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Abstract 



 ותרשימים   לוחות

  .המחקר קבוצת לפי דמוגרפיים סוציו משתנים: 1 לוח

 ימפטומים פוסט טראומטיים, חשיפה עצמית ומדדי בריאות נתפסת בקרב קבוצת המחקר. : ס2לוח 

: ממוצעים וסטיות תקן של מדדי דיפרנציאציה של העצמי, חשיפה עצמית והבריאות הנתפסת בקרב נשות 3לוח 

 .  T1פדויי שבי הלוקים בהפרעת דחק פוסט טראומטית ב 

ה עצמית הבודקים את הקשר בין סימפטומים פוסט טראומטיים : מבחנים סטטיסטיים מרובים של חשיפ4לוח 

 ומדדי הבריאות הנתפסת.

 : קורלציה פנימית בין משתני המחקר. 5לוח 

 פוסט טראומטיים ובריאות נתפסת. סימפטומיםשל העצמי כמקשרת בין  דיפרנציאציה: 1תרשים 

 .מטיים והדירוג העצמי של הבריאותשל העצמי כמקשרת בין סימפטומים פוסט טראו דיפרנציאציה: 2תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תקציר . 1



בשנים האחרונות התעצמה ההבנה שמאחורי כל נפגע טראומה נמצאים גם בני משפחה אשר חווים  

באופן מסוים את הטראומה ממקור שני. מחקר זה הינו חלק ממחקר אורך, אשר מבקש לחקור את השלכות  

דויי שבי ממלחמת יום הכיפורים. המחקר בוחן כיצד חייה של בת הזוג  השבי של בן הזוג על חייהן של נשות פ

מושפעים מטראומת בעלה פדוי השבי, בדגש על השפעת נוכחותם של סימפטומים פוסט טראומטיים. בדיקה זו 

תעשה באמצעות התמקדות בשלושה משתנים עיקריים: חשיפה עצמית, דיפרנציאציה של העצמי כמתווכים של 

 ת. הבריאות נתפס

אשר מהוות את  נשותיהם של פדויי שבישתי קבוצות של נשים. הראשונה כללה את במחקר השתתפו 

בנות זוג. בגל  90לקחו חלק (, T1)לאורך העבודה יקרא  2003. בגל המדידה הראשון שנערך בשנת קבוצה המחקר

ג. הקבוצה השנייה, אשר בנות זו 116(, לקחו חלק T2)לאורך העבודה יקרא  2011המדידה השני שנערך בשנת 

היוותה את קבוצת הביקורת, מנתה נשות לוחמים שנלחמו במלחמת יום הכיפורים ולא נשבו. בגל המדידה  

בנות זוג. משתתפות המחקר מילאו  56(, לקחו חלק T2בנות זוג ובגל המדידה השני ) 76(, לקחו חלק T1הראשון )

רמת , עצמית חשיפה רמת, טראומטית הפוסט נתהתסמו שאלונים לדיווח עצמי, בהם המשתנים הבאים:

 הדיפרנציאציה של העצמי ותפיסת הבריאות העצמית של הנשים.

תחילה, נבדק במחקר האם קיימים הבדלים בין נשות פדויי שבי לבין קבוצת הביקורת, בהתייחס למשתני 

סימפטומים פוסט  המחקר. בהמשך, נבדקו הזיקות בין רמות החשיפה העצמית ודיפרנציאציה לקיומם של

 טראומטיים אצל האישה ותפיסת הבריאות שלה את עצמה. 

הממצאים מראים כי נשות פדויי השבי אשר הראו סימפטומים פוסט טראומטיים רבים יותר, הציגו  

בהתאמה בריאות נתפסת שלילית יותר ודיווחו על תלונות סומאטיות רבות יותר בהשוואה לקבוצת הביקורת. 

פוסט טראומטיים לבין רמת חשיפה עצמית נמוכה ורמות  סימפטומיםשר בין מספר רב של ק נצפה בנוסף,

(. במקביל, המתאם בין רמת הסימפטומים הפוסט טראומטיים cut- offו   Fusionלא מאוזנות ) דיפרנציאציה

תווך על ומספר בעיות הבריאות שדווחו לא נמצא מובהק. עוד עלה כי תפקידה של חשיפה עצמית כממתנת את ה

ברמת מעורבות יתר בקשר בין סימפטומים פוסט טראומטיים ובריאות נתפסת נמצאה דיפרנציאציה ידי 

מובהקת. אולם, במקביל נמצא כי החשיפה העצמית אינה משמעותית בקשר זה, כאשר מדובר ברמות האחרות  

של העצמי  דיפרנציאציהשל חשיפה עצמית, כגורם ממתן נמצא כי  לבסוף, מאוזנת וחסרה(.של הדיפרנציאציה )

ו מובהק סטטיסטית בתוך הקשר בין סימפטומים פוסט טראומטיים ומספר התלונות אינ)על שלושת רמותיה(, 

 הסומאטיות.

קיימת חשיבות גדולה לממצאי המחקר, שכן הם מעידים על מצבה הבריאותי של בת הזוג של פדוי  

מצב  כל שכן כאשר מדובר בות והן מבחינה סובייקטיבית. השבי, הן מבחינה אובייקטיבית, קרי בעיות מאובחנ



בריאותי שאינו תמיד עולה בקנה מידה אחד עם הציפיות הקיימות מאדם שלא חווה את הטראומה באופן ישיר. 

 והתיאורטיות הנדונות.ת וקלינילבסוף, אדון במגבלות המחקר ובהשתמעויות ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . מבוא  2



רוע משמעותי מאוד אשר משאיר אחריו סימנים רבים ונותן את אותותיו גם שנים לאחר שבי הינו אי 

שמסתיים. טבעי ונכון לחשוב כי אותן ההשלכות נוגעות לפדוי השבי עצמו, אך יחד עם זאת חשוב להדגיש כי 

ת אלה על אותן ההשלכות פוגעות פעמים רבות גם בסובבים אותו בדגש על בת הזוג. מטרת המחקר לבדוק השלכו

הבריאות הנתפסת של בנות הזוג של פדויי שבי ממלחמת יום כיפור ועל הזיקה בינה לסימפטומים פוסט 

טראומטיים, לחשיפה עצמית ולדיפרנציאציה של העצמי. תחילה תוצג סקירה ספרותית בתחום זה ובהמשך יוצג  

 המחקר על כל חלקיו. 

 יום הכיפורים  מלחמת. 3

 בחזית. ישראל על ומצרים סוריה צבאות של פתע בהתקפת 6.10.1973 -ב צהפר הכיפורים יום מלחמת 

 חיל של ויתרונו עליונותו את ביטלו ולמעשה סואץ תעלת את המצרי הצבא של ארמיות שתי צלחו הדרומית

 המצרי הצבא כבש מאסיבית ארטילרית הרעשה כדי תוך, בכך. מ"ונ בארטילריה שימוש תוך הישראלי האוויר

 תקפו, המצרי הצבא עם מושלם כמעט בתיאום, הצפונית בחזית, בינתיים. סואץ תעלת גדת על שראליםי מעוזים

 על וקומנדו ארטילריה, ר"חי כוחות, מטוסים, טנקים באמצעות ומדרום ממזרח, מצפון הגולן רמת את הסורים

 את לבלום בקושי הצליחו םוהדלילי המופתעים הישראלים הכוחות(. 2003, אשכנזי) הכינרת לחופי עד להגיע מנת

 ככולם שרובם המילואים כוחות של הגעתם לכדי עדזמן מספיק דיו  .שעות 48-ב אותם ולעכב הסורית המתקפה

 חמישה לאחר. כבויים העת באותה הקיימים התקשורת כשאמצעי בבתיהם או הכנסת בבתי העת באותה היו

  קראה לאוקטובר 22-ה בתאריך. הסורים את סיגלה הישראלים הכוחות הצליחו הגולן ברמת לחימה של ימים

 . 1973 לאוקטובר 24 -ה  בתאריך אחרי יומיים שנתקבלה אש להפסקת להגיע לכוחות ם"האו של הביטחון מועצת

. לדמשק קרוב ל"כשצה הצפונית ובחזית ל"צה כוחות ידי על מכותרות סואץ והעיר השלישית הארמיהש בו בזמן

 5000 -ל מעל, חללים 2300 -כ מעל נפלו: כבדים מחירים היו ,ישראל מדינת דעהשי הקשות מהמלחמות, מלחמהל

 ואילו שבועות כשישה  נמשכה המצרי בשבי הישיבה. והסורי המצרי בשבי נפלו חיילים 300 -וכ נפצעו חיילים

, ישראל בין השבויים החלפת מבצע החל, המלחמה  לאחר כחודש. חודשים 8-כ  נמשכה הסורי בשבי הישיבה

  בטחונה ואת הישראלית החברה את זעזעה הכיפורים יום מלחמת(. 1974, מדיני למחקר המכון) וסוריה צריםמ

 . אחריה שנים עשרות גם חברתיים, פוליטיים ותמורות לשינויים שהביא זעזוע, העצמי

 . השבי .4

הראשון  נמצאות הנשים של מי שלחמו במלחמת יום הכיפורים ונשבו ועל כן בשלבבמוקד עבודה זו  

  חשוב להבין מהו שבי ומהי חווית השבי. בהמשך אדון בהשפעות השבי על הנשים.



 מצוין ,החמישה נגד המלכים ארבעת של הגדולה המלחמה בעת ,היהודית ההיסטוריה ימי משחר כבר 

 םבימי שעוד לראות ניתן למעשה, כך .צבאי במבצע השבי מן לוט אחיינו את להציל בהיחלצותו אבינו אברהם

 אירוע ומפרש יותר עוד זאת מחדד ם"הרמב .היהודית החברה על ומקובל הרואי מעשה הינו שבויים פדיון ,עברו

 אך ,מהשבי השבוי חילוץ היה הראשון השלב(. 2011, ויגודה" )שבויים כפדיון גדולה מצווה לך אין: "באמירתו זה

 אכן ביותר הרע התרחיש האם ,משפחתו קולחי לביתו שב השבי שפדוי לאחר ?ביותר הקריטי השלב זהו האם

זו אדון בין  בשאלה? לו ולקרובים לו הדרך בהמשך יותר חמורות להיות העלולות השלכות שישנן או מאחוריו

  .זוהיתר בעבודה 

 . השבי לחצי 4.1 

מאופיין  השביהנפילה בשבי הינה כליאה בידי האויב והיא מהווה חוויה מטלטלת מאוד עבור השבוי.  

 השבילאופי ולמשך  .ומינית נפשית ,פיזית ,בשבוימכוונת וממושכת  ובהתעללות קשה באלימות חירות, לתבשלי

סולומון, שרון ) תמותה שיעוריב השבוי, החל מפתולוגיה שמתבטאת בתחלואה פיזית ונפשית והן על רבה השפעה

 (.2008ועורי, 

 הוא הראשון :שלבים משני יהצבא בהקשר  כלל בדרך מורכב הטראומטי השבי אירועכמו כן,  

 בשבי הנפילה הוא השני השלב .גופנית ושלמות חיים לסכנת ונחשף לוחם עוד החייל בו בקרב ההשתתפות

מכך ניתן  (.2013, וקרייס פרוכטר, לוי) והתמודדות הסתגלות של ומורכבים מתמשכים בשלבים המאופיינת

יות הלוחצות של הלחימה עצמה שבהמשך מועצמות להסיק כי השבי הוא אירוע טראומטי מתמשך שבסיסו בחוו

 במהלך השבי.  

 והן פיזית מבחינה הן ,השבוי על ביותר מהותית בצורה המשפיע קשה אירוע הינו השביכפועל יוצא,  

 ,בעבר הכיר שלא רב לחצים למגוון השבוי את וחושפת מתמשכת הקשה הטראומטית החוויה. נפשית מבחינה

 של עצמי להרס מכוונים אשר וצימאון רעב ,צרכים מניעת ,בידוד ,קשים תנאים ,ותאלימ ,היתר בין הכוללים

 .(Neria, Solomon, Ginzburg, Dekel, Enoch & Ohry, 2000)  השבוי של אישיותו

 חירותו את מאבד השבוי .ישע לחסר אותו והופך הגנה כל ללא השבוי את חושף השביזאת ועוד,  

 מטרת רבות פעמים .להימלט יכול לא מהן גופניות והן פיזיות הן קשות התעללויות וחווה וכפרט כאדם וזכויותיו

 לאיומים נתון השבוי .חיוני צבאי מידע ולחשוף בקרבו דמורליזציה יצירת תוך השבוי את לשבור היא השובה

 ,בשבי החריפים הדחק למצבי המתמשכת החשיפה ,למעשה .נפשו ועל גופו שלמות על ,חייו על ונשנים חוזרים

 (.1992, הרמן)(Repeated Trauma)  מתמשכת לטראומה הטראומה את הופכים



 ועל השבוי של גופו על מאסיבית שליטה שיטת מתקיימת לשבוי השובה בין כי מציינת(, 1992) הרמן 

 לע לשלוט שונות שיטות התוקף מפעיל בהם ,בכפייה שליטה יחסי נרקמיםבין השובה לשבוי  .הגופניות פעולותיו

 של שליטתו את מציינת הרמן .שונים מסוגים באלימות והן באיומים הן, עליו אימה להטיל מנת על השבוי

 ,זו בדרך .רוחו את לשבור מנת על רחצה ,שינה ,אכילה ,שתייה כמו השבוי של בסיסיות פעולות על גם השובה

 למעשה וכך לנחמה מקום השבוי בעיני השובה נעשה ,השבוי על שליטתו את ולבסס ליצור השובה מצליח כאשר

 ת. המיטבי בצורה שלו הפעולה שיתוף את ומשיג השובה בו שולט

 מהחוץ והניתוק לבידוד החשיפה .שבויים אצל פתולוגיה להתפתחות גורם הינה בבידוד השהייהבנוסף,  

 לה חברתית בתמיכה עמוק מחסור קיים ,כך בשל .חייו כל במשך רגיל לה הרגילה מסביבתו השבוי את מנתקת

  (. 1995, וסולומון נריה) חזקה בצורה מייחל

   .השבי השלכות 4.2 

 ושב מהשבי משתחרר השבוי כאשרחזרתו של פדוי השבי מהשבי אינה חותמת את השפעות השבי עליו.  

 ,Neria, Solomon) הקשה הטראומטית בחוויה חווה אותם מהאירועים החדשים חייו מושפעים ביתו אל

Ginzburg, Dekel, Enoch & Ohry, 2000 ) סביר מאוד שהשבוי ימשיך להתמודד עם ההשלכות של השבי הן .

 בהיבט הפיזי והן בהיבט הנפשי גם שנים לאחר חזרתו בפועל. 

. בטראומה שעסקו רבים מחקרים בתוכה כללה ,השבי פדויי על המחקרית בספרותההתייחסות  

 , בנוסף לבחינתם אתהחדשים לחיים והסתגלותו חתומשפ בקרב הפרט של תפקודו מחקרים אלה בחנו את

 רחבה הינה השבי טראומת כי ,ממצא משותף שנמצא בחלק נרחב מהמחקרים הצביע .הפדוי על השבי השלכות

, במקביל להשפעתה על בריאותו הפיזית הפרט של התפקוד תחומי של רחב במגוון סממניה את ומשאירה

 (. 1993, נריה) והנפשית

 :  ותפיזי השפעות

 על לכך ובהתאם שונות במלחמות בשבי שהייה לאחר נחקרו השבוי על השבי של הפיזיות השפעותיו

 ,Beebe, 1975; Brass & Page, 1996; Venn & Guest, 1991; Solomon & Ginzburg)  שונות אוכלוסיות

2011 .) 

 לאחר שנים עשר עד מהשבי ששוחררו אמריקנים אלפי של הבריאותי מצבם אחר שעקב במחקר 

 לוחמים של הביקורת בקבוצת מאשר יותר הפיזיולוגיות במערכות מחלות של רבים תסמינים נמצאו ,השחרור

 גבוה שיעור כי נמצא ,בקרב אותם פדויי השבי האמריקנים שנחקרו ,ועוד זאת(. Beebe ,1975) בשבי נפלו שלא



.  Brass & Page, 1996)) מהשבי השחרור חרלא שנה 40, הביקורת קבוצת לעומת משבץ סבל שבי פדויי של יותר

 דלקות ,פפטיים כיבים :כגון פיזיות מתחלואות סבלו השנייה העולם ממלחמת אוסטרליים שבי פדויי גם בדומה,

  (.Venn & Guest, 1991) טרופיות ומחלות כבד

 על ההשפיע בשבי הממושכת השהייה כי ,Solomon & Ginzburg (2011)  מצאו ,הפיזי בהיבט עוד 

 מיתר ,מסוכרת ,מאלרגיות סבלו הכיפורים יום ממלחמת שבי פדויי כי ,במחקרן עלה .השבויים של הגופני המצב

 במחלות השבויים לקו בנוסף נמצא כי .בשבי נפלו שלא לוחמים מאשר גבוהים בשיעורים עור וממחלות דם לחץ

 הביקורת קבוצת לעומת לב מבעיות חותפ אך ,מוחי שבץ של גבוה ובשיעור 2.5 פי עד ממאירות וממחלות דם

 .בשבי נפלה לא אך ,המלחמה באותה שלחמה

 : נפשיות השפעות 

כדי להעמיק את הבנתנו ולבחון מי מבין השבויים . הן אף נחקרו השבוי על השבי של הנפשיות השפעותיו 

 בטרם השבוי של תהאישיו משתני ,דמוגראפיים-הסוציו המשתנים את לבדוק צריך פגיע יותר מבחינה נפשית,

 הם חשובים ,כן כמו .השבי עם והתמודדותו השבי של חומרתו ,בשבי ישיבתו ,לקרב חשיפתו ,בשבי נפל

 התסמונות בין ההבדלים על אור שופכים אלה .הביתה שובו עם והמשפחתית החברתית סביבתו של המשתנים

 (.1995 ,וסולומון נריה) השונים השבי פדויי של טראומטיות הפוסט

 יותר סובלים השבי פדויי לטענתה, .(1992) הרמן היבט נוסף להשפעות הנפשיות על השבוי מעלה 

 קו"  את לטענתה ,איבדו שבויים .בשבי הנפילה לרגע חזרה מפני מחרדה הנובע "יתר עירור" של ממצב מאחרים

 זיכרון הבזקי ,לילה יביעות של וכרוניים תמידיים תסמינים חווים ולכן "גופנית נוחות או שלווה של הבסיס

מהם  רבים .והווה עבר ברצפי נתקים לחוש הם עלולים ,ועוד זאת .מהשבי תזכורות של קיצוניות ותגובות

 .ובהירים עזים השבי זיכרונות ואילו ועמומה מעורפלת ההווה חווית .השבי זיכרונות את ומכחישים מדחיקים

 (.PTSD) טראומטית פוסט הפרעה .5

 של צורה לעיתים לובש הנפשי הנזק. מהמקרים ברבים נפשי ונזק חותם מותירים יהשב לחציכאמור,  

וכפועל יוצא גם  הטראומה שורד של ותפקודו חייו על אקוטי באופן משפיעות אשר, טראומטי פוסט דחק תגובות

 על משפחתו, נושא אשר יובא בהרחבה בהמשך. 

משפחתו, נבין תחילה מהי הפרעת דחק פוסט על מנת להבין מה הן אותן השפעות על שורד הטראומה ו 

  ההפרעות ממשפחת חלק הינה (Post-Traumatic Stress Disorder) טראומטית פוסט דחק הפרעתטראומטית. 



 לאבחן מנת על, זו הגדרה לפי .DSM5 (2013) – ב מופיעה העדכנית הקלינית  הגדרתה. בטראומה הקשורות

. 1(: A קריטריון. )טראומטי אירוע שמתארים קריטריונים שני על נהעו הוא כי, תחילה לוודא יש PTSD-ב אדם

: הבאות מהדרכים יותר או באחת, מינית אלימות או משמעותית פיזית פגיעה, מוות: ב איום או ממשית חשיפה

 התרחש שהאירוע שמע. ג. אליו נחשף שהאחר בעת לאירוע עד בעצמו היה. ב. ישיר באופן האירוע את חווה. א

 או אלים גוון יש, קרוב חבר או משפחה קרוב של במוות איום או מוות של במקרה, קרוב חבר או משפחה לקרוב

 כולל אינו, סיוע אנשי, למשל) חוזר או עוצמתי באופן לאירוע ביחס קשים לפרטים נחשף. ד. לאירוע צפוי לא

 .  ואימה אונים סרחו, פחד כוללת האדם תגובת. 2(. לעבודה קשורה למדיה החשיפה אם אלא, מדיה

 לאירוע החשיפה לאחר והחלו הטראומטי לאירוע הקשורים קבוצות מארבע מורכבים ההפרעה תסמיני 

 פסיכולוגי דחק, דיסוציאטיביות תגובות, חלומות, בזיכרונות המתבטאת(: B קריטריון) חודרנות. 1: הטראומטי

 של להיבטים דומים או מייצגים והינם רתיותבחז המופיעים, משמעותיות פיזיולוגיות תגובות או אינטנסיבי

 או רגשות, מחשבות, מזיכרונות מתמשכת בהימנעות המתבטאת(: C קריטריון) הימנעות. 2. הטראומטי האירוע

 ובמצב הקוגניטיבי בתחום שלילי שינוי. 3. הטראומטי לאירוע ומחזירות קשורות אשר, חיצוניות מתזכורות

  רוח מצב, בלבד לאירוע הקשורים היבטים לזכור יכולת וחוסר חשיבה יוותיבע המתבטא(: D קריטריון) הרוח

  בהתנהגות המתבטא(: E קריטריון) עוררות. 4. בעניין משמעותית וירידה מאחרים וניכור ניתוק תחושת, שלילי

 .בשינה והפרעות מוגזמת בהלה, יתר דריכות, זהירות חוסר, רגזנית

 או משמעותית קלינית למצוקה גורמים התסמינים(. F קריטריון) לפחות חודש הינו הסימפטומים משך 

 (.H קריטריון) ממכרים בחומרים שימוש או רפואי מצב של תוצאה ואינם( G קריטריון) בתפקוד ליקוי

 .שבי פדויי בקרב טראומטית פוסט הפרעה 5.1 

ם בכלל ובפרט על פי הספרות המחקרית, ההפרעה השכיחה ביותר אחרי חשיפה לאירועים טראומטיי 

סולומון,  ;Eberly & Blank  ,1997 ;1990לאחר שבי, היא ההפרעה הפוסט טראומטית. מחקרים רבים )ליבליך, 

 שיעוריכי  הצביעו ,ישראל( אשר נערכו באזורים שונים בעולם ולאחר מלחמות שונות, ובהן 2008שרון ועורי, 

, ודקל שלם-לב, סולומון) הפדויים מסך 76%  עד 30% הם שבי פדויי בקרב שנמצאו טראומטית הפוסט התסמונת

. מסקירת הספרות עולה תמונה ברורה שלפיה פדויי שבי נמצאים בסיכון גבוה לחוות (2013; לוי ואחרים, 2007

ולא  עשרות מונים יותר מאשר לוחמים מאותן יחידות שנלחמו במלחמהב וזאת  יתטטראומ –הפרעת דחק פוסט

 בשבי.  נפלו



. במחקרה החוקרת  (1990) ליבליךי לנתונים שעלו במחקרים אלו ניתן לראות במחקרה של הסבר אפשר 

 ליבליך , ובו נכלאו למשך שלוש וחצי שנים. המצרי בשבי שנפלו לאחר שנים 14-כ ישראלים שבויים עשרה ראיינה

וות, פחד מפגיעות החוויה של הנפילה בשבי לוותה בפחד ממשי מפני המ שראיינה השבויים כל עבור כי ,מדווחת

גופניות, חשש מפגיעה באגו וכן תחושת תבוסתנות אשר נבעה מחשש כי הנפילה בשבי נגרמה לאור טעות או  

פעולה שגויה. עוד עולה מתוצאות המחקר כי השבויים חשו שינוי קיצוני ופתאומי אשר נבע מעצם היותם 

  לוחם למצב של שבוי.לוחמים אשר הפכו בן רגע לשבויים/ אשר נבע מהשינוי ממעד של 

 פוסט מהפרעות הנובע סבל הכיפורים יום מלחמת שבויי חוו הביתה השיבה לאחר שנים עשרות גם 

 הפסיכיאטריים בתסמינים וירידה הזמן חלוף למרות לטענתם, .רבות פסיכיאטריות ומתסמונות טראומטיות

 מול אל השבי פדויי שבחן את רמחקב .הנפשי במצב להידרדרות גבוה בסיכון השבי פדויי נמצאו ,שחוו

 תעסוקתיים תפקוד קשיי השבי פדויי חוו שנים אחרי המלחמה, 35, בשבי הייתה שלא ביקורת אוכלוסיית

  .(2008)סולומון, שרון ועורי,  הביקורת מקבוצת יותר משמעותי באופן ותחלואה ומשפחתיים

במחקר רחב היקף על פדויי שבי בקרב פדויי שבי ניתן למצוא   PTSDעדות לשכיחות הגבוהה של  

 החוויהאת ההשפעה ארוכת הטווח של  בחנו . החוקרים(Engdahl, Dikel,) Eberly & Blank  1997 אמריקאים.

מאות שבויים לשעבר ממלחמת  עם קליניים ראיונות ערכו םה בקרב שבויי מלחמה. של השבי הטראומטית

יותר ממחצית השבויים  הפרעות פוסט טראומטיות. וזאת במטרה לזהות ,העולם השנייה וממלחמת קוריאה

יתרה  לכידה ומאסר ששבים וחוזרים לאחר השבי. דיווחו על חוויות ואירועים פוסט טראומטיים של לחימה,

 59%במהלך חייהם ו 84%הגבוהים ביותר ) PTSDמכך,   פדויי שבי אשר נשבו על ידי היפנים דיווחו על שיעורי 

הינה תוצאה מתמשכת של החשיפה לאירועים  PTSDכי  הייתה, נת החוקרים מסק בזמן קיום המחקר(.

 .הטראומטיים שחוו בעת השבי

אומנם לא כל פדויי השבי סובלים מהפרעת דחק פוסט טראומטית, אך ממחקרים אלה ניתן להסיק היא  

 הינה תוצאה ישירה של הישיבה בשבי והינה ההפרעה הנפוצה ביותר בקרב פדויי השבי.  

 .  פדוי השבישל  משפחה  על בניהטראומה   ותהשפע -"טראומטיזציה משנית" .6

  -לפדוי השבי ביותר הקרובים האנשיםאינה פוסחת גם על הפוסט טראומטית  התסמונת במקרים רבים 

 בני משפחתו ואף בהם מותירה את חותמה בצורה של סימפטומים דומים.

 Secondary Traumatic) נח "טראומטיזציה משנית"על מנת להבין תופעה זו, יש להתייחס תחילה למו 

Stress – STS)מן הנובע, טראומה ניצול עם מגע להם שיש, אנשים ידי על שנחווה רגשי כלחץ  ההוגדר . זו 



המשתמע מכך הוא  .ישירות הטראומה את שחווה לאדם לעזור הניסיון מתוך או, האירוע על למידע החשיפה

 לסבול הם עשויים בשבי, הישיבה  טראומת וישיר את ממשי באופן התחוו לא השבוי שמשפחת למרותש

 קשר לו שיש מי כי ,טוען בדומה Figley  (1983) (.2001ודקל,  )שלקס השבי פדוי של לאלו דומים מסימפטומים

 אותה  הטראומה של עקיף  לקורבן להפוך הזמן  שיעבור וככל רגשית מצוקה לחוש עלול שנפגע, הפרט עם קרוב

זהים  שהינם כמעטשל טראומטיזציה משנית  סימפטומיםבהמשך לכך, עלול הוא לחוות  .פגע הישירהנ חווה

שלושה תחומים מרכזיים: חוויה חוזרת של האירוע הטראומטי של הניצול,  םוכוללי PTSDלסימפטומים של 

  (.2012זיידנר, )הימנעות מהיזכרות בו ועוררות 

ראומה על הקורבנות העקיפים של הטראומה, מתייחסים מרבית המחקרים העוסקים בהשלכות של הט 

בעיקר לאלה שנחשפו במסגרת עבודתם כמטפלים, אנשי הצלה וכדומה. מחקרים אחרים עוסקים בהשלכות של 

 & Meadors ;(2009)בורדה הטראומה על קרובי משפחה בתוכן בנות הזוג של פדוי שבי אשר במוקד עבודה זו )

Lamson  (2008 .)Dekel & Solomon (2005 טענו כי ,)קשרים נהרסיםשחווה פדוי השבי,  הפגיעה בעקבות 

 לבעיות וגורם הפדוי סביבת על מושלך הפדוי חווה אותו המתמיד הלחץ .הנישואין חיי גם ולעיתיםשלו  חברתיים

-הנשים בקרב משניים טראומטיים פוסט תסמינים התפתחותנתונים המעידים על הבפועל,  .(ובריאותיות נפשיות

 ( הראה2009בורדה ) (.2013, ואחרים פרוכטר, לוי) אחוזים 21-50 שבין בשיעורים יםנע ,של פדוי השבי הזוג בנות

  (וילדיו הזוג בת) עצמם המשפחה בניל עלול לגרום ,משפחתו בני עם הטראומה שורד של יומי היום המגע עצםכי 

 חרדה ,מוגברת בהלה ,למשלו הנפגע הראשוני )אבי המשפחה שהינ שמבטא לאלה דומים מסימפטומים לסבול

וזאת  ,החברתי בתפקוד ולפגיעה גופנית ,נפשית במצוקה ביטוי לידי לבוא עלולים סימפטומים אלו  (.וסיוטים

 .עצמה לטראומה חשופים היו לאבני המשפחה ש למרות

 להופעת הסיבה כי ומציינים זו טענה מחדדים (,2000) סולומון דקל ,פרידמן ,זומר ,פריד ,שינדלר 

 את שלה הכלים בארגז ואין רבים ברגשות מוצפת ,השבי פדוי של הזוג שבת העובדה בעצם היא אלה סימפטומים

 כפאסיבי מצטייר ותפקודה בתוכה להתכנס עלולה היא ,זאת בעקבות .איתם להתמודד המתאימים הכלים

  .שרויה היא בו והלחץ חייה לנסיבות כתגובה ,ונמנע

 בין מובהק קשר קיים , טוענים טענה דומה. לטענתם,(1993) ווייסנברג ,סולומון ,מיקולינסר ,ויסמן גם 

 פוסט מתסמונת סובל הבעל כאשר .זוגם בנות של הנפשית בריאותן לבין לוחמים הלומי קרב טראומת

 נשות, שאשנערך בנו רלוונטי  במחקר .הזוג  בת בקרב נפשיות בעיות של להיווצרותן הסיכוי עולה טראומטית

 יותר רבה במידה קומפולסיביות אובססיביות ובעיות ,עוינות ,דיכאון ,חרדות על דיווחו הלומי קרב חיילים



 ,Solomon, Waysman, Levy, Fried) שכללה נשים לחיילים שאינם הלומי קרב הביקורת מקבוצת

Mikulincer, Benbenishty, Florian,.& Bleich, 1992.)  

 דיווחו החוקרים ( ערכו תצפיות על הלומי קרב ובנות זוגן. 2000, שינדלר ואחרים )במחקר נוסף בנושא 

 נצפה שונות במשפחות ,כן. כמו רבות ותלונות פסיכיאטרית פתולוגיה של גבוהה רמה על המעידים ממצאים על

 .המעשי מישורב והן הרגשי במישור הן הנישואין בחיי האחריות את לידיה לקחה הזוג בת לפיו ,תפקידים חילוף

נראה כי   .וכדומה הילדים חינוך נושא על אחראיותה הן ,במשפחה המפרנסות שבנות הזוג נהיו היא, המשמעות

 ,זה בהקשר (.2000, ואחרים שינדלר) במצבו להם לדאוג יכול לא שהבעל מכיוון ,אלו תפקידים ממלאות הן

 להנציח עלול ,עליו להקל במטרה מבעלה עומסה את הזוג בת מורידה בו המצב כיReinberg  (1989 ,) מוסיפה

 האירוע בעת שחש לתחושה בדומה שליטה אבדן לחוש שעלול הבעל של והאישי התפקודי מצבו את להחמיר ואף

 .השבי של הטראומטי

 זוגות בין היחסים את בדק,  ,Dekel, Enoch, Solomon (2008על ידי ) בישראל שנערך  מחקרזאת ועוד,  

 דחקפרעת הה של היחסית ההשפעה ואת ,בצבא היה אך ,בשבי היה לא שהבעל זוגות מול בשבי היה שהבעל

 מהשבי חזר הבעל בהם הזוגותש כך על הצביע המחקר. הנישואין חיי על השבי פדוי הבעל של תטראומטי הפוסט

 סיפוק ,בוההג מילולית אלימות חוו אלו זוגות .בעקבות ההפרעה של הבעל הנישואין לחיי פחות להסתגל הצליחו

 בכלל השבי כי סיכמו החוקרים .בשבי נפלו שלא לוחמים של הזוגות מאשר נמוכה עצמית וחשיפה פחות מיני

  .הזוג בני שני של הנישואין לחיי ההסתגלות על בעקיפין השפיעו ,בתוכו הטמונה טראומה הפוסטהפרעת ו

 הפרעות בין הקשר את בדק"ב, שנערך בארה מחקרגם מחקרים שנערכו בעולם הציגו טענות דומות.  

. החוקרים מצאו  השנייה העולם ממלחמת שבי פדויי של יחסים במערכות ותוקפנות דיכאון ,טראומטיות פוסט

-וכ הנישואין במערכת זוגם בנות כלפי מילולית אלימות על דיווחו הנחקרת מהאוכלוסייה אחוזים 60-ל  מעל כי

 משמעותית בקורלציה היו והמילולית הפיזית האלימות .הזוג בת כלפי פיזית אלימות על דיווחו אחוזים 12

 חזקה הייתה השבי שטראומת ככל .דיווח עליהם טראומה הפוסט ולתסמיני השבוי שחווה הטראומה לחומרת

 שלו הזוג בת כלפי הפדוי של והמילולית הפיזית האלימות עוצמת גברה כך השבי פדוי עבור יותר ומשמעותית

(O'Donnell, Cook, Thompson, Riley, & Neria, 2006  לאור זאת ניתן להניח כי נשים אלו חווה טראומה .)

ישירה אשר באה לידי ביטוי באלימות מילולית ופיסית וזאת במקביל להתפתחות הטראומה המשנית עקב  

 הנפילה בשבי של הבעל.

על ידי ד בנות הזוג בפרט ועל י םאשר נחווי הסימפטומים הפוסט טראומטייםניתן לראות כי לסיכום,  

חוויה ל בדומה מרתם ובמגוון מאפייניהם הפיזיים והנפשיים,והינם משמעותיים בח ,יתר בני משפחת הפדוי בכלל



ת והפוסט טראומטית של הפדוי עצמו. מאפייניה, תסמיניה והשפעותיה של הטראומטיזציה המשנית שולח

 בקרובי פדוי השבי. בעוצמה שונה זרועות לעבר תחומי חיים שונים ומגוונים ופוגעות
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עד כה הצגתי את השפעותיו האפשריות של השבי על פדוי השבי עצמו כחלק מהפרעת דחק פוסט  

כחלק  והן בפן הפיזי, בפן הנפשיהן  אשר באה לידי ביטוי את הפגיעה האפשרית בבת זוגו, כמו גם טראומטית

מה להשפעות הרחבות של הטראומה, אשר אינן מוגבלות להיבט הנפשי, בדו. שחווה משניתהטראומטיזציה המ

השפעה אפשרית נוספת היא בדרך שבה   גם טראומטיזציה משנית באה לידי ביטוי בתחומים רבים. ייתכן כי

אדון הנוכחי . בפרק על פי חווייתה הסובייקטיבית ,תופסת בת הזוג של פדוי השבי את הבריאות שלה עצמה

 באפשרות זו. 

על מנת להבין את ההשפעות האפשריות של הטראומה על בריאותן הנתפסת של הנשים, יש להבין  

 הערכת הינה (Perceived Health) הנתפסת הבריאות או הבריאות תפיסתתחילה מהי בריאות נתפסת. על כן, 

 הפרט בו אשר פןהאו את שמשקפים מרכזיים מדדים סוגי שני עולים מהספרות .(2014)להב,  בריאותו את הפרט

 מתבקש הפרט בו עצמי דיווח הינו הראשון המדד סוג .(Schnurr & Green, 2004)  בריאותו את ומעריך תופס

 תלונות על עצמי דיווח מדדי כולל השני המדד.  SRH- Self rated healt כללי באופן בריאותו את לדרג

   .בריאותו את הפרט של הערכה ליךתה המייצגים עצמי דיווח של מדדים שני על מדובר .סומאטיות

  Wilson & Cleary (1995) ,הפרט בריאות ,לדידם .אדם אצל יבריאותמצב  להסברת מודל מציעים 

 שונים המרכיבים .זה על זה עיםיומשפ סובייקטיבי באופן והן אובייקטיבי באופן הן המתבטאים מרכיבים כוללת

 ושינויים ביולוגיים מרכיבים נכללים והבסיסית אשונההר ברמה .מורכבותם מבחינת סקאלה על ונמצאים

 בה והמידה הפיזיים לסימפטומים בנוגע הפרט חווית נכללת השנייה ברמה ,הפיזיולוגיות במערכות המתרחשים

 ואיכות הפרט של הגלובלית הבריאות הערכת נכללת ביותר והמורכבת ביותר הגבוהה וברמה תפקודו מושפע

 שמדד האפשרות על תומרמז שונות מורכבות רמות של קיומן (,2014) להב לפי .לבריאות המקושרת החיים

 .נתפסת בריאות של שונים מימדים משקפים הפרט בריאות של עצמי דירוג ומדד סומאטיות תלונות על הדיווח

 וקשיי סימפטומים של בהקשר בריאותו את  הפרט הערכת את מבטאים ,סומאטיות תלונות על דיווח מדדי

 להב לפי ,שני מצד .חווה אשר פיזיולוגיים ולשינויים הפרט של הממשי הבריאותי מצבו אל קשורים ולכן ותבריא

 באופן בריאותו את הפרט הערכת את מבטא ,ביותר המורכבת  ברמה ,הבריאות של העצמי הדירוג מדד (,2014)

 בריאות משקפים הללו דיםהמד ששני למרות ,לפיכך .כללי באופן הבריאות מצב אל ומתייחס ורחב גלובלי

  .זה לזה אלטרנטיבה ואינם זה את זה המשלימים התופעה של שונים היבטים הם מייצגים ,נתפסת



 הבריאות -הפרט של הבריאות הערכת תהליך את מתאר(, Jilha)  ,2009 ,בספרות שמוצע אחר מודל

 של והידע המידע סוגי ביטוי לידי באים במודל .הגופנית והנפשית בריאותו מצב את שמשקף ככזה הנתפסת

 של עצמית להערכה וחסרונות יתרונות קיימים ,המודל לפיו. ולהערכת בריאותו תפיסת את לבסס כדי הפרט

 על הפרט של החשיבה שבבסיס ההיגיון את גם לחקור יש יותר טובה בצורה להבינה וכדי הפרט ידי על בריאות

 הפרט ידי על נתפסת בריאות .הגוף ותחושות רגשות בבסיס יםשעומד הפיזיולוגיים התהליכים אתגם ו בריאותו

 לשפר יכול השונות הדיסציפלינות בין הפעולה שיתוף כן ועל ,שלו לביולוגיה וגם הפרט של לתרבותו גם קשורה

   .הפרט ידי על הבריאות הערכת של ההבנה את

 ,הבריאות של העצמי הדירוג מדדב והן סומאטיות תלונות על דיווח של הן ביטויים הכוללת ההגדרה לאור

 הצד לבין שלה וסימפטומים המחלה את הכולל הפיזיולוגיה של הצד בין המתווכת תופעה הינה נתפסת בריאות

 על מצביעים אשר מחקרים קיימים המחקרית בספרות .המחלה את מחווייתו הפרט של הפסיכולוגית החוויה של

 כמנבאת נמצאת ואף (Benyamini & Idler, 1999) הפרט של הבריאותי מצבו לבין נתפסת בריאות בין הקשר

 ,תפקוד מדד ובהם הבריאותי המצב של עצמי דירוג של במדד שמשתקפת כפי ,ובעתיד בהווה בריאות מצבי

 הנתפסת הבריאות בין פערים מוצגים גם המחקרית בספרות ,שני מצד (.2014, להב) תמותה ואף ממחלה החלמה

אבחנה    ,(Centers for Disease Control, 1988) מעבדה בדיקות למשל כמו ,ייקטיבייםאוב בריאות מדדי לבין

 . ׂ  (Benyamini & Idler, 1999)רפואית ותחלואה 
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ואף יכולה   הפרט של הבריאותי מצבו  את במדויק משקפת אינה נתפסת בריאות ,לעיל שסקרתי כפי 

 עדויות קיימות י )הפיזי והנפשי( בצורה אובייקטיבית. עם זאת מצד שני,שלא לבטא את מצבו הבריאות

 של בהקשר  ובעתיד. בהווה  בריאות מצבי  של ובהבנה בניבוי לתרום עשויה נתפסת בריאות כי שמראות,

 (. 2014וחשובה )להב,  רלוונטית להיות  הנתפסת הבריאות עשויה והשלכותיה  הטראומה

 את מעלה ובבריאות נתפסת, בטראומה העוסקת המחקרית ותהספרתחילה חשוב להדגיש כי,  

מחקרים רבים בקרב אוכלוסיות  .הטראומה חווה של הנתפסת בבריאות טווח ארוכת  פגיעה שתתכן האפשרות

 יותר  רבות סומאטיות תלונות ועל לקויה  בריאות על לדווח נטייה הטראומה  שונות מצביעים על כך שלשורד

זאת ועוד, במחקרים אודות אירועים טראומטיים  (.2014)להב,  טראומטי ירועלא נחשף שלא למי בהשוואה

לבריאות  טראומה בין קשר  נמצא טבע, ואסונות פשע בעקבות טראומה דרכים, תאונות כמו שונים

.למרות האמור, עיקר הספרות העוסקת במפגש בין טראומה ובריאות נתפסת אינה מתעסקת בטראומה נתפסת



עם זאת, מאחר ולטראומה הגדרה אוניברסאלית ניתן להשליכה גם על טראומת השבי ועל כן  כתוצאה משבי. יחד

 יש להכיר את הספרות הקיימת אשר בוחנת מפגש זה.

בהמשך לכך, מחקרים שונים קישרו בין טראומה ובריאות נתפסת תוך התייחסות לנתונים דמוגרפיים:  

 נטה  לתקיפה או דרכים לתאונות שנחשף מי  כי נמצא ד,זילנ בניו הכללית האוכלוסייה בקרב שנערך במחקר 

 שמשתנים לאחר  זאת טראומטי, לאירוע נחשף שלא מי מאשר  יותר רבות  סומאטיות תלונות על לדווח

 ,MacDonald & Miller, (Flett, Kazantzis, Longבחשבון נלקחו ומגדר  אתני מוצא גיל, כגון דמוגרפיים

טראומות ( על 2000) Martin, Rosen, Durand, Knudson & Strechל ממצא דומה עלה במחקרם ש .(2002 

 ניבא בעברו, הפרט נחשף אליהם הטראומטיים האירועים מספר בארה"ב. לטענתם, מלחמתיים אירועים עקב

 מצב  השכלה, ,מין גיל, כמו דמוגראפיים למשתנים מעבר דיווח, עליהם סומאטייםה סימפטומיםה מספר את

 אשר נלקחו גם הם בחשבון.  ניאת ומוצא משפחתי

 ,Martinמחקרים אחרים דנו בקשר בין טראומה ובריאות נתפסת בקרב נפגעי תקיפה מינית ) ,בדומה 

Rosen, Durand, Knudson, & Strech, 2000; Mullen, Walton, Romans-Clarkson & Herbison, 1988). 

 הרבו מינית תקיפה קורבנות נשים שהיו כי נמצא ותמיני התעללויותו תקיפות עקב  טראומה של תוצאות בבדיקת

 .אלה אירועים חוו שלא נשים מאשר יותר נפשיים סימפטומים לצד הלקויה הכללית בריאותן על להתלונן

 אלא נפשית לתחלואה רק לא לתרום עשויה התעללות או תקיפה עקב שטראומה כך על הצביעו המחקר ממצאי

 בקרב שנערך אחר במחקר . (Mullen, Walton, Romans-Clarkson & Herbison, 1988)סומטית לתחלואה גם

 אירוע או מינית תקיפה ,מינית התעללות של טראומה שחווה מי כי נמצא ,בכלל התפקידים בשירות ארצות חיילי

 גופניים בריאות תסמיני על ודיווח נפשית מצוקה סימני גילה הצבאי שירותו בעת כטראומטי שנתפס אחר אלים

 בשירותו אלה כגון אלימים אירועים חווה ולא היחידות באותן שמשרת מי מאשר יותר רבים סיכיאטרייםופ

 הסומאטיים הסימפטומים מספר  את רבה במידה ניבא החייל חווה אותם הטראומטיים האירועים מספר .הפעיל

 ,Martin, Rosen, Durand)  וכדומה אתני מוצא ,גיל ,מין ,כגון אחרים למשתנים מעבר ,דיווח עליהם

Knudson, & Strech, 2000). 

  קשר בין חשיפה קיים מצא כיNorris, Stone, Baker, & Murphy   (2006 ,)של מחקר גם כמו כן, 

המחקר נערך לאחר אסונות  .לבין דיווח על קיומם של סימפטומים פוסט טראומטייםאסונות טבע הרסניים ל

במקסיקו בשנות התשעים ומצא כי מי שנחשף לאירועים הללו וחווה  טבע של מפולות בוץ ושיטפונות הרסניים

טראומה דיווח לא רק על סימפטומים נפשיים, אלא גם על סימפטומים פיזיים חמורים ומשמעותיים יותר ממי 



באופן הייתה קשה והשפיעה על תפיסת בריאותם  השורדים התקופה שלאחר האסון, עבור שלא חווה אותם.

 שלא חווה זאת. שלילי לעומת מי

 לתסמינים קשורה טראומטית פוסט הפרעהגם  אלא טראומטי לאירוע החשיפה עצם רק לא, כן על יתר

 לאלף מעל אחרי שנים 5-כאשר עקב במשך  , Andreski, Chilcoat & Breslau (1998) של מחקרם. םסומאטיי

 של תסמינים יותר לפתח יםנוט  PTSD של היסטוריה יבעל אנשים כי הראה ,הברית ארצות ,במישיגן משתתפים

 אנשים , מאשרסומטיזציה ללא ממצא גופני של  העל קיומ יותר לדווח ונט אלה אנשים ,כן כמו .וכאב גופני חולי

  . PTSD ללאו אחרות פסיכיאטריות הפרעות עם

 הכללית לאוכלוסייה וייטנאם ממלחמת אוסטרליים לוחמים שהשווה מחקרממצאים דומים העלה 

 בהשוואה יותר גבוה היה הלוחמים בקרב המדווח התחלואה שיעור כי ,מצא המלחמה לאחר שנים תעשרו

 ,O'Tool, Catts, Outram, Pierse & Cockburney) נבדקו אשר  רפואיות אבחנות  45 עבור  הכללית  לאוכלוסייה

2009). 

להב ד כה. עם זאת, מסקירת הספרות עולה כי טראומה כתוצאה משבי ובריאות נתפסת לא נחקרו רבות ע

 באופן טראומה לפיה, ישראלים ממלחמת יום הכיפורים.  השבי פדויי בקרב הנתפסת הבריאות את  בדקה (,2014)

 גופנית פגיעהב בטאיםתמ שאינם פיזיים דחק לגורמי השבי פדויי את חושפת בפרט  שבי  של וטראומה כללי

 הפוסט ההשלכות את להבין מנת על כי להסיק, ניתן לכן, וציפיותיו. אמונותיו תפיסותיו, ניפוץ גם אלא בלבד 

 גם  אלא הפיזי, בפן האובייקטיבית לפגיעה  רק  לא להתייחס יש הסומאטי מהפן הטראומה  חווה  על טראומטיות

 קשייו את הפרט הערכת את המשקפת הנתפסת הבריאות בחינת להב, עוד לפי הפרט. של הסובייקטיבית לחוויה

 מצבו על הסובייקטיבית חווייתו את  גם כוללת סובל הוא מהם הסומאטיים והסימפטומים הבריאותיים

 מוגבלת איננה הבריאותי, מצבו את הפרט  הערכת  על שנשענת הנתפסת הבריאות כלומר, הכללי. הבריאותי

 סובייקטיבית. מבחינה  הפרט  של הערכת הבריאות גם משקפתו בלבד פיזיים בריאות למדדי

 בתפקידים לוחמים של ביקורת קבוצתל ווייטנאם ממלחמתאמריקאים  שבי פדויי שהשווה מחקרבנוסף, 

 היו השבי  פדויי כי מצא מהשבי, השחרור לאחר שנים 10-ו 5 בשבי נפלו שלא הים( חיל ואנשי )טייסים דומים

 ,Nice) ועוד  גב כאבי פרקים, בעיות ההיקפית, העצבים במערכת להפרעות  הביקורת  מקבוצת  יותר  גבוה בסיכון

Garland, Hilton, Baggettt & Mitchell, 1996) העינויים שעברו השבויים,  . מסקנתם הייתה, כי במהלך השבי

 לחצים פיזיים בסיס הגפיים ועוד שימשו זרז לתחלואות ולסימפטומים שציינתי. הידוק האזיקים,



 קשורות שעפ או דרכים תאונות עקב ,מלחמתי אירוע עקב טראומה כי ,הספרות מסקירת לראות ניתן

 גורם הטראומה אירוע .הנפשית או הפיזיולוגית הבריאות תפיסת מבחינת הנתפסת הבריאות על ומשפיעות

 נוטים והם ושלילית לקויה להיות נוטה הנתפסת בריאותם .שנים לאחר גם בבריאות משמעותית לפגיעה לחוויה

 .סומאטיים סימפטומים ועל שונות תחלואות על לדווח

 התמקדה במחקרה שכאמור (,2014) להב: בריאות לבעיות טראומה בין לזיקה הסברים רמספ להציע ניתן

 הממשית הפגיעה כי האפשרות על המצביעים חוקרים יש כי ,טוענת הנתפסת והבריאות שבי פדויי של בטראומה

 ויסות אי באמצעות ,הנתפסת הבריאות את מעצבת השבי טראומת בעקבות הפדוי בבריאות הטווח ארוכת

 הביולוגית המערכת על עומס נוצר בו פיזיולוגי לתהליך מוביל טראומטי אירוע ,לפיכך .החיסונית מערכתה

 דחק לאירוע שנחשף הטראומה שורד ,לכך בהמשך .בבריאות מתמשכת פגיעהלו החיסון במערכת לפגוע שעלול

 בריאות בעיות ומרכל .בריאות וקשיי גבוה תחלואה ומשיעור החיסונית המערכת של מליקוי סובל חריף

  (.2014להב, ) שלילית בריאות אצלם לתפיסת ותומוביל השבי פדוי של הבריאות הערכת על משפיעות

 (2004) Rhingold, Acierno & Resnick  המסכנות להתנהגויות מתייחס אשר נוסף הסבר מציגים 

מי שחווה טראומה מובילה   ההתנהגות שמסכנת בריאות בקרב . לטענתם, (Health Risk behaviors) בריאות

התנהגויות שמסכנות בריאות  לפגיעה ממשית בבריאות ובאה לידי ביטוי בבריאות נתפסת שלילית של הפרט.

סמים וכדומה מגדילות את סיכויו של הפרט  אלכוהול, עישון, מיעוט בפעילות גופנית, כגון אכילה מופרעת,

נקוט בהתנהגויות מסכנות בריאות בניסיונו להתמודד עם הפרט שחווה טראומה עלול ל לסבול מבריאות לקויה.

השלכות הטראומה וכדי להפחית בטווח המידי את אפקט הטראומה ולהקל על הסימפטומים הפוסט 

האנדורפין אשר יורד בעת חשיפה לאירוע טראומטי  קובע כי המתמקד בעישון, הסבר נוסף לכך, טראומטיים.

על החסך בעת שתיית אלכוהול וכך נוצרת הקלה במצוקה הרגשית ומוביל למצוקה רגשית מוחזר ומפצה 

(Volpicelli, Balaraman, Hahn, Wallace & Bux, 1999) . 

 .הפרט של הנתפסת הבריאות את עצבנוסף העשוי ל מרכזי גורם הינה טראומטית הפוסט התסמונת

 טראומטית פוסט דחק שהפרעת לטענה תמיכה משמש(, 92, עמ' 2014)בתוך להב Schnurr & Green  של מחקרם

 (PTSD)  מסלולים בארבעה דנים הם .לקויה לבריאות ומובילה הטראומה עוברת דרכו המרכזי המנגנון היא 

 מסלול .וסומטיזציה הבריאות לבין הטראומטי לאירוע החשיפה בין טראומה הפוסט של תיווך קיים בהם שונים

 .ועוד עוינות ,דיסוציאציה ,פאניקה התקפי , חרדה ,לדיכאון נטייה כמו נפשיים מאפיינים שכולל פסיכולוגי

 להחלשת המובילים הסימפתטית במערכת  ומבנים לדחק החשיפה עקב פיזיולוגיים שינויים הכולל ביולוגי מסלול

 תלות  ,בריאות לסיכון לנטייה שמתייחס ההתנהגותי המסלול .לתחלואה הסיכון ולעליית החיסון מערכת

 טראומטיים הפוסט את המאפיינים קשביים לדפוסים המתייחס הקשבי והמסלול טראומה ישורד של בחומרים



 להסיח כדי הגופני לערוץ הקשב הפניית :וסומטיזציה שלילית בריאות ולתפיסת לתחלואה הפגיעות את המעלים

 יחד המסלולים .ודיסוציאציה ניתוק רקע של רפואיות לבעיות לב תשומת והיעדר ,הטראומה מן הדעת את

   (PTSD) טראומטית פוסט דחק שהפרעת לטענה תמיכה משמש מחקרם .בבריאות משמעותית לפגוע עלולים

 .לקויה לבריאות ומובילה הטראומה עוברת דרכו המרכזי המנגנון היא

 הבריאותית ההערכה את המעצב כגורם לטראומה הפרט של הנפשית התגובה על מצביעדומה ה  הסבר

 בסומטיזציה עסק ,דינמית הפסיכו לגישה ךיהמשתי  Lipowski (1988.)  Lipowski ידי על ניתן ,השלילית

 .וחברתי תרבותי ,הפסיכולוגי ההקשר לבין ובריאותיים גופניים תסמינים שבין הגומלין יחסי אתובחן  וטראומה

 לביטוי עז דחף חווה הפרט. פסיכי-אינטרה קונפליקט לעורר עלולה טראומטי לאירוע הפרט של החשיפה ,לפיו

, ובכך לזכות במעין תחושת פורקן מקלה. אולם בטראומה הטמונים קשים רגשות לפרוק כדי הרגשית המצוקה

  בתודעה להכיל מתקשה אותה עזה חרדה הפרט בקרב  מעורר והזיכרון הטראומה עם הרגשי המגע ,שני מצד

 פחות שמאיים סומאטי ערוץ אל הרגשית המצוקה את להעביר -סומטיזציה הינו ולהקלה לקונפליקט הפתרון

. לפיכך, נטייה לבריאות נתפסת שלילית "התקה" נקרא זה תהליך .וגופניים בריאותיים בסימפטומים ומתבטא

המצוקה הרגשית אל הערוץ הסומאטי  שלהינה ניסיון התמודדות אל מול הטראומה ונגד השלכותיה. ההתקה 

למעשה הפיתרון ההגנתי   יאהטראומה, ה יכרוןעקבות זשל הרגשות שצצים ב השלכותבשל פחד להתמודד עם ה

 שמוצאים חווי הטראומה להתמודדות הגנתית עם הקונפליקט.

 פוסט בהפרעה הלוקים שבי פדויי נשות בקרב  משנית מטראומטיזציה כחלק נתפסת בריאות. 7.2

 . טראומטית

נפרד מטראומטיזציה משנית,  כפי שהרחבתי עד כה בעבודתי ניתן לראות כי הפן הסומאטי הינו  חלק בלתי

 כל שכן תפיסתה האישית של אשת פדוי השבי את בריאותה. 

 לוחמיםנשות  אודות נערך לוחמים נשות בקרב משנית בטראומטיזציה שעסק הראשונים המחקרים אחד

 קשור ,  PTSD-ב  מאובחן הבעלהיות  כי מצא ,זה מחקר. (Solomon et al., 1992) השנייה לבנון ממלחמת

 :כגון פסיכיאטריים סימפטומים כוללות אלה בעיות  זוגם בנות בעיות בקרב של מגוון רחבמצאות של לה

 נאלצים הזוג בני , שיתכן כיהוא לכך שלהם ההסברים אחד .פרנואידיות מחשבותו דיכאון ,חרדות ,סומטיזציה

 בודדות לחוש עלולות שיםהנ  ,שלהם האישית בתחלואה עסוקים והינם להם ייחודיים לחץ גורמי עם להתמודד

 עד חזקים כך כל היו ואלה ,מאוד אותנטיות שהינן וגופניות נפשיות בעיות של רחב למגוון חשוף הבעל .מאוד

 תמך מקור מהווה היא .כחלק מבריאות נתפסת שלילית בעלה של בעיותיו עם האישה של להזדהות שהובילו

 גולשת האישה על זו השפעה כי ,מציינים עוד .תמך קורותמ וחוסר בדידות של בחוויה נותרת שהיא בזמן עבורו



 גורם להניח וסביר .הבדידות תחושת את יותר עוד שמעצים מה ,מהבעל רק ולא מהחברה שלה להתרחקות גם

 .הבדידות מתחושת ישירה כהשלכה העצמית מחשיפת להימנעות

פוסט  תסמונתקרב נשות נפגעי ( אודות טראומטיזציה משנית ב2000) ודקלארצי, סולומון  בן לש מחקר

משלוש קבוצות  תנבדקו 60מצוקה, נטל ונפרדות פסיכולוגית. במהלכו חקרו  בדק הקל יתופגיעה מוח טיתטראומ

ממקור מלחמתי ומטופלים  מטיתפוסט טראו מונתמתס םנשים הנשואות לגברים הסובלי 20של  אחת קבוצה)

 מונתסתמ ובליםנשים הנשואות לגברים הס 20 לשנייה ש לנפגעים פוסט טראומטיים. קבוצה תיתבמרפאה קהיל

ביקורת  וצת. וקבשפגיעה מוחית מזערית בעקבות פעילות מבצעית ומטופלים בבית חולים שיקומי לנפגעי רא

, אשר כלשהינשים הנשואות לגברים בריאים שאינם סובלים מתסמונת גופנית או נפשית  20המונה, אף היא 

של נשים, שבעליהן  םהנפשיי ימפטומיםהס עצמתצבאית(. במחקר נמצא כי  לותם בפעיבצבא והיו מעורבי שירתו

, גבוהה מעוצמת מצוקתן להק מוחית עהנשים שבעליהן סובלים מפגי ושל ,יתסובלים מתסמונת פוסט טראומט

על  כודומים אשר נער ריםמחק חזקיםמ האל םמציינות, כי ממצאי החוקרות. נפגעולא  עליהןשל נשים שב

בן  בתוך, מיקולינסקר, פלוריאן ובלייך )יד, לוי, וייסמן, פרסולומוןמביאות דוגמא ממחקר של  הןפגעים דומים. נ

כסובלים  נושהיו נשואות לחיילים ישראלים שאובח נשים(, בו נחקרו 596-597(, עמ' 2000) אחריםארצי ו

ר,  מעצם היותן נשים של חיילים מתסמונת פוסט טראומטית לאחר מלחמת לבנון. אותן נשים שנחקרו, כאמו

 שהןמוגברת. דוגמא נוספת  פשיתגופנית ונ צוקהבסיכון גבוה למ ות,  נמצאומטיתהסובלים מתסמונת פוסט טרא

נפגעי  בנשות עוסק(. המחקר 597( עמ' 2000ארצי ואחרים ) בן בתוךורבוסקי וריאן ) של רמביאות, הינה ממחק

 סתגלותה נותגבוהות של מצוקה כתוצאה מניסיו מרמות סבלונשים פוסט טראומה ממלחמת וייטנאם. אותן 

 הבעל.  שלשלהן לסימפטומים של התסמונת הפוסט טראומטית 

אותה קבוצת המחקר  ,שבי פדויי נשות בקרב משנית טראומטיזציה על במחקרה,  (2013)בורדובסקי 

 בנות חיי על השבי של הטווח ותארוכ ההשפעות את חקרההנחקרת במחקר הנוכחי כחלק מאותו מחקר אורך, 

 נבדקו המחקר משתני כל כי, לציין יש. נשים אותן של הסובייקטיבית הבריאות הערכת ועל השבי פדויי של הזוג

 עשויה ,בעלה של המצוקה הבעת בעקבות ,השבי פדוי אשת כי ,מצאה היא. בלבד הזוג בנות של עצמי דיווח פי על

 מצוקה תחושות לעורר ,והפיזית הנפשית רווחתה על להשפיע עשויים אשר ותכופים אקוטיים לחצים לחוות

 כצורך נובעות ,אלו והפרעות תחושות כי, מדגישה( 2013) בורדובסקי, בנוסף. שונות פסיכופתולוגיות והפרעות

  בין במחקרה. בפועל, הציגה זאת לעשות לגיטימציה וקבלת בעצמה שלה הטיפול את כנראה ומונעים בבעל לטפל

שבי מדווחות על  וייהשחרור מהשבי, ניתן היה לראות שנשות פד חרלא יםשנ 39, ממצאים המעידים, כי רהית

שלילית יותר  תטראומטיים אצל בני זוגן ואצלן וכן על הערכת בריאות סובייקטיבי סטסימפטומים פו ותרי

  שבי. ויימאשר נשות לוחמים שאינם פד



כסובלות יעים על כך שנשות פדויי שבי אשר מאובחנות רבים מצב ם, ניתן לראות כי מחקריכאמור 

סימני  לותלג נוטותלמצוקה גופנית ו לא רק למצוקה נפשית, אלא גם בוהבסיכון ג מצויות תטראומטיזציה משנימ

הן בפן הפיזי והן בפן  שליליתכ מדווחת ותעשויה להי שלהן. הבריאות הנתפסת יםבריאות סובייקטיביים שלילי

 אשר מקורם בטראומה שחווה הבעל בעצמו.  שייםאותה חוות. כאמור, מצוקה וק וקהצעקב המ הנפשי

אופן תפיסת הבריאות הסובייקטיבית של אשת פדוי השבי את בריאותה מושפע מגורמים שונים. יתכן  

בפרקים ואחד הגורמים אשר ישפיעו על כך היא קיומה ועוצמתה של חשיפה עצמית של האישה אל מול בעלה. 

ארחיב על שני גורמים אשר יתכן ומשפיעים על תפיסת הבריאות הסובייקטיבית, חשיפה עצמי הבאים 

 ודיפרנציאציה.

 . חשיפה עצמית.  8

(, מגדיר חשיפה עצמית כך: "המעשה של חשיפת מידע על עצמיותו של אדם, במיוחד 2007) APA-ה 

מחקרית במספר אופנים, אך הת עצמיותו של אדם הפרטי, לאנשים אחרים". חשיפה עצמית מתוארת בספרו

 רגשות, מחשבותהעיקרית שבהם, ועל פיה אתבסס בפרק זה, הינה תוך התייחסות אליה כאל חשיפת מידע פרטי, 

(. למעשה, בכל מערכת יחסים, ניהול  Derlega, Metts, Petronio, & Margulis, 1993) אחר למישהו, חוויות או

ת החשובות והמורכבות שהוא ניצב בפניהן, האופן שבו הוא מקיים המידע הפרטי של הפרט הינה אחת הסוגיו

 (. Afifi & Guerrero, 2000אינטראקציה בין אישית  )

 Derlega & Chaikin (2010 הגדירו חשיפה עצמית תוך הדגשת השוני והניגוד שבין פרטיות לבין מידת ,)

יטה של הפרט על מידת חשיפתו והיעדר הגילוי. הפרטיות נתפסת בעיניהם כתהליך של הצבת גבולות או של

שיתופיות עם אחרים. לעומת זאת, הגילוי שבחשיפה העצמית כרוך בהעברה  מילולית של מידע. על הסקאלה של 

בין הפרטיות לחשיפה העצמית נמדדים יחסים חברתיים. ייתכנו יחסים חברתיים הטומנים בחובם החלפות מידע 

צמית, ומצד שני ייתכנו מערכות יחסים חברתיות עם פחות חשיפות של אישי בין המשתתפים על ידי חשיפה ע

 מידע אישי כמו יחסי כוחות, מערכות של בני זוג למיניהן ועוד.

חשיפה עצמית יכולה להיות גם בלתי נמנעת וכרוכה במראה החיצוני של האדם. גילוי עצמי יכול גם  

שיחשפו את המידע האישי כגון: ענידת צלב, מגן דוד או להיות כרוך בבחירות ספציפיות של מראה או לבוש אישי 

כיפה, חיג'אב )כיסוי ראש מסורתי הנחבש על ידי נשים מוסלמיות(, ענידת טבעות אירוסין או חתונה וכיוצא 

 (.Zur, 2009בזאת. הנוכחות של נכות פיזית בולטת היא צורה נוספת של חשיפה עצמית בלתי נמנעת )
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 ;Omarzu, 2000; Stricker, 2003; Imber-Black, 1998; Petronio, 1991מחקרים שונים ) 

Mikulincer & Nachshon, 1991;   של החשיפה העצמית. לפי  שונים בחנו היבטים (,2014נקשOmarzu (2000 ,)

נבחנת לפי עלות  ישנם עקרונות מקשרים ומשותפים לתאר את התנהגות החשיפה העצמית. החשיפה העצמית

ותועלת כאסטרטגיה להשגת המטרה וכך נקבעת היקפה של החשיפה. היעדר תועלת או לחילופין סיכונים עשויים 

להקטין את היקף החשיפה העצמית ואת עומקה. לשם כך השתמשה החוקרת בכלי של מודל לחיזוי ההחלטה של 

 החשיפה. 

Stricker (2003חקר את נושא החשיפה העצמית בדג )  ש על נושא החשיפה שנחשף, מי חושף למי ודרכי

 .חשיבות רבה במערכת יחסים והחשיפה השונות. מסקנתו העיקרית היא שלחשיפה העצמית תפקיד מכריע 

 מחשיפת כחלק העצמית החשיפה את מתארת אשר(, 2014) נקש מציעה עצמית לחשיפה שונה התייחסות 

. העצמית מחשיפתו כחלק סודות גילוי של והחסרונות רונותהית את מציינת היא. אדם של האישיים סודותיו

 של בהקשר עצמית לחשיפה(, 2014) נקש התייחסה, בישראל טק-ההיי תעשיית עובדי אוכלוסיית אודות במחקרה

 תחילה בכוונת אחר מאדם מוסתר או חסום אשר פרטי מידע בתוכו הכולל סוד של כגילוי פרטי מידע חשיפת

(bok ,16' עמ, 2014 שנק אצל מצוטט .)Imber-Black (1998 ,)ההבחנה כי, מצאה משפחות עם הקלינית בעבודתה  

 פוליטיות-הסוציו ובנסיבות בתרבות ותלויה חמקמקה זמנית בו אולם, הכרחית הינה ופרטיות סודיות בין

 לחשיפה התייחסו( 17-18' עמ 2009, נקש אצל מצוטטים) Afifi & Strauber.  ומקרה מקרה לכל הספציפיות

 סודו את יגלו -אדם עצמו יחשוף מצבים באילו לניבוי מודל לפתח ניסו, אלה. שלילית בקונוטציה הסוד-העצמית

 תפקיד בעל והינו שלילית שאינה קונוטציה גם יש לסוד כי סבורים חוקרים, זאת לעומת. להסתירו ימשיך או

 שני מצד יחסים מערכות של ממבנה חלקכ האוטונומיה ובטיפוח אחד מצד ובהגנתם גבולות בתיחום חשוב

 האנושיים בחיים  מאוד רווחת העצמית החשיפה/שהסוד עוד סבורה אהרוני(. 17' עמ, 2014 נקש אצל, אהרוני)

  הסוד/העצמית החשיפה כי וטוען, דומה  בדעה מחזיק( 1994) יחזקאל גם. האנושי המרקם של חשוב חלק ואף

  חברתי מגע כל. אותנו לסובבים בינינו והן עצמנו לבין בינינו הן חיינו אורחות בכל אותנו המלווה תופעה הינה

 היפרדות מאפשר או מאיץ אשר היחיד של להתפתחותו חיוני מנגנון הינו הסוד. כלשהו בסוד מלווה

 . העצמית הזהות של להתגבשותה הבסיס שהם ואינדיבידואציה

 Petronio (1991 )מתנהלת כיצד להסביר המנסה תיאוריה פיתחה העצמית החשיפה נושא את שחקרה  

  חוקרת Communication Privacy) (Management, CPM התיאוריה. אנשים בין העצמית החשיפה תקשורת



  יחסים במערכת פרט לכל, לפיה. שלילי אם ובין חיובי אם בין פרטי מידע של סוג כל מנהלים אנשים בה הדרך את

 להסתיר להמשיך או לחשוף האם של ההחלטה עם להתמודד עליו מסוים ובשלב לו רק השייך מידע יש כלשהי

 וזהות עצמי ביטחון, ברגשות וקשור אישי זה שמידע מכיוון וקשה מורכבת ההחלטה כי, מוסיפה עוד. אותו

  בקבלת הפרט את מלווה לחשוף הרצון אי לבין החשיפה בין מהקונפליקט שנוצר המתח. הפרט של עצמית

, כך לשם. העצמי על פוטנציאליים בסיכונים לשלוט מנת על שלו החשיפה תקשורת את לווסת עליו. ההחלטה

 על אסטרטגי האופן לאחר ממנו פרטי מידע של הזרם את ומווסת מנהל ובעזרתם אישיים גבולות סביבו תוחם

 כתוצאה הצפויה הסיכון רמת לפי חזקים או רופפים להיות יכולים הגבולות. האינטראקציה הערכת ידי

  ברורים כשהגבולות. יותר חזק-הנוצר  והגבול יותר גבוה בחשיפה הסיכון, יותר פרטי שהמידע ככל. שיפהמהח

 מוסיפה Petronio. מינימאלית הפגיעות ורמת  אוטונומיה ומושגת יותר מוגבלת למידע הגישה, יותר ומוגדרים

 וטומן תרבותי הוא הראשון הקריטריון. שונים לקריטריונים קשורה לאו או מידע לחשוף אם הפרט שהחלטת

 של הוא השני הקריטריון. דיפרנציאציה של בהקשר בהמשך אדון עליו עניין, המשפחתית התרבות את בחובו

 לחוויה רלוונטית, האחר מול עצמי אחשוף האם השאלה" קודם דיון של הערכה"ו" הגינות" בתוכו ומכיל הקשר

 הקריטריון, מגדרי הוא השלישי הקריטריון. לא או כחיובית אותה חוויתי והאם קודמות בסיטואציות ממנו שלי

 הקריטריון. וביטחון היחסים מערכת איכות, הדדיות, אישיותיים מאפיינים בתוכו ומכיל מוטיבציה הינו הרביעי

 .התועלת מול אל לסיכון מתייחס החמישי

 למשתני קשורה והינה בהיקפה וכן ומגוונות שונות ובצורות בדפוסים להתבטא יכולה העצמית החשיפה

. עצמית חשיפה דפוסי נבדקוMikulincer & Nachshon (1991 ) של במחקר. האדם של אינדיווידואליים אישיות

 בין באינטראקציות שאופיינו לקבוצות שסווגו הנחקרים עצמם יחשפו וכיצד מתי, לבדוק ביקשו החוקרים

 עצמם יחשפו אחרים עם באינטראקציה ובנוח חיםבטו חשים אנשים כאשר כי, הראו הממצאים. שונות אישיות

 .  מידע פחות וחשפו זולתם עם בנוח חשו שלא אלו מאשר יותר

 . וטראומה עצמית חשיפה 8.2 

(, לאנשים שחוו בחייהם טראומה נפשית קשה לדבר על זה והם מבטאים זאת 2001) Pennebakerלפי  

למרות העובדה שהחשיפה "מפעילה" שוב את הנושא בהדחקה ומתקשים לחלוק ולחשוף את המידע עם אחרים. 

, הטראומטי ומציפה עניינים כואבים וכאובים, עדיין קיימת האמונה בקרב אנשים שחשיפת הרגשות תסייע להם

מוסיף, כי קיימת מחלוקת סביב   Pennebaker. ותהווה מנגנון התמודדות משמעותי עם הטראומה תיטיב עמם

רם להקלה בטראומה. לדעתו, החשיפה מול קרובים מועילה להרגשה של האדם השאלה האם שיתוף הרגשות גו

החושף, בשל משמעויות הקשורות לחיבור בין אנשים קרובים ולמשמעות הנגזרת מהקרבה המשפחתית ויחסי 



הגומלין בתוכה. החשיפה העצמית מול הקרובים שמתרחשת לעיתים קרובות היא למעשה חלק אינטגראלי של 

היחסים ותחזוקתה. החשיפה מול האדם הקרוב עשויה להיות של רגשות, מחשבות, התנהגויות  פיתוח מערכת

וכדומה. התועלת הרבה ביותר מהחשיפה העצמית תצמח לאלה אשר החשיפה איננה טבעית ואינם נוהגים לשתף 

גלה צד  חדשות לבקרים את יקיריהם או קרוביהם על רגשותיהם. זאת מאחר וזוהי פעולה שחדשה להם אשר מ

 נוסף וחדש בהם. 

, כי טוען Pennebaker (2001)מסקירת הספרות עולה כי ישנה משמעות לצורה, אופן ומועד החשיפה.   

החשיפה עשויה להיות יעילה יותר באם היא מתרחשת זמן ממושך יותר לאחר האירוע הטראומטי מאשר מיד 

ית של הרגשות באמצעות כתיבה שלהן לשפר אחריו באם היא נעשית בכתב. לטענתו, בכוחה של החשיפה האיש

את הבריאות הפיזית והנפשית בעיקר למי שלא יכול לשתף זאת באמצעות שיחה. החשיפה בכתב מועילה מכיוון  

שמסייעת לשורדי הטראומה שמתקשים להתאושש כי מעוכבים על ידי אילוצים חברתיים ומכיוון שאין צורך 

ביצירת תבנית המסדרת את המחשבות והרגשות כך שמקבלות   בנמען אמיתי. החשיפה בכתב, אף עוזרת

משמעות בעייני החושף. החשיפה עשויה לעזור כנותנת במה לחשיפת רגשות ללא צורך בהערכה ישירה של אדם 

 .אחר

 מי של בדיווח עיכוב שיש שככל מצא, וטראומה עצמית חשיפה בין הקשר את בדק אשר מחקרזאת ועוד,  

  למחלות ההסתברות את שמגדיל מצטבר לחץ נוצר, הטראומה של חשיפהב או PTSD -מ שסובל

, מחשבות, התנהגות שלעכב היא לטענתם, לכך הסיבה(. Pennebaker & Susman 2002) פסיכוסומאטיות

 לגבי. ללחץ הקשורות במחלות לעלייה גורמת, זמן לאורך  אשר פיזיולוגית עבודה דורש מתמשך באופן רגשות

 עימם הנושאים אנשים עם והיטיבה הועילה העצמית החשיפה פעולת כי מצא מחקרה, וטראומה חשיפה

. בדיבור בריפוי  בעיקר ההטבה את תלו החוקרים. מתמשכת לטראומה החשופים אלה ובעיקר שונות טראומות

 לחשיפה מתאימה בדיבור שחשיפה להסיק ניתן. הטראומה עם ההתמודדות על להקל יכולים אף ודיבור כתיבה

. האירוע לאחר תקופה מתקיימת היא כאשר יותר חיובית בכתב החשיפה של שהשפעתה בזמן, האירוע לאחר מיד

 . קורותיו את לעבד מצליח שהאדם לאחר

במחקרו, . נפשית ומצוקה טראומה על עצמית חשיפה של השפעתה בדקHemenover (2003 )גם 

  קורס למדו אשר, ב"בארה גדולה קהילתית טהמאוניברסי( גברים 51%) סטודנטים 50 כללה המחקר אוכלוסיית

, בנוסף(. וסומטיזציה חרדה, דיכאון)  במצוקה  להורדה גרם עצמו שחשף מי כי, גילה המחקר. לפסיכולוגיה מבוא

 ,Bolton, Glenn של מחקר גם בדומה .הנחקרים של העצמית התפיסה לשיפור גם עזרה העצמית החשיפה

Orsillo, Roemer, & Litz (2003,) כי מצא, בסומליה ששרתו אמריקאים צבא אנשי מאות של אוכלוסיה שבדק 



 באירועים שנובעת נפשית מצוקה לשפר, משמעותיים תמך מקורות מול אל בעיקר, עצמית חשיפה של  בכוחה

 להתפרש היו שעלולות שליליות בחוויות השתתפות של דיווח כללה העצמית החשיפה. טראומתיים

 . PTSD תסמיני בצמצום החיילים למרבית  סייעה העצמית החשיפה כי צאנמ במחקר. כטראומטיות

מחקר על יוצאי צבא בעלי הפרעות ערכו Leibowitz., Jeffreys, Copeland, & Noel   (2008 ,)זאת ועוד,  

הראה כי חשיפה עצמית ושיתוף בתכנים טראומטיים שחוו במהלך שירותם  . מחקרםדחק פוסט טראומטיות

טראומטיות. המחקר נעשה -פל או גורם בריאותי מוסמך עשויה לעזור בטיפולים בהפרעות פוסטהצבאי מול מט

במרפאות שמטפלות בתסמונות פוסט טראומטיות. כמו כן, במהלך המחקר, רואיינו עשרות יוצאי צבא על חוויות 

מחסומים  של חשיפה עצמית של טראומות, סיבות לחשיפת הטראומה, נושאים שעלו בעת חשיפת הטראומה,

שהקשו על החשיפה ותגובת הגורם המקשיב. החסמים שעלו במהלך הראיונות כללו חוסר אמון בצד המקשיב, 

פחד מההשלכות שיהיו לחשיפה העצמית והימנעות מהטראומה הכרוכה בכך. עוד, עלה מהתוצאות, כי הצד  

יתף יותר. לעומת זאת, המטפל המקשיב הפגין אכפתיות, הקשבה ואמפטיה רבה יותר כאשר הצד החושף ש

לשתף, נתפס הצד המקשיב כאדיש, חסר עניין ואף כגורם מעכב  וכאשר הצד החושף הראה פחות נכונות לחשוף 

לפתיחות הצד החושף. למרות שחלק מהנחקרים שחשפו עצמם דיווחו על חוויות שליליות וחלק דיווח על חוויות 

המכריע, כי החשיפה העצמית הייתה כדאית ומועילה חיוביות מיד עם החשיפה, רווחה הדעה בעייני הרוב  

בעבורם לטווח הרחוק יותר. כלומר, המסקנה העיקרית של המחקר הייתה, כי החשיפה העצמית יכולה להקל  

ולהועיל לטיפול והקלה בהפרעה הפוסט טראומטית. אך עם זאת, קיים משקל לא קטן לרמת ההקשבה, העניין 

   והאמפטיה שמפגין הצד המקשיב.

 

 

 .  טראומטית פוסט מהפרעה הסובלים שבי פדויי נשות בקרב  עצמית חשיפה 8.3

כחלק ממנגנון  טראומטיים פוסט סימפטומים למניעת או למיתון מהדרכים אחת הינה עצמית חשיפה

  של הזוג בת כאשר קורה מה אך. משמעותי תמך מקור מול אל מתקיימת היא כאשר בעיקר התמודדות עצמי,

 ?עצמה את מולו חושפת ההטראומ שורד

 למתן אפשריים מפתרונות כחלק(, 2006) וסולומון דקל אצל נידונה שבי פדוי נשות בקרב עצמית חשיפה 

 התחלקות כי, מציינות החוקרות. מהשבי ששב הגבר של הטראומה לחוויית הנשים אותן של המצוקה את

 להן המסייע כמשאב לשמש עשויים, בעלה עם מצוקתה על משיח כחלק, האישה של ומחשבותיה ברגשותיה



 איכות לשיפור יובילו ובנוסף הבעל של PTSD-ה תסמיני הפגת על הן, שלה המשנית הטראומטיזציה על הן להקל

 הוכיחו בהם, זהה מחקר אוכלוסיית אותה על קולגות ידי על שנעשו מחקרים סוקרות החוקרות. הנישואין חיי

 שני בין יותר גדולים ואמון לפתיחות מובילה ואפילו אינטימיות שמרתמ, זוגיים קשרים מחזקת עצמית שחשיפה

 ישירה תרומה יש עצמית לחשיפה כי, העלה( 2006) וסולומון דקל של במחקרן ומשמעותי נוסף ממצא. הזוג בני

, תמך מקור כלפי החשיפה פעולת עצם, כלומר. האישה של המשנית הטראומטיזציה של הסימפטומים במיתון

, PTSD-מ הסובלים שבי לפדויי נשים לפיה, השערה  הפריכו החוקרות, במקביל. הסימפטומים מיתוןב עוזרת

 הוא ההפך כי, דווקא מצאו החוקרות. עצמית בחשיפה הן אף ימעיטו, הזוג בנות מול להיפתח שלא הנוטים

 את ולשמר עלהב של הסגירות על לפצות הצליחה, עצמית וחשיפה בפתיחות האישה של עקשנותה עצם. הנכון

  הובילה, בכך וההתמדה לנשים מילולית אינטימיות של בקיומה החשיבות לאור כי, ניכר. ביניהם הזוגי הקשר

 .סביבתו וכלפי אשתו כלפי טראומטי הפוסט הבעל של לפתיחות יום של בסופו

 העצמי(.  לש דיפרנציאציה) דיפרנציאציה. 9

אופן תפיסת הינו הדיפרנציאציה של העצמי. כאמור, משתנה נוסף שאבדוק את זיקתו לבריאות הנתפסת  

הבריאות הסובייקטיבית של אשת פדוי השבי את בריאותה מושפע מגורמים שונים. יתכן ואחד הגורמים אשר 

כחלק ממנגנון התמודדות עצמי שלה  ישפיעו על כך היא רמת הדיפרנציאציה של העצמי של האישה אל מול בעלה

 .מולו

 - הספרציה תיאוריית: בשם 1975בשנת  (Mahler) מאהלר לראשונה טבעה אציההדיפרנצי מושג את 

 אימו עם התינוק של האובייקט יחסי את מסבירה זו תיאוריה . לפיה,( 2006, ובלאק מיטשל) אינדיבידואציה

 שנתיים בגיל לסיומו ועד מלידתו החל אימו עם התינוק של סימביוטית באחדות התהליך של ראשיתו כאשר

, הפנימיים הנפשיים התהליכים  ככל, זה תהליך כי אם. ועצמאית נפרדת עצמי תחושת ביצירת ,שלוש -יוחצ

 זה בשלב (Hatching) -הבקיעה -ראשון שלב: שלבים ארבעה מונה זו תיאוריה. החיים אורך לכל מתקיים

 הוא אחד מבט רכאש ,אימו את גם זאת עם ויחד הסביבה את לקלוט מתחיל אשר התינוק של ערנותו מתפתחת

 אז ,לערך חודשים תשעה בן הילד בהיות מסתיים זה שלב .התמצאות כנקודת אימו כלפי אחד ורגע הסביבה כלפי

 ,העולם אל מתמסר ,הילד זה בשלב (Practicing)- אימון -השני לשלב עובר והוא מתפתחות שלו התזוזה יכולות

 עדיין הוא ,מאימו הפיזית התרחקותו פי על אף .נציהאומניפוט בחוויית החדשות מיכולותיו והנאה מימוש תוך

 השלב .מבחינתו ועוצמתי אחד שלם הינם והוא היא .מהאם אינטגרטיבי כחלק ,נפשית מבחינה ,עצמו חווה

 שינוי הילד חווה אז ,חודשים 15-24 בן הילד בהיות מתרחש (Rapprochement) -מחדש ההתקרבות - השלישי

 נפרדות גם בעצם היא ,האם לבין בינו הפיזית הנפרדות כי להבין מתחיל הוא .שלו העצמי בביטחון ניכר



 לפעול עשוי ,פחד ללא תפקד שקודם הילד ,זה בשלב .איתה הסימביוטי ומהאיחוד ממנה ונפשית מנטאלית

 שלא מנת על מתמיד באופן עין בקשר עימה להיות ויחפש מאימו רחוק שהוא מצב ייווצר שמא ,יתר בדריכות

 ובכך ,הילד של זה לצורך סובלנות בחוסר תגיב האם בו מצב להיווצר עלול ,זו בסיטואציה .ממנה מובדל להיות

 הרביעי השלב .נפשית מבחינה בילד  דיה מפותחת שאינה עצמאות המצריך מצב .נטישה חרדת מפני פחד  בו  תלבה

 המוצלח סיומו עם תייםמס אשר  (Agent)- לעצמאי הילד והפיכת עצמאות אותה התפתחות הינו והאחרון

 אמיתית הבנה :האובייקט קביעות של חוויה מתוך הפעם אך ,מהאם להתרחק ממשיך הילד .שלוש גיל בסביבות

 עם הרגשי הקשר .ראייתו בטווח נמצאות אינן כאשר גם ,נעלמות אינן בחייו האחרות האהובות והדמויות שהאם

 ,בזמן בו .נמצאת אינה כי ",רעה דמות" להיות הופכת נהאי והיא ,פיזית נמצאת אינה היא כאשר גם קיים האם

 - ואינדיבידואלית אוטונומית זהות לבניית בדרך ,עצמו לגבי קביעות של תחושה הילד אצל להתפתח מתחילה

    .שונות לפתולוגיות להוביל עלולים ,אלה שלבים במימוש כלשהו חסך .דיפרנציאציה מתפתחת קרי

Bowen  (1976 .) ידי על בהמשך הוטבע ,Differentiation of Self -"העצמי של דיפרנציאציה"  המונח 

 זהות לבין ושכליים רגשיים תפקודים בין לשלב מצליח האדם בה רמה הינה העצמי של דיפרנציאציה ,לפיו

 .שלו העצמית הזהות על וויתור ממיזוג לחשוש מבלי שונות יחסים מערכות בתוך ואינדיבידואלית אוטונומית

 התוך הדיפרנציאציה, זה את זה המשלימים פנים משני מורכבת העצמי של המובחנות כי, ופרט הוסיף אהו

  בין דחק במצבי לשלב הפרט של היכולת את מתאר אישי התוך ההיבט. אישית הבין והדיפרנציאציה אישית

 תפקודיו ןלבי האינטלקטואלים תפקודיו בין אבחנה ליצור ובכך, הרגשי  הרובד לבין המחושב הרובד

 לאוטונומיה האינטימיות בין השילוב את מתאר אישי  הבין שההיבט בזמן מתקיים זה תהליך. האמוציונאליים

 האדם שבה המידה את בפועל מתאר זה מושג כי ,לומר ניתן. בחייו משמעותיות דמויות עם בינאישיים ביחסים

 סיום לכדי עד ,אינדיבידואציה - הספרצייה בתיאוריית מאהלר שתיארה השלבים אותם את בהצלחה עבר

 הודות ,החיים מעגל לאורך. המשפחתית סביבתו מול אל פועל כיצד ובהמשך האם עם הסימביוטית ההיקשרות

. עצמאי לאדם והופך אחריות עצמו על נוטל, שונות משימות עם מתמודד הילד, פיזית ובשלות התבגרות לתהליך

 להתגלות ולייחודיות החוצה לפרוץ הילד של נדיבידואליותלאי לאפשר המשימה מוטלת המוצא משפחת על

   (.Kerr & Bowen, 1988) הדרה במלוא

 Kerr & Bowen (1988 הרחיבו את מושג הדיפרנציאציה וטענו שהמובחנות של העצמי, קרי )

. 4שי. . נתק רג3. עמדת אני. 2. תגובתיות רגשית, 1דיפרנציאציה של העצמי, כוללת ארבעה מימדים רגשיים: 

מיזוג עם אחרים. התגובתיות הרגשית משמעותית עבור הפרט לשם הסתגלות חברתית ופסיכולוגית, באם זו 

מתקיימת ברמות נמוכות סביר שיתקיימו רמות גבוהות של חרדה כרונית, מצוקה נפשית וסימפטומים 

מוכה של דיפרנציאציה של (, מדגימות זאת, בכך שאנשים בעלי רמה נ2012גוטמן ופלג ) -פיזיולוגיים. יצחק



העצמי חווים רמה גבוהה יותר של חרדה כשהם עוזבים את משפחת המוצא שלהם, הם מתקשים בלקיחת 

אחריות על ניהול ותפקוד עצמאי של חייהם ומתקשים להתמודד עם מערכות יחסים בעלות עוצמות רגשיות 

ננות במצבי דחק. הם לכודים בעולמם גבוהות. זאת ועוד, הם אינם מסוגלים לקבל החלטות שקולות ומתוכ

הרגשי ופועלים בעיקר מתוך גחמות רגשיות ופחות משיקולים רציונאליים. תגובותיהם מהולות ברמות גבוהות  

של מיזוג או נתק רגשי. אנשים המאופיינים ברמה גבוהה של מיזוג עם אחרים, יחוו רמות גבוהות של תלות 

עם אחר משמעותי. אלה יקשו עליהם לקיים תפקוד והתנהגויות והיקשרות באחר, חיבור רגשי והזדהות 

אוטונומיות. מאידך, אנשים בעלי רמה גבוהה של דיפרנציאציה של העצמי, יביעו עמדות אוטונומיות ברורות 

והחלטיות בקשרים עם אחרים, יפעלו להגדיר את זהותם העצמית על פי הערכים והרגשות שלהם, גם כאשר 

 נהוג בצורה שונה.    יופעל עליהם לחץ ל

את  בדקו קיימים מחקרים. על פי ידיעתי כה עד מעט נחקרה, זוגיים בקשרים העצמי של דיפרנציאציה

הקשר בין רמת הדיפרנציאציה של העצמי בקרב בני זוג לבין שביעות הרצון ולרווחה הנפשית שלהם, במקביל 

אותם המחקרים אשר התמקדו במדידת הדמיון לבחינת מידת הדיפרנציאציה של בני הזוג לבין עצמם. חלק מ

ברמות הדיפרנציאציה של העצמי בקרב בני זוג גילו, כי זוגות בעלי רמות נמוכות של תגובתיות רגשית, נתק רגשי 

ומיזוג עם אחרים הציגו ביטחון בקיום העצמי שלהם וחוו רמות גבוהות יותר של סיפוק ושביעות רצון במערכת 

בעלי רמות נמוכות של דיפרנציאציה, הציגו רמות גבוהות יותר של לחץ וחרדה במערכת   הזוגית. מנגד, נבדקים

גוטמן -כפי שמצוטטת בתוך יצחק Pelegהיחסים ורמות נמוכות יותר של סיפוק ושביעות רצון מחיי הנישואין )

 (.2012ופלג 

 

 

 .  העצמי של  הדיפרנציאציה רמות  9.1 

. במקבילמנוגדים המתקיימים  ותמושפעת משני כוח ,ממשפחתו אותה הילד יפתח ,יאציההדיפרנצ מידת 

(, אשר מושך את Differentiation or Individuality) אינדיבידואליותכוח הדיפרנציאציה או כוח ה והאחד הינ

האדם לעצמאות ואוטונומיה ובכך להיפרדות ולהיבדלות מבחינה אמוציונאלית מן האחר המשמעותי בחייו 

( מתבסס עוד בימיו Togethernessגבולותיו האישיים, ללא תלות בסביבתו. מנגד, כוח היחד ) ולניסיון הגדרת

הראשונים של הילד, כצורך הכרחי לקיום, בסימביוזה שלו עם משפחתו. בפועל הילד ומשפחתו חושבים, 

מן, הפרט מרגישים ופועלים כאיש אחד מתוך צורך חזק של הפרט בקשר עם אחרים ובתחושת השתייכות. בו בז

( טען, כי מידת 1976)  Bowen(. Kerr & Bowen, 1988מוותר על הייחודיות שלו ומתאים את עצמו לסביבה )



הדיפרנציאציה של הפרט ממשפחת המוצא, תקבע בהמשך למידת הדיפרנציאציה אשר פיתחו הוריו ממשפחת  

 ואחרים משמעותיים בחייו.   המוצא שלהם וכתוצאה מהאינטראקציות שנוצרו בין הפרט לבין הוריו, אחיו

 Kerr & Bowen (1988 ,)להמחיש את ההבדלים בין בני האדם במידת הדיפרנציאציה   קבעו מדרג כדי

, מתאר אדם בעל רמת דיפרנציאציה נמוכה. עיקר מעייניו הינו במדרגשלהם ממשפחות המוצא. השלב הראשון 

בתחושת הדחייה של הזולת. כפועל יוצא, הוא נמנע להיות נאהב או לאהוב את הזולת, במקביל לעיסוק מתמיד 

מלממש יעדים ומטרות נוספים בחייו והסתגלותו מושפעת מאותן התגובות הרגשיות של הסביבה כלפיו. פעמים 

עם משפחתו, אשר  הקיימיםרבות אדם זה יסבול מחרדה כרונית, שמא לא ימצא מערכות יחסים הדומות לאלה 

שיים בהימצאותו בקשרים משמעותיים וארוכי טווח. התמודדות עם אירועי דחק, תגביר את מצוקתו ותוביל לק

 עלולה להחוות כשלילית עבורו ותוביל לקונפליקט פנימי בין עצמאות ומרחק מהזולת.   

, אדם בעל רמת דיפרנציאציה גבוהה. הוא יתרחק בהדרגתיות המדרגמנגד, קיים האדם בקצהו השני של  

לבוגר המודע לעצמו. הוא בעל בטחון עצמי גבוה, המאמין בדרכיו ולוקח עליהן אחריות  ממשפחת המוצא, ויהפוך

ואינו פועל על פי גחמות הסביבה. התפקוד שלו אינו מושפע בהכרח מביקורת או מהערכה של האחרים ויחד עם 

ת בתפקודו, זאת, הוא מתייחס בכבוד לזולתו ונתרם מיחסיו עם הסביבה. רמת החרדה שלו נמוכה ואינה פוגע

אלא מאפשרת התמודדות סבירה עם אירועי דחק ללא השלכות חריגות. בפועל, אדם זה יוכל לתפקד היטב ביחד  

 (. ,1988Kerr & Bowenאו לחוד  )

 . השבי לפדוי הנשואה האישה של התמודדות כמשאב דיפרנציאציה9.2  

 בחןBowen (1976  ). נמוכה נציאציהדיפר רמת או גבוהה דיפרנציאציה רמת להתקיים עשויה הזוג בני בין

 רמת בעלי שיהיו זוגו בת או בן  את לבחור הזוג מבני אחד כל  יטה הזוגית הבחירה בתהליך כבר, ולפיו הנושא את

  היחסים מערכת תשאף, גבוהה דיפרנציאציה רמת  שוררת הזוג בני בין כאשר. לשלו דומה דיפרנציאציה

, שני מצד. העצמי התפקוד היקף את שתפחית ברמה זה יהיה לא, יניהםב שיתוף כשישרור גם. לאינדיבידואליות

 של מצב הוא הראשון: עיקריים מצבים שני להתקיים עשויים זוג בני בין נמוכה דיפרנציאציה  רמת שוררת כאשר

 הגבולות לטשטוש מובילה הנמוכה הדיפרנציאציה בעקבות  לבד מהמצאות שנובעת החרדה בו(  Fusion) מיזוג

  המצב. אחד כל של והאוטונומיה האינדיבידואציה חשבון על באים הרגשיים הצרכים  וכך" ביחד"ל" לבד"ה בין

, העצמי  איבוד מפני לחרדה גורם הזוג בני בין הגבולות טשטוש בו( Emotional Cut-off) רגשי ניתוק הוא השני

 . מניתוק כתוצאה זה במצב להיות עשויות נפשית הסתגרות או פיזית הסתגרות

  הראה , שהינן גם אוכלוסיית המחקר הנוכחית,בקרב נשות פדויי השבי ממלחמת יום הכיפורים מחקר 

נפלו  אשל חמיםללו תהנשואו נשיםשבי, מאשר בקרב  ינשות פדוי רבשל דיפרנציאציה בק שונותקיימות רמות  יכ



, יתרמייחסת פער זה, בין ה(. החוקרת 2011אור, -טל) אשר מציגות בעיקר רמות דומות של דיפרנציאציה בשבי

הטראומטיות. עיקר טענתה,  ותיומחווי עת, הנובתפסיכולוגי וקהממצ ללצורך של בת הזוג להגן על בעלה, הסוב

 הסבר. תןזקוקים מאוד לתמיכ הקיים קושי רב להפריד עצמן מבעליהן, מאחר ואל שביהיא שלנשות פדויי ה

, כפועל יוצא זגתאת האישה למערכת יחסים ממו שוךמשייתכן והבעל פדוי השבי, י הוא, שמעלהנוסף 

בין האישה לבין חוויותיו  בולות, הינה שכאשר הגמחקרהבתחום זה ב מסקנתהשלו בה.  ותמהתלותי

 מפני, מתוך מטרה לשמור על עצמה גשימספיק, היא עלולה להגיב בניתוק ר ברוריםאינם  השל בעל ומטיותהטרא

 תגובה של חרדה. 

  ייהאותה האוכלוס בקרב( שהוצג 2009)  Solomon, Dekel, Zerach & Horeshשל  קרמחבהמשך לכך,  

. ביקורתניתוק רגשי בקרב נשות פדויי השבי אל מול קבוצת ה של, אך לא יזוגשל מ ותכי קיימות רמות גבוה מצא

שמע, לא . מPTSDלבין סימפטומים של  דוייםהפ נשות לרמות הניתוק ש ביןעוד נמצא כי קיים קשר חיובי 

נוספת  טענהשל הנשים.  נציאציההדיפר מותשל הגבר לבין ר טראומטיתנמצאה תלות בין התסמונת הפוסט 

  רמתחיובי,  בקשרגבוהות יותר, כך חלה עלייה  היובמחקר, נגעה ברמות המיזוג אצל הבעל: ככל שאלה  לתהשע

  הבעל. לים שטראומטי הפוסטהסימפטומים  של קיומםל יחסהרגשי אצל אשתו, ב הניתוק

ניתן להסיק על רקע ממצאי מחקרים אלה, כי רמות דיפרנציאציה שונות משפיעות באופן ניכר על הקשר  

 הזוגי ועל בריאותם של בני הזוג.  

 

 

 . הקשר בין חשיפה עצמית ובריאות נתפסת.  10

ביתר משתני  לאחר דיון במשתנה המחקר של דיפרנציאציה כאמצעי של האישה הנשואה לפדוי השבי ודיון

המחקר בפרקים הקודמים, תדון העבודה בקשרים שבין המשתנים השונים. פרק זה ידון בקשר שבין חשיפה 

 עצמית לבין בריאות נתפסת.

בבואי לסקור את הספרות הממוחשבת אשר דנה בקשר בין חשיפה עצמית לבין בריאות נתפסת עולה  

מצמת. ניכר, כי עיקר הספרות המחקרית העוסקת בקשר  תמונה המראה כי הספרות העוסקת בקשר זה הינה מצו

בין השתיים מדברת ושמה דגש בעיקר על הקשר בין חשיפה עצמית לבין השפעתה על הבריאות האובייקטיבית 

 הפיזית והנפשית באופן קונקרטי ופחות אודות הבריאות הנתפסת הסובייקטיבית של האדם. 



  Lumleyם בקרב אנשים הסובלים מבעיות רפואיות )בנוסף, עיקר המחקרים הדנים בקשר זה הינ 

,2004; Lumley, Leisen & Kelley, 1997)  . Lumley(2004,)  במחקרו אודות הקשר בין חשיפת רגשות עצמיים

(, Alexithmiaעל ידי כתיבה ודיבור, לבין בריאותו הנתפסת של האדם בקרב אנשים הסובלים מאלקסיטמיה )

מנם עוזרת בטווח הקצר להעלאת הביטחון של אותם הנחקרים, אך לאור הנסיבות מצא כי חשיפה עצמית, או

הרפואיות שלהם, לא ניתן להוכיח לטווח הארוך, כי שיפור כלשהו במצבו הינו על רקע אותה חשיפה עצמית. 

Lumley, Leisen & Kelley (1997 במחקרם אודות חולי דלקת פרקים, חקרו אף הם את ההשפעה של החשיפה  )

העצמית הן על בריאותם הפיזית והפסיכולוגית של הנחקרים. החוקרים מצאו והדגישו, כי חשיפה עצמית אינה 

טיפול קונקרטי לדלקת הפרקים, אך מצד שני, הם מצאו כי החשיפה העצמית, אכן משפרת את המצב  

 הפסיכולוגי של החולים ואף מביאה אותם לתחושה של העצמה ומסוגלות עצמית.     

 (.Hemenover, 2003; Schilte, 2001רים אחרים בדקו הקשר זה בקרב האוכלוסייה הכללית )מחק 

(, בדק את ההשפעה של חשיפה עצמית של טראומות על תפיסת עצמי חיובית )גם Hemenover (2003מחקרו של 

על  משתתפים. המשתתפים כתבו על אירוע טראומטי בחייהם או 50כלל ובפן הבריאותי( ומצוקה נפשית 

. קודם לכן עברו המשתתפים מבחן מקדים אשר אשר הינן תוכניותיהם לעתיד התוכניות שלהם "ליום המחר"

בחן את החוסן הנפשי שלהם לפני החשיפה העצמית ושלושה חודשים לאחר החשיפה העצמית. המחקר מצא, כי 

ית, הם דיווחו על הרגשת קיימת מגמת עלייה חיובית בתפיסה העצמית של הנבדקים. מבחינה בריאותית ונפש

שליטה, צמיחה אישית וקבלה עצמית חיוביים יותר, במקביל לירידה במצוקה )דיכאון, רגישות בין אישית, חרדה  

וסומאטיזציה(, בבדיקת ההמשך אל מול הבדיקה המקדימה. התוצאות מעידות על כך שבנוסף להפחתת מצוקה 

 לתפיסה עצמית, ובתוכה גם בריאות נתפסת חיובית יותר.נפשית, חשיפה עצמית של אירועי טראומה, מובילה 

(, שנערך בהולנד בקרב האוכלוסייה הכללית בדק את הקשר בין חשיפה עצמית 2001) Schilteמחקרו של 

ובריאות נתפסת בתוך קשר בין רופא ומטופל. המחקר  בדק האם חשיפה עצמית וגילוי מול רופאי המשפחה 

ריאות הסובייקטיבית, קרי בריאות נתפסת עליה מדווחים המטופלים באופן בבדיקה שגרתית, משפרת את הב

חולים  161סובייקטיבי, ומפחיתה את הצורך שלהם בבקשה לטיפול רפואי קונקרטי.  המחקר התקיים בקרב 

בעשר מרפאות שונות, אשר ביקרו פעמיים עד שלוש פעמים במרפאה. במהלך המפגשים, הוזמנו החולים לחשוף 

חשובים מבחינה רגשית בחייהם מול הרופאים. לאור זאת, נמצא כי השימוש בתרופות לא השתנה כלל.  אירועים

מנגד הבריאות הנתפסת עליה דיווחו המטופלים השתפרה עקב התערבות זו של הרופאים בבקשה מהמטופלים 

 לחשוף ולגלות. 



( על חשיפה 2006וסולומון ) הקשר בין חשיפה עצמית ובריאות נתפסת נידון במחקרן של דקלעם זאת,  

. אחד מבין  שהינן קבוצת המחקר גם במחקר הנוכחי עצמית בקרב נשות פדויי שבי של מלחמת יום הכיפורים

הממצאים במחקר הראה, כי חשיפתה העצמית של האישה וגילוייה  אל מול בעלה, מקלות על הטראומטיזציה 

בקשר מאחר והיא המטפלת העיקרית שלו והוא זקוק האישית שלה. האישה תופסת עצמה כחזקה והדומיננטית 

לה, ובכך משמרת את הקשר הזוגי. בת הזוג משתפת את הבעל בתחושות שלה במקביל לכך שמדובבת אותו 

ומובילה לשיח זוגי. חשיבותה של התקשורת המילולית המתבטאת בעיקר בדיבור, בעיניה של האישה, מובילה הן 

בנת הכוחות הטמונים בה. בנוסף, היא מבינה את חשיבות הכוחות שיש לה להעצמת הכוחות של הבעל והן לה

בהתמודדות והבריאות שלה והשפעתם החיובית על הקשר הזוגי ועל חוזקו של הקשר ובכך אף מעצימה את בן 

 זוגה. 

ניתן לראות, כי בקשר שבין חשיפה עצמית לבין בריאות נתפסת, למרות שהספרות המחקרית מרבה   

רה נרחבת יותר בבריאות האובייקטיבית לעומת הבריאות הנתפסת הסובייקטיבית, קיימת מגמה לעסוק בצו

שמראה, כי חשיפה עצמית עשויה לסייע הן במצבו הבריאותי של אדם ללא קשר לתפיסת הבריאות 

      הסובייקטיבית שלו וגם נוטה לסייע לאדם לתפוס את בריאותו באופן חיובי יותר הן פיזית והן נפשית.   

 . הקשר בין בריאות נתפסת ודיפרנציאציה. 11

( לדיפרנציאציה של 1976) Bowenהזיקה בין בריאות נתפסת ודיפרנציאציה נשענת על התיאוריה של  

 לשלב מצליח האדם בה רמה הינה העצמי של דיפרנציאציה ,לפיוהעצמי שהוזכרה בפרק אודות הדיפרנציאציה: 

 לחשוש מבלי שונות יחסים מערכות בתוך ואינדיבידואלית אוטונומית זהות יןלב ושכליים רגשיים תפקודים בין

. תיאור זה, מסביר שככל שרמות הבידול של הפרט ממשפחת המוצא שלו שלו העצמית הזהות על וויתור ממיזוג

סת יהיו מאוזנות יותר, כך סביר שרמת התפקוד שלו תהיה גבוהה יותר, במקביל לביטחון העצמי ולבריאות הנתפ

 ;Nancy, Murdock, Paul, & Gore (2014)על פי ידיעתי, עיקר המחקרים אשר עוסקים בתחום זה ) שלו. 

, Greene(1986); , (2006); Daniels, & MurrayThomas,  Murray, Skowron, Stanley & Shapiro, (2009)

Rolling ,Hamilton &.נשענים על תיאוריה זו ,)  

 Nancy, Murdock, Paul, & Gore (2014 במחקרם על הקשר שבין דיפרנציאציה להתמתנות של  ,)

 119המחקר כלל . Bowenתחושות לחץ, חרדה ותפיסה עצמית של חוסר תפקוד, נשענו אף הם על תיאורו של 

ערו, כי קיים קשר חיובי בין רמה מאוזנת של  הם שיסטודנטים, גברים ונשים, מאוניברסיטאות שונות בארה"ב. 

הדיפרנציאציה של העצמי לבין התמתנות של תחושות לחץ, חרדה ותפיסה עצמית של חוסר תפקוד )בתוכם גם 

http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Greene,%20Gilbert%20J.
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Murray%20Jr.,%20Thomas%20L.
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Rolling,%20Maryann
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Hamilton,%20Nina


את השערת המחקר. רמות גבוהות של דיפרנציאציה  אוששובריאותם הנתפסת(. ואכן ממצאי המחקר שלהם 

 .בתוכן גם תפיסה שלילית של בריאותם הללומובילות להתמתנות התחושות השליליות 

על דיווח עצמי של משתתפים  . המחקר הסתמךBowenבדק את התיאוריה של  אמפירימאמר  

משתתפים, אשר אובחנו עם תסמונת  201אנונימיים בעזרת מילוי שאלון סקר ברשת האינטרנט. סקר זה כלל 

של תסמונת פיברומיאלגיה הם בקורלציה חדה עם   פיברומיאלגיה. התוצאות הראו כי תסמינים חמורים יותר

רמות גבוהות של לחץ, רמות נמוכות של דיפרנציאציה של העצמי, ורמות גבוהות יותר של הימנעות מהבעת 

 ,Murrayרגשות. משמע, קיים קשר חיובי בין רמה גבוהה של דיפרנציאציה לבין בריאות נתפסת חיובית )

,, 2006 Daniels, & MurrayThomas,  .) 

, בדק את הקשר בין בארצות הברית(, שנערך Skowron, Stanley & Shapiro, 2009מחקר נוסף ) 

כלוסייה של מבוגרים צעירים יחסית שהינם סטודנטים. דיפרנציאציה של העצמי לבין רווחה נפשית בקרב או

משתתפים. השערת המחקר הייתה שאדם מאוזן יותר ברמת הדיפרנציאציה יחזה גם בריאות  132המדגם מנה 

פיזית ופסיכולוגית גבוהה יותר. במחקר העידו הנבדקים ואוששו את השערת המחקר. לפיהם, אכן רמת 

נפשית ובריאות פיזית גבוהות. ההסבר של החוקרים נשען על התיאוריה של  דיפרנציאציה גבוהה הביאה לרווחה

Bowen  להשפעת רמות שונות של דיפרנציאציה של העצמי על יכולת התפקוד ותפיסת הכוחות והמסוגלות

 הנפשית של הפרט את עצמו .  

ל העצמי אודות הדיפרנציאציה ש Bowenמחקר אחר בדק את הרלוונטיות של המודל התיאורטי של  

דרך מתן הסבר של התנהגויות סיכון בגיל ההתבגרות. ההבדל בין מחקר זה למחקרים אחרים היה שהוא ניסה  

לבדוק קיומם של משתנים שונים כגורמים מנבאים לדיפרנציאציה של העצמי ולא להפך כשם שעשו המחקרים 

ונית, יכולת להתמודדויות עם האחרים. המשתנים המנבאים דיפרנציאציה של העצמי שנמדדו היו, חרדה כר

קשיים חברתיים, התנהגות מינית בסיכון גבוה , שימוש באלכוהול וסמים ומעורבות אקדמית. נתוני המחקר 

תוצאות המחקר עלו בקנה אחד עם המודל  . ממוצא אתני מגוון 14-19תלמידי תיכון בגילאי  161-נאספו בדיעבד מ

נציאציה קשורות באופן ישיר לרמות נמוכות של חרדה כרונית, רמות גבוהות של דיפר והראו כי ,Bowenשל 

ואלכוהול, פחות התנהגויות מיניות בסיכון ועלייה  ם, שימוש מופחת בסמימרובות בעיות חברתיות קיומן של

מאוזנת . בפועל על פי הדיווחים העצמאים של הנחקרים, ניתן לראות כי אכן דיפרנציאציה םאקדמאי בלימודים

 (.   (Rolling , Hamilton , &Greene,1986קושרות באופן מובהק לבריאות נתפסת חיובית  של העצמי מ

http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Murray%20Jr.,%20Thomas%20L.
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Murray%20Jr.,%20Thomas%20L.
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Rolling,%20Maryann
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Hamilton,%20Nina
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Greene,%20Gilbert%20J.


חשוב לציין, כי גם בהקשר של חקירת קשר בין דיפרנציאציה של העצמי לבין בריאות נתפסת קיימת  

מחקרית מצומצמת וכי עיקר החקירה בוצעה אודות הקשר בין דיפרנציאציה של העצמי ובריאות של ספרות 

האדם באופן אובייקטיבי, יחד עם זאת ניתן לראות מגמה שמראה כי הקשר בין דיפרנציאציה ובריאות נתפסת 

תר כך נוטה האדם הינו מתקיים. ככל שהשונות והבידול גבוהים יותר, כלומר הדיפרנציאציה ברמה גבוהה יו

  לדווח פחות על מצוקות בריאותיות ונפשיות.

 :המחקר רציונאל. 12

 המצוקה על למדים אנו מהספרותמחקר זה בא לבדוק את בריאותן הנתפסת של נשות פדויי השבי.  

מחקרים שנערכו בנושא עד כה,  .בשבי התמודדו עימה הטראומה לאור השבי פדויי חווים אותה הגדולה

 ,ההתייחסות עיקר ,בעבר .תטראומטי פוסט הפרעה יפתחו על כך שמספר לא מבוטל מפדויי השבימצביעים 

 בשורד מסתיימות אינן הטראומה השפעות כי ידוע היום .עצמו הטראומה  בשורד  היו והטיפול ההכרה

 .זוגו בנות ובהן השורדים משפחות בקרב דומה באופן ,משנית כטראומטיזציה ,להופיע עלולות אלא ,הטראומה

 בהם ,העצמי של והדיפרנציאציה עצמית חשיפה :התמודדות מנגנוני שני יבחן הנוכחי המחקרלאור האמור, 

 הייחודית השפעתם תיבדק .הטראומה של העקיפות ההשפעות להתמודד עם מנת על הנשים אותן משתמשות

 .טראומטיים בקרבן ועל קיומם של סימפטומים פוסט הנשים של העצמית הבריאות תפיסת על ,והמשותפת

 הבריאות בעיות ,העצמית הבריאות תפיסת בין הקשר של יותר טובה הבנה יאפשר ,המחקר מצופה כי 

 עצמית חשיפה :הנשים של ההתמודדות מנגנוני לבין ,PTSDבין היתר סימפטומים של  הכוללות הנשים של

תבטא בדפוסים ובצורות שונות מהספרות עולה כי החשיפה העצמית יכולה לה .העצמי של והדיפרנציאציה

המושפעים מהמאפיינים האינדיווידואליים של האדם. המחקר יטען כי רמות חשיפה עצמית שונות ישפיעו על 

. וזאת מתוך הנחה שרמת חשיפה מספר הסימפטומים הפוסט טראומטיים ועל הבריאות הנתפסת של הנשים

ובעיות בריאות רבים יותר על רקע העדר של  טראומטייםעצמית נמוכה תוביל למספר סימפטומים פוסט 

ונטילציה, אל מול רמת חשיפה עצמית גבוהה שתהווה גורם מאפשר, שישמור על הנשים ושיוביל לרמות נמוכות 

. עוד עולה מהספרות כי רמת דיפרנציאציה גבוהה יותר מובילה לירידה בדיווח של מצוקות של משתנים אלה

כי נשים עם רמות דיפרנציאציה לא מאוזנות, יציגו רמה גבוהה יותר של  בריאותיות של האדם. המחקר יטען

 של יכולת את ,ויאיר ידגיש , המחקרסימפטומים פוסט טראומטיים ובריאות נתפסת שלילית. מצופה עוד כי

 ניתן מצופה כי לאור ממצאי המחקר, .שלהן האגו כוחות ידי על פעיל באופן שלהן הבריאות על להשפיע נשים

 .אלה מנגנונים של כוחם את המדגישות התערבות תוכניות להמליץ על יהיה



 לי חשוב ,הנחקר הנושא עם אישית והכרות בספרות רב עיון שלאחר ,ואומר אישית נימה אביא לבסוף 

 .זקוקות הן להן והטיפול ההכרה את מקבלות אינן טראומה  שורדי של משפחות ובכלל הנשים אותן כי לומר

 בקרב  המשנית הטראומטיזציה של המודעות העלאת הינו ,המחקר מביצוע שינבע לי שחשוב נוסף ערך ,כן על

 כי הבנה תוך להן השווים קבוצת עם וחשיפתן חווייתן נרמול ובמקביל הציבורי בשיח הטראומה שורדי נשות

 . במערכה בודדות אינן

 : המחקר השערות  .13

סימפטומים פוסט מספר ת הביקורת בהבדל בין נשות פדויי שבי לבין נשו ימצאהשערה א:  

 . דיפרנציאציה של העצמי וחשיפה עצמית בריאות נתפסת, טראומטיים, 

, בהשוואה טראומטיים פוסט סימפטומים של יותר מספר רב עלבשני גלי המחקר,  תדווחנה השבי פדויי נשות. 1

 לנשות הביקורת.

 סומאטיות  נתפסת שלילית יותר, כלומר תלונות בריאות על בגל המדידה השני, תדווחנה  השבי פדויי נשות. 2

 .הביקורת לנשות , דירוג עצמי של הבריאות שלילי יותר, ובעיות בריאות רבות יותר, בהשוואהיותר רבות

רמה נמוכה יותר של דיפרנציאציה של העצמי, רמות  על בגל המדידה הראשון, תדווחנה השבי פדויי נשות. 3

ורמה נמוכה יותר של האיזון בדיפרנציאציה   (Cut- off)ומעורבות חסר  (Fusion) גבוהות יותר של מעורבות יתר

(Balance).בהשוואה לנשות הביקורת , 

רמה גבוהה יותר של חשיפה עצמית בהשוואה לנשות  על בגל המדידה הראשון, תדווחנה השבי פדויי נשות. 4

 הביקורת. 

נתפסת,  בריאות לבין ה אומטיים סימפטומים פוסט טרמספר הקשר בין  ימצא: ב  השערה 

 חשיפה עצמית. ה דיפרנציאציה של העצמי וה

היה גבוה יותר, כך רמת החשיפה העצמית תהייה נמוכה יהסימפטומים הפוסט טראומטיים  שמספרככל . 5

  יותר.

הדיפרנציאציה של העצמי תהיה נמוכה   היה גבוה יותר, כך יהסימפטומים הפוסט טראומטיים  שמספרכל כ. 6

בדיפרנציאציה   ורמת האיזון ,( יהיו גבוהות יותרCut – off( ומעורבות חסר )Fusionמעורבות יתר )תר, ברמות יו

 .תהייה נמוכה יותר

הבריאות הנתפסת תהיה שלילית יותר. היה גבוה יותר, כך יהסימפטומים הפוסט טראומטיים  שמספרככל . 7

 ל הבריאות שלילי יותר, ובעיות בריאות רבות יותר. , דירוג עצמי שתלונות סומאטיות רבות יותרכלומר, ב



בבריאות    PTSD -ונשים שאינן סובלות מ PTSD -הבדלים בין נשים הסובלות מ ימצאוהשערה ג:  

של העצמי ובחשיפה עצמית כפונקציה של התסמונת הפוסט טראומטית של   בדיפרנציאציה, (PH)נתפסת 

  הנשים.

רמה נמוכה יותר של דיפרנציאציה של העצמי, כלומר על  תדווחנה על PTSD -הסובלות מ שבי פדויי נשות. 8

ורמה נמוכה יותר של האיזון ( Cut- off)ומעורבות חסר  (Fusion)רמות גבוהות יותר של מעורבות יתר 

  ונשות קבוצת הביקורת. PTSD -שאינן סובלות מ שבי פדויי נשותבדיפרנציאציה, בהשוואה ל

 סומאטיות בריאות נתפסת שלילית יותר. כלומר, תלונותתדווחנה על  PTSD -ובלות מהס שבי פדויי נשות. 9

שאינן  שבי פדויי נשותלבהשוואה  דירוג עצמי של הבריאות שלילי יותר, ובעיות בריאות רבות יותר,, יותר רבות

 .הביקורת קבוצת ונשות  PTSD-מ סובלות

 פדויי נשותל בהשוואה רמה נמוכה יותר של חשיפה עצמיתתדווחנה על  PTSD -הסובלות מ שבי פדויי נשות .10

 הביקורת קבוצת ונשות  PTSD-מ סובלותשאינן  שבי

לבין  פוסט טראומטיים הסימפטומים רמת החשיפה העצמית תמתן את הקשר בין  מספר ההשערה ד:  

 .נתפסתהבריאות ה

פוסט טראומטיים המפטומים סיתמצא אינטראקציה מובהקת בין רמת החשיפה העצמית לבין מספר ה. 11

יימצא קשר הפוך בין מספר  עצמית חשיפה בניבוי הבריאות הנתפסת: בקרב נשים בעלות רמה נמוכה של

שככל שמספר הסימפטומים הפוסט טראומטיים  כך, לבין בריאות נתפסת טראומטיים הפוסט הסימפטומים

לא ימצא  עצמית חשיפה בעלות רמה נמוכה שליהיה גדול יותר הבריאות הנתפסת תהיה לקויה יותר. בקרב נשים 

 לבין הבריאות הנתפסת.  טראומטיים הפוסט הסימפטומיםקשר בין מספר 

פוסט טראומטיים הסימפטומים מספר הבין  תתווך את הקשר : דיפרנציאציה של העצמיה השערה 

 נתפסת. הבריאות לבין ה

סימפטומים ה מספרבין איזון( תתווך את הקשר )מעורבות יתר, מעורבות חסר ודיפרנציאציה של העצמי ה. 12

הבריאות הנתפסת )כפי שבאה לידי ביטוי בתלונות סומאטיות, דירוג עצמי של הבריאות פוסט טראומטיים לבין 

ומספר בעיות בריאות(. כך שרמה מאוזנת של דיפרנציאציה בקרב הנשים תתווך באופן חלקי את הקשר בין 

בין התלונות הסומאטיות ומעורבות יתר תתווך באופן מובהק את הקשר בין הסימפטומים הפוסט טראומטיים ל

 הסימפטומים הפוסט טראומטיים לבין התלונות הסומאטיות.    



 השיטה. 14

 :מדגם 14.1 

 יום במלחמת פעיל חלק נטלו אשר, היבשה מכוחות ישראלים לוחמים של זוג בנות כלל הנוכחי המחקר 

(. נשבו שלא לוחמים) הביקורת קבוצת נבדקי ונשות שבי פדויי נשות, קבוצות לשתי ונחלקו 1973 בשנת הכיפורים

 -( כT2) 2011( והשנייה בשנת T1) 2003מחקר זה הינו חלק ממחקר אורך בן שתי מדידות, האחת נערכה בשנת 

 שנים לאחר המלחמה. 38

 111 -נערכה פניה ל במחקר השתתפו נשותיהם של פדויי שבי. בגל המדידה הראשון, קבוצת המחקר: 

 T1בבנות זוג השתתפו  90נשואים או נמצאו במערכת זוגית. מתוך אלו, שהיו ( ex- POWsפדויי שבי )נשים של 

נשואים או  שהיופדויי שבי  נשים של  147 -, נערכה פניה ל(. בגל המדידה השני81%)שיעור היענותן עמד על 

בנות זוג  90(. מתוך 79%)שיעור היענותן עמד על  T2בהשתתפו  בנות זוג 116מתוך אלו,  ,נמצאו במערכת זוגית

בנות זוג שלא  55(. בנוסף, 67.8%) T2 במחקר   השתתפו גם ב T1 ,61 בשל פדויי השבי אשר שהשתתפו במחקר 

  .T2ב  השתתפו במחקר   T1ב השתתפו במחקר 

נשים של  102 -תה בפניה לנעש T1 ב  קבוצת הביקורת כללה נשות לוחמים שלא נשבו.קבוצת הביקורת:  

 במחקרבנות זוג השתתפו  76היו נשואים או נמצאו במערכת זוגית. מתוך אלו, שלוחמים לשעבר שלא נשבו, 

היו נשואים או ולוחמים לשעבר שלא נשבו נשים של  103 -נעשתה פניה ל T2ב (. 74%)שיעור היענותן עמד על 

(. מתוך 54%שתתפו בקבוצת הביקורת )שיעור היענותן עמד על בנות זוג ה 56נמצאו במערכת זוגית. מתוך אלו, 

 T2ב  השתתפו גם בקבוצת הביקורת במחקר  T1 ,30 בהנשים של קבוצת הביקורת שהשתתפו במחקר  76

 . T2ב במחקר    בחרו לקחת חלק T1ב בנות הזוג שלא השתתפו במחקר  26(. בנוסף, 39.5%)

 סוציו למשתנים בהתייחס הביקורת קבוצת לבין ביהש פדויי נשות בין ההבדל את לבחון מנת על 

 הניתוחים תוצאות. בריבוע חי מבחני וכן( ANOVAs) כיווניים חד שונות מבחני של סידרה נערכה דמוגרפיים

 .1 מספר בלוח מוצגים



לוח 1: משתנים סוציו דמוגרפיים לפי קבוצת המחקר 

  

(n1=90 ; n2=116)        (n1=76 ; n2=56)        Fχ /
2η2/Cramer's V

df

1,1630.02*50.67.2948.614.864.06גיל

13.813.1914.193.142.341,1610.01השכלה

אירועי חיים לוחצים 

מהעבר
2.741.473.161.491.69)90 ,1(0.02

הכנסה

53-43.2-1.510.22מתחת לממוצע

4756.8מעל הממוצע

אמונה דתית

36.7-48.6-2.3910.12דתי

-63.3-51.4חילוני

3.3720.14ארץ המוצא

65.276ישראל

15.714.7אסיה, אפריקה

19.19.3אמריקה, אירופה

3.091.133.21.220.351,1610מספר ילדים

מספר שנות 

נישואין/חיים יחד
21.478.8128.485.590.71,1640

טיפולים פסיכולוגים 

בעבר

20.2-90.4-3.4810.15כן

-79.8-9.6לא

*p <  .05. **p <  .01. ***p <  .001.

נשות קבוצת הביקורתנשות פדויי שבי

ס.תקןממוצעס.תקןממוצע/ אחוזיםמשתנה

 

, הילדים מספר ,המוצא ארץל בנוגע הקבוצות בין מובהקים הבדלים נמצאו לא כי לראות ניתן 1 מלוח 

  הקבוצות בין מובהק הבדל נמצא, זאת עם יחד. בעבר פסיכולוגי טיפול וקבלת, ביחד חיים /נישואין נותש מספר

 . הביקורת קבוצת לנשות בהשוואה יותר גבוה גיל על דיווחו השבי פדויי נשות. לגיל בהתייחס

ב  של התסמונת הפוסט טראומטית אבחנת לפילקבוצות אשר השתתפו במחקר חולקו הנשים  בהמשך, 

T1 . תסמונת הפוסט טראומטית. רק אישה אחת מקבוצת הביקורת בנוגע להיה מידע עבורן לא לא נכללו נשים

הפוסט טראומטית. אישה זו הושמטה מהניתוח ונותרו שלוש קבוצות:  אובחנה כסובלת מהתסמונת( 1.3%)

קבוצת נשות פדויי שבי  ,(n = 21; 13.0) פוסט טראומטית התסמונת המאשר סובלות קבוצת נשות פדויי שבי 

ונשות ביקורת אשר אינן סובלות מהתסמונת , (n = 66; 41.0%) מתסמונת פוסט טראומטית   אשר אינן סובלות

  .(n = 74 ; 46.0%)  הפוסט טראומטית 



 המחקר  הליך 14.2 

ם . לאחר בחירת נשיהבעלים, אשר השתתפו במחקר אורך גדול יותר דרךהנשים משתי הקבוצות אותרו  

פנייה רשמית באמצעות מכתב אשר נשלח אליהן בדואר, אליהן נעשתה פוטנציאליות להשתתפות במחקר, 

בבקשה שישתתפו במחקר. במכתב הוצג המחקר והוסבר להם שעוזרי המחקר, שהינם עובדים סוציאליים יפנו 

מילוי למלא  רותהאפשאליהן בהמשך. לאחר קבלת הסבר על מטרת מחקר זה, לנשים שהסכימו להשתתף הוצעה 

. הסכמה מדעת הושגה עבור כל משתתפות המחקר. אחר על פי בחירתןמחקר בבתיהן או במיקום השאלוני  את

 מחקר זה אושר על ידי ועדת אתיקה באוניברסיטת תל אביב.

 כלי המחקר  14.3 

 ורמציהאינפ כלל (1)נספח  הנשים של דמוגרפי הסוציו השאלון. רקע  ומאפייני אישיים פרטים שאלון 

 .  בעבר דחק ואירועי, דתית אמונה, הכנסה, השכלה, לגיל המתייחסת

לצורך איתור סימפטומים פוסט טראומטיים (. T2ו   T1) (PTSS) סימפטומים פוסט טראומטיים

   PTSD Inventory: (2)נספח  נעשה שימוש בשאלון דיווח עצמי ,אצל האישה והתסמונת הפוסט טראומטית

(Solomon et al., 1993 השאלון מכיל .)היגדים המתארים את תסמיני התסמונת הפוסט טראומטית על פי  17

(. היגדים אלה מתארים באופן APA, 2000( )Solomon et al., 2009) DSM-IV-TR -הקריטריונים של ה

פנומנולוגי את סימני התסמונת של שלושת מרכיביה המרכזיים: סימפטומים חודרניים, הימנעותיים 

" קרובות לעתים" ועד" לא כלל"מ רמות 4 בעל סולם על  לדרג התבקשו הנבדקיםמים של עוררות יתר. וסימפטו

 סכימת הפריטיםסך הסימפטומים החיוביים יימדד על ידי  .מהסימפטומים אחד חוו  בה התדירות את

 מטייםטראו הפוסט הסימפטומים מספר את הן מודד השאלון. ". 4" או "3שהנבדקות העידו בתשובות של "

(PTSSבאופן כללי והן את מספר הסימפטומים בכל אחד מהאשכולות של התסמונת הפוסט טראומטית לפי ה )- 

DSM  גבוה תוקף בעל עצמי דיווח שאלון הנו)כלומר סימפטומים הימנעותיים, חודרניים ועוררות יתר(. השאלון 

 (.Solomon et al., 2009והים )נמצאו לו מאפיינים פסיכומטריים טובים, כלומר תוקף ומהימנות גבו

ונדרשו  הנשים נשאלו אודות התגובה שלהן לחוויית הלחימה בקרב או השבי של הבעלבמחקר הנוכחי, 

 על פי התדירות של הסימפטומים שהוצגו במהלך החודש האחרון. נמצאה מהימנות פנימית גבוהה פריט לדרג כל

סימפטומים של חודרנות, עבור ה  α= .91, .86, .75, .85, ו T1ב    α = .91, .88, .77, .84)אלפא קרונבך( ) לשאלון

 , בהתאמה(.   T2ו  T1ב , והציון הכולל, הימנעות ועוררות. 

לצורך בדיקת מאפייני הדיפרנציאציה (. T1) (Differentiation of the Self) דיפרנציאציה של העצמי

היגדים  54 כולל. שאלון זה, (3)נספח  (Appel, 1996של משתתפות המחקר נעשה שימוש בשאלון של אפל )



תיאוריה של בואן ההמביעים עמדות שונות לגבי הדיפרנציאציה של העצמי במערכת הזוגית, ומבוסס על 

 (. Bowen, 1978המתייחסת למצבים אמוציונאליים, קוגניטיביים ואינסטרומנטליים )

ים המתייחסים לקשר של הנחקרת עם בן השאלון בוחן את מאפייני הדיפרנציאציה בעזרת שלושה מימד

(: מתבטאת בנטיית היחיד להיות מעורב בחיי השני עד כדי מצב  Fusionיתר )-זוגה על פי תפיסתה. )א( מעורבות

(: מבטאת את היכולת של Balanceמאוזנת )-של היטמעות בחיי הזולת ואיבוד האינדיווידואליות. )ב( מעורבות

 (:Cut-offחסר )-יות של בן הזוג ללא ויתור על זהותו העצמית. )ג( מעורבותהפרט להיות שותף ברגשות ובחוו

מבטאת את היכולת של הפרט להדגיש את ייחודיותו ולהתנהל מתוך אוטונומיה מוחלטת. נפרדות מאוזנת 

 מעידות על רמת דיפרנציאציה נמוכה.  מעורבות יתר וחסרבוהה, ואילו ג רמת דיפרנציאציה  למעידה ע

את עמדתן אודות ההתאמה של כל   לדרגל תשעה היגדים לכל מימד. המשתתפות התבקשו השאלון כול

"מתאים  -5"לא מתאים בהחלט" עד  -1 בני זוגן על סקאלה בעלת חמש רמות הנעה מכלפי  ןהיגד ליחס שלה

 18מ עשה באמצעות סיכום הפריטים לכל מדד, כך שטווח הציונים האפשרי יכול לנוענבהחלט". חישוב הציונים 

 .90עד 

עבור   78. ,76.יתר, -מעורבותעבור  67., 62.: ךנמצאה מהימנות פנימית אלפא קרונב במחקר הנוכחי 

 .  בהתאמה T2 ו T1, ב חסר-מעורבותעבור  78. ,73.מאוזנת,  -מעורבות

לצורך בדיקת מאפייני החשיפה העצמית של משתתפות (. T1) (Self-disclosure index) חשיפה עצמית

. שאלון זה בוחן (4)נספח ( Miller, Berg,& Archer, 1993)נעשה שימוש בשאלון של מילר, ברג וארצ'ר  המחקר

לחמש דמויות מפתח:  פריטים המתייחסים האת ההיקף וההקשר של חשיפה עצמית. השאלון מורכב מעשר

קשר ל השאלון התייחס  אימא, אבא, חבר קרוב מאותו המין, חבר קרוב מהמין השני ובן/בת זוג. במחקר הנוכחי,

"אני משתפת את בעלי התכונות או "אני משתפת את בעלי בפחדים הגדולים ביותר שלי", לדוגמא, עם בן הזוג, )

 הנע מבסולם  ןחל עליה המשפטשאני אוהבת ולא אוהבת בעצמי"(. המשתתפות התבקשו לדרג את המידה שבה  

. ככל שהציון גבוה הפריטיםמהממוצע של עשרת  חושבת (. הציון של כל משתתפנכון מאוד) 6עד ו)כלל לא(  1

שאלון מהימנות פנימית גבוהה )אלפא קרונבך במחקר הנוכחי נמצאה ליותר החשיפה העצמית.  גבוההיותר, כך 

 =0.94  =α   .) 

. 1 ושה מדדים:לשעל ידי  נמדדהבריאות נתפסת  (. T2) (Perceived health measures) בריאות נתפסת

דירוג עצמי של הבריאות . (5)נספח  Self-rated health (Binyamini & Idler, 1999)צמי של הבריאות דירוג ע

הוערך על ידי פריט בודד הכולל את השאלה "בהתייחס למצבך הבריאותי כיום כיצד היית מגדירו באופן כללי" 

במסגרת  רע מאוד(.   -6עולה ועד מ -1רמות הנעה מ 6מעולה, טוב מאוד, טוב, בינוני, רע, רע מאוד )סקאלה בת 



 ,Gatz, Harris, & Turk-Charlesלבין תחלואה ותמותה ) קשר מובהק בין כלי זה  מחקרים קודמים נמצא

1995 .) 

בעיות בריאות, הן נתבקשו לסמן כל בעיה שממנה  13לנשים הוצגו רשימה של מספר של בעיות בריאות. 

יות נפוצות של מערכות הגוף העיקריות שהוצעו על ידי רופאים הם סבלו. הרשימה התבססה על בעיות בריאות

כלליים מנוסים, זו כללה אלרגיות, יתר לחץ דם, מחלות לב, סרטן, סוכרת, שבץ מוחי, מחלות נוירולוגיות ודלקת 

 .ושדווח בעיות הבריאותפרקים. הציון היה מבוסס על המספר הכולל של 

שאלון סימפטומטולוגיה   (Derogatis, 1977) (SCL-90-Rעל ידי ) תלונות סומאטיות נמדדו 

טיות. א, על מנת להעריך תלונות סומSCL-90-R  נעשה שימוש בסולם סומטיזציה של שאלון . פסיכיאטרית

סולם זה , המונה שאלות אודות סימפטומים פסיכיאטריים. תת SCL-90השאלון הינו תת סולם מתוך שאלון ה 

  סבלהבאיזו מידה  רמות 5 בעל לדרג על סולם   ההתבקש הפריט, המשיבפריטים. עבור כל  12-מורכב מ 

של המשתתף. ציון גבוה  הסומאטיות. ציון ממוצע משקף את עוצמת התלונות בשבועיים הקודמיםמהסימפטום 

של קרונבך =  αרבות יותר. סולם מדידה זה נמצא בעל מהימנות פנימית גבוהה ) תלונות סומאטיות יותר, משקף 

0.86).  

 הנתונים ניתוח  14.4

גיל, טרם ביצוע הניתוחים לשם בחינת השערות המחקר, נבחנו הקשרים בין משתנים סוציו דמוגרפים )

 העלו קשרים מובהקים.לא  הניתוחיםבריאות נתפסת. לבין המשתנה התלוי של  (השכלה והכנסה

הסימפטומים הפוסט ת ברמת בכדי לבחון הבדלים בין נשותיהם של פדויי שבי לבין נשות קבוצת הביקור

 מבחני שונות חד כיווניים, הבריאות הנתפסת, דיפרנציאציה והחשיפה העצמית, ערכנו סדרה של טראומטיים

(ANOVA .)הבריאות הנתפסת,  הסימפטומים הפוסט טראומטיים,כמשתנה בלתי תלוי.  קבוצת המחקר שמשה

 משתנים התלויים.כ שמשודיפרנציאציה והחשיפה העצמית, ה

 בהתאם: דיפרנציאציה של העצמי, חשיפה עצמית, ובריאות נתפסת םמשתניבבכדי לבחון הבדלים 

. האבחנה הפוסט (ANOVA) מבחני שונות חד כיוונייםשל  סדרה ערכנותסמונת הפוסט טראומטית של הנשים, ל

רנציאציה דיפה, הבריאות הנתפסת, הסימפטומים הפוסט טראומטייםכמשתנה הבלתי תלוי.  טראומטית שמשה

 משתנים התלויים.כ שימשווהחשיפה העצמית, 

 טראומטיים הפוסט הסימפטומים הקשר בין  כממתנת את העצמית החשיפה של תפקידה את לבחון בכדי

ניתוחי רגרסיה אשר כללו את המשתנים חשיפה  של  סדרה ביצענו,  T2 ב הנתפסת הבריאות מדדי לבין, T1ב

, והאינטראקציה בין חשיפה עצמית לבין סימפטומים פוסט טראומטיים, עצמית, סימפטומים פוסט טראומטיים



. יםהניתוח ביצוע טרם הומרו לציוני תקן המשתנים כל. הנתפסת הבריאות  מהמדדי אחד כל  לנבא במטרה

 (. Hayes, 2012' )הייז של process מודל באמצעות נבחנו אינטראקציותה

בין סימפטומים פוסט  כמתווכת את הקשרהעצמי בכדי לבחון את תפקידה של הדיפרנציאציה של 

 resamples 1000עם  bootstrapping, השתמשנו בשיטת T2, לבין מדדי הבריאות הנתפסת ב  T1ב  םטראומטיי

bootstrap (Preacher  &Hayes, 2008 .)bootstrapping פרמטרית היוצרת אומדן של ההשפעה  -שיטה א הנה

ההשפעה להסיק כי  ניתן ברווח סמך. כאשר אפס אינו כלול 95%ביטחון של   תרווח סמך ברמ, כולל הבלתי ישירה

ההשפעה של המשתנה הבלתי תלוי  ולפיכך 0.05ת ברמת מובהקות הקטנה מ מובהקנמצאה  הבלתי ישירה

פוסט טראומטיים( על המשתנים התלויים )כלומר, מדדי בריאות נתפסת( מתווך על ידי הסימפטומים ה)כלומר, 

 וצע כמתווך אפשרי )כלומר, דיפרנציאציה של העצמי(.המשתנה שה

 בקשר ביןדיפרנציאציה של העצמי,  ממתנת את התיווך על ידיבכדי לבחון האם חשיפה עצמית 

 -תוך שימוש במדדי בריאות נתפסת, בוצע שימוש במודל תיווך ממתן לבין סימפטומים פוסט טראומטיים ה

PROCESS .הדיפרנציאציה של בלתי תלויכמשתנה  שמשו וסט טראומטייםהסימפטומים הפ הניתוח כלל את ,

כמשתנה , והחשיפה העצמית שמשו כמשתנים תלוייםכמשתנה מתווך, מדדי הבריאות הנתפסת שמשה העצמי 

 .21.0, גרסה SPSS. הניתוחים בוצעו באמצעות תוכנת ממתן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   תוצאות. 15

ן נשות הביקורת בהתייחס לסימפטומים פוסט הבדל בין נשות פדויי השבי לבי  השערה א: ימצא

 . דיפרנציאציה של העצמי וחשיפה עצמית (, PHבריאות נתפסת )(, PTSSטראומטיים )

 פוסט סימפטומים של יותר גבוה מספר על תדווחנה השבי פדויי שותנלפיהן,  1-4על מנת לבחון השערות  

עצמית גבוהה בהשוואה   ה נמוכה יותר ועל חשיפה, על בריאות נתפסת שלילית יותר, על דיפרנציאציטראומטיים



פוסט טראומטיים, הסימפטומים ה (.ANOVAsשונות חד כיווניים ) מבחני לנשות הביקורת, בוצעו

קבוצת המחקר אילו משתנים תלויים, וכ שימשובריאות נתפסת, ה ומדדיחשיפה עצמית ה דיפרנציאציה,ה

 .2צגות בלוח . תוצאות הניתוחים מומשתנה בלתי תלויכ שימשה



 

 

 



 

אוששו. בהתאם למשוער, נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצות  1-2ניתן לראות כי השערות  2מלוח 

מספר גבוה  פדויי השבי דיווחו על והבריאות הנתפסת. נשות  סימפטומים פוסט טראומטייםהמחקר בהתייחס ל

, T2בכל אשכולות הסימפטומים פרט לעוררות ב  T2והן ב   T1 של סימפטומים פוסט טראומטיים הן ביותר 

בהשוואה לדיווח של נשות קבוצת הביקורת. בנוסף, נשות פדויי השבי דיווחו על בריאות נתפסת שלילית יותר 

ותר בהשוואה לנשות קבוצת הבאה לידי ביטוי בתלונות סומאטיות רבות יותר ודירוג עצמי של הבריאות שלילי י

 . יחד עם זאת חשוב לציין כי לא נמצא הבדל בין הקבוצות במספר בעיות הבריאות.T2הביקורת ב  

הופרכו. בשונה מהמשוער, לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות ברמות  4ו 3לעומת זאת, השערות 

 . T1דיפרנציאציה של העצמי וחשיפה עצמית ב 

נתפסת, דיפרנציאציה של העצמי  טומים פוסט טראומטיים ובריאות קשר בין סימפהשערה ב: ימצא 

 וחשיפה עצמית.  

הסימפטומים הפוסט טראומטיים לפיהן ימצא קשר מובהק בין מספר  5-7על מנת לבחון את ההשערות 

מאידך, בוצעו  T2במדדי הבריאות הנתפסת ו, T1מחד, לבין הדיפרנציאציה של העצמי והחשיפה העצמית ב  T1ב

 .(ANOVAsי שונות חד כיווניים )מבחנ

הסימפטומים הפוסט  מספר ביןבהתאם למשוער, נמצא קשר מובהק  אוששה. 5השערה מספר 

 שמספרככל  .T2 (r = -.24, p< .01)וב  T1ב   לבין רמת החשיפה העצמית של האישה, טראומטיים

  עצמית הייתה נמוכה יותר.רמת החשיפה ה , כךהיה גבוה יותרשל הנשים הסימפטומים הפוסט טראומטיים 

הסימפטומים הפוסט  מספר ביןאוששה. בהתאם למשוער נמצא קשר מובהק  6השערה מספר  

 מסוג מעורבות יתר, איזון, ומעורבות חסר לבין דיפרנציאציה של העצמי   טראומטיים

 r = .29, p<.01; r = - .18, p<.05; r = .56, p<.01)      ומים הפוסט הסימפט שמספרכל כ .(בהתאמה

בדיפרנציאציה   מעורבות יתר ומעורבות חסר היו גבוהות יותר ורמת האיזון  כך,  טראומטיים היה גבוה יותר

 הייתה נמוכה יותר. 



הסימפטומים  מספר ביןאוששה חלקית. בהתאם למשוער, נמצאו קשרים מובהקים  7השערה מספר  

 ,וג העצמי של הבריאותהפוסט טראומטיים לבין מספר התלונות הסומאטיות והדיר

( r = .55, p<.01; r = .36, p<.01בהתאמה) . הסימפטומים הפוסט טראומטיים היה גבוה  שמספר ככל

בשונה  לעומת זאת, יותר, כך התלונות הסומאטיות היו רבות יותר והדירוג העצמי של הבריאות היה שלילי יותר.

 = r) בעיות בריאות וסט טראומטיים לבין מספרהסימפטומים הפ מספר בין מהמשוער, לא נמצא קשר מובהק

.18, n.s) . 

כפונקציה של התסמונת הפוסט   בריאות נתפסת, דיפרנציאציה של העצמי וחשיפה עצמיתהשערה ג: 

 טראומטית של הנשים.

רמה   על תדווחנה PTSD-מ הסובלות שבי פדויי נשותלפיהן  8-10על מנת לבחון את השערות המחקר 

על בריאות נתפסת שלילית יותר ועל רמה נמוכה של חשיפה עצמית , יפרנציאציה של העצמינמוכה יותר של ד

 שונות חד כיווניים ) מבחני,  בוצעו  הביקורת קבוצת ונשות  PTSD-מ סובלותשאינן  שבי פדויי נשותלבהשוואה 

ANOVAs .) אילו התלויים וכמשתנים שימשו דיפרנציאציה של העצמי, חשיפה עצמית ומדדי הבריאות הנתפסת

 פדויי נשות, PTSD-מ הסובלות שבי פדויי נשותקבוצות הנשים לפי התסמונת הפוסט טראומטית ) 3החלוקה ל 

 .  2תוצאות הניתוחים בלוח כמשתנה הבלתי תלוי. ונשות ביקורת( שימשה  PTSD'-מ שאינן סובלות שבי

וער, נמצאו הבדלים מובהקים בין אוששה חלקית. בהתאם למש 8השערה מספר  3כפי שניתן לראות בלוח 

 PTSDהסובלות מ הקבוצות ברמות מעורבות היתר והחסר של הדיפרנציאציה של העצמי, כך שנשות פדויי שבי

נשות ) PTSDמ שאינן סובלות לנשות פדויי שביחסר גבוהות יותר, בהשוואה -יתר ומעורבות-מעורבות דיווחו

יחד עם זאת בשונה מהמשוער לא נמצאו הבדלים מובהקים  .וקבוצת הביקורת(, בהתאמה PTSDללא  פדויים

 בין הקבוצות ברמות האיזון של הדיפרנציאציה.

אוששה חלקית. בהתאם למשוער, נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות ברמות  9בדומה, השערה מספר 

על תלונות  וחודיו PTSDהסובלות מ התלונות הסומאטיות והדירוג העצמי של הבריאות. כך שנשות הפדויים

 PTSDמ שאינן סובלות לנשות שבויים, בהשוואה סומאטיות רבות יותר ודירוג עצמי של הבריאות שלילי יותר

. אולם בשונה מהמשוער, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות בהתייחס למספר בעיות קבוצת הביקורתלו

 הבריאות. 

ר, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות הופרכה. בשונה מהמשוע 10בשונה מכך, השערה מספר 

 בהתייחס לרמת החשיפה העצמית. 



F
השוואות 

מרובות

)df1,df2( 

 MSDMSDMSD

2.21חשיפה עצמית-

)T1( (2,148)ציון כללי

23.87
***

(2,153)

0.92

(2,153)

3.37*

(2,154)
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(2,85)

**6.28הדירוג העצמי של

)T2( (2,85) הבריאות

1.98

(2,86)

> p*הערה: PTSD= הפרעת דחק פוסט טראומטית.  .05. **p <  .01. ***p <  .001

לוח  3 : ממוצעים וסטיות תקן של מדדי דיפרנציאציה של העצמי, חשיפה עצמית והבריאות הנתפסת בקרב נשות פדויי שבי 

T1 הלוקות בהפרעת דחק פוסט טראומטית ב

נשות פדויי שבי

PTSD ללא

(n=66)

נשות קבוצת

 הביקורת

PTSD ללא

נשות פדויי

שבי הלוקות

PTSDב 

)n=21(

2.190.6

)n=74( 

η2

1.10.03 4.051.374.651.134.56

0.24a>b,c

מעורבות מאוזנת 

)T1(
3.770.653.970.63.950.580.01

2.240.56 )T1( 3.080.43מעורבות יתר

)T1( 2.240.671.860.541.960.590.04מעורבות חסרa>b

0.13

0.880.730.13a>b,c

0.93

תלונות סומאטיות 

)T2(
1.740.990.980.69

השוואה בין הקבוצות משווה את הרמה הממוצעת של המשתנה בכל קבוצה: a- נשות פדויי שבי עם PTSD   נשות פדויי שבי ללא PTSD, c- נשות קבוצת 

הביקורת.

a>b,c

)T2( 3.692.632.331.712.582.550.04בעיות בריאות

3.460.882.60.962.37

 

  הבריאות מדדילבין  טראומטיים פוסט סימפטומים בין  כממתנת את הקשר עצמית חשיפההשערה ד: 

  .נתפסת

מובהקת בין רמת החשיפה   אינטראקציהלפיה תמצא ,  11השערת המחקר מספר  את לבדוק מנת על 

  רגרסיה ניתוחי של סדרה הנערכפר סימפטומים פוסט טראומטיים בניבוי הבריאות הנתפסת, העצמית לבין מס

 סימפטומים עם שלה אינטראקציההו עצמיתה חשיפהה עבור( series of multiple regression analyses) מרובה

 regression) הרגרסיה מקדמי את מציג 3 מספר לוח. נתפסת בריאות מדדי בניבוי טראומטיים פוסט

coefficients .) 

 עצמית חשיפה בין האינטראקציהנמצא, בהתאם למשוער, כי   4כפי שניתן לראות בלוח מספר  

  ;  F(1,84)=7.72, p<.01) מספר בעיות הבריאות באופן מובהק לניבוי  תרמה טראומטיים פוסט וסימפטומים

change= .082 Radjusted  .)חשיפה של נמוכות רמות שהציגו שתתפותמ בקרב כי הראו פשוטים אפקטים מבחני 

לבין מספר בעיות בריאות היה מובהק, כך שככל שמספר   טראומטיים פוסט סימפטומיםהקשר בין , עצמית

בקרב  היה גבוה יותר, ואילו הבריאותיות הבעיות של מספרן כך, יותר היה רב  טראומטיים הפוסטהסימפטומים 



לבין מספר בעיות  טראומטיים פוסט סימפטומיםהקשר בין , עצמית חשיפה של גבוהות רמות שהציגו משתתפות

 בריאות לא היה מובהק. 

 הנתפסת הבריאות מדדי בניבוי טראומטיים פוסט וסימפטומים עצמית חשיפה בין האינטראקציות 

 .      מובהקות נמצאולא , האחרים מסוג תלונות סומאטיות ודירוג עצמי של הבריאות

 

 

בין סימפטומים פוסט טראומטיים ובריאות   כמתווכת את הקשר דיפרנציאציה של העצמי  השערה ה: 

 נתפסת

לפיה הדיפרנציאציה של העצמי תתווך את הקשר בין מספר  12 על מנת לבחון את השערה מספר 

 Accelerated Corrected-Biasהסימפטומים הפוסט טראומטיים לבין הבריאות הנתפסת, בוצעו ניתוחים מסוג 

Bootstrap Analyses  אוששה חלקית. בבחינת התפקיד מתווך של הדיפרנציאציה של העצמי   12. השערה מספר

 תיווכה T1רמה מאוזנת של דיפרנציאציה של העצמי בבניבוי תלונות סומאטיות, נמצא, בהתאם למשוער כי ה

, T2 (לבין התלונות הסומאטיות ב T1ב  בין הסימפטומים הפוסט טראומטיים את הקשרבאופן חלקי 

(Mediated Effect = .08, SE = .05, 95% CI = .01 .22  יתר  -מעורבותהמדדים (. תפקידם של 1)ראה תרשים

התלונות הסומאטיות לא היה לבין הקשר בין הסימפטומים הפוסט טראומטיים  כמתווכים את חסר  -ומעורבות



  ;SE = .07, 95% CI =  -.01.18 Mediated Effect= .03; = .05, SE = .06, 95% CI =  -.20.16 ,. )מובהק

Mediated Effect,  .)בהתאמה 

 

, נמצא, הדירוג העצמי של הבריאותבבחינת התפקיד המתווך של הדיפרנציאציה של העצמי בניבוי 

בקשר בין    מובהקגורם מתווך  הייתה ,T1יתר של דיפרנציאציה ב -מת מעורבותבהתאם למשוער, כי ר

 ,T2לבין  הדירוג העצמי של הבריאות ב  T1פוסט טראומטיים ב הסימפטומים ה

( Mediated Effect = .16, SE = .08, 95% CI = .02 .35  )  יחד עם זאת, בשונה מהמשוער, (. 2)ראה תרשים

פוסט הסימפטומים הכים בקשר בין חסר של דיפרנציאציה כמתוו-תפקידם של מעורבות מאוזנת ומעורבות

 = Mediated Effect = .01, SE = .04, 95% CI) לא נמצא מובהקטראומטיים לבין הדירוג העצמי של הבריאות 

 -.08.09; Mediated Effect = .01, SE = .06, 95% CI =  -.11.14;  בהתאמה.) 

י מספר בעיות הבריאות נמצא, לבסוף, בבחינת התפקיד המתווך של הדיפרנציאציה של העצמי בניבו

המתווך של מעורבות מאוזנת, מעורבות יתר ומעורבות חסר בקשר בין סימפטומים פוסט בשונה מהמשוער כי 

 ,Mediated Effect = .08, SE = .08) לא נמצא מובהק, T2בעיות הבריאות ב   לבין מספר  T1טראומטיים ב 

95% CI =  -.07.25; Mediated Effect = .05, SE = .05, 95% CI =  -.04.18; Mediated Effect = -.03, SE 

 

מעורבות מאוזנת של  
דיפרנציאציה של  

 העצמי 

סימפטומים פוסט 
 טראומטיים

 

 (***53.) ***46. תלונות סומאטיות 

-.27** 
 - .31* 

מעורבות מאוזנת כגורם מתווך בקשר בין סימפטומים פוסט טראומטיים לבין תלונות   :1תרשים 
כל המקדמים מייצגים את מקדמי הרגרסיה הבלתי מתוקננות. הקווים הרציפים סומאטיות. 

. ערך בסוגריים  מובהקות. הקווים המקווקווים מייצגים תחזיות שאינן מובהקותמייצגים תחזיות  
 יצג מקדם לפני הכנסת המעורבות המאוזנת לתוך המשוואה.  מי

.* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 



= .06, 95% CI =  -.14.09;   עם זאת, למעורבות יתר ולאיזון בדיפרנציאציה תפקיד משמעותי  (.בהתאמה

 בזיקה שבין סימפטומים פוסט טראומטיים לבין התלונות הסומאטיות והדירוג העצמי של הבריאות של הנשים.   

 

 

 

מעורבות יתר של  
דיפרנציאציה של  

 העצמי 

סימפטומים פוסט 
 טראומטיים

 

הדירוג העצמי של  
 הבריאות 

.18 (.36***) 

.51*** 
.31* 

מים פוסט טראומטיים לבין הדירוג  מעורבות יתר כגורם מתווך בקשר בין סימפטו  :2תרשים 
העצמי של הבריאות. כל המקדמים מייצגים את מקדמי הרגרסיה הבלתי מתוקננות. הקווים  

. ערך  מובהקות. הקווים המקווקווים מייצגים תחזיות שאינן מובהקותהרציפים מייצגים תחזיות 
 בסוגריים מייצג מקדם לפני הכנסת מעורבות יתר לתוך המשוואה.  

.* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
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שבתוככם,  אם לא תבטאו את מה .אם תבטאו את מה שבתוככם, אזי מה שבתוככם יהיה ישועתכם" 

 (.1999" )לוין, אזי מה שבתוככם ישמיד אתכם

פעות הטראומה המחקר הנוכחי דן ביחסים בין הגוף והנפש של בת זוגו של פדוי השבי ותורם להבנת הש 

במחקר הנוכחי נבחנו הקשרים בין של בן הזוג על בריאותה הנתפסת גם שלושים ושמונה שנים לאחר השבי. 

ודיפרנציאציה של העצמי בקרב נשות פדויי שבי ונשות  חשיפה עצמית, בריאות נתפסתטראומטיזציה משנית, 

יפה עצמית ודיפרנציאציה של העצמי מטרת המחקר הייתה לבדוק, האם חש .לוחמים ממלחמת יום הכיפורים

הפוסט טראומטיים ותפיסת הבריאות העצמית של אשת פדוי השבי בחייה  הסימפטומיםמשפיעות וכיצד, על 

 לצידו.

מדגימים את השלכותיה של התסמונת הפוסט טראומטית ומדגישים כי הפגיעה  המחקר ממצאי  

ן כה רב, אלא גם באשת פדוי השבי. הן בחוויה  המתמשכת אינה רק בפדוי השבי עצמו כפי שהונח במשך זמ

 כי הגופנית הבריאותית והן בחוויה הבין אישית בקשר מול בן הזוג פדוי השבי. יתרה מכך מראים הממצאים,

 מ הסובלות בשבי נפלו זוגן שבני בקרב נשים נמצאה ביותר הגבוהה הסימפטומים הפוסט טראומטיים עוצמת

PTSD. ,ושל שבי של השילוב כלומר PTSD ככל כי נמצא יותר. בנוסף, מתח משמעותי גורם מהווה 

 ומתבטאת במספר סימפטומים פוסט טראומטיים רבים יותר, יותר גבוהה הנשים של המשנית שהטראומטיזציה

דיווחו הנשים על בעיות סומאטיות רבות יותר ובריאות נתפסת שלילית יותר. עם זאת, לא נמצאו הבדלים בין  כך

 רמות הדיפרנציאציה של העצמי וחשיפה עצמית.הקבוצות ב

המשתנים הנוספים שנבדקו, חשיפה עצמית ודיפרנציאציה, הדגישו את הקשר שבין הבריאות הנתפסת  

של האישה לסימפטומים הפוסט טראומטיים אותם היא מבטאת. חשיפה עצמית והאינטראקציה שלה עם 

בעיות הבריאות. לעומת זאת, דיפרנציאציה של העצמי  סימפטומים פוסט טראומטיים היו מנבא מובהק למספר

נמצאה כמנבאת חלקית בקשר דומה. עם זאת, כאשר אותה דיפרנציאציה של העצמי, נבדקה כגורם מתווך 

לדירוג העצמי של הבריאות, נתגלה כי היא גורם מתווך מובהק. תפקידה של החשיפה העצמית כגורם ממתן 

בחלקה כמובהקת באחרים כבלתי מובהקת. בפרק זה אדון בממצאים בקשר בין המשתנים האחרים נמצא 

 ובהשתמעויות על פי סדר הצגת ההשערות, וכן במגבלות המחקר ובהמלצות שיועלו. 

 



השוואה בין הקבוצות: סימפטומים פוסט טראומטיים, בריאות נתפסת, דיפרנציאציה של העצמי  

 וחשיפה עצמית.  

ספר הסימפטומים הפוסט טראומטיים של נשות פדויי שבי יהיה גרסה כי, מהשערת המחקר הראשונה  

מספר גבוה יותר של פדויי השבי דיווחו על נשות גבוה מזו של קבוצת הביקורת. השערה זו אוששה ונמצא כי, 

, בהשוואה T2בכל אשכולות הסימפטומים פרט לעוררות ב  T2והן ב   T1 סימפטומים פוסט טראומטיים הן ב

 כי הנוכחיים מהממצאיםראשית, מאחר ומדובר במחקר אורך, ניתן להסיק  קבוצת הביקורת. לדיווח של נשות

אז ואף שלושים  הפדויים נשות של הנפשי מצבןהפגיעה ב על רלוונטיות ומעידות השבי טראומת של ההשלכות

ליני וחברתי. בפועל ניתן להסביר זאת על ידי שני הסברים אפשריים: ק. ושמונה שנים לאחר חזרת הבעל מהשבי

הבעל  לשבי של החשיפהמבחינה קלינית, ניתן לומר שאותם ההבדלים המובהקים שנמצאו, מעידים כי 

הזוג ומחמירה את הסימפטומים הפוסט טראומטיים שלה כחלק  בת על שולחת אותותיה לכשעצמה,

וסיית המחקר ממצא זה עולה בקנה אחד עם מחקרים נוספים שנערכו אודות אוכל .מטראומטיזציה משנית

(. זאת ועוד, הסבר אפשרי Dekel & Solomon,(2005)  ;( 2014טופורק ) ;(2013), ואחרים פרוכטר, לוי)הנוכחי 

  רגשי כלחץ הוגדראשר  ,(Secondary Traumatic Stress – STS) משני טראומטי לחץלכך מצוי בהגדרה של 

 הניסיון מתוך או, האירוע על למידע החשיפה מן עהנוב, טראומה ניצול עם מגע להם שיש אנשים ידי על שנחווה

של טראומטיזציה משנית, כמעט זהים לסימפטומים של  סימפטומים. ישירות הטראומה את שחווה לאדם לעזור

PTSD שלושה תחומים מרכזיים: חוויה חוזרת של האירוע הטראומטי של הניצול, הימנעות מהיזכרות  םוכוללי

בנוסף, בשינויים שנערכו ב  (. 42-52, עמ' 2012, כפי שמצוטט אצל זיידנר, Chrestmanבו ועוררות מתמדת )

DSM-5 אודות הגדרתה של הפרעת הדחק הפוסט טראומטית, שונה הקריטריון אודות הכללת האנשים ,

הנפגעים פגיעה עקיפה מטראומה, באופן דומה לנשות פדויי השבי. כלומר, האבחנה אינה נוגעת עוד רק לאדם 

(, אלא גם לאדם ששמע על אירוע טראומטי המהווה DSM-4ישירות מהטראומה או היה עד אליו )כמו ב שנפגע 

איום על חייו של אדם קרוב וכן אדם שנחשף באופן חזרתי לפרטים ומידע על אירוע טראומטי דרך אדם. על כן, 

יומי עם הבעל שנחשף שנשות פדויי השבי אשר נמצאות במגע אינטימי יומ שינויים אלה מחדדים את ההבנה

לטראומה, חוות גם הן בצורה מסוימת, את החוויה של הבעל ועלולות לחוות סימפטומים פוסט טראומטיים. 

אלה מטלטלים את חייהן של נשות פדויי השבי בצורה קשה יותר לעומת נשות הלוחמים, מאחר ונחשפו 

 לטראומה קיצונית יותר ולמצוקה קשה יותר של הבעל. 

. ראשית כל, 1973אפשרי לממצא זה, מתאר את החיים עם פדוי השבי בישראל של שנת  הסבר חברתי

ונרשמה  1948חיילי צה"ל במלחמה אחת, הייתה אירוע השבי הגדול ביותר בארץ מאז שנת  314נפילתם בשבי של 

מה באותה העת, פדויי השבי ממלחמת יום הכיפורים לא נחשבו גיבורים בדובזיכרון כטראומה לאומית. 



ללוחמים ששבו מאותה המלחמה. ההיפך הוא הנכון, אותם פדויים נתפסו כמי שלא לחמו מספיק, בשונה 

(. כפועל יוצא מכך, 2008גבריאלי, -מהתפיסה שרווחה עד לאותה המלחמה "לחימה עד הכדור האחרון" )נורי

השנים. הנשים נאלצו החיים לצד פדוי השבי הפכו להיות מתוחים יותר כתוצאה מסיבוכים שנוצרו לאורך 

גבריאלי  -להתמודד, במקביל להתמודדות עם טראומת השבי, גם עם הגינוי החברתי והבושה של הבעלים. נורי

(, מתארת תמונה אקספרסיוניסטית, בה השבויים התקבלו עם פרחים ברגע חזרתם, אך זמן קצר ביותר  2008)

תעלמות. תגובה זו הובילה להתמודדויות קשות לאחר מכן, התחלף החיבוק הממלכתי החם בחקירות, ענישה וה

ולא מסתגלות של פדוי השבי עם השלכות השבי. בהמשך לכך, סביר כי גם הסימפטומים הפוסט טראומטיים של 

בנות הזוג החמירו לאור כך שנאלצו לספוג, גם אם שנים אחרי, את השינוי הקיצוני בבעלים כתוצאה מהעדר  

אותן יותר לבושה, חוסר כבוד והכרה. עובדה זו מסבירה את ממצא המחקר   התמיכה החברתי הפומבי אשר חשף

המעיד כי, הסימפטומים הפוסט טראומטיים של נשות פדויי השבי הינם רבים יותר מאלה של נשות הלוחמים. 

ניתן להרחיב זאת ולומר כי עד היום, מרבית הספרות המחקרית העוסקת בשבויים, ממעטת בהתייחסות לנשות 

 השבי, להשלכות השבי עליהן ולתמיכה לה נזקקו.  פדויי

נבחנה הבריאות הנתפסת של נשות פדויי השבי ונשאלה השאלה האם היא אכן  בחלקה השני של ההשערה

שלילית יותר מאשר זו של נשות קבוצת הביקורת. בדומה להשערה הראשונה, גם השערה זו אוששה ונמצא כי 

נתפסת שלילית יותר הבאה לידי ביטוי בתלונות סומאטיות רבות יותר, על פי נשות פדויי השבי דיווחו על בריאות 

דיווחן העצמי, ביחס לנשות קבוצת הביקורת. הסבר אפשרי שניתן להציע לכך הינו; שהבריאות הנתפסת 

(. חיים במחיצת אדם Waitzkin & Magana, 1997השלילית בקרב נשות פדויי השבי משקפת סומטיזציה )

טראומטית כה ממשית במשך שנים כה רבות עלולה לקיים בעצמה קונפליקט פנימי משמעותי.  שחווה חוויה

מחד, ישנו צורך רב לבטא את המצוקה הרגשית לשם פורקן והבנת נוכחותם של הרגשות השוכנים בליבה של זו. 

ר חרדה  אך בו בזמן, ההתמודדות עם המצוקה וההבנה שלא תמיד תהיה אוזן קשבת, עלולה לכשעצמה לעור

והימנעות. על פי הסבר זה, קונפליקט פנימי זה עלול להוביל לסומטיזציה. אשת פדוי השבי חווה סימפטומים 

  וקשיי בריאות ללא בסיס פיזיולוגי ועלולה להעריך את בריאותה באופן שלילי מזו של קבוצת הביקורת.

 הסימפטומים של הפנמה נגרמת, השבי פדוי עם  מזדהה הזוג בתבהם  במצביםהסבר אפשרי אחר מציע, ש

ותפיסת בריאות עצמית שלילית  בקרבה גם טראומטית פוסט תמונה נוצרת שבהדרגה כך, טראומטיים הפוסט

 מול ווייטנאם ממלחמת אמריקאים שבי פדויי שהשווה מחקרתימוכין להסבר זה ניתן לראות על ידי  יותר.

 10-ו 5 של זמן בנקודות בשבי נפלו שלא הים( חיל נשיוא )טייסים דומים בתפקידים לוחמים של ביקורת  קבוצת

 להפרעות הביקורת  מקבוצת יותר  גבוה בסיכון  היו השבי פדויי כי מצא נ . במחקרמהשבי השחרור  לאחר שנים

 ,Nice, Garland, Hilton, Baggettt & Mitchell) ועוד  גב כאבי פרקים, בעיות ההיקפית, העצבים במערכת 

לחצים פיזיים בסיס  העינויים שעברו השבויים, הידוק האזיקים, , כי במהלך השבי. מסקנתם הייתה (1996



אומנם נשות הלוחמים אינן מושא המחקר הנידון, אך  .וינוהגפיים ועוד שימשו זרז לתחלואות ולסימפטומים שצ

ת שלה  בהמשך לעובדה כי אשת פדוי השבי עלולה לחוות סימפטומים דומים לאלה שחווה בעלה בהמשך ההזדהו

עימו, ניתן לומר כי בדומה לכך שפדוי השבי דיווח על בריאות נתפסת שלילית יותר, כך גם סביר שרעייתו תדווח 

  על מצב דומה שהינו קיצוני יותר, עקב הזוועות שעבר הבעל בשבי, מאשר תחווה אשת הלום הקרב.

  השלישית והרביעית, לעומת שתי ההשערות הראשונות שאוששו באופן מובהק, שתי ההשערות הבאות

שטענה כי נשות פדויי השבי תדווחנה על דיפרנציאציה נמוכה יותר אל מול אשת  ההשערה השלישיתהופרכו. 

הלום הקרב, העלתה חרס. לא נצפה הבדל בין רמות הדיפרנציאציה של העצמי בקרב שתי הקבוצות שנמדדו. 

(, אשר תיאר 1974לכך ניתן על ידי מינושין )ניתן להניח שלושה הסברים אפשריים לממצא זה: הסבר ראשון 

כיצד אירועים שונים הפוקדים את חברי המשפחה כפרטים או את המשפחה כמכלול מביאים לשינויים בגבולות 

שבין חבריה. גם נשות פדויי השבי וגם נשות הלוחמים, ללא הבדל, חוות לאורך חייהן את השלכות האירוע  

על. אך בדומה, התוצאה הינה זהה והן חוות בצורה דומה את הדיפרנציאציה  הטראומטי הספציפי אומנם, על הב

שלהן מבני המשפחה, בדגש על בן הזוג. הסבר שני יכול להצביע על היקבעות רמת דיפרנציאציה עוד בילדות.  

(, מציינת כי האינטראקציה עם ההורים עוד בינקות ובהמשך בילדות משפיעה רבות על הקשרים 1968אקסליין )

החברתיים במהלך החיים. כך שלהמצאות בקשר זוגי עם אדם מסוים או בנסיבות חיים מסוימות במהלך 

הבגרות, לא תהיה השפעה מהותית. הסבר שלישי מציג כי ככלל ההנחה הרווחת היא, כי נשים מאופיינות יותר 

נותן הסבר אפשרי לכך   (. פרט זהElieson & Rubin, 2001ברמת מעורבות יתר של דיפרנציאציה מאשר גברים )

שלא נמצא הבדל בין קבוצות הנשים, לאור כך שנשים בעלות מאפיינים דומים מעצם היותן נשים, בשונה 

 מגברים. 

רמה  על בגל המחקר הראשון,שטענה כי נשות פדויי השבי תדווחנה  ההשערה הרביעיתבדומה, גם  

רכה. בדומה אולי לדיפרנציאציה, גם כאן רמות הופגבוהה יותר של חשיפה עצמית בהשוואה לנשות הביקורת, 

של חשיפה עצמית הינן תוצר של הכרות עם ביטויים של חשיפה עצמית עוד בילדות. מצב שבו ההורים עודדו או 

לחילופין דיכאו שיח פתוח וחשיפה עצמית עוד בילדות הוביל להתנהגות דומה גם בבגרות בקשרים הזוגיים ללא 

(. הסבר אפשרי אחר, קשור להנחה המגדרית הרווחת כי נשים 1968ות החיים )אקסליין, קשר לבן הזוג או לנסיב

ככלל חושפות ונפתחות יותר מאשר גברים וזאת כחלק מתפקידי המגדר השונים בחברה וכחלק מהגדרתן של 

או אחר  התנהגויות "גבריות" ו"נשיות". על כן, שוב אין משמעות להמצאות בקשר זוגי או אל מול בן זוג כזה 

מאחר ומדובר על כך שכולן נשים עם נקודת מוצא דומה של חשיפה עצמית בשונה מאוכלוסיות אחרות כגון 

(. החוקרים בחנו את ההבדלים בין 2004גברים לדוגמא. דוגמא לכך עולה במחקרם, סולומון, גלקופף ובלייך )

האוכלוסייה הבוגרת בישראל. אחד  המגדרים בחשיפה לאירועי טראומה ובתגובה אליהם בקרב מדגם מייצג של



הממצאים הראה שנשים אכן חושפות ומדברות בגלוי יותר בהשוואה לגברים, כחלק מהרשאה חברתית גדולה  

 יותר.

חשיפה  ה דיפרנציאציה של העצמי והנתפסת, בריאות ויחסם עם הסימפטומים פוסט טראומטיים מספר 

 עצמית. 

נמצא קשר בין מספר הסימפטומים הפוסט טראומטיים אוששה ובה השערת המחקר החמישית כמצופה, 

הסימפטומים הפוסט טראומטיים  שמספרככל של האישה במועד המדידה הראשון.  לבין רמת החשיפה העצמית

הסבר אפשרי לממצא זה ניתן להעלות  רמת החשיפה העצמית הייתה נמוכה יותר.  , כךהיה גבוה יותרשל הנשים 

ומבט על ההשלכות של היחס הקלוקל והטיפול הלקוי שניתנו אותה התקופה,  על ידי הבנה של הלך הרוח של

לנפגעי הטראומה )על פי חוויה אישית(. שיח עם אימי אשר הינה אשת הלום קרב מאותה המלחמה,  1973בשנת 

מסביר את חוסר האונים של הנפגעים ובני משפחותיהם אשר הציגו סימפטומים פוסט טראומטיים שהובילו לאי 

דעות או אפילו לחשש משיח על העצמי וחשיפה עצמית. לדבריה, "לאחר המלחמה נוצר מצב בו לא ידעו לזהות מו

את נפגעי הטראומה ולכן היו עוברים לעיתים בתחנות אוטובוס ומנסים לאתר נפגעים פוטנציאלים. כתוצאה מכך  

גיסא לא אותרו נפגעים רלוונטיים. נוצר מצב בו מחד גיסא, טופלו אנשים ללא סימפטומים טראומטיים ומאידך 

פועל יוצא למצב זה הוביל לכך שבנות הזוג לנפגעי הטראומה שאינם מוכרים האשימו את עצמן במצבו של הבעל, 

מאחר והוא הציג סימפטומים ללא אבחנה וטיפול מתאימים שהובילו להתדרדרות במצבו ובהתנהגותו של הבעל 

ובילו לכך שהנשים נסוגו לאחור במערכת היחסים הן מרגשות אשם בהתנהלות המשפחתית. רגשות אשם אלה ה

לגונן על עצמי מהסביבה, זו הייתה  הרגשתי צורךוהן מחוסר טיפול והתייחסות של הזולת לנשים ולמשפחה... 

חוויה של פגיעות שמזמינה עוד פגיעה. לא לשתף בתחושות שלי היה בשבילי כהצלה עצמית, כסוג של 

שלי הייתה שאדם שמרגיש חלש יראה רצון להראות חזק על ידי כך שלא ישתף בחולשות    התגוננות. המחשבה

הסבר זה נמצא בהלימה עם הספרות המחקרית בתחום נפגעי שלו ובגלל זה לא דיברתי על מה שעובר עלי".  

לפי כאמור, במאמרה תיארה את היחס האמביוולנטי כ (.2008גבריאלי, -)נוריהטראומה של מלחמת יום כיפור 

אלה שחזרו מהמערכות והטיפול הלקוי בהם, מצב שהוביל אולי להימנעות נוספת מחשיפה עצמית, שמא יפגעו 

 אף יותר.      

דיפרנציאציה של ש, אוששה. הממצאים מראים, בהתאם למשוער, השישית השערת המחקרבדומה, גם  

הסימפטומים הפוסט  עם מספר הייתה בקשר חיובי מסוג מעורבות יתר, איזון, ומעורבות חסר העצמי 

מעורבות יתר ומעורבות   כך,  הסימפטומים הפוסט טראומטיים היה גבוה יותר שמספרכל . בפועל, כטראומטיים

הסבר אפשרי לממצא זה, עלה ממחקרים   בדיפרנציאציה הייתה נמוכה יותר. חסר היו גבוהות יותר ורמת האיזון 

(. לטענתם, Elieson & Rubin, 2001( ובאוכלוסיה דומה )2011 אור,-שעסקו באוכלוסיית המחקר הנוכחי )טל



ישנו קושי ניכר להפריד עצמן מבעליהן מאחר ואלה נתמכים על תמיכתן  PTSD -לנשות בני זוג הסובלים מ

והחזקתן. כתוצאה מכך, בן הזוג שהינו תלוי מאוד בזוגתו, עלול להוביל למצב שבו הוא מושך אותה למערכת 

ית, כך שגם היא חווה סימפטומים פוסט טראומטיים רבים. הסבר זה ניתן להציע גם בכיוון יחסים סימביוט

ההפוך, לאור קיומם של סימפטומים פוסט טראומטיים רבים, הופכות הנשים תלותיות או נמנעות יותר מקשר 

 משמעותי עם בן הזוג עקב סבלן. כך שבכל מקרה רמת הדיפרנציאציה אינה מאוזנת. 

בהתאם למשוער, נמצאו קשרים מובהקים , אוששה חלקית. תחילה, ערת המחקר השביעיתהשבהמשך,  

ככל   ,הסימפטומים הפוסט טראומטיים לבין מספר התלונות הסומאטיות והדירוג העצמי של הבריאות מספר בין

ג  הסימפטומים הפוסט טראומטיים היה גבוה יותר, כך התלונות הסומאטיות היו רבות יותר והדירו שמספר

הספרות המחקרית הסוקרת את השפעת הסימפטומים הפוסט   העצמי של הבריאות היה שלילי יותר.

טראומטיים על סביבתו של נפגע הטראומה, טוענת כי נוכחותם של אלה מגבירה את המצוקה הנפשית של  בת 

עצמה חוויות, (, ואף מובילה ל"הדבקתה" בסימפטומים, בכך שהיא מנכסת לDekel & Solomon, 2006הזוג ) 

(. אותם Dekel & Monoson, 2008רגשות וזיכרונות בעקבות הקשבה והכלה מתמדת של הזוועות )

הסימפטומים הבאים לידי ביטוי בין היתר, בחודרנות של מחשבות על הטראומה, הימנעות המלווה בצמצום 

של נפגע הטראומה וכפועל  רגשי ועוררות היתר המובילה למתח ודריכות בבית, משפיעים ופוגעים בתפקוד הן

ישיר גם בסביבתו, בדגש על בת הזוג. כך שההשלכות של התסמונת הפוסט טראומטית משפיעות אף על מצבה 

מוביל   -> עליה במספר התלונות הסומאטיות שלה )תוך הבנה שגוף ונפש קשורים זה בזו(   ->הנפשי של בת הזוג

ותר, מתוך הבנה שכאשר אדם אינו חש בטוב גם בטחונו העצמי לירידה בביטחון ותפיסת בריאות עצמית נמוכה י

 והחוויה הסובייקטיבית שלו אודות עצמו הופכים ירודים. 

הסימפטומים הפוסט טראומטיים לבין  מספר בין בשונה מהמשוער, לא נמצא קשר מובהק ,אולם 

חיה אשת הפוסט טראומטי,   . ייתכן כי בהמשך לסברות שהוצגו עד כה, כי המציאות שבהבעיות בריאות מספר

בה עליה להיות חזקה עבור בן הזוג, מובילה לצמצום בחשיפה ודיווח על  סימפטומים ובעיות בריאותיות 

 אישיות. מה עוד שיתכן ומרגישה שאין לה כתובת זמינה לדיווח על כך, בתור "אשתו של" ולא הנפגע העיקרי.  

כפונקציה של התסמונת הפוסט טראומטית   עצמית בריאות נתפסת, דיפרנציאציה של העצמי וחשיפה 

 של הנשים. 

( שבהן לא בוצעה הפרדה בין נשים המאובחנות בתסמונת הדחק 1-4בשונה מהשערות המחקר הקודמות ) 

הפוסט טראומטית לאלו שאינן מאובחנות, ההשערות בחלק זה מטרתן לבחון את ההבדלים בין קבוצות המחקר  

 מעורבותה של תסמונת הדחק הפוסט טראומטית בקרב הנשים עצמן.על במשתנים הרלוונטיים, בדגש 



בשונה מהשערת המחקר השלישית, בה לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות השונות בטיבה של  

ההפך הוא  בהשערת המחקר השמיניתהדיפרנציאציה של העצמי עקב סברה כי הסיבות לכך בעיקר חברתיות, 

דיווחו יותר על הימצאותן של  PTSDנמצא כי נשים הסובלות מ הנכון. בהשערה זו, בהתאם למשוער,

ללא  נשות פדויים) PTSDמ  שאינן סובלות לנשיםבהשוואה דיפרנציאציה מסוג מעורבות יתר ומעורבות חסר 

PTSD )וקבוצת הביקורת . 

(, מתארים את שתי קצוות המדרג של הדיפרנציאציה של 1988) Kerr & Bowenכמצוין בפרק המבוא  

שמא לא ימצא מערכות העצמי ומציינים כי האחת )מעורבות חסר( עלולה להוביל לחרדה כרונית של האדם, 

עם משפחתו, אשר תגביר את מצוקתו ותוביל לקשיים בהימצאותו בקשרים  הקיימיםיחסים הדומות לאלה 

ביל לקונפליקט פנימי משמעותיים וארוכי טווח. התמודדות עם אירועי דחק, עלולה להחוות כשלילית עבורו ותו

והאחרת מנגד )מעורבות יתר(, שעלולה להוביל לתפקוד עצמאי ומבודד אך תקין, בין עצמאות ומרחק מהזולת. 

אך גם לריחוק ניכר. בהמשך לאמור, הסבר אפשרי לפער בין הקבוצות נובע אפוא מחיים לצד בן זוג שחווה שבי. 

השבי שכן, ייתכן והחיים לצידו הובילו לשחיקה של האישה,  על כן, אין משמעות לסוגה של הדיפרנציאציה טרם

ל"הדבקה" בסימפטומים פוסט טראומטיים ולקושי לנהל חיים עצמאיים יציבים והם אלה שיתכן והשפיעו על 

אופייה של הדיפרנציאציה הנוכחית. וזאת בשונה מנשים אשר לא סובלות מהפרעת הדחק הפוסט טראומטית  

(Dekel & Solomon, 2006; Dekel & Monoson, 2008) . 

יחד  עם זאת, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות בסוג של דיפרנציאציה מאוזנת. בדומה להנחת   

היסוד של בואן אשר מדגישה כי לדיפרנציאציה של העצמי תפקיד משמעותי בויסות ההשפעות השליליות של 

י אדם בעל דיפרנציאציה מאוזנת יוכל לנהל חיים מקלים דהיינו, ההנחה היא כ אירועי הדחק בחייו של האדם.

יותר בעזרת חשיבה מאוזנת יותר הרלוונטית לנופך המשפחתי שלו ובכך לחוות חיי זוגיות ומשפחה טובים יותר, 

 למרות מצבו הנפשי. או במקרה הנוכחי, בלא קשר לסימפטומים הפוסט טראומטיים שמציגה האישה. 

אוששה חלקית. בהתאם למשוער, נמצאו הבדלים מובהקים בין  עית השערת המחקר התשי בדומה, 

 PTSD הסובלות מ הקבוצות ברמות התלונות הסומאטיות והדירוג העצמי של הבריאות. כך שנשות הפדויים

שאינן  לנשות שבויים, בהשוואה על תלונות סומאטיות רבות יותר ודירוג עצמי של הבריאות שלילי יותר דיווחו

(, מתאר 2013) DSM 5. ה PTSDקשור לגורמי סיכון ל  . הסבר אפשריקבוצת הביקורתלו PTSDמ  סובלות

אשר מתארים  טמפרמנטליים)לאחר חשיפה לטראומה(, בתוכם PTSD גורמי סיכון אפשריים לתחלואה ב

  PTSDמאפיינים פסיכולוגים מולדים כגון נטייה למגוון הפרעות נפשיות אשר כל אחת מהן מגבירה את הסיכוי ל

ולתחלואה נפשית נוספת. יתכן והנשים הרלוונטיות הינן חשופות לגורמי סיכון אלה ועל כן בעלות נטייה לדימוי 



עצמי וחוויה עצמית ירודים יותר המובילים לבריאות סובייקטיבית ותפיסת בריאות שליליות יותר ביחס לנשות 

תחלואה זו. אולם בשונה מהמשוער, לא נמצאו המחקר האחרות. לאמיתו של עניין, לא ניתן לומר מה קדם למה ב

הבדלים מובהקים בין הקבוצות בהתייחס למספר בעיות הבריאות. כך שבפועל, שוב מדובר בחוסן הנפשי 

ובבריאות הסובייקטיבית ולא האובייקטיבית המובילה לבעיות בריאות קונקרטיות. ממצא המחזק את הטענה 

 בחלקו הראשון של השערה זו. 

בשונה מהמשוער, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות בהתייחס לרמת החשיפה העצמית, עם זאת, 

, הופרכה. החשיבה שעמדה מאחורי השערה זו הייתה ההבנה של הצורך של שהשערת המחקר העשיריתכך 

 בשותפות ובחיזוק הקשרים עם הזולת תוך שיח, חשיפה והבנה כי האדם אינו לבדו )הרמן, PTSDהסובלים מ

(. רק שבפועל, יתכן והעובדה שצוינה קודם לכן, כי נשים נוטות לחשיפה עצמית יותר מגברים במפגש עם 1992

ובכך   ( הינה רלוונטית ומסבירה גם כאן את הדמיון בין הקבוצות2004)סולומון, גלקופף ואחרים, טראומה 

ושפעת מקיומם של סימפטומים מפריכה את ההשערה הנוכחית. כל שכן, ייתכן כי המציאות המגדרית אינה מ

 פוסט טראומטיים ואף חזקה מהם בקשר בין סימפטומים פוסט טראומטיים וחשיפה עצמית.

  .נתפסת הבריאות מדדילבין  טראומטיים פוסט סימפטומים בין  כממתנת את הקשר  עצמית  חשיפה 

 האינטראקציהאוששה. נמצא, כי  השערת המחקר האחד עשרבניגוד להפרכתה של ההשערה הקודמת,  

מספר בעיות הבריאות. נשות  באופן מובהק לניבוי תרמה טראומטיים פוסט וסימפטומים עצמית חשיפה בין

, אשר נוטות להיעזר בחשיפה עצמית, הראו מספר נמוך יותר של בעיות בריאות  PTSDפדויים שמאובחנות ב

לזו שהוצעה בהשערה הקודמת. מתן בהשוואה לנשים שמיעטו בחשיפה עצמית. סיבה אפשרית לממצא זה, זהה 

הדגש על חשיבותן של השותפות, חווית ה"ביחד" והחשיפה העצמית במתכונת קבוצתית, של האדם הפוסט 

טראומטי, על ההשלכות העתידיות שלו, בין היתר על מצבו הרפואי, הינה ניכרת ומשמעותית ומובילה לפרוגנוזה 

, אשר כולל פעמים רבות PSTDלהסבר זה הינו הטיפול בסובלים מ(. תימוכין אפשרי 1992חיובית יותר )הרמן, 

שילוב של טיפול פרטני וטיפול קבוצתי. אין ספק שקשר של מטפל מטופל בטיפול פרטני הינו משמעותי מאוד, אך 

היום ידוע שפעמים רבות הטיפול הקבוצתי אינו יורד מעוצמות אלה ואף מעניק ערך מוסף. בטיפול הקבוצתי 

(, אשר כוללת את השיח, האחווה והתמיכה cohesivenessשפעה הטיפולית של הלכידות הקבוצתית )ניכרת הה

 (. 2005ההדדית אשר מובילים לפתיחות ולקשרים משמעותיים הנטולים בדרך כלל משיפוטיות )יאלום ולשץ', 

 סת בין סימפטומים פוסט טראומטיים ובריאות נתפ כמתווכת את הקשרדיפרנציאציה של העצמי   

אוששה באופן חלקי והדגישה את חשיבותה של דיפרנציאציה של השערת המחקר השניים עשר לבסוף, 

העצמי על שלושת רמותיה על הקשר בין סימפטומים פוסט טראומטיים ובריאות נתפסת. בחלקה הראשון נמצא 

מפטומים הפוסט בין הסי את הקשרבאופן חלקי  , תיווכהT1 כי רמה מאוזנת של דיפרנציאציה של העצמי ב

. המשתמע מכך הינה חשיבותה של רמה מאוזנת של T2 לבין התלונות הסומאטיות ב T1טראומטיים ב 



, גם שמונה שנים לאחר הדיווח PTSDדיפרנציאציה של העצמי על התלונות הסומאטיות בקרב נשים בעלות 

. ממצא זה מעיד כי רמה  הראשוני שהיה אף הוא שנים לאחר החשיפה הראשונית של האישה לשבי של הבעל

סיבה אפשרית לממצא מאוזנת של דיפרנציאציה משפרת בהדרגתיות עם השנים את מצבן הבריאותי של הנשים. 

הנפרדות  תחושת כי הראו, זה נמצאת בהלימה עם הספרות והמחקרים בישראל אודות נשות פדויי שבי אשר

. היה נכון לשער כי גם רמות גבוהות של (2000ואחרים,  ארצי בן(המצוקה  תחושת על מקלה הפסיכולוגית

( אודות נשות 2010) Dekel של דיפרנציאציה ימצאו כבעלות תפקיד משמעותי בתיווך זה כפי שעלה במחקרה

 פדויי שבי, אך אודות אלה הממצאים הראו כי אין קשר מובהק. 

לבין הדרוג   T1ב כמו כן נמצא בהתאם למשוער, קשר חיובי בין הסימפטומים הפוסט טראומטיים  

, בתיווכה של מעורבות יתר. כך גם, למעורבות יתר ולמאוזנת תפקיד משמעותי בקשר T2העצמי של הבריאות ב 

שבין סימפטומים פוסט טראומטיים לבין התלונות הסומאטיות והדרוג העצמי של הבריאות של הנשים. כלומר, 

תחושת הבריאות הסובייקטיבית. במחקר של מעורבות היתר הינה בעלת תפקיד משמעותי גם שנים אחרי ב

Perlick, Rosenheck, Clarkin, Maciejewski, Sirey, Struening, & Link, (2004) אשר בחן תחושת נטל ,

בקרב מטפלים עיקריים לאלה הסובלים ממחלה נפשית אפקטיבית, קרי בני משפחה בתוכם בנות הזוג, נמצא כי 

בות יתר. יתכן ותחושת המחויבות לבן הזוג וההיקשרות המלוות תחושת הנטל והמועקה קשורות למעור

של הבריאות. ממצא דומה עלה גם במחקרה של  למעורבות יתר, משפיעות לאורך השנים על הדרוג העצמי

(, שחקרה אף היא בין היתר את השפעתה של הדיפרנציאציה בקרב אותה אוכלוסיית מחקר.  2014טופורק )

לה יוצרת מצוקה ועומס נפשי סובייקטיביים, קרי תחושת הבריאות הסובייקטיבית, לטענתה, מעורבות היתר מע

בקרב מטפלים עיקריים בבני משפחה של נפגעי נפש. נדבך אפשרי נוסף להסברים לממצא זה נוגע לאוכלוסיית 

, , כך שהסימפטומים הפוסט טראומטיים בשילוב עם מאפיינים סביבתייםPTSDפדויי השבי עצמם הסובלים מ 

מובילים להערכת בריאות לקויה, המתבטאת בתלונות סומאטיות מרובות ובדרוג עצמי לקוי של הבריאות )להב, 

2014        .) 

יחד עם זאת, בשונה מהמשוער, תפקידם של מעורבות יתר, מעורבות חסר ומאוזנת, בקשר בין  

תן היה לשער שקשרים אלה ימצאו . ניT2 , לבין מספר בעיות הבריאות בT1סימפטומים פוסט טראומטיים ב 

כחיוביים על רקע הממצאים בחלקה הראשון של ההשערה, אשר הדגישו את חשיבותה של הדיפרנציאציה של 

העצמי על הבריאות של נשות המחקר ובכלל של דיפרנציאציה על אוכלוסיות דומות של נפגעי טראומה או 

ובייקטיבי אשר דן בבעיות בריאותיות ולא חוויה הקרובים להם. הסבר אפשרי לכך, הוא שמדובר במשתנה א

סובייקטיבית של הנחקרות כשם מדובר בחלקה הראשון של השערה זו.  הסבר נוסף יכול להתמקד בתקופת  

הזמן בין המדידות, כך שיתכן שמחד בעיות הבריאות נכחו עוד במדידה הראשונה, או מנגד יתכן והצטברו 



ת. כך שלא נצפתה מגמת שינוי במספר בעיות הבריאות במהלך שמונה  השנים שחלפו בין המדידו 30במהלך 

 השנים בין המדידות הרלוונטיות, אשר עלולה הייתה להיות מושפעת מאופייה של הדיפרנציאציה.

 . השתמעויות קליניות  16.1 

מחקר זה והמשתמע ממנו, מהווים יחד תמיכה נוספת לספרות המקצועית הדנה בהשפעותיה של  

ככלל וטראומה של שבי בפרט, הן על פדויי השבי והן על משפחתו. לאורך השנים נוצרה ההבנה כי  טראומה 

טראומת השבוי אינה שמורה לו בלבד, וכי היא שולחת זרועותיה, גם אל בני משפחתו בדגש על בת הזוג גם שנים 

של הטראומה ולתת להן את אחרי. טענה זו הובילה להבנה כי יש להתייחס גם לבנות הזוג כאל נפגעות משניות 

 ההתייחסות המותאמת להן.  

בהמשך לכך, המחקר הנוכחי ממשיך קו חשיבה זה ומעצם היותו חלק ממחקר אורך, מאפשר למידה של  

הטראומטיזציה המשנית של הנשים, תוך מתן דגש על הקשרים שבין סימפטומים פוסט טראומטיים, 

ות נתפסת לאורך השנים. זאת ועוד,  במחקר זה הנשים הינן דיפרנציאציה של העצמי, חשיפה עצמית ובריא

מושא המחקר העיקרי ולא המשני בדומה למחקרים רבים אחרים, פרט המאפשר קודם כל, הכרה בקיומן 

 ובצרכיהן תוך כדי העלאתן לשיח הציבורי, וכפועל יוצא, העצמתן ומתן מענה טיפולי ותמיכתי מותאם.

ראה כי המצוקה הנפשית ותפיסת הבריאות שלהן משפיעות ומושפעות בנוסף, כפי שמשתקף במחקר, נ 

גם מרמת החשיפה העצמית שלהן ומרמת הדיפרנציאציה, ואלו יכולים לקבל מענה מסוים על ידי קבוצה 

 טיפולית המורכבת מקבוצת שווים.    

תיתן להן  לבסוף, המחקר הנוכחי מדגיש את הצורך של הנשים באוזן קשבת, בקיומה של מסגרת אשר 

את הלגיטימציה להשמיע את הקורה להן ולהישמע. מסגרת אשר תנסה תחילה להבין מדוע תפיסת הבריאות  

הסובייקטיבית שלהן לקויה ומתוך כך תבחן את צורך בטיפול פרטני: נפשי ופיזי, לאור דיווחים אלה. המחשה 

שיש לי לגיטימציה לומר שרע או נוספת לכך השתמעה משיח שלי עם אחת המשתתפות: "אף פעם לא הרגשתי 

 שקשה לי כשבעלי סובל כל כך, יותר מזה, לא זכור לי ששאלו אותי".

 והמלצות למחקרים עתידייםמגבלות המחקר  16.2 

למחקר הנוכחי מספר מגבלות מתודולוגיות. ראשית, כלי המדידה בהם נעשה שימוש במחקר כללו  

יות מושפעים הן מגורמים פנימיים והן מגורמים חיצוניים של שאלונים לדיווח עצמי, על כן אלה יכולים לה

בעת  הנבדקות אודות עצמןהמשתתפות. הגורמים הפנימיים עלולים לכלול הטיה סובייקטיבית בתשובותיהן של 

מילוי השאלונים. ההטיה עצמה עלולה להיות קשורה למשתנים אותם לא ניתן למדוד כגון: מצבן הרגשי של 

פשי של הנשים, רמת המודעות העצמית שלהן וכיוצא בזאת. הגורמים החיצוניים יכולים לכלול הנשים, חוסנן הנ

רצייה חברתית או ייחוס סיבתי כגון: אופי הקשר הזוגי בין בני הזוג בעת המדידות, מצב רפואי של הנשים או של 

 בני המשפחה וכיוצא בזאת. 



אים המעידים אך ורק על מציאות חייהן והנחות זאת ועוד, יש להדגיש כי שאלות המחקר מובילות לממצ 

 העולם של הנשים לאחר המלחמה וחזרת הבעלים מהשבי/הקרב, ולא על אלה שקדמו לה.  

ה מאוד ספציפית הכוללת  ישנית, יש להתייחס לאופיו של המדגם. תחילה, יש לציין שמדובר באוכלוסי 

שנתקיימה כשלושה וארבעה עשורים טרם המדידות בתוכה נשות פדויי שבי ונשות לוחמים ממלחמה אחת בלבד 

אליהן מתייחס מחקר. כלומר, יתכן ואם מחקר זה היה מתקיים אודות נשים ממלחמות מאוחרות יותר, תוצאות 

המחקר היו מאירות אור אחר מאחר ונושא ההכרה והטיפול בהלומי קרב ובבני משפחותיהם התפתח מאז 

נשות  56נשות פדויי שבי  ו  116חס למספר המשתתפות במחקר אשר כלל , מלחמת יום כיפור. כמו כן, יש להתיי

לוחמים בקבוצת הביקורת עקב מציאות בה בחרו חלק מהנשים לסרב להשתתף במחקר או לחלופין נבצר מהן  

, אך יחד עם זאת קבוצת הביקורת פרופורציונאלימלעשות זאת. מדובר אומנם במספר משתתפות בעל יחס שאינו 

מאפייניה הדמוגרפיים לקבוצת המחקר. בנוסף, עקב ההבנה שיתכן והמחקר מחסיר נשים על רקע תואמת ב

גורמים חיצוניים או פנימיים, יש לזכור כי יתכן וישנן נשים בעלות רמת מצוקה גבוהה שאינן פנויות להתמודד 

וונטי מאוד למחקר אשר עם התכנים המועלים בשאלונים ועלולות להוות נדבך חשוב ונמנע באוכלוסיה שהינו רל

  דן בין היתר בעיות בריאותיות.

שלישית, הספרות במחקר אודות כל משתנה לכשעצמו הינה רחבה דיה על מנת לספק רקע רלוונטי  

ותומך. עם זאת, כמעט ולא נמצאו מחקרים אשר בדקו את המשתנים דיפרנציאציה של העצמי בהקשר של 

וסייה הנחקרת הנוכחית. האוכלבריאות נתפסת ככלל, כל שכן אודות בריאות נתפסת וחשיפה עצמית בהקשר של 

על כן, לא ניתן היה להוכיח דיו את ההלימה בממצאים בין הספרות למחקר. יש להדגיש עם זאת, כי מגבלה זו 

 מהווה גם את תרומתו המשמעותית של המחקר. 

ים כחלק ממחקר אורך, על על אף ובהמשך למגבלות המחקר, הוא פותח צוהר יחד עם מחקרים נוספ 

עולמן ומציאות חייהם של הנפגעים המשניים, בתוכם בנות הזוג, של טראומות מלחמה ושבי. אומנם נראה כי 

אלה מקבלות במה בשנים האחרונות, אך ניתן לומר כי זו אינה מספקת בשלב זה בתחום בריאותן 

( אשר 2014במחקר זה הינו מחקרה של להב )הסובייקטיבית של הנשים. לציין כי מחקר שזכה להתייחסות רבה 

חקר את הקשרים בין טראומת השבי לבריאות נתפסת והתקשרות, אך הדגש בו היה על הגברים שהינם השבויים 

עצמם ולא על הנשים. על כן, לאור ממצאי המחקר שהעידו על קשרים בין המשתנים, ועל ההבנה כי קיימת 

קרב נשות פדויי השבי ונשות קבוצת הביקורת, חשוב לקיים מחקרים מצוקה שאינה זוכה להתייחסות מספקת ב

נוספים בתחום שיוכלו לאשש את הממצאים במחקר זה. אפשרות רלוונטית שעשויה לתת משנה תוקף למחקר 

דומה ממלחמות מאוחרות יותר. אלה יוכלו להרחיב את הידע התיאורטי והקליני  אוכלוסייהזה, היא לקיימה על 

 ולהעצים את הטיפול בנשים אלה.   ות כך גם לפתח בנושא ובעקב
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 משתתפת יקרה! 

נוכחי. המחקר נערך במסגרת אוניברסיטאות ת"א וחיפה, ברצוננו להודות לך על הסכמתך לקחת חלק במחקר ה

 לצרכי לימוד והעמקת הידע אודות מצבם של פדויי שבי ובנות זוגם.

 ממצאי המחקר יטופלו בסודיות מרבית.

 בכל פעם שמוזכר בשאלון "בן זוג" , הכוונה לבן זוג עמו את חיה.

 אנו מודות שוב על נכונותך להשתתף במחקר. 

 בברכה,  

מחקר: פרופ' זהבה סולומון, צוות ה



 ____. שנת לידה: ________1

 . ארץ לידה: ____________2

 . שנת עליה: ____________3

 __. שנות לימוד: _________4

 הכרת את בן זוגך הנוכחי: _________באיזו שנה . 5

 . שנת הנישואין עם בן זוגך הנוכחי: ________6

 

 . האם אלו נישואין ראשונים שלך:7

 כן .1
 לא, התגרשתי  .2
 התאלמנתי  ,לא .3

 

 . מספר ילדים נוכחי: ________8

 . גילאי הילדים: _______________________9

 

 . מקום מגורים נוכחי:10

 עיר .1
 כפר  .2
 קיבוץ  .3
 מושב .4
 אחר: ________ .5

 

 . כיצד היית מגדירה את עצמך: 11

 חילונית .1
 מסורתית .2
 דתייה .3

 

 . האם חל שינוי באמונתך הדתית: 12

 לא .1
 באיזו שנה?  _____________       יתי מסורתית יותרכן, נהי .2
  באיזו שנה? ______________ כן, הפכתי חילונית יותר .3

 

 . האם שרתת שרות צבאי או לאומי: 13

 לא .1
 כן  .2



 

 . האם את עובדת מחוץ לבית? 14

 עובדת במשרה מלאה  .1
 עובדת במשרה חלקית .2
 _______ לא עובדת. כמה זמן אינך עובדת? .3

 

 מבעיות רפואיות לפני נישואיך? . האם סבלת 15

 לא .1
 _______________________ כן, פרטי: .2

 

 . האם את סובלת מבעיות רפואיות כיום?16

 לא .1
 _______________________ כן, פרטי: .2

 

 . האם סבלת מבעיות נפשיות לפני נישואיך?17

 לא .1
 _______________________כן, פרטי:  .2

 

 ת? . האם את סובלת כיום מבעיות נפשיו18

 לא .1
 _______________________ כן, פרטי: .2

 

 . האם את מוכרת כנכה במוסד ציבורי? )משרד הביטחון, ביטוח לאומי( 19

 לא .1
 _________________    איזה?בכן ,  .2

 

 בעבר בטיפול נפשי? נעזרת  . האם 20

 לא .1
 __________________   כן, טיפול אישי. כמה זמן נמשך הטיפול? .2
 __________________     מן נמשך הטיפול?כן, טיפול זוגי. כמה ז .3
 ________________  כן, טיפול משפחתי. כמה זמן נמשך הטיפול? .4
 _________________  ?נמשך הטיפול כן, טיפול תרופתי. כמה זמן .5

 

 . האם כיום את בטיפול נפשי? 21

 לא .1
 _________________________  כן. איזה? .2

 



 ?. האם הוריך ניצולי שואה22

 לא .1
 ן, אמיכ .2
 כן, אבי .3
 כן, שני הורי .4

 

 . האם את יודעת פרטים על מה שעבר על בן זוגך בשבי?23

 לא .1
 ממקורות אחריםלא מסיפוריו אלא כן, אך  .2
 תף אותי בפרטים מועטיםיבן זוגי ש .3
 תף אותי בפרטים חלקייםיבן זוגי ש .4
 תף אותי בפרטים רבים.יבן זוגי ש .5

 

 . היכן אתם גרים? 24

 בדירה שלנו .1
 בשכירות  .2
 ירה משפחתיתבד .3
 אצל קרובי משפחה .4

 

 את הכנסתך?  הש"ח לחודש. כיצד היית מגדיר 7300. אם ממוצע ההכנסה נטו של משפחה בישראל עומד על 25

 הרבה מתחת לממוצע .1
 מעט מתחת לממוצע .2
 ממוצע .3
 מעט מעל לממוצע .4
 הרבה מעל לממוצע .5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (   PTSD) Inventoryטראומטית  הפוסט והתסמונת טראומטיים פוסט סימפטומים שאלון  :2ח נספ

 

בכלל    
 לא

לעיתים  
 רחוקות  

לעיתים  
 קרובות 

בדרך כלל  
 כן 

תמונות או מחשבות על השבי של בן זוגך חוזרות  1
 אליך

1 2 3 4 

יש לך חלומות וסיוטים חוזרים על  השבי של בן  2
 זוגך  

1 2 3 4 

לפעמים כשדברים מזכירים לך את השבי של בן  3
או מתנהגת כאילו את נמצאת זוגך את מרגישה 

 שם

1 2 3 4 

לפעמים כשאת נתקלת בדברים שמזכירים לך  4
את  השבי של בן זוגך את מרגישה לחץ ומתח 

 נפשי

1 2 3 4 

כאשר את נתקלת במצבים שמזכירים לך את  5
השבי של בן זוגך מופיעות תגובות כגון: הזעה, 

 רעד, דופק מואץ, נשימה מוגברת, בחילה, קיפאון

1 2 3 4 

את משקיעה מאמץ למנוע הופעת מחשבות או  6
 רגשות שקשורים בשבי של בן זוגך

1 2 3 4 

את נמנעת מפעילויות, אנשים או מצבים  7
לא רוצה לדבר על )שמזכירים לך את המלחמה 

המלחמה, לא רוצה לשמוע או לראות דברים 
( המזכירים לך את המלחמה  

1 2 3 4 

זוגך שאת מתקשה  קיימים דברים מהשבי של בן 8
 לזכור 

1 2 3 4 

את מגלה פחות ענין ומרגישה פחות הנאה  9
מפעילויות שהיו חשובות לך בעבר )חברים, 

 עבודה, משפחה ועוד(

1 2 3 4 

את מרגישה מרוחקת מאנשים אחרים ולא  10
 שייכת אליהם

1 2 3 4 

 קשה לך להרגיש אהבה וחום כלפי אנשים 11
 אחרים

1 2 3 4 

חושות כבדות לגבי עתידך )את חשה  יש לך ת 12
שסיכוייך קלושים לממש קריירה, משפחה, או 

 לחיות חיים ארוכים(

1 2 3 4 

את סובלת מקשיי שינה )קושי להרדם, שינה לא  13
 רצופה, התעוררות מוקדמת(

1 2 3 4 



 4 3 2 1 את מוטרדת בקלות, נוטה להתפרצויות כעס 14

 4 3 2 1 וןיש לך קשיי ריכוז או קשיי זיכר 15

את חשה עירנות יתר או רגישות יתר )את מתוחה  16
 ומוכנה לתגובה מידית(

1 2 3 4 

 4 3 2 1 רעשים או גירויים בלתי צפויים מקפיצים אותך 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : שאלון דיפרנציאציה של העצמי  3נספח 

רגשתך בהקשר למשפטים הבאים.  אנא סמני עיגול סביב המספר המתאר באופן המתאים ביותר את ה
 . 5, אם הוא מתאר את הרגשתך היטב סמני 1אם המשפט לא מתאר את הרגשתך סמני 

 

בהחלט   
 לא

 בהחלט כן  לפעמים לא

כן    

 ןוכחת עם בואני מתוחה ומת ,כשיוצאים לטיול 1
 זוגי

1 2 3 4 5 

אני מודאגת כיצד   ,בתקופה שעלי להעדר מהבית 2
 בן זוגי יסתדר בלעדי 

1 2 3 4 5 

פך לנודניק ולא והוא ה ,כשלבן זוגי מצב רוח רע 3
 נותן לי מנוחה

1 2 3 4 5 

הוא מבקש שאשאר לצידו ,כשבן זוגי בחרדה 4  1 2 3 4 5 

בן זוגי מתוח ומתווכח אתי כל  ,כשיוצאים לטיול 5
 הדרך 

1 2 3 4 5 

בן זוגי מעיר לי הערות ומתווכח איתי על הקניות  6
 שאני קונה לבית

1 2 3 4 5 

אני זקוקה לבן זוגי לצידי כל הזמן ,כשאני בחרדה 7  1 2 3 4 5 

סוג הסרט למשל, כאשר אנו חלוקים בדעתינו ) 8
בן זוגי מקבל את דעתי  רק כדי  ,שנצא לצפות בו(

 לרצות אותי

1 2 3 4 5 

בן זוגי מקניט אותי שלא  ,כשאני במצב רוח רע 9
ך לצור  

1 2 3 4 5 

לכת לחתונה בלי בן זוגיאינני מוכנה ל 10  1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 מרגיז אותי מאוד שבן זוגי בעל דעות עצמאיות 11

 5 4 3 2 1 כשיש לי בעיה בן זוגי חש אחריות רבה לפתרה  12

רק כדי למנוע  ,אני מסכימה לרעיונות של בן זוגי 13
 מריבה 

1 2 3 4 5 

 (,הלוואה ועודלמשל, כשעלי לטפל בעניין חשוב ) 14
 בן זוגי מודאג כיצד אסתדר בלעדיו 

1 2 3 4 5 

אני זקוקה שבן  ,כשאני מאבדת שליטה על עצמי 15
 זוגי ירגיע אותי

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1בן זוגי מאשים  ,כשחשבון הבנק שלנו ב"חובה" 16



 אותי בפזרנות

מוציאה את זה" על בן "אני  ,כשיש לי מצב רוח רע 17
 זוגי

1 2 3 4 5 

אני מאשימה את  ,ן הבנק שלנו ב"חובה"כשחשבו 18
 בן זוגי

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 בן זוגי נהנה לצאת איתי לקניות 19

בן זוגי מנסה להבין  ,כאשר אנו חלוקים בדעותינו 20
 את גישתי

1 2 3 4 5 

הוא משתף אותי  ,כשבן זוגי מתרגש ושמח 21
 ברגשותיו

1 2 3 4 5 

אני משתדלת  ,כשקיימים בינינו חילוקי דעות 22
 להבין את עמדת בן זוגי

1 2 3 4 5 

בן זוגי רוצה  ,כשקשה לי להתמודד עם עבודתי 23
 שאספר לו

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 אני אוהבת לצאת לקניות עם בן זוגי 24

כשיש ארוע במשפחה, בן זוגי נהנה להשתתף בו  25
 יחד איתי

1 2 3 4 5 

כלפי בדרך  במצב של מריבה, בן זוגי מביע כעסו  26
 בונה ולא פוגעת 

1 2 3 4 5 

אני מעדיפה לצאת לחתונה משפחתית יחד עם בן  27
 זוגי

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 כשבן זוגי קונה בגד חדש, הוא נהנה להציגו לפני 28

כשבן זוגי בחרדה, הוא פונה אלי ואנו מוצאים זמן  29
 לשוחח על כך

1 2 3 4 5 

בהחלט   
 לא

טבהחל כן  לפעמים לא  

כן    

כשאני מתרגשת משמחה, אני יכולה לשתף את בן  30
 זוגי ברגשותי

1 2 3 4 5 

בנק, אני מחפשת פתרון יחד עם בן בכשיש לנו חוב  31
 זוגי

1 2 3 4 5 

כשעלי להעדר מהבית, אני רגועה וסומכת על בן   32
 זוגי שידע להסתדר  

1 2 3 4 5 

ולא  כשאני כועסת , אני משתדלת לריב באופן הוגן 33
 לפגוע בבן זוגי

1 2 3 4 5 



בעיה עם חבר, אני יכולה יש כאשר לבן זוגי  34
בלי לתת עצותלו להקשיב   

1 2 3 4 5 

בן זוגי משתף אותי בתכנון ההוצאות הכספיות של  35
 הבית 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 כשאני במצב רוח רע, אני מספרת על כך לבן זוגי 36

תף בארועים חגיגיים אני מעדיפה להשת רך כללבד 37
 לבדי 

1 2 3 4 5 

כאשר אני מדברת על עבודתי, בן זוגי לא תמיד  38
 מקשיב לי

1 2 3 4 5 

בן זוגי טוען, שבנישואים מוצלחים רצוי שלכל בן  39
 זוג יהיה חשבון בנק נפרד 

1 2 3 4 5 

בזמן שמחה, בן זוגי נוהג לשתוק ולהתכנס בתוך  40
 עצמו

1 2 3 4 5 

כספים, אינני משתפת את בן זוגיבעיניני  41  1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 כאשר אני מקנאה בבן זוגי, אני מתעלמת מקיומו 42

כשלבן זוגי מצב רוח רע, הוא לרוב מסתלק  43
 מהבית, או מסתגר בחדרו 

1 2 3 4 5 

כשבן זוגי עורך קניות למשפחה, הוא מחליט לבדו  44
 מה לקנות

1 2 3 4 5 

לצאת לארועים חגיגיים בלעדיבן זוגי מעדיף  45  1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 אני מעדיפה לצאת לקניות לבדי 46

 5 4 3 2 1 כשבן זוגי מקנא בי, הוא מתעלם מקיומי 47

לעיתים קרובות, בן זוגי קונה במכולת רק מצרכים  48
 הנחוצים עבורו

1 2 3 4 5 

כשמתעוררת מחלוקת ביני לבין בן זוגי, אני  49
תגרתמסתלקת ומס  

1 2 3 4 5 

כאשר אני מאחרת מאוד לשוב לביתי, אינני  50
 טורחת להתקשר להודיע לבן זוגי 

1 2 3 4 5 

כשיש לי מצב רוח רע, אינני מסוגלת לשתף את בן  51
 זוגי

1 2 3 4 5 

להשמיע את דעותיו בנוכחותימבן זוגי נמנע  52  1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 כשאני בחרדה, אני מעדיפה להיות לבדי 53



כשבן זוגי מספר על עבודתו, אני לעיתים מאבדת  54
סבלנות ואינני מקשיבה לואת ה  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 האם היית רוצה להוסיף משהו על רגשותייך ותחושותייך?

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 תודה על שיתוף הפעולה!!!!

 

 

 

 

 

 

 



 ׂ (Self Disclosure Indexית ): שאלון חשיפה עצמ4נספח 

לגבי כל משפט, דרגי עד כמה הוא מאפיין את הקשר שלך עם בן זוגך. אם המשפט בכלל לא מאפיין את הקשר 

 .6, אם המשפט מאפיין המידה רבה סמני 1שלך סמני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במידה   בכלל לא   
מאוד  
 מועטה

במידה  
 מועטה

במידה  
 בינונית 

במידה  
 רבה 

במידה רבה  
 מאוד 

אני מספרת לו אודות ההרגלים  .1
 האישיים שלי

1 2 3 4 5 6 

אני מספרת לו דברים שאני מרגישה  .2
 אשמה לגביהם

1 2 3 4 5 6 

אני מסםרת לו אודות דברים שאני  .3
 עושה בחברה 

1 2 3 4 5 6 

אני מספרת לו אודות רגשותיי  .4
 העמוקים ביותר 

1 2 3 4 5 6 

אני מספרת לו לגבי תכונות שאני  .5
 אוהבת ולא אוהבת בעצמי 

1 2 3 4 5 6 

אני מספרת לו על מה שחשוב לי  . 6
 בחיים

1 2 3 4 5 6 

אני מספרת לו על מה שהביא אותי  .7
 להיות מי שאני 

1 2 3 4 5 6 

אני מספרת לו על הפחדים  .8
 האיומים ביותר שלי

1 2 3 4 5 6 

אני מספרת לו דברים שעשיתי  .9
 ושאני גאה בהם

1 2 3 4 5 6 

אני מספרת לו אודות היחסים  .10
 הקרובים שלי 

1 2 3 4 5 6 



  Self rated health (SRH)   -  הבריאות של עצמי  דירוג : 5נספח 

 "כללי באופן מגדירו  היית כיצד  כיום ריאותיהב למצבך בהתייחס"

 . מעולה1

 . טוב מאוד2

 . טוב3

 . בינוני4

 . רע5

 . רע מאוד6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מספר בעיות בריאות : 6נספח 

 :אנא צייני האם הופיעו אצלך בעיות אלו, ך רשימת בעיות בריאותי לפני 

 לא כן   יתר לחץ דם 1

 לא כן  סרטן 2

 לא כן   סאסטמה או ברונכיטי 3

 לא כן   סוכרת  4

 לא כן   מחלת לב 5

 לא כן   אירוע מוחי, שבץ מוחי חולף או קבוע 6

 לא כן  מחלות נוירולוגיות )שיתוק, אפילפסיה, מיגרנה( 7

 לא כן מחלות גסטרו 8

 לא כן  מחלות אוטואימוניות  9

 לא כן   פעמים בשבוע ויותר  1-2שימוש בסמים  10

 לא כן           ע בתרופותשימוש קבו 11

 לא כן פעמים בשבוע ויותר 3-4שימוש באלכוהול  12

 לא כן  עישון  13

 

  לפנייך מספר שאלות הנוגעות למצב בריאותך:  

 באיזו מידה כל אחד מהמשפטים הבאים נכון או לא נכון לגביך: 

בהחלט  
 נכון 

לא  די נכון 
 בטוח 

די לא  
 נכון 

בהחלט 
 לא נכון 

 5 4 3 2 1 בגילי י נעשית חולה בקלות רבה יותר מאנשיםנראה לי שאנ

 5 4 3 2 1 מצב בריאותי דומה למצבם של שאר האנשים שאני מכירה



 5 4 3 2 1 אני מצפה שמצב בריאותי יתדרדר 

 5 4 3 2 1 יןמצב בריאותי מצו

 

 כ:      מצב בריאותך. באופן כללי, היית מגדירה את 1

 ג. טוב      ד. סביר      ה. גרוע    א. מצוין      ב. טוב מאוד 
 

 שומרת על בריאותך: . באופן כללי, עד כמה את 2

 כלל לאה.       מעטד.       במידה בינוניתג.      די הרבהב.     במידה רבה מאודא. 
 

לפעילויות חברתיות שגרתיות עם בני משפחה,  מצבך הגופניהפריע  באיזו מידה, החודש האחרוןמהלך . 3

 ים, שכנים או אחרים?חבר

 ה. במידה רבה מאוד  ד. די הרבה   ג. במידה בינונית  ב. מעט א. כלל לא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SCL-90: שאלון סומטיזציה 7נספח 

   בכלל  מעט בינוני  די   הרבה  

   לא   הרבה   מאוד 

 1 כאבי ראש  0 1 2 3 4

 2 עצבנות  0 1 2 3 4

ת לא יכול להפטר שאמחשבות לא רצויות  0 1 2 3 4

 מהן

3 

תות או סחרחוריוהתעלפו 0 1 2 3 4  4 

 5 העדר עניין או הנאה מינית 0 1 2 3 4

 6 ביקורתיות כלפי אנשים  0 1 2 3 4

ט במחשבותיך להרגשה שמישהו אחר שו 0 1 2 3 4  7 

 8 הרגשה שאחרים אשמים ברוב בעיותיך  0 1 2 3 4

 9 קושי לזכור דברים 0 1 2 3 4

 10 מוטרדת מרשלנותך ומפיזור דעתך  0 1 2 3 4

 11 מתעצבנת בקלות 0 1 2 3 4

 12 כאבים בלב או בחזה  0 1 2 3 4

 13 פוחדת במקומות פתוחים או ברחוב  0 1 2 3 4

 14 הרגשה של חוסר כוח ומרץ  0 1 2 3 4

הרבה  

 מאוד 

   בכלל לא  מעט בינוני  די הרבה 

התאבדות מחשבות על  0 1 2 3 4  15 

 16 שומעת קולות שאחרים אינם שומעים   0 1 2 3 4

 17 רעד  0 1 2 3 4



 18 מרגישה שאי אפשר לבטוח ברוב האנשים 0 1 2 3 4

 19 חוסר תיאבון  0 1 2 3 4

 20 בוכה בקלות 0 1 2 3 4

 21 הרגשה של אי נוחות עם אנשים 0 1 2 3 4

 22 הרגשה של להיות במלכודת  0 1 2 3 4

אומיים ללא סיבהפחדים פת 0 1 2 3 4  23 

 24 התפרצויות זעם שאינן בשליטתך 0 1 2 3 4

 25 פחד לצאת מהבית לבד  0 1 2 3 4

 26 האשמה עצמית 0 1 2 3 4

 27 כאבים בחלק התחתון של הגב  0 1 2 3 4

 28 מעצורים בעשיית דברים 0 1 2 3 4

 29 הרגשת בדידות  0 1 2 3 4

 30 הרגשת עצבות  0 1 2 3 4

 31 דאגת יתר  0 1 2 3 4

ייןנחוסר ע 0 1 2 3 4  32 

 33 הרגשת פחד   0 1 2 3 4

 34 נפגעת בקלות 0 1 2 3 4

הרגשה שאנשים אחרים יודעים מהן  0 1 2 3 4

 מחשבותיך

35 

אותךהרגשה שאנשים אינם מבינים  0 1 2 3 4  36 

או שונאים  ותייםהרגשה שאנשים אינם חבר 0 1 2 3 4

 אותך  

37 

יש לך צורך לעשות דברים לאט כדי להיות  0 1 2 3 4

 בטוחה 

38 



 39 הלב דופק )פועם( בחוזקה ובמהירות 0 1 2 3 4

 40 בחילה או בעיות בעיכול  0 1 2 3 4

 41 הרגשת נחיתות ביחס לאחרים  0 1 2 3 4

או כאבים הרגשה של התכווצויות שרירים 0 1 2 3 4  42 

 הרגשה שאחרים מסתכלים עליך או 0 1 2 3 4

 מדברים עליך 

43 

 44 קושי להירדם 0 1 2 3 4

 45 צורך לבדוק שוב ושוב מה שאת עושה 0 1 2 3 4



 

הרבה  
 מאוד 

   בכלל לא  מעט בינוני  די הרבה 

 46 קושי לקבל החלטות 0 1 2 3 4

 47 פחד לנסוע באוטובוס או ברכבת  0 1 2 3 4

 48 קשיי נשימה 0 1 2 3 4

םגלי קור או גלי חו 0 1 2 3 4  49 

נמנעת מללכת למקומות מסוימים, או   0 1 2 3 4

 לעשות דברים מסוימים שמפחידים אותך

50 

ריקנות )אין לי שום דבר בראש(ת הרגש 0 1 2 3 4  51 

איברים מסוימים בגופך "נרדמים" או  0 1 2 3 4

 "דוקרים"

52 

 53 הרגשה של גוש בגרון 0 1 2 3 4

גבי העתיד הרגשה של חוסר תקווה ל 0 1 2 3 4  54 

 55 קשיי ריכוז 0 1 2 3 4

 56 הרגשת חולשה בחלקים מסוימים של גופך 0 1 2 3 4

 57 הרגשה של מתח או לחץ 0 1 2 3 4

 58 תחושה של כובד בידיים או ברגליים 0 1 2 3 4

 59 מחשבות על מוות  0 1 2 3 4

 60 אכילה מעל הרגיל  0 1 2 3 4

שים מסתכלים או הרגשה לא נוחה כשאנ 0 1 2 3 4

 מדברים עליך 

61 

 62 הרגשה שמחשבותיך אינן  שלך 0 1 2 3 4

או לפגוע במישהו ,להכות, לפצועצורך  0 1 2 3 4  63 

 64 מתעוררת מוקדם לפנות בוקר 0 1 2 3 4



 :צורך לחזור שוב ושוב על אותה פעולה כמו 0 1 2 3 4

ר, לרחוץ וכו'דלגעת, לס  

65 

נוחה או לא שקטהשינה חסרת מ 0 1 2 3 4  66 

 67 דחף להרוס או לשבור דברים 0 1 2 3 4

רעיונות או אמונות שאחרים לא שותפים  0 1 2 3 4

 להם

68 

 69 רגישות יתר כלפי עצמך בנוכחות אחרים 0 1 2 3 4

הרגשת אי נוחות בתוך קהל, למשל: בסרט  0 1 2 3 4

 או בחנות

70 

 71 הרגשה שכל דבר הוא מאמץ 0 1 2 3 4

 72 )פחד נורא( התקפי אימה 0 1 2 3 4

בציבור   ותשתלל או ולאכ לא נוחה ההרגש 0 1 2 3 4

 )עם אנשים(

73 



 

הרבה  
 מאוד 

   בכלל לא  מעט בינוני  די הרבה 

ריבות לעתים תכופותמ 0 1 2 3 4  74 

 75 הרגשה של עצבנות כשאת נשארת לבד  0 1 2 3 4

מספיק את הרגשה שאנשים אינם מעריכים   0 1 2 3 4

 הישגיך

76 

הרגשת בדידות אפילו כשאת עם אנשים  0 1 2 3 4

 אחרים

77 

הרגשת אי שקט עד שקשה לך לשבת באותו  0 1 2 3 4

 מקום

78 

 79 הרגשת חוסר ערך  0 1 2 3 4

הרגשה שדברים שהכרת בעבר נראים כזרים  0 1 2 3 4

אמיתייםאו כלא   

80 

 81 צועקת או זורקת דברים 0 1 2 3 4

 82 פוחדת שתתעלפי בציבור 0 1 2 3 4

הרגשה שאנשים ינצלו אותך אם רק תתני  0 1 2 3 4

 להם

83 

 84 מחשבות על מין מטרידות אותך מאד 0 1 2 3 4

 85 מחשבה שתענשי עבור חטאיך 0 1 2 3 4

 86 הרגשה שלוחצים אותך לבצע דברים 0 1 2 3 4

 87 מחשבה שמשהו רציני לקוי בגופך 0 1 2 3 4

 88 אף פעם לא מרגישה קרובה לאדם אחר  0 1 2 3 4

 89 רגשי אשמה 0 1 2 3 4

הרגשה שמשהו לא בסדר במוח או בנפש  0 1 2 3 4

 שלך

90 

 



 : כתב הסכמה מדעת 8נספח 

מאשרת בחתימתי כי התבקשתי לקחת חלק במילוי שאלון                           מטה, מס' ת.ז:  אני החתומה 

  דווח עצמי.

ברור לי כי מטרת השאלון להעריך את מצבי ותפקודי כבת זוג של פדוי שבי, במטרה לקדם את הבנת 

 הנושא והטיפול בו. 

 נתוני המחקר יישמרו בסודיות, וישמשו למטרת המחקר בלבד.  

 ברור לי כי השתתפותי היא רשות ולא חובה וכי אי השתתפותי או הפסקתה לא יפגעו בי. 

 מתי מרצוני הטוב והחופשי להשתתף במילוי השאלון. הנני מביעה את הסכ

 .                                                 שם מלא: 

   .                               חתימה: 

 .                                תאריך: 
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Abstract. 

In recent years there has been increasing awareness that, behind every trauma victim, there are 

also family members that experienced the Secondary trauma in some way. This research is part of a 

prospective study that aimed at investigating the implications of captivity of the husbands on the lives 

wives of the released war prisoners from Yom Kippur war. The research investigates how the life of 

the spouse is influenced by her husband’s trauma, with emphasis on the presence of posttraumatic 

symptoms. This investigation will be conducted by focusing on three primary variables: Self-

disclosure, differentiation of the self as it relates to the perceived Health of the wives. 

Two groups of women participated in this research. The first group included wives of released 

war prisoners, which were the case group. In the first cohort that was conducted in 2003 (T1 for the 

purpose of this research) participated 90 spouses. In the second cohort that was conducted in 2011 (T2 

for the purpose of this research), participated 116 spouses. The second group, which was the control 

group included wives of soldiers that fought in the Yom Kippur war but were not captured. In the first 

cohort (T1) participated 76 spouses, and in the second cohort (T2) 56 spouses participated. The 

participants filled self-assessment questionnaires, with the following variables: the posttraumatic 

symptoms, level of Self-disclosure, level of differentiation of the self, and the perception of the 

women’s own health. 

The base line measurement was the differences between the wives of the war prisoners and the 

control group, with regards to the research variables. The follow up measurement was the relationship 

between the levels of the Self-disclosure and differentiation, to the presence of posttraumatic 

symptoms for the woman and her self-health conscious. 

The results show that wives of former war prisoners that showed more posttraumatic 

symptoms also showed a correlation of more negative perceived health and reported more somatic 

complaints in comparison to the control group. In addition, there was a strong correlation between 

large numbers of posttraumatic symptoms to low level of Self-disclosure and unbalanced level of 

differentiation (fusion and cut-off). In parallel, the correlation between the levels of posttraumatic 



 II 

symptoms to the number of health issues that were reported was not found to be clear. It was also 

found, that the role of Self-disclosure as moderating the gap by fusion level of differentiation in the 

relationship between posttraumatic symptoms and perceived health, was found to be significant. 

However, at the same time it was found that self-disclosure is not significant in this relationship, as it 

relates to different levels of differentiation (Balance and cut-off) finally, it was found that Self-

disclosure, as a moderating factor of differentiation (on its three levels), is not statistically significant 

in the relationship between posttraumatic symptoms and the number of somatic complaints. 

 There is a great importance to the findings of the research, as they indicate the 

health condition of the spouse of the released war prisoner, both from objective perspective 

(e.g. diagnosed issues) and subjective perspective. More over when it comes to the Health 

condition that does not always correlate to the expectations from a person that did not 

experience the trauma first hand. Finally, I will discuss the limitations of the research, and the 

relevant clinical and theoretic implications. 

 

 

 

 


