משמשת אמצעי מניעה

 ומקטי את הנטייה קשה מצב ע להתמודד מאפשר ובכ בחיי יציבות חוסרו

 או בקרב 2518 אמפירית הדבר נמצא רק בקרב סטודנטיות בגילי, אול. לאובדנות

 . נבדקי הסובלי מפתולוגיה נפשית
קשר .  לבי הנטייה לאובדנותהחייהמחקר הנוכחי בח את הקשר שבי משמעות 

 בשאלות על אופ הבילוי בשעות הבסיסית ביותר של משמעות חיי זה נבח ה ברמה 

 בשאלו משמעות חיי  וה ברמה הגבוהה יותר , הפנאי
נטייה משו שהשאלו בוח : מחקר זה מתמקד רק בבנות בשל מספר סיבות

 ;2007, אדלשטיי( שהיא גבוהה בקרב בנות  עד פי שלושה מאשר בקרב בני ,לאובדנות

ס ממצאי מחקר של אדווארדוכ כיוו ש ,)2010, הילד לשלו לאומיתה המועצה

י לבי יהראו כי נית לאתר קשר בי משמעות ח )Holden, 2003 &Edwards  (והולד

הרקע הספרותי המצביע , על כ מתווס .הנטייה לאובדנות רק בקרב בנות סטודנטיות

היות , במידה וישנ כאלו, בדניותלחשו נטיות או, בגיל ההתבגרות, על החשש של בני

מסיבות אלה פנינו למגזר הדתי שבו הכיתות . שלילייוהדבר כרו בסטריאוטיפי 
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פנינו , אול בכדי להגיע לאוכלוסייה מגוונת ומאזורי שוני של האר. הומוגניות

 .  שאליה מגיעות בנות מאזורי שוני בארנהלאולפ
 

 השערות המחקר

נטיות אובדניות דיווח על  תחושת משמעות לחיי לבי ימצא קשר שלילי בי .1

 כ שככל שמשמעות החיי בקרב הבנות תהיה גבוה יותר כ. בקרב מתבגרות

 .אובדניות יהיו נמוכות יותרהנטיות ה הדווח על 

ידווחו על תחושת  מתבגרות המדווחות על שעמו וחוסר מעש בשעות הפנאי .2

או על ,  המדווחות על בילוי ע חברימשמעות  לחיי נמוכה מאשר מתבגרות

 .מוזיקה, קריאה, עיסוק בשיעורי בית

ידווחו על נטייה  מתבגרות המדווחות על שעמו וחוסר מעש בשעות הפנאי .3

או על , אובדנית גבוהה יותר מאשר מתבגרות המדווחות על בילוי ע חברי

 .מוזיקה, קריאה, עיסוק בשיעורי בית
 

 שיטה
 נבדקות
 מאזורי ומגיעות דתית באולפנה לומדות אשר, ההתבגרות בגיל דתיות בנות מאה נדגמו

 מכל). ב"י כיתה עד' ט מכיתה (1815 היה הבנות גיל. ושומרו יהודה, המרכז,  ירושלי

הנבדקות הסכימו להשתת במחקר ויכלו להפסיק את . בנות 25 נדגמו גיל שכבת

 .  השתתפות בכל עת שרצו
 

 הלי
 הדקות האחרונות של שיעור אשר נקבע  על ידי המחנכי ונמש כ30המחקר בוצע ב

. הובטחה סודיות ואנונימיות. הנבדקות התבקשו להשיב על השאלו בכנות.  דקות20

במהל העברת השאלוני הנבדקות קיבלו הסבר על השאלות במידה והתעורר קושי 

סו למעטפה  כ שאיש נאספו דפי השאלוני והוכנ, לאחר שמולאו השאלוני. בהבנת

 . לא יכול היה לראות תשובותיה
 

  כלי
, כיתה, גיל: עצמ על מידע לתת התבקשו הנבדקות זה בשאלו: דמוגרפי סוציו שאלו

  . שלה הפנאי שעות את לבלות נוהגות ה כיצד נשאלו ה כ כמו. ודתיות מוצא

וי על בסיס תיאורית  מדובר בסול עמדות הבנ):PIL(משמעות לחיי  תחושתשאלו 

כלומר את תפיסת העול , שאלו זה בודק את תפיסת משמעות החיי. הלוגותרפיה

 קרמבאו ומהוליק               השאלו חובר על ידי. נית להבנה ובעל משמעות, כקוהרנטי

)Crumbaugh & Maholick, 1969(השאלו נמצא בעל תוק .  פריטי20 ומורכב מ

 במחקר זה נעשתה .סייה פסיכיאטרית לבי אוכלוסייה נורמאליתמבחי בי אוכלו

כל פריט הוא היגד .  פריטי18התאמה לבני נוער ולכ שני פריטי הושמטו כ שנשארו 
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 1 מ, שעל הנבדק לציי עד כמה הוא מאפיי אותו על פי סול ליקרט ב שש דרגות

:  לדוגמא).ההת חיי גבוהמעיד על משמעו (6עד ) המעיד על משמעות חיי נמוכה(

ציו משמעות חיי )". 6(  מלא משמעות ) 1(לגמרי חסר משמעות : קיומי האישי הוא"

ככל שהציו גבוה יותר .  ההיגדי18סופי עבור כל נבדק חושב על פי ממוצע דירוגיו את 

 ניתוח לבדיקת  ).M=4.23, SD=0.72(הוא מעיד על תפיסת משמעות חיי גבוהה יותר 

, ומבח אלפא של קרונב הפריטי 18 באמצעות ניתוח ,נות פנימית של הכלימהימ

 ).α=.86(העלה כי לשאלו מהימנות גבוהה  

 שאלו לאיתור נטיות אובדניות בגרסתו :)IPSIIPS( שאלו פוטנציאל להתאבדות

הפריטי הנכללי בגרסה הישראלית ה אות פריטי . )1993, אב ח (הישראלית

. בחיני באופ משמעותי בי קבוצות אובדניות וקבוצות לא אובדניותשנמצאו כמ

: לדוגמא( .חרדה ומצב רגשי, דיכאו:  פריטי המתייחסי לשלושה גורמי21בשאלו 

יש לי תקופות בכי או שאני מרגיש שבא : "או". אני מרגיש מלא תקווה בקשר לעתיד"

 משיב לשאלות באחת משש כאשר הנבדק, השאלו הוא דיווח עצמי ").לי לבכות

 בסול ותדדוקומ" לעיתי קרובות מאוד"ועד ל" א אחד"הנעות מ, תשובות אפשריות

 21על מנת לבחו את מהימנות   .ציו גבוה בשאלו פירושו סיכו אובדני גבוה. ליקרט

בוצע ניתוח מהימנות לבדיקת מובהקות עקבית פנימית , פריטי שאלו נטיות אובדניות

 המהימנות לגור). α=.85(הניתוח העלה כי לשאלו מהימנות גבוהה . של השאלו

 .α=.60   ולמצב רגשי α=.60  החרדהלגור,  α=.82 דיכאוה

 בחינה של המתאמי בי תחושת המשמעות לחיי לבי הגורמי :מולטיקולינאריות

 עבור גור ,r=-.78: עבור גור הדיכאו: בשאלו הפוטנציאל להתאבדות העלתה כי ה

המתא בי תחושת ). r=-.55 )p<.001: ועבור גור המצב הרגשי, r=-.32: החרדה

         r=-.72המשמעות לחיי לבי הציו הכולל בשאלו הפוטנציאל להתאבדות נמצא 
)p<.001 .( ניכר כי קיימת מולטיקולינאריות בי תחושת המשמעות לחיי לבי גור

, החיי משמעות לפריטי בתוכנ הדומי פריטי כולל וניותהדיכא מדד, אכ. הדיכאו

אני מרגיש שאני מביא תועלת ", "אני מרגיש מלא תקווה בקשר לעתיד: "למשל

אני עדיי נהנה כיו ", "החיי שלי נראי לי מענייני ומלאי למדי", "ושזקוקי לי

 תחושת יב המתא נבח, לפיכ". לעשות כל מיני דברי שנהגתי פע לעשות

-=r ונמצא, הדיכאוניות ממד ללא, אובדנית לנטייה הכולל המדד לבי לחיי המשמעות
.52 )p<.001 .(יעשה שימוש להל בגור החרדה ובגור המצב הרגשי בשאלו , לפיכ

 .ללא גור הדיכאו, כמו ג בציו הכולל, הפוטנציאל להתאבדות
 
 צאיממ

 פנאי בשעות פעילויות
) 65.3%(מה  64. הפנאי בשעות השכיח הבילוי סוג בדבר לשאלה בוהשי נערות 98

 או קוראות, בית שיעורי מכינות ה כי) 22.5% (22, חברי ע מבלות ה כי השיבו

 ).שעמו, מעש חוסר (מיוחד משהו עושות אינ כי) 12.2% (12 ו, מוזיקה שומעות
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וכי באופ יחסי בקרב בחינת הממוצעי עבור הנטייה האובדנית העלתה כי ה נמ

 ,)SD=0.84( M=2.88גור החרדה  )M=2.88 )SD=0.66עבור הציו הכולל . המשתתפות
 גבוההנמצאה  לחיי המשמעות תחושת .16בטווח  )M=2.88 )SD=0.72והמצב הרגשי 

 משמעות תחושתבי  מתאמי מציג 1 לוח. 16 בטווח )M=4.31 )SD=0.67 יחסי באופ

 חרדה סולמותאת ה מכיל אובדנית נטייה הכולל המשתנה. אובדנית נטייהלבי  לחיי

 .רגשי ומצב

 )N=100 (אובדנית נטייהלבי  לחיי משמעות תחושת בי מתאמי:  1 לוח

 אובדנית נטייה
 ציו כולל -

 מצב רגשי
 

 חרדה
 

  

 משמעות תחושת ***32.- ***55.- ***52.-
 לחיי

     *p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 לבי לחיי המשמעות תחושת בי מובהקי שליליי מתאמי נמצאו כי מראה לוחה

, ככל שתחושת המשמעות לחיי גבוהה יותר, כלומר. וממדיה האובדנית הנטייה

 . נמוכה יותר האובדנית הנטייה
 לפי האובדנית והנטייה לחיי המשמעות תחושת מציג ניתוחי שונות של 2לוח 

 .הפנאי ותבשע המתבגרות פעילויות

 לפי אובדנית ונטייה לחיי המשמעות תחושת של שונות ניתוחי: 2 לוח
 )N=98 (הפנאי בשעות פעילויות

 
/ מעש חוסר 

 שעמו
 

N=12)( 

 /  בית שיעורי
/ קריאה
 מוזיקה
N=22)( 

 חברי
N=64)( 

 פעילויות
 :פנאי

F(2,95) 
(η2) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

 

0.92 
(.02) 

4.09 
(0.66) 

4.41 
(0.83) 

4.32 
(0.61) 

 משמעות תחושת
 לחיי

1.92 
(.04) 

3.10 
(0.84) 

3.12 
(1.01) 

2.77 
(0.76) 

 חרדה 
 

0.81 
(.02) 

3.14 
(0.77) 

2.85 
(0.86) 

2.85 
(0.67) 

 מצב רגשי 
 

1.33 
(.03) 

3.12 
(0.74) 

2.97 
(0.82) 

2.81 
(0.58) 

 אובדנית נטייה
ללא  (ציו כולל
)דכאוניות  
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 של מתבגרות המדווחות על לחיי המשמעות תחושתמגמה לפיה ממוצעי מלמדי על 

נראי , ובמקביל, נמוכה משל שאר המתבגרות,  בשעות הפנאיושעמוחוסר מעש 

 . הבדלי אלה לא נמצאו מובהקי, אול. ממוצעי גבוהי יותר בנטייה האובדנית
 עותהמשמ תחושתמתאמי בי חושבו , במטרה לבחו נקודה זו מזווית נוספת

. לפי הפעילות השכיחה בשעות הפנאי,  לבי הנטייה האובדנית בתו כל קבוצהלחיי

 . להל3מתאמי אלו מוצגי בלוח 
 

 )N=100 (אובדנית נטיה לבי לחיי המשמעות תחושת בי מתאמי:  3 לוח
 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001  
 

 לחיי המשמעות תחושת ביהממצאי בלוח מלמדי כי בכל המקרי המתאמי 

א עוצמת שונה ונוטה להיות גבוהה יותר כאשר , ליי שלי האובדנית נטייה לבי

ה מתאפיינות בבילוי ע ש מאשר כושעמושעות הפנאי מתאפיינות בחוסר מעש 

עוצמת א ). בהתאמה, r=-.44, r=-.48, r=-.23 לעומת  r=-.76, r=-.83, r=-.57 (חברי

 ושעמור מעש נוטה להיות גבוהה יותר בהשוואה בי שעות פנאי המתאפיינות בחוס

 ,r=-.76   (קריאה או האזנה למוזיקה, לבי שעות פנאי המתאפיינות בהכנת שיעורי בית
r=-.83, r=-.57 לעומת r=-.53, r=-.56, r=-.38 ,ההבדלי בעוצמת המתאמי ). בהתאמה

א ניכרת המגמה , )Z=1.85 עד Z=0.61(אינ מובהקי נבדקו עבור כלל המתאמי ו

 .אמיהשונה בעוצמת המת
 

 דיו ומסקנות 
 

 אובדניות ונטיות חיי משמעות, הפנאי שעות בילוי
 תחושת משמעות לחיי לבי נטיות שבי הקשר בדבר הראשונה המחקר השערת

 מלמדי על המחקר ממצאי, במקביל. מובהק באופ אוששהאובדניות בקרב מתבגרות 

 ושעמו חוסר מעש  של מתבגרות המדווחות עללחיי המשמעות תחושתמגמה לפיה 

ה ינטיבממוצעי גבוהי יותר ה וכ ,בשעות הפנאי נמוכה משל שאר המתבגרות

עקב מספר המועט של המתבגרות אשר דיווחו על חוסר מעש , אול. האובדנית

שלא נית להשתמש , מכא.  בשעות הפנאי לא נמצאו הבדלי אלה מובהקיושעמו

  אובדנית נטייה
  כולל ציו 
)דכאוניות ללא(  

רגשי מצב  חרדה 
 

 :פנאי שעות בילוי

-.44*** -.48*** -.23 
  חברי

N=64)(   

-.53* -.56** -.38 
/ קריאה /  בית שיעורי
  )(N=22 מוזיקה

-.76** -.83*** -.57 
 שיעמו / מעש חוסר

N=12)(  
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יש לתק פג זה במחקר . כניות מניעה זה להסקת מסקנות או לבניית תומצאבמ

 .המש
יותר  דתיות מתבגרות בקרב החיי שמשמעות ככל: המחקר של המרכזי הממצא

ממצא זה תוא ממצאי מחקר . ולהיפ, יותר גבוהות אובדניותה נטיותה כ נמוכה

אשר הראו בבירור שלמשמעות וחוסר , )Orbach, et al., 2003 ;1995, גילת ושי(דומי 

ממצא זה מוסי נדב . מצוקה ופתולוגיה, מעות בחיי קשר נרחב ע אושרמש

הוכיח כי קשר זה מתקיי לא רק בקרב ש כב,  למחקרי קודמי שנעשו בעול

 אלא ג בקרב בנות מתבגרות מהמגזר , או אנשי בעלי פתולוגיות חברתיות,מבוגרי

 ".יתאבדמ בקרבו אי " מגזר אשר על פי המיתוס החברתי, הדתי
 ג ,חוסר משמעות בחיי יכול לגרו לאד להתאבד על רקע של ריק קיומי אול

כימית או קושי בעיה ביו, כמו סבל חברתי א ההתאבדות היא מסיבה שונה 

). Frankl, 1978( משמעות חיי עשוי למנוע את הנטיה לאובדנות  קיו פסיכולוגי

  לוקאס אצל שמוסברכפי  , גויות פתולוגיות מעניק הגנה מפני התנהלקיופשר , משמע

 וככל) מצוקה כל לתק אפשר אי (לשאת פשוט שצרי מצוקות ישנ לדידה). 1995(

, 1981( כפי פראנקל ניטשה כדברי או. לשאת יכולתו תגדל כ, "מה לש"אד יודע ש

 ."'אי 'לכ כמעט לשאת יוכל, יחיה שלמענו' למה 'איזה לו שיש מי: "נהג לצטט) 97' עמ
 וחסרת קרה, אלימה יותר נעשית שהמציאות ככול  כי מסביר) 1999 (גוטמ   

 ומכא החיי משמעות אובדת כ, ואטומית אוטומטית, ממוחשבת, טכנית, אנושיות

. החיי של ההדוניסטיות מעל אותו ומושכת האד את המגביהה בתרפיה הצור

 לבי בימינו הנפו הקיומי התסכול בי ההקבלה כי ואומרת מוסיפה) 1995 (לוקאס

 והדאגה המשמעות חוסר שתחושת מראה ,לאחרי הדאגה וחוסר האגוצנטריות

 נגד פועלת לזולת הדאגה, הייאוש נגד פועל שבסבל האומ. זה כנגד זה פועלי לאחרי

כי יש  מלמדת, נקלאפר של תורתו פי על הטיפול שיטת, הלוגותרפיה .משמעות חוסר

 לתת) Wong, 2010 (וונג של המלצתו ג מכא). ש (הכול למרות לחיי "כ" לומר

  לחייו משמעות בחיפוש הממוקד תרפויטי טיפול) מצוקה כול (במצוקה המצוי לאד

 וכדאיי לראויי יויח את להפו בידו לסייע ובכ, הלוגותרפיה בעזרת טיפול, דהינו

  .בה הקיי הסבל למרות
). Frankl, 2000( פראנקל ויקטור ידי על המומלצת הטיפול שיטת הינה לוגותרפיה

, גוטמ (להשיג שיש ויעדי למטרות קדימה צופה היא, לעתיד מכוונת הלוגותרפיה

 יכול אינו זה ממד. האד של הרוחני  הנואטי בממד מטפלת הלוגותרפיה). 1999

 שהתפקיד מכא. פסיכולוגית או ,ביולוגית מחלה ידי על להיחס יכול הוא א לחלות

 את להסיר הוא) הכשרה שעברו ויוע מחנ, מורה או לוגותרפיסט (המטפל של

 ומחויבויותיו תפקידיו; משמע, לחייו הפשר את למצוא לאד ולאפשר המחסו

 מזמ ומשתנה שינוי  בר הוא ופשר היות עכשוויות (העכשוויות  האינדיווידואליות

 התכונות שתי את למצוא לאד לסייע אמורה הלוגותרפיה). 1999, גוטמ) (לזמ

 ה ואשר שבו הרוחני לממד הגשמי מהממד, מעלה כלפי אותו מעלותהו לו הייחודיות

 האד יכולת המשמע  מעצמו ההתרחקות": הבהמה מ האד מותר "בבחינת

 ;מבחו, שלו הנפשיי או הפיזיי ובסימפטומי בעצמו ולצפות מעצמו להתרחק
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 החיצוניי לתנאי ומעבר מעל להתרומ היכולת  לעצמו עברומ מעל התעלות

 ומעשי ערכי, לאנשי האד  התמסרות היא" עצמו מעל התעלות" ).1985, פראנקל(

 כביטוי העול את שיראה בלי ,שלו הנרקיסיסטיי, האישיי לצרכי מחו שה

 אינו, אלה תכונות מממשה אד. צרכיו להשגת אמצעי או ,מכשיר, בלבד לעצמיותו

 ". אי כל "לשאת יכול כ ועל עצמיי וברחמי בקשיו, בעצמו שקוע
 בעל הוא  א יותר קלה נעשית משמעות המחפש האד של מלאכתו, מכא    

 החיי במסע תמרורי המהווי" אוניברסליות משמעויות "ה הערכי). ש (ערכי

 חש הוא ושאליו לו המתאי רהפש את יונק האינדיבידואל מה אשר, )1983, פאברי(

 לו שיש אד הוא" חיי פשר "לו שיש אד כי, אפוא יוצא. תסובייקטיבי, מחוייב

 חודויי לגבי תובנה, דברי לשנות מוטיבציה קבלת :הכוללת עתידית זמ פרספקטיבת

 רציונאלית התייחסות, דהינו. לזולת תועלת להביא היכולת ותחושת עצמו על והאמת

 ). 1986, כ (למוות שלילי יחס לעומת לחיי חיובי ויחס
 בסמי שימוש לבי קיומי ריק בי קשר על העידו אשר, קודמי מחקרי בעקבות

 תוכניות, האחרונות בשני, להפעיל החינו משרד החל, )1995, לוקאס; 1986, כ(

 .מהס ולהרחיק לנסות ובכ לחייה משמעות למצוא הנוער לבני המסייעות מניעה

 דוגמה משמשת "א"י'י לכיתות סמי בנושא מניעה תכנית: משמעות"תוכנית 

 למצוא נית והרחבה פירוט (החינו משרד ידיב, ובהצלחה עתה כבר המונהגת לתוכנית

 ג כמו, זה מחקר ממצאי על ובהתבסס, דעתנו לעניות אול, )2004, וליפציגר לקט אצל

בעיית ל ג אותה וליעד התוכנית טווח את להרחיב יש, אחרי קודמי לו על

 כבר זו מניעה בתוכנית השתמשל יש כ. הסמי תחול רק לצמצמה ולא ההתאבדות

 . לתיכו הקודמי לייבג ג מתרחשת והתאבדות היות הר מהגיל
 על הנטייה העדריבדק את השפעת קיו משמעות לחיי או  ה, מחקר זה: לסיכו

מתוצאות המחקר עולה קשר .  מהמגזר הדתי1815האובדנית בקרב בנות בגלאי 

 הינו זה ממצא. מובהק בי רמה נמוכה של משמעות לחיי לבי נטיה לאובדנות

 שכ, ההתבגרות בגיל) ובני (בנות בחינו העוסקי לאנשי בעיקר, ביותר משמעותי

 בד המודרנית המערבית בחברה נפוצה כה אשר ההתאבדות לתופעת הסבר מציע הוא

 בעיקר וטיפול התערבות, מניעה תוכניות בניית, לתופעה וישי אפשרי פיתרו ע בבד

 . לחיי משמעות מציאת על המבוססות, לאובדנות הקריטיי בגילאי
  נבדקות מ המגזר הדתי100מחקר זה הינו מחקר מצומצ המתבסס רק על , בר

 קבוצת המתבגרות ,יתרה מכ. לאומי ולכ אי די בו על מנת לגבש מסקנות ברורות

יש בתוצאות , אול.  קטנה מאד בשעות הפנאיושעמואשר דיווחו על חוסר מעש 

אשר ,  רב יותרמשתתפיאשר יתאפיינו במספר , המחקר עידוד לביצוע מחקרי המש

 .   מגורי רבי יותרואזוריי שוני אגיל, יגיעו ממגזרי שוני
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 מקורות 

תפיסת יכולת עצמית וזהות , תפקוד משפחתי, י חייהשפעת ארוע ).1993 ('ב, חאב

בית הספר , עבודת גמר לתואר מוסמ .האני על נטיות אובדניות של מתבגרי

 .  גרמת, אילאוניברסיטת בר, לחינו

 .135 , )'ח'ז (ח"ל, ד"בשדה חמ.  כבודו של אדכבוד התלמיד ). 1995(' מ, אדד
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 :דתיות ומאפייני אישיי, דת
  כגורמי סיכו לעמדות שליליות כלפי החיי

 מועל ומשה ישראלאשויליהל קאקונדה
 
 

 תקציר
תקופת ההתבגרות ותקופת הבגרות המוקדמת מאופיינות במגוו שינויי העשויי להיות בעלי 

על . הגדרת העצמית ועל מאפייניה הפסיכולוגיי של בני נוער, השלכות מהותיות על זהות

, ר עמדות שליליות כלפי החיירקע תהלי בחינה עצמית שכזה אצל חלק עלולות להתעור

, ובכלל זה התנהגות אובדנית, מכיוו שעמדות כלפי החיי. אשר יזינו ג מחשבות אובדניות

המחקר הנוכחי בח את האפשרות של הבדלי , מעוצבות ג על ידי נורמות תרבותיות ודתיות

במסגרת המחקר . דתיי בעמדות כלפי החיי בקרב בני נוער השייכי לדתות שונותתרבותיי

 צעירי בשלב הבגרות 347ו) 1814גילאי ( מתבגרי 383נבדקו העמדות כלפי החיי של 

 , תו בקרה של משתני אישי שונימוסלמי ונוצרי ,  יהודי) 2421גילאי (הצומחת 

מימצאי המחקר . לח שנחש אליה הנבדקהבה בהירות המושג העצמי ומספר אירועי 

 שליליותכ ייטה הפרט לאמ עמדות , ל שבהירות ההגדרה העצמית נמוכה יותרמעלי שככ

, בהשוואה בי יוצאי שלוש הדתות התקבלו מספר הבדלי מובהקי. יותר כלפי החיי

מתוארות . המצביעי על בני נוער מוסלמי כקבוצה בסיכו למחשבות שליליות על החיי

 .   היוע החינוכי בתחו זה ולעבודת מחקריותמספר השלכות 
 

 מבוא
 את גיל ההתבגרות והדרישה להתמודדויות מגוונות  המלוויההיק הרחב של שינויי

הבנה .  מתבגרי רבי למחשבות חדשות אודות משמעות החיי והמוותמובילי

עמוקה של תהליכי אלה חייבת להיות שזורה בהבנה כוללת של גיבוש הזהות האישית 

 . על החברה בה ה חייהעוברי לאור תהליכי מרכזיי וזאת, בקרב מתבגרי

בקרב , המאמר הנוכחי עסק בעמדות ותחושות כלפי נושאי הקשורי לחיי ולמוות

 החיי נוצרי מוסלמי וערביערבי,  יהודיצעירי מתבגרי ומבוגרי

ללית ברקע להחלטה על ביצוע המחקר הנוכחי ניצבה ההנחה הכ. בחברה הישראלית

לפיה יש צור בעידכו התובנות הקיימות לגבי מתבגרי הגדלי בחברה הערבית 

 . העוברי על אוכלוסיה זווזאת על רקע תהליכי שינוי מואצי, בישראל
 

 שלב הבגרות הצומחת
רוכשי קשרי כלליי וניסיונות ) 1814גילאי (מתבגרי , )Arnett, 2002(לפי ארנט 

 נמצאי בשלב התפתחותי 2418צעירי בגיל , לעומת. שטחיי בכל תחומי החיי

בני קבוצה זו אינ רואי עצמ ). emerging adulthood" (בגרות צומחת"אחר המכונה 

אלא , "מבוגר עצמאי"א בו בזמ חלק גדול מה א אינו רואה עצמו כ" מתבגרי"כ

 שהגיעו לבגרות ה מתקשי להפני את העובדה". בי לבי"רואי עצמ כנמצאי 
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. התחתנו והשתלבו בחיי עבודה משמעותיי, )הגבוהי(כל עוד לא סיימו את לימודיה 

מאפשרת לה להיות מעודכני יותר , עצ העובדה שלא הקימו משפחה משלה

וה נוטי להתאי את עצמ בקלות רבה יותר לשינויי שמתרחשי , בנעשה בעול

 רק מגיבי לשינוי אלא מחפשי באופ יזו אי ה). בפרט הטכנולוגי(בעול 

זהו . בעבודה ובהשקפת העול, באהבה,  בצורת החיישינויי והתנסויות מגוונות 

, מעט מאוד מהעתיד נראה ודאי, שלב התפתחותי בו מגוו כיווני נראי אפשריי

לה על רקע דברי א. וההזדמנויות נראות אפשריות יותר מבכל תקופה אחרת בחיי

לפיה צעירי בשלב הבגרות הצומחת מהווי ) Arnett, 2002(מובנת הצעתו של ארנט 

זאת מכיוו שיש לה ; את האוכלוסייה המושפעת ביותר מתופעת הגלובליזציה

שכ , אוטונומיה וה מקבלי החלטות עצמאיות ובו בזמ אינ מחויבי כמעט לדבר

ארנט , בתו כ. נותק ממשפחתמרבית התהליכי אשר ה עוברי מתקיימי במ

מציי כי התחושה של עצמאות ובצידה חיפוש האפשרויות והרצו להתנסות מובילי 

יותר מאשר קבוצות , את קבוצת הצעירי בשלב הבגרות הצומחת להיות בסיכו גבוה

 .לגלישה להתנהגויות מסוכנות, )1814(המתבגרי 
 

 מחשבות אובדניות בקרב צעירי
, חברתית מהירהות בכללותו מאופיי בהתפתחות פיזיולוגית ופסיכוגיל ההתבגר

בלחצי ובקשיי ה בבית וה , במתחי, הכרוכה בקונפליקטי רגשיי וחברתיי

). Holmes, 2007; Larson, Moneta, Richards, & Wilson, 2002 Hefner &( בבית הספר

 ,)Akse, Hale, Engels, & Raaijmakers, 2007(אלה משפיעי על יציבות האישיות 

 ,Branje, Van(ומהווי בסיס להיווצרות של שינויי מהותיי באישיות המתבגר 
Cornelieus, & Gerris, 2007 .(אחד הנושאי המרכזיי המעסיקי את , בתו כ

 . המתבגר הוא נושא החיי והמוות
אובדנית יש בספרות המחקרית הדנה במאפייני מתבגרי השוקלי התנהגות , אכ

, בהשוואה למתבגרי אחרי, דגש על כ שמתבגרי אלה סובלי מלחצי רבי יותר

היעדר תמיכה , אובדני מוקדמי, שרוב ככול תוצאה של אירועי חיי שליליי

 ,Murphy, 1992; Tuisku, Pelkonen(חברתית וקיומ של משאבי התמודדות דלי 
Kiviruusu, Karlsson, Ruuttu, & Marttunen, 2009  .(סיויר ואפטיר , חורש , לדוגמה, כ

)Horesh, Sever, & Apter, 2003 ( מצאו כי צעירי שניסו להתאבד דיווחו על אירועי

גור המעצי באופ מהותי , דהיינו.  החודשי שקדמו לניסיו האובדני12מלחיצי ב

והה של לחצי בחיי הגב" נוכחות"את ההתנהגות האובדנית בגיל ההתבגרות הינו ה

 . בהשוואה למי שנמצאי בקבוצות גיל אחרות, מתבגרי
התנהגות אובדנית של מתבגרי קשורה לקונפליקט בסיסי בי , )1987(לדעת אורב 

משיכה . שנית לזהות על פי רצ נבדל של משיכה ודחייה, העמדות כלפי החיי והמוות

סיפוק הצרכי , אישייהבילחיי מעוצבת על ידי הרגשת ביטחו ביחסי 

דחייה של החיי . קבלה והערכה עצמית חיובית ומשוב חיובי מ הסביבה, הבסיסיי

צער , כאב, ג חוויות שליליות של תסכול, לצד מיעוט חוויות המעודדות חיי, משקפת

המשיכה למוות טמונה באמונה שהמוות . וייאוש המתנקזות לתחושות של הרס עצמי
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אצל  . וככזה הוא מספק צרכי, יזית או רוחנית העדיפה על החייהוא חוויה פ

התלבטויות על טע החיי ומשמעות המוות יוצרת : המתבגר יש למשיכה הזו פ נוס

לבעלי הרס עצמי יש ג ידיעה ותפיסה , ע זאת. כעי רומנטיזציה של המוות

 ). 2001, ורקובב(מציאותית שהמוות הוא מפחיד בהיותו מצב חידלו בלתי הפי 
מחקרי אפידמיולוגיי מלמדי שניסיונות אובדניי , בפועל, כ או אחרת

והתאבדות מהווי את הסיבה המובילה בעול למוות מוקד בקרב צעירי בחברה 

קרוב ל, )2004(על פי גדות . ובכלל זה ג בישראל, )King & Apter, 2003 (המערבית

 הודו שניסו 10.5%ו כי חשבו להתאבד ו מהסטודנטי הישראליי דיווח20%

) Ayyash, 2002(באופ דומה ג בקרב מתבגרי ערביי החיי בישראל . להתאבד

, צריכת סמי או אלכוהול, חוסר תקווה, שכיחי ניסיונות התאבדות על רקע דיכאו

במבט שני , אול. תמיכה חברתיתהעדר תפקוד במשפחה ואי, תחושת אובד

תרבותיי מובהקי בהיק ההתנהגות האובדנית של בני נוער י בימתבררי הבדל

  .יוצאי תרבויות שונות
 

 התנהגות אובדנית והבדלי תרבותי בישראל
מספר רב של מחקרי הצביע על הבדלי בשיעורי ההתנהגות האובדנית במדינות 

 ,Bhugra, 2002; Hjelmeland, Kinyanda, Knizek(לעתי כאלה הסמוכות זו לזו , שונות
Owens, Nordvik, & Svarva, 2006; Marusic & Farmer, 2002; Tomori , Kienhorst, 

Wilde, & Van ,2001 .( לדעת חלק מהחוקרי ההבדל אינו בי מדינות אלא בי

תרבותיי משפיעי באופ כללי על ההתעוררות הטענה היא שהבדלי בי. תרבויות

על מוות ובאופ ספציפי על העמדות כלפי התנהגות והעוצמה של מחשבות על חיי ו

 ,Barnes, 2006; Bhugra , Baldwin, Desai, & Jacob,1999; Cox(אובדנית לסוגיה 
London, Punsky, Ouiroz, Zaid, & Diaz, 2003; Kamin & Marusic, 2005; Kazarian & 

Persad, 2001 .(בהתנהגות תרבותייתמיכה לטענה בדבר הבדלי בי, הלדוגמ 

חוקרי אלה מצביעי . )Miller & Eckert, 2009(אובדנית מובאת על ידי מילר ואקרט 

התנהגויות העל כ שבקרב קבוצות אתניות שונות ניכר שוני בהיק ובמאפייני של 

נמוכי יותר ,  שיעורי ההתאבדות גבוהי יותר בארצות מערביות, לפיה. האובדניות

 קוק וסימסק , גוני, ג קלופ.  יותר בכפרי בהשוואה לעריוגבוהי, בארצות צפוניות

)Kloep, Guney, Cok, & Simsek, 2009 (שהשוני במניעי תרבותיי מוביל , מצייני

 שוניבסגנונות  ישתמשו שכ מצופה שתרבויות מסוימות, לשוני בהתנהגות סיכונית

 . ובהתנהגויות סיכוניות אחרות
תרבותיי במידת העיסוק במחשבות על החיי  בילאפשרות קיומ של הבדלי

ועל המוות ועל ההתעוררות של מחשבות אובדניות יש חשיבות מיוחדת למי שעוסקי 

. ובמיוחד לגבי בני נוער השייכי לחברה הערבית בישראל, בבני נוער בחברה הישראלית

. מהותיתתרבותית מבחינה סערה הנמצאי בעי הערביי  הנוערזאת מכיוו שבני 

 שמקורה בחשיפת החברה הערבית לתהליכי מודרניזציה מואצי ואינטנסיביי סערה

שינויי , כמו עלייה ברמת ההשכלה הגבוהה, המשפיעי עליה בתחומי שוני

התארגנות הבאופני שינויי שינויי תפיסתיי ו, חייהעלייה ברמת , תעסוקתיי

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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; 1993, לנדאו; 2001, לזר ואוסציקיגאנ; 2000', אלחאג(פוליטיי החברתיי וה

בצד העובדה שבני נוער ערביי בישראל נחשפי לתופעת  ).2009, רביע; 2001, פואד

חוקרי רבי גורסי שה נתוני להשפעת ממדי , המודרניזציה והגלובליזציה

נראה כי . ות מיעוט לאומי במדינת ישראלואלמנטי ייחודיי לה בשל הי

לאלמנטי אלה ולחצי שנוצרו בעטיי יכולה להיות תרומה מסוימת להתעוררות של 

 כיצד תרומה זו להל נפרט. מחשבות אובדנות בקרב חלק מהצעירי הערביי בישראל

 .יכולה להיווצר
 

.  הערבי בישראל העדה המוסלמית היא הגדולה ביותר מבי המיעוט:העדה המוסלמית

בנגב , במשולש, בגליל: אנשיה מפוזרי בכל ריכוזי האוכלוסייה הערבית בישראל

ומגלה לכידות , העדה המוסלמית בישראל משתייכת לזר הסוני. ובערי המעורבות

ידי   הוקמו על1949טוע שהעובדה שכבר בשנת ) 1993(לנדאו . הדוקה בענייני הדת

שתפקיד היה , חיפה ועכו, לוד, רמלה, של מוסלמי ביפומדינת ישראל ועדות מייעצות 

לחיזוק הלכידות תרמה  ,ענייניה הדתיי של העדה המוסלמיתבלעסוק בכל הכרו 

במרוצת , נוס על כ. בקרב העדה המוסלמית ולאפיו האסלא כדת פוליטית מובהקת

רי לעומת שלושת העשו, שנות השמוני התחזקה דבקות העדה המוסלמית בדת

מוסי כי התחדשות המגע ע האוכלוסייה ) 2000(' אלחאג. הראשוני לקו המדינה

 גרמה לחשיפה מחודשת של העדה המוסלמית 1967הפלסטינית בשטחי אחרי 

 נתאפשר לראשונה 1978בשנת , למשל, כ. בישראל למקורות הרוחניי בעול הערבי

ג המצוקה הכלכלית. הלמוסלמי מישראל למלא את מצוות העלייה לרגל למכ

חברתית ותחושת התסכול נוכח הקיפוח האזרחי מצד מדינת ישראל האיצו את החזרה 

          אול לפי שטנדל. לדת בקרב העדה המוסלמית כדר לחיפוש תשובה למצוקותיה

בקרב העדה המוסלמית בישראל מסתמנת התנגשות בי שני תהליכי רבי , )1992(

, בנוגע לריבוי הטבעי ולמשפחה.  השיבה לדת מול החילות זה הנוגדי זה א, עוצמה

ומעתה המשפחה הביולוגית בקרב העדה המוסלמית מונה , חלה ירידה בשיעורי הפריו

מודל המשפחה . לעומת עשרה ילדי בדור הקוד, כארבעה עד חמישה ילדי בממוצע

סמכות הבלעדית בכל הביולוגית הפטריארכלית שבה האב הוא אדונה ואשר הייתה לו ה

דהיינו נישואי בי קרובי , והנטייה לתופעת האנדוגמיה, הכרו לנישואי ילדיו פחתה

 ). 1992, שטנדל(הולכת ופוחתת , מצד האב
 

בשני הראשונות להקמת מדינת ישראל העדה הנוצרית הצליחה  :העדה הנוצרית

נוצרי היוו רוב הערבי ה. הרבה מעבר למשקלה הדמוגרפי, לצבור עוצמה ניכרת

. שפרע וחיפה, נצרת: בשלושת הריכוזי העירוניי הגדולי של האוכלוסייה הערבית

בעבר , כמו כ. כמעט כל האליטה המוסלמית עקרה מש תו כדי הקרבות, לעומת

רמת השכלתה של העדה הנוצרית עלתה באופ מובהק על זו של העדה המוסלמית אול 

עדיי המצב הכלכלי של העדה  ).1992, שטנדל(נות הפער הצטמצ בשני האחרו

הנוצרית טוב מזה של העדה המוסלמית וככלל נית לומר כי הנוצרי הפנימו תרבות 

במובני , יחד ע זאת). 1947, ושי(ת יותר מאשר המוסלמי וומנטליות מערבי

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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יוו זאת מכ. מסוימי מצבה של העדה הנוצרית מורכב יותר מזה של העדה המוסלמית

 מחד ."מיעוט כפול"העדה הנוצרית נמצאת במצב של , שבהשוואה לעדה המוסלמית

היא מהווה מיעוט , ומאיד גיסא, היא משתייכת למיעוט הערבי במדינת ישראל, גיסא

הריכוז העיקרי של העדה הנוצרית . בתו האוכלוסייה הערבית שמרביתה מוסלמית

שכאמור משתייכת ,  מהעדה המוסלמיתהעדה הנוצרית להבדיל, כמו כ. הוא בגליל

 33% כתות כאשר הכת הקתולית מהווה כ12מפולגת ל, ברובה לזר הסוני

חלק מכתות אלה נבדלות זו מזו הבדל מהותי . 30%והאורתודוקסית מהווה כ

הטוע שהעדה הנוצרית , )1993(לאור זאת ברורה טענתו של לנדאו . בהשקפה הדתית

מכיוו שהיא מתבססת על מספר רב , שור להגדרת זהותנמצאת בקונפליקט בכל הק

ההגדרה הדתית . 2, )נוצרי(ההגדרה הדתית הכללית . 1 יחסית של מאפייני 

השייכות הלאומית . 4 ו, )ערבית(השייכות המגזרית . 3, )עדה בתו הנצרות(הספציפית 

, ינת ישראללכ נוצרי רבי משתדלי לשמור על קו מגע פתוח ע מד). ישראלית(

 כי למרות ,חשוב לצייבנוס .  ג ע הלאומיות הערביתומאיד גיסא , מחד גיסא

בקרב חלק מהעדה הנוצרית בישראל שוררת דאגה מהעלייה , הקשר ללאו הערבי

התחזקות התנועה , )2000(' לדעת אלחאג. ברמת הדתיות בקרב העדה המוסלמית

תו , וררות דתית אצל העדה הנוצריתהאסלאמית בקרב העדה המוסלמית גרמה להתע

 .הדגשת המרכיב העדתי הנוצרי על חשבו המרכיב הלאומי הערבי
 

צעירי כדי לחדד את ההבחנה בי מצב של מתבגרי ומבוגרי :החברה היהודית

לבי מצב של אלה החיי בחברה , מוסלמי או נוצרי, בחברה הערבית בישראל

, כאמור.  של המתבגרי היהודיי החיי בישראלנסקור בקצרה את מצב, היהודית

 .מצב של היהודי שונה משל המתבגרי הערביי במספר רב של מובני
בני הנוער מילאו וממלאי תפקיד מרכזי בתודעה הקולקטיבית , בחברה היהודית

שכ , )1993, דר ואדלר,רש, פדרלומסקי, רפופורט ( ונהני מחופש רב יחסיתהישראלית

 קיימות נורמות ברורות המורות למשפחה ולמתבגר כיצד עליה  לאה הישראליתבחבר

שהסטייה מה תיחשב לחריגה , כל משפחה קובעת את טווח ההתנהגויות. לנהוג

מאשרי מספר תפיסות חיוביות לגבי חייה ) 1997( קני ורהב, הראל). 1996, שולמ(

לבני נוער :  מדינות אחרות23ער בבהשוואה לבני נו, היומיומיי של בני נוער בישראל

 יש לה קשר טוב ע בני המי ;בישראל יש חברי רבי שעמ ה מבלי זמ רב

אלכוהול השיעורי העישו ושתיית ו ; ה בעלי ביטחו עצמי גבוה;השני וע הוריה

למרות ההבדלי , יחד ע זאת. ה מהנמוכי בהשוואה למדינות אחרות באירופה

יש ממצאי המצביעי על כ ,  ובמעמד של בני הנוער היהודי בישראלבתנאי החיי

כאבי , עצבנות, מצבי רוח,  לא מעטי מדווחי על הרגשות דיכאושה לא מאושרי 

 על עייפות בדר לבית הספר , להירדקושירבי מדווחי על , כמו כ. ראש וכאבי בט

ושיעור בני הנוער , מות הינ גבוהישיעורי האלי. ועל התייחסות שלילית לבית הספר

שיעור לא מבוטל מבני הנוער הישראליי . המדווחי על חשיבה אובדנית גבוה יחסית

סומטיי וכרבע מהתלמידי היהודי חשי מדווחי על מגוו של סימפטומי פסיכו

 יש בישראל קבוצה, חשוב לציי כי על א המצב הכללי החיובי, א כ. שחייה בסכנה

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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 , מולכו וטילינגר,הראל (יחסית גדולה של בני נוער החשי שה נמצאי בשוליי 

2003 .( 
בהמש להצגת ההבדלי במצב של בני הנוער והצעירי בכל אחת מהקבוצות 

ראוי לציי  ששיעור הניסיונות האובדניי במגזר הערבי נמצא בעשור , הדתיות בישראל

באופ יחסי , יתרה מזו.  בקרב הנשי20% ו בקרב הגברי40%האחרו בעלייה של 

) 1814גילאי (שיעור ההתנהגות האובדנית בקרב מי שנמצאי בשלב הבגרות הצומחת 

נתו זה ). 2010, עמי-שלג מי (גבוה יחסית דווקא בקרב צעירי יוצאי הדת המוסלמית

לפיה צעירי מוסלמי בישראל נמצאי בעי , מתאי להשערה שהועלתה לעיל

 יותר טוב להבי כדי, אול. סערה של תהליכי שינוי תרבותי וחשיפה לגלובליזציהה

 להסתפק אי, בישראל החיי נוער בני בי, ומוות חיי כלפי בעמדות הבדלי

 משלוש אחת כל יוצאי של חברתייהסוציו והמאפייני החיי תנאי של בהשוואה

, דתית שייכות, קרי  הדתי לממד הא יותר יסודי באופ לברר מקו יש אלא הדתות

 בהקשרי נוער בני של התפיסות על השפעה יש  הדת ע והזדהות דתיות נורמות

 ופעילות שייכות לפיה, )Arnett, 1998 (ארנט דברי על מתבססת זו הצעה. הנידוני

 מתבגרי של הסיכונית ההתנהגות את להפחית כדי בו שיש גור להוות יכולות דתיות

 של" הרשמית "העמדה את בקצרה תתואר להל. הצומחת הבגרות בשלב וצעירי

 .ההתאבדות תופעת כלפי, בישראל הדתות שלוש
 

 דת והתאבדות
חמורה במיוחד כלפי תופעת ההתאבדות ואוסרת על של הדת היהודית ה תישג :היהדות

ר  שאי א פלג ביהדות אש מצייני)2001(אפטר ופרוידנשטיי . האד לפגוע בעצמו

חייו ה יצירתו של : האד אינו הבעלי על חייו ועל גופו. מצדיק את ההתאבדות

אד הנוטל את ". יהי שמו של האלוהי מבור, אלוהי נת ואלוהי לקח. "האלוהי

: נקבע) 'פסוק ה', פרק ט(בספר בראשית . חייו במכוו מכחיש כי נברא על ידי האלוהי

 כל חיה אדרשנו ומיד האד מיד איש אחיו וא את דמכ לנפשתיכ אדרש מיד"

קיי איסור על האד לא רק לגרו נזק או : ועוד במקרא". אדרש את נפש האד

כי תבנה בית : "אלא ג אסור לו לחשו את עצמו או אחרי לסכנת חיי, לפגוע בעצמו

). ח, דברי כב" (חדש ועשית מעקה לגג ולא תשי דמי בבית כי ייפול הנופל ממנו

ולכ נהרג , אד החוש עצמו לסכנה לא הכרחית או שסירב לוותר על כספו, כמו כ

 ). 677, ספר חסידי(נחשב לאד שהתאבד 
ונחשב לאד , חוטא את אחד החטאי הגדולי ביותר, כ מי שנוטל את חייו על

. הדבר נכו לגבי אד שנטל את חייו משו שמיא להפר את איסורי התורה. ששפ ד

אחרי . לקרוע את הבגדי או להלל אד אשר נטל את חייו מרצונו, אסור להתאבל

סופר התיר החת, לעומת. סוברי כי אי לקרוא קדיש לאחר התאבדותו של אד

מבוכה רבה , לדעתו, משו שללא טקס זה תיגר, תקופת אבל במקרה של התאבדות

האיסור הסופי נקבע על ידי ). 2001, אפטר ופרוידנשטיי(לבני המשפחה של המתאבד 

אלא א כ היה קטי ולא הגיע , כ שהמתאבד לא יזכה לבוא לקבר ישראל, "הרמב

). 1966, דרפקי(לגיל בר מצווה או חולה רוח שלא הבי את משמעות התנהגותו 
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בה  ,או להתאבד/משמעות הדברי היא שא על פי שהיהדות אסרה לסכ את החיי ו

משו , רסת שיש לעשות כל מה שנית כדי לזכות אד שהתאבדהיהדות גו במידה

שדעתו לא הייתה צלולה כאשר נטל את חייו או שהיה נתו בכאב רב עד שלא יכול היה 

אד שהתאבד א לא מת , כמו כ). ה: ה"יורה דעה שמ, שולח ערו(לשלוט בעצמו 

עשהו לפני מותו מתו הנחה שהוא התחרט על מ, מיד אלא לאחר זמ מתאבלי עליו

מציני שמותר ליהודי ליטול את חייו ) 2001(פטר ופרוידנשטיי א). ו" שמ,יורה דעה(

 . א נפל בשבי אויביו הלא יהודיי ופחד כי ה יטילו בו מו או יוציאו אותו להורג
א מכירה בקיומ , ומגנה את המתאבד, לסיכו הדת היהודית פוסלת התאבדות

ולא ,  ההתאבדות תוגדר כפעולה שנגרמה על ידי הנסיבותשל מצבי שבה פעולת

 .מתו רצונו המלא של האד
 

אול , אי התייחסות ישירה ומפורשת למעשה ההתאבדות בברית החדשה: הנצרות

מי שפוגע , לפיה. הייתה התייחסות עקיפה לכ בפרקי המתארי את מעשי השליחי

הברית החדשה . ולא המוות, ה החיימטרת אלוהי הנ. בעצמו נחשב לפוגע באלוהי

כי . "והחיי ה מתנה מהאל, מלמדת שמוות פיזי או רוחני הוא תוצאה של חטאינו

" שכר החטא הוא המוות ומתנת חסד אלהי היא חיי העול במשיח ישוע אדנינו

ידעת כי גופכ הוא היכל רוח הקודש השכ בקרבכ אשר  הלא). "6:23רומאנס (

כי במחיר נקנית על כ כבדו את : הי וכי לא לעצמכ אתקבלת מאת האלו

, 7פסוק ,  הקורנתייהראשונה אל( "האלוהי בגופכ ובחוחכ אשר לאלוהי המה

2019.( 
ההרגשה של הייאוש , המוות וההרס ה עבודת של הגנבי, על פי תורת ישו

ה רכושו של ואילו החיי , שקריו של השטשל שמובילה להתאבדות היא תוצאה 

הגנב לא יבוא כי א לגנוב . "ואי לנו זכות ליטול את חיינו או את חיי האחר, האל

את ). "10:10יוחנ " (ולהרוג ולאבד ואני באתי לבעבור הביא לה חיי ומלא ספק

מ אביכ השט ולעשות את תאות אביכ חפצת הוא רוצח נפש היה מראש ובאמת 

 ). 8:44יוחנ " (כזב הוא ואבי הכזב דברו כזב משלו ידבר כילא עמד כי אמת אי בו מדי
שהכנסייה הנוצרית גילתה במהל ההיסטוריה , מצייני) 2001(אפטר ופרוידנשטיי 

והתייחסה להתאבדות כאל ישות , יחס בלתי סובלני ובלתי סלחני כלפי התאבדות

גונה באופ מעשה ההתאבדות . המגלמת את הרוע ומונעת קבורה באדמת הכנסייה

שהכריזה כי המתאבדי לא יזכו לטקסי הלוויה , פורמלי על ידי הכנסייה הקתולית

לעתי הייתה גופת המתאבד מבוזה בפומבי על ידי . וקבורה על פי המסורת הנוצרית

). 2001 ,אפטר ופרוידנשטיי ( קבורתה בצומת דרכי כאשר יתד נעוצה בלב הגופה

לא "רה כאמור בדיבר השישי יבדות כאל רצח וכפאוגוסטינוס הקדוש התייחס להתא

. אלא בסייגי מסוימי, ולא נית לסלוח לו, וקבע כי מי שמתאבד עושה חטא, "תהרוג

כמו כ הקדוש טומאס קבע שההתאבדות מהווה חטא נצחי בשל העובדה שהמתאבד 

 ). www.christianityAnswer.Net(לא יכול לבקש מחילה אחרי מותו 
שבהתא לכללי , טוע) Hovey ,1999 כפי שמצוטט אצל Stack, 1992(סטאק 

) 1996(ארד 'פריצ. כל נטילת חיי בכל נסיבה שהיא נחשבת לחטא, הכנסייה הקתולית
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, מציי שבאמונה הקתולית קיימות סנקציות דתיות ישירות וגלויות כנגד התאבדות

ת המדרגות אשר שיגר אנשי כאלה לאח, והמסורת הנוצרית משתקפת אצל דנטה

 . הנמוכות ביותר של הגיהנו
וה מתבססי על , אנשי התאולוגיה הנוצרי מתנגדי למעשי ההתאבדות

 אשר נתנו ,)סוקרטס ואפלטו, אריסטו(דבריה של שלושת הפילוסופי היווניי 

 : וה כדלקמ,  נית לסלוח למעשה התאבדות לאסיבות מדוע  שלוש
 . העובדה שהוא מנוגד לטבע החייההתאבדות הוא מעשה מוטעה בשל •
 .ולכ לא נית לסלוח על מעשה זה, ההתאבדות גורמת לסבל ונזק רב לחברה •
שכ רוח החיי של בני האנוש היא , ההתאבדות מהווה גניבה מאת האל •

                  ואנחנו בני האנוש רק שומרי על רכוש זה, רכושו הבלעדי של האל

)www.christianityAnswer.Net  .( 
אול ישנ זרמי בנצרות , מכל סיבה שהיא, לסיכו הנצרות פוסלת התאבדות

 .שהתיחסו להתאבדות בצורה סלחנית יותר
 

האיסלא רואה בחומרה רבה כל התנהגות אובדנית או מעשה התאבדות : האיסלא

ש נקבע . איסור זה מופיע באופ מפורש בקורא. מצוקה אישיתמ נובע שהרקע שלה

פה של בתורה שבעל, כמו כ" . …אל תהרגו את נפשכ: " 29פסוק , "אלנסאא"סורת ב

מי שהורג ": "סחיח אלבוחארי" של 161' מס' נקבע בחדית" 'אלחדית"הנביא מוחמד 

ומי ששחט , אלוהי יענה אותו באותו אמצעי באש הגהנו, את עצמו באמצעי כלשהו

סחיח " של 158' מס' בחדית". ו הדייישחט באמצעותו בי, את עצמו באמצעי כלשהו

אזי ברזלו יישאר בידו ונעו בבטנו באש הגהנו , מי שהרג את עצמו בברזל": "מסל

יישתה ממנו לנצח נצחי באש , ומי שהרג את עצמו באמצעות שתיית רעל, לנצח נצחי

ייזרק לנצח נצחי באש , ומי שהרג את עצמו באמצעות זריקת עצמו מהר, הגהנו

בהתייחסו של הנביא מוחמד לאחד , "סחיח אלבוחארי" של 2683' מס' בחדית". נוהגה

מגדולי הלוחמי המוסלמיי אשר נפצע אנושות באחת המלחמות שניהל ע הנביא 

קבע הנביא שאותו לוח , ולא הצליח לסבול את הכאבי ולכ ש ק לחייו, מוחמד

 .א אד כופרמוסלמי לא ייכנס לג עד וכי מבחינת אלוהי הו
:  למשל.ביחס להתאבדותבהמש קבעו חכמי הדת המוסלמיי קביעות שונות 

 .א היה רוצח מאמי אחרמאשר יותר א מעשהו נחשב לחמור , מאמי אשר מתאבד

, ומי שהורג מאמי בכוונה תחילה: " נקבע93פסוק , "אלנסאא" שבסורת זאת על א

כמו כ אלאמא סופיא ". תו ויעונה קשותכעס אלוהי ילווה או, עונשו נצחי בגהנו

אלאמא מחמד עבדו קבע . אלוהי לעול לא ימחל לו, אלשורי קבע שמי שמתאבד

והתאבדותו מצביע על כ מאחר , שהמתאבד אינו נחשב יותר כמשתיי לדת האיסלא

ג בהסבר אלנווי על אודות  ).1990,العفيفى(האמונה שאלוהי עומד לצידו  שאבדה לו 

א נודע בוודאות מהעובדות שאפפו את : " נקבע47' עמ, חלק שביעי, "סחיח מסל"

הוא , המתאבד השאיר מכתב שמוכיח את עובדת התאבדותושביצוע ההתאבדות או 

ולכ אסור להתפלל עליו ואסור לקבור , שחזר בו מדת האיסלא' מורתד'ייחשב לכופר 

 ".אותו בבית הקברות השיי למוסלמי
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לציי כי למרות האיסור הנחר לכל מעשה התאבדות האיסלא התיר יש , אול

פסוק , "אלאנעא"בסורת ). الجهاد(יהאד 'וא עודד את סיכו חייו של המאמי למע הג

". …יהאד'אלא למע אלג, אל תהרגו את נפשכ אשר אלוהי החרי: "נקבע, 151

: כגו, בעו מספר אמרותנק, )'אלחדית(פה של הנביא מוחמד בתורה שבעל, ברוח זו

לעול לא ירצה לשוב , אשר זכה להיות במחיצת המאמיני בג העד, המוסלמי

שיבקש לחזור עשר פעמי לפני האדמה כדי ' שהיד'זולת ה, פני האדמהלמקומו על

הזכות להיות . יהאד'למות פעמי נוספות בזכות המעלות הרבות שבמוות דר הג

ומי , ידי אלוהי לנבחרי בלבד זכות המוענקת עליהאד הנה'באמצעות הג' שהיד'

יהאד הוגדר בספרו של 'הג). 1998, פז(יהאד נופלת בחלקו זכות גדולה 'שמת בדר הג

ומטרתו לממש את , יהאד הנו הצד המעשי של האיסלא'הג): 1981 ,ياسين(יאסי  

 ולמנוע הגיהאד נועד להג. האמונה השלמה לאלוהי ולהשתייכותו לחברתו וסביבתו

האיסלא התייחס , ברור כי ככלל, לנוכח האמור לעיל. פגיעה כלשהי בדת האסלא

האיסלא הבחי בצורה חדה בי מעשה , ע זאת .בחומרה רבה לכל מעשה אובדני

 . יהאד'למע הג" התאבדות"התאבדות גרידא ו
האד י'בדעה שמעשה ההתאבדות למע הג) 1997 ,الخطيب الزحيلي(אלזחילי אלחטיב 

שכ ההתאבדות היא , אי לה שו קשר להתאבדות") אלעמליאת אלאשתשהאדיה("

ואילו ההתאבדות למע , מעשה המתרחש בעת כעס או בשל התחמקות ממצוקות החיי

יהאד נחשב 'כדבריו הג. יהאד נעשית מתו אמונה כנה ואהבה לאלוהי ולאיסלא'הג

יהאד 'ור לכנות את מעשה הגואס, כאחת המעלות החשובות ביותר אצל האלוהי

ואילו אלמושתשהיד , זאת משו שהמתאבד ממית את עצמו לשווא. כהתאבדות

המתאבד , כמו כ. ממית את עצמו למע אלוהי ודת האיסלא") המתאבד השהיד("

ואילו אלמושתשהיד , במעשה התאבדותו דוחק את מצוקותיו ומתעל מרחמי אלוהי

  .ח  באויב האלוהי והאיסלאמלא תקווה ומר רוחניי להיל
אול התיר את סיכו . לסיכו האיסלא אסר באופ מפורש את מעשה ההתאבדות

 .חייו של המאמי למע הגיהאד
 

מצביעה על זהות , בכל אחת מהדתות, סקירת העמדה הדתית המוצהרת כלפי אובדנות

הדתות קיימת בכל אחת מ, יחד ע זאת. כנגד התאבדותברמה הראשונית של ההצהרה 

 אובדנות שמקורה ביהדות : עמדה משנית המתירה אותה בתנאי מסוימי

,  אובדנות שמקורה ברצו לכפר על חטאיבנצרות , "שלא מדעת"בהתנהגות 

מעניי לבחו הא הבדל .  אובדנות שמקורה ברצו לתרו למלחמת הקודשובאיסל 

יטוי בפועל ג כשבוחני את היק בא לידי  ב, בעמדה המישנית כלפי אובדנות, זה

 .ההתנהגות האובדנית בקרב מי שמשתיכי לדתות השונות
במחקרי מוקדמי שבדקו את שיעורי האובדנות בחברה הישראלית מצוי 

וגבוהי יותר , שאחוזי האובדנות  גבוהי יותר בקרב היהודי מאשר בקרב הערבי

אופיר ). Lubin, Glasser, Boyko, & Barell ,2001, הלדוגמ(אצל גברי מאשר אצל נשי 

 ובו הושוו מעשי התאבדות 19851976מדווחת על מחקר שבוצע ביחס לשני ) 1995(

 הצביע על כ המחקר. בקרב קבוצות לאומיות ודתיות שונות בתו מדינת ישראל
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ישראלית גבוהי יותר בהשוואה ששיעורי האובדנות בקרב האוכלוסייה היהודית

בתו קבוצת המיעוט הערבי נמצא כי שיעור האובדנות . ישראליתיה הערביתלאוכלוסי

עוד נמצא . והנמו ביותר קיי בקרב הדרוזי, הגבוה ביותר קיי בקרב הנוצרי

לעומת הניגוד הבולט בי , ישראלימזרחי והערבישקיי דמיו בי הציבור היהודי

לט במיוחד בהשוואת האובדנות של הניגוד בו. היהודי האשכנזי לערבי הישראליי

נמצא , בהשוואה על פי גיל. ופחות בולט כשמדובר בצעירי ובנשי, הגברי המבוגרי

ביצעו נסיונות אובדניי יותר מאשר ערבי בני אותו ) 36מעל גיל (שיהודי מבוגרי 

. יביצעו יותר ניסיונות אובדניי בהשוואה לילדי ערב) 17עד גיל (ויהודי , הגיל

ואילו בקרב הערבי הנוצרי והמוסלמי , בקרב הדרוזי כל המתאבדי היו בני

מדווחת שרוב ניסיונות האובדנות ) 1995(אופיר . כאחד לא נמצאו הבדלי בי המיני

, שטיי, חקלאיג לפי .  ה של נשי הערבי והיהודי בקרב שתי האוכלוסיות 

 ומעלה 15תאבדות המתוקנ בקרב זכרי מגיל שיעור הה) 2009(גולדברגר ואבורבה 

יחס השיעורי בי . 20042001 אצל יהודי בהשוואה לערבי בשני 2.4גבוה פי 

 בהשוואה 1.6 השיעור ליהודי היה גבוה פי 2414בגיל : יהודי לערבי עולה ע הגיל

לייה בשיעור נרשמה ע, כמו כ. 2.5 פי  6445ובגיל , 2.0 פי  4425בגיל , לערבי

2000 בהשוואה לשני 20042001ההתאבדות בקרב יהודי ובקרב הערבי בשני 

1996 . 
במחקר מאוחר , )2009( ושל חקלאי ועמיתיו )1995( אופיר בניגוד לממצאיה של

 2008 ומדווח שבשנת ,נתוני משרד הבריאות לבסס עמת) Even, 2010( אב ,יותר

והערבי ניסו להתאבד יותר מאשר ) מי ומאתיופיהבעיקר מחבר הע( עולי החדשיה

מדגישה שבקרב האוכלוסיה הערבית בישראל ) 2010(עמי שלג מי, כמו כ. היהודי

גבוה יחסית שיעור ההתנהגות האובדנית בקרב צעירי הנמצאי שלב הבגרות 

בוח מחדש מימצאי סקר של משרד הבריאות מהשני ) 2010(בנוס לזה אב . הצומחת

 ומציי שכבר ש החלו להסתמ פערי ברמת המתח והלח באר לרעת 2004 עד 2003

) 14.7%(בהשוואה לנשי יהודיות , )16.2%(וגברי ערביי ) 21.1%(נשי ערביות 

 ). 10%(וגברי יהודיי 
 

    המחקר הנוכחי
מהאמור לעיל מתברר כי יש צור בבירור מסודר יותר של תפיסות החיי והמוות 

הבדלי ) 1: (זאת על רקע שלוש סיבות. קרב בני נוער בחברה הערבית בישראלב

משמעותיי בתנאי החיי של בני נוער בחברה הערבית בהשוואה לתנאי החיי של בני 

, אחידהעמדה לא) 2. (פער שממנו ה לא יכולי להתעל, גיל בחברה היהודית

כ רוב בני הנוער בחברה אליה משתיי, של דת האיסל, ובמהותה מאד מורכבת

לפיה ההתייחסות לחיי אינה בעלת ער עליו מוחלט אלא תלויה , הערבית בישראל

המגמה המסתמנת של עלייה בהתנהגות האובדנית בקרב החברה ) 3 (.בנסיבות החיי

מימצאי ביחס למקו של ההצור בבירור מעי זה מתחזק על רקע . הערבית בכללותה

ת של התנהגות אובדנית ובהתמודדות של בני נוער ע מחשבות דת ודתיות בהתפתחו
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 ;Martin, Kirkcaldy, & Siefen, 2003; Page, 1996; Shagle & Barber, 1995(אובדניות 
Rasic, Kisely, & Langille, 2011 .( 

סקירת הספרות העלתה כי עד כה נערכו מחקרי בודדי העוסקי בהבדלי 

האישית והתרבותית ) ההבנה והתפיסה, המודעות(ל הזהות הנוגעי למידת הבהירות ש

א על בסיס אות .  (Jackson, Telingator, Pleak, & Pollack, 2005)של הצעירי 

מחקרי שבוצעו עד כה מסתמנת האפשרות לצפות שזהות אישית ברורה תהיה קשורה 

ויות במדדי שאינ תל, לקבלה עצמית ולתחושות סובייקטיביות של מסוגלות ויכולת

וזאת בהשוואה לבעלי בהירות עצמית נמוכה              , )2001, טטר ושרב(אובייקטיביי 

)Bechtoldt, Dreu, Nijstad, & Zapf, 2010 .( 
לפיה יתקיי קשר חיובי בי ,  את האפשרות שהוצעה לעילבח המחקר הנוכחי 

וזאת , ות כלפי החיימידת בהירות המושג העצמי של הפרט לבי עמדותיו החיובי

 בהתנהגות הבדלי על המצביעי הממצאי לאור .ישראל המתגוררי בבקרב צעירי

) צומחת בגרות, ההתבגרות גיל (שוני התבגרות בשלבי צעירי של האובדנית

 הגיל קבוצות שתי הוחלט לערו את המחקר בקרב, )ערבי, יהודי (שוני וממגזרי

גיל (צעירי הנמצאי בשלב הבגרות הצומחת ) 2(ו) 1814גיל (מתבגרי ) 1: (הבאות

 עשויהומאפייניה האישיי גיל , דתצעירי תו התיחסות לההשוואה בי ). 2421

, לסייע בהבלטת אותה קבוצה של בני נוער האוחזת בעמדות שליליות כלפי החיי

  . העלולות להאי התעוררות של מחשבות אובדניות
, שצעירי בשלב הבגרות הצומחתשל המחקר הייתה ההשערה הכללית 

המשתייכי לאוכלוסיה הערבית יהיו בעלי רמה נמוכה יותר של בהירות מושג העצמי 

וזאת בהשוואה לכל הקבוצות האחרות של , ויבטאו עמדות שליליות יותר כלפי החיי

 .צעירי שיבדקו
 

 שיטה
 

 נבדקי
בקרב  : כמעט שווה בקרב שלוש קבוצות שאלוני באופ 730במסגרת המחקר הועברו 

 ובקרב שאלוני 244המוסלמי הועברו בקרב הערבי, שאלוני 245היהודי הועברו 

שתי  מהשאלוני הועברו בקרב מתבגרי.  שאלוני241הנוצרי הועברו הערבי

 )2421( שאלוני והשנייה 383 שבקרבה הועברו )1814(האחת בגילאי , קבוצות גיל

 .   שאלוני347ה הועברו שבקרב
מבחינת השכלה ומעמד , המדג כלל בתוכו יצוג של כל  שכבות האוכלוסיה, ככלל

 . סוציואקנומי
 

 
 

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל



  דתיות ומאפייני אישיי כגורמי סיכו לעמדות שליליות כלפי החיי,  דת

 

131

 כלי המחקר
 

 :במסגרת המחקר הועברו השאלוני הבאי
 ,SCC - Campbell, Trapnell, Heine, Katz, Levallee, & Lehman (בהירות מושג העצמי

ג : "ה פריט לדוגמ".עצמי"בהירות מושג האת ריטי המייצגי  פ12שאלו ב : )1996

 התשובה נעה בי סקלת". א ארצה לא בטוח שאוכל לספר למישהו אחר מי אני באמת

בניתוח גורמי התברר כי הפריטי יוצרי ". מאד מסכי "5 " מאד לא מסכי " 1

לתיקו המדד . 0.85  הפריטי ומהימנותו על פי המחברי12הכולל את , סול אחד

בדקו מחברי השאלו את המתאמי בי מדד זה לבי סולמות של הערכה עצמית 

וסולמות של מודעות , )0.61  ל0.49בי (שנמצאו גבוהי , והתנהגויות לא נמנעות

. המעידי על תוק המדד ,)0.26 ל0.22בי (עצמית פרטית וציבורית שנמצאו מובהקי 

בו התגלה שהוא בעל מהמנות ותוק , דו וניבדק במחקר קהשאלו תורג לעברית

ות נמהימ .)Israelashvili, Kim, & Bukobza, 2012(טובי ג בקרב מתבגרי בישראל 

 .α=0.81הסול במחקר הנוכחי 
 

כלל פריטי ) 2000(הזהות הדתית של כ בהירות שאלו : דתיתהזהות הבהירות 

כלול ישאלו זה הורחב כ ש.  ולדת המוסלמיתהבודקי תחושת שייכות לדת היהודית

לשאלו זה היו בסופו של , דהיינו. ג פריטי הבודקי תחושת שייכות לדת הנוצרית

ה מצהיר על /בה המשיב, המתאימות לכל אחת משלוש הדתות, דבר שלוש גרסאות

ידה מה המ: "לדוגמהפריט ). נוצרית, מוסלמית, יהודית(מידת השתייכותו לדת בה גדל 

אני בעל הזדהות חזקה ע  "7:  התשובהסקלת". בה אתה מזדהה ע הדת היהודית

) 2000(במחקר של כ ". אני לא חש הזדהות ע הדת היהודית" 1". הדת היהודית

 ולגבי הדת הדרוזית 0.89התברר שבנוסח לגבי הדת היהודית המהימנות הייתה 

2011, הלדוגמ(שו בשאלו זה ג במחקרי אחרי שהשתמ. 0.74המהימנות הייתה 

(Israelashvili, Taubman Ben-Ari, & Hochdorf,  השאלו נעה שמהימנותהתברר 

השאלות ) 2000(מכיוו שבשאלו של כ ). במדגמי שוני. 75 . 87. (80בסביבות 

הדבר מעיד על תוק נראה של , התייחסו למידת ההזדהות ע הדת בצורה ישירה

 . המדד
אליה הוא שיי     הדת המשיב ע הזדהות מידת . 1:  מדדי2בנו ינחי במחקר הנוכ

)(α = 0.78, מר על מנהגי ומסורת ושהמידה בה המשיב . 2 ו)α = 0.76 .(בשני המדדי ,

מסורת כ הציו המנהגי והעל יותר מר ושאו /המשיב מזדהה יותר ע הדת וככל ש

 .  גבוה יותר
 

 ,Rohde, Seeley & Langhinrichsen-Rohling ()צרתגרסה מקו (עמדות כלפי החיי
Rohling, 2003:(השאלות המופיעות בשאלו מיועדות להערי את סיבת ההתאבדות  ,

אול בגרסתו ,  פריטי96השאלו המקורי כולל . התנהגות סכונית ומחשבות אובדנות

בקש לענות המשיב מת.  שלילי12 מהפריטי חיובי ו12.  פרטי24המקוצרת יש בו 

אני מרגיש טוב כי יש לי חיי ע משמעות  ": לשאלההדוגמ .לא לשאלות השונות/כ
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מחברי השאלו מדווחי על פרופורציה גבוהה של מיו נכו ". וע מטרות ברורות

ופרופורציה גבוהה של מיו נכו של מחשבות ) Sensitivity = 0.86(למחשבות אובדניות 

 מה שמעיד על תוק הכלי כבודק מימד של התנהגויות ,)Specificity=0.82(לא אובדניות 

 טובה של מהימנות כמו כ ה מדווחי על .אובדניות כאחת העמדות כלפי החיי

 ,Rohde, Lewinsohn (המצומצמתוג בגירסתו ) α=0.84(ג בגירסתו המלאה , השאלו
Seeley, & Langhinrichsen-Rohling,1996.( 

 24מורכב מההסול התקבל ש, ר היפו חלק מהפריטילאח, במחקר הנוכחי

, 5 ל1טווח הציוני נע בי בסול זה . )α = 0.81(הוא בעל מהמנות טובה ג כ שאלות 

 . כלפי החיי שליליות יותרשל המשיב ככל שהציו גבוה יותר כ העמדות כ ש
 

קע שחוברו ל הנבדק התבקש לענות על שאלות ר"מלבד השאלוני הנ: שאלות רקע

עבודה או (יו בחיי היו" אחרת"לצור המחקר ועוסקות במידת החשיפה לתרבות ה

 ).'לימודי משותפי ע בני התרבות האחרת  וכיוב
 

 הלי
 . צעיריבוגרי) 2(מתבגרי ) 1 (השאלוני הועברו לשתי קבוצות הגיל שפורטו לעיל 

 
לת האישורי המתאימי הייתה לאחר הכנת השאלוני וקב :העברה בקרב מתבגרי

' פנייה למספר רב של מנהלי בתי ספר  בבקשה להעביר את השאלוני לתלמידי כיתות י

למרות אישור משרד ,  לבתי ספר עורכת המחקרמנהלי רבי לא אישרו כניסת. 'עד יב

בסופו של דבר הועבר השאלו לתלמידי הלומדי . בטענה שאי לה זמ, החינו

לאור כל הדר החיפוש היה אחר . יהודי ומוסלמי, בה לומדי נוצריבבתי ספר 

 . מגוונותרמות לימודיות לומדי בכיתות בעלות תלמידי הבה , בתי ספר הטרוגניי
, החוקרת נכנסה לכיתות בליווי המחנכי,  לבתי ספרהכניסה ילאחר קבלת אישור

,  חשיבותו ותרומתו לבני גיל,הסבירה לתלמידי את נושא המחקר, הציגה את עצמה

לגבי השאלו הובהר . וביקשה את התייחסות העניינית והכנה לשאלוני שיועברו לה

שהנו אנונימי ושהנתוני שיעובדו מהשאלוני ישמשו רק לצורכי מחקר וישמרו 

הוסבר לתלמידי שלא מוטלת עליה חובה למלאו וכי .  אביב בלבדבאוניברסיטת תל

כמו כ נאמר לה שה יכולי להפסיק את מילוי . שיקול דעת הבלעדיהדבר נתו ל

החוקרת נכחה בחדר בעת . השאלוני במידה וירגישו שאינ יכולי להמשי בכ

 .מילוי השאלוני והדריכה את התלמידי כשהיו זקוקי להסבר
 

טת השאלוני הועברו לסטודנטי הלומדי באוניברסי :צעיריהעברה בקרב בוגרי

סטודנטי אלה . באוניברסיטה העברית בירושלי ובמספר מכללות באר, אביבתל

השאלוני הועברו , בנוס לכ. ומשתייכי לשלוש הדתות, מתגוררי בכל רחבי האר

וזאת כדי להגיע לכל , ג בקרב אזרחי רגילי העובדי במקומות עבודה שוני

השאלוני . עלי השכלה אקדמיתבאנשי ברק להסתפק  השכבות באוכלוסיה ולא
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בזמ העברת השאלוני הוסבר לנבדקי מה מטרת . הועברו מחודש ינואר עד אוגוסט

 .השאלוניתוא אית מתי יחזירו את לעשות ו מה עליה ,המחקר
 

 תוצאות
 המשתייכי 2124צעירי גילאי בוגריההשערה הכללית של המחקר הייתה ש

יבטאו ו רמה נמוכה יותר של בהירות מושג העצמי יהיו בעלילאוכלוסיה הערבית 

לבדיקת השערה . בהשוואה לכל המתבגרי האחרי, עמדות שליליות יותר כלפי החיי

כשהמשתני עמדות כלפי החיי ובהירות המושג , )MANOVA(זו בוצע ניתוח שונות 

. העצמי משמשי כמשתני תלויי ואילו גיל  ודת משמשי כמשתני בלתי תלויי

 Wilks' Lambdaמבח לפי , מעבר למשתני התלויי השוני שנבדקו, ברמה הכללית

]. F(10,1394)=2.41, p<.001, η2=0.02[ גיל Xנמצאה אינטראקציה מובהקת לפי דת 

 ,F(10,1394) = 6.80, p<.001[בנוס נמצאו אפקטיי עיקריי מובהקי לפי דת 
η2=0.05 [ וגיל ] F(5,697)=4.72, p<.001, η2=0.06. [( 
 והעמדות "עצמי" מציג ממוצעי וסטיות תק של מדדי בהירות מושג ה1לוח 

 .תו הבחנה על פי מי ודת, כלפי החיי) השליליות(
 

העמדות השליליות כלפי החיי ובהירות  של תק סטיות וממוצעי: 1 לוח
 גיל וקבוצת דת עצמית תו הבחנה לפי הההגדרה

 
 כלפי שליליות עמדות

 החיי
   העצמי מושג בהירות

 קבוצה N ממוצע .ת.ס ממוצע .ת.ס
 וגיל על פי דת     

 1418 נוצרי 118 3.26 0.70 2.25 0.51
 2125 נוצרי 117 3.35 0.72 2.17 0.47
 1418 מוסלמי 128 3.17 0.60 2.49 0.51
 2125 מוסלמי 110 3.18 0.72 2.23 0.51
 1418 יהודי 125 3.05 0.66 2.28 0.50
 2125 יהודי 115 3.22 0.68 2.12 0.55

 גיל על פי     
 1418 כ"סה 371 3.16 0.66 2.34 0.52
 2124 כ"סה 342 3.25 0.71 2.18 0.51

 דת על פי     
 נוצרי כ"סה 235 3.30 0.71 2.21 0.49
 מוסלמי כ"סה 238 3.17 0.66 2.36 0.52
 יהודי כ"סה 240 3.13 0.67 2.20 0.53

* p<.05   ** p<.01   *** p<.001 
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 גיל  ביחס לבהירות Xנמצאה אינטראקציה דת , בהבחנה על פי המשתני התלויי

נמצא אפקט עיקרי של דת , בנוס). F(2,701)=8.62, p<.001, η2=0.02 ("עצמי"מושג ה

בהירות נמצא כי ). F(2,701)=4.10, p<.05, η2=0.01 ("עצמי"ה ביחס לבהירות מושג

לא נמצאו הבדלי .  גבוהה יותר אצל הנוצרי מאשר אצל היהודי"עצמי"מושג ה

 .במשתנה זה בי המוסלמי לבי הדתות האחרות
, נמצא אפקט עיקרי של הדת, ביחס למשתנה התלוי עמדות שליליות כלפי החיי

             לפיו עמדות אלו שליליות יותר אצל המוסלמי מאשר אצל הנוצרי  והיהודי

)F(2,701)=7.55, p<.01, η2=0.02 .( כמו כ נמצא אפקט עיקרי של הגיל ביחס לעמדות

לפיו לקבוצת הצעירי עמדות , )F(1,701)=19.35, p<.001, η2=0.03(כלפי החיי  

 .שליליות יותר מאשר לקבוצת הבוגרי
בעמדות  אלה מעידי שמאפייני דת וגיל אכ משמעותיי להבנת הבדלי ממצאי

 בגיל הבגרות הצומחת כלפי החיי וכמו כ להבנת הבדלי ברמת  וצעיריבני נוער

 .בהירות המושג העצמי
חושבו , לאור ההבדלי המובהקי שהתקבלו כשמבחיני בי המשיבי על פי דת

 מציג את מתאמי 2לוח . המתאמי בי משתני המחקר תו הבחנה על פי דת המשיב

דתית הזהות ה בהירות ,מושג העצמיכלפי החיי לבי בהירות פירסו בי העמדה 

 .תו הבחנה על פי שלוש הדתות, עוצמת ההזדהות הדתיתו
 

 תו הבחנה בי, מתאמי בי משתני המחקר: 2לוח 
 יוצאי הדתות השונות

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : מעידי על כ ש2המימצאי המובאי בלוח 
רמת בהירות הזהות , מושג העצמימת בהירות ר) 1(: עמדה כלפי החיי קשורה ל. א

לעוצמת הזהות הדתית רק אצל נוצרי ) 2  (;התרבותית ותפיסת העתיד באור חיובי

 .ומוסלמי
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לבהירות ) 2 (;תפיסת העתיד רק אצל הנוצרי) 1: (קשורה ל עוצמת הזהות הדתית. ב

כל הדתות ב) 3 (;הזהות התרבותית אצל המוסלמי והיהודי א לא אצל הנוצרי

 .מושג העצמי קשורה לבהירות עוצמת הזהות הדתית אינה
תו , כדי לקבל תמונה כוללת של המשתני המסבירי שונות בתפיסות החיי

בוצע ניתוח רגרסיה מרובה בצעדי , השוניבקרה על התרומה היחסית של המשתני 

: באי היובמסגרתו המשתנה המנובא היה עמדות כלפי החיי ואילו המשתני המנ

 בהירות  2 בצעד ;)ועוד, מספר אחי ואחיות, גיל, דת, מי( מאפייני רקע  1בצעד

 ;עוצמת ההזדהות הדתית ותפיסת העתיד, תבהירות הזהות התרבותי, הזהות האישית

תוצאות ניתוח הרגרסה המרובה . מי ודת המשיב,  האינטראקציות בי גיל 3בצעד 

 .3מפורטות בלוח 
 

כו ניתוח רגרסיה מרובה בשלבי עבור משתני זהות כמנבאי סי: 3לוח 
 )N =647(עמדות כלפי החיי 

 

 

מימצאי ניתוח הרגרסיה המרובה הצביעו על כ שלמשתני שנכנסו בצעד השלישי 

. לא הייתה כל תרומה להסברת השונות בעמדות כלפי החיי) יהמשתני האינטראקצ(

התרבותית והדתית הייתה תרומה , ולבהירות הזהות האישית, לדת, לגיל, מנגד

 מהשונות ברמת המחשבות 24%והמתא המרובה הגיע להסבר של , מובהקת

 . על החיי) השליליות(
 מובהקי בי יוצאי המימצאי שפורטו לעיל אכ מצביעי על הבדלי, לסיכו

כמו . לפיה ליוצאי הדת המוסלמית עמדות פחות חיוביות כלפי החיי, הדתות השונות

מביעי עמדות פחות חיוביות כלפי ) בגיל ההתבגרות(כ נמצא שמשיבי צעירי יותר 

ולאור ניתוח הרגרסיה המרובה , על פי המתאמי שחושבו לכל יוצאי דת בנפרד. החיי

מקור ההבדלי בי יוצאי הדתות השונות נעו בהבדלי ברמת בהירות שבוצע נראה ש

F (1, 
645) 

R 
Square 

∆R 
Square p Β SE B B 

צעד ומשתנה 
 מנבא

        1 
  מי 188.- 049. 133.- 000. 037. 037. 24.807
  גיל 033.- 007. 160.- 000. 030. 067. 20.603

        2 

 בהירות 341.- 035. 339.- 000. 136. 203. 109.796
 מושג עצמי

 

25.081 .233 .030 .000 .176 .038 .194 
 בהירות
 זהות

 תרבותית

 

בהירות  078.- 027. 101.- 004. 010. 243. 8.384
דתית זהות  
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בקרב מי שנמצאי בגיל ההתבגרות , מעבר לדתות, וזו בעייתית, המושג העצמי

תורמת להסברת ההבדלי עוד התברר שעוצמת הזהות הדתית . בנותהובמיוחד בקרב 

 בי הנבדקי רק בקרב הנוצרי והמוסלמי א לא בקרב היהודי
 

 דיו
ת הייתה נקודת יההכרה בעמדות שליליות כלפי החיי כגור סיכו להתנהגות אובדנ

 בקרב במסגרת המחקר נבדקו הבדלי בעמדות כלפי החיי . המוצא למחקר הנוכחי

או בגיל ) 1418(נוצרי הנמצאי בגיל ההתבגרות מוסלמי וערביערבי, יהודי

, ר הקשר שלה לבהירות הזהות האישית תו בירו) 2124(הבגרות הצומחת 

מימצאי המחקר תומכי בטענה בדבר הבדלי . התרבותית והדתית של המשיבי

בעמדות כלפי החיי בקרב יוצאי הדתות השונות ותומכי בטענה הטרומית של 

לפיו מאפייני של בהירות הזהות האישית מסבירי את השונות , המחקר הנוכחי

 . הל נפרטל. בעמדות כלפי החיי
 

 עצמי המושגבהירות 
; שבהירות מושג העצמי גבוהה יותר בקרב הנוצרי מאשר בקרב היהודינמצא 

 ההסבר להבדל המובהק בי .האחרות המוסלמי נמצאו בתוו בי יוצאי שתי הדתות

בכ שהנוצרי מהווי קבוצת מיעוט בתו , ככל הנראה, הנוצרי והיהודי נעו

).  הערבי הנוצרי הינ במיעוט בהשוואה לערבי המוסלמי,קרי(קבוצת מיעוט 

ורוב אכ חשי . מגיל צעיר ה מצויי בחיפוש מתמיד אחר הייחודי בה, ככאלה

תחושות אלה מעלות את מודעות לאחר . ייחודיי מבחינה תרבותית וחברתית

ה אחד ע עולה בקנהסבר זה . ת את זהות העצמיתומחדד וכתולדה מכ ג, ולשונה

 בהירות מושג העצמי גבוהה לפיה) Morrison & Wheeler, 2010(דברי מוריסו וויליר 

 , מיעוטמשתיי לקבוצת ג א הוא ,  עבורו שקבוצתו האתנית חשובהיותר אצל מי

ברוח זו . זאת משו שקיי מתא חיובי בי דעות של מיעוט לבי בהירות מושג העצמי

 ,Friedlander, Friedman, Miller, Ellis( ועמיתיו לאנדרנמצא ג במחקר של פריד
Friedlander, & Mikhaylov, 2010 ( שבקרב יהודי אמריקני המייחסי חשיבות

בהקשר זה ראוי לציי כי . ליהדות הייתה רמה גבוהה יותר של בהירות המושג העצמי

זהות בי הדת בישראל האוכלוסייה היהודית היא האוכלוסייה היחידה שבה קיימת 

 בהגדרתהלעסוק שהאוכלוסייה היהודית אינה מחויבת מכיוו , לפיכ. והלאו

, זאת ועוד. בנוגע למושג העצמיחדה להציג הגדרה אי ה חשי מחויבות , התרבותית

אשר בה פרטי שוני הינ בעלי רקע , תרבותיתהחברה היהודית היא חברה רב

יכול להגדיר את הישראליות שלו באופ ) יהודי(ט כל פרכ ש, ומורשת תרבותיי שוני

   .ג א היא שונה משל האחרי, ייחודי לוה
 

  יוצאי הדתות השונותעמדות שליליות כלפי החיי והבדלי בי
במחקר הנוכחי נמצאו עמדות שליליות כלפי החיי בקרב המוסלמי יותר מאשר 

 שהעדה המוסלמית המתגוררת תוצאות אלה מעידות על כ. בקרב הנוצרי והיהודי
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מצוקה זו גורמת להימצאות עמדות שליליות כלפי . במדינת ישראל שרויה במצוקה

של ) סובייקטיבית(תחושה , למשל. למימצא זה יכולי להיות מספר הסברי. החיי

חייה /יוצאי האוכלוסיה המוסלמית שהחברה הישראלית מגבילה את התנהגות

הסבר אחר יכול להיות קשור לפער . ובחירה שמתאימה להומונעת מה ביטוי אישי 

המסורת עדיי שולטת בחברה , קרי. הגדול בי המסורת לבי תפיסותיה האישיות

פער שמוביל ; "חברה מודרנית"ל להשתייהמוסלמית א הצעירי רוצי 

לקונפליקטי בתקשורת ע ההורי והמשפחה ובעקבותיה תחושות שליליות כלפי 

בו , )Kwok & Shek, 2010(ההסבר האחרו נתמ על ידי מחקר של קוק ושיק . החיי

נמצא שקשר בעייתי ע ההורי מוביל לא רק לעמדות שליליות כלפי החיי אלא ג 

, )Tuisku et al., 2009 ( ועמיתיומימצא דומה מוצג על ידי טיסקי. למחשבות אובדניות

לפגוע בעצמ קיבלו פחות תמיכה הטועני שמתבגרי דיכאוניי המתכווני 

משו שמשפחתו סגורה מפני , המתבגר יחוש בדידות, )1997(לפי אורב . מהמשפחה

ההורי אינ פנויי להזי את הילד . העול החברתי בחומות של חשדנות ועוינות

באווירה כזו המתבגר חש פחד מניתוק ופחד . והילד נותר זנוח ודחוי, רגשית

מאפייני , כאמור. בהתאבדות דר יחידה לביטוי האוטונומיהורואה , תקשרותהמ

משפחתיי אלה עלולי להימצא בשכיחות גבוהה יותר בקרב משפחות ערביות

בהקשר לכ ראוי לציי . בשל הניגוד בי דעותיה של המתבגרי והוריה, מוסלמיות

ל החמולה כוחה ש. כי קשיי אלה באי על רקע היחלשות ההיררכיה בחברה הערבית

שעדיי ,  ובמקומה נוצרה המשפחה הגרעיניתנחלש הוויסות החברתי ,  כלומרנחלש 

היעדר ויסות על רקע זה של . אינה מסוגלת ליצור מנגנו של ויסות חברתי סתגלני

בעמדה כלפי , יחסית לדתות האחרות, במשולב ע מסר מעורפל, דורי ביחברתי

) Even, 2010(המדווחת במספר מחקרי העלייה נית להבי את , התנהגות אובדנית

, כאמור. מוסלמיתניסיונות האובדנות ואובדנות בקרב החברה הערביתלגבי היק 

מימצאי המחקר הנוכחי מציעי שההשפעה של תמהיל זה על ההתעוררות של מחשבות 

,  אישיתבהירות התפיסה העצמית : והוא, אובדניות עוברת דר גור נוס ומתוו

 .  של הפרט, רבותית ודתיתת
כלפי החיי העמדות השליליות יותר ההסבר שתואר לעיל מסביר בחלקו ג את 

מצב של נערות ערביות מוסלמיות בעייתי , ברוח הנאמר לעיל.  לעומת בני,בקרב בנות

ברוב המקרי המשפחה מעדיפה להשי בגיל צעיר ע קרוב משפחה שנבחר . במיוחד

, המשפחה איננה מתחשבת בדעותיה של הנערה. א הנערה מתנגדת, על ידי המשפחה

מצב זה של החברה . ובכ היא גורמת לעלייה בעמדותיה השליליות כלפי החיי

   וחי אלכימהולפי די. הערבית בישראל דומה מאוד למצב הקיי בחברה הערבית בכלל

يمة( لخ ות להתחת ע הנערות בתימא מנסות להתאבד כיוו שמכריחי א, )2010, ا

זהבי וסבית , קורמ, ג במחקר של אשל. קרובי משפחה שה מסרבות להתחת אית

הערביותנמצאה  שכיחות רבה בעמדות השליליות כלפי החיי בקרב הבנות  )2007(

, ככל הנראה, הסיבה לכ היא. מוסלמי הערבייותר מאשר בקרב הבנימוסלמיות 

תרבות הערבית בזאת בשל העובדה כי . ערבייהמצבה הקשה יותר של המתבגרת ה

בחברה הערבית האישה נמו מעמד ובמיוחד ,  נמוהמסורתית מעמד האישה
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סיבה נוספת לממצאי המצביעי על שכיחות גבוהה יותר של עמדות  .המוסלמית

נעוצה מוסלמי הערבי בהשוואה לנערי מוסלמיות הערביותשליליות של הנערות

א יוודע , יכר מהנערות בלח מתמיד בשל חשש מהתנכלות הוריהבהימצאות חלק נ

החברה הערבית רואה בחומרה , כידוע. לה על קשריה הרומנטיי ע בני המי השני

הנערות . רבה ובאופ בלתי נסלח קשרי רומנטיי שאינ במסגרת הנישואי

. יה הרומנטיותבמיוחד כשהדבר קשור לחוויות, מאופיינות כרגישות יותר מהנערי

היתקלות נערות ערביות בקשר רומנטי כושל או בביטול אירוסי מעמידה אות מול 

  במקרי רבי אות נערות יתקשו לעמוד בנטל . מציאות קשה של שמועות ורכילות

 אלחיליד . ולא על הגברי, מאחר שהאשמה תוטל באופ אוטומטי עליה, זה

قدس(الخليدي ل רה הערבית א הנערה נתקלת בבעיה חברתית שבחב, טוע) 2002 ,ا

והמפלט ,  היא מטילה עליה קלו, החברה אינה מסוגלת לסלוח לה אלא להפ

במגזר הערבי בישראל קיימת בעיית , יתרה מזו. האופטימלי לנערה יהיה מעשה אובדני

). 2010, אב(ופועלות בו מרפאות ספורות בלבד , נגישות קשה לשירותי פסיכיאטריי

 . צב זה א הוא תור להעצמת העמדות השליליות כלפי החיי בהעדר טיפול הולמ
, בי הבוגרי לצעירי במחקר הנוכחי נמצא, מעבר להבחנה בי דתותבהשוואה 

. שלצעירי עמדות שליליות כלפי החיי בדרגה גבוהה יותר מאשר לקבוצת הבוגרי

, המושפעי, הישראלית והערביתהסיבה לכ נובעת כנראה מהשינויי החלי בחברה 

העובדה שהצעירי מתגוררי עדיי בבית הוריה . מהגלובליזציה המערבית, בי היתר

מצב . והנערי יותר מתנגדי, ההורי יותר מבקרי. מגבירה את החיכו ע ההורי

יומי ע הוריה מצוי שאצל החיכו היו, זה נמצא בשכיחות פחותה בקרב הבוגרי

נית לשער שהימצאות של הבוגרי בשלב בשל ועצמאי יותר בחיי .  פחותהבמידה

מקנה לה הרגשת ביטחו עצמי וכוח להתמודד ע תסכולי ובעיות בצורה יעילה 

אי בהירות בזהות העצמית , כפי שהראינו לעיל, כמו כ. יותר מאשר זו של הצעירי

רי אלו מתחזקי לאור מחקר דב.  באופ ישיר לעמדות שליליות כלפי החייהקשור

) Zamboanga, Schwartz, Jarvis, & Van, 2009 (ויס וואור'ג, שוור, הנגאשל זאמבו

כמו כ מי . התנהגויות לא בריאות נגד שציינו שבהירות עצמית הינה אלמנט מג

.  רבה יותרמיטביות פסיכולוגית מ  יהנושמצליח לגבש זהות פנימית גזעית וזהות אתנית

 .(Iwamoto & Liu, 2010) פרט בעל קשר גזעי נמו יתפס כאד לחו, זאתמת לעו
 לחברה ימצב של בני נוער וצעירי המשתייכשלומר , א כ, במבט כולל נית

שורש . המוסלמית בישראל קשה יותר מזה של בני גיל המשתייכי לדת הנוצרית

 נמוכה יותר ומאיד "צמיע"מושג הההבדל נעו בכ שמחד המוסלמי בעלי בהירות 

עוד נמצא כי . ה חווי יותר לחצי וקונפליקטי ע הדמויות הבוגרות בחברת

מתבגרי הבקרב המוסלמי התגלו עמדות שליליות יותר כלפי החיי מאשר בקרב 

ממצא זה מהווה עדות למציאות הקשה יותר שבה שרויה האוכלוסייה . הנוצרי

צעירי הקושי במצב של מתבגרי ומבוגרי, בפועל. המוסלמית בהשוואה לנוצרית

הפער בי החברה הנוצרית לבי ) 1(: בחברה המוסלמית בישראל ניזו ממספר סיבות

. החברה היהודית מצומצ יותר מאשר הפער בי החברה המוסלמית והחברה היהודית

 ,מיזאת משו שתהלי המודרניזציה בקרב הנוצרי נפו יותר מאשר בקרב המוסל
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גורמי אלה . ושיעורי השמרנות בקרב המוסלמי גבוהי יותר מאשר בקרב הנוצרי

).  2009, רפאלי ועזאיזה, גנאיי(מפחיתי מעוצמת הבלבול בקרב המתבגרי הנוצרי 

את מעשה ההתאבדות א באותה ,  מחד גיסא, דת האיסלא אוסרת באופ מוחלט) 2(

מכיוו "). אשתשהאד(" החיי למע הדת נשימה מצדיקה אותו במקרה של הקרבת

שגיל ההתבגרות מאופיי בשינויי ולחצי מגווני שגורמי להתעורות מחשבות 

העמדה הדתית המורכבת כלפי המעשה האובדני יוצרת אצל המתבגרי , אובדניות

שיעורי הפריו בקרב האוכלוסייה ) 3(. מבוכה בכל הכרו בהבנת מעשה ההתאבדות

מנאע ( אחוזי 2.2 ובקרב האוכלוסייה הנוצרית ,  אחוזי4.3מדי על  המוסלמית עו

העובדה שהמשפחה המוסלמית מרובת ילדי יותר מהמשפחה הנוצרית ). 2008, וגרא

) 4(. מונעת מהנערי המוסלמיי אפשרות מספקת לחלוק זמ וחוויות ע הוריה

החשד את טיי או האוכלוסייה המוסלמית רואה בחומרה רבה את הקשרי הרומנ

ותופעת רצח הנערות ,  נערות מוסלמיות מחו למסגרת הנישואיבקרבאלה  כלקשרי

להבדיל , על רקע חילול כבוד המשפחה עדיי קיימת באוכלוסייה המוסלמית

ההתנהגות המינית של נשי בתרבות ): 2008(כדברי חליחל . מהאוכלוסייה הנוצרית

משפחה נמדד בהתנהגות המינית ובשמירה על כי כבוד ה, הערבית היא נושא רגיש

הפרה של איסור . ולכ חל איסור על קיו יחסי מי מחו למסגרת הנישואי, הבתולי

כ ג  . שלעתי עלול לעלות לאישה בחייה, זה נחשבת בתרבות הערבית לפשע חמור

 ובכ פגעו במעמד, הנורמות החברתיות אפשרו לכל גבר לשלוט בכל אשה במשפחתו

בני העדה הנוצרית קיבלו בקלות , מנגד ).2008,אבו בקר(של הנשי והפלו אות לרעה 

. יחסית לגברי המוסלמי, רבה יותר את השינויי שהביאה עמה החברה המודרנית

תגובת המוסלמי היתה , בניגוד לנוצרי שהסתגלו לשינויי מסוימי שבי המיני

 ר לתפיסת הנערות כנחותות יותר מהנערי כ ג באש). 1998, שוקד(נוקשה יותר 

וכמעט אי אפליה בי הנערי , בקרב האוכלוסייה הנוצרית תופעה זו פחותה בהרבה

היחשפות החברה הערבית במרוצת , כאמור. בהשוואה לחברה המוסלמית, והנערות

ברמה העולמית ובמיוחד במצב של מגורי במקו בו , ל גלובליזציההשני לתופעות ש

הובילה להיחלשות של המערכות המשפחתיות , צאי ג יוצאי הדתות האחרותנמ

. דתית של הצעיריהמסורתיות ולחוסר בהירות בהגדרה העצמית והתרבותית

היק גבר , ועל רקע עירפול בעמדה הדתית כלפי התנהגות אובדנית, כתוצאה מכ

גיל בו הפרט , צעירי מוסלמי בגיל הבגרות הצומחתאובדניות בקרב המחשבות ה

 .  נדרש לקבלת החלטות ולהתנסויות משמעותיות וחיוניות לצו תיכנו החיי הבוגרי
מדובר במחקר שהשווה בי חתכי , ראשית: את האמור לעיל יש לסייג בשני מובני

וראוי לקיי מחקרי אור הבוחני את תהלי ההתפתחות ) cross-sectional(גיל 

. יוצאי שלוש הדתות שצוינו, ית של צעירי בישראלהחברתית והתרבות, הנפשית

מחקרי אור אלה חשובי במיוחד כדי להבי טוב יותר את תהליכי ההתפתחות של 

שכ ידוע שאי מדובר בתהליכי אחידי של התפתחות , זהות אישית בקרב הצעירי

וער          אלא כבר בגיל צעיר יחסית קיימת שונות בבשלות וביציבות של בני הנ, כללית

)Huang & Stormshak, 2011 .(המחקר הנוכחי עסק בעמדות שליליות כלפי , שנית
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ולא הקי את מכלול הנושאי הקשורי לתפיסת החיי והמוות בקרב צעירי , החיי

 ). Israeliashvilli & Sandler, 2008, ראה לדוגמה(בישראל 
 של הנושאי העומדי על מחקרי המש והרחבה, ל"בצד ההסתיגויות הנ, כאמור

ולנסות להבי , גיל ומי כקבוצה תרבותית נפרדת, להתייחס לכל דתהפרק צריכי 

בירור המאפייני הבי, זאת ועוד. ההבדלי התרבותיי הקיימילעומק את 

אנתרופולוגית אלא חייב להיכנס תרבותיי אינו יכול להישאר ברמה הסוציולוגית

קבוצה  להבי את המושג העצמי והתרבותית בקרב כל תתלעובי הקורה ג בניסיו

רק בירורי יסודיי אלה יאפשרו הבנה דיפרנציאלית של תהלי . תרבותית שתוגדר

הקבוצות בקרב יוצאי כל אחת מתת, התעוררות העמדות השליליות כלפי החיי

 אובדנות וכ איפיו דרכי התמודדות יעילות יותר ע ההופעה של ניצני, שהוצעו לעיל

 .  בקרב מתבגרי וצעירי הנמצאי בשלב הבגרות הצומחת
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  הפרעת טרדנות כפייתית " עבדי הש"
 אצל מתבגרי דתיי

 רבקה בלאו ופינחס בלאו
 

 תקציר
בגיל ,  נידונה הפרעה טורדנית כפייתית הבאה לידי ביטוי בקפדנות יתר דתיתבמאמר

, או התנהגויות חוזרת ונשנות בעלות תכני דתיי/קפדנות יתר מוגדרת כמחשבות ו. ההתבגרות

 .המשבשות את איכות ומהל חיי היו יו
, חייהפרעה טורדנית כפייתית הינה הפרעה שכיחה המתפרצת בשלבי שוני לאור ה

 . בתחילת גיל ההתבגרות ובסיומו, אול קיימות  שתי תקופות בה הפגיעות רבה יותר
השלבי בה עולה הפגיעות להתפרצות והאופני , גורמיה, במאמר מתוארת ההפרעה

ההפרעה שואבת את תכניה מההקשר התרבותי של הלוקי . השוני בה היא באה לידי ביטוי

 .בה
כחלק מקושי , ת מוסברת על פי תיאוריות התפתחות הזהותההתפרצות בגיל ההתבגרו

ההתחבטות הפנימית מובילה את המתבגר הדתי הלוקה בהפרעה . בתהלי גיבוש זהות האני

במאמר מוצעת הבחנה ודר לאבחנה בי קפדנות יתר ". קפדנות יתר"לאימו התנהגות מסוג 

 . 'ד בעבודת ההנובעת מהפרעה לבי דקדקנות במצוות הנובעת מרצו להתק
מטרת המאמר היא להביא למודעות של אנשי הצוות החינוכי הנפגשי ע בני נוער בגיל 

 .והפניה לטיפול מתאי, אבחו, דבר שיסייע באיתור. ההתבגרות  את דבר קיומה של ההפרעה
 

 מבוא
. 'שחרית'אני יושבת בכיתה ע שאר הבנות ומתפללת את תפילת הבוקר , בוקר"

מיד אחרי כ ' ברו שאמר'עכשיו היא מתחילה את , בילה את התפילההחזנית מו

אני עדיי בתחילת . 'הודו'תעצור תחכה מעט ואז ישירו כול ביחד את פסוקי המזמור 

חשבת ", קול מוכר עולה מתוכי. אני לא מצליחה להתקד', אשר יצר'התפילה בברכת 

למה ? ומה א לא? ת קיימתחשבת והודית על זה שא? כיוונת כראוי? על מה שאמרת

כדאי שתחזרי '? אי אפשר להתקיי אפילו שעה אחת'התכוונת כשאמרת את המילי 

תתרכזי ורק אז תאמרי , תחשבי. תחזרי ותתכווני, תחזרי מהתחלה, שנית על המילי

את מסכנת . בגלל כול ייענשו, תיענשי, חוטאת'והקול השני עולה ואומר . את המילי

, תחזרי'והקול הראשו זועק ' א לא תתפללי בכוונה יתרחש אסו, את בני משפחת

, במשמעות, מנסה להתרכז במילי, מאיטה, ואני שוב עוצמת את עיני. 'תחזרי בכוונה

אני רוצה , אני יודעת להתפלל, אני יודעת שקורה לי משהו לא הגיוני. בכל, בהשלכות

אני מנסה להשתיק , ור המעכבאני מזהה את המחשבות כג, להתקד בקצב ע כול

המחשבות עולות מתוכי ולי אי כל שליטה . לגרש אות א לא מצליחה, את הקולות

ביני לביני . אני ממלמלת את מילות התפילה ורוצה להמשי כבר לפסקה הבאה. עליה
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א אמלמל במהירות אצליח לחמוק , במהירות, מתכננת לומר בלחש, אני מטכסת עצה

הקולות חוזרי עולי מתעצמי בתוכי ומהדהדי זה מול , א לא. ולהתקד הלאה

את , לא התכוונת, תתכווני, בגלל יענשו כול, תיענשי, את חוטאת, תחזרי, תעצרי. זה

חברתי . המציאות הסובבת אותי כמו קוראת לי לחבור אליה. את מטמאת, טמאה

סתכלת על כול וג עלי מחכה החזנית מ. 'ברו שאמר'כבר סיימנו .. נו.. נו, מאיצה בי

אני רק , א אני לא יכולה. כול מחכות שאצטר אליה לשירה, לסימ להמשי

טר סיימתי את ברכות השחר ואני לא יודעת אי ומתי אצליח , בהתחלת התפילה

 ). 2002, ]סרט[' עבדי הש'על פי פרידלי " (לסיי
מחשבות . עת התפילהבש  את העובר עליה עשרההשתי תמר בת כ מתארת

.  אותהחוזרות ונשנות המעוררות ספקות ומכילות תכני משתקי ומאיימי מציפות

ה מחשבותיה שלה ולא , עד כמה שאינ הגיוניות, היא מודעת לעובדה שמחשבות אלה

א חסרות היגיו המסיטות , מחשבות בעלות תכני דתיי. כאלה שנכפו עליה מבחו

היא מנסה לסלק את המחשבות א . יהול תקי של סדר יומהאותה מהשגת יעדיה ומנ

 טורדנית כפייתית בה לוקה המחשבות אלה ה חלק מהפרע. אי ביכולתה להיפטר מה

 . תמר
 Obsessive-Compulsive-Disorder(טרדנות כפייתית או אובססיביות קומפולסיבית 

- OCD( ,היא פוגעת . ת חרדההמסווגת כהפרע, הינה הפרעה נפשית, כמו זו של תמר

. ומונעת ממנו תפקוד יעיל ואיכותי בחיי היומיו, באיכות החיי של הלוקה בהפרעה

,  אובססיות של מחשבות חודרניותהראשו . ההפרעה באה לידי ביטוי בשני מאפייני

ומעוררות , הצצות ללא מנוח במוח של הלוקי בהפרעה, רציונאליותטורדניות ובלתי

 המאפיי השני של ההפרעה הוא ). אובססיה(המניעי חרדה , יונותבה דחפי ודמ

. וביצוע פעולות טקסיות וריטואליות, קומפולסיביות המתבטאת בהתנהגות כפייתית

הפעולות הטקסיות אמנ מפחיתות . פעולות אלה מהוות מנגנו הגנה מפני החרדה

, מנעות מ הטקסיהי. א ה גורמות לסבל ולייסורי אצל הלוקה בהפרעה, חרדה

ומובילה לדיכאו    , היא מעצימה את החרדה. גורמת לעצבות ולכאב נפשי, לעומת זאת

)American Psychiatric Association [APA], 2000.( 
, חזרה והתמדה עיקשת: ה, הסימני המעידי כי מדובר במחשבות טרדניות

הלוקי בהפרעה חווי ). 2010, ק"בנש(מחשבות הגורמות לחרדה , מחשבות לא רצויות

ה מדווחי על קושי . את המחשבות וההתנהגויות האלו כבלתי הגיוניות ומופרזות

 ). Foa et al., 1995(מובהק לשלוט בתדירות ועל מצוקה הנלווית אליה 
בהתא לתוכנ של המחשבות , נית להבחי בי סוגי שוני של טרדנות כפייתית

מחשבות ) 1: (הסוגי הנפוצי ה. נלוות אליההטורדניות ולהתנהגויות ה

המלוות בהתנהגות קומפולסיבית של נקיינות הבאה , אובססיביות על חשש מפני זיהו

מחשבות אובססיביות שתוכנ הוא חשש ) 2(; לידי ביטוי בשטיפות ידיי חוזרות ונשנות

נשכח מבער שמא : המלוות בבדיקות חוזרות ונשנות, מפגיעה בטעות בעצמי או באחר

מחשבות ) 3(; או שמא נפגע משהו בצד הדר במהל נסיעה, הגז כשהוא דולק

המלוות בניסיונות חוזרי ונשני להימנע , תוקפנות ודת, אובססיביות בנושאי מיניות

המלווה בצור לסדר ולארג חפצי , אובססיה לסימטריה) 4(ו; מתוצאות שליליות
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פרעה נית לזהות יותר מסוג אחד של מחשבות אצל מרבית הסובלי מהה. שוב ושוב

 ,Huppert, Siev(א תמיד ישנו סוג אחד או שניי של מחשבות דומיננטיות , טורדניות
& Kushner, 2007 .( 

, וישנה" (מחלת הספק"או " הוודאותמחלת אי"הטרדנות הכפייתית מכונה ג 

אוגר הכפייתי אוס ה. שכ הסובל ממנה חש חוסר בטחו והססנות בכל עת, )2011

הנקיי ; שמא יזדקק לו בעתיד, חפצי מרובי מתו חרדה שאל לו לוותר על שו חפ

הקפד ; הכפייתי לא יפסיק לשטו את ידיו במרד בלתי פוסק אחר חיידק נוס

מחשש שמא לא הצליח להתכוו , לא יוכל לסיי את הברכה, כדוגמת תמר, הכפייתי

 .כראוי
אול חוקרי וקלינאי מעריכי . 1%2%וכלוסיה היא בי שכיחות ההפרעה בא

רבי מהסובלי מההפרעה נמנעי מלפנות לקבלת . כי שיעורי התחלואה גבוהי יותר

ועל א הסבל שה חווי והפגיעה , חר מודעות לחוסר השחר שבטקסיה, עזרה

 מסיבה זו יש ).1998, רפפורט(שכ הפרעה זו מאופיינת ג בבושה ובהסתרה , בתפקוד

 ).2011, רות" (המגיפה החבויה"המכני את ההפרעה 
הנובעת , עד לתחילת שנות השמוני נחשבה הטרדנות הכפייתית להפרעה נדירה

הובילה לתפנית , ההתפתחות בחקר המוח. ממקור פסיכולוגי ועמידה בפני טיפולי

ת ממבנה המוח ההסבר המקובל כיו הוא כי ההפרעה נובע. בהבנת הגורמי להפרעה

כמו ג טיפולי תרופתיי , )MRI(תהודה מגנטית , )PET(בדיקות טומוגרפיה . ותפקודו

, עדויות מחקריות מורות כי אצל הלוקי בהפרעה. סיפקו תמיכה להסבר הנוירוביולוגי

זהו חומר כימי האחראי על העברת . חל שינוי בפעולתו של הנוירוטרנסמיטר סרטוני

בנוס קיי שיבוש בתקשורת בי הקורטקס הפרונטאלי לבי . מסר בי תאי העצב

 ).Adams, 2004(מבני עמוקי יותר במוח 
טיפולי פסיכודנאמי שנמצאו לא יעילי לטיפול . ג בהיבט הטיפולי חלה תפנית

דה(בהפרעה הוחלפו בטיפול התנהגותי הכולל שימוש בטכניקת חשיפה הדרגתית 

שינוי המשפיע על . י המכוו לשינוי רמות הסרטוני במוחוטיפול תרופת, )סנסטיזציה

פואה ; 2011, ק"בנש(קצב ההולכה העצבית ועל הפעלת המסלולי הרלוונטיי במוח 

 ).Foa & Yadin, 2009; 1998, רפפורט; 2005, ווילסו
 

 יתר דתית טרדנות כפייתית וקפדנות
 מועט יחסית בספרות הנידו באופ, מאמר זה מתמקד בסוג של הפרעה כפייתית

יתר דתית                  קפדנות, המקצועית בהשוואה לסוגי ההפרעה הכפייתית האחרי

)Scrupulosity .( אצל הלוקי בהפרעה זו המחשבות האובססיביות מתמקדות בפחדי

פחד מעונש ופחד ', פחד מלחטוא ולעבור על דבר ה, בעלי תוכ דתי או מוסרי

 & Huppert, Siev(האד חוטא או אד רע ה דוגמאות נפוצות מההשלכות של היות 
Kushner, 2007 .( 

לבי זו הנעשית מתו , יש להבחי בי פעילות דתית הנעשית מתו דקדקנות

האד הכפייתי חסר מרחב פנימי וחופש פסיכולוגי לבחו . יתר וכפייתיותקפדנות

ומקפיד , דבק בעמדתו, ש ולשנותהוא אינו מסוגל להתגמ. דברי מנקודות מבט שונות

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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אי הוא מסוגל . על קוצו של יוד בהתא לאמונותיו ולכללי ההתנהגות אות אימ

המדקדק בקיו המצוות אשר , לעומתו. לקבל ולציית לפסק הלכה השונה מעמדתו

מסוגל לקבל עמדה או פסק מנומק השונה , היתר הדתיתאיננו לוקה בהפרעת קפדנות

על היכולת להתגמש ולפעול בהתא לתובנות חדשות שהוצגו בפניו והינו ב, מעמדתו

המדקדק בקיו מצוות , היתר הדתית מקורה בחרדהבעוד קפדנות). 2010, ק"בנש(

 .מונע על ידי הרצו להתפתחות רוחנית
מטרתו של מאמר זה היא להעלות את המודעות להפרעת טרדנות כפייתית המופיעה 

 .קרב מתבגרי דתייובפרט ב, יתר דתיתכקפדנות
העלה את הצור , כפייתיתהיתר הדתית כסוג של הפרעה טרדניתזיהוי קפדנות

 ,Himle, Chatters, Taylor(לבי ההפרעה הכפייתית עצמה , לבחו את הקשר בי דתיות
& Nguyen, 2011 .(לא נמצא הבדל בשכיחות , במחקרי שנערכו בקרב בני דתות שונות

לבי אלו המגדירי עצמ , ית נחקרי המגדירי עצמ כדתייההפרעה בי אוכלוסי

מדווחי , יחד ע זאת לוקי בהפרעה המשתייכי לקבוצות דתיות. כמי שאינ דתיי

בהשוואה ללוקי , יתר דתיתעל יותר מחשבות אובססיביות הקשורות להקפדת

 & ,Nelson, Abramowitz, Whiteside(בהפרעה אשר אינ משתייכי לקבוצות דתיות 
Deacon, 2006 .( 

כפייתית כ נמצא מתא חיובי בי רמת הדתיות לבי רמת ההפרעה הטרדניתכמו

אפיינו עצמ ג , נחקרי שסווגו עצמ כגבוהי במדד הדתיות. בקרב הלוקי בה

 ,.Steketee, Quay & White, 1991; Nelson et al(כגבוהי ברמת ההפרעה הטרדנית 
נמצא כי אלו שתארו עצמ ,  במחקר שנער בישראל באוכלוסיה רגילה,בנוס). 2006

כפייתית דיווחו על יותר סימפטומי של הפרעת טרדנות, כיותר דתיי מהוריה

מחקר נוס מעלה כי קיי מתא . מאשר אלו שסיווגו עצמ כפחות דתיי מהוריה

לא נית , ע זאת. יתיתכפיחיובי בי עליה ברמת הדתיות לבי רמה גבוהה של טרדנות

 ,Zohar(או להיפ , היתרהכפייתית לקפדנותהטרדנות, להסיק מה גור למה
Goldman, Calamary, & Mashiah, 2005  .( 

נמצא קשר בי רמת הדתיות של הפרט לבי תוכנ של המחשבות , יתר על כ

 של חשיבה תיארו תהלי, משתתפי אשר סווגו עצמ גבוה ברמת הדתיות.  הטרדניות

שבה עולות בשלב ראשו מחשבות טרדניות , מעגלית מעוררת ומעצימה חרדות

שעיקרה , וה מובילות למחשבה נגדית, אלה ה מחשבות אסורות. הקשורות לחטא

התוצאה היא עליה בשכיחות הופעת של . ניסיו לדכא או לשלוט במחשבות אלה

עליית מחשבות בעלות תכני , )וכאילו להכעיס(, המחשבות האסורות או לחילופי

דינאמיקה זו נמצאה יותר אצל . קשי יותר שהעיסוק בה מגביר את מפלס החרדה

נחקרי אשר סיווגו עצמ כבעלי רמה דתית גבוהה ופחות אצל אלו שסווגו עצמ 

 ). Tolin, Abramowitz, Prezeworski, & Foa, 2002(כבעלי רמה דתית נמוכה 
כפייתית משתנה ונובע מערכיו ומתרבותו של הלוקה ניתתוכנה של ההפרעה הטרד

האובססיות של האד הדתי ואלו ). Langlois, Freeston, & Ladouceur, 2000(בהפרעה 

אצל האד הדתי . א שונות בתוכנ, דתי זהות באופיי הכפייתי והטקסישל הלא

 ,2010Huppert, ק"בנש( התכני הדתיי ה התכני העולי במחשבות הטורדניות
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Siev, & Kushner, 2007;( ,הדתיות , כ שא תתפתח טרדנות כפייתית אצל אד דתי

קפדנות יתר דתית תופיע כתוכ  , יתרה מזאת. שלו תתבטא בטרדנות הכפייתית

המרכזי במחשבותיה האובססיביות של דתיי הלוקי בהפרעת טרדנות כפייתית      

)Greenberg & Huppert, 2010 .(יונות שנערכו ע אנשי דתיי הסובלי מהפרעה מרא

התמסרות : כפייתית נמצאו חמישה תחומי מרכזיי בה מתבטאת ההפרעהטרדנית

ניקיונות לפני התפילה וביעור חמ , טהרה, שמירה קפדנית בענייני בשר וחלב, לתפילה

 ).2011, וישנה; 2011, רוזנצוויג(
, מחשבות הטורדניות וההתנהגות הנלוותההלימה בי ערכי החברה הדתית לתכני ה

מאפשרת ללוקה בה להסוות את ההפרעה ולהפכה למקובלת וא מוערכת בחברה 

והיא מזכה , ולא כאובססיבית, כ נתפסת התנהלותה של תמר כדקדקנית. הדתית

ההפרעה מוסווה בצורת . אותה בהערכה מצד מוריה וחברותיה לספסל הלימודי

שההפרעה בה היא לוקה , ת למסווה מצויה ילדה חרדהא מתח, התנהגות אדוקה

 . מתגברת ומאיימת להשתלט על חייה
 

 טרדנות כפייתית בגיל ההתבגרות
 :הפע אני זו שקוראת בקול, ל"לומדי את שירי ריה', שיעור ספרות כיתה ז

 –ַעְבֵדי ְזָמ ַעְבֵדי ֲעָבִדי ֵה "
י' ֶעֶבד ד ִ א ְלַבד ָחְפ  :ה
ֵ ְבּ לַעל  ָ  ֵ  ֱאנ ֶחְלקַב

י!" 'ֶחְלִקי ד" ִ  .ְמָרה ַנְפ

, אני חושבת רגע ואומרת. המורה מביטה בי כאילו מבקשת הסבר, אני מסיימת לקרא

תמר : המורה משבחת את תשובתי ואומרת". חופשי' הוא אומר שרק מי שעבד של ד"

יכולה להסביר אי מישהו תמר את : ומיד פונה אלי. אמרה דבר נכו אבל יש פה סתירה

ורוצה להיות עבד שלו אז הוא חופשי ', מי שהוא עבד ד: ואני עונה. ג עבד וג חופשי

 . הוא חלק מעצמו' כי ד
 ..  ? נמצא בתוכנו' מה הכוונה שד, נמצא בתוכנו' שד, את אומרת דבר מאוד יפה

שוב .." עבדיעבדי , עבדי זמ. "ל"הקולות שבתוכי מחזירי אותי אל שירו של ריה

. אי אוכל אני להיות ג עבד וג חופשי, מקהלת הקולות הסותרי, עולי בי הספקות

אני כל כ . יהיה חלק ממני' אני כל כ רוצה שד. יהיה חלק ממני' אי אני אעשה שד

' בדיוק בדיוק אי שד. מצווה' אני אעשה הכל בדיוק כמו שד. מפחדת לא להצליח

עבדי 'על פי פרידלי " (אני לא אהיה, אני אהיה עבד, א אצליחוא ל, וא לא. מצווה

 ). 2002, ]סרט[' הש
 

 אתגרי גיל ההתבגרות
שלב במהלכו מתמודד המתבגר . גיל ההתבגרות מהווה שלב מרכזי בתהלי ההתפתחות

בתקופה זו מתרחשי שינויי פנימיי ). 1987, אריקסו" (גיבוש הזהות"ע אתגר 

תהליכי פיזיולוגיי והורמונאליי יוצרי .  לעבר שלב ההתבגרותהמניעי את הילד

התפתחות במבני הקוגניטיביי . שינויי במבנה הגו ומעוררי דחפי לא מוכרי
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ובתהליכי החשיבה מאפשרי הבנות חדשות וראיה של המציאות דר סכמות שונות 

המתבגר ומעוררי הילדכל אלה יוצרי מערבולת פנימית אצל ). 1995, שולמ(מבעבר 

). 1990, צוריאל(הבנה כי זהותו הילדית אינה מתאימה עוד וכי עליו ליצור זהות אחרת 

". מי אני"התשובה שהוא נות לשאלה . היא האופ בו הפרט תופס את עצמו" זהות"

היא נובעת .  וע ראיית העתידההתשובה מורכבת מסינתזה של העבר ע ההוו

מהאמונות ומהערכי בה מחזיק הפרט , רות חברתיות שונותמתחושת השייכות למסג

ג מהתפקידי כמו, ומהאידיאולוגיה החברתית והדתית שהוא חולק ע אחרי

הישגיו , ממיומנויותיו וכישוריו האישיי, השוני שהפרט מילא בעבר וממלא בהווה

 ). 1995, פלו(הלימודיי והמקצועיי ומהדר בה הוא מבלה את שעות הפנאי 
המתבגר יכול להשיג , סבר כי שלב גיבוש הזהות הוא דיכוטומי) 1987(אריקסו 

ולסיי את השלב כבעל זהות מגובשת או להיכשל בהשגת זהות ולסיי את , זהות

הקריטריו הקובע הוא מידת המחויבות שהמתבגר נכו ". פיזור זהות"השלב במצב של 

 . ליטול על עצמו
גיבוש "לדעתו בתהלי .  הוסי נדב לגישתו של אריקסו)Marcia, 1966(מרסייה 

שני ". תצורות זהות"עובר המתבגר דר ארבעה מיצבי ביניי המכוני " הזהות

משבר . משבר ומחויבות: משתני קובעי את סוג תצורת הזהות אותה השיג המתבגר

בה התנסות בחשי, הכוללת בדיקת עמדות חלופיות, הוא תהלי של חקירה פעילה

מחויבות הנה . מיו והתלבטות בי מגוו תפקידי חברתיי ותוכניות לעתיד, מחדש

ההכרעה בדבר עמדה מסוימת מתו כלל האפשרויות שנבדקו והשקעה אישית בחלופה 

 . מיצבי הזהות נמדדי על פי מידת נוכחות של משבר ומחויבות. הנבחרת
 מתבגרי פיזור זהות ) 1: (הנ) Marcia, 1966(ארבעה מיצבי הזהות על פי מרסייה 

העדר תחושה של שינוי , הנמצאי במיצב זה מתאפייני בהעדר עניי בסוגיית הזהות

וה נעי ממטרה למטרה מעיסוק לעיסוק מבלי , ומשבר וחוסר יכולת למחויבות

 המתבגרי במיצב זהות זה מתאפייני סגירות מוקדמת ) 2(; שיהיה לה יעד מוגדר

 על מטרותיה וערכיה ועל היעדי אות ה מצהירי בביטחו.  גבוההבמחויבות

אלא נובעת מקבלה , מחויבות זו אינה תוצר של משבר וחקירה, אול. ברצונ למלא

יש המכני מתבגרי במיצב זה . מלאה של זהות של האחרי המשמעותיי

עיצומו של תהלי  המתבגרי נמצאי במורטוריו ) 3(; )1995, פלו" (משועבדי"

, אמונות, ועוסקי באינטנסיביות בחיפוש ובדיקה של תפקידי, משבר וחקירה

 מתבגרי אשר עברו השגת זהות ) 4(; א עדיי אינ מסוגלי למחויבות, כישורי

הצליחו ,  אפשרויות ותפקידיהתנסו במגוו, משבר הכולל תהליכי חיפוש וחקירה

והגיעו להחלטות בעלות ,  החלופות שעמדו בפניהלבחור לעצמ כיוו ברור מבי

 .משמעויות ארוכת טווח בתחומי חיי שוני
קיי ג , אול. בתהלי ההתפתחות התקי משיגי המתבגרי זהות מגובשת

: לדוגמה. תהלי שאינו מסתיי בזהות מגובשת, תהלי התפתחות שאיננו תקי

נ מצליחי להתקד למיצב הבא א אי, "מורטוריו"מתבגרי המגיעי למיצב 

מיצב הגוזל אנרגיות , מורטוריו מטבעו הוא מיצב זמני. וליטול אחריות ומחויבות

שכ במהלכו נעי המתבגרי מתו תחושת משבר בי תפקידי , נפשיות רבות
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דוגמה ). 1995, פלו(ה ייסוגו לעבר פיזור זהות , א אי בכוח להתחייב. ומחויבויות

" זהות ילדית"במעבר מ". סגירות מוקדמת"א מתבגרי המגיעי למיצב של נוספת הי

הגיעו להחלטה ונטלו , לסגירות מוקדמת קיימת במתבגרי אלה תחושה שאכ

הזהות בה ה דבקי לא נבחרה מתו משבר הכולל לבטי , אול. מחייבות

 אפשרות של קיימת". זהות הילדית"לכ זהות זו כוללת חלקי מתו . תוהתמודדויו

התקדמות שכזו היא תהלי התפתחות חיובי ". מורטוריו"התקדמות ממיצב זה לעבר 

אול קיימת ג אפשרות של בריחה . המלמד על קיומ של כוחות פנימיי

המתבגרי הלא בשלי הנכנסי למיצב סגירות מוקדמת עשויי . מהתמודדות ונסיגה

מצבי בה ה משעבדי את זהות , תלנוע לעבר מצבי הריקנות של סגירות מוקדמ

חלק מסטייה חברתית או , חלק מכת, בכדי להיות חלק ממשהו או מישהו אחר

 ). 1995, פישרמ(מהתנהגות מתמכרת 
ויצירת " זהות הילדית"המשימה ההתפתחותית של גיבוש זהות כוללת ויתור על ה

הפרעה של . רדותמצב זה מצרי התארגנות מחודשת ומטבעו מעורר ח, זהות חליפית

נמצא כי שכיחות , ואכ. טרדנות כפייתית בהכרח תבוא לידי ביטוי בתהליכי אלו

כפול , )Zohar et al., 1992 (3.6%הופעת טרדנות כפייתית בקרב מתבגרי היא 

יתר על כ נמצא כי לאור החיי . משכיחות הופעת ההפרעה בקבוצות גיל אחרות

 בתקופת טרו 1310הראשו בילדי בגילאי , עהקיימי שני שיאי בשכיחות ההפר

 ).Geller et al., 1998( בשלב הבגרות המוקדמת 21והשני בגיל , ההתבגרות
והקול הפנימי המתפתח לקול השואל ומורה ,  הצור להיאחז ולציית למוסכמות

. את הטרדנות ואת הכפייתיות, מלבי את החרדה, לדקדק בכללי הזהות הנכפית

ורדניות והפעולות האובססיביות הנלוות אליה מכוונות לצמצו המחשבות הט

אול בפועל נוצר מעגל בו המחשבות וההתנהגויות האובססיביות שולטות . החרדה

מהחיפוש אחר העצמי שלו , במתבגר ומרחיקות אותו עוד יותר מתחושותיו האוטנטיות

 .ומגיבוש זהותו
 

 הפרעת טרדנות כפייתית ובית הספר
ילדי הלוקי . של ההפרעה באות לידי ביטוי בעוצמה במסגרת בית הספרהשלכותיה 

ה מרבי לאחר . בהפרעה מתקשי בהתארגנות כי הטקסי גוזלי מה זמ יקר

הפרעת הקשב והריכוז הנלווית . ואינ מצליחי להשלי את משימותיה הלימודיות

 נוטי לפתח חרדות הלוקי בהפרעה. לטרדנות הכפייתית מקשה על התפקוד האקדמי

 .חרדות הגורמות לסרבנות בית הספר וחרדת בית ספר, סביב בית הספר
הזמ המוקדש למחשבות , תחושת הלח הנובעת מהצור להסתיר את טקסיה

, והאופ בו מגיבי חבריה להתנהגויות הכפייתיות, טורדניות ולביצוע טקסי

המסוגלות החברתית שלה         משפיעי על קשרי החברות שה יוצרי ועל תחושת 

)Adams, 2004.( 
בעשורי האחרוני חלה עלייה במודעות לקיומה של ההפרעה ובמספר 

אול עדיי קיימי רבי שאינ מאובחני ולכ ג לא זוכי לטיפול , המאובחני

המכירי ג ילדי נוספי באותה , חברי הצוות החינוכי בבית הספר). 2011, רות(
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עשויי להיות הראשוני שיבחינו כי התנהלותו של ,  גיל וע נתוני רקע דומיקבוצת

 . התלמיד אינה נורמטיבית
תפקיד צוות בית הספר הוא לגלות ערנות ולהפנות לגור מקצועי במקרה של חשש 

 .לקיומה של ההפרעה
ההזמנות כבר . נחוג את מסיבת בת מצווה שלי, לפני חג הפסח, עוד מספר ימי"

א הקולות שבתוכי מפחידי . השמלה כבר מוכנה, הדרשה בהתהוות, פסוהוד

לא יכולה , אני לא רוצה להגיע לגיל מצוות, אני לא רוצה שיגיע היו. ומעכבי ג יחד

את ההזמנות שנתנה לי אימא . לחגוג את בת המצווה ולהתחייב לקיי את המצוות

ינה איתי את דרשת בת בשיעורי בה המורה מכ. השלכתי לפח האשפה הסמו

לא רק החמ שבחו אלא . נושא הדרשה הוא ביעור חמ. המצווה אני ממש מתייסרת

הקולות . אנחנו קוראות בספר בו מבוארות הלכות ביעור חמ. ג החמ שבפני

את , לעול לא תצליחי לבער את החמ שבתוכ'. הפנימיי מעוררי ומפחידי אותי

, זה לא נכו, שתקי'והקול הנגדי זועק ', את חוטאת, אהאת טמ, את רמאית, שקרנית

, החמ בתוכ, את חוטאת, אסור ל'הקול רק גובר , וזה לא עוזר' תפסיקי כבר, די

 .  'את תטמאי את כול, כול ימותו בגלל
בודקי בכל המקומות הפינות . בלילה שלפני ערב פסח בודקי את הבית לאור הנר

והחמירה התורה ':  המורה לקראת הדרשה מופיע כקולמה שלמדתי ע. והסדקי

אמא מבקשת ממני להכי את חתיכות הלח שיש לפזר ... 'בחמ יותר מכול דבר אחר

עוטפת כל חתיכה , אני בוצעת את הלח לעשר חתיכות. בבית לקראת בדיקת חמ

את את מטמ', 'את מטמאת את הלח'הקול בתוכי קורא . בנייר עיתו ומכניסה לשקית

והחמירה ' 'אבא יטמא את אמא'ושוב הקול ' שיתקי'והקול שכנגד אומר לו ' את העיתו

כל הבית , זה נדר'מנסה הקול העוזר ' די.. ששש' 'התורה בחמ יותר מבכל דבר אחר

 .'שיתקו'  'טמא
זו החתיכה 'אמא ואני הולכות אחריו הוא שואל , אבא עובר בבית ע הנר הדולק...

ואני , מזדעקת אמא?' בפסנתר'. 'יש עוד אחת בפסנתר' אני אומרת ',לא?' 'האחרונה

מהסה אותנו אבא ומתחיל לומר את נוסח ' שקט'. 'זה עטו טוב'ממהרת להצטדק 

 .ביטול החמ
בלילה אני מנסה להירד הקולות מתחילי לעלות מתוכי ומדירי שינה מעיני 

'  אולי נפלו פרורי בפסנתר'ת ואז הספקו' והחמירה התורה בחמ יותר מבכל דבר אחר'

והחמירה ' 'כל הבית טמא' '...אולי נפלו פירורי בפסנתר'..." והחמירה התורה בחמ'

לא נפלו 'אני מתיישבת במיטה ומזכירה לעצמי ' התורה בחמ יותר מבכל דבר אחר

' אבא בדק, אי חמ' 'אולי יש עוד פירורי'והקולות מתערבי . 'אבא בדק, פרורי

 של הידיי' 'שתקי' 'תבדקי, אולי יש' 'אי פירורי אבא בדק', 'תבדקי, י יש עודאול'

המחשבות ה , אני קמה, ואז' אני שונאת אות אלוקי' 'שתקי' 'כל הבית טמא, יכרתו

והחמירה 'והקולות ... קמה ומפוררת את הלח על הפסנתר, אלה שדוחפות אותי לקו

ואני רואה מה עשיתי ומתחילה בקדחתנות ' ...התורה בחמ יותר מבכל דבר אחר

כול '. הבית טמא, את החמצת את הבית'. לאסו את הפירורי על ובתו הפסנתר

. ואני אוספת מהרצפה ומסביב ויודעת שבחיי אני לא אמצא את כול. 'ימותו בגלל
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 'שקרנית' 'אני לא שונאת אות?', 'מפגרת מה את אומרת' 'אני שונאת אות אלוקי'

כול ' 'אני לא שונאת אות' 'כול ימותו בגלל' 'שקרנית' 'אני לא שונאת אות'

והחמירה 'ומקהלת הקולות רק עולה וחוזרת וגוברת ועוד ועוד קולות מצטרפי ' ימותו

כל הבית , כול ימותו בגלל' 'שתקי' 'שקרנית' 'התורה בחמ יותר מבכל דבר אחר

עבדי 'על פי פרידלי " (שה שאני לא יכולה יותרואני מרגי' שתקי, שתקי, שתקי' טמא

 ).2002, ]סרט[' הש
נדחקה לתו מיצב הסגירות המוקדמת אל , נערה בתחילת גיל ההתבגרות, תמר

היא שוקדת לנסות ולמלא את הצווי א מחלת הספק נוגסת . מקומ של המשועבדי

הסביבה . ויבותבה והמחשבות הטורדניות לא מאפשרות לה להתקד לעבר נטילת מח

ג שעו הזמ התרבותי דוחק לקבלת . המציאות בה היא חיה דוחקת בה, החיצונית

היא זוכה להערכה על אדיקותה . הנה היא מגיעה לגיל מצוות, אחריות ומחויבות

כול מצפי להמש . ודקדקנותה הרבה במצוות ור הציפיות כלפיה רק עולה

, ה עבורה טקס מעבר אל עול המבוגרימסיבת בת המצווה תהי. התקדמות רוחנית

. איש אינו רואה את מצוקתה. א תמר אינה בשלה לעבור למיצב זה. אל עבר המחויבות

 .יתר חולניתלבי קפדנות, איש אינו מבחי בי דקדקנות תמימה בקיו המצוות
 !תמר זקוקה לעזרה
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מסוגלות חברתית ותחושות בדידות של ילדי ע לקות 

, הלומדי  בשילוב אינדיווידואלי, שמיעה בגיל הר

 בהשוואה ללומדי בשילוב קבוצתי

 טובה מוסט ושרה אינגבר, עינת חלד
 

 תקציר
תחושת הבדידות ומובנות הדיבור של ילדי ג ע , המחקר הנוכחי בח את המסוגלות החברתית

 64במחקר השתתפו . שילוב אינדיווידואלי ושילוב קבוצתי: בשתי מסגרות שילוב, לקוי שמיעה

 .  בשילוב קבוצתי42  בשילוב אינדיווידואלי ו22מה , 74ילדי בגילאי 
נמצא כי המסוגלות החברתית של הילדי בשילוב , לפי הערכת של גננות הילדי

, בשילוב הקבוצתי.  ע ילדי שומעי גבוהה מזו של הילדי בשילוב קבוצתי, אינדיווידואלי

ביחס לעמיתיה ע לקות השמיעה הייתה גבוהה , המסוגלות החברתית של הילדי

נמצא קשר בי מובנות , בשתי המסגרות. מהמסוגלות החברתית שלה ע ילדי שומעי

 ,בשילוב האינדיווידואלי. הדיבור למסוגלות החברתית באינטראקציה ע הילדי השומעי

.  גבוהההכ תחושת הבדידות של הילדי היית,  נמוכההנמצא כי ככל שמובנות הדיבור היית

ממצאי המחקר מחזקי את הצור בעידוד השילוב החברתי של ילדי ג ע לקות שמיעה 

ומדגישי את ההשפעה שיש למובנות הדיבור של הילד ע לקוי השמיעה על הצלחתו בשילוב 

 .החברתי
 
 

 מבוא
 

  ותחושת בדידות חברתיתמסוגלות
 י והרגשיי החברתיכישוריאת המשקפת  )Social competence( סוגלות חברתיתמ

 & ,Chen, Li, Li, Li(חברתית ה פרוי נטי,חברותיות, מודעות רגשית  וכוללתשל הילד
Liu, 2000; Rydell, Hagekull  Bohlin, 1997( ויוזמה חברתית )Landry, Smith, Miller-

Loncar, & Swank, 1997(.  
יהוו את הבסיס , האינטראקציות החברתיות בה משתת האד בהיותו ילד

מסוגלות חברתית . )Bukowski, Hoza, & Boivin, 1993(מסוגלותו החברתית לרכישת 

 ,Kupersmidt, Cole, & Dodge (הבוגרי הסתגלות בחיי שמתפתחת בילדות מנבאת
רכות יחסי ומסייעת ליצירת מע )Melecki & Elliott, 2002(הצלחה אקדמית , )1990

ילדי בעלי מסוגלות . (Erikson, 1968) מקור לתמיכה ואינטימיותהמשמשות , קרובות

יש לה פחות בעיות , חברתית גבוהה לרוב מקובלי ואהובי על ידי חבריה

-Gifford(ה בעלי ביטחו עצמי גבוה ומדווחי פחות על תחושת בדידות , הסתגלות
Smith & Brownell, 2003 .( 

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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י שליליי שאליה הילד חברתימצבי ממסוגלות חברתית נמוכה יכולה לנבוע 

 , העניי והיכולות שלותחומי ,התאמה בי הכישורינקלע ומהמידה בה קיימת אי 

מסוגלות חברתית נמוכה . )& Welsh, 2009)  Biermanואלו של ילדי אחרי בסביבתל

ינת בהתנהגות לא חברתית ומשויכת לילדי שמבקשי לשחק לבד מאופי, בילדות

 ילדי בעלי מסוגלות חברתית נמוכה לרוב       .ולבודד את עצמ מחברת בני גיל

אינ מקובלי ודחויי על ידי קבוצת השווי ופעמי רבות מגיעי להישגי 

 ,Hatzichristou & Hopf, 1996; Ladd, 2003; McDougall, Hymel(אקדמיי נמוכי 
Vaillancourt, & Mercer, 2001.( 
מיעוט בקשרי ואינטראקציות בלרוב אשר מלווה  מסוגלות חברתית נמוכה

 ,Asher (של הילד) Loneliness( לתחושת דחייה ובדידות עלולה לגרו, חברתיות
Parkhurst, Hymel & Williams, 1990; Parker & Asher, 1993 .(ינה ה, בדידות בגיל הר

מסוגלת את המתפתח כאשר ילדי חשי שאי לה רגש קשה ומתמש אשר 

לאור  קבוצת השווי על ידיחשי דחויי ה  ו להתחבר ע ילדי אחריחברתיתה

 ,בנוס לתחושת הבדידות. )Asher & Wheeler, 1985; Renshaw & Brown, 1993(זמ 

,  ביטחו עצמי נמוי ובעליממופנלהיות  לוליילדי לא חברותיי או דחויי ע

            בודדיי כפחות חברותיי בהשוואה לילדי שלא חשיונתפסיותר  יתוקפני

)Cassidy & Asher, 1992; Crick & Ladd, 1993(.  
 

  ותחושת הבדידות של ילדי ע לקות שמיעהחברתיתה המסוגלות
חברתיות יעילות טרטגיות אס עלולי לגלות קשיי בפיתוח  שמיעהתלקוילדי ע 

נמצא כי . )Preisler, Tvingstedt & Ahlstrom, 2002(ומסוגלות חברתית כבר מגיל צעיר 

 קצרות בהשוואה הולילדי ע לקויות שמיעה יש מעט אינטראקציות חברתיות 

 & Brown, Bortoli, Remine & Othman, 2008; Remine(לאלה של ילדי שומעי 
Brown, 2000; Weisel, Most & Efron, 2005( . 

הקשר החברי בי ילדי ע לקות שמיעה לילדי שומעי שונה איכותית מקשר 

נמצא כי ילדי ג ). Deignan, 2001)  &Bat-Chava חברי בי ילדי שומעי לבי עצמ

וילדי בית ספר ע לקויות שמיעה הצליחו לקיי אינטראקציות חיוביות ע חבריה 

א בהשוואה , בדיוק כמו הילדי השומעי, חבריה ע לקות השמיעההשומעי וע 

האינטראקציות החיוביות האלה לא הובילו אות להעדי חבר מסוי         , לשומעי

)Ledeberg, Rosenblatt, Vandell & Chapin, 1986; Wauters & Knoors, 2007 .( 
מהעיכוב שעלול לחול המסוגלות החברתית של ילדי ע לקות שמיעה מושפעת 

ועלול למנוע מה השתתפות באינטראקציות , בתהלי רכישת השפה המדוברת

ע לילד ,  השפתיהחס בשל ).Antia & Kreimeyer, 1992(חברתיות תואמות לגיל 

 המקובלות בקרב ילדי שמיעה קשה יותר ללמוד התנהגויות חבריות בסיסיותלקות ה

ע לקוי הסיכויי שלילד פוחתי  ומכא) Deignan, 2001 & Bat-Chava(שומעי 

מחקרי ,  בשל קשיי אלה).Robert & Rickards, 1994(יהיו חברי שומעי השמיעה 

 נוטי  ה בגיל הר וה בגיל בית הספר רבי מצאו כי ילדי ע לקות שמיעה 

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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 & Antia, Kreimeyer:למשל(להתחבר ע ילדי בעלי אותו סטאטוס שמיעתי 
Eldredge, 1994; Levy-Shiff & Hoffman, 1985; Minnett, Clark, & Wilson, 1994( . 

, כלומר, לא תמיד הילד ע לקוי השמיעה לומד בצוותא ע קבוצת הזהי, ע זאת

לילדי ע לקות שמיעה ישנ שתי אפשרויות שילוב . ילדי אחרי ע לקות שמיעה

 אחת בשילוב אינדיווידואלי .דיווידואלישילוב קבוצתי ושילוב אינ: בחינו הרגיל

המטרות המרכזיות היא שילובו החברתי של הילד ע לקות השמיעה יחד ע עמיתי 

משימות השונות ילדי שומעי בלבד ב עליו להתמודד ע ,לכ .שומעי בלבד

ילדי הלומדי במסגרת . יזומות וספונטאניות, חברתיות, לימודיות: המתרחשות בג

האינדיווידואלי ה ילדי אשר רמת השפה שלה קרובה או תואמת את גיל השילוב 

הכרונולוגי וה יכולי להשתלב וללמוד בתנאי הקיימי במסגרות הרגילות ע 

  .)2006, אינגבר ונוקד(תמיכה מאנשי מקצוע 
ילדי הקבוצת ע השומעי מתרחש כאשר שילוב ה, השילוב הקבוצתיבמסגרת 

 .)2006, אינגבר ונוקד (ועלת במשות ע קבוצת ג של ילדי שומעי שמיעה פיע לקו

 לצד כ)ג משולב ( ילדי ע לקוי שמיעה10עד  כולל קבוצה של הג, בשילוב הקבוצתי

 פעילויות משותפות ות ומקיימו לצד זו זפועלות קבוצותה. )ג משלב ( ילדי שומעי25

לילדי .  להשתלב ע לקוי השמיעה של קבוצת הילדיוליכולותבהתא למאפייני 

הג וגננת ילדי שהיא ג הגננת של כל   גננת רגילה גננותשתיהמשולבי קבוצתית 

 צמודה במש כל שעות אשר, לקוי שמיעהע המתמחה בחינו ילדי  חינו מיוחד

 צוות הג .Aram, Ingber & Konkol, 2010)(לקויי השמיעה ע פעילות הג לילדי 

. החברתיי והרגשיי, את תוכנית השילוב לכל ילד על פי כישוריו השפתיימתאי 

בקבוצת הילדי   ישולבו, גבוהותשפתיתיכולת  החברתית ומסוגלותילדי שיש לה 

 ). 2006, אינגבר ונוקד( השומעי בהתא לכישוריה
אינ , מחקרי רבי שעסקו בנושא השילוב החברתי של ילדי ע לקוי שמיעה

ישנ מחקרי שדיווחו כי : מי דעי לגבי מידת הצלחת השילוב של ילדי אילותמי

השילוב החברתי במסגרת השילוב הקבוצתי הינו מוצלח יותר מזה שבמסגרת השילוב 

מצא כי ילדי ע לקות שמיעה הלומדי ) Kluwin, 1999(קלווי : האינדיווידואלי

ביטחו עצמי גבוה ולא נבדלו בעלי , בשילוב הקבוצתי בבית הספר חשו מקובלי

 Bowen, 2008)(בוו . מחבריה השומעי במספר בני קבוצת השווי שאוהבי אות

הינ בעלי רמה קבוצתי שמיעה שלומדי במסגרות שילוב דיווח שתלמידי ע לקות 

  .חברתית ותפקוד חברתי זהה לזה של חבריה השומעי
לי של ילדי ע לקוי שמיעה ע ילדי מחקרי מצאו ששילוב אינדיווידוא, בנוס

נמצא שככל שהשילוב היה אינטנסיבי  .שומעי פחות מיטיב עימ מבחינה חברתית

כ הילדי ע לקות השמיעה תפסו את עצמ כבעלי מסוגלות , יותר ע השומעי

כמו ). Stinson, Whitmore & Kluwin, 1996(חברתית נמוכה יותר וחשו בודדי יותר  

המשולבי ,  ילדי בית ספר ע לקות שמיעההיכולות החברתיות שלשצא  נמ,כ

 בהשוואה לילדי בשילוב הקבוצתי ובהשוואה לילדי  נמוכות יותר,אינדיווידואלית

 ג מחקרי על ילדי ג ע לקוי שמיעה .)Wray, Flexer, & Vaccaro, 1997(השומעי 

 אינדיווידואלית פחות חיוביתדיווחו כי החוויה החברתית אצל הילדי המשולבי 

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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 ;Antia, 1985; Dale, 1984 (י ע לקוי השמיעה המשולבי קבוצתיתהילדמאשר אצל 
Moores, 1991( . מחקר שנער על אינטראקציות חברתיות בי ילדי ע ליקוי שמיעה

ניסיו של השומעי מתעלמי מה מצא כי הילדי, לשומעי בשילוב אינדיווידואלי

הילדי ע , משמע.  לקות השמיעה להתקרב וליצור אינטראקציה חברתיתהילדי ע

  .)DeLuzio, 2010 (לקות השמיעה הינ דחויי יותר מצד הילדי השומעי
למסוגלות החברתית של הילדי ע לקות השמיעה יש קשר לתחושת הבדידות 

ילדי שלא גורסי כי ) Stinson & Antia, 1999(סטינסו ואנטיה . אותה ה חווי

. חווי שילוב חברתי מוצלח ע קבוצת השומעי פגיעי יותר וצפויי לחוש בדידות

הילדי חווי את עצמ כחסרי מסוגלות חברתית ולכ נמנעי מאינטראקציות 

מחקרי .  מה שמגביר עוד יותר את תחושת הבדידותחברתיות ע קבוצת השומעי 

, ת שמיעה המשולבי אינדיווידואליתרבי מצאו כי תלמידי בית ספר ע לקו

יש לה מעט חברי ולעיתי , מקיימי מעט אינטראקציות ע חבריה השומעי

כמו כ נמצא כי ה . תכופות יותר חווי דחייה חברתית בהשוואה לחבריה השומעי

 ;Kluwin, Stinson & Colarossi, 2002(סובלי מביטחו עצמי נמו וחשי בדידות 
Stinson & Antia, 1999; Stinson & Kluwin, 2003; .( להבדיל מהילדי הלומדי

 שבדק את ההבדל בתחושת Kluwin, 1999),(לפי קלווי , בשילוב אינדיווידואלי

הילדי בשילוב הקבוצתי לא , הבדידות בי ילדי בשילוב קבוצתי לחבריה השומעי

 .חשו בודדי יותר מהילדי השומעי
ישנ מחקרי אשר מצאו כי השילוב החברתי בשילוב ,  אלובניגוד למחקרי

מחקרי מצאו כי ככל . האינדיווידואלי דווקא מוצלח יותר מזה שבשילוב הקבוצתי

כ ה מראי , שילדי ע לקות השמיעה מבלי זמ רב יותר ע הילדי השומעי

ות חברתיות יכולת חברתית גבוהה יותר ע ילדי שומעי ויש לה יותר אינטראקצי

מוטילל ומקיי           , מוזלמ). Kluwin et al., 2002; Stinson & Whitmire, 1991(אית 

)Musselman, Mootilal & MacKay, 1996 ( ערכו מחקר על יכולת חברתית של תלמידי

ה מצאו שתלמידי השילוב . תיכו ע לקויות שמיעה בשילוב אינדיווידואלי וקבוצתי

בהשוואה לתלמידי , לי דיווחו על שילוב חברתי טוב יותר ע השומעיהאינדיווידוא

וא לא נמצא הבדל בשילוב החברתי בי , מהשילוב הקבוצתי ע התלמידי השומעי

, ע זאת. התלמידי ע לקוי השמיעה בשילוב האינדיווידואלי לתלמידי השומעי

ת חברתית גבוהה יותר ע החוקרי מצאו כי תלמידי השילוב הקבוצתי הראו מסוגלו

. חבריה לקויי השמיעה מתלמידי השילוב האינדיווידואלי ע התלמידי השומעי

ה , הקשרי בי הילדי ע לקות השמיעה, החוקרי הסיקו כי בשילוב הקבוצתי

 . שתרמו בעיקר לתחושת המסוגלות החברתית של הילדי
מתיישבי ע תוצאות ) Musselman et al., 1996(הממצאי של מוזלמ ושותפיו 

 בלות את זמנ נוטי ומעדיפי ל ע לקות שמיעהילדישהראו כי , מחקרי אחרי

 Stinson(  ופחות ע הילדי השומעי בכיתת ע הילדי אחרי ע לקות השמיעה
et al., 1996; Levy-Shift & Hoffman, 1985; Minnett et al., 1994 .(       קלווי ושותפיו      

)Kluwin et al., 2002 ( הסיקו כי ילדי ע לקות שמיעה הלומדי בשילוב קבוצתי הינ

, נונס, בנוס. בעלי יכולת חברתית נמוכה באינטראקציות ע הילדי השומעי

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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דיווחו שילדי בית ספר ע לקות ) Nunes, Pretzlik, & Olsson, 2001(פרטזליק ואולסו 

פחות מקובלי על ידי הילדי השומעי בהשוואה שמיעה בשילוב קבוצתי היו 

 . לחבריה השומעי והיו בעלי סיכוי גבוה יותר להיות נטולי חברי שומעי בכיתה
הובילה , ומיעוט המחקרי על ילדי ג, העדר הסכמה  בי המחקרי השוני

להערי ולהשוות בי היכולת ,  לבחוהלעריכת המחקר הנוכחי אשר מטרתו היית

: רתית ותחושת הבדידות של ילדי ג ע לקות שמיעה במסגרות החינו השונותהחב

 . השילוב האינדיווידואלי והשילוב הקבוצתי
 

 מובנות דיבור ומסוגלות חברתית, לקות שמיעה
אחת הסיבות לכ שילדי ע לקות בשמיעה עלולי לחוות קשיי באינטראקציות 

קושי זה בא . שי במיומנויות שפה ותקשורתהינה קו, היו יומיות ע עמיתי שומעי

ורגשותיה וג , רצונותיה, לידי ביטוי בעיקר כאשר ה מנסי להביע את צרכיה

). (Ledeberg, 1991כאשר ה נדרשי להבי את שאומרי לה חבריה השומעי 

 מחסו משמעותי ביצירת תהוועלול ל) (Speech Intelligibility - SI דיבור לא ברור

 ילדי ע לקות שמיעה שהדיבור . ילדי ע לקויות שמיעהעל ידיאינטראקציות 

דבר , עלולי להידחות או לחוות התעלמות מצד חבריה, שלה אינו מוב לחבריה

  .(Foster, 1988)שעלול להשפיע בתורו על יכולת להתחבר 
רת חוו נמצא שתלמידי ע לקוי שמיעה בעלי רמת כישורי גבוהה בשפה המדוב

בהשוואה לתלמידי ע יכולת נמוכה , שילוב חברתי טוב יותר ע תלמידי שומעי

 .)Bat-Chava & Deignan, 2001; Stinson et al., 1996(יותר בתפיסת השפה והפקתה 

דיווחו על קשר ישר בי ) Most, Weisel, & Tur-Kaspa, 1999(כספא וויזל וטור, מוסט

מיעה והתגובות כלפיה מצד ילדי שומעי בגיל בית ספר  של ילדי ע לקות בשSIה

העמדות והתגובות , כלומר).  ע לקויי שמיעהבסביבת מפגששלא התנסו קוד לכ (

 .  נמוSI גבוה היו חיוביות יותר מהעמדות כלפי הילדי בעלי SIכלפי ילדי ע 
בוצתית ילדי ע מובנות דיבור נמוכה בדר כלל משולבי במסגרת שילוב ק

לילדי ע לקות השמיעה שיש לה מובנות ,  בשילוב הקבוצתי.)2006, אינגבר ונוקד(

זאת . קל יותר מבחינה חברתית מאשר לילדי בשילוב האינדיווידואלי, דיבור נמוכה

ואינ ,  לשלה דומהילדי בסטאטוס שמיעתי ע להתחבר נוטי משו שה

 Anita et al., 1994; Levy-Shiff: למשל (תמוגבלי בשימוש בתקשורת רק בשפה מדובר
& Hoffman, 1985; Minnett et al., 1994(. 

נמצא כי אצל ילדי הלומדי בשילוב , (Most, 2007)במחקרה של מוסט 

של הילד לבי תחושת הבדידות ) SI(קיי קשר בי מובנות הדיבור , האינדיווידואלי

כ תחושת ,  נמוכהה במחקר הייתככל שמובנות הדיבור של הילדי, כלומר. שלו

נטע כי . קשר זה לא נמצא בקבוצת השילוב הקבוצתית.  גבוההההבדידות היית

הקשיי ביצירה ובשמירה על אינטראקציות בי הילדי ע לקויי שמיעה בשלוב 

, שנגרמה בחלקה בעקבות מובנות דיבור נמוכה, האינדיווידואלי ועמיתיה השומעי

 ההתנהגויות החברתיות היעילות של הילד ע אחרי ובכ לגרו עלולי להגביל את

ע עבור ילדי כי , מחקרי קודמי ג ה מצאו). Most, 2007(לתחושה של בדידות 

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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השילוב ע הילדי  ,אינדיווידואלית מובנות דיבור נמוכה המשולבי במסגרת

 ).Holt & Allen, 1989; Stoefen-Fisher & Balk, 1992(השומעי לא היה מוצלח 
 

 חשיבות המחקר

נראה כי בחינה של המסוגלות חברתית ותחושת הבדידות של , מכל האמור לעיל

בהשוואה ללומדי , הלומדי בשילוב אינדיווידואלי, ילדי ע לקות שמיעה בגיל הר

קיי מספר מועט של מחקרי , בפועל. בשילוב קבוצתי היא נושא חשוב וראוי לחוקרו

ה מול חבריו השומעי , של הילד הלוקה בשמיעתו בגיל הר ת החברתיתהמסוגלועל 

 Bat-Chava & Deignan, 2001; Preisler: למשל(וה מול חבריו באותו סטאטוס שמיעתי 
et al., 2002(.  

 להערי את המסוגלות החברתית ותחושת הבדידות המטרת המחקר הנוכחי היית

, כמו כ. אינדיווידואלי וקבוצתי: רות שילובאצל ילדי ג ע לקות שמיעה בשתי מסג

נבדק במחקר הנוכחי הקשר בי מובנות הדיבור של הילד והמסוגלות החברתית 

נבח ההבדל במסוגלות החברתית של הילדי ע , בנוס. ותחושת הבדידות שלו בג

כפי שהיא מתבטאת אצל הילד מול עמיתיו ע לקות , לקות השמיעה בשילוב קבוצתי

המסוגלות החברתית . עה וכפי שהיא מתבטאת מול קבוצת הילדי השומעי בגנוהשמי

ותחושת הבדידות של הילדי הוערכו באמצעות שאלוני אות מילאו הגננות של 

גננת החינו המיוחד והגננת הרגילה ,  הגננת במסגרת השילוב האינדיווידואליהילדי 

 .במסגרת השילוב הקבוצתי
 

 השערות המחקר
 הבדל בי המסוגלות החברתית של הילדי הלומדי בשילוב קיי .1

אינדיווידואלי לבי המסוגלות החברתית של הילדי הלומדי בשילוב 

 . הקבוצתי באינטראקציה שלה ע הילדי השומעי
קיי הבדל בי המסוגלות החברתית של הילדי הלומדי בשילוב  .2

לבי המסוגלות , שומעיאינדיווידואלי באינטראקציה שלה ע הילדי ה

החברתית של הילדי הלומדי בשילוב הקבוצתי באינטראקציה שלה ע 

כ שילדי בשילוב האינדיווידואלי הינ בעלי , הילדי לקויי השמיעה

  .מסוגלות חברתית נמוכה מזו של הלומדי בשילוב הקבוצתי
בוצתי קיי הבדל בי המסוגלות החברתית של הילדי הלומדי בשילוב ק .3

באינטראקציה שלה ע הילדי ע לקות השמיעה לבי המסוגלות 

כ שהמסוגלות , החברתית שלה באינטראקציה ע הילדי השומעי

 . החברתית ע קבוצת השומעי נמוכה מזו ע הילדי ע לקות השמיעה
קיי הבדל בתחושת הבדידות של הילדי הלומדי בשילוב אינדיווידואלי  .4

הלומדי בשילוב הקבוצתי כ שהילדי בשילוב אינדיווידואלי לבי ילדי 

 .הינ בעלי תחושת בדידות גבוהה יותר מהילדי בשילוב קבוצתי

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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 של הילדי בשילוב האינדיווידואלי לבי המסוגלות SIקיי קשר בי ה .5

 . נמו כ המסוגלות החברתית שלה נמוכה יותרSI כ שככל שה, החברתית
 של הילדי בשילוב הקבוצתי לבי המסוגלות החברתית SIקיי קשר בי ה .6

 נמו כ המסוגלות החברתית SIכ שככל שה , ע קבוצת הילדי השומעי

 .שלה נמוכה יותר
 לבי תחושת הבדידות בקרב הילדי בשילוב -SIקיי קשר בי ה .7

קשר .  נמו יותר כ ה חשי בודדי יותרSIכ שככל שה, האינדיווידואלי

 .זה לא בא לידי ביטוי בשילוב הקבוצתי
 

 שיטה
 אוכלוסיית המחקר

 בטווח גילאי ,בנות 33 בני ו30מה ,  ילדי ע לקות בשמיעה64במחקר השתתפו 

 במרכז הטיפולי של מיחא תל  כל הילדי מוכרי).SD ;M=5.5=0.69(  שני 47של 

  המקצועי של מיחאאביב ואזור המרכז ולומדי במסגרות הנמצאות תחת הפיקוח

 . ")מהל המחקר"ראה פרטי בפרק (
.  ילדי שילוב קבוצתי42 ילדי שילוב אינדיווידואלי ו22קבוצות המחקר כללו 

וכול נעזרו בעזרי ) 1ראו לוח ( לקות שמיעה ברמות חומרה שונות הלמשתתפי היית

 ). 2ראו לוח (שמיעה 
 

 חלוקת הנבדקי על פי חומרת הלקות: 1לוח 

 

 
 

שילוב 
 קבוצתי

שילוב 
 אינדיווידואלי

כ "סה
 נבדקי

 חומרת הלקות

 )db 40 20ירידה של (לקות קלה  9 7 2

 )db 60 – 41ירידה של (לקות בינונית  14 7 7

 )db 90  – 61ירידה של (לקות חמורה 13 2 11

 )db 91מ(לקות עמוקה 27 6 21

 לקות חד צידית 1  1
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  פי סוג ההגברהחלוקת הנבדקי על: 2לוח 
 

שילוב 
 קבוצתי

שילוב 
 אינדיווידואלי

כ "סה
 נבדקי

 סוג הגברה

 מכשיר בשתי אוזניי 37 14 23
 מכשיר באוז אחת 5 3 2
 שתל באוז אחת 6 1 5
 שתל בשתי האוזניי 5 1 4
 ייהבשנמכשיר , שתל באוז אחת 11 3 8

 
 

 כלי המחקר
ני מולאו על ידי הגננות של הילדי כל השאלו.  שאלוני4במחקר נעשה שימוש ב

פירוט מלא של השאלוני ודר תרגומ מצויני בעבודת התזה בבית הספר לחינו (

 ).באוניברסיטת תל אביב
 
     The Social Competence Inventory -  SCI שאלו להערכת מסוגלות חברתית . 1

)Rydell et al., 1997( : ליקרט המתארי אפיוני  פריטי בסול 25השאלו כולל

המסוגלות החברתית של הילדי . התנהגות של ילדי הקשורי למסוגלות חברתית

 ויוזמה חברתית             (α = .87)חברתית  נטייה פרומוערכת באמצעות שני סולמות 

)(α=.73.קיימת בו היכולת להפגי : "חברתיות ה דוגמאות לפריטי מסול הפרו

". שות לשמחת של אחרי"ו" הינו טוב במניעת קונפליקטי", "בריונדיבות כלפי ח

שאלה " (הסס ע בני קבוצת השווי: "דוגמאות לסול היוזמה החברתית ה

מציע פעילויות "ו) שאלה הפוכה" (צופה מהצד בזמ שאחרי משחקי", )הפוכה

מתאי  ("5ל") לא מתאי ("1דרוג התשובות נע בטווח שבי ". לחבריו בקבוצה

 .במחקר הנוכחי נעשה שימוש רק בציו הכולל של השאלו "). לחלוטי
 
      - The Loneliness and Social Dissatisfaction Questionnaire בדידותשאלו . 2

Asher,  Hymel, & Renshaw, 1984) :( השאלו תורג לעברית על ידי מרגלית)Margalit, 
אלו דיווח עצמי א במחקר זה הוא הועבר לגננות השאלו הוא ש.  במקור).1991

ודרכו הגננות של הילדי מעריכות את תחושת , כשהשאלות מנוסחות בגו שלישי

 מה מדרגי את תחושת הבדידות 16.  פריטי24השאלו כולל . הבדידות של הילד בג

יטי מסיחי  פר8ו") הוא מרגיש לבד בג", "אי לו ע מי לדבר בג: "למשל(של הילד 

הגננת מתבקשת לדרג את דעתה לגבי "). הוא שמח בג"או , "הוא אוהב לצייר: "למשל(

ציו הבדידות הוא ממוצע "). תמיד ("5 ל") א פע ("1הרגשתו של הילד בסקאלה של 

עקיבות . כאשר ציו גבוה יותר משק תחושת בדידות רבה יותר, הפריטי שדורגו

  ).Margalit, 1991 (0.86התקבלה לשאלו בגרסה העברית היא ש) אלפא קרונב(פנימית 

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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, נעשה שימוש בגרסה שבה השתמשו מוסט :)SI(שאלו להערכת מובנות הדיבור . 3

השאלו מורכב משבעה פריטי ). (Most, Weisel & Cinamon, 2008וויזל וצינמו 

רי ולא המתייחסי לרמת מובנות הדיבור של הילד כאשר מדבר ע אנשי מוכ

כל פריט מלווה . על נושאי מוכרי ולא מוכרי וע ילדי לעומת מבוגרי, מוכרי

מציי מובנות " 5"מציי מובנות דיבור טובה מאוד ו" 1" דרגות כאשר 5בסול ב 

הציו של כל משתת . הציו בשאלו הוא ממוצע הפריטי שדורגו. דיבור נמוכה מאוד

 ).α = .96) ( נמוSI(  1 ל)  גבוהSI (5נע בי 
  

) מספר אחי, מי, כמו גיל(השאלו נועד לאיסו משתני דמוגרפי : שאלו רקע. 4

חומרת הירידה סוג ו: למשל(ומאפייני שוני של הילד הנבדק בתחו לקות השמיעה 

 שפת באיזה אופ הוא מתקשר ,  ואיזה סוגמרכיב מכשירי שמיעההילד הא , בשמיעה

הא , הא יש לו בני משפחה נוספי שיש לה לקות בשמיעה,  אוראליתהסימני או

 ). הוא סובל מבעיות נוספות פרט ללקות השמיעה
 

 הלי
מיחא הינו מרכז טיפולי . הילדי אותרו הילדי באמצעות מרכז מיחא תל אביב

 צעירי ע לקות ילדילילדי ע לקות שמיעה שש לעצמו מטרה לחנ ולטפל ב

 לקויי  עילדימטרה מרכזית במיחא היא שילוב של  .)שני 07(ישראל  בשמיעה

 ). 2006, אינגבר ונוקד( ובחברה הרגילה שמיעה במערכת החינו
בשילוב הקבוצתי . בשילוב האינדיווידואלי השאלוני מולאו על ידי הגננות

, ת הרגילהגננת החינו המיוחד בג המשלב והגננ: השאלוני מולאו על ידי שתי גננות

באחד הגני . משתי נקודות מבט שונות,  לקבל מידע מקי יותר על הילדזאת על מנת

. הגננת הרגילהשאלוני הוחזרו לאחר שמולאו רק על ידי שבעה של השילוב הקבוצתי 

 35 שאלוני אשר מתוכ 42מספר השאלוני הכולל בשילוב הקבוצתי מנה , מכא

  .בלבד מולאו על ידי שתי הגננות
המתארי את , הגננות התבקשו לענות על פריטי, SCIבשאלו , בשילוב הקבוצתי

 פע אחת לגבי המסוגלות החברתית של פעמיי , התנהגותו של הילד כלפי חבריו בג

הילד ע חבריו השומעי ופע אחת לגבי מסוגלותו החברתית ע הילדי ע לקות 

 . השמיעה
החוקרות העבירו את ,  מידע ביחס לילדיעל מנת לשמור על סודיות וחיסיו

כאשר ידוע לה , א"השאלוני לידי הגננות וקיבלו אות חזרה באופ מרוכז ממיחא ת

 . רק מספר הנבדק והא הוא שיי לשילוב אינדיווידואלי או קבוצתי
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 ניתוח סטטיסטי
ילוב על מנת לבחו את ההבדלי ולהשוות בי המסוגלות החברתית של הילדי בש

אינדיווידואלי למסוגלות החברתית של הילדי בשילוב קבוצתי ע קבוצת השומעי 

 למדגמי בלתי תלויי באמצעות הנתוני tנערכו מבחני , וע קבוצת לקויי השמיעה

 . SCIשנאספו בשאלו ה
על מנת לבחו את ההבדלי בי המסוגלות החברתית של הילדי בשילוב קבוצתי 

נער , למסוגלות החברתית של הילדי ביחס לילדי השומעי, מיעהביחס ללקויי הש

 . SCI למדגמי תלויי באמצעות הנתוני שנאספו בשאלו הtניתוח 
על מנת לבחו את ההבדלי בתחושת הבדידות של הילדי הלומדי בשילוב 

תי  למדגמי בלtנער מבח , אינדיווידואלי לבי הילדי הלומדי בשילוב הקבוצתי

 .תלויי באמצעות הנתוני שנאספו משאלו הבדידות
, לש בדיקת הקשר בי מובנות הדיבור למסוגלות החברתית בשתי מסגרות השילוב

 .נער מבח מתא מסוג פירסו שבדק את הקשר בי המשתני
 

 תוצאות
בכדי לבחו את ההבדלי בי המסוגלות החברתית ותחושת הבדידות של הילדי 

נערכה השוואה של דיווחי הגננות של , ינדיווידואלי לילדי בשילוב קבוצתיבשילוב א

 .הילדי
 מציג את הממוצעי וסטיות התק של נתוני המסוגלות החברתית ותחושת 3לוח 

 שהתקבלו -tהלוח מציג ג את ערכי ה. הבדידות שהתקבלו בקרב שתי קבוצות הילדי

 .בניתוח השונות שנער למדגמי בלתי תלויי
 

 ממוצעי וסטיות תק של ציוני מסוגלות חברתית ותחושת הבדידות: 3לוח  
 שניתנו על ידי הגננות לילדי השילוב האינדיווידואלי והקבוצתי

)2;3 (  
T(75) 

 

)1;3 (  
T(55) 

)1;2 (  
T(62) 

שילוב ) 3(

קבוצתי גננת 

רגילה        

)N=35( 

שילוב ) 2(

קבוצתי 

מ  "גננת ח

)N=42( 

שילוב ) 1(

 אינדיווידואלי
) N=22( 

סוג 

 ההשוואה

57. 2.83** 2.22* 2.87 (.67) 2.97 (.78) מסוגלות  (80.) 3.44

ע 

 השומעי
מסוגלות   (72.) 3.5 (61.) 3.3 319.- 708. 1.26

 ש"ע לק
 בדידות (81.) 1.91 (66.) 1.88 (72.) 2.18 0.20 1.30 1.93

 *p<.05**   p<.01   
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כי בהשוואה של המסוגלות החברתית של ילדי השילוב האינדיווידואלי  נראה 3מלוח 

ציוני המסוגלות , למסוגלות החברתית של ילדי השילוב הקבוצתי ע קבוצת השומעי

החברתית שהעניקו שתי הגננות לילדי בשילוב הקבוצתי היו נמוכי באופ מובהק 

המסוגלות החברתית של , כלומר). p<.05(מאלו שניתנו לילדי בשילוב האינדיווידואלי 

גבוהה מזו של ילדי השילוב הקבוצתי , ילדי השילוב האינדיווידואלי ע ילדי שומעי

ציוני המסוגלות החברתית שהעניקו שתי הגננות לילדי . ע קבוצת הילדי השומעי

לא היו שוני באופ מובהק מאלו שניתנו , ביחס לילדי לקויי שמיעה, בשילוב קבוצתי

 . ילדי בשילוב האינדיווידואלי ביחס לשומעיל
כי לא נמצאו הבדלי מובהקי בהערכת הבדידות של , נית לראות מהלוח, כמו כ

 . הילדי בשילוב אינדיווידואלי לעומת הילדי בשילוב קבוצתי
בהשוואת הערכת שתי הגננות בשילוב הקבוצתי את הילדי ע ליקוי השמיעה נית 

בהערכת המסוגלות החברתית ותחושת הבדידות של , לא מובהקי, לראות הבדלי

הגננת הרגילה העריכה את הילדי ע לקוי השמיעה כבעלי מסוגלות חברתית . הילדי

 .נמוכה יותר וכבעלי תחושת בדידות גבוהה יותר
נערכה השוואה של , בנוס להשוואה במסוגלות החברתית בי שתי קבוצות השילוב

כפי שהיא מתבטאת מול הילדי ע , ת של ילדי השילוב הקבוצתיהמסוגלות החברתי

 -tסטיות התק וערכי ה,  מציג את הממוצעי4לוח . לקוי השמיעה והילדי השומעי

של נתוני המסוגלות החברתית שהתקבלו בקרב ילדי השילוב קבוצתי ע קבוצת 

 . השומעי וע קבוצת לקויי השמיעה
 

  של ציוני מסוגלות חברתיתממוצעי וסטיות תק: 4לוח 
 שניתנו על ידי הגננות לילדי השילוב הקבוצתי

 
T(df)  מסוגלות ע

 לקויי השמיעה
מסוגלות ע קבוצת 

 השומעי
 

 )N=42(מ "גננת ח  (78.) 2.97  (72.) 3.5 ***(41) 7.58-

 )N=35(גננת רגילה  (67.) 2.87 (61.) 3.3 ***(34) 4.99-

*** p<.001 

אה כי ציוני המסוגלות החברתית של הילדי בשילוב הקבוצתי ע קבוצת  נר4לפי לוח 

השומעי היו נמוכי באופ מובהק מציוני המסוגלות החברתית שלה ע קבוצת 

לבדיקת הקשר בי נתוני מובנות הדיבור וההיבטי ). p<.001(לקויי השמיעה 

 ציוני מובנות הוערכו בשלב ראשו, החברתיי של הילדי בשתי מסגרות השילוב

על מנת לבחו הא קיי הבדל במובנות . הדיבור שקיבלו הילדי בכל אחת מהמסגרות

נערכה , הדיבור אצל הילדי בשילוב אינדיווידואלי לעומת הילדי בשילוב קבוצתי

לש בדיקת . השוואה בי ציוני מובנות הדיבור שניתנו על ידי הגננות של הילדי

מההשוואה בי דיווחיה .  למדגמי בלתי תלוייtר מבח ההבדלי בי הקבוצות נע
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לא קיי הבדל , מ בשילוב הקבוצתי והגננת בשילוב האינדיווידואלי"של גננת הח

באשר להשוואת . מובהק במובנות הדיבור בי ילדי השילוב האינדיווידואלי לקבוצתי

נמצא הבדל , וידואלידיווחיה של הגננת הרגילה בשילוב קבוצתי וגננת השילוב האינדיו

, )p<.05(מובהק בתפיסת מובנות הדיבור בי השילוב הקבוצתי לשילוב האינדיווידואלי 

כ שבקבוצת השילוב הקבוצתי מובנות הדיבור נמוכה יותר ממובנות הדיבור של 

למרות שהגננת הרגילה מדווחת על מובנות דיבור . הילדי בשילוב האינדיווידואלי

לא נמצא הבדל מובהק בדיווחי , מ בשילוב הקבוצתי"נת החנמוכה יותר מאשר גנ

 .הגננות
בכדי לבחו את הקשר בי מובנות דיבור למסוגלות חברתית ולתחושת בדידות נער 

 מציג את ערכי המתאמי שהתקבלו בי המשתני 5לוח . מתא פירסו בי המשתני

 .בכל קבוצת שילוב
 

 ור למסוגלות חברתית ותחושת בדידותמתאמי פירסו בי מובנות הדיב: 5לוח 
 

 שילוב קבוצתי
 גננת רגילה  

)N=35( 

 שילוב קבוצתי
 מ  "גננת ח

)N=42( 

שילוב 
 אינדיווידואלי

)N=22( 

 

.347* 
 

.312* 
 

.426* 
 

קשר בי מובנות דיבור ומסוגלות 
 קבוצתי ע שומעי / חברתית

.158 .097 
 

קשר בי מובנות דיבור ומסוגלות  
 קבוצתי ע לקויי שמיעה/ יתחברת

-.196 -.082 
 

-.397* 
 

קשר בי מובנות דיבור ותחושת 
 בדידות

*  p<0.05  

 של הילדי בשילוב האינדיווידואלי לבי SIנמצא קשר מובהק בי ה, 5לפי לוח 

כ ,  גבוהה יותרהכלומר ככל שמובנות הדיבור היית). p<.05(המסוגלות החברתית 

הנתוני הצביעו על קשר , ג בשילוב קבוצתי.  גבוהה יותרההייתהמסוגלות החברתית 

). p<.05(חיובי מובהק בי מובנות הדיבור והמסוגלות החברתית ע הילדי השומעי 

קשר זה לא בא לידי ביטוי אצל הילדי לקויי השמיעה ע הילדי לקויי השמיעה 

 . האחרי בקבוצה
ור אצל ילדי בשילוב אינדיווידואלי נמצא קשר שלילי מובהק בי מובנות הדיב

כלומר ככל שמובנות הדיבור של ילדי השילוב ). p<.05(לתחושת הבדידות שלה 

קשר זה לא נמצא בקרב . כ תחושת הבדידות גוברת, האינדיווידואלי הינה נמוכה

 . הילדי בשילוב קבוצתי
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 דיו
ותחושות הבדידות של מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחו את המסוגלות החברתית 

בהשוואה לאלו , הלומדי בשילוב אינדיווידואלי, ילדי ע לקות שמיעה בגיל הר

מטרה נוספת הייתה לבחו את הקשר בי מובנות הדיבור של . הלומדי בשילוב קבוצתי

הילד למסוגלות החברתית שלו ולתחושת הבדידות שלו והא קשר זה משתנה בשתי 

 . מסגרות החינו השונות
 

 מסוגלות חברתית ומובנות הדיבור בשילוב אינדיווידואלי וקבוצתי
נראה כי לילדי השילוב האינדיווידואלי מסוגלות חברתית גבוהה יותר , על פי הממצאי

הממצאי תומכי בממצאי . מאשר לילדי בשילוב הקבוצתי ע הילדי השומעי

ככל שהשילוב היה , מחקרי קודמי שהעידו כי בקרב נבדקי בגילאי שוני

הילדי , )כמו בשילוב האינדיווידואלי(אינטנסיבי יותר ע קבוצת השומעי 

המשולבי הראו יכולת חברתית גבוהה יותר ע ילדי שומעי והיו לה יותר 

 ). Kluwin et al., 2002; Musselman et al., 1996: למשל(אינטראקציות חברתיות אית 
בדה כי ילדי בשילוב אינדיווידואלי מגיעי למרכז הסבר אפשרי לכ הוא העו

חברתי מיחא פעמיי בשבוע אחר הצהריי ומקבלי תמיכה קבוצתית בתחו הרגשי

המטרות העיקריות של קבוצות . שמקדמת ומשפרת את יכולת להתחבר ע שומעי

העלאת ביטחונ העצמי והגדרת , אלה ה קידו המסוגלות החברתית של הילדי

מחקרי מצאו עדויות כי תוכניות העשרה שונות . ות שלה כבעלי לקוי שמיעההזה

סייעו לקידו המסוגלות החברתית ולאינטראקציות חברתיות של ילדי ע לקוי 

ממצאי ). Antia & Kreimeyer, 1997; Antia et al., 1994(שמיעה ע ילדי שומעי 

 התובנה שתכניות התערבות מחזקי את, המחקר הנוכחי כמו ג מחקרי קודמי

 . והעשרה מסייעות לקידו המסוגלות החברתית של ילדי ע לקות שמיעה
במחקר הנוכחי לא נמצא הבדל בי המסוגלות החברתית של הילדי ע לקוי 

השמיעה בשילוב אינדיווידואלי למסוגלות החברתית של הילדי בשילוב הקבוצתי ע 

 יכולי לנבוע מכ שהילדי ע לקות שמיעה הממצאי. הילדי ע לקוי השמיעה

המסוגלות החברתית של הילדי ע לקוי , לכ. בשילוב קבוצתי פועלי כקבוצה נפרדת

: כפי שנמצא למשל אצל(השמיעה ע ילדי באותו סטאטוס שמיעתי הינה גבוהה 

Minnett et al., 1994.( 
של הילדי הלומדי השערה נוספת במחקר הנוכחי התייחסה למסוגלות החברתית 

כפי . בשילוב קבוצתי באינטראקציה שלה ע הילדי ע לקוי השמיעה והשומעי

המסוגלות החברתית של הילדי ע קבוצת השומעי נמצאה נמוכה יותר , ששוער

זאת על פי דיווחיה של שתי , מהמסוגלות החברתית שלה ע קבוצת לקויי השמיעה

י תומכי בממצאי מחקרי קודמי שבדקו הממצא. הגננות בשילוב הקבוצתי

. אינטראקציות חברתיות במסגרת השילוב הקבוצתי של תלמידי ע לקוי שמיעה

מחקרי מראי הסתגלות חברתית נמוכה יותר ואינטראקציות מועטות בי תלמידי 

) Musselman et al., 1996:למשל(ע לקות שמיעה לתלמידי שומעי בשילוב קבוצתי 

א מעדיפי לבלות ע , די ג ובית ספר ע לקות שמיעה המשולבי קבוצתיתוכי יל
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הילדי ע לקוי השמיעה ופחות ע הילדי השומעי ולכ ה בעלי רצו נמו להיות 

 Kluwin et al., 2002; Levy-Shift & Hoffman, 1985; Minnett et(בעלי חברי שומעי 
al., 1994 .( 

שמיעה נמנעי מליצור קשרי ע קבוצת השומעי בשל יתכ שהילדי ע לקות ה

כפי שנמצא במחקרי קודמי שהראו כי , חשש מכישלו באינטראקציה החברתית

 ,Meadow(ילדי שומעי מתייחסי לילדי ע לקות שמיעה ע פחות סובלנות 
Greenberg, Erting, & Carmichael, 1981.(יה לילדי ע לקוי השמיעה מוטיבצ,  מכא

וה מעדיפי לבלות את זמנ ע , נמוכה יותר להתחבר ע ילדי בקבוצת השומעי

 .קבוצת ההזדהות שלה
ייתכ והממצא כי הילדי ע לקות השמיעה בשילוב הקבוצתי מראי מסוגלות 

שהראה כי ככל , נמוכה ע הילדי השומעי קשור לממצא אחר שעלה במחקר

 נמוכה כ הוי השמיעה בשילוב הקבוצתי הייתשמובנות הדיבור של הילדי ע לק

ילדי המשולבי .  נמוכה יותר ע הילדי השומעיההמסוגלות החברתית היית

 ,.Aram et al(ה בהבנתה וה בהפקתה , קבוצתית מלכתחילה מראי איחור בשפה
עובדה זו עלולה לצמצ מראש את כמות האינטראקציות החברתיות שלה ע ). 2010

נראה כי קל יותר לילדי בשילוב . השומעי ולמנוע את ההתחברות ההדדיתהילדי 

, לפי הממצאי, ואכ. הקבוצתי להתחבר ע ילדי בסטאטוס שמיעתי דומה לשלה

מובנות דיבור נמוכה אצל ילדי השילוב הקבוצתי לא השפיעה על המסוגלות החברתית 

 תקשורת מלבד השפה לרשות הילדי עומדי אמצעי. ע קבוצת לקויי השמיעה

המסייעי לה , כמו שפת הסימני או אמצעי בלתי מילוליי אחרי, המדוברת

 . לתקשר זה ע זה
 ג בשילוב האינדיווידואלי נראה שמובנות דיבור נמוכה של הילדי ע לקות 

במחקר הנוכחי נמצא כי בשילוב . שמיעה פוגעת ביחסיה ע חבריה השומעי

 ה נמוכה כ המסוגלות החברתית הייתהככל שמובנות הדיבור היית, האינדיווידואלי

אשר דיווחו כי ילדי , ממצאי אלו תומכי בממצאי מחקרי קודמי. נמוכה יותר

חווי שילוב חברתי טוב יותר ע , ע יכולות שפתיות ומובנות דיבור גבוהות יותר

בתפיסת השפה והפקתה בהשוואה לתלמידי ע יכולת נמוכה יותר , תלמידי שומעי

)Bat-Chava & Deignan, 2001; Musselman et al., 1996; Stinson et al, 1996.(  
ייתכ והקשר בי מובנות הדיבור למסוגלות החברתית של הילדי בשילוב 

נובע מכ שהילדי השומעי נמנעי , אינדיווידואלי ובשילוב הקבוצתי

 ,.Most et al)מוסט ואחרי . יבור נמוכהמאינטראקציות ע ילדי שלה מובנות ד
דיווחו על קשר בי הערכת מובנות הדיבור של אד לקוי שמיעה לבי הערכתו , (2008

יתכ . כאשר הוא נשפט על ידי אנשי לא מנוסי,  מבחינה קוגניטיבית ואישיתכאד 

וס בנ. שהילדי השומעי נרתעי מהילדי ע לקות השמיעה כי קשה לה להבינ

ולפיכ , בעקבות היעדר מובנות של דיבור יתכ שה מייחסי לה תכונות שליליות

 . מצמצמי את האינטראקציות עימ
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 תחושת בדידות ומובנות דיבור
ההשערה כי הילדי בשילוב אינדיווידואלי יחושו בדידות רבה יותר מהילדי בשילוב 

 אחרי שלא מצאו הבדל הממצא תומ בתוצאות מחקרי. לא אוששה, קבוצתי

בתחושת הבדידות של ילדי בית ספר בשילוב אינדיווידואלי לעומת ילדי בשילוב 

 ).Most, 2007; 2006, ויסוקר(הקבוצתי 
הממצאי לגבי הבדידות שהתקבלו במחקר הנוכחי דומי לנתוני שהתקבלו על 

 במחקרה א כי, (Most, 2007)ילדי בית ספר ע לקות שמיעה במחקרה של מוסט 

תחושת הבדידות הוערכה על פי דיווח עצמי של הילדי ובמחקר הנוכחי הבדידות 

 . הוערכה על פי התרשמות של הגננות את הילדי
נערכה הערכה ) Al-Yagon & Mikulincer, 2004(יגו ומקולינסר במחקר של אל

תוני מהשוואת נ. של תחושת הבדידות של ילדי ללא לקויות על פי אותו שאלו

) Al-Yagon & Mikulincer, 2004(יגו ומקולינסר השאלוני ממחקר של אל

ומהמחקר הנוכחי עולה כי הילדי ע לקוי השמיעה שהשתתפו במחקר זה הינ 

למרות . מילדי ללא לקויות כלשה) על פי התרשמות של הגננות(בודדי יותר 

יתכ שתחושות , ות בעצמתשתחושות הבדידות של הילדי בשתי מסגרות השילוב שו

נובעות מסיבות שונות מאלו של ילדי , הבדידות שחשי הילדי בשילוב קבוצתי

ילדי השילוב האינדיווידואלי יכולי לחוש בדידות בשל . השילוב האינדיווידואלי

תחושת השונות יכולה לנבוע מהעובדה שה שומעי פחות . תחושת השונות בקבוצה

בשל כ חווי כשלי בתקשורת או מביני פחות טוב את טוב מחבריה לקבוצה ו

עזרי השמיעה שה מרכיבי או העובדה שה היחידי שמקבלי , כמו כ. הגננת

מצביעי על הצור שלה בעזרה , שיעורי עזר מיוחדי במהל יו הפעילות בג

ידות ייתכ שהילדי בשילוב הקבוצתי חשי בד, לעומת זאת. ומעצימי את חריגות

בצרו , זאת. בשל העובדה שהמסוגלות החברתית שלה ע הילדי השומעי נמוכה

מאפייני המסגרת של השילוב הקבוצתי בו הילדי ע לקות השמיעה נמצאי אחד ע 

השני בקבוצה קטנה במש רוב שעות היו יכולי לגרו לילד לחוש כי אי לו חברי 

 .רבי
ככל שמובנות הדיבור , שילוב האינדיווידואלינמצא כי בקרב הילדי ב, בנוס

קשר זה לא . לפי התרשמות של הגננות,  נמוכה יותר כ ה חשו בודדי יותרההיית

נית להסיק כי למובנות הדיבור של הילדי בשילוב . בא לידי ביטוי בשילוב הקבוצתי

 ע האינדיווידואלי השפעה מכרעת על מערכות היחסי והמסוגלות החברתית שלה

ממצאי אילו תואמי . השפעה על רגשות הבדידות שלה, הילדי השומעי ומכא

שמצאה קשר בי מובנות הדיבור של הילד  )Most, 2007(את ממצאיה של מוסט 

ג במחקרה קשר זה . לתחושת הבדידות שלו בקרב הלומדי בשילוב האינדיווידואלי

 . לא נמצא בקבוצת השילוב הקבוצתי
כי אד בעל חסכי ביכולות תקשורתיות מתקשה ,  טוענת(Margalit, 1994)מרגלית 

ביסוס ושימור של יחסי חברות מספקי וקשיי אילו יכולי להוביל לתחושת , ביוזמה

הילדי בשילוב האינדיווידואלי הסובלי ממובנות , בהתא לטענתה, לכ. בדידות

ת ע הילדי השומעי נתקלי בקשיי באינטראקציות החברתיו, דיבור נמוכה

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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כי תחושת , טוענת) Margalit, 1994(מרגלית , יחד ע זאת. ומכא ה בודדי יותר

בדידות עלולה להשפיע על היכולת התקשורתית וכ לשמר ולהעמיק את הקושי של 

היכולות התקשורתיות ומובנות הדיבור נפגעות , ככל שהבדידות נעשית כרונית. הילד

 . תיתעקב חס בהתנסות חבר
מפסידי , נראה כי ילדי בשילוב אינדיווידואלי הסובלי ממובנות דיבור נמוכה

ה . יותר מבחינה חברתית מאשר ילדי הסובלי מקושי דומה בשילוב הקבוצתי

דחויי ומבודדי וסובלי מתחושת בדידות כאשר אי לציד ילדי אחרי ע לקות 

מרות שלפי הממצאי דיבור לא ברור פוגע ל, בשילוב הקבוצתי. שמיעה המביני אות

הילדי ע מובנות הדיבור הנמוכה , במסוגלות החברתית שלה ע קבוצת השומעי

שבאינטראקציה אית ייתכ ואי למובנות , נמצאי ע ילדי לקויי שמיעה אחרי

מערכות , מכא. הדיבור השפעה על המסוגלות החברתית ועל תחושת הבדידות שלה

בי ילדי ע לקות שמיעה הינה דבר חיוני לבריאות הרגשית והחברתית שלה יחסי 

)Carver & Doe, 1990; Padden & Humphries, 1988(. 
מומל א כ לשי דגש על מובנות הדיבור של הילד בגיל הר לפני שמחליטי 

 חשוב להמשי ולבדוק הא הילדי . הא לשלב אותו אינדיווידואלית או קבוצתית

ע לקות השמיעה בשילוב אינדיווידואלי וקבוצתי חשי בדידות גבוהה יותר מאצל 

ילדי . שכ לתחושת הבדידות השלכות לעתיד החברתי של הילדי, ילדי שומעי

יכולי להיות א יותר פגיעי מילדי גדולי יותר לבידוד חברתי ותחושת , בגיל הר

עלולי , ודמי הילדי שנמצאו כבודדי יותרלפי מחקרי ק). Hartup, 1983(בדידות 

 ,Cassidy & Asher, 1992; Crick & Ladd(לחוות בעיות של מופנמות וביטחו עצמי נמו 
1993; Parkhurst & Asher, 1992 .(הילדי ע לקות השמיעה בשילוב , ולכ

 עלולי להיות חסרי, האינדיווידואלי ובשילוב הקבוצתי שחווי תחושת בדידות

ייתכ שבמידה והמגמה . ביטחו באינטראקציות עתידיות ע שומעי בבגרות

יהיה סיכוי גדול יותר לשילוב מוצלח ע השומעי , השלילית תשתנה עוד בגיל הג

  .בבית הספר ובחיי הבוגרי
 

 הערכת גננות השילוב הקבוצתי את הילדי ע לקות השמיעה
מ לבי דיווחיה של "דיווחיה של גננת החבמחקר זה נמצאו חוסר התאמה ופער בי 

הגננת הרגילה העריכה את הילדי ע לקות השמיעה . הגננת הרגילה בשילוב הקבוצתי

כבודדי וכ כבעלי , )הבדל קט מאוד בי השילובי(כבעלי מסוגלות חברתית נמוכה 

 למרות שהממצאי שעלו אינ. מ"מובנות דיבור נמוכה יותר מהערכתה של גננת הח

 . יש חשיבות להתייחס לפער העקבי בדיווחי הגננות, מובהקי
נעו בעובדה שהגננת הרגילה אינה מכירה , ייתכ וההסבר לפער בי דיווחי הגננות

דייה את דפוסי האינטראקציות החברתיות המיוחדי של ילדי ע לקות שמיעה והיא 

וואה לילדי רואה את המסוגלות החברתית של הילדי ע לקוי השמיעה בהש

היא מכירה את הילדי ע לקוי השמיעה באופ שטחי יותר מגננת , בנוס. השומעי

דבר שיכול לנבוע מהעובדה כי ה (יכול להיות שה נראי לה מנותקי יותר . מ"הח

ייתכ והילדי . ומכא עצובי יותר ובודדי יותר) לא שומעי את הנאמר לה
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ומעי ומראי ריחוק כלשהו שיכול להתפרש מתנהגי אחרת בקרב הילדי הש

נמצא כי קיי קשר בי הערכת מובנות הדיבור , כמו כ. כבדידות מצד הגננת הרגילה

 ,Most(של אד ע לקוי שמיעה לבי הערכתו כאד מבחינה קוגניטיבית ואישית 
2010; Most et al., 1999 .(ייתכ והגננת מתקשה להבי את דבריה של הילדי ע 

בעלי מסוגלות , קרי, לקות השמיעה ולכ מעריכה אות קוגניטיבית נמוכי יותר

 . בודדי יותר, וכ מבחינה אישית, חברתית נמוכה יותר
נובע מכ שהגננת , הסבר אחר לפער בי הדיווחי לגבי המסוגלות החברתית

נת גנ. הרגילה אינה מתמחה בתחו החינו המיוחד ותחו החינו ללקויי שמיעה

מ היא גננת אשר למדה לימודי נוספי בחינו מיוחד ומתמחה ומנוסה בחינו "הח

מדווח בספרות כי מורי רגילי אשר כיתת משמשת ככיתת , ואכ. ללקויי שמיעה

סובלי מידע מועט בנוגע לתחו הלקות של הילדי המשולבי והדבר , שילוב קבוצתי

 & D’Alonzo, Giordano & Vanleeuwen, 1997; McLeskey (פוגע בהבנת את הילדי
Waldron, 2002; Shade & Stewart, 2001 .( 

 למחקר זה שבדק את ההבדלי בתפיסת של הגננות את ישנה חשיבות יתרה

אול יש לזכור כי הפער בדיווחי הגננות , הילדי ע לקות השמיעה בשילוב הקבוצתי

 שבע של מספר הקט של הגננות ייתכ ולא נמצא הבדל מובהק ב. לא היה מובהק

במחקר המש מומל לפנות לאוכלוסיית גננות . גננות רגילות ותשע גננות חינו מיוחד

גדולה יותר ולהתמקד בהבדלי בי ראיית גננות החינו המיוחד והגננות הרגילות את 

 . התלמידי ע לקות השמיעה המשולבי בגני שילוב קבוצתי
 

 מסקנות והמלצות
המחקר הנוכחי הערי את המסוגלות החברתית ותחושת הבדידות אצל ילדי , ולסיכ

למרות שפרייסלר ואחרי . ע לקות שמיעה בגיל הג בשילוב קבוצתי ואינדיווידואלי

Preisler et al., 2002)  ( ציינו כי ילדי ע לקות שמיעה עלולי לגלות קשיי בפיתוח

הנתוני . אות המחקר הנוכחי מעודדות יותרתוצ, מסוגלות חברתית כבר מגיל צעיר

מראי כי לילדי ג בשילוב אינדיווידואלי מסוגלות חברתית גבוהה ע הילדי 

ילדי השילוב . השומעי וה מצליחי למצוא את מקומ ג בסביבת השומעי

סובלי ממסוגלות חברתית נמוכה יותר ע קבוצת השומעי , הקבוצתי לעומת זאת

די בשילוב האינדיווידואלי וניכר שה מוצאי את מקומ בעיקר ע בהשוואה ליל

כמו כ המחקר הנוכחי מפנה את הזרקור להשפעת . הילדי האחרי ע לקות השמיעה

 .מובנות הדיבור על המסוגלות החברתית ותחושת הבדידות של הילדי
י ממנה נראה כי ילדי ע מובנות דיבור נמוכה המשולבי קבוצתית פחות מושפע

משו שהמסוגלות , מילדי הסובלי ממובנות דיבור נמוכה בשילוב האינדיווידואלי

על פי , לכ. החברתית שלה ע הילדי האחרי ע לקות השמיעה אינה נפגעת

ה , ממצאי מחקר זה נראה שילדי ג ע לקות שמיעה יכולי להרוויח מבחינה חברתית

א בשלבי ההחלטה הא הילד , ב אינדיווידואליבמסגרת של שילוב קבוצתי וה בשילו

ישולב אינדיווידואלית או קבוצתית יש לשקול בכובד ראש את שילובו המוצלח לאור 

 .מובנות הדיבור שלו

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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ישנה חשיבות יתרה למחקר הנוכחי בעיקר משו ההשלכות שיש למסוגלות 

ברתית מתחילה המסוגלות הח. חברתית נמוכה ובדידות בגיל צעיר על עתידו של הילד

ולכ המסוגלות החברתית של הילד ע קבוצת , )Hartup, 1983(להתפתח בגיל הר 

כמות ואיכות הקשרי החברתיי , השווי בג מהווה תשתית למסוגלות החברתית

וכ היא מהווה סממ ) Odom, McConnell & Brown, 2008(שיהיו לילד בעתידו 

 ,Denham et al., 2003; Gifford-Smith & Brownell('   משמעותי למוכנות לכיתה א
קשה לילדי בשילוב הקבוצתי להתחבר ע , העובדה כי כבר בגיל צעיר כל כ). 2003

כאשר . הילדי השומעי מעלה את החשש שקושי זה רק יל ויגבר ע התבגרות

ה , לילדי ע לקות השמיעה אי את הידע והמוטיבציה להתחבר ע ילדי שומעי

מסקנות , מכא. מנעו מכ ג בעתיד ולכ יחוו קשיי בשילוב ע החברה השומעתי

המחקר הנוכחי מעלות כמה המלצות לשיפור המסוגלות החברתית והפחתת תחושת 

הבדידות של הילדי ע לקוי השמיעה בשילוב קבוצתי ואינדיווידואלי מוקד ככל 

על ידי הגננות ה בשילוב תמיכה והכוונה חברתית חייבות להיעשות . 1. האפשר

כדי שהילדי יסתדרו במצבי חברתיי . אינדיווידואלי וה בשילוב הקבוצתי

תמיכה . דרושה הכוונה מקצועית, מסובכי ומורכבי שפתית ע הילדי השומעי

כזו תקד את הקשרי החברתיי של הילדי ע לקות השמיעה ע הילדי 

הגננות של הילדי לעשות ככל יכולת כדי לקרב בי על , בשילוב הקבוצתי. 2. השומעי

ישתתפו , שתי קבוצות הילדי על ידי כ שה יבלו זמ רב יחד במהל היו בג

בפעילויות משותפות המתאימות לשתי הקבוצות ויזדמנו לה אינטראקציות חברתיות 

ר כפי שקיימת קבוצת תמיכה רגשית בשעות אח. 3. אינטנסיביות וקרובות יותר

כדאי לבנות תוכנית התערבות ייחודית לילדי , הצהריי לילדי השילוב האינדיווידואלי

כדאי שתוכנית . כ שלא יהססו ויתחברו ע הילדי השומעי, השילוב הקבוצתי

שילמדו יותר על המשמעות של לקוי שמיעה , ההתערבות תתמקד ג בילדי השומעי

 . וכיצד נית להתקרב לילדי הסובלי ממנה
 

 מקורות

. שילוב ילדי ע לקות שמיעה במסגרת חינוכית בגיל הג). 2006 (' ונוקד ש'אינגבר ש

 .3  ,ראות את הקולותל

היכולות הפרגמטיות והקשר לתחושת הבדידות ואי שביעות הרצו ). 2006(' א, ויסוקר

, חיבור לש קבלת תואר מוסמ. החברתית בקרב מתבגרי לקויי שמיעה

 .תל אביב,  תל אביבאוניברסיטת
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 זהות האני ודימוי גו של מתבגרי בעלי לקות דיבור 
 ומתבגרי נורמטיביי

 שרגא פישרמ והודיה ארלי 
 
 

 תקציר
, תפיסתי: לדימוי הגו שלושה רכיבי. דימוי גו מוגדר כתמונה הכוללת של האד ביחס לגופו

תבגרי בעלי מחקרי מצביעי על דימוי גו נמו של מ. תחושתיהתנהגותי וחווייתיעמדתי

זהות האני הוגדרה על ידי ). Nichola, 2004(ובכלל של מתבגרי בעלי לקות דיבור , לקויות

ולמשתנה רב גורמי ) 1980(פותחה למשתנה דו גורמי וטיפולוגי על ידי מרסיה , )1958(אריקסו 

 לזהות זהות האני של מתבגרי מגמגמי נמצאה נמוכה בהשוואה). 1990(ורצי על ידי צוריאל 

מטרת המחקר הנוכחי ). De Platero, 1967; Shearer, 1961(האני של מתבגרי נורמטיביי 

לזהות , הייתה להשוות בי מתבגרי מגמגמי ובי מתבגרי נורמטיביי ביחס לדימוי גו

וסול ) 1995, פלגי( ענו על שאלו דימוי גו 1814 מתבגרי בגלאי 60. האני ולקשר ביניה

מחצית מהמתבגרי נדגמו מקבוצות טיפול בלקויות ). 1974, צוריאל(האני למתבגרי זהות 

לא נמצאו הבדלי מובהקי בי הקבוצות ביחס . מבתי ספר) נורמטיביי(בדיבור ומחצית 

ניתוחי רגרסיה בצעדי לניבוי דימוי גו על פי ממדי זהות האני בכל . לזהות האני ולדימוי גו

בקרב המתבגרי הנורמטיביי נמצאו שלושה מודלי מובהקי . י שוניקבוצה הניבו מודל

סולידיות והמשכיות , הגורמי המנבאי היו זהות פיזית.  מהשונות76%המסבירי כ

בקרב המתבגרי בעלי לקות בדיבור נמצא מודל אחד ). מקד שלילי(והתחייבותיות ומטרתיות 

הממצאי מוסברי .  המנבא היה זהות פיזיתכאשר הגור,  מהשונות42% מובהק המסביר כ

 . בשאלות הזהותכתוצאה של הטיפול המצליח להפחית את הגמגו ולהעצי את העיסוק

 .לקות דיבור, מתבגרי, דימוי גו,  זהות אני:מילות מפתח
 

 רקע תיאורטי

 הגמגו
 הגמגו. המכונות הרגלי עצבניי, תופעת הגמגו היא אחת מקבוצת ההתנהגויות

חלה , אחר סיו הטיפול, הטיפול בו קשה ולעיתי, פוגע בסדר חייו התקי של האד

 .נסיגה והמטופל חוזר לגמג
גמגו מאופיי בתדירות גבוהה מהנורמה של הפרעות ) Guitar, 1998( על פי גוטר

הארכות של צלילי , ההפרעות ה לרוב חזרות על צלילי והברות. בשט הדיבור

גמגו כהפרעה תקשורתית DSM מגדיר ה, בדומה.  הקול בדיבורשל" חסימות"ו

ההפרעות מורכבות . ומאופיי בהפרעות לא רצוניות לשט הדיבור בתדירות מוגברת

מחזרות והארכות של צלילי או הברות ונלווי לכ רגש של חרדה או פחד והתנהגויות 
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 American Psychiatric Association, 2000, Diagnostic and Statistical  (מאבק והימנעות
Manual of Mental Disorders.( 

כלל אינ כמו של אד וחייו בדר, לגמגו ישנה השפעה רבה על חיי המגמג

המגמגמי מרגישי עצמ יוצאי דופ ונוטי לפתח רגשי ,  האישיבתחו". רגיל"

מתביישי בתופעה , שמרבית ילדי, המגמגמי, בתחו החברתי. נחיתות ותסכול

ה חוששי מנידוי חברתי וכדי למנוע זאת מתרחקי מחברת בני . ומנסי להסתירה

פ פעיל בכיתה ולא החשש מגמגו גור לילד לא להשתת באו, בתחו הלימודי. גיל

הוא מקור , הגמגו מעורר מתח בתקשורת הבי אישית, במשפחה. להפגי את ידיעותיו

 ).1987, קיגל ולהט" (שעיר לעזאזל"למריבות והופ את המגמג ל
. 1%ובס הכל שיעור באוכלוסייה מגיע ל, למעלה ממחצית המגמגמי ה ילדי

, תופעת הגמגו מופיעה. יחות דומההתופעה קיימת בכל שכבות האוכלוסייה בשכ

שכיח יותר ) כמו הרגלי עצבניי אחרי(גמגו ). DSM, 2000 (12בדר כלל לפני גיל 

 לא נמצאו הבדלי ).Kessler, 1966 (1:4 היחס הוא בקרב גברי מאשר בקרב נשי 

ברמת האינטליגנציה או מאפייני אישיותיי אחרי של ילדי מגמגמי ולא 

ומצא , בדק רקע משפחתי לגמגו) Johnson, 1961(ונסו 'ג). Kessler, 1966( מגמגמי

 .  מהנבדקי המגמגמי היה רקע קוד של גמגו במשפחה33%שאצל 
התופעה מעוררת מחלוקת בי בעלי המקצוע השוני ביחס לשאלה הא לראות 

,  רונ(יי כפג במערכת הדיבור או ליחס אותה לגורמי רגש, בבעיה זו כאורגנית

 ). 1978, ואנס'ג" (הרגל עצבני"יש הסבורי שגמגו הוא ). 1990
נית לראות חמש תיאוריות ) וההשלכות הטיפוליות(ביחס למקורות הגמגו 

, מתחילות בפסיכואנליטיות והתנהגותיות, בחלוקה היסטורית, מרכזיות אשר

 .ממשיכות באורגניות ומשפחתיות ומגיעות עד תיאוריות רגשיות

, כמו בכל סימפטו אחר, תיאוריה זו רואה בגמגו: התיאוריה הפסיכואנליטית. 1

מטרת הטיפול האנליטי להביא את המגמג . ביטוי לבעיות תו אישיותיות של המגמג

בהנחה שאחריה יהיו לו כוחות לשנות את התנהגותו ושוב לא יזדקק , לתובנה של מצבו

 ).Glauber, 1958(לסימפטומי 

הגישה ההתנהגותית רואה בגמגו התנהגות לא רצויה : ישה ההתנהגותיתהג. 2

ההתנהגות נמשכת בשל התפתחות חרדה אשר יוצרת תגובת הימנעות בשל חס . נלמדת

 ).Azrin & Nunn, 1974(בחיזוקי ובשל יצירת תלות לא רצויה בי חיזוקי להתנהגות  

  .התגובות השליליות של הסביבההחרדה היא תוצאת הקשר שבי דיבור לא שוט לבי 

עד אמצע המאה הקודמת התמקד חקר הגמגו בניסיו לאתר : תיאוריות אורגניות. 3

התיאוריות האורגניות משייכות את הגמגו לבעיה בשליטה . גורמי אורגניי לתופעה

 מסבירה את הגמגו mixed cerebral dominanceתיאורית ה. על עצבי ושרירי

המחקרי שעסקו בקשר בי גמגו ובי ליקוי מערכת . ה על שרירי הדיבורכהעדר שליט

בי השאר בשל היקפ , העצבי המרכזית לא הצליחו להציג ממצאי חד משמעיי

והעדר ניתוח סיסטמטי של הממצאי , העדר קבוצות ביקורת, המצומצ של המדגמי

 ). 1990, רונ(
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, כמו בסימפטומי אחרי,  רואה בגמגוהגישה המשפחתית: תיאוריות משפחתיות. 4

התמקדות בסימפטו כמו גמגו מאפשרת . ביטוי לקושי בתפקוד המערכת המשפחתית

ללכד את המשפחה סביב בעיה משותפת וכ לשמור על , להימנע מקונפליקטי גלויי

 ).1982,  מינושי ;1982, היילי(של המערכת המשפחתית , כביכול, תפקוד תקי

גישתו משלבת . מציע דר חדשנית לטיפול בגמגו) 2009( לוגא :יות רגשיותתיאור .5

הגמגו נוצר ומשתמר . התנהגות ורגש,  נוירולוגיהבי מימדי הגמגו השוני 

במהל הטיפול אי להתרכז בחלקו ) 2009(על פי לוגא . כתוצאה משילוב הממדי הללו

טיפול צרי להתמקד בתגובות כל . הגלוי של הגמגו המהווה רק חלק מהבעיה

יש להערי עד כמה . הרגשיות שיזוהו בעת ההערכה והאבחו ובאמונותיו של המטופל

ועד כמה הוא משוכנע שהוא , נגועה מערכת האמונות של הילד בחיידק הָסֵפק העצמי

ככל שילד החווה בעיות בשט הדיבור יגיע מוקד . ויישאר כזה לעולמי" מגמג"

שינוי של .  כ מערכת האמונות שלו כלפי דיבור וגמגו תהיה חיובית יותר,יותר לטיפול

. מערכת האמונות משנה את התגובות המותנות של המבני במערכת הנוירולוגית

יתאפשר לשנות את התגובות , א תשתנה אותה תגובה רגשית, בהמש לכ

 . גשיתההתנהגותיות המותנות שאות שולפי מבני האחראי על התגובה הר
 
 מגמגמי 15 ערכו מחקר על כ)Finn, Howard, & Kubala, 2005(הווארד וקובלה , פיי

המחקר בדק את השינוי בתגובות הרגשיות שלה כלפי . אשר החלימו ללא טיפול

יכולות , לנוחות הדיבור בציבור) בי השאר(הניתוח עוסק ביחס שלה . דיבור

המחקר הצביע על שינוי משמעותי ביחס . ועודיחס הסביבה לדיבור שלה , תקשורתיות

כלפי יחס הסביבה לדיבור או לגמגו שלה , של הנבדקי לאמונות שלה כלפי עצמ

 .כחלק מהטיפול בלקות ובכ נת תמיכה לתיאוריות הרגשיות
 

 דימוי גו
.  ריבוי ההגדרות והשימוש במושגי נרדפי משק את המורכבות של המושג דימוי גו

מתייחסות  למושג דימוי גו באופ , בתחו האישיות, ריות  פסיכולוגיות שונותתיאו

לפי תפיסתו הגו . אינו משתמש ישירות במושג דימוי גו) Freud, 1927(פרויד . שונה

איננו משתמש ישירות , )Adler, 1930(ג אדלר . משמש מקור ותשתית לבניית האגו

, לגבי התפתחות האישיות, אורטיות שלוא חלק מההנחות התי, במושג דימוי גו

" התמונה הכוללת"אחרי רואי בדימויי גו את . קשורות בהיבטי של דימוי הגו

או ) Schilder, 1935; Witkin, 1965(באופ מודע ובאופ לא מודע  , שיש לאד כלפי גופו

 ).;Fisher, 1973 Cach, 1994(כס ההרגשות והחוויות שיש לאד כלפי גופו 
מגדירי את המושג דימוי גו כייצוג של הגו בתודעתנו ) 1983(שובל ולנצר , אורגל

, הרגשות, כשהייצוג הוא תוצר של השתקפות מודעת ולא מודעת של מכלול התחושות

ראוואלדי ואחרי             . הציפיות והערכי הקשורי לגו במקרה סטטי או בתנועה

)Ravaldi et al., 2003(ו דימוי גו כתמונה הסובייקטיבית לגבי הגודל והצורה של  הגדיר

הגו ומערכת הרגשות של האד ביחס למאפייני המרכיבי את חלקי הגו השוני 

 .ואת הגו כשל
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מה נראה כי דימוי הגו מתגבש באמצעות , מחקרי רבי נערכו על דימוי גו

, אול. ד והחברה בה הוא חיהקשר ע הסביבה ומתפתח תו כדי יחסי גומלי בי הא

החוקרי חלוקי בשאלה הא דימוי הגו עובר תהלי דינאמי המשתנה ומתפתח ע 

או הא דימוי הגו מתפתח בשלב כלשהו ולאחר ) Fisher & Cleveland, 1968(השני 

חוקרי אחרי טועני כי יש סכמות ). Witkin, 1965(מכ נשאר סטטי לאור השני 

השינויי חלי בהתא . שתנות בקצב מהיר ויש סכמות שה יציבות יותרגופניות המ

 ).Wapner & Warner, 1965 (הנסיבות והלמידה , לסביבה
 Banfield; 1999, סלעשני(מרכיבי דימוי הגו מתחלקי לשלושה ממדי מרכזיי 

& McCabe, 2002 .( 
 והפרופורציה חלקיו, המתייחס לתפיסת האד את גודל גופו: מרכיב תפיסתי .1

 .בניה
שיש לאד כלפי גופו קוגניציות המתייחס לרגשות ול: התנהגותימרכיב עמדתי .2

וכ ) עד כמה הגו מוש פיסית, שביעות רצו מהגו: לדוגמה(והופעתו החיצונית 

 ).מגע, טיפול, שמירה(להתנהגויות הקשורות בגו 
יות שה בסיסיות המתייחס לתחושות וחוויות גופנ: תחושתימרכיב חווייתי .3

תחושת , מידת הביטחו בגבולות הגו: לדוגמה(וראשוניות בקשר של האד לגופו 

 ).מידת האינטגרציה בי חלקי הגו ותחושת השליטה בגו, הבעלות על הגו
 

. אשר מטרידי את המתבגר, לעיתי קיצוניי, בגיל ההתבגרות חלי שינויי גופניי

) הקוגניטיבי והחברתי, במישור הרגשי(מישורי נוספי שינויי אלה כמו שינויי ב

ומשפיעי על זהותו של ) 1985, זיו(הינ בעלי השפעה רבה מבחינה פסיכולוגית 

 . המתבגר הכוללת בתוכה את הדימוי הגופני
סטייה . לקטלוג חברתי השפעה רבה על גיבוש הדימוי העצמי ביחס להופעה ולמראה

גורמת לחוסר שביעות רצו מהגו ובהמש , נת המראהממה שנחווה כנורמטיבי מבחי

תפיסה גופנית שלילית ). Fisher & Cleveland, 1968(בכלל ' אני'להשפעה שלילית על ה

, בדומה). Cach, 1994(מערערת את היחיד וגורמת לו לפגיעה קשה בהערכתו העצמית 

יטחו העצמי שעמדות חיוביות כלפי הגו קשורות לב) Fisher, 1990(טוע פישר 

במקרי .  עמדות שליליות כלפי הגו קשורות לנסיגה חברתית. ולמיומנויות חברתיות

 . קיצו עמדות שליליות של דימוי גו יכולות להוביל להימנעות ממגע פיזי אינטימי
קיימי גורמי נוספי , לא רק המעגל החברתי משפיע על דימוי הגו של המתבגר

ערוצי המדיה . עיתוני וכדומה, פרסומות, סרטי, ויזיהטלו: המשפיעי על כ כמו

פיתוח , השוני מגבשי תרבות מודרנית המקדשת את אידיאל היופי העכשווי של רזו

 ,Wertheim, Paxton(שרירי גו ועוד ויוצרת סטריאוטיפי שליליי על מבנה גו שמ 
Shultz, & Muir, 1997 .( 

גו של אנשי ע לקויות גופניות שונות נמו חוקרי שוני מצייני כי דימוי 

 Nichola, 2004; Moin, Duvdevany & Mazor, 2009( בהשוואה לאנשי נורמטיביי

Taleporos & McCabe, 2002; .(על דימוי הגו , במהל השני, מחקרי ספורי נערכו

 של אנשי מציי כי דימוי הגו) Shearer, 1961(שירר . של אנשי בעלי לקות דיבור
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 De(פלטרו  דהעל ידיממצאי דומי דווחו . מגמגמי נמו בהשוואה לנורמטיביי
Platero, 1967 .(מילטנברגר ופלש, לממצאי אלו נית להוסי ג את ממצאיו של וודס 

)Woods, Miltenberger, & Flach, 1996 ( עלbodily sensation של בוגרי מגמגמי וכ 

 ,Lev-Wiesel( של בוגרי מגמגמי ובוגרי נורמטיביי "יור אישצ"את ההבדלי בי 
Shabat, & Tsur, 2005.( 

 
 זהות האני

חלק , יוצאות מתחו הפילוסופיה חלק". זהות"קיימות זוויות ראיה שונות למושג 

). Beit Hallahmi, 1991להרחבה ראה  (הסוציולוגיה וחלק מתחו הפסיכולוגיה מתחו

תיאורי כאינטגרציה של  באופ) Erikson, 1958( אריקסו  על ידידרהזהות האני הוג

אוס . התנסויות והתמחויות שהתפתחו במש החיי הזדהויות מהילדות ע

 ומאיד תחושה , עצמאית מחדישות אובייקטיביתההזדהויות שיש ליחיד הינו 

ת היא תהלי גיבוש הזהו. ומטרותיו בחיי סובייקטיבית פנימית הכוללת ידיעת עצמו

שליטה בבעיות הילדות  תחושת הזהות כוללת. ליחסי גומלי ע החברה הקשור

 .בפני אתגרי הבגרות ומוכנות אמיתית להתייצב
           ביותר של גיל ההתבגרות גיבוש זהות האני היא המשימה המרכזית והחשובה

)Erikson, 1968 .(איטי שלרבי עסוקי במשימה זו וטרודי מקצב  מתבגרי 

 ).1995, פישרמ(השלמתה 
: דר זוויות ראיה רבות) הפסיכולוגי מההיבט(חוקרי רבי חקרו את זהות האני 

, )Bugental, 1965 (מודעות עצמית, )Frankel, 1968; Shotter & Gergen, 1989 ( קיומיות

) Breakwell, 1986;1990, זלצמ ופרנקל, רוזמ (חברתיות, )Josselson, 1987(תהליכיות 

גיבוש הזהות תהליכי של איסו   בזהות האני ובפרט בתהליכיותת הרואווקוגניטיבי

 ).Archer, 1982; Grotevant, 1992 (והפנמתו לתו אישיות האד  ארגונו, מידע
כי זהות האני  טע, אריקסושל  התיאוריהבהתבססו על , )Marcia, 1980 (מרסיה

הלוואי  בשל משמעויות, מאוחר יותר. יבות ומשברמחו :מורכבת משני מימדי עיקריי

משבר במושג הממד  את) Marcia, 1986 (השלילית של מושג המשבר החלי מרסיה

) Marcia, 1980(משני מימדי אלה יצר מרסיה . חלופות  חיפוש של" אקספלורציה"

, דמתסגירות מוק, הזהות פזורי, משיגי זהות :של ארבעה מיצבי זהות האני טיפולוגיה

ה , ואקספלורציה התלבטות,  עברו תהליכי חיפושהזהות משיגי. ומורטוריו

מקצועיי  להחלטות בעלות משמעות לטווח ארו בנושאי הגיעו ומרגישי מחויבי

 בשאלות זהות וטר קיבלו, כמעט, עוסקי  אינפזורי הזהות. ואידיאולוגיי

הנסגרי מתבגרי בסטטוס . ולוגיוהאידיא החלטות כלשה הנוגעות לתחו המקצועי

דר תהליכי בדיקה  א ה לא הגיעו להחלטות אלו, מבטאי החלטות מוקד

. או החברה החלטותיה מבוססות על היענות לציפיות ההורי בדר כלל. וספקות

תכתיב לה את כיוו חייה וה נוטי  מתבגרי אלה מעדיפי שסמכות גבוהה

מתבגרי ) Marcia, 1994 (לדעת מרסיה). 1995, פלו(י נוקשי ובלתי גמיש להיות

ומסוגלי לתפקד כל עוד מאומה לא השתנה  "לחיי"אלה מרגישי שה הסתגלו 

, לדעתו. מרגישי אובדי עצות א א משתנה הקונטקסט של חייה ה, חייה בתנאי
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ביצעו  מורטוריומתבגרי בסטטוס .  עד למשבריספקותתהליכי  רוב יחוו בעתיד

קיימי ) Marcia, 1986( לדעת מרסיה .א טר קיבלו החלטות, תהליכי אקספלורציה

 בטחו בתמיכת: האקספלורציה החיובי של המתבגר שלושה תנאי הכרחיי לתהלי

 הטכנולוגי וגישה עצמאית יצרנות ותחושה של שליטה בחידושי, ההורי

ווטרמ . המסתגל לי ההתפתחותחוקרי רבי עסקו בשאלה מהו תה .ורפלקטיבית

 ,Archer & Waterman (ר ווטרמ'ארצ, )Waterman & Whitbourne, 1982(וויטבור 
ממיצב הזהות הפזורה  רואי את המתבגרי כמתקדמי) 1990(צוריאל  וכ) 1983

לדעת  .ממנה למורטוריו וממנה למיצב מגובשי הזהות ,כלפי הסגירות המוקדמת

וביניה רצ , הפסיכולוגיה ההתפתחותית פתחותי וחלי עליו כלליתהלי זה הוא הת

 הסגירות המוקדמת .אינדיווידואלי א קצב השלבי, קבוע ואוניברסלי יבהשל

בסגירות מוקדמת יש  .המורטוריו נתפסת כשלב קרוב יותר לזהות הפזורה מאשר

כמשענת קנה  "להתגלות על א העובדה שהוא עלול, בטחו יחסי בהחלטות יתרו של

במיצב  הורי ומורי עלולי ללחו על המתבגר לבחור). 1990, צוריאל(בהמש " רצו

 .הסגירות המוקדמת
) 1990 ( הציע צוריאל)Marcia, 1980, 1986 (לאור ביקורות על תיאוריית מרסיה

 הסול שיצר צוריאל המשי את גישת של .גורמית ורציפה לזהות האניגישה רב

 ,Simmons (וסימונס, )Gruen, 1961(גרוא , )Constantinople, 1960(ופול קונסטנטינ
 :מרכיבי אשר תוקפו בניתוח גורמי גישה זו הניבה שבעה .)1970

לתחושת הפרט לגבי מידת התחייבותו  מרכיב זה מתייחס :התחייבות ומטרתיות .א

 .והאידיאולוגית המקצועית

תחושת יציבות , הזהות העצמית  את הכרתמרכיב זה מבטא :סולידיות והמשכיות. ב

החלי בפרט או במצבי  ותחושה פנימית של המשכיות למרות השינויי ואיזו פנימי

 .חייו החברתיי

הפרט תופס את החברה כמעריכה  מרכיב זה מצביע על המידה שבה :הכרה חברתית. ג

 .ויכולתו את כישוריו

, תופס את חייו כבעלי משמעות טמרכיב זה מבטא הא הפר: ניכורמשמעותיות. ד

 .לה או שהוא חש זר ומנוכר ,מעורבות ועניי בחיי הא הוא חש

הפרט של ע הופעתו החיצונית  מרכיב זה מתייחס למידה שבה: זהות פיזית. ה

 .שהוא היה רוצה לשנות והתנהגותו או

ו כמתנהג שבה הפרט תופס את עצמ מרכיב זה מצביע על המידה: טבעיות ואמיתיות. ו

ואמיתיות קשורה ג  תחושת טבעיות. שהוא מעמיד פני כלפי חו או, בטבעיות

 .הפנימית לבי ההתנהגות החיצונית לתחושת פער בי החוויה

הפרט תופס את עצמו כמסוגל  מרכיב זה מביע את המידה שבה: שליטה עצמית. ז

 .במצבי רוגז או לח לשלוט בעצמו ג
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 Ohashi(אוהשי והגיוורה .  על זהות האני של מגמגמירק מחקרי מעטי פורסמו
& Hagiwara, 1982 (בדומה . מדווחי על זהות דיפוזית של מגמגמי בוגרי יפני

על זהות דיפוזית של מתבגרי ) Daniels & Gabal, 2004(מדווחי דניאלס וגבל 

מחקרי אלה . על בוגרות מגמגמות) Klompas & Ross, 2004(מגמגמי וקלומפס ורוס 

הובילו אותנו להשערה שדימוי הגו של המתבגרי המגמגמי יהיה נמו בהשוואה 

 .לדימוי הגו של מתבגרי נורמטיביי
בשל העובדה כי זהות האני עוסקת בדר בה האד רואה את עצמו ודימוי הגו 

ר זה קש. נראה כי קיי קשר לוגי בי המשתני, עוסק בדר בה האד מתייחס אל גופו

כיוו שאחד הממדי של זהות האני הוא ) 1990( מועצ בהתייחס לתיאורית צוריאל

ואכ מחקרי לא מעטי בחנו את הקשר שבי דימוי גו וזהות האני . זהות פיסית

באופ כללי נית לציי כי נמצא קשר חיובי בי ). Lambert, 2011: ראו, להרחבה(

בנות בתחילת , )Herzog, 1997(ודנטיות במכללה סט: המשתני באוכלוסיות שונות כגו

 ). Tardif, 2001(וא פדופילי ) Slote, 2002(חולי , )Lambert, 2011(גיל ההתבגרות 
לאור הדיו התיאורטי על הגמגו והתיאוריות השונות הקשורות להיבטי פיסיי 

) סיכואנליטיותתיאוריות פ(להיבטי אישיותיי , )תיאוריות אורגניות והתנהגותיות(

שא בו קיימי (ולהיבטי רגשיי נראה כי כדאי לבחו את הקשר שבי דימוי גו 

ובי זהות האני ) רגשייהתנהגותיי וחווייתייעמדתיי, רכיבי תפיסתיי

 ). משתנה אישיותי(
מטרת המחקר הייתה להשוות בי מתבגרי מגמגמי ובי מתבגרי נורמטיביי 

השערתנו היא כי דימוי הגו של . לזהות האני ולקשר ביניה, וביחס לדימוי ג

כמו . מתבגרי מגמגמי תהיה נמוכה בהשוואה לדמוי הגו של מתבגרי נורמטיביי

זהות האני של מתבגרי מגמגמי תהיה פחות מגובשת בהשוואה למתבגרי , כ

מוי גו וזהות באשר להשוואה בי שתי הקבוצות ביחס לקשר שבי די. נורמטיביי

 .האני לא העלנו השערה ספציפית
 

 שיטה
 

 מדג
 מהנבדקי מגמגמי והשאר 30.  השתתפו במחקר1418 מתבגרי בגילאי 60

המתבגרי המגמגמי נדגמו מתו קבוצות טיפול בגמגו במכוני . נורמטיביי

 . שוני
 

 כלי
  בעיבוד  Modified Gray's Questionnaire (Gray, 1977)שאלו דימוי גו

הנבדק .  היגדי העוסקי בהרגשה כלפי הגו השל12סול זה בנוי מ :)1995(פלגי 

באיזה מידה הוא נכו לגביו על פני סול בי חמש , מתבקש להתייחס לכל משפט

, ככל שהציו גבוה יותר. הציו שמתקבל הוא ס כל הנקודות שצבר הנבדק. דרגות

השאלו תוק באמצעות שאלו אחר של דימוי עצמי  . יותרדימוי הגו של הנחקר חיובי 
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(ASCS-Adolescent Self Concept  Scale) , על פי הגרסה העברית שחוברה על ידי

 ,Hofman, Beit Hallahmi & Hertz-Lazarowirz(' לזרוביבית הלחמי והר, הופמ
מהימנות פנימית על פי  ) . p<.000 60 =.r ,(חיובי ומובהק , ונתקבל מתא בינוני) 1982

 .α=.85נוסחת קרונב אלפא במחקר הנוכחי הייתה 

 מנוסחי על דר חלק היגדי ש38בשאלו  :)1974,צוריאל (שאלו זהות האני

 . על דר החיוב והמתייחסי להתפתחות זהות האני אצל המתבגריחלקהשלילה ו

ועד ) 1" (י לא נכולגמר" דרגות החל מ5סול התשובות הוא מטיפוס ליקרט ב 

על פי נוסחת קרונב ,  מפרט את המהמנויות הפנימיות2 לוח ).5"(לגמרי מתאי"ל

 .כפי שנמצאו במחקר הנוכחי, אלפא
 

 מהמנויות פנימיות של זהות האני במחקר הנוכחי: 2לוח 
 

 הגור ציו המהימנות הפנימית
α=.73 ת ומטרתיות  תיוהתחייבו  
α=0.51 ות  סולידיות והמשכי 
α=.57 הכרה חברתית 
α=.66 משמעותיות וניכור 
α=.67   זהות פיסית 
α=.53 ) טבעיות ואמתיות )34לאחר הורדת שאלה 
α=.58 שליטה עצמית 
α=.84 ציו זהות האני הכולל 

 
 תוצאות

לבדיקת הקשר בי ציו דימוי גו וציו זהות האני הכולל בקרב כלל המדג נער 

 ).r=.51, p<.01( בינוני ומובהק , נמצא מתא חיובי. חישוב מתא פירסו
 הקומבינציה היעילה של גורמי זהות האני לניבוי דימוי גו מהי מתו מטרה לבחו

 נמצאו שלושה מודלי מובהקי . ניתוח רגרסיה בצעדירנעבקרב כלל המדג 

 ,F(3,56)=26.99הוחלט לבחור בשלישי .  מהשונות59.1%  ו55.2%, 44.7%המסבירי 
p<.000   . 

 )β = .45(סולידיות והמשכיות  ,)β = .45(הגורמי המנבאי ה זהות פיזית 

 . מפרט את תוצאות ניתוח הרגרסיה3לוח ). β = -.21(  ומטרתיות  תוהתחייבותיו
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  דימוי הגו לניבוירגרסיה בצעדי ניתוח התוצאות : 3לוח 
 גורמי זהות האניעל ידי 

 
t R2 β SE B B משתני 

4.58 ***  זהות פיזית 351. 08. 451. .45

4.38 ***  והמשכיות סולידיות 588. 13. 453. .55

 תהתחייבותיו -204. 09. -214. 59. * 2.32-

* p<.05      ** p<.01     *** p<0.001  
 

בי מתבגרי  בדימוי הגו מתו מטרה לבחו הא קיימי הבדלי מובהקי

ממצאי .  למדגמי בלתי תלוייt בוצע מבח בגרי נורמטיביימגמגמי לבי מת

 .4הניתוח מוצגי בלוח 
 

לבדיקת ההבדלי בי מתבגרי מגמגמי לבי  tתוצאות מבח : 4 לוח 
 ביחס לדימוי גו מתבגרי נורמטיביי
 

t (58) ממוצע סטית תק N   

מתבגרי  30 3.83 57.
נורמטיביי

דימוי 
 1.43 הגו

מתבגרי  30 3.59 73.
  מגמגמי

 

בי מתבגרי  לא נמצאו הבדלי מובהקי בדימוי הגו נית לראות כי 3על פי לוח 

 .מגמגמי לבי מתבגרי נורמטיביי
בי מתבגרי  בזהות האני מתו מטרה לבחו הא קיימי הבדלי מובהקי

ממצאי .  תלויי למדגמי בלתיt בוצע מבח מגמגמי לבי מתבגרי נורמטיביי

 .5הניתוח מוצגי בלוח 
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 לבדיקת ההבדלי בי מתבגרי מגמגמי לבי tתוצאות מבח : 5לוח 
 מתבגרי נורמטיביי ביחס לדימוי גו

 
t (58) ממוצע סטית תק N   

מתבגרי  30 3.64 74.
 53.- נורמטיביי

מתבגרי  30 3.73 65.
 מגמגמי 

 התחייבותיות

מתבגרי  30 3.85 62.
 29. נורמטיביי

מתבגרי  30 3.81 37.
 מגמגמי

סולידיות 

 והמשכיות

מתבגרי  30 3.28 74.
 1.61- נורמטיביי

מתבגרי  30 3.56 57.
 מגמגמי

 משמעותיות 

מתבגרי  30 4.02 74.
 זהות פיזית נורמטיביי

.55 
מתבגרי  30 3.9 95.

  מגמגמי

מתבגרי  30 3.58 63.
 45.- ורמטיביינ

מתבגרי  30 3.65 5.
 מגמגמי

הכרה 

 חברתית

מתבגרי  30 3.61 65.
 30. נורמטיביי

מתבגרי  30 3.57 33.
 מגמגמי

 נדיבות

מתבגרי  30 3.55 64.
 26. נורמטיביי

מתבגרי  30 3.49 57.
 מגמגמי

תפיסת 

שליטה 

 עצמית

מתבגרי  30 3.61 51.
 יזהות האנ נורמטיביי

-.16 
מתבגרי  30 3.63 25.

  מגמגמי

 
בציו הכולל של זהות האני נמצאו הבדלי מובהקי לא  נית לראות כי 5על פי לוח 

 .ובגורמי זהות האני בי מתבגרי מגמגמי לבי מתבגרי נורמטיביי
מתו מטרה לבחו הא קיימי הבדלי בי מתבגרי מגמגמי ומתבגרי 

 שבי זהות האני לדימוי גו נערכו ניתוחי רגרסיה בצעדי נורמטיביי ביחס לקשר
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הניתוחי נערכו בנפרד על מדג המתבגרי . לניבוי דימוי גו על פי גורמי זהות האני

 .הנורמטיביי ומדג המגמגמי
 

, 62.2%נמצאו שלושה מודלי מובהקי המסבירי : בקרב מתבגרי נורמטיביי

הגורמי ). F(3,56)=27.2, p<.001. (ט לבחור בשלישי הוחל.  מהשונות75.9% ו71.8%

  תוהתחייבותיו )β =.34(זהות פיזית , )β =.73(המנבאי היו סולידריות והמשכיות 

 . מציג את ממצאי ניתוח הרגרסיה6לוח  ). β = -.25(ומטרתיות 
 

בקרב רגרסיה בצעדי לניבוי דימוי גו על פי גורמי זהות האני : 6לוח 
 ורמטיביימתבגרי נ

 
t R2 β SE B B משתני 

 סולידיות והמשכיות 72. 11. 79. 62. ***6.79

 זהות פיזית 30. 10. 38. 72. ***3.03

 תהתחייבותיו -20. 09. -24. 759. **2.08.-

* p<.05      ** p<.01     *** p<0.001  
 

) F(1,28)=19.87, p<.001 (נמצא מודל אחד נמצא מובהק : בקרב מתבגרי מגמגמי

 מציג את ממצאי  ניתוח 7לוח ). β = .64(הגור המנבא הוא זהות פיזית . 41.5המסביר 

 :הרגרסיה
 

רגרסיה בצעדי לניבוי דימוי גו על פי גורמי זהות האני בקרב : 7לוח 
 מתבגרי מגמגמי

 
t R2 β SE B B משתני  

 1צעד  זהות פיזית 50. 11. 644. 415. ***4.46

* p<.05      ** p<.01     *** p<0.001  
 

, סולידיות מימראה כי הגור בקרב מתבגרי נורמטיבייניתוח רגרסיה לפי צעדי 

בקרב מתבגרי  . באופ מובהקדימוי הגו מנבאי את זהות פיזית והתחייבותיות

 . נמצא כי הגור זהות פיזית הוא המנבא את דימוי הגומגמגמי
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 דיו
להשוות בי מתבגרי מגמגמי ובי מתבגרי נורמטיביי ביחס מטרת המחקר הייתה 

לא נמצאו הבדלי מובהקי בי המתבגרי . לזהות האני ולקשר ביניה, לדימוי גו

ה (המגמגמי לבי המתבגרי הנורמטיביי ביחס לדימוי הגו וביחס לזהות האני 

מה ע ממצאי מחקרי תוצאות אלו אינ בהלי). הציו הכולל וה המימדי השוני

 המראי שקיי פער בדימוי גו בי )De Platero, 1967; Shearer, 1961(קודמי 

המתבגרי במחקר הנוכחי נמצאי כעת בטיפול . מגמגמי ובי אנשי נורמטיביי

ההיבטי . הטיפול מתמקד בהיבטי התנהגותיי ובהיבטי רגשיי. בדיבור

לצד סיוע , צד לדבר נכו ולהגות צלילי בצורה נכונה כיההתנהגותיי כוללי סיוע 

ההיבטי הרגשיי כוללי סיוע . של החלק במוח האחראי על הדיבור" לימוד מחדש"ב

אהבה עצמית ולבניית חוס נפשי להתמודדות במצבי , הכלה עצמית, לקבלה עצמית

 . שוני
 עשויה לחזק את העובדה שלא נמצאו הבדלי מובהקי בדימוי הגו ובזהות האני

המטפלי מלמדי את המטופלי אי לקבל את עצמ . האמונה בכוחו של הטיפול

התמקדו הטיפולי השכיחי בהיבטי ) לער(עד לפני כעשר שני . ואת גופ

בחדר הפסיכולוג ולא בחדר ) א בכלל(התנהגותיי והממד הרגשי בא לידי ביטוי 

ו בעשור האחרו והצביעו על  החלמה או בעקבות מחקרי שנערכ. קלינאי התקשורת

הטבה במצב הגמגו בעקבות טיפול רגשי החלו המטפלי בדיבור לטפל ג בהיבטי 

ייתכ שאי מציאת ההבדלי במחקר הנוכחי מקורה בהצלחת ). 2009, לוגא(הרגשיי 

 .הטיפול שהביא את המגמגמי לדימוי גו חיובי על א הגמגו
, בקרב כלל המדג נמצא קשר חיובי,  הגו לזהות האניבאשר לקשר שבי דימוי

ממצא זה מצטר למחקרי . בינוני ומובהק בי דימוי הגו לציו הכולל של זהות האני

קודמי שנערכו בנושא המצביעי על קשר חיובי בי זהות האני ודימוי גו בקרב 

 .)Fisher & Cleveland, 1968; Lerner & Javanovic, 1990 ;1988, מוס(מתבגרי 
 שנער על מנת לנבא את דימוי הגו על פי גורמי זהות האני צעדיבניתוח רגרסיה 

בקרב כלל המדג הניב שלושה מודלי המצביעי על שלושה מימדי זהות המנבאי 

מקד הניבוי של המימד זהות פיסית ). 60%כ(אחוז גבוה של השונות של דימוי הגו 

מקד הניבוי של ,  של הממד סולידיות והמשכיות הוא חיובימקד הניבוי, הוא חיובי

 . המימד התחייבותיות ומטרתיות הוא שלילי
זהות פיסית הינו הממד הקרוב ביותר לדימוי גו ולכ הקשר בינו לבי דימוי גו 

את הקשר של ממד הסולידיות וההמשכיות לדימוי הגו נית להסביר באמצעות . מוב

ממד זה מעיד עד כמה המתבגר .  הפיסיי הרבי שעובר המתבגרהתייחסות לשינויי

על א , א. ִע ואחרי כל השינויי שחווה" מהאני שלו"חש שנשאר משהו מרכזי 

. של האני נשאר יציב דימוי הגו שלו גבוה" שהבריח התיכו"המתבגר חש , השינויי

נית לטעו .  מיוחדתמקד הניבוי של גור ההתחייבותיות ומטרתיות דורש התייחסות

ככל שהזהות הפיסית יותר גבוהה ותחושת ). קומפנסציה(שלפנינו יחסי פיצוי 

דימוי הגו יהיה גבוה בתנאי ) על א השינויי(הסולידיות וההמשכיות גבוהה 

תחושת התחייבות גבוהה יכולה להעיד על עיסוק . שתחושת ההתחייבות לא גבוהה מידי
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, לעיתי. י או אידאולוגיי העלול לפגוע בדימוי הגואינטנסיבי בהיבטי מקצועי

מתבגרי העוסקי בהיבטי אידאולוגיי באינטנסיביות רבה מזניחי את העיסוק 

בהשוואה ' בזבוז זמ'בדימוי הגו שלה מתו תחושה שעיסוק בדימוי גו הוא 

 . לעיסוק באידיאולוגיה
י גו לזהות האני נערכה על ידי השוואה בי שתי הקבוצות ביחס לקשר שבי דימו

ניתוחי הרגרסיות הניבו . רגרסיות בצעדי לניבוי דימוי גו על פי ממדי זהות האני

בקרב המתבגרי הנורמטיביי נמצאו שלושה מודלי . מודלי שוני לכל קבוצה

זהות , )מקד חיובי(סולידיות והמשכיות : מובהקי המתארי שלושה גורמי ניבוי

אחוז השונות המוסברת ). מקד שלילי( ומטרתיות תוהתחייבותיו) ד חיובימק(פיזית 

מקד (זהות פיזית : בקרב מתבגרי מגמגמי נמצא גור מנבא אחד. 75.9%היה 

 . 41.5%אחוז השונות המוסברת היה , )חיובי
, נית להסביר את המודל בקבוצה הנורמטיבית בדומה להסבר ביחס לכלל המדג

יתכ והעובדה שהנבדקי . צת המתבגרי המגמגמי דורש הסברא המודל בקבו

יתכ . נמצאי בטיפול תורמת לקשר שבי הזהות הפיזית לדימוי הגו בקבוצה זו

אפשר א  את הלקות אי, שהטיפול סייע להעלאת הזהות הפיזית של המטופלי

.  התקיעותבדיבור או עיוותי בפני בעקבות" תקיעות"כמעט בכל משפט יש . להסתיר

כאחד המרכיבי בזהות " רק"יתכ שבעקבות הטיפול המתבגרי רואי  את הלקות 

הגמגו , אפשר לנתק בי הלקות לזהות הפיזיתאי. הפיזית ואולי לא המרכזי שבה

הפיסית היא " במשבצת"יתכ שעצ הצבת הלקות . נשמע ולעיתי נראה כמשהו פיסי

בי , יחסית, יתכ שהקשר החזק, בכל מקרה. אחד מהתוצאות החיוביות של הטיפול

א הסבר זה נכו . הזהות הפיזית ודימוי הגו מאפיל על הקשר של המימדי האחרי

הרי שהצלחת הטיפול באה לידי ביטוי ה בשיפור הדיבור וה בהפחתת הקשר שבי 

יתכ שהטיפול הצליח לנתק את הקשר שבי . הממדי האחרי לדימוי הגו

 וההמשכיות ובי דימוי הגו משו שמשמעות הסולידיות וההמשכיות היא הסולידיות

המגמג " אני"בעוד שהטיפול מפריד בי ה" אני"התחושה שאי שינויי קריטיי ב

, הטיפול גר לכ שהמתבגרי מקבלי את עצמ יותר. שמתגבר על הגמגו" אני"וה

מדי הקשורי לאידיאולוגיה חשי בשינוי שחל בה ומפני יותר אנרגיות לעסוק במ

ה מתקבעי פחות , כאשר ה בוחני את זהות האני שלה. ולבחירה המקצועית

 . ומאפשרי לזהות הפיזית לנבא את דימוי הגו
הסבר נוס להבדלי בי שתי הקבוצות ביחס לרגרסיות קשור למרכזיות הזהות 

 מוב כיוו ששניה עוסקי הקשר בי זהות פיזית ודימוי גו. הפיזית לגיל ההתבגרות

יתכ והמתבגר הנורמטיבי מצליח להניח . בהיבטי הפיזיי והחיצוניי של המתבגר

סולידיות "נושאי כמו " בדמות"והוא פונה להציב " ברקע"את הזהות הפיזית 

שמבחינתו הוא יותר , המתבגר המגמג עסוק יותר בגמגו שלו, לעומתו". והמשכיות

אצל המתבגר המגמג ולכ " בדמות"הזהות הפיזית נמצאת ". נוכח"תר ולכ יו' מיידי'

 .   היא קשורה לדימוי הגו
. ראוי לציו שהמתבגרי המגמגמי נמצאי כיו בעיצומו של התהלי הטיפולי

היא ליצור שינוי אצל המטופל וכיוו שבמקרי רבי , כאמור לעיל, מטרת הטיפול
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מה אני "ל) בהקשר זה( החיי תופנה מטרת הטיפול יישארו שרידי של הלקות לאור

חלק מרכזי של התשובות לשאלה זו הוא עד כמה הלקות תשפיע על ". עושה ע הלקות

בכיוו טיפולי כגו זה יעלו שאלות שונות . או עד כמה הלקות תשפיע על הזהות, החיי

גו זה הינה אחת הגישות שתעצי כיוו כ. ועוד" ?לא אתה לוקח את חיי: "כגו

טיפול כזה יעסוק במטרת החיי ולכ יעלה את ). 1981, 1969, פרנקל(הלוגותרפיה 

שאתה לוקח על עצמ על מנת ) אידיאולוגית או מקצועית(השאלות מה ההתחייבויות 

" שליחות"מה ה, במשמעות היהודית, לממש את מטרת החיי של ומה מטרת חיי או

נוי מחשבתי ומעשי אצל המגמג ג א לעיתי עצ מתודה כזו תבחר ליצור שי. של

תמצא את "התביעה . העיסוק בשאלות אלה עלול להשפיע לשלילה על דימוי הגו

העיסוק , במילי אחרות. עשויה להפו לתביעה מרכזית לחיי של המטופל" שליחות

 אי: "אלא מרחיב את תחו עיסוקו לחיי עצמ, בלקות אינו מסתכ בלקות עצמה

? לאיזו מטרה אני מכוו את חיי, רוצה לראות את עצמי בעוד כמה שני, המתבגר, אני

כאשר הבוגר יעסוק  ". ?הא הוא חלק ממנה? הא הגמגו יכול להשתלב במטרה זו

יהיה מקו להביא לקדמת הבימה את העיסוק בנושאי ) ובמסכנות(לא רק בלקות 

מוב כי הסבר זה .  מחשבות לעתידכמו, הקשורי לממד ההתחייבותיות ומטרתיות

אשר יבח את השינויי החלי במתבגר הנמצא בטיפול , ארו טווח, דורש מחקר נוס

 .ביחס לדמוי הגו וביחס לקשר שביניה, ביחס לזהות האני
א הסברנו . לממצאי אלה השלכות טיפוליות העשויות להיות רלוונטיות ליועצי

 את הטיפול במתבגרי המגמגמי תו מת דגש על עלינו להעצי, לממצאי נכוני

". אני"על הממדי הפיזיי מצד שני ועל הדר לתכלל אות ל, הלקות מצד אחד

במילי אחרות יש להציב מטרה טיפולית המתמקדת באי לקבל את ההיבטי 

במקביל יש לסייע לחברה לקבל את . על א השיפור שבדיבור, הפיזיי של הלקות

על הלקות ולעודדו לקבל את עצמו תו כדי שיפור מתמיד בתפקוד וקבלה של המתבגר ב

 ).או שיישארו לקויי(ההיבטי שטר שופרו 
 

 אפילוג 
 .אחת ממחברי המאמר היא מגמגמת

היו תקופות בה לא . זה שני שאני סובלת מגמגו. הלוואי וכול כבר יבינו אותי"

מה עשיתי שעלי לסבול ?  שאלתי למה אניתמיד. יכולתי להוציא מילה מהפה בשלמותה

שני של טיפולי בשיטות . א אחד לא נענה לתת לי תשובה? סבל כה רב במהל חיי

מתקשה , מתקשה לדבר, ואני עדיי בשלי. מעט מידי, ישנות וחדשות הואילו מעט

אל את כמו כול, 'המשכתי לדבוק בדרכי, ובכל זאת לא ויתרתי לעצמי. לתקשר

היה עלי להשלי ע כ ששארית חיי אחיה כמגמגמת וזה היה כרו בקושי . '!תוותרי

החלפת , א קשה, המסקנה היתה ברורה'? עוד מה עלי לעשות'תמיד תהיתי . נפשי עצו

עיד , נגמרו האסונות עיד חדש נפתח, נגמרו המלחמות. שאלת הָלמה לשאלת הְלמה

ויב אשר איי להשבית ולהפו אותי הא', אויב הגדול של חיי'של שלו ביני ובי ה

, הסכ שלו נחת בשמחה מיוחדת וחיי נהפכו לחיי אחרי. 'לילדה סוג ב, לנכה

חיי של , חיי ששאלת הְלמה הולכת ומוסיפה. חיי של ברכה, חיי של שלו
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מי . כמו כול, חיי של מחשבות על עתיד רגיל, של דיבור ולא של שתיקה, שליחות

בתוכי , הכוחות נמצאי באד. א מאמיני לא הרבה,  חולמי היוהרבה! ?חל

מתנה גדולה קיבלתי משמי ושמה . רק צרי למוצא ולהופכ למעשה, פנימה

 ".גמגו
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 פסיכודרמה להעצמת סטודנטי בעלי לקויות למידה

 יהודית ריבקו
 
 

 תקציר
שיבושי עקב  בתחומי חייה הבוגרי יימגלי קשיי תפקודסטודנטי לקויי למידה 

 סטודנטי שבמהל חייה נאבקו בתחושות של . המאפייני אותקוגניטיבייהבתהליכי 

המחייב  נושאי עימ מטע רגשי פגיע , האקדמי בתחושנישלונות חוזרי וִנתסכול מול כי

במוסד האקדמי  מצב העדי מצרי התייחסות רגישה לקשייה. התארגנות מנטלית ללמידה

  .בו ה לומדי
המאמר הנוכחי מתאר סדנה להעצמת סטודנטי לקויי למידה וד בתרומתה וביעילותה של 

בתחילה . מעוגנת בספרות המקצועיתה, הפסיכודרמה כשיטת התערבות קבוצתית קצרת מועד

ולבסו נער דיו המוביל אל המסקנה כי , מובאי תיאורי מקרי, בהמש, מוצג רקע תיאורטי

תורמת לתחושת העצמה רגשית שמקלה עליה , קבוצת פסיכודרמה לסטודנטי לקויי למידה

 .בהתמודדות בתחו האקדמי

  לקויות למידה:מילות מפתח
 

 מבוא 
כחי מתאר תוכנית התערבות ייעוצית שהתקיימה במכללה אקדמית לחינו המאמר הנו

הסדנה נועדה לתת מענה רגשי . במסגרת יוזמה חינוכית לסטודנטי לקויי למידה

ולהקנות לסטודנטי דרכי התמודדות יצירתיות מול עומס המטלות האקדמיות בפניה 

 ואה. יוקויותלת של בהשלכות השליליוהסטודנט לקוי הלמידה נאבק . ה עומדי

, ת כישלו מתמש שחווה בילדותוולהתמודד ע שרידי קשי של תחוש אלנ

מצבור עצו סטודנטי לקויי למידה נושאי ). 2006, טנר(נמוכה העצמית ה תוהערכו

ביטחו עצמי של ומטע ) 2009, מודלינגר(חוסר אוני ותחושות נחיתות , של תסכול

  Maag  & Reid, 2006). (שלילי דימוי עצמי ירוד ו
מדגישות את החשיבות שבשילוב טיפול קוגניטיבי ורגשי ובהכנה ) 2010(דה ומלצר 

לדברי גבעו . נכונה של סטודנטי לקויי למידה במרכזי תמיכה במוסדות האקדמיי

 הכרחיי לקראת  ולא רק לימודית איתור וזיהוי מוקד והתערבות רגשית "

, גבעו" (לקות הלמידה ג בלימודי במוסדות להשכלה גבוהההתמודדות יעילה ע 

 ). 52' עמ, 2010
הלוינג ; 2010, 2000, עינת(בספרות המקצועית נמצאו תוכניות התערבות ותמיכה 

אול עדויות מעטות בלבד נמצאו , )2004, קוזמינסקי; 2010, פינקלשטיי; 2010, ורוסק

בקרב סטודנטי לקויי , ות הפסיכודרמהלתוכנית התערבות רגשית שנשענת על עקרונ

 . כפי שמוצגת להל, למידה
התמקדה בסדנה של פסיכודרמה כדר , תוכנית ההתערבות המוצגת במאמר הנוכחי

כוללת את הגברת אמונתו של הפרט בעצמו , העצמה. להעצמת סטודנטי לקויי למידה
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 היותו ער ואת, את יכולתו המעשית להפגי שליטה, ובכל הקשור למסוגלותו

בהעצמה ). Chamberlin ,1997; 2008, ארהרד(להתרחשויות בסביבתו החברתית 

למשאבי ולציפיות של קבוצה חברתית משמעותית , היחיד שות למטרות, קבוצתית

, הרציונאל שעמד בבסיסה של תוכנית התערבות ייעוצית בפסיכודרמה). 2004, חז(

והפסיכודרמה          ) 2000, ספרג(קבוצתית נשע על עקרונות יסוד של הפסיכותרפיה ה

)Moreno, 1972 (וכ על , כשיטות התומכות ומסייעות לפרט בקבוצה ובעזרת הקבוצה

הנחת היסוד שמחנכי ומורי לעתיד בעלי תחושת מסוגלות יידעו להעצי את 

 ). 2010, עינת; 2004, וורמברנד(תלמידיה לעתיד 
המתמודדי ע , יועצי חינוכיי במערכת החינוהמאמר הנוכחי חשוב ורלוונטי ל

עיסוקו בתוכנית התערבות ייעוצית , שכ, תלמידיהשל הרגשיות  יהמצוקות

. קצרת מועד ויצירתית עוקפת התנגדויות ומותאמת למגוו אוכלוסיות, קבוצתית

ע מתבגרי המתנגדי  נרחב שימוש בה שנעשה שיטה זו מועד קצרת פסיכותרפיה

זוהי מסגרת העשויה לתת מענה ליועצי . התנגדות זו אופיינית לגיל.  ממושלטיפול

בית הספר ). 1995, קלינגמ ואייז(ג מאחר ומשאבי הזמ בבית הספר מוגבלי 

אלא ג , אחראי לא רק לקידו האינטלקט והידע העיוני והמקצועי של התלמידי

נדרש לספק סביבה מיטבית בית הספר ). 2004, שדמי(לפיתוח הרגשי והחברתי 

 . לענות על דרישה זועשויהתוכנית ההתערבות המוצעת ו) 2004, שדמי(לתלמידיו 

עליו  לתת . היוע החינוכי לגרו לתלמיד למצות את מלוא הפוטנציאל שלושל תפקידו 

של היוע  תפקידו). 2010, שכטמ ( במערכת החינוותומענה והכוונה נכוני להשתלב

 שיקומית וממנה אל העבודה ע קבוצות וכיתות  אל הגישה הטיפולית עברהחינוכי

 בבית הספרי לפיה עבודתו של היוע "שינוי שהתקבל בעקבות מדיניות רשמית של שפ

ייעו קבוצתי נות ליחיד מקו . )2008, ארהרד( צריכה להיות מעוגנת בגישה מערכתית

שפועלי בקבוצה ) 2006', ולשיאלו (בקבוצת השווי שלו והכוחות התרפויטיי 

, קלינגמ ואייז(מאפשרי לפרט התבוננות והערכה מחודשת לגבי עצמו ולגבי הזולת 

משחק התפקידי הפסיכו דרמטי מתרכז בפרט ומעלה את האמת ). 1995

ועובר תהלי טיפולי פרטני " משחק את עצמו"כלומר הפרט . הסובייקטיבית שלו

 ).1995, לינגמ ואייזק(בנוכחות הקבוצה ובעזרתה 
ועשוי , הפסיכודרמה, שבשיטה המתוארת להלהייחודיות המאמר שופ אור על 

חשיפה לשיטה של , כמו כ. לתרו ולהרחיב את היריעה מעבר לשיטות המוכרות

יכולה לתת מענה לרצו ולצור בכלי תרפויטיי של , הפסיכודרמה והתנסות בה

 מחלוכי ) 2008, ארהרד(במיוחד לאור ממצאי המחקר נכו הדבר . היועצי החינוכיי

 .הוא פסיכולוגיה קלינית או תרפיה, היועצות החינוכיות, המקצועי של רוב הנחקרות

, כיו. יאפשר מימוש חלקי של החלו, יישו הפסיכודרמה שהינה שיטה תרפויטית

מציעי מתקיימי קורסי ה, במסגרת ההכשרה של היועצי החינוכיי לתואר שני

אול קיי צור בהכשרה , מגוו תוכניות התערבות ייעוציות ביניה ג הפסיכודרמה

היוע הפתוח למגוו שיטות . ובהשתלמויות על מנת להכניסה בעבודת הייעו

ה הרגשיי  להתגבר על קשיילקוי הלמידה יולתלמידסייע  ליוכל, התערבות

 . והאקדמיי במגוו דרכי
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המתוארת להל עשויה להוות מודל יישומי בר ביצוע בי כותלי סדנת הפסיכודרמה 

 .במרכזי תמיכה במוסדות להשכלה גבוהה, בית ספר על ידי היועצי החינוכיי וכ
 

 סטודנטי לקויי למידה
הגדרת סטודנט כלקוי למידה תלויה במידה רבה בהערכת המאבחני ובידי האחראי 

למרות , בעלי לקויות למידה). Sparks & Lovett, 2009(מטע המוסד בו לומד הסטודנט 

חומרה שונות המפריעות  מלקויות ברמות סובלי, בטווח הנורמהשנמצא  כלְשִמ

 & Sparks; 2006, עינת ועינת; 1997, בנדב ורייטר(למידה בסיסיות  מיומנויות ברכישת
Lovett, 2009 .(המאובחני בגילאי הצעירי משתני ע הגיל הסימפטומי 

חברתיי מקבלות משמעות הרגשיי וה היבטיהההשלכות של הפרעת לקות למידה על ו

אחד המאפייני הבולטי של סטודנטי . )2005, פלדמ (ת שונה בגיל הבוגרובולט

אלה הוא שנמצאו פערי בי הרגשת לגבי הפוטנציאל האינטלקטואלי לבי הכשל 

ית הכרוכה בחוסר אמו ביכולת פער זה מחדד את המעמסה הרגש. הביצועי שלה

 עליה, בנוס להתמודדויות הרגילות של סטודנטי). 2010, עינת(ובסיכויי הצלחת 

 קשיי ודימוי עצמי נמו, עצמיתת  חוסר מסוגלותחושה שלתמודד ג ע לה

 ,תסכולתופעות של וכ , )2009, טבקמ(בהתמודדות ע לח והסתגלות לשינויי ב

 מכלל 40%כ).  Maag  & Reid 2006; 1998, מרגלית ונויברגר (אודיכ וחרדה, מתח

תלות וגילו , )Mishna & Muskat, 2004(סוציאליות פיתחו בעיות פסיכו, לקויי הלמידה

ת  וחסרבאחרי הסתגלותו והשתלבותו בחברה של ). 2006, שני ונבו( במיומנויות הִחבר

, פלדמ; 2009, מודלינגר(החברתי , יהמקצוע, הסטודנט לקוי הלמידה בתחו האקדמי

עלולות להיות קשות ) 2000, עינת; 2004, וורמברנד(והרגשי ) 2004, קוזמינסקי; 2005

  .עבורו
בשני האחרונות ניכרת עליה במספר הסטודנטי ע ליקויי למידה הלומדי 

 ,Vogel & Forness;2006, טנר; 2006, ווגל ושרוני(מחקרי ו, גבוהה במוסדות להשכלה
 הרכיוהטיפול בצאול ,  לומדי הוראהאלה מסטודנטי 24%כי כמראי )  1992

  נמצא כי הסיבה לבחירת מקצוע ההוראה בקרב ).2003, מלצר(בישראל לוקה בחסר 

לקויי למידה נובעת מהרצו בתיקו חוויות לימודי קשות ומהשאיפה להעביר ידע 

 אצל דה מרקש Bar Tikva, 2008; Morgan & Burn, 2000(שיסייע לתלמידיה לעתיד 

 ). 2010, ובר לב פרקש
 

 תרומת ההתנסות בקבוצה כמדיו מעצי
בגורל , העצמה הינה מעבר ממצב של חוסר אוני למצב של שליטה יחסית בחיי

בכל אד קיי פוטנציאל של עוצמה שהוא שוא להגשימו ונית לעזור . ובסביבה

שלושה ). 1996, סד; 2005, בוגלר(צמה אישית לאנשי להפיק מתו עצמ הע

תהלי העצמה , תהלי העצמה פרטנית: תהליכי משולבי בהעצמת הפרט בקבוצה

 אישי שינוי של תהלי היא עצמה פרטניתה). 1996, סד(קהילתית והעצמה מקצועית 

 והיא כוללת הכרה בער העצמי ותחושות של ידע וביטחו המקדמי) 2007, יהודהב(

 ). 2004, חז(ונטייה של האד לפעול למע עצמו ולמע הזולת , תחושת שליטה
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בכדי לקד סטודנטי לקויי למידה ולשלב במוסדות להשכלה גבוהה ולסייע לה 

בנוס להוראה , יש לתמו בה, )2004, קוזמינסקי(לפרו את מעגל חוסר האוני 

תוכנית ). 2003 ,דורו ואלחרר, יגוזא, טריגר(ורגשית תמיכה נפשית ג  ,המתקנת

לא השיגה את יעדיה וציוני הסטודנטי , חיתמיכה קוגניטיבית שהופעלה במכללת תל

ההצלחה של התוכנית נעו במרכיב הרגשי הנילווה לקשיי הסבר לאי. לא השתפרו

אחת מהדרכי היעילות לסייע לסטודנטי לקויי למידה היא ). 2000, עינת(הלמידה 

בעלי בעיה שה  אחריע את הפרט ש יפג מוג המבהיותה מקו, קבוצתיתהתערבות 

   .)(Vogel & Forness, 1992דומה 
מתארת פרויקט של העצמת סטודנטי לקויי למידה שנעשה ) 2003(סטריאר רואר

על הגישה שלפיה הבעיות החברתיות התבסס הפרויקט . באוניברסיטה העברית

 מצא כי תמיכהנ. נובעות מהדרה חברתיתקויות למידה רגשיות של סטודנטי בעלי לוה

 פרטי .פרויקטהההיבטי המועילי ביותר של משל קבוצת השווי הייתה אחד 

, יהודהב( קהילתית העצמהשל  תהלי חווי בתחושותיה בודדי אינ כי המגלי

ית מתמקד בשילוב של העצמה איש) Somech, 2004(מאמרה של סומ , בדומה). 2007

ומראה כי שילוב של שניה שיפר את הביצוע לגבי מחויבות ארגונית , והעצמה צוותית

איששו את ההשערה שהזדהות ע קבוצה ) 2004(ממצאי מחקרה של חז . או מקצועית

 . יש בכוחה להעצי את היחיד, משמעותית
; 2006, מוראדרי (העצמה שמטרתה להתערבות אידיאלית צורה היא קטנה קבוצה

קבוצה מהווה סביבה בטוחה ). 1997, רוזנוסר; 2005, 2000, פאוסט; 2006', לו ולשיא

להרגיש חלק , להפיח תקווה, לפתח מיומנויות חברתיות, להעלות מודעות של הפרט

, קלינגמ ואייז(ולשפר את הדימוי העצמי , להרגיש מסוגלות, )לעומת בדידות(מקבוצה 

1995; 1997, Chamberlin .(להיעזר ולעזור בתהלי ,  מתפתחת היכולת לשתבקבוצה

לשכלל  נית תיתבאמצעות התערבות קבוצ). 1997, רוזנוסר(של העצמה הדדית 

 כמו אישיי  במיוחד ביחסי בי,שינוי התנהגותלהתנסות בו, מיומנויות התמודדות

 ',יאלו ולש(לו אקבוצות כאלה נמצאו יעילות בהשגת מטרות  .אינטימיות ואמפתיה

מצביעי על תרומת ההתנסות ) ב2005, ריבקו(ממצאי מחקר . )2005, סקוט; 2006

הפרט בקבוצה . בקבוצה לשיפור האינטימיות והאמפתיה במישור הקבוצתי והבי אישי

באשר לקשר שבי בעיותיו הרגשיות לבי , מועצ בעזרת התובנות שעולות בקבוצה

 . תובנות אלו מצמיחות העצמה אישיתו) Mishna & Muskat, 2004(קשיי הלמידה שלו 
 

 פסיכודרמה
פועלי בה אות כוחות , בהיותה חלק מפסיכותרפיה קבוצתית, פסיכודרמה

המאמר הנוכחי ). 2006', יאלו ולש; 2000, הולמס וקרפ(תרפויטיי המביאי לשינוי 

 להעצמת סטודנטי לקויי למידה) Moreno, 1972(שופ אור על תרומת הפסיכודרמה 

 . ומהווה נדב חשוב ונוס במגוו התוכניות הקיימות בספרות המקצועית
. הפסיכודרמה היא שיטת פעולה בה נעשה שימוש בפורמט דרמטי ותיאטרלי

חוקר את עולמו ,  מחייוימשמעותיואירועי המטופל בפסיכודרמה מציג חוויות 

תח מיומנויות מגלה תובנות ומפ, חווה קתרזיס, הפרטי ומתנסה ג במה שלא קרה
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הפסיכודרמה ). 2000, הולמס וקרפ(חיי עתידיות וכ זוכה בחווית תיקו ופיצוי 

מעוררת את המשתת להבנה עמוקה של עצמו ושל סביבתו ומסייעת לו למצוא 

התהלי ). א2005, 2000, ריבקו(אלטרנטיבות למצבי ולנושאי בה הוא מבקש הבנה 

 של המטופל בכדי להפחיתתיות והספונטניות הגדלת כושר היצירושתת על עקרו מ

הפסיכודרמה מטבעה ). 1985, נהרי; 2005, פאוסט; 1991, ארצי(חרדה התנגדויות ו

שהינה אחת מיסודות ההעצמה , מאפשרת לאד להביא לידי ביטוי את היצירתיות שבו

)Chamberlin, 1997 .(סנר 'לטענת צ)ידה הפסיכודרמה מתאימה לבעלי לקויות למ) 2005

מודעות עצמית , בזכות היצירתיות והספונטניות שמחזקות הערכה וביטחו עצמי

במחקרי שבדקו את תרומת . חברתיי ורגשיי, והערכה לגבולות פיזיי

יכולת , מסוגלותהתחושת נמצא כי ) 2009, שמש; 2006, מוראדרי(הפסיכודרמה לפרט 

 .  וכ יכולת הקבלה העצמית העצמיהתחזק הביטחו,  עלוהער העצמיות והתמודדה
דרמטי גיבור האירוע הפסיכו(הפסיכודרמה מפיחה את התקווה שהפרוטגוניסט 

יתמודד ע הקונפליקטי בעזרת התובנות ) המציג את סיפורו בפני הקבוצה

הפרוטגוניסט מרחיב את קשת הרגשות וג את . והאלטרנטיבות שהושגו במהלכה

. דות לרשותו בכדי להתמודד ע הבעיה שהעלהרפרטואר התגובות והאפשרויות העומ

למשתת  מעניקה, תחושת הגנה וחו, התנסות בתהלי כזה שיש בו נוח ותקווה

והיא תחילת הדר לשינוי מתו עוצמה ובחירה , משמעות חדשה הכוללת הכרה בכאב

נראה כי הפסיכודרמה כשיטת התערבות רגשית , בשל כ ).2008, נאור(עתיד אחר ב

  . להעצמה בקרב סטודנטי לקויי למידהיעילה
 

 איכותני : הלי המחקר
 

 סדנת פסיכודרמה קבוצתית קצרת מועד
מהוות בסיס , הפסיכותרפיה הקבוצתית והפסיכודרמה, שתי משפחות תיאורטיות

התוכנית הוגשה למשרד החינו כיוזמה . לתוכנית ההתערבות המוצגת במאמר זה

רה להעצי את הפוטנציאל האישי של סטודנטי חינוכית במכללה בצפו האר במט

לקויי למידה בהתמודדות ע הלח הרגשי המלווה את תקופת הכשרת ולאפשר 

 .לה לרכוש דרכי לסיוע ולהקלת מצוקת של תלמידיה בעתיד
 ותוכננה בהתא לעיקרו שבמרחב של 20092008הסדנה נערכה בשנת הלימודי 

שבה נית ,  יוכלו להיעזר בקבוצה כמשאב מעציהסטודנטי, מוגנות מקסימלית

מספר עקרונות נוספי ליוו את מודל ההתערבות . להיחש בצורה אישית ועמוקה

עידוד וקידו אמונה ביכולת העשיה של כל פרט ): 2000(בהתא להמלצת ספרג 

נחישות לעמוד נוכח האופ שבו כל אחד מתייחס לעצמו וזוכה ליחס ; בקבוצה

 ניהול קפדני של הזמ והקצאת שפע של זמ לשיתו המאפשר לאנשי ;מהאחרי

, ואחרו ולא פחות חשוב; להיות מוצגי מחדש בפני המציאות של העול החיצו

כא "כתיבת התוכנית ותכנונה ע מחוייבות לנטוש את התכנו לטובת פעולה של 

חדש בהתא למסקנות התבוננות רפלקטיבית לאחר כל מפגש ותכנו מ, בנוס". ועכשיו

 ).  97' עמ, ש(
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מאובזר בשולח , התקיימה בחדר רחב ידיי, הסדנה, להל, תוכנית ההתערבות

חלל החדר משרה . ומזרוני אישיי המסודרי בערמה, וכסאות שנית להזיז בקלות

ללא , מרחב של חופש תנועה כמזמי לאינטראקציה חופשית ודינמית בי המשתתפי

בשעת בי , ביו קבוע,  אחת לשבוע שלתדירותנפגשנו ב.  עי ומקבעימקומות קבו

ובהתא לרצ מובנה כל מפגש תוכנ .  מפגשי בני שעתיי כל אחד13, הערביי

setting פעילות פיזית ומנטאלית חימובתחילה : יתטדרמשל פעולה פסיכו קבוע  ,

כיב חשוב של סצנת הסיו כשמוש דגש על מר, בהמש פסיכודרמה של הפרט בקבוצה

תהלי של שיתו בחוויות אישיות של כל חברי , ולסיו, המהווה חוויה מתקנת

הוצע , בהמש. ו בהיכרות ובגיבוש הקבוצהתמקדה י הראשוניפגששני המ. הקבוצה

המפגשי הוקדשו  .דרמטיותפסיכוטכניקות נושא שתוכנ מראש ועובד בעזרת 

מות ֵ אני ; היכרות באמצעות ציור מעגל חיי:  נבחרותלפסיכודרמות בהתא ל

חיזוק ; הפחד הגדול שלי;  חסמי ודרכי התמודדות" היתד והפיל"; במטאפורה

טכניקת , "תמונה שלא צולמה"כמו ב" מציאות מורחבת|והעצמה באמצעות טכניקת 

; קו החיי; לסמו על האחר, לסמו על עצמי; משפחה וכוחות; אטו סוציאלי

שני המפגשי האחרוני . כוחות ומשאלות;  בקשת סליחהיה מעצימה סיטואצ

תו  כל המפגשי תוכננו במטרה להעצי את המשתתפי. הוקדשו לסיכו ולפרידה

מחסומי , דגש על מציאת אלטרנטיבות יצירתיות לדרכי התמודדות ע קשיי רגשיי

 ).31ראו הרחבה בנספחי (ומצבי מקשי 
 

 הי האוכלוסירתיאו
באתר המכללה פורסמה הזמנה לכלל הסטודנטי שמזהי עצמ כלקויי למידה 

סטודנטי ) intake(הקבוצתיי  מכלל הפוני הגיעו לראיונות. להצטר לסדנת העצמה

זה היה הקריטריו המכריע , למעשה. מעטי שיכלו להתחייב למועדי המפגשי

. לה שבע נשי וגבר אחדלאחר הראיונות נותרה קבוצה שכל. בבחירת המשתתפי

לא אובחנו כלקויי למידה וה אינ ) חמישה מתו השמונה(מעניי לציי שמרבית 

נהני מהתאמות אקדמיות אול ההזמנה דיברה אליה בציינ כי ה מזהי עצמ 

במסלולי שוני ובשני ) 35.5גיל ממוצע (כול סטודנטי להוראה . כלקויי למידה

תואר שני בחינו והוראה לתלמידי ; תואר שני בייעו חינוכי: שונות של לימודיה

רק . הסבת אקדמאי למדעי ואנגלית; אמנות; תואר ראשו בחינו והוראה; בהדרה

נית לומר כי כול הביעו . שתי סטודנטיות מתו הקבוצה חוו בעבר טיפול רגשי

חה רגשית גבוהה כמיהה עזה לשפר את תפקודיה בכל תחומי חייה ולהרגיש רוו

הלומדת בתואר , סטודנטית נוספת. וכ ללמוד להתמודד ע תפקוד יומיומי לקוי, יותר

היא השתתפה . השני לייעו חינוכי הוזמנה להשתת בסדנה כעוזרת הוראה ותצפיתנית

כל . הוסוו פרטי מזהי, למע החיסיו. אול לא נכללה באיסו הנתוני, בפעילויות

 .  הסכמת לפרסו המאמר בנוס להשתתפות בסדנההמשתתפי נתנו 
כותבת המאמר . המחקר נער על קבוצת העצמה של סטודנטי לקויי למידה

קיימת ; שמשה כמנחת הסדנה והיתה מעורבת בתהלי הנחקר ובהתבוננות רפלקטיבית

תכני המפגשי עברו שיכתוב . מודעות למשמעות ולהשפעה על הממצאי של עובדה זו
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לעתי עוזרת ההוראה שמשה . כל אחת בנפרד, י המנחה ועוזרת ההוראהעל יד

כתצפיתנית אובייקטיבית ורשמה את ההתרחשות והוורבטי בדייקנות תו כדי 

כאשר השתתפה בפועל בסדנה רשמה ותיעדה את התכני מיד , לפרקי; התהלי

סדנה נותחו בתו ה. ברגעי בה היתה פאסיבית, בתו המפגש או תו כדי ההתנסות

המשתתפי מלאו דפי משוב בארבע נקודות זמ , בנוס. התכני באופ רטרוספקטיבי

 .לצור הערכה ותכנו להמש המפגשי
 

 תיאורי מקרי
באווירה , במרכז המפגש הראשו. המפגש הראשו הוקדש להיכרות ולתיאו ציפיות

 המשתתפי התבקשו ).1ראו לוח " (עוגת החיי"עמדה פעילות  ,של מתח וזהירות

לצבוע כל חלק בצבע אחר ולתאר את מש הזמ , לצייר מעגל ולחלקו לתחומי בחייה

כל אחד הציג את המעגל של , בעזרת טכניקה של חילו תפקידי. המוקדש לכל תחו

ובסדר , נראה כי מרבית המשתתפי מקדישי את מרב זמנ ללימודי. בת הזוג/ב

חברי הקבוצה ציינו שהציור המחיש את העובדה . חה וחברימשפ, עבודה, פנאי, יורד

הקושי להתמודד ע המבחני והמטלות . שאינ מתפני לעיסוקי שמעצימי אות

ה לא היו , ִהכה אות בתדהמה, האקדמיות בהיות לבד ללא תמיכה או עזרה

 .קבוצתית" עוגת תחומי חיי"להל מוצגת . מודעי לכ
 

 י חייעוגת תחומ: 1לוח 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

המשתתפי יכלו לבטא את , כשהאווירה רגועה ושקטה יותר, לקראת סיו המפגש

רוב ציינו שברצונ לשפר את ביטחונ העצמי ואת הדימוי . ציפיותיה מהסדנה

ללמוד להיעזר באנשי ; לרכוש ביטחו ואמו בזולת וליצור קשרי חברתיי, העצמי

 .וללמוד להתמודד ע הלח בלימודי; לי התערבותלרכוש כ; וללמוד קבלה עצמית
עיקרי המסקנות מהמפגש הנוכחי הובילו לתכנו המפגשי הבאי ומוצגי 

נראה היה . מפגש ההיכרות הטיל אור על הבדידות ודר התמודדות ע קושי. בהמש

חשוב היה לדעתי ליצור ליכוד קבוצתי . כי ה ממעטי לגייס תמיכה וסיוע מסביבת
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להחדיר , ומאיד, מחד, שיהווה מקור של תמיכה ומשאב מעצי לפרטי בקבוצה

כאשר משתתפת בקבוצה סיפרה כי .  של כל פרט ופרט בקבוצההאמונה ביכולת העשיי

, אינה מצליחה לנהל את משק הזמ ולאז את הקצאת משאביה בכל תחומי החיי

 המטאפורה המייצגת את ולסיו לציי מהי, המשתתפי הוזמנו לשת בחוויותיה

היתה . התחושה שעלתה בסיו המפגש הראשו היתה עוצמה. תחושת מהמפגש

ג על פי ד המשוב ניכר כי . תחושה שהסדנה תייצר בתוכ גרעי של כוח חדש ומרגש

איפשר למשתתפי להיות , הקצאת שפע של זמ לשיתו .מטרה ראשונית זו הושגה

השיתו זרע תקוה ואמונה כי יוכלו .  העול החיצומוצגי מחדש בפני המציאות של

בהתא למסקנות . לשפר ולהתמודד ע תפקודיה תו רווחה רגשית גבוהה יותר

נגזרו המטרות למפגשי התוכנית , לאחר המפגש הראשו מההתבוננות הרפלקטיבית

היעד המרכזי למפגש השני היה לסייע למשתתפי להכיר ולהשתחרר . והתכנו בהתא

 .מהכבלי שחוסמי את דרכ להצליח במשימות חייה
 

 להשתחרר מהכבלי
, עובדה תמוהה, היה היחיד לציי שהמפגש הראשו לא עורר בו מחשבות או הרהורי' י

מוצא ' הפתיע ועורר תהיות באשר למשמעות שי, שכ המעגל הריק שהתגלה לעינינו

, ולי סימבול ייצוגי לריקנות בחייבמעגל היא א" ריקנות"ניסיו עדי לשק שה. בחייו

, אולי היה זה מוקד מדי. לא הדהדו בתוכו והוא לא התעניי במשמעות של הפעילות

לא היה מקו לומר דברי שעלולי . בפגישה ראשונה ראוי שיחוש מוגנות וקבלה

שהמפגש ירעיד את נימי , ציפה לטלטלה רגשית, לדבריו. להתקבל כשיפוט וכביקורת

הוא נבחר . ציפיותיו התממשו מעל ומעבר, אחרי המפגש השני. התאכזבנשמתו ו

' כשי). זה שסיפורו מוצג על הבמה, השחק הראשי בפסיכודרמה(לתפקיד הפרוטגוניסט 

הפיל קשור , במשל. הוא מתרגש, מאת חורחה דומיניאק" משל הפיל"קורא את 

. ל להשתחרר ממנהשאילו רק ניסה בוודאי היה מצליח בנק, בשלשלאות ליתד קטנה

הפיל אול בצעירותו ופסק לנסות ולהשתחרר מהיתד מפני שלא האמי שבכוחו 

מתאר את היתד המטאפורית ' י .ולא עלה בדעתו לבחו את כוחו מחדש, להשתחרר

קבורה באדמה שש , זו שכובלת אותי, היתד שלי: "מייצגת את הוריו" היתד"; שלו

את : "שלו" יתד"ומתריס כנגד ה) 2או נספח ר" (כסא הריק"יושב מול ה' י". אמות

וכ , לא היית מסוגלי להביא ילדי לעול ואימצ אותי, ניצולי שואה, הוריי

עד היו אי לי , גוננת עליי ולא אפשרת לי לחיות חיי ילד רגיל. גרמת למותי שלי

תקשה מ' י. מביע את כעסו וזעמו על הוריו' י". אני חי בקבר יחד איתכ, מקו

, הוא מתבקש לטייל בחדר). ג1ראו נספח  (ולנהל דיאלוג " היתד"להתחל בתפקיד ע 

ולחפש את המקו בו היה חפ להיות לו ניתנה לו ) ג1ראו נספח (להרהר בקול ר 

בכדי ". זה מקו מאוד משוחרר, בשמיי, הייתי רוצה להיות למעלה. "ההזדמנות

' בשלב הבא י. עולה עליו'  מביאה שולח ויהמנחה, להמחיש את המטאפורי לקונקרטי

הוא מבקש להזמי מישהי , בפנטזיה, כא. כמו בחייו במציאות, לא רוצה להיות לבד

. אי מילי בפיו. קשה לו לומר את מה שהיה רוצה. 'בוחר את ר' י. שתעלה אליו

צוא מסייעת לו למ) ג1ראו נספח " (כפיל"המנחה כ. ההרגשה הזו חדשה ולא מוכרת לו

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל



  פסיכודרמה להעצמת סטודנטי בעלי לקויות למידה

 

211

אנחנו , אנחנו באותה רמה, אנחנו יכולי לעו ביחד: "'י. את המילי המתאימות

הוא טוע כלפיה ". יתד"מתבקש לשבת שוב מול ה' י, בהמש". אנחנו חיי, שווי

המופשט הופ , כמו בכל פסיכודרמה. כיצד ה קשרו אותו אליה, מה נמנע ממנו

 בכדי שיוכל באופ פיזי לקרוע ולהשתחרר 'לקונקרטי והמנחה קושרת חבל לרגלו של י

' י, זהו רגע השיא, החבל נקרע. כל המשתתפות בקבוצה עוזרות לו. מהיתד הכובלת

, אני לא מאמי, אני משוחרר, איזו תחושת חופש אמיתית: "הוא צועק בהפתעה. המו

. את קבורי ואני רוצה להיפרד מכ, אני יכול להשתחרר וג אפילו להבי אתכ

". ?בחיי האמתיי, אבל אי לקרוע את החבל. אני רוצה לחיות, את מתי ואני חי

, סע מכא: "ולומר לו מה עליו לעשות במציאות' מוזמ לשבת מול עצמו י' י, לסיו

ה משתפות בהצלחות . ההתרגשות סוחפת את כול". סע לאוסטרליה, חפש חיי

תחושה . ה בחדר מחשמלת בלכידותההאוויר. שלה" יתדות"ובכישלונות להיפרד מה

 ". ג אני יכולה, א הוא יכול|תחושה של , תמיכה והעצמה, של חו הדדי
. הבדידות שניכרה במפגש השני פינתה מקומה לתחושה של לכידות חברתית

ואחדי , נראה היה כי הצליחו ולו במעט לגייס תמיכה מהקבוצה. קבוצה" נולדה"

ה שיתפו בתחושת לגבי שיפור .  בסביבת הקרובהסיפרו שבמהל השבוע הסתייעו

המשתתפי התייצבו מחדש בפני . התמודדות ע תפקודיה תו רווחה רגשית

סיור בתו : המטאפורות מייצגות את התחושות מהמפגש. המציאות של העול החיצו

נגזרה , מהתבוננות רפלקטיבית לאחר המפגש. קילו; לזקו קומה; סלע כבד; הבט

. לחזק ולטפח את הדימוי העצמי, מסקנה כי יש להעלות את המודעות העצמית וכה

מסוגלות , מפגש ע משאבי אישיי"לש כ תוכנ המפגש הבא שבמרכזו 

 ". ופוטנציאל
 

 מפחד וחולשה לעוצמה והעזה: מודעות עצמית
 בכל מפגש. בכל מפגש הופנה הזרקור למסוגלות ולפוטנציאל שיש לעשות בו שימוש

מתעוררת , מתו החימו. נבחר רק משתת אחד להציג את סיפורו האישי על הבמה

  .כל אחד ודר ההתמודדות שלו, האסוציאציה והרצו להציג את הסיפור הייחודי
את אול בית המשפט שהוא " בונה"נבחרת לפרוטגוניסט ו' א, באחד המפגשי

מעיניה והיא אינה מוצאת המשפט שצפוי לה מדיר שינה . מקור הפחד והחולשה שלה

ע כל אחת מהדמויות המופיעות ' בחילופי תפקידי של א. יכולת ריכוז לצור למידה

' המנחה מבקשת מא. חברי הקבוצה לומדי את גודל המצוקה שלה, בבית המשפט

נבחרת משתתפת שמייצגת את ". בבט: "'א. לנסות להרגיש את מיקו הפחד בגו

את לא יכולה להג על , לא מגיע ל: "ולומר לה' הבט של אתפקידה ללחו על . הפחד

בעוד " פחד"דוחפת בכוח את ה' א". ה כול חכמי ממ, א אחד לא יג עלי, עצמ

הפעלת כוח פיזי מדמה ומייצג את הכוח . זו שמגלמת את התפקיד מתנגדת לה

פיזי ע לאחר מאבק . המנטאלי שעליה לגייס בכדי להמעיט את השפעתו של הפחד

וטוענת את " השופט"עומדת מול , משתיקה את הקולות, מתקוממת' א, "פחד"ה

היא זוכה למחיאות . ג אותנו היא משכנעת בצדקתה.  טענותיה בשט ובנחישות

א פע לא הרגשתי : "מתרגשת' א, המשתתפי משתפי בחוויותיה. כפיי ולעידוד
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אני יכולה להיות עורכת , שפט כמו גדולהיש לי כוח לעמוד בבית מ, כל כ טוב ע עצמי

 ". אני מועצמת, די
השינויי מתחילי לתת את אותותיה וניכרי בהתנהלות המשתתפי : לסיכו

אחרות משתפות שה רגועות . חלק מדווחות על רווחה רגשית. ג מחו לקבוצה

 שהצליחה ש מספרת"ב. מספר כי נרש לחדר כושר והתחיל דיאטה' י. ומרוכזות יותר

המסקנה . להתארג ע הזמ שלה והרגישה פחות בודדה במהל השבוע  האחרו

כי על מנת שיתרחש שינוי יש , העיקרית שעולה מהתבוננות רפלקטיבית לאחר המפגש

. לאפשר לחברי הקבוצה לשחזר חוויות של קושי ולהתמודד אית באופ חדש ויצירתי

שמרחיבה " עודפת/מציאות מורחבת"יקה לש כ תוכנ המפגש הבא שבמרכזו הטכנ

 .את חווית התיקו והפיצוי ומעצימה את הפרט
 

 החברה כמשאב מעצי, המשפחה
ראו נספח "  (תמונה שלא צולמה"ט מציגה את משפחתה בטכניקה של "ע, במפגש אחר

. ט בוחרת משתתפי שישחקו את הדמויות"ע. שני אחי, הורי, בעל, שתי בנות).  2

לפני הצילו מנהלי ". צילו"ט מושיבה את בני המשפחה ל"אות ועמסדרי כס

ט פונה לאֶחיה בתלונה שה אינ "ע. דיאלוג תו כדי חילופי תפקידי בי כל הדמויות

היא מצידה לקחה על . נוטלי חלק באחריות לסייע בטיפול בהורי ומשאירי זאת לה

שאלה השאלה מהו הרווח נ. עצמה את מלוא האחריות עד שהרגישה שהיא קורסת

אני מבינה את הרווח אבל המחיר גבוה : "ט בוכה"ע. מהיותה בת כל כ מסורה וטובה

היא פונה לאחיה וטוענת כלפיה שאינה יכולה וג לא מעונינת ". אי לי חיי, יותר

ט "בפסיכודרמה ע. ושייקחו אחריות" הטובה"יותר להיות בתפקיד האחות הצעירה ו

ט מעצבת מחדש את "ע, לבסו. יד לה דברי שלא העזה עד כהמרשה לעצמה להג

בה נשמעי משפטי מחזקי מהמשפחה , משתתפי התמונה לתמונה אלטרנטיבית

אנחנו נחלק בינינו את . אנחנו מעריכי את מה שאת עושה ואות, יש ל כוח: "שלה

מעצי את הצילו הקונקרטי ". א פע לא אמרת. לא ידענו שכל כ קשה ל, הנטל

ט משתפת את חברי הקבוצה ומספרת כי שוחחה ע אחיה וה "כעבור שבוע ע. החוויה

חששותיה התבדו והיה הרבה יותר פשוט . הגיעו לחלוקת האחריות לשביעות רצונה

כול דואגות . ח"נעדר מהמפגש בשל דלקת ריאות חריפה ומאושפז בבי' י. משחשבה

 .נוכחותו משמעותית. כות לשובושולחות מיילי של החלמה ומח, לשלומו
התבוננות רפלקטיבית על המפגש מחזקת את המסקנה כי טכניקות הפסיכודרמה 

, מאפשרות למשתתפי להיות במרכז ולשת אחרי כפי שאולי מעול לא הצליחו

הקצאת שפע של זמ לשיתו המאפשר : "וזאת בהתא לעיקרו המנחה את הסדנה

המפגש איפשר ". פני המציאות של העול החיצולאנשי להיות מוצגי מחדש ב

להביע רגשות , לשחזר ולהתמודד ע קשייה, מי בפעולה ומי בשיתו וורבלי, לכול

כוח זה העניק רווחה רגשית ואמונה . של כאב ולשאוב כוח ותקווה מהקבוצה

נוי ביטאו שה מרגישות את השי' וכ' ע, לא אצל כול חל שינוי ניכר לעי. במסוגלות

ביכולת לישו לילה של ולהתנהל ביתר , בתחושת השקט, בעיקר בינ לבי עצמ

אחרות מדווחות כי השיח שה מצליחות לנהל ע אחרי מחו לקבוצה . רגיעה
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חלק מספרות כי ה מעזות יותר לגייס תמיכה מהמשפחה מהחברי , אסרטיבי יותר

לאפשר לקבוצה להיות : באיהמסקנה מובילה לתכנו המפגשי ה. ולשאת בעומס

כ יוקצה זמ רב יותר , לאפשר לקבוצה שיח קבוצתי". פרוטגוניסט"הקבוצה כ, במרכז

קו "המשתתפי התבקשו להביא תמונות ילדות והונחו טכניקות כמו . לכל המשתתפי

משתפת ' דילוג על תיאור מפגשי אלו מוביל למפגש בו מ". אני במטאפורה"ו" החיי

באמו שהיא מצליחה לרכוש ומבקשת להיות ,  אצלה ביחסה לקבוצהבשינוי שחל

החלי והשתת במעורבות רבה ' י. כול נעתרי בשמחה. פרוטגוניסט במרכז המפגש

מספר . הוא מדווח על ההשפעה החזקה שהיתה לדאגה הקבוצתית על החלמתו. במפגש

תחושה . שמעותישהוא מ. שהוא ראוי להערכה. כי מעול לא הרגיש כל כ משמעותי

 .כל כ מעצימה
 

 קבלה וסליחה, מרגשות אש לחמלה
 ע הפרטי שלה " שד"לספר ולהתמודד ע ה' מסע נוס לתו נבכי הנפש מאפשר למ

, ה מונעי ממנה להעזר, לדעתה הגיע הזמ להשתחרר מה. רגשי האשמה מול סבת

משתתפת נוספת . סבתמתנהל דיאלוג ע . ה מעוורי את יכולתה להערי את עצמה

נאלצת להתמודד ע ' מ. נבחרת לייצג את רגשות האש שמפריעי לדיאלוג להתפתח

תו כדי התמודדות פיזית ומילולית . עליה לנהל דיאלוג נוקב. הייצוג של רגשות האש

הייתי , אני לא אשמה: "בוכה והודפת את המשתתפת שבתפקיד' ע רגשות האש מ

א אחד לא . לא יכולתי אחרת. פחדתי ממנה. בתא חולהקטנה ולא הבנתי במה ס

אני יודעת שהיא . אני מבקשת מסבתא סליחה. היא מתה לפני שהבנתי. הסביר לי

, אמא: לקראת סיו הפסיכודרמה נבחרות עוד דמויות". היא היתה חולה. אהבה אותי

יכלה ' מ. מחו לחדר" רגשי האש"להדו ולדחו את ' שעוזרות למ, חברה, סבתא

 . באהבה" סבתא"להתחבק ע 
' לאפשר לקבוצה לשק למ, העיקרו המנחה של הסדנה להקצות זמ לשיתו

מנסה לשק , מאובחנת כלקוית למידה) 25(משתתפת צעירה בקבוצה ' מ. בבואה חדשה

השתקפותה בעיני הקבוצה כבעלת יכולת מאפשרת לה . ולשפר את הדימוי העצמי

מתו השיתו עולה כי ג אחרות זקוקות . על יכולותיה, להתבונ מחדש על כוחותיה

כתוצאה ממסקנה זו . נותרו עוד חמש פגישות. לתרגל ולהתאמ בשיקו הדימוי העצמי

 .המטרה במפגש הבא להפגיש את המשתתפי באופ ישיר ע כוחותיה
 

 ...כוחות כוחות: דימוי עצמי
" אטו סוציאלי"י טכניקת המשתתפי מתבקשי למק את כוחותיה על ד על פ

ככל . על הד מייצג את יכולתו של הכוח לעזור" כוח"המרחק הפיזי של ה). 2ראו נספח (

ממקמת קרוב למרכז את הריקוד ' ע .כ הוא חזק יותר, שהכוח קרוב יותר למרכז

את הפגיעות . ומעניקי לה הערכה עצמית, והשירה שה כוחות המחזקי אותה

אול לא תמיד היא יודעת , ג ה בכוחותיה, ת רחוק ממנהוהרגישות היא ממקמ

' מתנהל דיאלוג בי ע. לעתי ה דווקא מחלישי אותה. כיצד להשתמש בה לצרכיה

הדיאלוגי ממחישי את חוסר יכולתה . שבמרכז לבי כל כוח המיוצג על יד משתתפת
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קוד והשירה בו בכוח הרי, בכוח האמונה הפנימית, להשתמש מספיק בכוחותיה' של ע

הוא בזיהוי הכוחות שעוזרי לה ואלו ' הקושי של ע. אינה עושה שימוש בשל חוסר זמ

מצליחה להבי את מקומ של ' באמצעות חילופי התפקידי ע. המכשילי אותה

' הדיאלוגי נמשכי עד אשר ע. להבחי בי רגישות ככוח ופגיעות כחולשה, הכוחות

מתו תובנה מה הכוחות המקדמי , "כוח"ש לכל מוצאת מיקו אלטרנטיבי וחד

דבר המחזיר לה את תחושת , מחבקי אותה" כוחות"בתמונת הסיו כל ה. אותה

 .מתחברת לכוח הפנימי שלה' השליטה וע
' האופטימיות של ר. השיתו של חברי הקבוצה מאפשר זיהוי והכרה בכוחות נוספי

גלות כי היא מצליחה לעמוד בלוח הזמני לבחו את מקורות כוחותיה ול' מובילה את ב

עמדה בגבורה בבית המשפט ' א. מזהה את האסרטיביות שלה' ר. של הגשת עבודות

המסקנה העיקרית שעולה ממפגש זה שיש לאפשר למשתתפי לאז . והעידה ללא מורא

לאפשר התבוננות על מה יש . לגבי סביבת, את מרכז הכובד של תפיסת לגבי עצמ

לאפשר מרחב לגילויי של הפוטנציאל ושל ? מה טפל? מה עיקר,  הדגשלשי את

 .המשאבי האישיי
 

 התמודדות ע מחלה: מרחב לגילוי הפוטנציאל האישי
הוא גלוי , סוג מחלתה פגע במראה החיצוני שלה. מקבל מקו' ג סיפור המחלה של כ

ת יותר בטוחה מהפסיכודרמה לצאת קצ מצפה' כ. לעי ומהווה קושי לה ולסביבתה

את לא ברורה תדברי : "מוזמנת לשת בקולות המחלישי אותה' כ. בעצמה ובכוחותיה

בגלל המראה "; "את נראית כל כ מוזר"; "השקט של מרחיק אותי ממ"; "חזק

; "המחלה והמראה של מפחידי מדי"; "את אולי לא ממש חכמה, המוזר של

' כ, לבקשת המנחה. שיב לקולותמתקשה להק' כ". המחלה של מרחיקה אותי"

המחלה נדמית בעיניה כגוש ע קרניי . את המחלה בכדי להתעמת איתה" מפסלת"

ומוסיפה ג " קר"אומרת משפט שמייצג כל ' כ, בחילו תפקידי. בצבעי שוני

בעזרת נית לכוו את הגוש ואת הקרניי , קרניי צבעוניות שמחזקות ומעצימות

' כ. אות כלפי מטה" מחצה"ה לכל אחת מ הקרניי ובפעולה פיזית ניגש' כ. המזיקות

היא יכלה . שלא ידעה שקיימי בה שבדר כלל מרגישה חלשה פיזית קיבלה כוחות

זו היתה לה הפע הראשונה שהתמודדה . היא הצליחה לגמד את השפעת, "קרניי"ל

: מול הקבוצה ולומרהתחזקה והצליחה לעמוד , ע מחלתה בגלוי ובאומ בפני אנשי

יש לי מחלה שבזכותה ג הרווחתי הרבה אהבה שלא ידעתי שאני ! אני לא המחלה"

אני מקבלת את המחלה ומתמודדת . יש לי בשביל מה ובשביל מי לחיות. ראויה לה

השיתופי של . דבריה ריגשו את חברי הקבוצה!" אני חיה. לא נלחמת בה יותר, איתה

 . צמה האישית והקבוצתיתהאחרי היוו עוד נדב בהע
. לזהות את המרחב הפוטנציאלי' השיתו של חברי הקבוצה מאפשר לא רק לכ

חלק פסיכוסומאטיות . מגלי שה סובלי ממחלות מילדות' ר', ב', אחרי כמו י

אול . היתה פרוטגוניסט באחד המפגשי' ג ר. על עצמה' כפי שהגדירה והעידה ר

אני מכבדת ומציינת שזו היתה הפע , קשתה לא לתארומפאת החומר הקשה שעלה וב

בוח את ' ג י. יכלה לקשר בי המחלות לבי הפגיעות שחוותה' הראשונה שר
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לסלוח לה ולבחור , הוא בוחר לשק את יחסיו ע משפחתו. ממחלתו" רווחי"ה

אחרי משתפי במאבקיה להתמודד ע לקויות , השיתו, מתו השיח. בחיי

הלעג הנלווה וההכרה במפגש זה , במפגש ע המסגרת החינוכית" נולדו" שהלמידה

. גילוי זה העצימ ומילא באופטימיות. ה לא המחלה, שה אינ הלקות

אנחנו עומדי בפני . המשתתפי התייצבו מחדש בפני המציאות של העול החיצו

וויה של המסקנה העיקרית שעולה ממפגש זה לאפשר למשתתפי ח, סיו הסדנה

להיפרד מעמדות ותפיסות מוטעות לגבי עצמ ולהצטייד , של משוב חיובי, הערכה

באופטימיות ואמונה לגבי יכולותיה ומסוגלות להתמודד טוב יותר ע מהמורות 

 .החיי
 

 פרידות, לסיו
כל המשתתפי בקבוצה באו לידי ביטוי באופ .  המפגשי חלפו במהירות מסחררת13

. סיו הסדנה התקרב והעיסוק בפרידה היה במרכז המפגשי האחרוני. הייחודי לה

חברי הקבוצה שוחחו על פרידות . עצבות מהולה בשמחה  ליוו את האווירה הכללית

, ה שיתפו בתמורות שחלו בחייה; על עצמ, על פרידות מדעות קדומות, בחייה

חיה קצת יותר בשלו ע ציינה שהיא ' כ. הציגו פסיכודרמות מלאי אופטימיות ותקווה

. שהיא יכולה להיפרד בשמחה מהדימוי השלילי שנשאה מאז חלתה, עצמה וע מחלתה

מציינת שהכוח ' ר. ציינה בהתרגשות שהיא אמא יותר שמחה כעת לבתה בת השש' כ

היא . איתו היא יוצאת מהסדנה הוא הנוכחות של האנשי שאוהבי אותה בחייה

כיו מודעת לכ יותר ,  סמכה על איש מלבד על עצמהלא, היתה עיוורת לאהבה הזו

והיא מילאה , בתחילת הסדנה בעוגת החיי לא היה פלח לפנאי. ומפנה לכ מקו

הפלחי של , מתארת עוגה חדשה' במפגש שלפני אחרו ר. עצמה בעבודה ולימודי

 ספורט פלח העבודה הצטמצ ונולד פלח חדש . התרחבו" משפחה"ושל " זוגיות"

מציי כי למד ' ג י". היו אני מלאת חיות... הייתי כבויה. "שמזרי אנרגיות של חיי

שלא ' י. חושבי ומתנהגי כמותו, יש עוד אנשי שמרגישי, לדעת שהוא לא לבד

מצא מילי . שפ את ליבו, ביקר בקבר הוריו שני על גבי שני סיפר שהל לקבר

הוא תיאר כיצד ניהל דיאלוג . יח בפסיכודרמהמנחמות והצליח לעשות משהו שלא הצל

מרוכז ". יש כמו תינוק"ציי שמאז הוא . סלח לעצמו, פנימי בינו לבי הוריו וסלח לה

מיעטה יחסית להתנדב ולהיות , שמיעטה לשת' ג ב. יותר בעבודה ובלימודי

, צבניתהבת שלי אמרה לי שאני פחות ע: "פרוטגוניסט סיפרה על המשוב שקיבלה בבית

הייתי שמחה . ובעלי אמר שאני יותר עצמאית. פחות מעופפת, שאני יותר רגועה

כיו אני בשלה . נחש בעיני עול שלא הייתי מודעת לו. להמשי ולהשתת בסדנה כזו

תמיד הייתי חלשה . הייתי רוצה לחוות תיקו ביחסי ע אמי. ג להיות פרוטגוניסט

אני מרגישה שקיבלתי הערכה ותמיכה .  והערכההייתי רוצה לחוות אהבה. ותלותית

ט "אחרי התודות והמתנות נאמרה על ידי ע, בסיו". היית לי לא. מהקבוצה

נולדה אחאות , מתו החס והכאב, האישי' אי'מתו ה: "התובנה שלה וכול הסכימו

 הגילוי הזה הוביל להחלטה להשיב בשלילה להצעת' את ר ".'יש'של הרבה , של קבוצה

 .הסדנה הוכתרה כמעצימה, אכ. עבודה באופ ברור ואסרטיבי
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 כעבור שנה מילאו המשתתפי ד משוב והערכה 
כדי לבחו את יעילות , בחלו שנה מתו הסדנה נשלחו שאלוני משוב לכל המשתתפי

רק ארבע סטודנטיות מתו שמונה המשתתפי החזירו את . הסדנה כעבור שנה

. בכל המדדי" העצמה אישית"י המשוב עולה כי היתה מהתבוננות בדפ. השאלו

ה הצליחו לייש דפוס התנהגות ; המשתתפי ציינו כי השתפר הדימוי העצמי שלה

והשתפרו ג ההערכה העצמית והביטחו ; השתפרה יכולת להתבטא בחברה; חדש

 . העצמי
בה לכ יתכ כי הסי. ראוי לציי כי ארבעה משתתפי לא החזירו את השאלוני

יתכ שלאחר שנה לא חשו מועצמי או מסיבות אחרות שאיני יכולה , היא טכנית

עשויי לשפו אור על , ואול הדברי הוורבליי שנכתבו באופ וולונטרי. לשער

זאת הייתה חוויה משמעותית : "ט"כותבת ע. תרומת הסדנה ויעילותה ג כעבור שנה

...]  משא שהכביד   ואי צור לסחוב...ת העצמה נתנה לי הסתכלוה קבוצת ...מאוד

 ."מבחינתי זו היתה נקודה שיא...נתנה לי את המקו להיות עצמי 
 
 דיו

המאמר הנוכחי מתאר סדנת פסיכודרמה להעצמת סטודנטי לקויי למידה במטרה 

להקל על תחושת חוסר המסוגלות שלה לעמוד מול העומס והלח שמסגרת המכללה 

בסדנה הוש דגש על תרגול והטמעה של דרכי התמודדות . ליההאקדמית מפעילה ע

על מנת שהמשתתפי יוכלו ליישמ בכל תחומי חייה המקצועיי , אלטרנטיביות

המנטלית והקונקרטית , הפעולה הפיזית, באמצעות הפסיכודרמה. והאישיי

ובהלימה לעיקרו , שלההיצירתיות והספונטניות המשתתפי הגבירו את כושר 

שיצירתיות וספונטניות מעצימות ומחזקות הערכה ) Chamberlin, 1997(מנחה ה

חברתיי ורגשיי ומתאימה , מודעות עצמית והערכה לגבולות פיזיי, וביטחו עצמי

ראו " (מציאות מורחבת"בסיוע הטכניקה של ). 2005, סנר'צ(לבעלי לקויות למידה 

, וכ, תקווה ופיצוי, תמיכה, הגנה, ניכר כי המשתתפי חוו חוויה של נוח) ג1נספח 

מודל ההתערבות התבסס על העיקרו . דיווחו על תובנות חדשות לגבי עצמ וסביבת

כי השיתו בסיו כל מפגש יאפשר למשתתפי לבחו כיצד ברצונ להציג עצמ בפני 

 . לתק ולשפר את הביטחו והדימוי הרצוי לה, המציאות של העול החיצו
 

 נה ואחריהלפני הסד
עלתה תחושת בדידות ומחסור , לפני הסדנה, מראיונות ומדיווחי המשתתפי בקבוצה

, בסיו הסדנה. קושי בריכוז ואי יכולת לווסת רגשות, קושי בארגו. במקורות תמיכה

חלה , לנהל את סדר היו וכ, דיווחו המשתתפי כי יותר קל לה להתארג ללמידה

ה דיווחו על רווחה רגשית ויכולת לווסת טוב . היומיורגיעה משמעותית במהל חיי 

המשתתפי ציינו כי בזכות הקבוצה שהיתה עבור כמשפחה . יותר את רגשותיה

חוו את הפסיכודרמה , ה למדו לגייס ג את קרוביה ובנוס, משמעותית ומעצימה

כ נמצא ביטוי ל. כמאפשרת חוויה מציאותית וקונקרטית לזכות בשחרור רגשי ופיזי

משפחה המפצה . המטאפורי הכובל" חבל הטבור|בקריעת החבל הקונקרטי כמייצג את 
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נראה שהפסיכודרמות ייצגו את המשאלה שהקבוצה . על המשפחה שבמציאות חייה

משפחה שאינה . שהנטל בה יתחלק בי כול, מלוכדת וקרובה" משפחה"תהפו ל

אחד ובהלימה לספרות המקצועית     הממצאי עולי בקנה . מהווה נטל ואינה כובלת

)Nichols & Schwarts, 2004 ( המצביעה כי תגובה רגשית בלתי פתורה כלפי ההורי היא

ושחזור מתק של הקבוצה המשפחתית , העיסוק הבלתי גמור החשוב ביותר בחיינו

בר (הראשונית הינו אחד מהגורמי התרפויטיי המעניקי חוס ועוצמה לפרט 

 . Chamberlin, 1997); 2009, מרמור; 2006', יאלו ולש; 2010, והרסט
בסיו הסדנה ציינו המשתתפי כי הפסיכודרמה אפשרה התבוננות חדשה על 

כמו ההכרה בקושי לבקש , עצמ מתו הזדהות ואמפתיה והביאה לתובנות חשובות

ב נראה כי כוחה ועוצמתה של הפסיכודרמה תרמו לתחושת מסוגלות לבטא כא. עזרה

ננות ולהתבוננות פנימית שהובילו לתחושת העצמה. ומצוקה . ה הצליחו להגיע ל

וא , ה התחילו לייש בפועל בקשות לסיוע ותמיכה, כתוצאה מהמודעות החדשה הזו

 . יכלו משתתפי התוכנית לקחת אחריות ולשנות דפוסי התנהגות, כמו כ. קיבלו זאת
ברסאליות ככוח מעצי ותרמה לתחושת השתקפה האוני, בקבוצה המתוארת להל

כאשר כל מפגש מתחיל בחימו , הקבוע בפסיכודרמהsetting ה. ההעצמה הפרטית

נראה כי . יוצר לכידות ובסיס ביטחו, קבוצתי ומסתיי בשיתו של חברי הקבוצה

 בדרכי לזולת להתייחס אפשר ,בתחושותיה בודדי אינהגילוי שהמשתתפי 

המכנה המשות סייע ). 2007, יהודהב( בהלימה לספרות וידידותתמיכה  ע שונות

נית להסיק כי הסדנה היוותה עבור . מעצימה" קהילה"להפו את הקבוצה ל

שהשפיעה על , במיוחד לאור התמיכה שהעניקו וקיבלו, הסטודנטי משאב מעצי

 .יכולת להשפיע ולהיות מושפעי
 

 הכוח שבסליחה, שבחמלההכוח : מרחב לגילוי הפוטנציאל האישי
הועצמו באמצעות הסימולציות , ניכר כי המשתתפי הצליחו ללמוד על עצמ

הפסיכודרמה . בפסיכודרמה והטכניקות המגוונות והיצירתיות שהפסיכודרמה מציעה

אפשרה התבוננות מחודשת על מקורות כוח נוספי כמו אמונה פנימית ביכולת 

ג התובנה .  העניקה תקווה התמיכההפסיכודרמה ג. קבלה עצמית, האישית

חלחלה לתודעה , שיפוטיות הינ כוחות מעצימיסליחה ואי, חמלה, שאופטימיות

 ". חילו תפקידי"וצמחה כתוצאה משימוש בטכניקה של 
הסדנה הפכה למרחב לגילוי . הפסיכודרמות היוו השראה לכלל המשתתפי

ליתר . חושת העצמה באופ כלליהפוטנציאל האישי של הסטודנטי  ובכ תרמה לת

מסוגלות העצימו את הביטחו דיוק נית לטעו כי שחרור מתפיסות מוטעות לגבי אי

והדימוי העצמי והגבירו את האמונה ביכולת של הפרט להתמודד מול פחדיו במצבי 

תרמה ג היא ליכולת של , החייאת המופשט לקונקרטי, ייחודיות השיטה. קשי

בעזרת , לרכוש דרכי התמודדות, גל עימות ולגלות את הכוחות בפועלהסטודנטי לתר

בהלימה . חלה עליה בתחושת המסוגלות בעמידה מול פחדי וקשיי בחיי היומיו

בתחילה הציגו ) 2004, שמשוני וברנר; 1995, קס; 2005, פסטור(לממצאי מחקרי 

קולות .  למידההקשור ככל הנראה להיות לקויי, המשתתפי דימוי עצמי נמו
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כ לא מאמינה אני כל"ואמירות כמו " את לא יכולה, את טיפשה: "מופנמי כמו

בלי , את כל מה שאני חושבת) למנהל(אמרתי לו : "התחלפו במשפטי כמו" בעצמי

זה חיזק אותי , הרגשתי שתרמתי לאחרי"; "וסירבתי לבצע משימה, פשוט, לפחד

 ". הרגשתי משמעותית,  לתתשיש לי מה, מאוד שיכולי להיעזר בי
 

 והשיתו כמובילות להעצמה" מציאות מורחבת"הטכניקה 
עליה מושתתת " מציאות מורחבת"חברי הקבוצה הנוכחית ציינו שהטכניקה 

הקנתה לה דר לנהל דיאלוג אמי ע דמויות סמכות מאיימות והיתה , הפסיכודרמה

והביאה ,  מציאות בפועלאפשרה לה לשנות" מציאות מורחבת. "מעצימה במיוחד

האפשרות ) 2009, נאור(בהלימה לספרות המקצועית  .להכרה ביכולת לשלוט בחייה

, "כא ועכשיו"שיש בפסיכודרמה לחבר באותה סצנה דמויות מזמני שוני ולדבר ב

, ריבקו(מסייעת לפרוטגוניסט לקבל את עצמו בהשלמה ולהרחיב את ראיית עולמו 

בקבוצה הנוכחית התרחשו מפגשי מרגשי ומעצימי בי ). 2009, שמש; א2005, 2000

מות מחייה ֵ , לקבלה, המפגש הדמיוני הוביל לנחמה. הפרוטגוניסטי לבי דמויות ו

יש בה " יהיה בסדר"האמירה שחזרה לא מעט . לחמלה ולשיפור הביטחו העצמי

 ).  (Chamberlin,1997העצמה במוב של הפחת תקווה 
כוחות אלו עוזרי , משזוהו. תגלי הכוחות היצירתיי של הפרטבפסיכודרמה מ

מאחר ובקבוצה הקטנה קיימת . להשתחרר ונותני השראה לאחרי, להתמודד

, הזדמנות למלא תפקידי בעלי ער ולגלות את משאבי היצירתיות הטמוני בכל אד

). 1997, סררוזנו(להיעזר ולעזור בתהלי של העצמה הדדית , מתפתחת היכולת לשת

ויתרה , הנוכחות בקבוצה סיפקה אולי תחושת העצמה מתו נתינה וקבלה הדדיי

עצ ההתנסות בתרגול חי של סיטואציות ודרכי התמודדות העניקה את הביסוס , מכ

 .ליכולות שלא ידעו על קיומ
נית לראות את תרומת הפסיכודרמה להעצמת המשתתפי בהיבטי נוספי כמו 

תחושת שחרור ויכולת להתבונ על המציאות מנקודת מבט , ת חדשהמודעות עצמי

יתכ והקונקרטיזציה שבפסיכודרמה אפשרה להתעמת בפועל ע פחדי ולחוות . חדשה

לתרגל ; אירועי שהתרחשו במציאות או בפנטזיה תו כדי הצגת" כא ועכשיו"ב

לעבור , סרטיביותולחוות דרכי חדשות של התמודדות מול קונפליקטי ועימותי בא

החזרת השליטה בחיי . ליזו וללמוד להביע כעס, ממצב פאסיבי למצב אקטיבי

וה ) 1997, רוזנוסר; 1996, סד(ותחושת האוני הינ חלק מתחושות ההעצמה 

 . Chamberlin, 1997)(מברלי 'מהווי את מדדי ההעצמה לפי צ
משתתפי בחרו להתמקד מרבית ה. ההתייחסות לקשיי למידה בסדנה היתה זניחה

טכניקה , )sharing(במיוחד על ידי שיתו , בקשיי אחרי ובמציאת דרכי התמודדות

בעידוד . שסוגרת כל מפגש בפסיכודרמה ומעניקה כר ביטחו ומרחב מוג לחשיפה

 & Mishna(המנחה יש להגיב זה לזה באווירה אמפתית בתמיכה ובעזרה הדדית 
Muskat, 2004 .(חשיפה בקבוצת . וצה היתה משמעותית ומעצימה א היאהחשיפה בקב

פסיכותרפיה היא הבסיס לכל הכוחות התרפויטיי והיא קשורה למידת הלכידות 

בשל היצירתיות , הפסיכודרמה. הקבוצתית ולרמת האינטימיות של היחסי בקבוצה
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ככל הנראה תרמה ללכידות הגבוהה שהתפתחה בקבוצה , והספונטניות שהיא מזמנת

החשיפה והלכידות מסייעות בהקניית האינטימיות והביטחו וכ משפרות . הירותבמ

על א , יחד ע זאת. נבנית המסוגלות של הפרטי בקבוצה, ומכא, את האמפתיה

 הפסיכודרמה מאפשרת שחזור של רגשות ושל אירועי טראומתיי בסביבה בטוחהש

לא כול חשפו את , העברכמה מהמשתתפות חשפו טראומה מ, ואמנ) 2009, נאור(

היו כאלו ששיתפו מעט מאוד מחייה ובכל זאת דיווחו שהסדנה היתה . סגור ליב

 . עבור משמעותית ומעצימה
 מפגשי 13יהיה זה יומרני וא לא נכו לצפות כי בתוכנית קצרת מועד בהיק של 

זו לה נכו הדבר במיוחד עבור אלו ש, אפשרי להתמודד ע טראומות מהעבר, בלבד

סדנה זו היתה חשיפה ראשונית וקרש קפיצה . חשיפה ראשונית למדיו תרפויטי זה

ראוי שטראומות אישיות ייחשפו ויטופלו . להתמודדות ע אירועי שלא עובדו

 . פנו אחדי מ המשתתפי להמש טיפול, בסיו הסדנה. במסגרת טיפול ארו טווח
תה של סדנת פסיכודרמה להעצמת המאמר הנוכחי שופ אור על תרומ, לסיכו

התגבשה , הקבוצה המתוארת להל. סטודנטי לקויי למידה במוסד להשכלה גבוהה

תפקוד היומיומי תקי . מתו מחויבות גבוהה לתהלי ולהתנסות בפסיכודרמה

מאופיי בקשיי המאפייני לקויי למידה למרות שחלק מהנוכחי אינ , יחסית

התהלי יהיה איטי יותר , יתכ ובאוכלוסיה אחרת. התאמותמאובחני ואינ מקבלי 

יתכ ג שהשיטה שמושתתת בעיקר על חשיפה ומשחק . ויניב תוצאות נמוכות יותר

פשטני להסיק שבפסיכודרמה קצרת מועד נית להשיג שינוי . אינה מתאימה לכל אחד

 הטמונה תיתיוקיימת המודעות לבעי, בניסיו לעקוב אחרי תהליכי שינוי. מרחיק לכת

בקושי להפריד בי התרומה וההשפעה של הסדנה עצמה לבי השפעות חיצוניות 

שהתרחשו במש השנה ותהליכי התפתחות והתבגרות של המשתתפי ללא קשר 

בעבודה זו . גלוי לעי כי כל שינוי מצרי עבודה רבה והינו תהלי מתמש. לסדנה

וחו על השינויי שחלו בחייה ג הודגמה העצמה נקודתית שהמשתתפי חוו ודיו

 .  כעבור שנה
, פעמית זואי להתעל ממספר המצומצ של המשתתפי בסדנה חד, בנוס

במסגרת . שייתכ ואינ משקפי בהכרח את אוכלוסיית הסטודנטי לקויי הלמידה

התאפשר לעקוב אחר הקבוצה ולשפו אור על , היוזמה החינוכית המתוארת לעיל

ראוי ומומל כי יועצי . הפסיכודרמה כמודל התערבות יעיל ומעציייחודה של 

ויישמו את עקרונותיה במסגרת , הפסיכודרמה, חינוכיי ירכשו כלי התערבות זה

בניית תוכנית התערבות בבית הספר לתלמידי . עבודת הייעוצית במסגרות בתי הספר

במשמעויות של העצמת  בבית הספרהינה חלק מתו קידו המיטביות , לקויי למידה

  ).2004, שדמי(הפרט 
יהיה מעניי להעמיק ולחקור במחקר המש את יחסי הגומלי בי לקות הלמידה 

לקשיי הרגשיי והחברתיי ולהתמקד בקשיי המתבטאי במשולב ג בתפקוד 

הכרחי לבחו מגוו מדדי הגורמי להעצמה ולהכליל על קבוצות ,  בנוס. האקדמי

כמו כ רצוי להרחיב ולייש תוכניות התערבות נוספות הנשענות על שיטות . נוספות

 . אחרות
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 .152124 ,43, בהכשרת מורי
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 נספחי

 
 עקרונות וטכניקות בפסיכודרמה: 1נספח 

 אלטרנטיבה .א
ולהראותו כפי שהאד , הפסיכודרמה מעניקה הזדמנות לספר את הסיפור האישי

עוזרת לו למצוא ולבחו מגוו של אלטרנטיבות ונקודות , חווה מנקודת מבטו וכ

 .מבט חדשות על אותו אירוע באופ יצירתי וספונטני

 סייחמישה יסודות בסי .ב
מעבר למבח ש החיי תהרחבזוהי . דרמטית התרחשות הפעולה הפסיכו:במה     .1

 .המציאות
 את זהו הגיבור הראשי של הפסיכודרמה המשחק :)הפציינט(פרוטגוניסט      .2

אירוע וחוקר ֵתּמה או מציג הוא , המנחהבעזרת התרפיסט. את עצמו, ומעול

 .שהתרחש במציאות או בפנטזיה
תפקידו לעזור לפרוטגוניסט בניווט נכו במבוכי ): יסטהתרפ(    במאי  .3

 . הפסיכודרמה
) על ידי הפרוטגוניסט(נבחרי מקרב חברי הקבוצה " שחקני ":מסייע    אגו .4

 . כדי לגל תפקידי של אנשי משמעותיי בחייו
  את הפרט קבלה מלאהקבלי מחברי הקבוצה.  תרפויטי כעדהקבוצה :הל    ק .5

 .וג בו הפרט מבטא את עצמו על הבמהומהווי מרחב מ

 בסיס פסיכולוגי לפי שלבי התפתחות העצמי של טכניקות בסיסיות .ג
משתת בקבוצה או המנחה מתמקמי לצד ): doubling(כפיל או כפילות  .1

מחשבות ורגשות כביכול בתפקיד , בגו יחיד, הפרוטגוניסט ומביעי בקול ר

 מורכב ומורחב ומטרתו לעזור "עצמי"הכפיל מהווה . הפרוטגוניסט עצמו

למצוא ספונטניות , לפרוטגוניסט להיפגש ע רגשות וקונפליקטי מודחקי

המורכב והאחראי ביותר מכל , הכפיל הוא החשוב. בתו עצמו וכ לתמו בו

 ).לעיל(תפקידי האגו המסייע 
להראות את הדיסוננס הלא מודע של הפרוטגוניסט בי  ):mirroring(שיקו  .2

י  המילולי  לבי הביטוי הרגשי שלו ולהביא למודעותו את אי ההלימה הביטו

 .שביניה
המשתת מציג דמות ): role reversal(חילו תפקידי /היפו תפקידי .3

הפרוטגוניסט מתאר דמויות משמעותיות בחייו ומסייעי האגו . שאיננה הוא

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל



  פסיכודרמה להעצמת סטודנטי בעלי לקויות למידה

 

225

 הפסיכובמהל התהלי. מקבלי על עצמ למלא את תפקיד של דמויות אלו

 .דרמטי מבקש המנחה מהפרוטגוניסט ומסייעי האגו להחלי בתפקידיה
הפרוטגוניסט מהרהר מתו ליבו ומביע בקול ר ): soliloquy (חשיבה בקול .4

 .ככל העולה על רוחו" מונולוגי"בדיבור 
העלאת סצנה דרמטית במטרה ): surplus reality(עודפת /מציאות מורחבת .5

ההתנסות מזמנת חידוש . מ גישה חדשה לנושאלפתור בעיה ממוקדת ולז

" מציאות עודפת"ומהווה עבורו , ומרחיבה את חווית המציאות של האד

הספונטניות מגשרת בי . בהתייחסו למציאות הנוצרת על במת הפסיכודרמה

, הפסיכודרמה עוסקת בעיקר במה שלא קרה. "הפנטזיה ובי חוויות המציאות

, "תמונה שלא צולמה"כמו ב" (זדמנות לעשותובמה שהחיי לא נתנו את הה

 ).בהמש
 

 יישו טכניקות:  2נספח 
 פנייה בדיבור של הפרוטגוניסט אל כיסא ריק המייצג דמות משמעותית :   כיסא ריק .1

  ".עני לא פתור"כלפיו מופנה 
דפדו : הרפיה ודימיו מודר,  מתחילי מטכניקה לא מילולית:   תמונה שלא צולמה .2

מנחי את המטופל לחפש בי דפי .  תמונות מהילדות ועד לגיל בהווהבאלבו

זו יכולה להיות . האלבו תמונה שאינה במציאות אול הוא חפ שתימצא ש

. העתיד וההווה, תמונה שמורכבת מחלקי מציאות של מפגש בי דמויות מהעבר

י מקיי דיאלוגי ב. המטופל ממק את חברי הקבוצה לפי התמונה שדמיי

 .ולבסו מצל את התמונה האידאלית, הדמויות
ערכי או /עצמי/בוחרי משתתפי מהקבוצה שיגלמו דמויות:    אטו סוציאלי .3

. וממקמי אות במרחקי פיסיי ממרכז המייצג את הפרוטגוניסט, תכונות

. המרחק הפיזי משק את המרחק הרגשי של הפרוטגוניסט לגבי אותו אובייקט

ל הפרוטגוניסט "במקרה הנ. כוחות או כל סוגיה, ית למק נושאיבאופ דומה נ

 .רגישות, ריקוד, משפחה, שירה" כוחותיה"מיקמה את 
ציר אנכי המייצג עוצמה רגשית :  על גבי ד משרטטי מערכת צירי:   קו החיי .4

 שני 5ועד 0ציר אופקי המייצג אירועי חיי על פני שני מגיל .  לגבי אירוע

. בעלי איפיו רגשי" קו החיי " ויוצרי גר המתאר רצ אירועי ,בעתיד

 .ומתארי את דרכי ההתמודדות ע האירועי" קו החיי"משתפי ב
 

   לפי שלבי)Setting(התפתחות הפסיכודרמה : 3נספח 
הקבוצה והפרט מכיני עצמ לפעולה פסיכו דרמטית בעזרת ): warm up (   חימו .1

, משחקי הפוגה, דמיו מודר,  כמו הרפייהמילוליותכניקות לא טמגוו דרכי ג

 . בני זוג מובילי מובלי בעיניי עצומות" עיוורי"הובלת ,  למשלתנועה 
חוקר ) בתמיכת התרפיסט(הפרוטגוניסט  ):action/enactment(הצגה /פעולה .2

 .בפעולה את הסוגיה או האירוע שבחר
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 הפרוטגוניסט משחרר את המשתתפי ):processing( ועיבוד )sharing(שיתו .  3

וקושרי את , מתפקידיה בפסיכודרמה והמשתתפי משתפי ברגשותיה

מאפשר פעולה הדדית , שלב זה. התנסויותיה שלה לאלו של הגיבור הראשי

, אמפתיה, לכידות קבוצתית, מעורר אוניברסאליות, לקיחה וקבלה, של נתינה

, בתו(עקומת הולנדר ). 2006', יאלו ולש(יז ואלטרוא, למידה בי אישית

 את תהלי הפסיכודרמטי שתואר תמתארת בצורה גראפי) 40' עמ, 1985נהרי 

 . כא 
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 מ    ה ש ד ה
 הערכת יעילות תוכנית התערבות טיפולית 

 תלמידי מבתי הספר להגברת נוכחות ומניעת נשירת

  אלישעזהבה ספיר וחנה גיבור, גלשי ח

 

 תקציר
א בבתי הספר העל יסודיי "המאמר הנוכחי מתאר פיילוט שנעשה במהל שנת הלימודי תשע

המחקר עסק בהערכת תוכנית התערבות טיפולית . ת"להכשרה מקצועית בפקוח משרד התמ

, בשלב הראשו. במטרה לצמצ את תופעת הנשירה הגלויה והסמויה של תלמידי מבתי הספר

ב "י תלמידי מכיתות י256בשלב זה רואיינו . ת התלמידי מבתי הספרנבדקו הסיבות לנשיר

 מכלל התלמידי 67%הניתוח הראה כי . ע מבתי הספר"אשר נשרו במהל שנת הלימודי תש

 36%(ובעיקר בשל חרדה ודיכאו , עשו זאת על רקע מצוקה פסיכולוגית משמעותית, אשר נשרו

נבנתה תוכנית התערבות אשר התבססה על , אלהלאור נתוני , בהמש). מכלל התלמידי

באמצעות שאלוני , לאחר איתור התלמידי. איתור תלמידי הנמצאי במצוקה פסיכולוגית

, טיפול פסיכולוגי קצר מועד תלמידי אלה קיבלו, איתור שפותחו בשיתו האיחוד האירופאי

תוכנית ההתערבות הצביעה . רבמסגרת בית הספ, על ידי פסיכולוגי קליניי וחינוכיי מומחי

תוצאות . בשיעורי הנשירה הסמויה והגלויה של התלמידי, בממוצע, 25%על ירידה של כ

המחקר הנוכחי מצביעי על כ שהתייחסות אנשי החינו והטיפול למצוקות הנפשיות של 

 . להועיל להתמודדות ע תופעת הנשירהעשויה, התלמידי
 

 רקע
 הידועה מזה זמ רב , ודעות והחשיפה לתופעה חברתיתבשני האחרונות גברה המ

חוסר , ילדי אלה חשופי לתנאי מחיה ירודי. ילדי ובני נוער בסיכוקיומ של 

למצוא , נושא חשוב זה מעסיק אותנו ואנו נדרשי כחברה. יציבות משפחתית ואלימות

לוות ילדי ובני אחת התופעות המשמעותיות המ. ה מדאיג ורחב היק ז לנושאפתרונות

 ,Coffey, Dugdill, & Tattersall(נוער בסיכו הינה נשירה גלויה וסמויה מבתי הספר 
2010 .( 

 החל מחקר מקי , אול בעשור האחרו.ידועה כבר שני רבות, נשירהסוגיית ה

בעקבות ההבנה המצטברת .  העתידיותו והשלכותיהנושאסביב , באר ובעול, יותר

 ומהפנימייההפכה הנשירה הגלויה והסמויה מבית הספר , נושאחשיבות האודות 

, נבותכה; 2002, כנסתה(לסוגיה בי לאומית שה באר ) שמשמעה היעדרות כרונית(

 ,Henry, 2007; Richtman  (ב מתקשי להתמודד עימה"וה באירופה ובארה) 2003
פר כמטרה בעלת ב הוכרז נושא מניעת הנשירה של תלמידי מבתי הס"בארה). 2007

הנשירה מבית הספר , מבחינה חברתית). Kimberly & Huizinga, 2007 (עדיפות לאומית
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היא אחד הגורמי המרכזיי המזיני ומשמרי את הפערי החברתיי בה אנו 

כיו יש מעט מידע , יחד ע זאת ).2010רז ודביר  ,גב( בכל חברה וג בישראל, נתקלי

  .מי הקשורי אליהמסודר על התופעה והגור
 

 תופעת הנשירה והשלכותיה
איננה אקט בודד והיא מובילה להשפעה שלילית על הפרט ועל  נשירה מבית הספר

הספרות מוצאת כי נשירה מבית ספר משפיעה כמעט על כל היבט . החברה בכללותה

קה גור מאי למצו, גור סיכו בפני עצמו ומאיד, בני הנוער ומהווה מחד בחייה של

ת אלכוהול ושימוש י הפיזית נמצא קשר ברור בי נשירה ובי שתימהבחינה. בחייה

נמצא קשר בי מבחינה נפשית ). Henry & Huzinga, 2007; McCare, 2004(בסמי 

תפיסת עצמי שלילית והפרעות , ער עצמי נמו: נשירה מבית הספר ובעיות נפשיות כמו

י עדכניי יותר נמצא כי נוער שנשר מבית ג במחקר). Lotz & Lee, 1999(חרדה 

בעיות , התנהגות עבריינית ואגרסיבית, חרדה, דיכאו, הספר סובל מתלונות סומאטיות

נמצא כי תלמידי , כמו כ). ,Steinhausen, Muller, & Metzke 2008( חשיבה וקשב

הפרעה  מוומוחצנות כ, הנעדרי מבית הספר היו בסיכו להפרעות מופנמות כמו דיכאו

  ).Egger, Costelo, & Angold, 2003(מרדנית מתנגדת והפרעת התנהגות 
 .מעט מחקרי נעשו על תופעת הנשירהיחסית סקירת הספרות המחקרית מראה כי 

בי   אחוזי300ב מדווחי כי אחוזי הנשירה עלו בכמעט "מחקרי שנעשו בארה

 & ,Biele, Gatland( ומקלגליגטלנד ,  בייל.)Richtman, 2007 (20042002השני 
McLauglin, 1998( , אחוזי בנשירה מבתי הספר 67הראו כי בבוסטו הייתה עלייה של 

 National Center for Education מכו המציי כי, )Kearny, 2008( קרני. 1985מאז שנת 
Staticsה י מתלמידי כית20%ו'  מתלמידי כיתה ח19%ש, 2005ב דיווח בשנת " בארה '

ג באירופה נעשו יחסית מעט מאוד מחקרי .  ימי בחודש האחרו3החסירו לפחות 

 קיימי נתוני לגבי סקוטלנד  אשר מראי כי נשירה מבית הספר עולה .על התופעה

 44% מתלמידי בית ספר יסודי דיווחו על היעדרות לא מוצדקת לעומת 18%  ע הגיל

       באנגליה נמצאו תוצאות דומות.)McCare, 2004(יסודיי מתלמידי בתי הספר העל

)Attwood & Croll, 2006 .(באר נעשו מעט מאוד מחקרי שבדקו את תופעת הנשירה .

מצביעי על שיעורי דומי ) 2003(נבות וכה) 2002(ח וועדת המחקר של הכנסת "דו

 במגזר ויה גל של נשירה25% נשירה גלויה במגזר היהודי לעומת למעלה מ8%של כ

 .הערבי
ליי ה תופעה מוכרת אהנשירה והניתוק של בני נוער ממערכת הלימודי הפורמ

וכיו מקובל , הנשירה היא תהלי דינמי. והיקפה משתנה לאור השני, בעול ובאר

נשירה גלויה מתארת . נשירה גלויה ונשירה סמויה: לתאר אותו באמצעות שני מושגי

, לעומת זאת. הנער והנערה ממערכת החינו המיועדת לבני גילמצב של ניתוק פיזי של 

 בקרב תלמידי שעדיי רשומי מבית הספרנשירה סמויה מהווה תהלי של הינתקות 

; 2005, ברתוד( א אינ משתתפי בתהלי לימודי כלשהו בבית הספרבאופ פורמאלי 

מחקרי רבי י יימבעוד שבספרות המחקרית ק). 2001, ריינפלדו ,אלנבוג, נבות

נעשו בתחו , יחסית, מעט מאוד מחקריהרי ש, הבודקי את נושא הנשירה הגלויה
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 בשני האחרונות גברה המודעות בישראל לתופעת הנשירה והתברר .הנשירה הסמויה

שאחוז גבוה של תלמידי בבתי הספר נעדרי בצורה קבועה או לחילופי מגיעי לבית 

ולמעשה אינ שותפי משמעותיי בתהלי , ר לימודיההספר לזמ מועט לכל או

  ).2001 ,ועמיתיונבות ; 2010 ,ועמיתיוגב ; 2005 ,דוברת (הלימודי
ית לראות כי הספרות המחקרית העוסקת בתחומי הנשירה התמקדה בעיקר נ

דמוגרפיי של התלמידי ובי פסיכיאטריי וסוציו, בקשר בי מאפייני פרטניי

מאפייני מערכתיי ישנ מחקרי שבדקו את הקשר בי , במקביל. ירהתופעת הנש

 ,Astor( לבי תופעת הנשירה בבית הספרהאקלי החינוכי , כמו למשל, של בית הספר
Benbenishty, Zeira, & Vinokur, 2002; Brookmeyer, Fanti, & Henrich, 2006( .

לימודית החברתית והתמיכה השייכות והתחושת שמחקרי אלו מצאו כי ככל 

 ,Atkinson (כ רמות הנשירה  נמוכות יותר, שהתלמיד חש בבית הספר רבות יותר
Halsey, Wilkin, & Kinder, 2000; Jordan, Lara, & McPartland, 1996(  . 

מחקרי נוספי הראו כי כאשר התלמידי חווי את בית הספר כסביבה נעימה 

עולה תחושת ההצלחה שלה ויש ,  טובי יותרה מגיעי להישגי אקדמיי, ובטוחה

יש קשר כי נמצא , על פי מחקרי נוספי). Karp, 1988(פחות תופעות של נשירה סמויה 

מאופיי בתחושת ניכור חברתי לבי תפקוד לא מסתגל שלו בבית אשר מובהק בי נוער 

ליליות נוספות בני נוער שדיווחו על תחושת ניכור גבוהה ותחושות ש, יתרה מזו. הספר

 נשירה סמויה וה נשירה גלויה יותר מבני נוער שלא חשו הנעדרו ונשרו מבית הספר 

 ). Stoll, 1990 (תחושות אלו
 

 תוכניות למניעת נשירה
בספרות המחקרית ישנ מעט מאוד תיאורי של תוכניות התערבות למניעת נשרה 

ות על ידי משרדי ב רוב התוכניות למניעת נשירה מבוצע"בארה. בבתי הספר

ממשלתיי שמטרת לצמצ את רמות ההיעדרות ולהעלות את כמות התלמידי 

ב מבוסס על חוזה בי "הבסיס המרכזי לרוב התוכניות בארה. שמסיימי תיכו

כאשר במסגרת החוזה מוגדר מה הפעילות והצעדי שבית הספר , התלמיד לבית הספר

כאשר רוב הצעדי הללו הינ צעדי , מידנוקט בעקבות היעדרות לא מוצדקת של התל

, בי הצעדי הנפוצי בתוכניות הללו נית למצוא שיחת טלפו להורי. משמעתיי

השעיה של התלמיד , הפניה לוועדה בית ספרית, הזמנת ההורי לפגישה, מכתב להורי

ית  הפנית המקרה לטיפול בבהטלת קנסות על ההורי ולבסו , ליו או  למספר ימי

 ). Richman, 2007(המשפט במטרה לחייב את התלמיד והוריו להגיע לבית הספר 
 The truancy:דוגמה בולטת לתוכניות מהסוג שתואר לעיל הינה תוכנית הקרויה

Intervention Program -TIP  .השלב ראשו . התוכנית כוללת שלושה שלבי עיקריי

מוצדקי והפניית לפגישות כולל זיהוי תלמידי בעלי שלושה חיסורי לא 

בשלב . תלמיד אשר לא עומד בשלב הראשו מועבר לשלב השני של התוכנית. קבוצתיות

התלמידי וההורי מופני לעובד . זה התלמיד מופנה להערכה בוועדה בית ספרית

שנחת על ידי , תוכנית זו מהווה חוזה. סוציאלי שבונה תוכנית לשיפור אחוזי הנוכחות

אשר לא עומדי בשלב , השלב השלישי מיועד לתלמידי. הורי ובית הספרה, התלמיד
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השלכות אפשריות על . והוא כולל עתירה לבית משפט לנוער לגבי נפקדות, השני

עבודות , שלילת רישיו נהיגה: לעתירה זו עלולות להיות, או על הילדי/ההורי ו

 . דולר100קהילתיות וקנס של 
רוב התוכניות הקיימות כיו בעול להתמודדות ע תופעת נית לראות כי , כלומר

הנשירה  מבוססות על צעדי משמעתיי הבנויי בצורה היררכית שבית הספר נוקט 

כתגובה על היעדרות תלמידי ללא התייחסות לצדדי הפסיכולוגיי ולתחושות 

 שני על רקע זה נערכו. המצוקה הנפשית אשר עלולות להיות בבסיס תופעת הנשירה

המחקר הראשו נועד לבדוק את הסיבות . המחקרי המתוארי במאמר הנוכחי

לתופעת הנשירה והמחקר השני נועד לבחו את יעילות ההתערבות הטיפולית למניעת 

 . נשירה
 
 מחקר גישוש לבדיקת הסיבות לתופעת הנשירה: א
 

 מטרת המחקר 
ערכת בתי הספר של מטרת המחקר הייתה לבדוק את הסיבות לנשירת תלמידי ממ

 . ת"האג להכשרה מקצועית במשרד התמ
 

 נבדקי
 מהתלמידי היו בני 82%. ע"ל תש" תלמידי שנשרו ממערכת החינו בשנה256

 .  וה נדגמו מבתי ספר בכל רחבי האר, 1618גילאי התלמידי היו . והשאר בנות
 

 כלי והלי
 צוותי בית ספריי שכללו 16ע מחקר הגישוש התבסס על ראיו חצי מובנה שנער 

הצוותי נשאלו על הסיבות לנשירת כל אחד מהתלמידי בבית ספר . ת/מנהל ויועצ

 . במהל השנה האחרונה
יועצי בעלי תואר שני המדריכי את היועצי לאור השנה (צוות מדריכי היועצי 

תלמידי אשר  ה256ספריי ביחס ל הצוותי הבית16ראיי את ) בעבודת השותפת

במהל הראיונות נבדקו הסיבות לנשירת . ע"נשרו מבתי הספר שלה במהל תש

לאחר . התלמידי מבית הספר בשנת הלימודי הקודמת לדעת מנהל ויועצת בית הספר

ניתוח התוכ . נער ניתוח תוכ לסיבות של הנשירה, מתו כלל הנתוני שנאספו, מכ

ולאחר מכ הושוו ) פסיכולוגי קליניי(לויי נער על ידי שני מומחי בלתי ת

במקרה של חילוקי . 0.9המתא בי המומחי היה . הניתוחי של כל אחד מהמומחי

 . דעות הניתוחי הועברו לפסיכולוג נוס שיכריע בעניי
 

 תוצאות
,  מכלל הסיבות לנשירת תלמידי67%: ניתוח התוכ של הראיונות הצביע על כ ש

היו על רקע , י והיועצי ומתו ההכרות שלה ע התלמיד והמקרהלדעת המנהל

, )14%(בעיקר דיכאו ( על רקע בעיות נפשיות קשות 37%מתוכ , מצוקות פסיכולוגיות

יוצא לאור על ידי אגודת היועצים החינוכיים בישראל
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 על רקע מצוקות פסיכולוגיות הקשורות 31%ו) 4%(פוסט טראומה , )19%(חרדה 

 על רקע 8%קשה ו נשרו על רקע מצב כלכלי 11%. לבעיות הסתגלות ומוטיבציה

 . 1ממצאי המחקר מובאי בתרשי . הסתבכויות ע החוק
 

 (n=256)הסיבות לנשירה תלמידי מבתי הספר על יסודיי : 1 תרשי

 

 

 

 

 

 

 

 

 בדיקת יעילות התוכנית הטיפולית הפרטנית למניעת נשירה : ב
 

 מטרת המחקר
 הספר על רקע  מהתלמידי נשרו מבית67%לאור ממצאי מחקר הגישוש שמצא כי 

הוחלט לבדוק את היעילות האפשרית של התערבות טיפולית , מצוקות פסיכולוגיות

תוכנית . על מנת לצמצ את הנשירה מבית הספר, פרטנית ומערכתית, משולבת

 :ההתערבות כללה שני חלקי
איתור תלמידי הנמצאי במצוקה פסיכולוגית בתחילת שנת הלימודי על ידי . א

ערכת שאלוני זו פותחה .  שבדקו את רמות המצוקה הפסיכולוגיותשאלוני איתור

 . באיחוד האירופאי לצור איתור תלמידי הנמצאי במצוקה פסיכולוגית
התנהגותי קצר מועד לתלמידי שאותרו כנמצאי מת טיפול פסיכולוגי קוגניטיבי.  ב

 הספר יו בשבוע הטיפול נעשה על ידי פסיכולוג קליני מומחה הנמצא בבית. במצוקה

הטיפול הממוצע . במטרה לטפל בתלמידי הנמצאי במצוקה על רקע סכנת נשירה

11%, מצב כלכלי

,בעיות עם החוק
 8%

מעבר למוסד  
5%, לימודים אחר

מעבר מקום  
5%, מגורים

4%, הריון

בעיות נפשיות 
36%, קשות

בעיות בהסתגלות 
31%, ומוטיבציה

,מצוקה פסיכולוגית
67%
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בכל תלמיד שאותר כנמצא במצוקה נמש שבעה מפגשי שבה הייתה התמקדות 

במצוקה של התלמיד כאשר הפגישות התבססו על פרוטוקול טיפולי על פי גישת הטיפול 

 . ת נפשיותהקוגניטיבי התנהגותי לטיפול במצוקו
 

 נבדקי 
מתוכ  ,  תלמידי2128כ "סה,  בתי ספר בפריסה ארצית24המחקר התבצע בקרב 

קבוצת .  מהווי קבוצת ביקורת902 תלמידי השתתפו בתוכנית ההתערבות ו1226

הביקורת כללה תלמידי שאותרו כנמצאי בסיכו אבל לא קבלו התערבות 

 .   פסיכולוגית
 

 הלי
 הנבדקי מלאו את השאלוני שבדקו את רמת המצוקות 2128בתחילת השנה 

. BSI (Derogatis & Spencer, 1982)שאלוני אלו כללו את שאלו ה. הפסיכולוגיות

וה את ,  פריטי הבודקי את רמת המצוקה הפסיכולוגית הכללית53שאלו זה מכיל 

, רדה פוביתח, חרדה, סומטיזציה: תתי המדדי השוני של המצוקה הפסיכולוגית

אני : "פריטי לדוגמה. עוינות וקשיי בי אישיי, פרנואידיות, דיכאו, אובססיביות

אני חש חוסר ", "יש לי מחשבות להתאבד", "מרגיש בדידות ג שאני בחברת אנשי

העקיבות ". לעיתי קרובות יש לי דח להכות או לשבור דברי", "תקווה לגבי העתיד

 .    0.95הנוכחי היתה הפנימית שנמצאה במחקר 
 תלמידי 1226קבוצה אחת שמנתה : לאחר מכ חולקו הנבדקי לשתי קבוצות

קבלה התערבות פסיכולוגית עבור כל תלמיד שאותר ) משתתפי תוכנית ההתערבות(

ההתערבות כללה שבע פגישות בממוצע ע פסיכולוג . כנמצא במצוקה פסיכולוגית

ערבות התבססה על התערבות קוגניטיבית כאשר ההת, חינוכי או קליני מומחה

הייתה קבוצת )  תלמידי902(הקבוצה השנייה של התלמידי . התנהגותית קצרת מועד

 .ביקורת שלא קבלה התערבות פסיכולוגית כלשהיא
נבדקו בקרב שתי הקבוצות שהשתתפו , כשמונה חודשי לאחר תחילת ההתערבות

נשירה סמויה ברמה ,  נשירה גלויה):משתני תלויי(במחקר שלושה מדדי נשירה 

 .    בינונית ונשירה גלויה ברמה חמורה

 . נשירה ממצבת התלמידי של בבית הספר:נשירה גלויה

 הוגדרה כתלמיד הנעדר מבית הספר יו בשבוע בממוצע :נשירה סמויה ברמה בינונית

 .ללא הסבר מוצדק

 ימי בשבוע 3ספר לפחות  הוגדרה כתלמיד הנעדר מבית ה: נשירה גלויה ברמה חמורה

 . ללא הסבר מוצדק
 

  תוצאות
בחלק זה של המחקר ניסינו לבדוק את יעילותה של תוכנית טיפולית פרטנית שמטרתה 

 תלמידי 2128נבדקו שיעורי הנשירה בקרב , לש כ. לצמצ את הנשירה מבית הספר
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צביעו על תוצאות המחקר ה. שחלק קבלו התערבות פסיכולוגית פרטנית וחלק לא

כ כי התערבות פסיכולוגית פרטנית בתלמידי שאותרו כנמצאי במצוקה הובילה 

 .  בשיעורי הנשירה הגלויה והסמויה של התלמידי2530%לירידה של 
בכיתות אשר השתתפו בתוכנית ההתערבות הייתה ירידה של , ביתר פירוט נמצא כי

 בנשירה הסמויה 23%ונית ו בנשירה הסמויה ברמה הבינ25%,  בנשירה הגלויה28%

 .2תוצאות המחקר מובאות בתרשי . ברמה החמורה בהשוואה לקבוצת הביקורת
 

השפעת תוכנית ההתערבות על מדדי הנשירה הגלויה והסמויה : 2תרשי 
 (n=2126)בקרב משתתפי תוכנית ההתערבות לעומת קבוצת הביקורת 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דיו וסיכו
חי מראות כי רוב הגדול של התלמידי אשר נושרי מבית תוצאות המחקר הנוכ

או / מה סובלי מחרדה ו35%כאשר , הספר עושי זאת על רקע מצוקה פסיכולוגית

המחקר הראה כי בניית תוכנית התערבות טיפולית המבוססת על זיהוי , בנוס. דיכאו

גי מוביל התלמידי הנמצאי במצוקה פסיכולוגית יחד ע מת טיפול פסיכולו

תוצאות אלו מצביעות על החשיבות . לצמצו דרמטי בשיעורי הנשירה הגלויה והסמויה

הגדולה הטמונה בהתייחסות לצדדי הנפשיי ולמצוקות הפסיכולוגיות של תלמידי 

תוצאות המחקר הנוכחי קוראות לערו שינוי . מבתי הספר העשויי להוביל לנשירת

כניות המתמקדות בתגובות משמעתיות של בית הספר מתו, במוקד של תוכניות המניעה
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יש . לתוכניות טיפוליות המזהות ונותנות מענה טיפולי לתלמידי הנמצאי במצוקה

 האפשרית על צמצו נשירת בדלתמהצור במחקרי נוספי שיבדקו את ההשפעה 

תלמידי על ידי התערבות טיפולית פסיכולוגית פרטנית בתלמידי במצוקה לעומת 

ליוע החינוכי יש תפקיד מרכזי בשלב , בהקשר לכ. בודה מערכתית ע צוות המוריע

האיתור של תלמידי הנמצאי במצוקה וה בשלב העבודה המשותפת ע הפסיכולוג 

 .  בליווי וניהול המקרה של התלמידי שאותרו כנמצאי במצוקה
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  מצאתי את עצמי ליד הכיור:ש הספר

 2011, הוצאת רימוני,  עמודי244, נעמי גור

  אדריאנה פלדמ:הסוקרת

 

הספר מציג את . כוחו של ספר זה במשחק המרתק שבי הכנעות לשגרה לבי הפרתה

 . הרמה הגבוהה ביותר מבי יכולותיו האנושיות-האד מבעד לעדשת הדיאלוג 
 ע ;ע עצמה: נעמי מגוללת כא בעדינות ובנחישות רשת של דיאלוגי רבי כיווני

 וע התבונה והתובנה של ; ע אלה שהיא מלווה אות בחיפוש עצמ;בני משפחתה

 .התרבות
" שפיות"ה. בכל מצבי החיי המוצגי בספר נעשה ניסיו למצוא את הדר לשפיות

המושג אינו קשור לקודי חברתיי וכ ג . נתבהגדרתה של נעמי היא הגדרה מעניי

להיות שלמי וג : "השפיות נתפשת כאיזו בי החלק לשל. לא למצבי נורמטיביי

אחיזה בקרקע ע : " כגשר בי המציאות לדמיו;)12' עמ" (חלק ממשהו גדול מאתנו

 ). 12' עמ" (מבט לשמי
 המלוות בחשיבה לוגית הינ מבחינה מטאפורית מיקומ של אידיאולוגיות מובנות

אישיי מקו בו הסמכות קודמת לקשרי בי, במשרד מרווח ומרוהט בהתא

אישיי המלווי בחשיבה נרטיבית מחפשי את בניגוד לה סיפורי בי. ולאינטימיות

במקומות אלה הקשר . מיקומ בסביבות בה מתקיימות פעילויות אנושיות רלוונטיות

נעמי בחרה . עיקר ואילו הסמכות האידיאולוגית הופכת למשניתוהאינטימיות ה ה

כסמל המבטא ה את מקו " ליד הכיור". "ליד הכיור"כבמה מטאפורית את המקו 

כלומר מיקו שעיקרו בפעילויות שהינ רלוונטיות . ההתרחשות וה את משמעותה

יאולוגיות אנו חיי בתקופה של מות האיד: "מבחינה אנושית והסמכות מה והלאה

 ).14' עמ..." (ובהרהורי לב , במחשבות, כוונתי לשת בחוויות ";)12' עמ" (הגדולות
, ליאורה, על זיוה, ספציפיי, הספר מביא ארבעי ושני סיפורי חיי ייחודיי

הבהירות שמציפה אות לאי, אנו הופכי שותפי לכאב הפרטי. דורית ועוד, גיא

נעמי מצליחה להפו את הקורא למעורב עימ . יהולסדקי שמתגלי במרוצת חי

 .וגורמת למטפלי וליועצי שבינינו לרצות לקחת חלק במסע הטיפולי
ביכולת המפתיעה של , במידה רבה, נראה לי שהמעורבות וההתערבות הזאת מקורה

מבלי שיאבדו את ערכ , יונעמי להפו את סיפורי החיי הללו לדילמות של חיי יו

 פסיכולוג בעל ש שעסק ;Gerom Broner(רו ברונר 'דבר שג.  המיידיי הייחוד

). Generic Particularity(מכנה ייחודיות גנרית ) בחקירת הפעילות המנטלית של האד

ספור המצליח למלא ). סוגה(טיפוס הנתפשי כאב, אנושיי, כלומר סיפורי ייחודיי
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רב לפעילות המנטלית של האד ומעורר אותו הינו בעל ער , כיוונית כזאתפונקציה דו

מודעות קללה או "כמו , השמות בה מכוני הסיפורי הללו. למודעות ולצמיחה

מבטאי את עוצמת הגנרית של הסיפורי , "העבר חטוטרת או מקור חיי", "ברכה

 .הייחודיי
ו הספר מזמי ומדרי את הקורא לכיוו של התפישה ההומניסטית בתח, לסיכו

, כנות התייחסותית, תפישה בה אבני הדר ה פשטות אנושית. של יחסי עוזר ונעזר

ה צור והכרח , שלדעתי, איכויות. אישי אינטימי וחשיבה נרטיביתקשר בי

 .ובתחומי הטיפול בפרט, בתקופתנו בכלל
הוא יהווה תרומה חשובה במיוחד לאלה . הספר מומל למטפלי וליועצי

מוכר , צבי חיי ומשמעות קרובי לליב והכיוו ההומניסטי בכללושמושגי כמו מ

 .לה ויקר
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 "הייעו החינוכי"הנחיות לכתיבת מאמר לכתב העת 
 2012יולי , ב"אב תשעמנח

 
על הכותבי לצר למאמר קוב ובו ש המאמר ופרטי אישיי  הכוללי שמות 

את המאמר יש לשלוח . ל"ודוא, )ניידבעבודה וטלפו , בבית(טלפוני , כתובת, מלאי

   il.ac.shraga@orot: ר שרגא פישרמ"ד, בדואר אלקטרוני לעור כתב העת
 

 : הנחיות לכתיבת המאמר
 כללי. א

 ). כולל רשימת מקורות( עמודי 25האור הרצוי של מאמר הוא עד  •
 מלי בעברית ובאנגלית וכ תארני 150יש לכתוב תקציר בהיק של עד   •

 . 10התקציר עצמו בפונט .  עבה12כותרת התקציר בצד בפונט ). ילות מפתחמ(
 . סגנו וניסוח ראויי וברורי, כללי תחביר, יש להקפיד על עברית תקנית •
א בכל . רצוי להימנע מהערות שוליי כי ה מקשות על העריכה הגראפית •

ניה נא לכתוב אות בעמוד נפרד בסו המאמר תו הפ, זאת הדבר הכרחי

 ." בסו המאמר1ראה הערה : "לדוגמא. ממוספרת אליה

 )4A(אפיוני עמוד . ב
 )פרט למקרי שיפורטו בהמש (12 בגודל David: גופ •
 כפול: רווח בי שורות •
 מ מצד ימי ומצד שמאל" ס3: רווח שוליי •
 בשני הצדדי: יישור שורות •
א פרט , הלאחר כותרת לא נדרשת כניסה של תחילת הפיסק: פיסקה חדשה •

 מקומות וכתיבה במקו הרביעי 3לכ בכל פיסקה חדשה נדרשת כניסה של 

 : נית לעשות זאת כ(
format -> paragraph -> special -> first line           

 :או בעברית       
                                                             שורה ראשונה                                                > מיוחד > פסקה >    עיצוב  

 . כולל עמוד ראשו, למטה במרכז: מספור עמודי •

 כותרות. ג
 במרכז, מודגשת, 16ש המאמר בגודל  •
  בצד, מודגשת, 14כותרת ראשית בגודל  •
 בצד, מודגשת, 12כותרת משנית בגודל  •
מתחילה את , כותרת בדרגה שלישית בגודל מודגשת ואחריה נקודתיי •

 . הפסקה
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 : מינוחי הכותרות למחקר אמפירי ה
 . חשיבותו ומטרותיו, המציג את נושא המחקר ,)כותרת ראשית(מבוא 

, ת ראשיתכותר(לאחר המבוא יבוא הפרק התיאורטי ע הכותרות הענייניות שלו 

 ).'משנית וכו
 .)כותרת ראשית(השערות המחקר /שאלות

  ). כותרת משנית(הלי , כלי, נבדקי: הכוללת) כותרת ראשית(שיטת המחקר 
 .)כותרת ראשית(ממצאי 

 . )כותרת ראשית(דיו 
 ). כותרת ראשית(נספח 

 
ושמה  מאמר המדווח על פעילות ייעוצית שי–" מ שדה"הנחיות לכתיבת מאמר .  ד

מאמר זה מחייב ג הוא תקצירי בעברית ובאנגלית והנחיות הכתיבה שלו . בשדה

עליו להיות , לאור אופיו המיוחד של מאמר מסוג זה, יחד ע זאת. ל"זהות להנחיות הנ

מהו החידוש , מבוא קצר המתאר את חשיבות ההתערבות. א: בנוי מהחלקי הבאי

א יושמה : לדוגמה. י לנושא המאמררקע תיאורטי רלבנט. ב. שבה ומה מטרתה

יש לכלול ברקע התיאורטי התייחסות , תוכנית בנושא הפחתת האלימות בבית הספר

וביחוד , כולל תוכניות התערבות קיימות בנושא זה בעול, לנושא האלימות בבית הספר

כולל אפיוני (פירוט דרכי יישומה בשדה , מטרותיה: תיאור ההתערבות. ג. באר

הצגת : דיו בממצאי. ד). או איכותניי/כמותיי ו(וממצאי ההתערבות ) המשתתפי

מגבלות ההתערבות והמלצות לשיפור התערבויות עתידיות וכ הצעות לעריכת מחקרי 

 .  עתידיי
 
 לוחות ותרשימי. ה

 . 10יתכ שבמקרי מסוימי יהיה צור להקטי את הגופ ל. 12בגופ בגודל  •
בגו המאמר יש . פס על ד נפרד ויצור בסו המאמרכל לוח ותרשי יוד •

 . התרשי/לציי את המקו להכנסת הלוח
 :לדוגמא

 .1תגובות הסטודנטי לקורס מוצגי בלוח 
________________ 

  לכא1לוח 
________________ 

 ......... מלמד1עיו בלוח 
 : לדוגמה, התרשי ממורכזת ומודגשת בעובי/הכותרת של הלוח •

 התפלגות התלמידי לפי ציוניה: 1תרשי /חלו
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 הפנייה למקורות בתו הטקסט. ו
 )Boler, 1999( בשפת המקור ושנה) י(ש משפחה של המחבר •
יש לציי את שמו בטקסט בתעתיק , כשמזכירי ש מחבר שכתב בלועזית •

 ........מצא כי ) Boler, 1999(בולר  : לדוגמא. עברי
, שלושה מחברי או יותרבמקרה של . ל"שו כנ הריכאשר יש שני מחברי •

יש לציי את כול בפע הראשונה שהמקור מוזכר ולאחר מכ רק הש של 

 :לדוגמא". עמיתיו"המחבר הראשו ולהוסי 
:  ובפע השנייהSegal, Lowel, White & Kerr, 2003: בפע הראשונה

Segal et al., 2003 
: ואילו בפע השנייה, פע הראשונה ב2005, פרסקו ופאול, כפיר: בעברית

 .2005, כפיר ועמיתיה
יש לרשו אות לפי סדר , כאשר יש מספר מקורות באות סוגריי •

יש לרשו לפי , כאשר יש הפנייה למספר מקורות של אותו מחבר. אלפביתי

כאשר יש כמה מקורות של אותו מחבר . סדר כרונולוגי החל מהמוקד ביותר

ברשימת . ב1990, א1990, סגל: לדוגמא.  אותיות משנהמאותה שנה יש להוסי

 .המקורות יש לרשו אות ג ע האותיות
 .יש להוסי מספר עמוד, ציטוטבעניי של  •
 National Institute of Mental Health (– הפנייה למקור שאינו מחבר •

[NIMH], 1999 .( בהמש אזכור של ראשי התיבות בלבד)NIMH, 1999( 
: לדוגמא...". אצל" יש להוסי –  שמתבסס על מקור ראשומקור משני •

 ).1996, אצל לוי(מחקרו של סגל 
 כאשר מוסיפי כיתוב אנגלי  טקסט אנגלי בסוגריי בתו טקסט עברי  •

יש לפתוח , )Levinson, 2004: (לדוגמה, בתו סוגריי בתו טקסט עברי

אז לעבור שוב לעברית לכתוב את הרצוי ו, לעבור לאנגלית, סוגריי בעברית

כשהסוגריי , הלי זה מונע שיבושי החלי בזמ עריכה. ולסגור סוגריי

 . נכתבי באנגלית

 רשימת מקורות. ז
א השורות הבאות , שורה ראשונה של מקור מתחילה במקו הראשו בשורה •

. ראה דוגמאות בהמש. של אותו מקור מתחילות במקו הרביעי בכל שורה

   format –> paragraph –> special –> hanging: זאת  כנית לעשות 
 תלויה> מיוחד > פסקה > עיצוב :       ובעברית

 .הרשימה בעברית מוצגת לפני הרשימה בלועזית •
שתי הרשימות מסודרות בסדר אלפביתי לפי ש המשפחה של המחבר  •

וגי יש לסדר אות כרונול, א יש מספר מקורות של אותו מחבר. הראשו

 ).   כמו באזכורי בתו גו המאמר(ולסמ כל אחד באותיות 
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 : יש לרשו את המקורות בעברית לפי הסגנו הבא •

' בתו ר.  מודל לסיוע בבחירת מסלול לימודי ומקצוע–ב "הסחל). 2003. ('א, גתי

 ייעו וחינו בעיד של אי ודאות: מסע של תקווה, )עורכות(  אל בר' לזובסקי וצ

 . רכס: אב יהודה). 237264 'עמ(
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