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 תקציר

חסת להתנהגויות שבהם אנשים גורמים לעצמם לפגיעה יפגיעה עצמית לא אובדנית מתי

 ,Nock, Joiner, Gordonמכוונת וישירה, על ידי הרס של רקמות הגוף, ללא כוונה אובדנית )

Lloyd-Richardson & Prinstein, 2006.) 

שאינה אובדנית נפוצה יותר בשנים האחרונות, בעיקר שכיחה התנהגות הפגיעה העצמית 

(, ובעיקר בקרב נשים Swannell et al., 2014) 12-14בגרים ובוגרים צעירים בגילאי בקרב מת

(Hawton et al., 2012שכיחות התופעה בקרב המתבגרים והבוגרים הצעירים הינה כ .)-17% 

(Swannell et al., 2014 בעוד שבישראל ,)( 32.6%שיעור זה עומד על אחוזים גבוהים יותר )

(Health et al., 2011.) 

של פגיעה ולא זו היא דרך ההתבטאות שבוחר היחיד לתקשר בשפה  אחת ההבנות להתנהגות

בשפה אחרת, בנוסף, התנהגות זו בתחושת היחיד הפוגע בעצמו מקלה על רגשותיו ומספקת תחושה 

 ים, להרגיש פיזית את גופו, למשוך תשומת לב, וכו'.להרגיש קי שלו;של מענה על צורך 

פגיעה עצמית לא אובדנית מופיעה רק כסימפטום של  הקודםבספר האבחונים הפסיכיאטרי 

אנשים  הפרעת אישיות גבולית, כסימפטום של דיכאון מג'ורי ותחת הפרעת תנועה סטריאוטיפית.

 כדי שיקבלו טיפולה להם במתאימזה אינם מקבלים את האבחנה ה אשר פוגעים בעצמם באופן

, בחלק השלישי של הספר, יש קריאה (DSM-5) מתאים. בספר האבחונים הפסיכיאטרי החמישי

(, ולכן יש צורך Knock & Favazza, 2009לבדיקה האם יש לאבחן את התופעה הזו בפני עצמה )

 רב להרחיב בנושא ולהעמיק בו.

שאינה אובדנית וניסיונות אובדנות, הינן למרות הידיעה החד משמעית כי פגיעה עצמית 

על הקשר שבין פגיעה עצמית שאינה אובדנית לניסיונות   תופעות התנהגות שונות, יש שאלות

התאבדות. רוב המחקרים על התנהגויות פגיעה עצמית עוסקים במחשבות אובדניות וניסיונות 

אובדנית. לאור זאת, הידע  התאבדות ורק מיעוט קטן של מחקרים עוסקים בפגיעה עצמית שאינה

 על מאפיינים בסיסיים רבים בכל הנוגע לפגיעה עצמית שאינה אובדנית עדיין חסר.

אך  אובדנית והקשר בינה לבין מוחצנותמחקרים שונים נערכו אודות פגיעה עצמית שאינה  

 Apter et al., 1995; Beautrais et al., 2000; Verona, 2000; Verona, Patrickלא באופן ישיר )

& Joiner, 2001מוכה לבין (. במחקרים אלו נמצא קשר אשר נע על הסקלה שבין רמת מוחצנות נ

תייחסות הבשתי רמות המוחצנות נמצא קשר. החידוש במחקר זה הוא הרמת מוחצנות גבוהה, 

 לרמת המוחצנות כנורמה ולא בקיצון שלה כפתולוגיה להפרעת החצנה והפרעת הפנמה.

בדקו את הקשר שבין מוחצנות לפגיעה עצמית שאינה אובדנית, בנוסף למחקרים אלו, אשר 

ישנם מחקרים שבדקו קשר בין פגיעה עצמית שאינה אובדנית לבין רגישות לדחייה חברתית אך 

לא באופן ישיר. בספרות המחקרית אשר בדקה את הקשר שבין פגיעה עצמית שאינה אובדנית ובין 

, נמצא כי יש קשר בין רגישות לדחייה חברתית, ובכללה, השפעת הסביבה ברתיתישות לדחייה חרג

 החברתית, הרצון ביצירת קשר חברתי, אופן התקשרויות שנוצרו בעבר, לבין פגיעה

 

 א



 & Ashkar et al., 2006; Giletta, Scholte, Engels, Ciairanoעצמית שאינה אובדנית )

Prinstein, 2012.) 

הדיוק במושג רגישות לדחייה חברתית ובבדיקת הקשר הישיר בין  החידוש במחקר זה הינו 

אשר חיבר בין שלושת נושאים היות וטרם נערך מחקר  נושא זה לפגיעה עצמית שאינה אובדנית

 אלו תחת כותרת אחת ובדק את הקשר ביניהם.

כי רגישות קודמים שנערכו, השערת המחקר הינה כי יימצא ממחקרים  ממצאיםעל בסיס 

 לפגיעה עצמית שאינה אובדנית. ת הקשר שבין מוחצנותמתווכת א לדחייה חברתית

גברים, -54.4%מבתי ספר שונים בארץ ) 14-18תלמידים בגילאי  594במחקר הנוכחי השתתפו 

קר זה, התלמידים ענו על שלושה (. לצורך מח1.33 -, סטיית תקן14.96 -נשים, גיל ממוצע-55.6%

 John & Srivastava, (1999) (, מוחצנותGratz, 2001שאלונים: פגיעה עצמית שאינה אובדנית )

 (.  Downey, Lebolt, Rincón, & Freitas, 1998רגישות לדחייה חברתית )ו

בכדי לבדוק את השערת המחקר נבדק תיווך באמצעות ניתוח מסוג רגרסיה לוגיסטית 

רית אשר נבדקה בנפרד עבור כל סוג של פגיעה עצמית ולאחר מכן לכל הסוגים יחד. בניתוח בינא

זה נבדקה המוחצנות בצעד הראשון, ובצעד השני הוכנסו כל פעם בנפרד סוג אחר ברגישות לדחייה 

אם היא משתנה מתווך. ההשוואה נערכה בין שתי הסוגים: בטוח ומתוח( בכדי לבדוק חברתית )

 הפגיעה העצמית )ללא פגיעה ופגיעה(.קבוצות 

מתוך בדיקה זו עלו הממצאים הבאים; רגישות לדחייה חברתית מתווכת את הקשר שבין 

נמצא כי ברגישות לדחייה  נה אובדנית, כאשר המוחצנות נמוכה.מוחצנות לפגיעה עצמית שאי

ים פגעו בעצמם נמצא כי יותר בנ .חברתית ברכיב המתוח ישנם יותר תלמידים אשר פגעו בעצמם

 . יעה עצמית מסוג חיתוך עצמי, ויותר בנות פגעו בעצמם בפגחבטת ראש בפגיעה עצמית מסוג

, תכניות ההתערבות במרכזן לאור ממצאים אלו, עולות מספר מסקנות עיקריות וחשובות

נתונים אלו מאפשרים לנו כאנשי חינוך לאתר  מידים בעלי רגישות לדחייה חברתית.יאתרו תל

ת תלמידים שנמצאים בסיכון גבוהה ולהוות עבורם משענת כגורם מניעתי ראשוני טרם יפגעו ולזהו

באינטראקציות חברתיות, בעצמם, בתכנית המניעה יהיה דגש על רכיב הביטחון של התלמידים 

. בניית התכנית תסבוב סביב נושא הרגישות לדחייה הווה גורם מחסן עבור תלמידים אלואשר י

נמוכה ברמה כמתווכת, אך זאת לצד הנתון כי תלמידים בעלי אישיות מוחצנת  החברתית שנמצאה

 עה, גם הם בעלי סיכון גבוהה לפגי

 נמוכה וכן בעליבעלי רמת מוחצנות  נראה כי ישנה חשיבות רבה לזהות מתבגרים שהינם

דבר , יתפריסהבית . בני נוער שוהים מרבית מזמנם במערכת רגישות לדחייה חברתית וחשופים לה

המאפשר לאנשי חינוך וטיפול לזהות זאת, ולתת מענה ראשוני לצורך לפנות להתנהגות פגיעה 

משמעותיים בחיי  בנוסף, מחקרים הראו כי אנשי חינוך מהווים מבוגרים עצמית, וכן למנוע זאת.

 (, כך שיש להם השפעה ותפקיד מפתח בסיוע למתבגרים אלו. Heath, 2011בני הנוער )

מחזקים והקשר שבין רמת המוחצנות ורגישות לדחייה חברתית,  י המחקר מצביעים עלממצא       

 את החשיבות שבזיהוי מתבגרים בעלי רכיבים אלו.

 

 

 ב



עם זאת, למחקר מספר מגבלות, מחקר זה הינו מחקר מתאמי, שמטרתו לתאר ולהגדיר את 

מוחצנות ורגישות לדחייה  תופעת הפגיעה העצמית שאינה אובדנית, וכן לבדוק קשר בין המשתנים

חברתית ביחס להתנהגות זו. עקב כך, אין אפשרות להסיק סיבתיות ממחקר זה. בנוסף, לאור 

להשפעות אשר יכולות להוות היו חשופים התלמידים , ייתכן והעובדה כי מחקר זה נערך בבית ספר

 מגבלה בתוצאות המחקר.

דלת המדגם לכל רחבי הארץ ובמסגרות על כן, הצעות למחקר המשך הינן מחקר אורך, וכן הג

 חינוך נוספות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


