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 ?תּולהזדקן בעולם עוין: חוסן או פגיע

 חקירה של תפקוד פיזי ונפשי בתהליך ההזדקנות של

 עניים, נכים, הורים שכולים, והומוסקסואלים

 בהתבסס על מחקר במימון משרד המדע והטכנולוגיה

 אביב-לאוניברסיטת ת, 3.7.17יום שני, 

 

 :כנסקציר ההרצאה בת

 חיפוש אושר בעולם עוין בבגרות ובזיקנה

 פרופ' דב שמוטקין

 

 דיכוטומיות, האושר והסבל האנושיים כתופעותאת החשיבו אנשי רוח אורך ההיסטוריה, לבאופן מסורתי, 

גן עדן , לעומת קללה, ברכה אסוןלעומת  , כמו שמחהמושגים מנוגדים המתוארות בדרך כלל באמצעות

בין  רמה המדעית, כמו בקונפליקט הנראהבזו קיימת גם לראות כיצד הבחנה כ פליאמלעומת גיהנום. 

רבים בכל רים שמתבסס על סקגוף המחקר הראשון, חברתי. -בתחום הפסיכוגופי מחקר בולטים שני 

רווחה של  מהבינונית במדדים רמה גבוההמדווחים על  מראה כי רוב משתתפי הסקריםם, העול

, (Diener & Diener, 1996) ""רוב האנשים מאושריםהמעניינת  הכותרת שביטאהכפי כך,  .סובייקטיבית

גם או , נכיםזקנים, עניים ו מצבי חיים קשים, כמובבקרב אנשים  גם אושרשל למדי נמצאו רמות גבוהות 

לאו דווקא במונחי סיפוק ונעימות,  האושר נחקרגם כאשר מושג ות. חמור חיים מצוקותאצל אלו ששרדו 

מאמצים הנחות מיטיבות על רוב האנשים נמצא שס לחייו, אלא במונחי משמעות חיובית שהאדם מייח

 Baumeister) "הרע חזק מן הטוב" שסוכם בכותרתגוף המחקר השני, לעומת זאת, ערך חייהם ועולמם. 

et al., 2001) , מאשר  יש השפעה גדולה יותר בחיים רצויות, מזיקות או מכאיבות-לאלתופעות מראה כי

כך, לא קל לסתור את השפעתם של אובדן, כישלון או עונש. יותר או נעימות. ות, ות רצויות, מועיללתופע

שעלולים , או נזק מתמשכיםר מצוקה עלולות ליצו ה אחרת,חמורות בצוראו  ,חוויות טראומטיות מזה:

ים, אם הרע להיות מאושר רוב האנשיםיכולים אפוא כיצד לכל אורך החיים. להשאיר חותם קשה 

 שבחייהם חזק מן הטוב? 

 

חיפוש של מאחד ה ימושג  התוך התייחסות למודל  ,במסרים מפוצלים אלועוסקים המחקרים בכנס זה 

נקודות מודל זה מאמץ  (.Shmotkin, 2005, 2011; Shmotkin & Shrira, 2012, 2013) אושר בעולם עוין

מערכות בין  פעילים גומלין-ביחסיבאופן תמידי  כי האדם מעורב , וטועןדיאלקטיותראות דינאמיות ו

. תרחיש זה תרחיש העולם העוין, לבין חיים(ברווחה סובייקטיבית ומשמעות במיוחד ) מקדמות אושר

על שלמותו  חייו, או, בהרחבה, על פוטנציאליים או ממשיים איומים אודות לאדם שיש דימוימציין את ה
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 מונותמסוים של איומים, שמרכיבים למעשה מערכת של אכל אדם מחזיק בדימוי הפיזית והנפשית. 

נתק ניצול, לות, ת, אסונות טבע, מלחמות, מח, כמו תאונות, אלימּואפשרייםופגעים אסונות עצמיות על 

מקדמות מערכות השל  מוות. תפקיד מהותיהזדקנות ו, אובדן של אנשים אהובים, יםקרוב יםקשרב

רוח חיובי,  הלךהחזיק בן, כך שהאדם יוכל לאת תרחיש העולם העוי ,לווסת, או לבנות מחדשהוא  האושר

 יםיים שעלולים להתרחש. עם זאת, בתנאים חריפאיומים משמעותועדיין, באותו הזמן, להישאר עירני ל

חיש העולם העוין של למשל במצב שבו תרכמו לים להיכשל, אלו יכו אדפטיביים סדריםה  מסויימים, 

מצב שבו תרחיש העולם  אפשר שיקרה. לחילופין, האישיים כאסוניים עד שיתפוס את חייו מחמירהאדם 

  בות.וקרעיוור לסכנות ו פזיז בהתנהגותו שאיר את האדם, או משתתק, ומהעוין נחלש

 

לא פורסמו עדיין,  פורסמו וחלקםאשר חלקם יים, מחקרים אמפירכפי שמודגם בהרצאה זו, שורה של 

נובעות מן מרכזיות התרחיש העולם העוין, וכן השערות ים של האמונות הבונות את הרּכבה בחנו את

דל בהם מרכיבי המוש ,מנגנונים פסיכולוגיים איפיינו מספראיתרו והמודל המושגי הזה. מחקרים אלו גם 

של תנאי חיים  במצב יוין( מבקשים להגיע לאיזון אדפטיבותרחיש העולם הע )המערכות מקדמות האושר

של אקוטיים מצבים ב)כגון  במקרה שבו תרחיש עולם העוין מופעל יתר על המידהיציבים. כך, -בלתי

 כמערכות משלימותחיים יכולות לשמש רווחה סובייקטיבית ומשמעות במערכות של הסכנה או מצוקה(, 

תאם ת תגביר את השנייה על ידי כל מערכ) )כאשר  כמערכות מפצותהרגיל בין שתיהן(, או גבוה ממ 

אדפטיבי ה ותפקודביחס ל הרגילתפקיד אקטיבי מב תשמשהשנייה תהיה נמוכה במיוחד,  מערכת אחת

 ,םהרחמי-העולם המאיים וחסרבין ש את הניגוד הגלוימנגנונים דינאמיים אלו מצמצמים . של הפרט(

של האדם לשמור על תחושה כללית חיובית  , לבין מאמציומצד אחד ,תרחיש העולם העוין המיוצג על ידי

אושר בהן ש, ותאוכלוסי-מגוון של תתבדקו מספר מחקרים בנוסף לכך, בחייו, מצד שני.  בעלת משמעותו

 על ידי חוויות חיים בלתי רגילות.  שונו, או שובשו, ותרחיש העולם העוין

 

טל של טראומה או ומעלה(, החיים תחת הנ 50ני )בשתתמקד במבוגרים  זה נציג חקירה מקיפהבכנס 

הקשורות לאיומים ממשיים או  אמונות עצמיותסביר להניח, שהזדקנות מחזקת לחצים חברתיים. 

זקנים מצליחים אנשים למרות זאת,  תרחיש העולם העוין.של  בולטותהולכן מחזקת את פוטנציאליים, 

 ירה המוצגת בכנסהחקזאת, ואובדן. לאור תפקודית  נורמליים, גם בתקופה של ירידה לחיות חיים לרוב

אושר הופכת החפש את , היכן שהיכולת לאתגרים במיוחדמת הזדקנונתיבי מבקשת לחקור בהרחבה 

זה )עניים, נכים, הורים האוכלוסיות במחקר -תתבחירת ת. , או שמא פגיעּושל חוסן נפשי קשהלמבחן 

בעלי משמעות אנושית הומוסקסואלים( לא היתה מקרית, שכן הן מייצגות אתגרים קיומיים ושכולים, 

הדיווחים שיוצגו , אמפיריות נבחרותהזמן המוגבל של הכנס יאפשר לנו להציג רק תוצאות אף כי רחבה. 

 .ובממצאים העולים מהםים של המחקר הבסיסית בקונצפציההזדמנות פורה לדון  מציעים
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 ?תּולהזדקן בעולם עוין: חוסן או פגיע

 חקירה של תפקוד פיזי ונפשי בתהליך ההזדקנות של

 עניים, נכים, הורים שכולים, והומוסקסואלים

 בהתבסס על מחקר במימון משרד המדע והטכנולוגיה

 אביב-לאוניברסיטת ת, 3.7.17יום שני, 

 

 :כנסקציר ההרצאה בת

 המחקרהצגת ממצאי 

 ד"ר כפיר יפרח ומר נעם מרקוביץ

 מדגם ההורים השכולים

דגימת ההורים השכולים התמקדה באובדן ילד או ילדה בתאונה או מחלה )ולא כתוצאה 

משרות בכוחות הביטחון, פיגועי טרור או התאבדות( והייתה דגימת נוחות שהסתמכה 

ולים דרך הורים שכולים אחרים בעיקרה על שיטת "כדור שלג", בה קיבלנו הפניות להורים שכ

שכבר השתתפו במחקר. חוסר שיתוף פעולה של מספר הורים שכולים ועמותות הפועלות 

לטובתם הוביל אותנו להבין שהורים שכולים רבים מתמודדים באופן אישי וללא תמיכה 

ממוסדת עם השכול ובוחרים לא להשתתף בפעילויות מאורגנות )נתייחס לכך בהרצאה על 

 רי הקלעים של המחקר", בהמשך הכנס(. "מאחו

במטרה לאפיין את ההורים השכולים שהשתתפו במחקר ולזהות משתנים הרלוואנטיים 

לחוויית השכול ולבריאותם הנפשית, התבצעו עיבודים סטטיסטיים שהראו שבמחקר 

פנים, והיתר -מול-( השתתפו בריאיון פנים73.7%הורים שכולים, מרביתם ) 116השתתפו 

)ממוצע  93עד  48ו את השאלון דרך המחשב או הטלפון הנייד. המשתתפים היו בגילאי מילא

(. למרבית 61.2%( היו נשים וחילונים )72.4%( ומרביתם )10.4, סטיית תקן = 64.6הגיל = 

( דיווחו 71.3%( הייתה השכלה אקדמית חלקית או מלאה, מרביתם )58.3%המשתתפים )

( דיווחו על מצב כלכלי גבוה 51.3%וכמחצית מהם ) על בריאות טובה או טובה מאוד

 מהממוצע או אף גבוה מכך.

( איבדו את ילדיהם בתאונת דרכים, 52.8%כמחצית מההורים השכולים שהשתתפו במחקר )

( איבדו את ילדיהם בתאונה. 9%( איבדו את ילדיהם במחלה, והיתר )37.9%יותר משליש )

שנים )ממוצע השנים מאז אובדן הילד =  46שנים ל  0משך הזמן מאז אובדן הילד נע בין 

 .)9.6, סטיית תקן = 11.1
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דמוגרפיים )גיל, מגדר, רמת השכלה, מצב זוגי, -ניתוחי רגרסיה שפיקחו על משתנים סוציו

 מצב כלכלי, מצב בריאותי ורמת דתיות( מצאו עדות לגורמי פגיעות לצד גורמי חוסן: 

 גורמי פגיעות:

)דימויים בולטים של איומים לשלמותו  תרחישי העולם העוין התקשרות שלילית עם .1

הפיסית או הנפשית של האדם שכרוכים בפגיעה בתחושת המסוגלות( נקשרה ליותר 

אבל מורכב )מצוקה וקושי תפקודי הקשורים לאובדן הילד או הילדה, ונמדדו ע"י 

 על ת/בחוש אני]תמיד[, כמו: " 5]לעולם לא[ עד  1פריטים שדורגו בסולם של 

 את לעשות להמשיך מאוד לי שקשה, תכופות כך כל לעיתים בחיים ה/שאינו בתי/בני

 (.β = 0.47, p < .001 עושה", כלל בדרך שאני הדברים

( ופחות β = 0.24, p < .05נקשרו ליותר אבל מורכב ) עמדות שליליות ביחס לזיקנה .2

 , בהתאמה(.β = -0.47, p < .001 ;β = -0.56, p < .001צמיחה אישית ומטרה בחיים )

( β = 0.38, p < .001נקשרה ליותר אבל מורכב ) (Neuroticismתכונת הנוירוטיות ) .3

 ,> β = -0.30, p < .01 ;.01 β = -0.33, pופחות צמיחה אישית ומטרה בחיים )

 בהתאמה(.

 גורמי חוסן:

אקטיבית להתמודדות עם -)גישה פרו העוין העולם תרחישי עם חיובית התקשרות .1

דימויים של איומים לשלמותו הפיסית או הנפשית של האדם( נקשרה לפחות אבל 

; β = 0.25, p < .01( וליותר צמיחה אישית ומטרה בחיים )β = -0.20, p < .05)מורכב 

β = 0.29, p < .01.)בהתאמה , 

 ה/נכד, אחיות/אחים ,זוג בת/בן, אם, אב אובדן) המשמעותיים האובדנים מספר .2

 = β = -0.26, pנקשר לפחות אבל מורכב, במובהקות שולית ) (אחר קרוב ואדם

.065.) 

( β = -0.23, p < .05נקשרה לפחות אבל מורכב ) (Agreeableness) הנעימות תכונת .3

, β = 0.34, p < .001 ;β = 0.40, p < .001) וליותר צמיחה אישית ומטרה בחיים

 בהתאמה(.

 Openness to) לחוויה הפתיחות(, Conscientiousness) המצפוניות לראות, שתכונותמעניין 

Experience )והמוחצנות (Extroversion .לא נקשרו לאבל מורכב ) 

אקונומי גבוה -לסיכום, מדגם ההורים השכולים כלל בעיקר מבוגרים וזקנים מרקע סוציו

ת נוגעים לתהליך ההזדקנות של ההורים והעלה עדויות לגורמי פגיעות וחוסן. גורמי הפגיעו

השכולים, לדימויים משתקים של איומים נלווים וכן לאישיותם. גורמי החוסן נשענים על 

התמודדות אקטיבית עם האיומים שההורים השכולים חווים, אובדנים שהם עברו בעברם 
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עם אובדן  ואישיותם. ישנו רמז בנתונים שהתמודדות קודמת עם אובדן מקילה על התמודדות

(, אך הדבר צריך להיבדק גם בהקשר כולל crisis competenceקשה נוסף בהמשך החיים )

של התנסויות טראומטיות בחיים ונוכח ממצאים ממחקרי עבר המראים שחיקה ביכולת 

 ההסתגלות כתוצאה של טראומה מצטברת.
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 ההומוסקסואלים והביסקסואליםמדגם 

ידי תלמידי סמינר מחקרי במסגרת תואר ראשון המשתתפים במדגם הגאים נדגמו על 

בפסיכולוגיה. התלמידים פנו למשתתפים פוטנציאליים דרך האינטרנט ודרך ארגונים שונים 

( שכיוונה לאוכלוסיות מבוגרות וזקנות של targeted samplingבקהילה הגאה בדגימת מטרה )

 הומוסקסואלים וביסקסואלים.

ם ולזהות משתנים הרלוואנטיים להסתגלות הייחודית במטרה לאפיין את המשתתפים במדג

של הומוסקסואלים וביסקסואלים לזיקנה, התבצעו עיבודים סטטיסטיים שהראו שבמחקר 

גברים הטרוסקסואלים  120גברים ביסקסואלים ו  68גברים הומוסקסואלים,  152השתתפו 

המשתתפים זוהתה  שמילאו את השאלון דרך המחשב או הטלפון הנייד. נטייתם המינית של

 ,Kinsey, הומוסקסואל בלבד) 6( עד הטרוסקסואל בלבד) 0על ידי דירוג עצמי בסולם של 

Pomeroy, & Martin, 1948 זוהו כהומוסקסואלים, משתתפים שסימנו  6(. משתתפים שסימנו

הוגדרו כהטרוסקסואלים. המשתתפים  0זוהו כביסקסואלים, ומשתתפים שסימנו  5ל  1בין 

(, ממוצע 6.8)סטיית תקן =  57.5, כשממוצע גיל ההומוסקסואלים היה 87עד  50לאי היו בגי

 62.2( וממוצע גיל ההטרוסקסואלים היה 6.6)סטיית תקן =  58.5גיל הביסקסואלים היה 

(. בעוד שרק מיעוט מהמשתתפים ההומוסקסואלים והביסקסואלים היו 8.0)סטיית תקן = 

( היו 77.5%(, מרבית המשתתפים ההטרוסקסואלים ), בהתאמה36.8%ו  23.6%בזוגיות )

, מרבית )49.7%בזוגיות. בעוד שרק כמחצית מהמשתתפים ההומוסקסואלים היו הורים )

( היו 96.6%( וכמעט כל המשתתפים ההטרוסקסואלים )74.6%המשתתפים הביסקסואלים )

יו חילונים הורים. מרבית המשתתפים ההומוסקסואלים, הביסקסואלים וההטרוסקסואלים ה

, בהתאמה(. למרביתם הייתה השכלה אקדמית חלקית או מלאה 71.7%ו  77.9%, 86.2%)

, בהתאמה( ומרביתם דיווחו על בריאות טובה או טובה מאוד 68.3%ו  58.8%, 76.3%)

, בהתאמה(. כמחצית מהמשתתפים ההומוסקסואלים 80.0%ו  78.0%, 80.9%)

( ומרבית המשתתפים ההטרוסקסואלים , בהתאמה48.5%ו  52.0%והביסקסואלים )

( דיווחו על מצב כלכלי גבוה מהממוצע או אף גבוה מכך. מרבית המשתתפים 65.8%)

, 68.7%ו  93.3%ההומוסקסואלים והביסקסואלים דיווחו שהם מקבלים את נטייתם המינית )

בהתאמה( במידה רבה או רבה מאוד. מרבית המשתתפים ההומוסקסואלים חשפו את 

(, ואילו רק מיעוט מהמשתתפים 60.8%המינית במידה רבה או רבה מאוד ) נטייתם

 (.15%הביסקסואלים עשו זאת )

ניתוחי שונות שהשוו בין ההומוסקסואלים, הביסקסואלים וההטרוסקסואלים, תוך פיקוח על 

דמוגרפיים )גיל, ארץ לידה, מקום מגורים ]בעיר, מחוצה לה[, רמת השכלה, -משתנים סוציו

גי, הורות, מצב כלכלי ורמת דתיות( לא הראו הבדלים בין שלוש הקבוצות במדדי מצב זו



8 תקצירי ההרצאות בכנס "להזדקן בעולם עוין: חוסן או פגיעות?"    

 

רווחה סובייקטיבית, תרחישי העולם העוין, משמעות בחיים, חרדה, סימפטומים דיכאוניים 

 ועמדות שליליות ביחס לזיקנה.

)תוך פיקוח על למשתני בריאות ורווחה נפשית הנטייה המינית הקשר בין קבלת . 1טבלה 

 דמוגרפיים(:-שתנים סוציומ

 (n = 68ביסקסואלים )  (n = 152הומוסקסואלים ) 

 β  β התלויהמשתנה 

 0.15  0.28*** שביעות רצון מהחיים

 0.05-  0.18* רגש חיובי

 0.47-**  0.25-** רגש שלילי

התקשרות שלילית עם תרחישי העולם 
 העוין

***-0.33  -0.08 

עם תרחישי העולם  חיוביתהתקשרות 
 העוין

**0.19  0.07 

 0.07-  +0.17 צמיחה אישית

 0.02  0.26** מטרה בחיים

 0.02  0.25-** חרדה

 +0.26-  0.30-*** סימפטומים דיכאוניים

 p < .10     *p < .05     **p < .01     ***p < .001+. הערה

 

)תוך פיקוח על  ורווחה נפשית למשתני בריאותהנטייה המינית  תחשיפ. הקשר בין 2טבלה 

 דמוגרפיים(:-משתנים סוציו

 (n = 68ביסקסואלים )  (n = 152הומוסקסואלים ) 

 β  β התלויהמשתנה 

 *0.25  0.07 שביעות רצון מהחיים

 0.05  0.02- רגש חיובי

 +0.27-  0.06- רגש שלילי

התקשרות שלילית עם תרחישי העולם 
 העוין

-0.38***  -0.15 

עם תרחישי העולם  חיוביתהתקשרות 
 העוין

0.13  -0.05 

 0.07  0.04 צמיחה אישית

 0.17  0.01 מטרה בחיים

 0.07-  0.13- חרדה

 +0.23-  0.12- סימפטומים דיכאוניים

 p < .10     *p < .05     **p < .01     ***p < .001+. הערה

 

דמוגרפיים, ניתוחי רגרסיה הראו שנטייה מינית -לאחר פיקוח על משתנים סוציו

)הומוסקסואלית / הטרוסקסואלית( מיתנה את הקשר בין עמדות שליליות ביחס לזיקנה לבין 

  B  = .29, p < .01 ;Bמדדי בריאות נפשית )סימפטומים דיכאוניים, אושר ותכונת הנוירוטיות, 

= -.21, p = .07 ו ;B  =.42, p < .001 בהתאמה(. דפוס האינטראקציות היה עקבי והראה ,

שעמדות שליליות ביחס לזיקנה נקשרו באופן חזק יותר לרמה נמוכה של בריאות נפשית 

המחשה לכך ניתן למצוא בקבוצת ההומוסקסואלים בהשוואה לקבוצת ההטרוסקסואלים )
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(. נטייה מינית הומוסקסואלית או ביסקסואלית לא מיתנה את הקשר בין עמדות 1גרף ב

 שליליות ביחס לזיקנה לבין מדדי הבריאות הנפשית.

 

Figure 1. The relationship between negative attitudes towards aging and depressive symptoms 

as a function of sexual orientation. 

 

מדגם ההומוסקסואלים, הביסקסואלים וההטרוסקסואלים כלל בעיקר מבוגרים לסיכום, 

אקונומי גבוה. ההומוסקסואלים והביסקסואלים נטו להיות פחות בזוגיות -וזקנים מרקע סוציו

ופחות הורים בהשוואה למשתתפים ההטרוסקסואלים. אולם, לא נמצאו הבדלים בין קבוצות 

. ניתן לראות בכך רמז להצלחתן של קבוצות מיעוט הנטייה המינית במדדי רווחה ותפקוד

משמעותיות לשמר איכות חיים חיובית על אף קשיים חברתיים ונפשיים איתם הן עלולות 

להתמודד. בעוד שקבלה של הנטייה המינית נקשרת בקרב הומוסקסואלים לרווחה ותפקוד 

רה באופן ממוקד יותר טובים יותר על פני מגוון מדדים, נראה שבקרב ביסקסואלים היא קשו

. מיעוט הקשרים בין חשיפת הנטייה (1)ראו טבלה  לרמות נמוכות של אמוציות שליליות

המינית ומדדי רווחה ותפקוד יכול לרמוז על החלשות הרלוואנטיות של משתנה זה עבור 

. לבסוף, ממצאי (2)ראו טבלה  הסתגלותם של מבוגרים וזקנים המשתייכים למיעוטים מיניים

ר הנוכחי מראים שעמדות הנלוות לתהליך ההזדקנות מתקשרות באופן ייחודי לסיכונים המחק

 בבריאותם הנפשית של הומוסקסואלים מבוגרים וזקנים. 
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 מדגם העניים

של סקר הבריאות, ההזדקנות והפרישה  חלק הישראלימתוך ה לקחוהנתונים נ 

המציג מדגם ( SHARE; Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)באירופה 

 ירב תחומ רכסק ןתוכנ SHAREומעלה ובני זוגם ללא קשר לגיל.  50ארצי של ישראלים בני 

-תפקוד פסיכוכמו גם כלכלי, -נתונים על מצב בריאותי, חברתי עםשל האוכלוסייה המזדקנת, 

 טיסטיים מייצגיםסט אזורים 150-סוציאלי. ישראל ביצעה מדגם הסתברותי של משקי הבית ב

בגל השלישי, שנתוניו נאספו במהלך שנת דמוגרפיים. -קריטריונים גיאוגרפיים וסוציועל פי 

 משתתפים ישראלים.  2,600, רואיינו 2013

עוני אובייקטיבי )הכנסה של לצורך המחקר, חישבנו שלושה מדדים המייצגים עוני:  

עוני סובייקטיבי )מידה נמוכה של הכנסה החודשית בארץ(, החציון של הפחות ממחצית 

הצלחה "לסגור את החודש"( ועוני התנהגותי )הימנעות מפעילויות הדרושות לקיום תנאי 

 .חיים בסיסיים בשל מחסור כלכלי, כמו הימנעות מטיפולי שיניים והפעלת החימום בבית(

דים. כמו כן, יצרנו שתי קבוצות השוואה של עניים לעומת לא עניים בכל שלושת המד 

. ממוצע 885-1275עניים נע בין -ושיעור הלא 189-253שיעור העניים במדדים נע בין 

. שיעור 67עניים הוא היה -ובשלוש קבוצות הלא 67-69הגילאים בשלוש קבוצות העוני נע בין 

. 46%-35%ושיעור הגברים נע בין  65%-54%הנשים בקרב שלוש קבוצות העוני נע בין 

 .41%ושיעור הגברים היה  59%עניים היה -ש קבוצות הלאשיעור הנשים בקרב שלו

ביניהם באופן מובהק בעוצמה נמוכה עד בינונית: עוני  שלושת מדדי העוני היו קשורים 

 r(, עוני אובייקטיבי עם עוני התנהגותי )r = 0.13, p < 0.001אובייקטיבי עם עוני סובייקטיבי )

= 0.09, p < 0.001ועוני סובייקטיבי עם ,) ( עוני התנהגותיr = 0.40, p < 0.001.) 

מפרספקטיבה של פגיעות, בוצעו מספר רגרסיות כדי לבחון את הקשר בין שלושת  

מדדי העוני למשתני תפקוד ולמשתני המודל "חיפוש אושר בעולם עוין". בהשוואת עניים מול 

י, הסובייקטיבי עניים, בשמונת משתני התפקוד שנבדקו, נמצא כי מדדי העוני האובייקטיב-לא

וההתנהגותי היו בקשר מובהק, בהתאמה מימין לשמאל, עם חמישה מדדי תפקוד. כך, עניים 

 β = 0.07, p < 0.05; β = 0.16, pדיווחו על יותר קשיים במספר מגבלות תפקודיות יומיומיות )

< 0.001 β = 0.08, p < 0.01,( יותר דכאון ,)β = 0.11, p < 0.001 β = 0.25, p < 0.001; β = 

0.22, p < 0.001;,) ( יותר חרדהβ = 0.08, p < 0.05 β = 0.18, p < 0.001; β = 0.18, p < 

(, β = 0.14, p < 0.001; β = 0.07, p < 0.05; β = 0.12, p < 0.001(, יותר בדידות );0.001

 > β = -0.09, p < 0.01; β = -0.13, pומספר נמוך יותר של פעילויות באוריינטציה חברתית )

0.001 β = -0.10, p < 0.001;.) 
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עניים, נמצא כי רק העוני הסובייקטיבי והעוני -כמו כן, בהשוואת עניים מול לא

ההתנהגותי היו בקשר מובהק, בהתאמה מימין לשמאל, עם שלושה מדדי תפקוד נוספים. 

 = β = 0.15, p < 0.001, βעניים דיווחו על יותר קשיים במספר מגבלות תפקודיות מורחבות )

0.08, p < 0.01( )(, על יותר קומורבידיות )מספר מחלות β = 0.15, p < 0.001,β = 0.08, p < 

 (. β = 0.09, p < 0.001, β = 0.09, p < 0.001כרון בהווה )י( ועל יותר בעיות ז0.01

סובייקטיבי בשלושת משתני המודל "חיפוש אושר בעולם עוין" עוני אובייקטיבי,  

עניים. כך, -והתנהגותי היו בקשר מובהק, בהתאמה מימין לשמאל, בהשוואת עניים מול לא

 β = -0.13, p < 0.001 ,β = -0.23, p < 0.001 ,βעניים דיווחו על פחות שביעות רצון מהחיים )

= -0.18; p < 0.001( על פחות משמעות בחיים ,)β = -0.08, p < 0.05, β = -0.22, p < 0.001, 

β = -0.23, p < 0.001( ועל יותר תרחישי עולם עוין ,)β = 0.11, p < 0.01, β = 0.19, p < 

0.001, β = 0.16, p < 0.001.) 

מפרספקטיבה של חוסן, ממצא מעניין שנמצא מובהק בשלושת מדדי העוני מצביע על  

אקטואלי או הדיאלקטיקה בין המערכות החיוביות לבין משתנה העוני שמהווה איום 

פוטנציאלי )סוג של תרחיש עולם עוין(. ממצא זה הראה שבמצבי מצוקה או חסרון ישנו אפקט 

(, לפיו המערכות החיוביות מקיימות קשר קורלטיבי חזק יותר Amplificationשל "הגברה" )

ביניהן במצבי לחץ, ובכך מחזקות את האפשרות לנצל את השונות המשותפת שלהן במצבים 

 ורבות שלהן היא קריטית. שבהן המע

בכדי לבדוק אפקט זה, בוצעו שלושה ניתוחי רגרסיה היררכית. לאחר פיקוח על משתנים 

)גיל, מגדר, שפת ריאיון ]עברית, ערבית, רוסית[, רמת השכלה, מצב דמוגרפיים -סוציו

, נמצא קשר מובהק חזק יותר בין שביעות רצון מהחיים ומשמעות משפחתי, ומצב תעסוקתי(

נמצאו שלושה אפקטים מובהקים של אינטראקציה  עניים.-חיים בקרב עניים, בהשוואה ללאב

 B = 0.19, pזו, בהתאמה מימין לשמאל, בעוני אובייקטיבי, עוני סובייקטיבי ועוני התנהגותי )

< 0.01, B = 0.31, p < 0.001, B = 0.25, p < 0.001.) 

שישנו קשר חזק יותר בין שביעות רצון מהחיים  2לצורך המחשה, ניתן לראות בגרף 

 עניים )הקוו המקווקו(.-למשמעות בחיים בקרב עניים )הקו הרציף( בהשוואה ללא
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Figure 2. The relationship between life satisfaction and meaning in life as a function of 

subjective poverty. 
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 מדגם הנכים

שרואיינו  ,פיזית נכותמשתתפים מבוגרים עם  225 מקבוצה שלהנתונים נלקחו  

אנשים עם מוגבלויות פיזיות שהתרחשו במהלך לא נכללו ) 2015-2017למחקר זה בשנים 

של ישראלים דוברי עברית שגויסו מכל רחבי הארץ.  ותהשירות הצבאי(. זה היה מדגם נוח

אמצעי היה השימוש המתמיד בפיזית  נכותקריטריון ההכללה של משתתפים מבוגרים עם 

, כלומר, כיסא גלגלים, קביים, הליכון או מקל. המשתתפים גויסו באמצעות מרכזי עזר לניוד

דיור מוגן לקשישים, בתי אבות, עמותות , יום לקשישים, מועדונים חברתיים, קבוצות תמיכה

ונכים(. נכים ואמצעי תקשורת חברתיים )דפי פייסבוק, אתרים העוסקים בקשישים  למען

סיפקו הרשאה המקום הנהלות התקיימה לאחר שראיונות במסגרות מוסדיות, ההשתתפות ב

פנים, והיתר -מול-( בראיונות פנים79%מרבית איסוף הנתונים נעשה ) ונגישות למדגם.

 96-שנים ל 42בשאלון מקוון דרך המחשב או הטלפון הנייד. טווח גילאי המשתתפים נע בין 

( וחילונים 60.4%( ומרביתם היו נשים )10.87, סטיית תקן = 1578. שנים )ממוצע הגיל =

( הייתה השכלה תיכונית מלאה ומעלה, רובם 58.9%למרבית הנבדקים )(. 53.8%)

( דיווחו על 80.4%( דיווחו על מצב כלכלי ממוצע או אף גבוה מכך, ומרביתם )60.7%)

 חומרת נכות בינונית עד חמורה ביותר.

, 66.93שנים )ממוצע הגיל =  95-שנים ל 0הנכות או המגבלה נע בין הגיל בו קרתה 

שנים )ממוצע  91שנים ל  0(. משך הזמן מאז קרתה הנכות נע בין 21.37סטיית תקן = 

. הטווח של המשתנה ששיקלל את )15.98, סטיית תקן = 11.98השנים מאז הנכות = 

קביים, כסא גלגלים( והדיווח אמצעי העזר העיקרי לפי החומרה )בהתאמה מקל, הליכון/

)ממוצע השקלול =  15-2( היה בין 5-1)בסולם של העצמי על מידת התלות באמצעי העזר 

 (.4.03, סטיית תקן = 8.41

 במדגם זה ישנם שלושה חלקי ליבה:  

)דיווח עצמי של  הנכות חומרת)הגיל בו היא קרתה( ומשתנה  הנכות זמן. משתנה 1

 חומרתה(.

הקונצפטואלי של "חיפוש אושר בעולם עוין": רווחה סובייקטיבית )שביעות  . משתני המודל2

רצון מהחיים, רגש חיובי, ורגש שלילי(, משמעות בחיים )מטרה בחיים וצמיחה אישית( 

 ותרחיש עולם עוין )התקשרות חיובית והתקשרות שלילית עם ייצוגי העולם העוין(.

 משתנה דימוי הגוף. 3

המחשבות, המשאלות, ואת  לאופן שבו אנו חווים את גופנומתייחס  גוףהדימוי  

בנו. משתנה דימוי הגוף הינו רב מימדי, וכולל ארבעה התחושות והרגשות שגופנו מעורר 

אני מסוגל/ת פקטורים: אטרקטיביות גופנית )לדוגמא, 'אני נראה/ית טוב'(, סיבולת )לדוגמא, '



14 תקצירי ההרצאות בכנס "להזדקן בעולם עוין: חוסן או פגיעות?"    

 

'(, יכולת ספורטיבית )לדוגמא, 'יש לי התעייףלהיות פעיל/ה פיזית לתקופת זמן ארוכה מבלי ל

כישורי ספורט טובים'( וכוח פיזי )לדוגמא, 'אני מרגיש/ה חזק/ה פיזית'(. נושא דימוי הגוף אינו 

נחקר דיו באוכלוסיה המבוגרת ובמיוחד בקרב אנשים מבוגרים בעלי נכות ומוגבלויות 

מוגבלויות בתנועה המסתייעים בתנועה. דימוי הגוף רלוונטי במיוחד עבור אנשים בעלי 

במכשיר עזר לניוד בכך שהנכות הפיזית נראית לעין ומשפיעה על האופן בו האדם והחברה 

 תופסים את הגוף שלו. 

כדי לבדוק את הקשרים בין דימוי לגוף למשתני המודל של "חיפוש אושר בעולם עוין",  

דמוגרפיים והמשתנה -ם סוציובוצעו שבעה ניתוחי רגרסיה היררכית. לאחר פיקוח על משתני

המשקלל את סוג מכשיר העזר לניוד והתלות בו, נמצא כי דימוי הגוף היה קשור באופן 

 ,(β = 0.44, p < 0.001) רגש חיובי ,(β = 0.34, p < 0.001) מובהק עם שביעות רצון מהחיים

 = β) צמיחה אישית, (β = 0.33, p < 0.001) , מטרה בחיים(β = -0.16, p < 0.05) רגש שלילי

0.27, p < 0.001), התקשרות חיובית (β = 0.50, p < 0.001) והתקשרות שלילית עם ייצוגי ,

  (.β = -0.18, p < 0.05) העולם העוין

מפרספקטיבה של חוסן מול פגיעות, נמצא קשר חיובי מובהק בין דימוי גוף לבין הגיל בו 

 = r)וקשר שלילי מובהק בין דימוי גוף לבין חומרת הנכות (, r = 0.19, p < 0.05)קרתה הנכות 

-0.18, p < 0.05) לא נמצא קשר מובהק בין הגיל בו קרתה הנכות לבין חומרת הנכות. כדי .

לבדוק זאת לעומק, בוצע ניתוח רגרסיה בו המשתנה התלוי הוא דיווח עצמי של חומרת 

על  "חמורה ביותר"(. לאחר פיקוח 5-"לא חמורה כלל" ו 1, כאשר 1-5הנכות )בסולם של 

דמוגרפיים ומשתנה הנכות המשוקלל מהניתוח הקודם, נמצא אפקט עיקרי -משתנים סוציו

 ( = p < 0.01-B ,0.19) ואפקט אינטראקציה מובהק (0.05p 0.19, -=  β >) מובהק לדימוי גוף

העצמי של חומרת לבין הדיווח דימוי הגוף הגיל בו קרתה הנכות מיתן את הקשר בין  לפיו,

 הנכות.

המופיע בהמשך כי דימוי גוף חיובי יותר התקשר לדירוג נמוך יותר של  3ניתן לראות בגרף 

חומרת הנכות, אך רק בגיל מבוגר יותר בו קרתה הנכות. כלומר, דימוי גוף רלוואנטי לתפיסה 

 חיובית יותר של תפקוד ככל שהגיל שבו קרתה הנכות היה גבוה יותר.
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Figure 3. Two-way interaction between age when physical disability occurred and physical 

self-concept predicting self-rated severity of physical disability among participants with 

physical disabilities. 
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 ?להזדקן בעולם עוין: חוסן או פגיעּות �
 יזי ונפשי בתהליך ההזדקנות שלחקירה של תפקוד פ  

 עניים, נכים, הורים שכולים, והומוסקסואלים  

 בהתבסס על מחקר במימון משרד המדע והטכנולוגיה  

 אביב-לאוניברסיטת ת, 3.7.17יום שני,  �

�  

 :כנסקציר ההרצאה בת  

  מצאים ממדגמי ההורים השכולים והנכיםמ :התמודדות עם טראומה ממרחק הזמן  

 ד"ר רינת ליפשיץ  

מחקרים רבים עוסקים בהשפעות השליליות הנובעות מאירוע טראומטי. אירוע כזה, המוגדר 

, (Janoff-Bulman, 1992) כאירוע המשנה את תפיסת העולם ואת מצבו הרגשי של האדם

יכול להיות למשל אבדן אדם קרוב ואבדן יכולות בסיסיות של תפקוד. חוקרים מראים כי על 

שמעותית שכיחים אמנם מיד לאחר הטראומה, אולם כעבור ציר הזמן, תסמיני מצוקה מ

מספר חודשים מזמן האירוע יורדת שכיחותם אצל רוב הנחשפים. עם זאת, הזמן אינו גורם 

 מרפא בהכרח והוא אף עלול להוות גורם משמר של הטראומה. 

המדגם הראשון המוצג כאן מתמקד בהורים השכולים אשר איבדו ילד בתאונה או מחלה. 

קרה של שכול הורי, קשה יותר להשתמש בהנחות הכלליות לגבי תהליך אבל נורמטיבי במ

והסתגלות לפרידה, היות ומדובר באבדן ייחודי הנושא עמו השפעות עזות ועמוקות לשארית 

במחקר הנוכחי נמצא כי זמן רב יותר . (Lieberman, 1989; Rubin, 1993) חייהם של ההורים

(, β = -.301, p < .05לרמה נמוכה יותר של סיפוק מהחיים )מאז האובדן נקשר, מחד, 

 ,β = -.189(, רמת חרדה נמוכה יותר )β = -.232, p < .01ומאידך, לרמת דיכאון נמוכה יותר )

(, דיווח על β = -.385, p < .001(, רמת אבל מורכב נמוכה יותר ) p = .06מובהקות שולית

 (Neuroticism) ת דומיננטיות של תכונת הנוירוטיות( ופחוβ = -.249, p < .05פחות מחלות )

((β = -.242, p < .05 ,כל זאת תוך פיקוח על משתנים סוציו דמוגרפיים )גיל, מין, השכלה ,

 דתיות, מצב משפחתי, תפישת בריאות, מצב כלכלי(. 

הסבר אפשרי לממצא מורכב זה של חיים בחוסן לצד פגיעות יכול להתבסס על 'המודל 

על פיו, יתכן והורים שכולים מדווחים על תפקוד (. Rubin, 1990; 1999) מסלולי של האבל'הדו 

הולך ומשתפר עם הזמן מאז אבדן הילד, אך עם זאת ממשיכים לקיים מערכת יחסים 

משמעותית עם הילד שמת. ניתן לומר כי גם במחקר הנוכחי נראה מתח דיאלקטי מתמיד בין 

לעומת פגיעות של ההורים השכולים, אולם הממצאים מראים שני החלקים של חוסן/עמידות 

על חוסן משמעותי יותר מאשר פגיעות ככל שעבר זמן רב יותר מהאובדן, בשונה מגישות 

אחרות הקיימות בספרות. מתח דיאלקטי זה הוא ככל הנראה חלק מתהליך ההסתגלות 

ודדות וניהול של חיי המקשר בין האבדן והשפעותיו יחד עם תהליך ההזדקנות, ומולם התמ
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-משפחה ותפקוד חברתי. עם זאת, היות וישנן גישות הטוענות כי בגיל הזקנה תתכן רה

אקטיבציה של תהליך האבל וההתמודדות עם הטראומה, וכי קיימת שונות רבה לביטויי 

(, ניתן לטעון, לאור הממצאים מהמדגם 2005טור ומלקינסון, -האבל בתקופת הזקנה )בר

 יתכן וישנן פגיעויות נוספות, סמויות יותר מהעין, שלא נתגלו במדגם זה.הנוכחי, כי 

המדגם השני שנבחר להיות מוצג בכנס תחת נושא זה מתמקד במבוגרים נכים הסובלים 

ממוגבלות פיזית ואינם מסוגלים לבצע פעולות תנועה ללא מכשיר עזר. מוגבלות תפקודית 

תקדמות של מחלה )לדוגמה, סרטן, ניוון יכולה להיות מולדת או נרכשת, ומקושרת לה

 ,Livneh & Antonak) שרירים( או לפציעה טראומטית )למשל, פגיעה בעמוד השדרה(

 Subjective) בספרות נמצא כי מוגבלות תפקודית קשורה באופן שלילי לשלומות .(2005

well-being )בקרב זקנים וכי תתכן פגיעה גם במדדי תפקוד נפשי נוספים (Steptoe, de 

Oliveira, Demakakos & Zaninotto, 2014) . במחקר הנוכחי נמצא )תוך פיקוח על המשתנים

דמוגרפיים כגון גיל, מין וכו'( כי ככל שעובר יותר זמן מאז הנכות, הנכים מדווחים על  -הסוציו 

( β = .226, p < .01(, רמה גבוהה יותר של צמיחה אישית )β = -.200, p < .05פחות מחלות )

(, אך זאת במקביל להתקשרות חיובית נמוכה יותר β =.187, p < .05ומציאת מטרה בחיים )

-מסמן התמודדות פרו HWS - Positive Engagement עם תרחישי העולם העוין )המשתנה

(. כל אלו β = -.201, p < .05) )אקטיבית עם דימויים של איומים וסכנות לשלמותו של האדם

ן של קבוצת הנכים בהתמודדות לאורך זמן עם הנכות, אך לצד תחושת מעידים על חוס

 פגיעות. 

דמוגרפיים( בעזרת -בנוסף, בניתוחי אינטראקציה )תוך פיקוח על המשתנים הסוציו 

( נמצא כי נכים מבוגרים הנמצאים במצב של התקשרות 5ו  4ראו גרפים ) PROCESS תוכנת

שמשמעותה דימויים  ,HWS-Negative Engagement) שלילית גבוהה עם ייצוגים של עולם עוין

בולטים של איומים וסכנות לשלמותו הפיסית או הנפשית של האדם(, מראים כי עם הזמן 

 B =.118, pשעבר מהופעת הנכות הם מדווחים באופן יחסי על יותר תחושת סיפוק מהחיים )

(. עם זאת, במצב של ADL  ,B =.145, p < .01 (, אך גם יותר קשיים תפקודיים )יותר05. >

הנכים  ,(HWS-Positive Engagement) התקשרות חיובית גבוהה עם ייצוגים של עולם עוין

מראים כי עם הזמן שעבר מהופעת הנכות הם מדווחים באופן יחסי על יותר סימפטומים 

(. מול קשר B =.195, p < .001( ורמת חרדה גבוהה יותר )B =.231, p < .001דיכאוניים )

מורכב זה עם ממד הזמן של הנכות, יש לציין, כי כצפוי מתקיים אפקט עיקרי מובהק, שלפיו 

)לעומת נמוכה( עם ייצוגים של עולם  התקשרות שלילית גבוההלנכים הנמצאים במצב של 

יש בסך הכול פחות סיפוק מהחיים ולרוב גם יותר קשיים תפקודיים; במקביל, לנכים  -עוין 

יש  -)לעומת נמוכה( עם ייצוגים של עולם עוין  התקשרות חיובית גבוהההנמצאים במצב של 

פחות דיכאון וחרדה. ייתכן שהסבר לממצאים נעוץ בכך שנכים מבוגרים צפויים באופן 
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אדפטיבי לגלות התקשרות שלילית גבוהה יותר עם ייצוגים של עולם עוין מאשר אוכלוסייה 

הממצא כי ההתקשרות השלילית הגבוהה קשורה רגילה )ללא מגבלה תפקודית בולטת(, ולכן 

ליותר סיפוק מהחיים עם התארכות הזמן מאז הנכות מעיד על חוסן ולאו דווקא על פגיעות. 

מנגד, נראה כי התקשרות חיובית גבוהה עם ייצוגים של עולם עוין בקרב הנכים עלולה להיות 

ות. ניתן לומר כי ממצאים קשורה דווקא לפגיעות, ולא לחוסן, עם התארכות הזמן מאז הנכ

אלו מראים מחד על חוסן של הנכים המבוגרים ועל אפשרות לשיפור בתפקודם לאורך זמן 

הנכות, כך שלפחות חלקם מצליח להגיע לשלב של הסתגלות חיובית לחייהם עם המוגבלות, 

להפנים את מצבם הנוכחי ואף לחפש משמעות ומטרות אישיות. אולם יחד עם זאת, נראה כי 

יימת במקביל פגיעות כאשר, עם הזמן, בעיקר בגילים מתקדמים, פוחתת יכולתם להתמודד ק

  באקטיביות עם תרחישי העולם העוין הקשורים לצירוף של זיקנה ונכות גם יחד.
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         (a)                                 (b)       

 

 

 

 

 

Figure 4. The relationship between time since disability and (a) life satisfaction or (b) ADL as 

a function of negative engagement with the hostile-world scenario. Timedisabled = time since 

disability, HWSNE = negative engagement with the hostile-world scenario, ADL= difficulties 

in performing basic self-care activities of daily living. 

            (a)                        (b)                   

 

 

 

 

 

Figure 5. The relationship between time since disability and (a) anxiety or (b) depression as a 

function of positive engagement with the hostile-world scenario. Timedisabled = time since 

disability, HWSPE = positive engagement with the hostile-world scenario. 

  



20 תקצירי ההרצאות בכנס "להזדקן בעולם עוין: חוסן או פגיעות?"    

 

 ?תּולהזדקן בעולם עוין: חוסן או פגיע

 חקירה של תפקוד פיזי ונפשי בתהליך ההזדקנות של

 והומוסקסואלים עניים, נכים, הורים שכולים,

 בהתבסס על מחקר במימון משרד המדע והטכנולוגיה

 אביב-לאוניברסיטת ת, 3.7.17יום שני, 

 

 :כנסקציר ההרצאה בת

 מאתגרים חיים מצבי עם התמודדות כדרכי התשה מול פיצוי

 ד"ר כפיר יפרח

 רקע

רווחה סובייקטיבית ומשמעות בחיים הן שתי מערכות פסיכולוגיות חיוביות המקיימות דפוסי 

יחסים מגוונים עם מערכת תרחישי העולם העוין כחלק מהמאמץ לתפקד ולקיים איכות חיים 

( Shrira et al., 2015אל מול תנאי מצוקה וקושי. מספר מחקרים, שחלקם פורסמו )למשל, 

דיווחו על דפוסי יחסים אלה שמעודדים ומאפשרים הסתגלות חיובית וחלקם טרם פורסמו, 

בתנאים שונים וייחודיים של טראומה וחסר. בהרצאה נעסוק בשני ביטויים משלימים של 

אחת המערכות החיוביות קשורה באופן חזק  -פיצוי  יחסידפוסי יחסים בין המערכות הללו: ב

לת בעוצמה נמוכה. בכך, שתי המערכות יותר לתפקוד רצוי כאשר המערכת השנייה מופע

 - יחסי התשהמשלימות זו את זו ובעת הצורך ממלאות את המקום אחת של השנייה. ב

הפעלה נמוכה של אחת המערכות החיוביות כרוכה בקשר חלש יותר של המערכת החיובית 

ות השנייה לתפקוד רצוי. כלומר, שתי המערכות החיוביות מאבדות את כוחן ואת הרלוואנטי

שלהן לתפקוד במצב חמור של קושי ועומס נפשי. נבחן את דפוסי היחסים הללו כפי שבאו 

 לידי ביטוי בשניים ממדגמי המחקר: מדגם העניים ומדגם הגאים.

 מדגם העניים

עניים, הראו יחסי פיצוי -במדגם זה נמצא דפוס יחסים מעורב, לפיו עניים, בהשוואה ללא

ות החיוביות למדדי תפקוד מסוימים ויחסי התשה משמעותיים יותר בקשר של המערכ

-משמעותיים יותר בקשר שלהן למדדי תפקוד אחרים. כל העיבודים פיקחו על משתנים סוציו

דמוגרפיים )גיל, מגדר, שפת ריאיון ]עברית, ערבית, רוסית[, רמת השכלה, מצב משפחתי, 

 ומצב תעסוקתי(.

צאו בקשר של המערכות החיוביות עם מדדי המשמעותיים יותר בקרב עניים נמ יחסי הפיצוי

, כמו Activities of Daily Living, ADLבסיסיות )-התפקוד הבאים: מספר מגבלות תפקודיות

מטר, אפקט שנמצא תוך שימוש במדד העוני האובייקטיבי וההתנהגותי  100קושי ללכת 
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מגבלות  ( ומספר B = 0.09, p < 0.05,B = 0.11, p < 0.01בהתאמה מימין לשמאל 

, כמו קושי לקנות Instrumental Activities of Daily Living, IADLמורחבות )-תפקודיות

מצרכים, אפקט שנמצא תוך שימוש במדד העוני האובייקטיבי וההתנהגותי בהתאמה מימין 

, 6a(. כפי שניתן לראות בגרף מספר B = 0.09, p < 0.01 ,B = 0.09, p < 0.05לשמאל, 

בקרב עניים, הקשר של משמעות בחיים למספר נמוך יותר של מגבלות תפקודיות היה חזק 

יותר במצב של רווחה סובייקטיבית נמוכה יותר )המבוטאת בשביעות רצון נמוכה יותר 

מהחיים(. כלומר, נראה שהמשמעות בחיים הייתה חשובה יותר לתפקוד רצוי במצב של צורך 

ו היא פיצתה על הרמה הנמוכה של הרווחה הסובייקטיבית. )הימצאות בעוני מובהק(, שב

 מראה שיחסי הפיצוי בקרב אנשים שאינם עניים היו חלשים יותר.  6bגרף 

            (a) Objectively poor                     (b) Objectively not poor                   

 

Figure 6. Three-way interaction between meaning in life, life satisfaction, and objective 

poverty predicting ADL (limitation in activities of daily living) among (a) objectively poor 

and (b) objectively not poor. 

בקשר של המערכות החיוביות עם מדדי  משמעותיים יותר נמצאו בקרב עניים יחסי התשה

 > B = -0.12, pהתפקוד הבאים: חרדה )אפקט שנמצא תוך שימוש במדד העוני ההתנהגותי, 

( B = 0.10, p < 0.05(, בדידות )אפקט שנמצא תוך שימוש במדד העוני הסובייקטיבי, 0.01

)אפקט שנמצא תוך שימוש במדד העוני  ומספר פעילויות בעלות אוריינטציה חברתית

 > B = -0.16, p < 0.01 ,B = -0.12, pהאובייקטיבי והסובייקטיבי בהתאמה מימין לשמאל, 

, בקרב עניים, הקשר של משמעות בחיים לרמה a7(. כפי שניתן לראות בגרף מספר 0.01

ותר )המבוטאת נמוכה יותר של בדידות היה חלש יותר במצב של רווחה סובייקטיבית נמוכה י

בשביעות רצון נמוכה יותר מהחיים(. כלומר, נראה שמשמעות בחיים נעשתה פחות חשובה 

לתפקוד רצוי במצב של צורך )עוני( בו התקיימה רמה נמוכה של רווחה סובייקטיבית. התשה 

מראה שדפוס יחסים הפוך  7bבמערכת חיובית אחת לוותה בהתשה גם בשנייה. גרף 

 שאינם עניים.התקבל בקרב אנשים 
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      (a) Objectively poor                     (b) Objectively not poor                   

  

Figure 7. Three-way interaction between meaning in life, life satisfaction, and objective 

poverty predicting loneliness among (a) objectively poor and (b) objectively not poor. 

 מדגם הגאים

במדגם זה נמצאו יחסי פיצוי משמעותיים יותר בקרב הומוסקסואלים בהשוואה 

להטרוסקסואלים, בעוד שיחסי התשה נמצאו משמעותיים יותר בקרב ביסקסואלים בהשוואה 

דה, מקום דמוגרפיים )גיל, ארץ לי-להטרוסקסואלים. כל העיבודים פיקחו על משתנים סוציו

 מגורים ]בעיר, מחוצה לה[, רמת השכלה, מצב זוגי, הורות, מצב כלכלי ורמת דתיות(.

משמעותיים יותר נמצאו בקרב הומוסקסואלים בהשוואה להטרוסקסואלים בקשר  יחסי פיצוי

 > B = 0.28, pשל המערכות החיוביות עם מדדי התפקוד הבאים: סימפטומים דיכאוניים )

 ADL ,B( ומספר מגבלות תפקודיות )B = 0.32, p < 0.05ביקורים אצל הרופא )(, מספר 0.05

= -0.51, p < 0.05 לדוגמה, בגרף מספר .)a8  ניתן לראות שבקרב הומוסקסואלים הקשר של

צמיחה אישית למספר נמוך יותר של ביקורי רופא היה חזק יותר במצב של רגש חיובי נמוך 

ים, המיוצגת על ידי צמיחה אישית, הייתה יותר יותר. כלומר, נראה שמשמעות בחי

רלוואנטית לתפקוד רצוי בעת רמה נמוכה של רווחה סובייקטיבית, המיוצגת על ידי רגש 

מראה שבקרב  8bחיובי. ממצא זה מצביע על יחסי פיצוי בקרב ההומוסקסואלים. גרף 

 ההטרוסקסואלים נמצא דפוס ממצאים הפוך, המצביע על יחסי התשה. 
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        (a) Gay men                                 (b) Heterosexual men                   

  

Figure 8. Three-way interaction between personal growth, positive affect, and sexual 

orientation predicting number of doctor visits among (a) gay men and (b) heterosexual men. 

משמעותיים יותר נמצאו בקרב ביסקסואלים בהשוואה להטרוסקסואלים בקשר  יחסי התשה

 ,B = -0.48של המערכות החיוביות עם מדדי התפקוד הבאים: קומורבידיות )מספר מחלות, 

p < 0.05( סימפטומים דיכאוניים ,)B = -0.35, p < 0.01( ודיווח על מצב בריאותי )B = 0.30, 

p < 0.05.)  לדוגמה, בגרף מספרa9  ניתן לראות שבקרב ביסקסואלים הקשר של מטרה

בחיים לבריאות מדווחת טובה היה חלש יותר במצב של רגש חיובי נמוך יותר. כלומר, נראה 

שמשמעות בחיים, המיוצגת על ידי מטרה בחיים, הייתה פחות רלוואנטית לתפקוד רצוי בעת 

קטיבית, המיוצגת על ידי רגש חיובי. ממצא זה מצביע על יחסי רמה נמוכה של רווחה סוביי

מראה שבקרב ההטרוסקסואלים נמצא דפוס ממצאים  b9התשה בקרב הביסקסואלים. גרף 

 הפוך, המצביע על יחסי פיצוי.

        (a) Bisexual men                                 (b) Heterosexual men                   

  

Figure 9. Three-way interaction between purpose in life, positive affect, and sexual 

orientation predicting self-rated health among (a) bisexual men and (b) heterosexual men. 
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 סיכום

דפוסי היחסים בין המערכות החיוביות לתפקוד רצוי מציבים אפשרויות מנוגדות. מחד, ישנה 

האפשרות של הסתגלות חיובית, בעת שמערכת חיובית אחת מפצה על חולשת הפעילות של 

המערכת החיובית השנייה. מאידך, ישנה האפשרות של פגיעה בתפקוד, כשמתרחשת 

ת החיוביות. ממצאי המחקר מעלים את האפשרות התשה, או דעיכה, משותפת של המערכו

שיחסי הפיצוי וההתשה מתקיימים במצבים שונים, בהתאם לצרכים המיוחדים של אנשים 

מבוגרים וזקנים. ממדגם העניים עלתה האפשרות שעניים נעזרים בפיצוי במטלות תפקודיות 

אישיים מורכבים -, אך ניצבים בפני התשה אל מול מצבים נפשיים וביןADLבסיסיות, כמו 

יותר, כמו התמודדות עם בדידות. מדגם הגאים הראה שתפקודם הרצוי של הומוסקסואלים 

נשען על יחסי פיצוי בין המערכות החיוביות, בעוד שהמערכות החיוביות של ביסקסואלים 

נוטות להתשה. קבלה חברתית ופיתוח אסטרטגיות נפשיות להתמודדות טובה עם אתגרים 

אישיים המלווים סטאטוס של מיעוט חברתי עשויים לעמוד בבסיס יחסי הפיצוי -אישיים ובין

אישיים הייחודיים -שנמצאו אצל הומוסקסואלים. לעומת זאת, האתגרים הנפשיים והבין

 הניצבים בפני ביסקסואלים עשויים להסביר את יחסי ההתשה שנמצאו בקרבם.
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 ?תּולהזדקן בעולם עוין: חוסן או פגיע

 תפקוד פיזי ונפשי בתהליך ההזדקנות שלחקירה של 

 עניים, נכים, הורים שכולים, והומוסקסואלים

 בהתבסס על מחקר במימון משרד המדע והטכנולוגיה

 אביב-לאוניברסיטת ת, 3.7.17יום שני, 

 

 :כנסקציר ההרצאה בת

 ומתודולוגיות אתיות המחקר: סוגיות של הקלעים מאחורי

 בלובשטיין עירית ר"ד

 

ביצוע מחקר בנושאים של חוסן ופגיעות באוכלוסיות המחקר הפגיש את החוקרים 

והמראיינים עם סוגיות ודילמות מחקריות ואנושיות. את ביצוע המחקר על הזדקנות בעולם 

עוין ליוו ישיבות שבועיות בהן נידונו, מעבר לנושאים תפעוליים, סוגיות ודילמות אלו. 

בהם תיעוד  4/2017 -ועד ל 10/2015 -חקר שנערכו בין הסיכומי ישיבות מ 66בהסתמך על 

מפורט של תכני הישיבות, זוהו הנושאים המרכזיים אשר העסיקו את צוות המחקר משלב 

ההיערכות לאיסוף הנתונים של מדגם הנכים ומדגם ההורים השכולים ועד לסיום איסופם. 

נקודות מבט: צרכי החוקרים, ניתוח איכותני של תכני הישיבות זיהה עיסוק בצרכים משלוש 

 צרכי המרואיינים וצרכי המחקר. 

ידוע ומתועד בהרחבה בספרות מחקרית  -מנקודת מבט של צרכי החוקרים 

ותיאורטית כי אנשי מקצועות הבריאות אשר נחשפים לסיפורי חיים טראומטיים סובלים 

 ,Cohen & Collens) 1או עקיפה ותשישות החמלה  לעיתים מטראומטיזציה משנית

2013;Figley & Ludick, 2017;McCann & Pearlman, 1990  .) קיים תיעוד מצומצם של

 ,Dickson-Swift, Kames, Kippen & Liamputtong) מצוקה רגשית בקרב חוקרים איכותניים

ואין כמעט מודעות לכך שגם חשיפה קצרת טווח ומובנית יחסית של חוקרים במסגרת ( 2008

ן המחקר הנוכחי(, עלולה לעורר תחושות של פגיעות וסימנים של מחקר כמותי )אופ

טראומטיזציה משנית או עקיפה. שיח רפלקטיבי של החוקרים והמראיינים על חוויותיהם 

"הפגיעות והחוסן של החוקר". -בשלב ביצוע הראיונות זיהה את מה שניתן להמשגה כ

                                                           
1
(. Baird & Kracen, 2006; Figley & Ludick, 2017) קיימת חוסר בהירות בספרות לגבי ההבחנה בין מושגים אלו 

( Secondary traumatization/Secondary traumatic stress disorder) ,  מקובל להגדיר טראומטיזציה משניתבהסתייגות זו
 אשר קורה לרוב אצל איש מקצוע כתוצאה מחשיפה להתנסויות טראומטיות של אחרים PTSD-כסינדרום כמעט זהה ל

(Canfield, 2008; Figley, 1995 .) הרואים בו מושג זהה לתשישות החמלהיש (Figley, 2003  .)טראומטיזציה עקיפה 
(Vicarious traumatization)  קשורה יותר לשינויים בסכמות של המטפל. שינויים בתפיסת העצמי, האחר והעולם כתוצאה

 ;McCann & Pearlman, 1990 ) ממעורבות אמפטית עם חומרים טראומטיים, המשולבת עם האחריות או המחוייבות לסייע

Pearlman & Saakvitne, 1995) . 
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 ,Fried & Fisher) מתועד בספרותבדומה ל, Moral stress)) בתחום הפגיעות זוהה לחץ אתי

אשר כלל דאגה והתלבטות בנושאים הקשורים לאינטראקציה עם המרואיין כמו , (2016

למשל, באיזו מידה קיום הריאיון מעצים את תחושות המצוקה אצל המרואיין והאם וכיצד ניתן 

קרים כמו כן עלתה אצל החו לדאוג לשלום המרואיין תוך שמירה על השגת מטרות המחקר?

המודעות להיתכנות של תרחישי עולם עוינים בחייהם כולל סימנים של טראומטיזציה משנית 

או עקיפה. בתחום החוסן של החוקר יש לציין כי ההכרה בפגיעות החוקר הביאה לעיסוק 

כגון הוספת ( Collegial support) וללמידה בתחום הטראומטיזציה וליצירת מקורות תמיכה

יצירת קבוצת דיון וירטואלית. כמו כן, חשיפת החוקרים גם לחוסן של ישיבות מראיינים ו

המרואיינים ולמשמעות שהם מצאו בהשתתפות במחקר חיזקה ותיקפה את עבודת 

החוקרים. כלומר, במקביל לפגיעות ולחוסן המשתקפים בממצאי המחקר כפי שיוצגו בכנס 

 זה, עלו תחושות של פגיעות וחוסן אצל החוקרים. 

הקשר עם המשתתפים, בעיקר במדגם ההורים  –מנקודת מבט של צרכי המרואיינים 

השכולים, היה טעון מאוד מבחינה רגשית. הדבר ניכר החל משלב יצירת הקשר הראשוני 

הטלפוני, עוד לפני תחילת הריאיון עצמו. במהלך הניסיון לאתר הורים שכולים הובן כי אופן 

רגון כלשהו. ראיונות מאוד ולרוב תיעשה ללא תיווך של אית הפנייה להורים חייבת להיות איש

עם הורים שכולים התקיימו בביתם, לעיתים בסביבה הטבעית בה הבן/הבת שנפטרו חיו, כך 

שההכרות הראשונית עם ההורה כללה פעמים רבות גם הכרות עם אופן שימור הזיכרון 

לאבדן. מעבר לאופן הפנייה  באמצעות צילומים, חפצים אישיים או סיפור האירוע שהביא

איון והנגיעה בנושאים יהמותאם אישית, לעיתים, בשל הרגשות אשר הוצפו במהלך הר

רגישים מאוד, עלה הצורך להציע למרואיין אפשרויות ומקורות לתמיכה ולסיוע. צורך זה נענה 

ך בעזרת גיבוש ערכת עזרה ראשונה נפשית למרואיין. לצד הצורך לשתף בכאב התחוור תו

כדי איסוף הנתונים כי עבור חלק  מהמשתתפים, עצם קיום הראיונות היה בעל משמעות 

עבורם בכך שהוא היווה הזדמנות להשמיע את קולם ולהיווכח כי הם מסוגלים לשוחח על 

הנושא ומצבם טוב ממה שחשבו )כך למשל, אחת המרואיינות אמרה: "בסוף ראיון יצאתי 

ני לחזור. כאשר חזרתי אמרה שהיה לה חשוב לשתף מביתה של האישה והיא ביקשה ממ

אותי שעל אף שהראיון עוסק בנושא הכואב לה ביותר, היא יוצאת ממנו בתחושה טובה. טרם 

הראיון היא הייתה בטוחה שתמצא עצמה ממוקמת במקום אחר על הסקאלות, אך התשובות 

אנליזה על -, מטהשענתה הוכיחו לה שהיא במקום טוב יותר והדבר שימח אותה"(. ואכן

תגובות של משתתפים במחקרי טראומה מראה שלצד המצוקה הנחווית יש גם תולדות 

(. יש Jaffe, DiLillo, Hoffman, Haikalis & 2015, Dykstra) חיוביות להשתתפות במחקר

לציין כי לעומת מדגם ההורים השכולים, הראיונות של מדגם הנכים התקיימו לרוב במרכזי 

ות דיור בשעות הפעילות, ייתכן ועובדה זו השפיעה על הוויסות הרגשי היחסי יום או במסגר

 של מרואיינים אלו. 
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לבסוף מנקודת מבט של צרכי המחקר עלו שאלות מתודולוגיות לגבי אופן המדידה 

סולמות תגובה מסוג . Weil, 2015))למשל,  המתאים לגיל המבוגר ואשר מתועדות בספרות

ד במחקרים כמותיים, אינם תמיד מובנים או אינטואיטיביים ליקרט אשר מקובלים מאו

באוכלוסייה המבוגרת ולעיתים קרובות המראיין נדרש לתווך עבור המשתתף את אופן 

התגובה. שאלות נוספות אשר עלו הן כיצד ניתן לקבוע האם המשתתף כשיר מבחינה 

איינים השונים והאם קוגניטיבית להשתתף במחקר, כיצד דואגים לאחידות המדידה בין המר

 דחיית ראיונות או ביטולם הוא סימן להתנגדות. 

הרצאה זו תציג את שלושת סוגי הצרכים אשר זוהו במהלך ביצוע המחקר, את 

ההתמודדות עימם, את האופן שבו הקשב לצרכים אלו תוך כדי ביצוע המחקר איפשר ותמך 

 מחקר. בנגיעה בנושאים רגישים ומשפיע כעת על הטיפול בנתוני ה

 

 


