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 תקציר

שכיחותה הגוברת של השמנה וסיבוכיה בקרב ילדים ונוער היא אחת מבעיות הבריאות : רקע

ממוקמת כאחת מהמדינות בהן ישראל , כאשר הציבוריות המדאיגות ביותר כיום בעולם המערבי

, הדבר המוחשי והמטריד ביותר פיזיולוגיותהשלכות ההשמנה אינן רק . ותהבין הגבוזו  שכיחות

משפיעים מאוד על  אשר הם קשיים חברתיים ופסיכולוגיים ונוער הסובלים מהשמנהילדים 

אכן מצליחים  כולםלטיפול ולא פונים  מהילדיםשל הילד. למרות זאת, רק מעטים איכות חייו 

 מנבאיםכגורמים גופניים ודמוגרפיים . הספרות המחקרית מתארת בעיקר להפחית ממשקלם

ילדים. מכיוון שבין הגורמים להשמנה ולהשלכותיה ישנם גם הצלחה בתוכנית ירידה במשקל ב

  הצלחה בתוכניות אלו. ינבאוגורמים רגשיים לבחון האם גורמים רגשיים יש מקום 

לבחון האם קיימים הבדלים משפחתיים, רגשיים וגופניים בין ילדים בעלי דרגות  : האחת, מטרות

בתוכנית ירידה במשקל על ידי  ת הילדהצלחניתן להסביר את האם משקל שונות. השנייה, לבדוק 

 משפחתיים ורגשיים. -משתנים גופניים

פרטיים אישיים ודמוגרפיים, מסוגלות עצמית, דיכאון,  שאלוני מולאובמסגרת המחקר  :שיטה

בעלי דרגות משקל שונות. שנים  9-17בגילאי  ילדים ונוער 152על ידי  ילד-יבציה ויחסי הורהמוט

של עיבוד הנתונים חולקו המשתתפים לשלוש קבוצות משקל: משקל תקין,  עבור חלקו הראשון

עודף משקל והשמנה וקבוצת השמנה חמורה. בחלקו השני של עיבוד הנתונים נאספו נתונים של  

ילדים ונוער בעלי עודף משקל והשמנה בלבד, חלקם לקחו חלק בתוכנית התערבות לירידה 

מולאו פעמיים, השאלונים ת, לה לא ניתן כל טיפול.  במשקל וחלקם לקחו חלק בקבוצת הביקור

, אחוזון BMIבנוסף נמדדו מדדים אנתרופומטריים: גובה, משקל, חודשים.  שישהבהפרש של 

BMI  .ודרגת ההתבגרות המינית 

: על מנת לבחון האם קיימים הבדלים בין קבוצות המחקר השונות נעשה שימוש ניתוח סטטיסטי

-דוו כיווניים חד MANOVA ניתוחי, 𝑥2 שונות בהתאם לסוג המשתנים: ניתוחי בניתוחי

נבדקו בעזרת שימוש  משתנים בין קשרים. Bonferroni פי על בזוגות ההשוואה ניתוחי, כיווניים

. על מנת לבחון את המשתנים התורמים לינאריות-אי לבדיקת רגרסיה ניתוחיו Pearsonבמתאמי 

 Simpleניתוחי ,ANCOVA ניתוחם, מתאמיההתערבות נעשה שימוש ב להצלחת תוכנית

Effects ,היררכית רגרסיה ניתוחו משתני דו רגרסיה ניתוח. 



לילדים בעלי השמנה חמורה דפוס שונה של יחסים עם ההורים: מדדי הפיקוח של האב  :תוצאות

עימות של האב גבוהים יותר בהשוואה לילדים בעלי משקל תקין. ילדים בעלי -והאם ומדד הדחייה

השמנה חמורה הם בעלי מוטיבציה גבוהה יותר לרדת במשקל, כאשר המוטיבציה הקשורה 

עותית ביותר. ילדים בעלי השמנה חמורה הדגימו סימפטומים להופעה החיצונית היא המשמ

דיכאוניים גבוהים יותר, דיווחו על פחות חברים ועל מיעוט ביצוע פעילות גופנית בשעות הפנאי 

בהשוואה לחבריהם בדרגות משקל נמוכות יותר. בנוסף, נמצא כי שכיחות הילדים שניזונו מהנקה 

ה וכי לילדים בדרגת משקל גבוהה יותר יש יותר עודף בינקותם יורדת ככל שדרגת המשקל עול

משקל בקרב בני המשפחה. בהתייחס לתוכנית ההתערבות, נמצא כי ילדים אשר לקחו חלק 

בתוכנית ההתערבות הצליחו להפחית ממשקלם בהשוואה לקבוצת הביקורת, כאשר הילדים 

נמצאו  ההתערבות וצתקב משתתפי בקרבשהצליחו ביותר היו אלו בעלי עודף משקל והשמנה. 

. שחל השינוי לבין השמנה תחילת וגיל מינית התבגרות דרגת, גיל בין מובהקיםחיוביים  מתאמים

 רמתו דיכאוניים סימפטומיםמוטיבציה,  ביןמתאמים מובהקים  ונמצא הביקורת קבוצת בקרב

 היררכית רגרסיה בניתוח .BMI-ה באחוזון שחל השינוי לבין הפנאי בשעות גופנית פעילות

. השונות מן 45% להסביר שניתן נמצא במשקל הילד שחל לשינוי התורמים המשתנים למציאת

 ודרגת דיכאוןXמשקל דרגת של האינטראקציות, ההשמנה דרגת היו זה להסבר שתרמו המשתנים

 .ביקורת או התערבות לקבוצת השתייכותובעיקר גורם ה בריאותית מוטיבציהXמינית התבגרות

בנוסף לסיבוכים הרפואיים הנלווים להשמנה חמורה בילדים, נלווים גם קשיים : מסקנות

חברתיים, רגשיים ודפוס שונה של יחסים עם ההורים בהשוואה לילדים בדרגות משקל נמוכות 

יותר. לכן,  יש לתת מענה מקיף ורב תחומי בעת טיפול בילדים בעלי השמנה חמורה. בהתייחס 

 התוכנית את מתחיל הילד אתו המשפחתי או הרגשי המטען אם גם לתוכנית ההתערבות, נראה כי

 בתוכנית חלק לוקח שהוא העובדה עצם גדלים ממשקלו להפחית להצליח סיכוייו, שונה הוא

השמנה להשתתף בתוכניות עודף משקל ו. מכאן, יש לעודד ילדים הסובלים מההתערבות

  .התערבות רב תחומיות לירידה במשקל

 

 


