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האדם שסובל . טוען שהימנעות מהווה את ההתנהגות המרכזית המאפיינת דיכאון) Ferster, 1973(פרסטר  :תקציר

). ותרגשות וקוגניציות שלילי(ת לגרום למפגש עם גירוי אברסיבי מדיכאון נוטה להימנע ממגוון פעילויות משום שהן עלולו

לצד ירידה , השליליים ת התנהגויות באמצעות חיזוקיםלמידב נובעת מעליה הימנעות, על פי גישות הלמידה ההתנהגותית 

. ת לדכאוןשלוש תיאוריות מתחומים שונים נוגעות לקשר בין הימנעו. חיזוקים חיובייםדת התנהגויות באמצעות בלמי

 ;Behavioral Activation(גישת האקטיבציה ההתנהגותית . אך ישנו דמיון רב בינהן, התיאוריות מגיעות מתחומים שונים

Jacobson, Martell & Dimidjian, 2001 (וטוענת שדיכאון נובע מנטייה  ,מדגישה את פרספקטיבת הלמידה

ת ונלמדהתנהגויות אלה . נועדה להרחיק את התחושות השליליותהאדם מכוונן להתנהגות ש, במצב של דיכאון. להימנעות

עוסקת ) Reinforcement Sensitivity Theory )Gray & MacNaughton, 2000. דרך למידת חיזוק שלילי

ידי ירידה בפעילות מערכת  מציעה כי הדיכאון מאופיין עלו, במערכות הנירולוגיות שאחראיות על המוטיבציה בעיקר

והגברה בפעילות של המערכת שרגישה לגירויים ) Behavioral Activation System(רויים נעימים שרגישה לגי

 Higgins, 1997; Regulatory (תאוריית הפוקוס הרגולטורי . )Behavioral Inhibition System( אברסיביים

Focus Theory (ההתקדמות פקוד של מערכת דיכאון קשור לחוסר בתכי ה מתמקדת בפרספקטיבה המוטיבציונית ומציעה

)Promotion System (המניעה  ותפקוד יתר של מערכת, שאחראית על התקרבות לגירויים רצויים ונעימים

)Prevention System( המחקר הנוכחי בחן את הקשר בין . שאחראית על מניעת החוויה של מפגש עם גירויים לא נעימים

והמערכות , נטייה להימנעות, המחקר בחן את הקשר בין דיכאון .אוןשלושת המודלים הללו ואת תרומתם להבנת הדיכ

  Behavioral Inhibition System) -ו  Prevention System(שאחראיות על תגובה לגירויים אברסיביים 

ממציאי . בסביבת האדם) Behavioral Activation System -ו  Promotion System(ולגירויים נעימים 

המודל התיאורטי המדגיש את התפקיד שיש למערכות האחראיות על הימנעות מגירויים המחקר מחזקים את 

נטייה להימנעות מתווכת בקשר בין תפקוד המערכות המחקר מביא ראיות לכך ש, בנוסף. אברסיביים בדיכאון

  . דיכאוןהתגובה לגירוי האברסיבי לבין שאחראיות על ה

  

.   
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  מבוא

ורי 'מהאנשים סובלים מאפיזודה של דיכאון מג 20% -כ :דיכאון היא ההפרעה הפסיכיאטרית הנפוצה ביותר

דיכאון הוא ההפרעה הפסיכיאטרית , בנוסף). Young, Rygh, Weinberg & Beck , 2001(במהלך חייהם 

מחייב קיום של לפחות אחד ) IV-TR- - DSM )APA, 2000ה. השנייה מבחינת עלותה לקופה הציבורית

 מצב רוח מדוכא: לשם אבחון אפיזודה דיכאונית) לצד סימפטומים משניים נוספים(משני סימפטומים מרכזיים 

 low(ובפעילות ודיספוריה קשורים לירידה באפקט החיובי ירידה באנרגיה . וירידה בעניין בפעילויות מהנות

positive affect ( בעוד רגשות עצב וחשיבה שלילית קשורים לעלייה באפקט השלילי)high negative 

affect) (Clark, Watson & Mineka, 1994.(  

האם . ת משפיע ומעצב את הדיכאוןומנעיהמחקר זה עוסק באופן שבו דפוס ההתנהגות הפאסיבית ו

משפיעה על מרכיב הרגשי ומרכיב  ייתכן כי דווקא ההתנהגות הפאסיבית היא מרכיב מרכזי בדיכאון והיא

שאלה מרכזית נוספת שמחקר זה יעסוק בה היא כיצד אדם לומד את ההתנהגות ההימנעותית ? הקוגניטיבי

נהגות הימנעותית כפי המחקר ינסה לבסס את הקשר בין דיכאון ובין למידת ההת. שמאפיינת את הדיכאון

חברתית וכן מהגישה שעוסקת -מהגישה המוטיבציונית, טיפול התנהגותי בדיכאוןשל  הגישהשהוא עולה מ

  . במבנים הנוירולוגיים שאחראיים על המוטיבציה האנושית

  

  למידה והתנהגות אנושית

 של התנהגויות בעבר וןלמידה היא שינוי קבוע בהתנהגות כתוצאה מנסי ,הגישה ההתנהגותית ללמידה על פי

)1953Skinner,(.  כי ניתן להבין את תהליכי הלמידה מתוך התמקדות  מניחהללמידה  ההתנהגותיתהגישה

מתמקדת הגישה , כדי להבין כיצד נלמדת ההתנהגות. בתהליכים גלויים לעין שניתנים לכימות ומדידה

 -התניה קלאסית י בלמידת התנהגות הינו תהליך מרכז .הניתנים לצפיה באסוציאציות שנוצרות בין גירויים

גישת הלמידה ההתנהגותית מחלקת את הגירויים . הצמדתםעלידי , יצירת אסוציאציה בין גירוי לבין התנהגות

בעל , וגירוי אברסיבי, כגון אוכל, גירוי נעים ואדפטיבי בעל משמעות חיובית עבור האורגניזם: לשני סוגים

  . כגון כאב, םמשמעות שלילית עבור האורגניז

מרחיבה את תחום ההתנהגויות ה )operant conditioning( אופרנטית התניה דרך למידהתהליך נוסף הינו 

הוא בלמידת ההתנהגויות שיש  התניה אופרנטיתהמוקד בלמידת . שניתן להמשיג במונחי למידה התנהגותית
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גירוי שהופעתו מוגדר כ חיזוק. ),1953Skinner(או לחילופין להימנע מעונש , החיזוקלנקוט כדי להשיג את 

ביטחון , כגון אוכל, צרכים ודחפים ראשוניים מספקחיזוק ראשוני  .לאחר ההתנהגות תגדיל את תדירותה

שמוצמד לחיזוק ראשוני ורוכש את כוחו בתהליך לגירוי הוא חיזוק , )או מותנה(חיזוק משני . והימנעות מכאב

חיובי בגלל הקשר שלה לחיזוק ראשוני של היא חיזוק משני ת קבלה חברתי ,למשל כך. התניה קלאסית

   .ביטחון

אחרי מאורע  תמתרחשוהיא , היא למידת ההתנהגות שהובילה לאירוע הרצוי חיזוק חיובילמידת 

הגירוי  הסרתאו לאי הופעת ההתנהגות שמובילה  היא למידת חיזוק שלילילמידת , לעומת זאת. הנתפש כרצוי

 negative(הוא המחזק השלילי ) רעב, לדוגמא(הגירוי האברסיבי עצמו . ),1953Skinner( האברסיבי

reinforcer ( ,וחשוב להבדיל אותו מתהליך החיזוק עצמו )למידת התנהגות הליכה לסופר כדי לקנות , למשל

יגביר את תדירותה של התנהגות במקרה וזו תביא לירידה  שליליהחיזוק ה). אוכל שיאפשר ארוחה בערב

) גירוי(האסוציאציה השלילית שנוצרת בין ביקורת של הבוס , לדוגמא .)Michael, 1975(רוי האברסיבי בגי

, משמע -למידה זו משפיעה על התנהגויות בעתיד  . היא תהליך למידה) התנהגות(לבין איחור לעבודה 

יבי כדי להפחית את ניתן גירוי אברס מצב בו שזה ,נשועל בניגוד. ות של ארגון שמאפשר להגיע בזמןגהתנה

התארגנות ( תגביר את תדירותה של התנהגות ) נזיפה של הבוס(נתינת חיזוק שלילי , תדירות ההתנהגות

  ).Michael, 1975( כיוון שזו מביאה לירידה בגירוי האברסיבי) יעילה

 ).Lieberman, 1993(סוג אחד של למידת חיזוק שלילי  היא, )avoidance learning( למידת הימנעות

 .התנהגות שמצמצמת את האפשרות למפגש עם גירוי אברסיבי לפני שהמפגש התקייםאת ההאורגנזים לומד 

למידת הימנעות היא למידה קשה להכחדה כיוון שהאורגניזם . הימנעות ממגורים בדירה ברחוב רועש, לדוגמא

,  כתוצאה מכך. )חוברעש המשוער מהר, למשל( טרם נחשף לגירוי האברסיביבמבצע את תגובת ההימנעות 

אין , למרות ריבוי האנשים ברחוב(י האורגניזם "איננו מסוכן כפי שהוא נתפש ע גירוי אברסיביבו הבמקרה 

  . ללמוד שגם ללא התנהגות ההימנעות הוא אינו בסכנה רגניזם הזדמנותואין לא, )רעש משמעותי בדירה

  

שמתרחש כשאדם אינו מוכן לקיים מגע מנטלי עם הינו תהליך ) experiential avoidance( הימנעות מחוויה

טוענים ) (1996הייס ושותפיו ) . או נטייה התנהגותית, מחשבה, זיכרון, רגש, תחושה גופנית(חוויה מסויימת 

: עומד בבסיס צורות רבות של פסיכופתולוגיה, ששימוש לא בריא ומאסיבי בהימנעות מחוויה כדרך התמודדות
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הם מתמקדים . ואף הפרעת אישיות גבולית, התמכרויות, והפרעת פאניקה OCDהפרעות חרדה ובייחוד 

כגון התנהגות שמונעת התנגשות באוטו (הימנעות מגירוי פיזי . בסיבות לשימוש כה מאסיבי בהימנעות מחוויה

הינה ) געת לניסיון להתרחק מחוויה נפשית לא נעימהולעומת הימנעות חוויתית אשר נ, אחר בזמן הנהיגה

הימנעות מנהיגה , כשאדם נוהג בגשם חזק מאוד. יום- טגיה יעילה ומחוזקת פעמים רבות בחיי היוםאסטר

בתרבות האנושית יש דגש רב לביטחון שמתאפשר בזכות התנהגות , למעשה. מהירה הינה אדפטיבית

סיבה מרכזית נוספת למרכזיותה של הימנעות חוויתית טמונה בטבעה של השפה . הימנעותית מסוג זה

, או שאיבוד שליטה הוא מצב שלילי, "רע"או " שלילי"האפשרות להגיד שעצב הוא רגש . החשיבה האנושיתו

סיבה . כפי שהמוסר מכוון אותנו להתרחק מרועשלילי יוצרת את האשלייה כי אפשר להתרחק מהרגש 

מתגובות היא החינוך החברתי להימנעות , שלישית שהייס מונה למימדים של השימוש בהימנעות מחוויה

שוב ושוב נתקל בניסיון של המבוגרים להסיח את דעתו כדי שיפסיק לבכות או , ילד שבוכה, לדוגמא. רגשיות

הילדים לומדים כי אין זה לגיטימי לבטא ". ילדים גדולים לא בוכים, תפסיק לבכות"עם אמירות כגון , לכעוס

: ות מחוויה שלילית יכולה לקבל שלל צורותהימנע. וההימנעות מחווית הכאב הנפשי מחוזקת, רגשות שליליים

. )Hayes et. al., 2005( שימוש באלכוהול וסמים, הכחשה או הדחקה, נסיגה חברתית ,צמצום בפעילות

שכן ביצוע החתכים הוא ניסיון להקל על חווית , בנוסף הניסיון להימנעות זהו היבט משמעותי בפגיעה עצמית

קשיי תפקוד ועיוות בתפיסת ל, להתמודדויות לא אדפטיביותעות מובילה במקרים כגון אלו ההימנ. כאב נפשית

   ).Hayes et al., 2005( מציאות

הימנעות מחוויה מקבלת חיזוק שלילי בטווח הקצר כי היא גורמת להקלה מול ) 1996(על פי הייס 

להגברת  מחקר שעסק בשליטה בחשיבה מצא כי הימנעות ממחשבה עלולה להביא, אולם. המצוקה הנפשית

הניסיון להימנע מחוויה , בהתאם לכך בטווח הארוך). Wegner et al., 1987(ההתמקדות במחשבה הנתונה 

היא ) 1996(הנקודה המרכזית של הייס . אינו יעיל והחוויה שממנה האדם כה ניסה להימנע מתחזקת בתודעתו

אי . ני החוויה הנפשית השליליתוהניסיון לכך מוביל להגברת החרדה מפ, שלא ניתן לשלוט בחוויה נפשית

, אולם. מובילה להימנעות, למשל חווית החרדה או עצב חזק, המוכנות לפגוש חוויות נפשיות מכאיבות

הבלתי אפשרי ועל כן (כתוצאה מהניסיון . ההימנעות מחוויה נפשית אינה יעילה ואינה מצמצמת את החרדה

חרדה מהכאב הנפשי נשמרת והופכת לחוויה מרכזית ה, להימנע ממפגש עם כאב נפשי) נדון לכישלון מראש

  ). Hayes et al., 1996(בחיי הנפש של האדם  
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או במילים האחרות המחזק ( משמעותי שמשחק תפקיד בתהליך למידת ההימנעות ה בלתי מותנההגירוי ה

מקדים גירוי ש. )Lovibond, Mitchell, Minard, Brady, & Menzies, 2009(  הפחדרגש הוא ) השלילי

מחקר של . מעורר פחד ולכן נוצרת התניה בין הגירוי לפחד) אמיתיות או מדומיינות(תוצאות מכאיבות 

במחקר . בדק את השפעת ההימנעות על התניה קלאסית של פחד על בני האדם )2009(לוויבונד ושותפיו 

נבדקים אנושיים , חקרבמ. מעבדה לוויבונד ושותפיו הדגימו כי הימנעות מקשה על הכחדה של התנית הפחד

) קבוצת ההימענות(בקבוצת הניסוי , בהמשך). הגירוי האברסיבי(נחשפו לגירוי נייטרלי לצד שוק חשמלי 

מהמחקר עלה שבקבוצה בה הנבדקים . הנבדקים קיבלו את האפשרות ללחוץ על כפתור כדי למנוע שוק

 יותר והנבדקים הפגינו חרדה רבה, ההכחדת למידת הפחד הייתה איטית בהרב, שקיבלו את האפשרות להימנע

אשר לחבריה לא התאפשרה האופציה של , ביחס לקבוצת ביקורת )שנבדקה עלידי מדדים פיזיולוגיים(

כאשר פעמים , הפחדהרגשת האורגניזם שואף להימנע מלוויבונד ושותפיו מסיקים כי . התנהגות הימנעותית

להרחיק את  ההימנעות היא התנהגות מטרת ,זהבמקרה . רבות הפחד מהכאב נתפש כגרוע מהכאב עצמו

, בדומה לפחד, גם עצב .)Lovibond, et al., 2009(והיא מחוזקת באופן שלילי , זם מחווית הפחדיהאורגנ

שכרוך בחווית העצב ונוקט הנפשי אדם מנסה לא לחוש את הכאב . יכול להיות מותנה להתנהגות הימנעות

  ). Leventhal, 2008(את עצמו מתחושות אלה בהתנהגויות הימנעותיות כדי להרחיק 

  

  הימנעות וחוסר אונים נלמד, דיכאון

אחד המחקרים המרכזיים שחיברו בין גישת הלמידה ההתנהגותית לבין הבנת הדיכאון היה מחקרו הידוע של 

, שוק חשמלי(סליגמן הראה שאם האורגיניזם לא יכול למנוע גירוי אברסיבי ).  ,1975Seligman(סליגמן 

האורגניזם לומד שאין , כלומר .)learned helplessness(למידה של חוסר אונים מתרחשת ) במחקרים שלו

, על פי סליגמן חווית השליטה היא גורם פסיכולוגי מרכזי. באפשרותו למנוע את הגירוי האברסיבי

. ית בסביבההתנהלות האדפטיבמשתבשת יכולת הלמידה וה, וכשהאורגניזם חש שאין לו שליטה בסביבתו

הגיבו ) גירוי אברסיבי לא נשלט (כלבים שלא יכלו למנוע את קבלת השוק החשמלי , במחקר המפורסם שלו

, במחקר המשך.  בפאסיביות ולא הצליחו ללמוד את הדרך להימנע מהשוק גם כשהיתה להם ההזדמנות לכך

, היעדר פעילות - פיינת דיכאוןהתנהגות שמא ינוסליגמן הראה על נבדקים אנושיים כי חוסר אונים נלמד ה

סליגמן התמקד בחוסר האונים לשלוט בחיזוקים מהסביבה כהסבר  ).,1975Seligman( עצב וקושי להתרכז
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מקבילה , שנצפתה בתנאי מעבדה בחיות ובבני האדם, הוא טען שהתנהגות של חוסר אונים נלמד. לדיכאון

בולטת גם , צפתה במעבדה לאחר למידת חוסר האוניםשנ, הירידה בפעילות, כך. לתופעות שמאפיינות דיכאון

בתחום הקוגניטיבי הדגיש סליגמן את הציפייה לתוצאות שליליות . מחוץ למעבדה אצל הסובלים מדיכאון

איבוד התיאבון הוא גורם , בתחום הפיזיולוגי. להתנהגות שמובילה ללמידת חוסר האונים ולהימנעות מפעילות

סליגמן הסיק מכך כי דיכאון ). Seligman, 1975(ולסימפטולוגיה של דיכאון משותף לתגובת חוסר האונים 

האדם לומד שאינו יכול לשלוט בחיזוקים , לאחר אירוע שלילי בחייו. נגרם מתהליך של למידת חוסר אונים

האדם , כישלון או מחלה, פרידה, לאירוע כמו אובדן, כך. בחייו וכי התנהגותו לא תוביל אותו לגירויים נעימים

מצב זה מונע מהאדם לגלות כי תפיסתו לגבי חוסר האונים . מגיב בתחושת חוסר אונים ובירידה בפעילות

למרות שסליגמן נותן . הוא ישיג אותם, ואם הוא ימשיך לנסות להשיג חיזוקים חיוביים, המוחלט הינה שגויה

איבוד  -הקוגניטיבי בדכאון במרכז התיאוריה שלו נמצא האספקט , את דעתו לתהליכי למידה התנהגותית

תחושת שליטה בחיזוקים לצד הגברה משמעותית בקוגניציות השליליות של חוסר האונים בדיכאון 

)Seligman, 1975 .(  

טענו לוינסון , בעבודה התנהגותית חלוצית נוספת בתחום הקשר בין הדיכאון ללמידה התנהגותית

וכי מצב זה מגביר את הסיכון , חיוביים בסביבתו של האדם כי דיכאון נובע מהיעדר חיזוקים) 1978(ואמנסון 

, בניתוח של תופעת הדיכאון הם התמקדו במספר מחזקים חיוביים שהאדם חווה. להתפתחות של דיכאון

בדרך . ובהתנהגויות שמובילות את האדם לחיזוקים החיוביים, בזמינות המחזקים החיוביים בסביבתו של האדם

אשר מתמקד במעקב , The Coping with Depression Course:י קבוצתי לדיכאון זו פותח טיפול התנהגות

   Lewinsohn, Steinmetz, Antonuccio, &  Teri, 1984 ).: ראה(עצמי ובהגברת פעילויות נעימות 

במחקר . בדק את הקשר בין הימנעות לבין דיכאון) Suarez, Crowe, & Adams 1978(מחקר קלאסי 

). באמצעות מדדים פיזיולוגיים(בעקבות הרעש נמדדה רגישותם לגירוי זה . עש חזקהנבדקים נחשפו לר

המחקר מצא כי נבדקים הסובלים מדיכאון היו . דה נטייתם להימנעות דרך מטלה קוגניטיביתדנמ, במקביל

מעלה סוארז ושותפיו הסיקו כי דיכאון . רגישים יותר לגירוי אברסיבי ונטו יותר ללמידת הימנעות פאיסיבית

אמפירי הקשר את המצאו וחיזקו יותר מחקרים עדכניים . את הרגישות לגירויים אברסיביים אצל בני האדם

   ).Leventhal, 2008; Cribb, Moulds & Carter, 2006:ראה (לדיכאון  יתהימנעות התנהגות בין
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מחקר של הובס  .ממצא נוסף המלמד על תפקיד הלמידה בדיכאון מגיע מתחום חקר הדינאמיקה המשפחתית

לתפקיד נסיבתית מצא עדות ) Hops, Biglan, Sherman, Arthur, Friedman, & Osteen, 1987(שותפיו ו

נמצא כי האפקט הדיכאוני של  ,תובמחקר שבחן את הדינאמיקה המשפחתית דרך תצפי. חיזוק שלילי בדיכאון

 הכוכך ההתנהגות הדיכאונית ז .יההנשים המדוכאות הוריד את הסיכוי שבני משפחתן יגיבו אליהן באגרס

שבו , )Sheeber, 1998(עדות נוספת לכך נמצאה במחקר על דיכאון בקרב ילדים  .ומתחזקת, לחיזוק שלילי

והן ) עלייה בתמיכה מצד אחד ההורים(התנהגות דיכאונית של הילד חוזקה על ידי סביבתו הן באופן חיובי 

  ).הוריםצמצום באגרסיביות מצד אחד ה(באופן שלילי 

  

  ניתוח התנהגותי של הדיכאון

שיטה זו  .המצב הדיכאונימתמקד בתדירויות של ההתנהגויות שמאפיינות את של הדיכאון  יניתוח פונקציונל

 הניתוח מתמקד. Science and Human Behavior "(Skinner, 1953)"בספרו  ידי סקינר  פותחה על

ביצע ניתוח ש) 1973(פרסטר  .שמשפיעות על התדירותשיש להתנהגות לצד תנאים סביבתיים  בפונקציות

הוא הסיק שהמאפיין . תדירויות של ההתנהגויות שמאפיינות את הדיכאוןאת ה בחן, פונקציונלי של הדיכאון

כך . לצד נטייה להתנהגויות של הימנעות ובריחה, פעילותצמצום בההתנהגותי הבולט ביותר בדיכאון הוא 

רוב , על פי פרסטר. עצבנות ובכי, ולהגיב לקשיים בתלונות, ות במיטה יום שלםאדם מדוכא יכול לבל, למשל

הם ה פרסטר בחן מ. בתדירותןאך יש שינוי משמעותי , התנהגויות של האדם שסובל מדיכאון הינן נורמטיביות

וטען שצמצום בפעילויות נמצא בקשר , שיכולים להסביר התנהגות שמאפיינת דיכאוןה למידהתהליכי 

   .ותי לחיזוקים סביבתיים שמקבל האדםמשמע

וזאת , פרסטר טוען שדיכאון מאופיין על ידי ירידה בנגישות חיזוקים חיוביים בסביבתו של האדם

בעוד שתדירותן של התנהגויות הפעילות יורדת באופן , וכך. לצד נטייה לבריחה והימנעות מגירוים אברסיביים

חוויות שליליות היא מ פרסטר מבהיר כי ההימנעות. ובריחה עולהתדירותן של התנהגויות הימנעות , משמעותי

לחיזוקים  ותזוכ התנהגויות הימנעות. )אובדן אדם קרוב, למשל( קשיי הסתגלותמכמו למשל , שמקורן בסביבה

 ,אולם). חווית כאב על אובדן, כגון( את המפגש עם הגירויים האברסיביים מותמצמצ ןהיות וה, שליליים

.  את הגירוי האברסיבי הלא מסיר) כמו דימוי עצמי נמוך(וי שאין לו תגובה אפקטיבית מיידית ירמגהימנעות 

כדוגמא להתנהגות  ההתלוננותפרסטר מביא את . התמודדות לא אדפטיבית עם הדיכאון המהווהימנעות , על כן
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גירוי (ה כתגובה על כך שאשתו מרימה עליו את הקול תוך כדי מריב. בריחה המאפיינת את הדיכאון

התנהגות המתלוננת הפסיקה ה). התנהגות שנועדה להרחיק את הגירוי האברסיבי(האדם התלונן , )אברסיבי

אולם ההתנהגות שהתחזקה אינה תגובה אדפטיבית . וזכתה לחיזוק שלילי) הצעקות(את הגירוי האברסיבי 

, התמודדות יעילה עם התחושההתלוננות אינה , כך. שאין להן תגובה אפקטיבית מידית, לתחושות שליליות

התנהגויות ההימנעות מחוזקות , יחד עם זאת. שהמציאות שחורה וחסרת תקווה -האופיינית מאוד לדיכאון 

האדם שסובל מדיכאון לא לומד שגם ללא . שלילית היות והיא מרחיקה את התחושות השליליות בטווח הקצר

  . המצב הדיכאוני משמר את עצמו וכך, הימנעויות הוא יכול לשרוד את מה שמפחיד אותו

נובעת , פרסטר טוען כי ירידה בתדירות של הפעילויות האקטיביות, בהתייחסותו לירידה בפעילות

דיכאון מתפתח כשפעילויות לא זוכות , על פי פרסטר. מכשל במערך החיזוקים שהאדם מקבל מהסביבה

סביבה שבה , כך. יוותים בחשיבה של הפרטלחיזוקים חיוביים בגלל אופיה של הסביבה של האדם או בגלל ע

ואין לו מקום , למשל במשפחה שבה משודר לילד שהוא טיפש ומעצבן -האדם לא יכול לזכות לחיזוקים 

 ,Ferster(גורמת לירידה בתדירות ובמגוון החיזוקים החיוביים שאדם מקבל מהסביבה  -להפגין את הישגיו 

, מצד שני. והרבה התנהגויות לא יחוזקו, יזכה לחיזוקים חיוביים בסביבה מזניחה ותוקפנית האדם לא). 1973

, לדוגמא. האדם ילמד התנהגויות הימנעות והגנה שיחוזקו שלילית היות והן מאפשרות הגנה מפני הסביבה

גם . בסביבה אלימה הילד ילמד להימנע מלהביע את עצמו כדי לצמצם את הסיכוי לתגובה כועסת ואלימה

עלולה להרחיק את האדם מחוויות ) אבל או כישלון, פרידה, כגון דחייה(עוצמה בסביבה חווית משבר בעל 

  ). למידת חיזוק שלילי(מחזקות חיובית ולגרום לו להתמקד במניעת כאב נוסף 

היא חשיבה , את הדיכאון נותהגורם השני שאותו מציע פרסטר כדי להסביר שינוי בלמידת התנהגויות שמאפיי

חשיבה לא רציונלית . וטה ושלילית של המציאות שמאפיינות את החשיבה הדכאוניתותפיסה מ, מעוותת

מובילה את האדם לתפיסה שגויה של הסביבה ולכן קשה לאדם להתנהג באופן שיוביל להשגת חיזוקים 

. לא יזכה בחיזוקים חיוביים מסביבתו, שכולם מבקרים אותו) באופן מוגזם(אדם החושב , למשל. חיוביים

האדם ) התנהגות המחוזקת שלילית, כלומר(מירידה בלמידה מחיזוקים חיוביים ועלייה בהימנעות כתוצאה 

היות ופעילות בסביבה לא סיפקה חיזוקים , מתמקד בתחושות השליליות על חשבון פעילות מול הסביבה

וקא בשינוי היא טיפול שיתמקד לאו דו, )Ferster, 1973(מעניין כי המלצתו הטיפולית של פרסטר . חיוביים
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לתפיסה אדפטיבית יותר של ופרסטר מציע פסיכותרפיה וורבלית שתאפשר למטופל להגיע להבנה . התנהגותי

  . וכך תתאפשר לו נגישות רבה יותר לחיזוקים חיוביים, סביבתו

  

   גישת האקטיבציה ההתנהגותית

 & ,Jacobson, Martell( יאן'מרטל ודימידג, יקובסון'של ג) BA) Behavioral Activation-גישת ה

Dimidjian, 2001 (סטר רמבוססת על טענתו של פ)שדיכאון נובע מדפוס התנהגותי של הימנעות) 1973 .

פחד לחוות את התחושות את ההחשיבה והאפקט השליליים שמאפיינים דיכאון גורמים לכך שכל מפגש מעורר 

המחזק (ם ממוקד ברגשות מכאיבים האד. )'וכו הפחד להידחות, הפחד להרגיש לא קומפטנטי(השליליות 

האחד הוא  ;אברסיביים ישנם שני היבטיםרגשות הלהימנעות מ. וזוכה לפחות חיזוקים חיוביים) שלילי

, חשוב מכךאך . ויש להם משמעות רבה בהתפתחות אישיותו של האדם, שרגשות שליליים הינם חלק מהחיים

, רמזור באדוםב הלעומת איום פיזי כגון חציי(ות הרגשות השליליים אינם דבר שאפשר לברוח ממנו ביעיל

 ושותפיו היא קובסון'המרכזית של גי הנקודה). אשר ניתן למנוע באמצעות סובלנות ותשומת לב מינימלית

 פחדה .את המצב הדיכאוני על מאפייניו הקוגניטיביים וההתנהגותיים לא נעימים מחזקת רגשותשהימנעות מ

אולם כפי שמדגים הייס , ומעורר דחף להימנע מלחוות את הפחד, טנציאלי לכאבנחווה על ידי האדם כגורם פו

מניע את האדם שסובל מדיכאון  מהחוויה השלילית דהפח. לא ניתן להתרחק מחוויה נפשית, )1996(

הפחד , למשל( פעילויותשמביאה איתן הבגלל הסכנות בטווח הקצר . צמצום משמעותי בפעילותללהימנעות ו

וכך זוכים להקלה בטווח , אנשים שסובלים מדיכאון נוטים להימנע מהן, )ה בסיטואציה חברתיתלהרגיש דחיי

 ,בטווח הארוך, יחד עם זאת. שמאפשרת ההימנעות מפעילויות שעלולות להגביר את החשיבה השלילית ,הקצר

פחד לא הובגלל שהימנעות מ, פעילויות נעימות ומחזקותירידה בחשיפה לבגלל  ,ההימנעותהם סובלים מ

אך בתורה היא מובילה להתחזקות , ההימנעות מחוזקת שליליתכך  .המחשבה והאפקט השלילייםת מצמצמת א

  . )ומצב רוח עצוב, צמצום בפעילות(ההתנהגות הדיכאונית 

הפחד מוביל , הדיכאון מוביל לפחד מאירועים אברסיביים - האדם נקלע למעגל שמשמר את הדיכאון

סימפטומים של מובילה ל אך ההימנעות מפעילות, כולות לגרום לרגשות שלילייםשי תיולהימנעות מפעילו

עצב (  לדוגמא אדם שעבר פרידה רומנטית כואבת ומפגין בעקבות כך התנהגות דיכאוניתניקח  .דיכאוןה

וזאת , ואולי אף ימנע ממפגשים חברתיים בכלל, הוא ימנע ממפגשים עם בנות המין השני. )וצמצום בפעילות
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ישאר ללא חיזוקים חיוביים שיאפשרו לו לצאת זה י אדם, אולם. נוספת י למנוע את הכאב שבאכזבהבכד

קובסון טוען כי דווקא התמדה בפעילות שגרתית שמכוונת י'ג). Jacobson & Gortner , 2000(מהדיכאון 

  . (Jacobson et al, 2001)להשגת המטרות של האדם מובילה להקלה של הדיכאון 

יקובסון מדגיש את משמעות הקונטקסט הסביבתי של האדם 'ג, ודלים ביולוגיים וגנטיים של דיכאוןבניגוד למ

 קובסון ושותפיו מתמקד בסביבתו של האדם הסובל מדיכאון וטוענים כי דיכאון'המודל של ג. בהבנת הדיכאון

בנת חיזוקים מהסביבה סביב ה יקובסון ממקד את הבנת הדיכאון'ג ,כך .אירועי חיים שלילייםלקשור ישירות 

סביבה יקובסון מדגישה את האינטראקציה בין הפרט ל'הפרספקטיבה של ג. שמובילים ומשמרים את הדיכאון

בתגובות של והתנהגות של המטופל בלדיכאון לחפש את הסיבה  הוא מציע. דיכאוניתהשמובילה לתגובה 

 נפשית את הידע הרב שהצטבר לגבי פגיעות לא שולל יקובסון'של גמודל כי ה, יש לציין .הסביבה להתנהגותו

רגישות גבוהה הנפשית כהפגיעות ניתן להמשיג את ) 2001(ושותפיו  יקובסון'גישתו של גאך לפי , לדיכאון

   .אברסיביים בסביבה םלאירועי

שיעילותו זכתה לתמיכה אמפירית , בדיכאוןטיפול התנהגותי ו של קובסון עומד בבסיס'המודל של ג

 Behavioral( טיפול האקטיבציה התנהגותית ).Dobson, et al., 2008 Kanter et al., 2010 ;(רבה 

Activation Therapy, BAT)  (ללא רכיבים קוגניטיביים כמו אתגור מחשבות , הינו טיפול התנהגותי

ול ונמצא יעיל באופן זהה לטיפלהבנת הדיכאון בסון וייק'פותח מהמודל התיאורטי של גהטיפול . שליליות

 ,.Dobson et., al(  יכון להתדרדרות חוזרת לדיכאוןהן בסוף טיפול והן מבחינת הס, קוגניטיבי התנהגותי

היות והיא מאפשרת במצב של דיכאון אפקטיבית הינה אקטיבציה של המטופל  ,מודל הקליניעל פי ה). 2008

של הימנעות פאסיבית שזוכות  ומצמצמת התנהגויות, הזדמנויות להתנהגויות שיזכו לחיזוק חיובי מסביבתו

 .של פעילות שיגרההקפדה על הימנעות לצד ה צמצום חשיבות שלאת ההמודל הטיפולי מדגיש . לחיזוק שלילי

 מתערבו, וסביבתו משמעות בקונטקסט החיים של המטופל התנהגויות בעלותניתוח של התמקד במהמטפל 

הטיפול מתמקד בחקירת , בנוסף .הםא נמנע מבכלים התנהגותיים כדי לגרום למטופל לעשות דברים שהו

. Jacobson et al, (2001(הימנעות ורומינציה בחייו של המטופל , כגון בריחה, תהליכים שמצמצמים פעילות

, לא מכוון את המטופל לפעילויות נעימות BAטיפול , )1984(בניגוד לגישה הטיפולית של לויסנון ושותפיו 

, הליכה למסעדה היא אירוע נעים, לדוגמא. סט הסביבה הספציפי של האדםאלא לפעילויות מחזקות בקונטק
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אחרי שהאדם , אבל בקונטקסט החיים של אדם שמתמודד עם מצוקה כלכלית אינו בהכרח יוביל לחיזוק חיובי 

  .יראה את החשבון

  

  מודל רגישות לחיזוקים של גריי

עלייה בלמידת חיזוק שלילי  לע יות שמשפיעותהן המערכות הפסיכוביולוגה מהשאלה שלא נידונה עד כה היא 

 Gray(גריי . ת את הדיכאוןומאפיינ, יקובסון ופרסטר'שנטען על ידי גכפי , אשר, וירידה בלמידת חיזוק חיובי

& McNaughton, 2000; Gray, 1970 (לגבי הסבר לשינויי ברגישות  הציע תאוריה התנהגותית ביולוגית

אוריות למידה ומוטיבציות קלאסיות של יששורשיה בת(Reinforcement Sensitivity theory)  לחיזוקים

 החרדה מימד - ) personality dimensions( אישיותהשל מימדים שני בהתאוריה מתמקדת  .בעלי חיים

)anxiety dimension(, האימפולסיביות ומימד )impulsivity) (Gray, 1970 .(כל אחד , לפי גריי

המערכת . ירוביולוגית נפרדת שמגיבה באופן ייחודי לסביבהונ מערכת על ידי צגומיהאלה  מהמימדים

תפקידה ו, )Behavioral Inhibition System, BIS(הראשונה נקראת מערכת האינהיביציה ההתנהגותית 

מכוונת  מערכתה, לטענת גריי. התנהגות שתוביל לתוצאות שליליות או מכאיבותאת ה )inhibit(לדכא  הינו

 BISרגישות של מערכת ה , אישיים-במונחים של הבדלים בין. המוטיבציה להימנע מהגירוי האברסיביעל ידי 

המערכת השניה היא מערכת האקטיבציה  .הימנעות ושאיפה לביטחון, מתבטאת בנטייה לתגובת חרדה

, תאחראית על מוטיבציה להתקדמוהזו המערכת ). Behavioral Activation System ,BAS(ההתנהגותית 

לסוג  ותרגיש BAS-וה BIS-מערכות ה .היא מקושרת לשמחה ותקווהו, ולמפגש עם גירויים נעימים, להפעלה

מאופיין על ידי כאמור אשר , רגישה לחיזוק השלילי  BIS-ה). Torrubia, et al., 2001(שונה של חיזוקים 

 ,Carver( חיזוקים חיובייםרגישה לBAS  -מערכת ה, לעומת זאת. מפגש עם גירוי מכאיב ה שלסכנהסרת ה

& White, 1994 .(מבחינה נוירולוגית מערכת ה- BIS פרונטלי -קשורה למערכת הסרטונין ולקורטקס הפרה

 Fowles, 1988; Hewig, et( קשורה למערכת הדופמינרגית ולגרעינים הבזאליים BAS-ואילו מערכת ה

al., 2006 ;Dreher et al., 2005  .(  

, מנבאת את מידת החרדה מול גירוי כואב -BISטוענים כי פעילות מערכת ה) 1994(קרבר ווייט 

מנבאת את מידת השמחה מול  BAS-בעוד שפעילות מערכת ה, )negative affect(וקשורה לאפקט שלילי 

בחן את השאלה האם ישנו גם אפקט ) 2004(קרבר ). positive affect(וקשורה לאפקט חיובי , גירוי נעים
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מאופיינת  BAS-פעילות מערכת ה, ומצא כי במקרה של אי השגת החיזוק BAS-למערכת השלילי שקשור 

מציע מודל בו כאשר האדם משיג את מטרת ) 2001(קרבר . ואף תחושת דיכאון, ברגשות עצב ותסכול

אך במקרה של אי הצלחה להשיג את , הוא חש התרוממות רוח, קרי חיזוק נעים, BAS-פעילות מערכת ה

התרחקות מגירוי לא , BIS-במקרה של הצלחה של פעילות מערכת ה. האדם חש תסכול ועצב, יםהחיזוק הנע

  .מוביל לחרדה, אך כישלון להימנע מגירוי אברסיבי, האדם זוכה להקלה ולרוגע, נעים

. ודיכאון בפרט, עסק בקשר בין המודל של גריי לבין פסיכופתולוגיה  ,Fowles)1988(פואולס 

עליה . BAS-וירידה בפעילות מערכת ה BIS-מאופיין עלידי עלייה בפעילות של מערכת ההוא טוען שדיכאון 

 -High negative IV-TR;-סימפטום ה(גורמת לסימפטום הקוגניציות השליליות והעצב  BIS-בפעילות ה

DSM: APA, 2000( .ואילו הירידה בפעילות של מערכת ה-BAS  מסבירה את הסימפטומים של ירידה

 - Low positive :IV-TR -סימפטום ה(איטיות פסיכומוטורית וירידה באנרגיה , עילויות מהנותבעניין בפ

DSM: APA, 2000( .על פי פואולס , כך)מצב הרוח הדיספורי שמאפיין דיכאון מוסבר על ידי , )1988

כת לצד עלייה ברגישות של המער, שרגישה לחיזוקים חיוביים BAS-שילוב של ירידה בפעילות מערכת ה

טוען שבמצב של דיכאון מתרחשת הכחדה של ) 1988(פואולס . BIS-מערכת ה, שרגישה לחיזוקים שליליים

בהתאם למודל של (התנהגויות אדפטיביות מול הכאב הנפשי ונלמדת התנהגות פאסיבית וחוסר האונים  

יה חיובית שלא שלב ראשון בתהליך למידה זה הינו אפקט שלילי בגלל ציפי). Seligman, 1975: סליגמן

 ,Fowles(כגון השקעה בקשר עם אישה שנגמר בדחייה כואבת  התנהגות שהובילה לכאב בעבר - משההתמ

המערכת שאחראית על גירויים נעימים , כתוצאה מכך. ההתנהגות האקטיבית מותנית בתחושת פחד). 1988

)BAS (ת עם עליה בפעילות של ואילו הציפייה לגירויים שליליים בעתיד מתגבר, מצמצמת את פעילותה

אין זה מפתיע כי על פי פואולס גם , לאור התפקיד שמשחקת החרדה מהכאב הנפשי בדיכאון. BIS-מערכת ה

גירויים . משמע רגישות יתר לאירועים אברסיביים, BIS-חרדה מאופיינת על ידי פעילות יתר של מערכת ה

כי גישתו של , חשוב לציין. ללא גירוי של כאבומעוררים חרדה גם , סביבתיים מותנים עם כאב ותגובת פחד

שתי הגישות שותפות בהנחה כי דיכאון ). Beck, 1967(פואולס לא נוגדת את התיאוריה הקוגנטיבית של בק 

טענתו של פואולס עומדת ). Fowles, 1988(נובע מציפייה שלילית לגבי תוצאות או חיזוקים של התנהגות 

לפיו במצב של דיכאון יש התמקדות ברגשות ) (2001' יקובסון ושותי'בקנה אחד עם המודל שמציעים ג
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. התנהגות אקטיבית מותנית בתחושת פחד מהכאב הנפשי שעלול להיגרם בעקבות הפעילות. שליליים

  .ההתנהגות הפעילה נחלשת בעוד ההתנהגות ההימנעותית שנועדה לאפשר מילוט מהחוויה השלילית מחוזקת

  מממצאים ביופסיכולוגיים טיבציה ואינהיביציה לדיכאון ביפולרי עולהעדות לקשר בין מערכת האק

(Johnson, Turner, & Iwata, 2003) .ואכן. נוראפנפרין וסרטונין ,תת רמה של דופמיןמאופיין ב דיכאון ,

תת פעילות של  ואילו BAS-קשורה לתת פעילות של ה, שתת רמה של דופמין מצאו) 2003(ונסון ושותפיו 'ג

מחקר שבדק את הקשר בין פעילות נוירולוגית  .BIS-ין ונוראפנפרין קשורה לעלייה בתפקוד מערכת הסרטונ

פרונטלי שמאלי שקשור -של המערכות לבין הדיכאון מצא כי דיכאון קשור לפעילות נמוכה של אזור פרה

, דלאף הציעו מו) 1990(דוידסון ושותפיו ). BAS  )Henriques & Davidson, 1991 -למערכת ה

בעוד שמערכת , נוירולוגי לפיו מערכת ההתקדמות לחיזוק נעים קשורה לפעילות ההמיספרה השמאלית

  . ההימנעות מהגירוי האברסיבי קשורה לפעילות ההמיספרה הימנית

בדקו ומצאו קשר  Hundt et al., 2007  ;et al., 2006 (Pinto-Meza: למשל( חקרים רביםמ

 נמצא שאנשים. )שנמדדו על ידי שאלוני דיווח עצמי( במודל של גרייות המערכ בין דיכאון לביןאמפירי 

ישנה . פחות לגירויים נעימים יםורגיש, יותר לגירויים אברסיביים יםלהיות רגיש יםמדיכאון נוט יםהסובל

 ,Johnson( מצד אחד  BISקורלציה בין סימפטומים של דיכאון באוכלוסיה לפעילות יתר של מערכת ה

Turner, & Iwata, 2003; Meyer, et al., 1999),( ולתת פעילות של מערכת ה- BAS מהצד השני  

et al., 2006) (Pinto-Meza . מחקר שבדק את הקשר בין לחץ סביבתי)ותפקוד ) חיזוקים מהסביבה

גבוה ניבאו באינטרקציה עם לחץ  BISנמוך לצד מדד  BASמצא כי מדד , לבין הדיכאון BISו BASמערכות 

  ).Hundt et al., 2007(סימפטומים של אנהדוניה בדיכאון , סביבתי

  

  דיכאוןו תאוריית הפוקוס הרגולטורי

ועוסקת במבנים דומים לאלה  ,להימנעות בין הדיכאוןקשר לתיאוריה אחרת שמתייחסת להבנת דיכאון ו

 Regulatory( יהפוקוס הרגולטורתאוריית . החברתית- מגיעה משדה הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, שנסקרו לעיל

Focus ( של היגינס)Higgins, 1997(  מנסה לבחון את האסטרטגיות שמיושמות כדי להתקדם לעבר ההנאה

היגינס מתאר שתי מערכות מוטיבציוניות ). גירוי אברסיבי(ולהימנע מכאב ) גירוי נעים במונחי גישת הלמידה(

תנהגות ההתקדמות לעבר גירויים אחראית על הה )Promotion system(מערכת ההתקדמות  .מרכזיות
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המערכת השניה הינה  .ווחווה כאב כשהוא נכשל להשיג) למשל אוכל(האדם שואף להשיג גירוי נעים  .נעימים

, ביטחוןשאיפה ל, אשר תפקידה הוא מניעת חוויות אברסיביות ,)Prevention system(מערכת המניעה 

מצליח למנוע הוא כששל מערכת המניעה ת ומטרהאת אדם משיג ה .תיושמירה על הקיים ועמידה במחוייבו

 ,Higgins(וחווה כאב כשאינו מצליח למנוע תוצאה שלילית  ,)ובכך למנוע תוצאה שלילית( שליליאירוע 

- פרונטלי שמאלי ואילו מערכת ה-קס פרהטקשורה לקור Promotion-מבחינה נוירולוגית מערכת ה ).1997

Prevention  ונטלי ימני פר-קשורה לקורטקס פרה)Eddington, Dolcos, Cabeza, Krishnan, Ranga, & 

Strauman, 2007 .( ממצא זה תואם את המודל שהציע דוידסון)לפיו ההמיספרה השמאלית קשורה , )1990

בעוד שמערכת ההימנעות מהגירוי האברסיבי קשורה לפעילות ההמיספרה  ,למערכת ההתקדמות לגירוי נעים

  . הימנית

טוען כי אינדיבידואל שהיסטוריית ההתנסות שלו לא כללה חוויות הגשמת המטרות ) 2001(היגינס 

יתקשה לפעול באופן אקטיבי בהתאם למטרות אלה ) Preventionאו  Promotion(של אחת מהמערכות 

או  Promotionאדם שחווה בהיסטוריה הסובייקטיבית שלו כישלונות רבים מול מטרות . בבגרותו

Prevention ,אדם שבהיסטוריה הסובייקטיבית , לעומתו. ימנע מהתמודדותמול מטרה חדשה ו ה לחוש פחדיט

 Higgins, et(יקבל מטרה חדשה עם תחושת גאווה ואנרגיה לפעול להגשמתה , שלו ישנן מטרות שהגשים

al., 2001 .( במקרה של חולשתPromotion system  האינדיבידואל לא יצליח ליצור הזדמנויות למטרות

 Preventionבמקרה של חולשת , מצד שני. מהשגת המטרה ותשנובע ותחיוביה יזכה לחוויותלה ולכן לא א

system ,ביטחון פיזי ונפשי פעול ביעילות כדי להשיגהאינדיבידואל לא יצליח ל .  

שמבוסס על תיאורית הפוקוס , הציע מודל להבנת דיכאון)  ,2002Strauman(סטראומן 

 Promotion systemלפעול לטובת באופן כרוני אנשים אשר אינם מכווננים כי  טועןהוא . הרגולטורי

שלו חש הנמכה במוטיבציה  Promotion goals אדם שלא פועל למען. נמצאים בסיכון להפרעות מצב רוח

סטראומן טוען . ת והאפקט הדיספוריוהגברת הקוגניציות השלילי, ירידה משמעותית בהערכה עצמית, ממריצה

 .של האדם )Promotion system(ירידה בפעילות של מערכת ההתקדמות בגלל  שמרן נגרם ונשדיכאו

שבדק   מחקרמ. לדיכאון) Prevention system(סטראומן לא הרחיב על הקשר בין פעילות מערכת המניעה 

קוי כי לי עלה, דיכאוןבין ל) Promotion System(את הקשר בין אי יכולת להשיג מטרות מערכת התקדמות 

 & Scott( נמצא בקורלציה עם דיכאון  Promotion goalsשלבמכווננות כרונית של המערכת המוטיבציונית 



 17

O' Hara, 1993( . לפי גישתו של סטרואמן)ההתערבות הטיפולית צריכה להיות מכוונת להגברת ) 2002

-ס על הנחה זאת סטראומן פיתח טיפול בדיכאון שמבוס. היכולת של המטופל לחתור למטרות ההתקדמות

Self-System Therapy  .ה לפי גישה זו המטפל מנסה לזהות את-Promotion goals   שמשמעותיים

-Selfיעילותו של הטיפול . ולעודד את ההתנהגות האקטיבית שחותרת להגשמת מטרות אלה, למטופל

System Therapy  בדיכאון זכה לתמיכה אימפירית)Strauman, Vieth, Merrill, Kolden, Woods, Klein, 

Papadakis, Schneider, & Kwapil, 2006 .(  

- קשר בין מכווננות לל מתייחסולא  Promotion goals -המודל של סטראומן מתמקד ב

Prevention goals  מחקר של מילר ומרקמן . לבין דיכאוןMiller & Markman, 2007) ( שבחן את הקשר

לבין  Prevention focusמצא קשר חיובי בין , )נמדדו על ידי שאלונים אלו( דיכאוןלבין בין פוקוס רגולטורי 

ההסבר שהחוקרים  Promotion focus.-לצד קשר שלילי בין דיכאון וחוסר אונים לוחוסר אונים דיכאון 

 Preventionאדם בעל פעילות יתר כרונית שלש הוא, לדיכאון Prevention focusמציעים לקורלציה בין 

system  הרגישות  .ל מאמץ עקבי למנוע אירועים שליליים לפני שהם מתרחשים ולצמצם אכזבותיפעי

והאדם מנסה לצפות קדימה את האירועים ובעיקר למנוע אותם לפני שהם , לאירועים שליליים מוגברת

להימנע כרוני גבוה גורם לאדם   Prevention focus. כל זה במטרה למנוע כאב ואכזבות נוספים, מתרחשים

הניסיון למנוע אירועים שליליים בעתיד מוביל  .בכל עת לתוצאות שליליותוהוא מכוון , גע עם הסביבהממ

ההימנעות מרחיקה את האדם מחיזוקים שמקורם בסביבה ומובילה להתפתחות . להימנעות מפעילות

ימנעות אנשים הסובלים מדיכאון נוטים לה. צמצום בפעילות ומצב רוח מדוכדך -סימפטומים של דיכאון 

, הם מרגישים רגשות שליליים ,כתוצאה מכך. מפעילות ומפגש עם הסביבה ולכן לא זוכים לחוויות חיוביות

  .)(Miller & Markman , 2007 נוטים לייחוסים פנימיים שליליים והינם חסרי מוטיבציה

  

  גריי והיגינס להבנת הדיכאון, יקובסון'קשרים בין המודלים של ג

המודל ההתנהגותי של . גו עוסקים בשאלה מה מכוון את ההתנהגות האנושיתשלושת המודלים שהוצ

עושה זאת תוך ניתוח האופן שבו נלמדות התנהגויות ההימנעות וניתוח הגורמים ) 2001(' ייקובסון ושות'ג

מציע ) Gray & McNaughton, 2000(המודל הנוירוביולוגי של גריי ומקנאוטסון . המשפיעים על תדירותם

ומניעות את האדם להימנעות או , ל המערכות שאחראיות על מידת הרגישות לחיזוקים סביבתייםהסבר ע
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 תקדמותמנסה להסביר את המוטיבציה לה )1997(חברתית של היגינס -התיאוריה הקוגניטיבית. לאקטיבציה

  . מול המוטיבציה לביטחון שמניעות את ההתנהגות בהתאם למטרות אלו

מציג את התנהגות ההימנעות ) 1973(פרסטר  .לדיכאון דומה מאדנות הסבר נות שתוארו לושת הגישותש

תיאוריות למידה מתארות את התחזקות התנהגות ההימנעות כנטייה . כהתנהגות שעומדת בבסיס הדיכאון

כי הגירוי האברסיבי אשר מהווה את המחזק השלילי המרכזי  מציעותו, ללמידה מחיזוקים שליליים

)negative reinforcer ( הינו פחד מחוויה שלילית)Lovibond, et al., 2009 .(יהמודל התיאורטי והטיפול 

דיכאון מאופיין על ידי למידת , לפי מודל זה. מבהיר את הטענה של פרסטר) 2001( 'ושות קובסון'של ג

ירידה בלמידת  נהישבמצב של דיכאון , בנוסף. ההימנעות מפעילות קרי, התנהגות שמחוזקת שלילית

מערכות אינהיביציה ואקטיבציה מחקרים שעסקו בקשר בין . נהגויות אקטיביות שמחוזקות חיוביתהת

 ,Kasch, et al., 2002 ;Johnson(דיכאון  בין הל) Gray & McNaughton, 2000(תיאוריה של גריי ב

Turner, & Iwata, 2003 (תלרגישות יתר לחיזוקים שליליים ות מיםהגור םמציעים הסבר לשאלה מה 

במצב של דיכאון יש הגברה בפעילותה של המערכת . רגישות לחיזוקים חיוביים שמאפיינים את הדיכאון

ומצד שני ישנה ירידה בפעילותה של מערכת שאחראית , )BIS(הנוירולוגית שרגישה לחיזוקים שליליים 

 קובסון'המודל של גישנו דימיון משמעותי בין גישה זו לבין ). BAS(לפעילות שרגישה לחיזוקים חיוביים 

שני המודלים מתייחסים לירידה בפעילות שמאפיינת דיכאון במונחים של רגישות יתר כאשר , )2001( 'ושות

 מוקדקובסון 'במודל של ג ;ההבדל הוא בפרספקטיבה. לחיזוקים שליליים ותת רגישות לחיזוקים החיוביים

 תיאוריה של גרייבואילו , ל טיפוליהתיאוריה הינו התנהגותי ומשמש כתשתית תיאורטית לפרוטוקו

  . מוטיבציונית שאחראיות על ההתנהגות-ירולוגיותוהמוקד הוא על תפקוד של מערכות נ) 2000( ומקנאוטסון

 ,Higgins, et al. 2001 ;Strauman(כיו יציה החברתית של היגינס ושל ממשימודל הקוגנ

ידי ירידה בתפקוד  הדיכאון מאופיין על ,על פי פרספקטיבה זו .מציע אף הוא הסבר לדיכאון) 2002

promotion system לצד הגברת פעילות של , שאחראית על מוטיבציית התקדמות לחיזוקים חיוביים

prevention system , 2007(שאחראית על המוטיבציה להתרחק מגירויים שלילייםMarkman & 

(Miller,  .לפעילות מערכת האקטיבציה , גינסדימיון בין מאפייני שתי המערכות שהגדיר הי ניכר

שתי התיאוריות מציעות את קיומן של מערכות אשר אחראיות על פעילות . והאינהיביציה במונחיו של גריי

בדק את )   ,2007Bjørnebekk(ורנבק  'בג. שמטרתה התקרבות לגירוי נעים והתרחקות מגירוי אברסיבי



 19

, שנערכו באוכלוסיית ילדים, במחקריו. טיבציה ומטרותהקשר בין מערכות רגישות לחיזוק של גריי לבין מו

ומוטיבציה למטרות ) approach(מוטיבציה למטרות התקדמות  -הוא בדק את שני סוגי המוטיבציה הבסיסיים 

 Achievement Goalsמכווננות לכל סוג של מטרה נמדדה על ידי שאלון ). avoidance(הימנעות 

Questionnaire )Elliot & McGregor, 2001( , ואילו תפקוד מערכותBIS/BAS  נמדד עלידי גירסה

 ,.Muris et al: ראה( Behavioral Inhibition scales & Behavioral Activation Scalesלילדים של 

, )avoidance goals(לבין מכווננות הילד למטרות הימנעות  BIS-נמצא קשר חיובי בין מערכת ה). 2005

  ). approach goals(מכווננות של הילד למטרות ההתקדמות  לבין BAS-ובין מערכת ה

ומשלימות זו את , ת הן שונותאולם הפרספקטיבו –המודלים שהוצגו מציעים הסבר דומה לדיכאון 

; Gray & McNaughton, 2000(גריי וממשיכיו  .במוטיבציה להימנע מכאבמתמקד ) 1997(היגינס . זו

Kasch, et al., 2002 (תוך , רכות הנוירולוגיות שמוציאות את ההתנהגות ההימנעותית לפועלמתמקדים במע

) של היגינס ושל גריי(שני המודלים  .חיזוקים שלילייםלרגישות נמוכה לחיזוקים חיוביים ורגישות גבוהה 

אך לא , מתמקדים במערכות מוטיבציוניות האחראיות על רגישות לגירויים המשפיעות על התפתחות הדיכאון

של פרסטר שמבוסס על  המודל. כיצד השינוי ברגישות לגירויים גורם להופעת ושימור הדיכאוןמרחיבים 

 ,Jacobson, Martell, & Dimidjian(' ושות קובסון'גובהמשך של , ניתוח של למידה התנהגותית בדיכאון

2001; Ferster ,1973 (דיכאוןמסביר כיצד חיזוקים שליליים וחיוביים גורמים להופעה ושימור של ה .  

המערכת  אהיה מאינהיביציה מאפיין /הסבר לדיכאון במונחי הפוקוס הרגולטורי ומערכות האקטיבציה

רגישות יתר לחיזוקים שליליים ותת רגישות  -  שתפקודה הלקוי גורם לעלייה בהימנעותהמוטיבציונית 

, מחוזקת, ית נלמדתה בהתנהגות ההימנעותיעלי כיצדקובסון מסביר 'המודל של ג. החיוביים לחיזוקים

   .ומאפיינת את הדיכאון

החרדה ורובד רובד  – מתמקד בהם) Gray & McNaughton, 2000(שגריי  מימדי האישיות

מדברת על  -Big Five תיאורית ה. ומוחצנות, נוירוטיותלמימדי האישיות  דומים מאוד ,האימפולסיביות

 מוחצנות .למידת יציבות נפשית ורוגע הקשורה) Neuroticism( נוירוטיות: חמישה מימדי אישיות

)Extroversion (פתיחות לחוויה. ואסרטיביות, ם אחריםענטייה לתקשורת , המתייחסת לרמת אנרגיה 

)Openness (נועם הליכות. המתייחסת לתחום הדימיון והאינטלקט לצד היכולת לחשיבה עצמאית 

)Agreeableness (מצפוניותו. וןויכולת לזכות באמ, שקשור לשיתוף פעולה )Conscientiousness (
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בדק  )Smits & Boeck, 2006( מחקר של סמיט ובואק. ולאחריות, תלותיות בציפיותההמתייחסת למידת 

אלו נמדדו באמצעות שאלוני דיווח ( -BASוה BIS- לבין מערכות ה Big Five-את הקשר בין המימדים של ה

נוירוטיות קשורה לאי יציבות ).  .=68r( BIS-יות לשאלון ההמחקר מצא קורלציה חיובית בין נוירוט). 1עצמי

מתייחס לרגישות ונטייה  BIS-מדד ה, בהתאם. שהופכת את האדם לתלוי ורגיש לנסיבות חיצוניות, נפשית

לגבי מימד . על כן קשר זה אינו מפתיע, לתגובתיות לגירויים השליליים ומכווננות לאירועים לא נעימים

ושלילי ) r=.36( BAS-הר חיובי מובהק בין מוחצנות למדד המחקר מצא קש) extroversion(מוחצנות ה

הסבר שהחוקרים מציעים לכך טמון בעובדה כי מוחצנות מאופיינת על ידי נטייה . BIS (r=-.3)-הלממד 

  .BIS -ומנוגדת לדריכות לגירויים שליליים שמאפיינת את פעילות ה, לקחת סיכון כדי להשיג חיזוק חיובי

ונועם  )Conscientiousness(המצפוניות למימדים של , BASצא נוסף שנמצא  הוא קורלציה שלילית של ממ

אשר לא תואם  BAS-מרכיב האימפולסיבי במדד ההממצא זה מוסבר על ידי ). Agreeableness(ההליכות 

היא הקשר החיובי ) 2006(הקורלציה האחרונה שתוארה על ידי סמית ובואק . נטייה למצפוניות ונועם הליכות

נוגע לעיכוב  BIS-מכך שמדד ה, לטענת החוקרים, קשר זה נובע. לבין נועם ההליכות BIS-בין מדד ה

שמכוונת את האדם להימנע ממצבים , התנהגויות שמובילות לתוצאות לא נעימות בדומה לנטייה לנועם הליכות

  . שעלולים להוביל לעונש

) openness(ובייחוד למימד הפתיחות  Big Five -ורי למימדי הרגולטהמחקר שבדק את הקשר בין הפוקוס 

וקשר שלילי בין הפתיחות לבין נטייה  promotionמצא קשר חיובי בין הפתיחות לבין נטייה כרונית לפוקוס 

מימד הפתיחות נוגע ). Prevention focus )Vaughn, Baumann & Kemann, 2008 - כרונית ל

קסום יעל כן כצפוי פתיחות נמצאה כקשורה לנטייה להישגים חדשים ומ, פשטתלמקוריות וחדשנות וחשיבה מו

, נוטים לחשיבה זהירה ושמרנית Preventionלעומת זאת אנשים עם נטייה כרונית לפוקוס . תוצאות חיוביות

, Promotionנמצא קשר חיובי בין מוחצנות למערכת . שמאפשרת צמצום הפסדים ועל כן נמנעים מפתיחות

מציין כי לא נמצאה קורלציה חיובית בין נוירוטיות לבין פוקוס המחקר . Prevention-בינה למערכת ה ושלילי

 Prevention ,אותה ניבאו החוקרים.  

  

  

                                                 
 Reward , תגובה לחיזוק - לגבי תת סקאלה של מערכת במחקר זה מתייחס לממצאים  -BASדיווח תוצאות לגבי מערכת ה 1

Responsiveness שלנו היות והיא הכי קשורה למוקד של המחקר. 
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  המחקר מטרת 

התנהגותי של המודל ה :המחקר הנוכחי עוסק בשלושת המודלים התיאורטיים לדיכאון יוניפולרי שהוצגו

מודל רגישות לחיזוקים , ) (Ferster, 1973; Jacobson, Martell, & Dimidjian, 2001קובסון'פרסטר וג

מוטיבציוני של -ומודל קוגניטיבי ) Kasch, et al., 2002; Gray & McNaughton, 2000(של גרי וממשיכיו 

השערת המחקר היא ששלושת המודלים הם ). Higgins, et al. 2001 ;Strauman, 2002(היגינס וסטראומן 

לצד ירידה  הימנעותנטייה ל קרי, אטיולוגיה של הדיכאוןהפנומנולוגיה והתאורטי דומה לגבי  בעלי בסיס

טענת עבודה זו היא שדיכאון מאופיין בשינוי במערכת , בהתאם. בפעילות שמובילה לחיזוקים חיוביים

מחזקים  יה ברגישותו של האדם לגירויים המהוויםיבמצב של דיכאון ישנה על. הרגישות לסביבה של האדם

ה יעלישינוי זה ברגישות יתבטא בבמושגי תיאוריות למידה . שליליים וירידה ברגישות למחזקים חיוביים

במצב של דיכאון המערכות הקוגניטיביות , כך .בלמידת חיזוק שלילי וירידה בלמידה הכרוכה בחיזוק חיובי

תגובה זו מובילה לעלייה . אב נפשישל האדם מגיבות באופן מוגבר לגירויים סביבתיים העלולים להוביל לכ

והמערכות , )BIS, Prevention System(בפעילות מערכות שאחראיות על הימנעות מגירויים אברסיביים 

במצב של דיכאון ישנה תת רגישות לחיזוקים שיכולים , מצד השני. מניעות את האדם להתנהגות הימנעותית

של המערכות שאחראיות על התקרבות לגירויים נעימים  בעקבות ירידה בפעילות, להוביל לתוצאות נעימות

)BAS,Promotion system( , צמצום של חיזוקים חיוביים שהאדם מקבל מסביבתולוהדבר מוביל.  

הפחד מהכאב הנפשי מניע את האדם . האדם פועל באופן שמכוון להרחיקו מכאב נפשי ומחרדה

, בטווח הארוך. בלבד אל מול הרגשות השליליים אולם ההימנעות נותנת הקלה זמנית. לתגובת ההימנעות

אשר הינם נוגדי הדיכאון , ההימנעות מחזקת את הדיכאון היות והיא מרחיקה את האדם מחיזוקים חיוביים

מיטב ל. התנהגות שמחוזקת שלילית לא מצמצמת את ההחרדה מגירויים שליליים, מעבר לכך. בטבעם

לבין מערכות ) Higgins et al., 1997(' ושותהיגינס  יםירהקשר בין פוקוס רגולטורי שמגד, ידיעתנו

וזאת למרות הדימיון , עולםמלא נבדק  )Gray & McNaughton, 2000(אקטיבציה ואינהיביציה של גריי 

   .הרב בהגדרות של המודלים של היגינס וגריי כפי שתוארו לעיל

לחיזוקים שליליים לצד רגישות מוגברת  לבין רגישות, חן את הקשר בין הדיכאוןובהנוכחי המחקר , לפיכך

של היגינס גישת הפוקוס הרגולטורי , קובסון'המודל של גכפי שהן מוגדרות עלידי , לחיזוקים חיובייםמופחתת 

 ,Gray & McNaughton(שגריי  מימדי האישיות. מודל רגישות לעונש ורגישות לפרס של גרייעל ידי ו
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למימדי האישיות הכלליים  דומים מאוד -האימפולסיביות החרדה ורובדרובד  – מתמקד בהם) 2000

Neuroticism ו-Extroversion  י תיאוריית האישיות של הלפהכלולים בחמשת גורמי האישיות הרחבים -

Big Five )Smits & Boeck, 2006 .(לבין מערכות  יבחן הקשר בין מימדי אישיות כלליים אלה, על כן

מציאת קשר אמפירי בין שלושת . )2001(ת מוטיבציוניות שמציג היגינס נוירולוגיות שמציג גריי ומערכו

  .המודלים יחזק את תוקף הטענה כי דיכאון קשור ללמידה של התנהגות הימנעותית

  

  המחקר השערות

 וקורלציה חיובית בין שניהן  Prevention-מערכת הו BIS -ה בין מערכתקורלציה חיובית  נצפה למצוא. 1

  .לבין הדיכאון

  .לבין הדיכאוןוקשר שלילי ביניהן  Promotion -מערכת הו BAS -ה ין מערכתחיובי ב נצפה למצוא קשר. 2

י "יתווך ע לבין הדיכאון) Promotion, Prevention, BAS, BIS(נצפה שהקשר של ארבעת המערכות . 3

  . מידת הנטייה להימנעות

  

 שיטה

הגיל , )גברים 86- ו, נשים 106(יטה העיברית סטודנטים באוניברס 194-השאלונים הועברו ל :נבדקים

  .4.05סטיית תקן , 25.8הממוצע של הנבדקים היה 

הם התבקשו למלא שאלון בתמורה להשתתפות . הנבדקים גוייסו עלידי החוקר באוניברסיטה העיברית:  מהלך

שמשפיעים הוסבר להם שזהו מחקר לגבי גורמים ותכונות . שקלים 100פרסים על סך  הבהגרלה של ארבע

  . סדר השאלונים שמילא כל נבדק היה אקראי. יום-על התפקוד בחיי יום

 Behavioral Activation for Depression ( -שאלון אקטיבציה התנהגותית לדיכאון: כלים

Questionnaire-BADS  ;(השאלון נבנה על ידי קנטר  .) ראה נספח בKanter, et al. 2007 ( בהסתמך על

מטרתו ). Jacobson, Martell, & Dimidjian, 2001(יקובסון 'ה ההתנהגותית של גההנחות של הגיש

הוא כולל . המקורית הינה לאפשר למדוד שינויים התנהגותיים במהלך טיפול אקטיבציה התנהגותית בדיכאון 

 5(יומי - סולם ליקוי בתפקוד היום, )פריטים 8(סולם הימנעות , )פריטים 7(סולם אקטיבציה : סולמות 4

בכלל ( 0-מ, נקודות 7פורמט התגובות לשאלון הינו בן ). פריטים 5(וסולם ליקוי בתפקוד החברתי ) פריטים
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בדק את התכונות הפסיכומטריות של השאלון ) Kanter, et al,. 2007(קנטר ). נכון לגמרי( 6עד ) לא נכון

במחקר  .ר לשם המחקר הנוכחיי החוק"השאלון תורגם לעיברית ע). BDI 0.67- קורלציה ל(והוא נמצא תקף 

  .0.76ואלפא קרונבך של סולם האקטיבציה היתה , 0.82הנוכחי אלפא קרונבך של סולם ההימנעות הייתה 

 & Behavioral Inhibition scales( גירסה המקוצרת. שאלון של רגישות לפרס ורגישות לעונש

Behavioral Activation Scales ,די למדוד את הפעילות של מערכת השאלון נוצר כ -  .)ראה נספח ג

ידי -השאלון פותח על). Gray, 1970(האקטיבציה ואת פעילות מערכת האינהיביציה שתיאר גריי לראשונה 

אני נרגש ומלא אנרגיה כאשר אני משיג : " פריט לדוגמא ממדד מערכת אקטיבציה). 1994(וויט & קרבר 

אני מודאג כאשר אני מרגיש שנכשלתי :" היביציהפריט לדוגמא מדד מערכת איני ."בומשהו שאני רוצה 

השאלון נמצא תקף ). מאד מסכים(  4עד ) מאד לא מסכים(  1-סולם התגובות לשאלון מ". במשימה כלשהי 

 BIS- במחקר הנוכחי אלפא קרונבך של סולם ה .השאלון תורגם לעיברית)  Carver & White, 1994:ראה(

  . 0.76היתה  BAS-השל סולם ואלפא קרונבך , 0.73הייתה 

,  EROS :Environmental Reward Observation Scale(שאלון למדידת תגובה לחיזוקים סביבתיים 

השאלון נוצר כדי למדוד את החיזוקים שהאדם מקבל מהסביבה בהקשר לתיאוריות שמקשרות  .)ראה נספך ד

עליה בהתנהגות ואפקט חיובי השאלון מודד ). Armento & Hopko, 2007(בין חיזוקים למצבים רגשיים 

 :פריט לדוגמא(פריטים  10-השאלון מורכב מ). כמימד אחד רציף(כתוצאה מחיזוקים חיוביים סביבתיים 

לא (1- מ: נקודות 4פורמט התגובות לשאלון הינו בן  ").בזמן האחרון הבנתי שהרבה חוויות גורמות לי אי נחת "

השאלון ). Armento & Hopko, 2007 ;α=0.85(ן השאלון נמצא מהימ). מסכים מאד( 4עד ) מסכים

הייתה  EROS-במחקר הנוכחי אלפא קרונבך שלמדד  ה .י החוקר לשם המחקר הנוכחי"תורגם לעיברית ע

0.73 .  

 .)ראה נספח ה, RFQ:Regulatory Focus Questionnaire( שאלון מדידת הפוקוס הרגולטורי של היגינס

 & Lockwood , Jordan 2002: נלקח מתוך(לטורי כתכונה כרונית השאלון פותח לשם מדידת פוקוס רגו

Kunda, .(סולם : הוא כולל שני סולמותpromotion ,)אני מדמיין את עצמי , לעיתים קרובות:"פריט לדוגמא

אני ממוקד במניעת , באופן כללי: "למשל( preventionוסולם ") חווה דברים טובים שאני מקווה שיקרו לי

כלל לא נכון ( 1-נקודות מ 10פורמט התגובות לשאלון הינו בן "). אירועים שליליים בחייהתרחשותם של 

  .)preventionפריטי  7- ו, promotionפריטי  10(פריטים  17השאלון כולל ). נכון מאוד לגבי( 10עד ) לגבי
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  במחקר הנוכחי אלפא קרונבך של סולם  ).Halamish, et al., 2008(השאלון תורגם לעברית 

  .0.81היתה  Promotion-ואילו אלפא קרונבך של סולם ה, 0.76היתה  Prevention-ה  

השאלון  .)ראה נספח ו - (Depression Anxiety Stress Scale: DASS,חרדה ולחץ, שאלון דיכאון

)Lovibond, 1983 (חרדה ולחץ , דיכאון: כולל שלושה סולמות)השאלון פותח כדי ). פריטים לכל סולם 7

הוא בהסרת  -BDIמה DASSההבדל המשמעותי של סולם הדיכאון ב. דיכאון וחרדה באוכלוסיהלאתר 

היות וסימפטומים אלה לא מבחינים בין ) כגון שינויים בשינה או תיאבון(השאלות לגבי תופעות פיזיולוגיות 

סים הן בסולם הדיכאון הפריטים מתייח). Lovibond & Lovibond ,1995(דיכאון לבין הפרעות אחרות 

והן , ")נמוכה מאוד הייתה כאדם העצמית הערכתי: "Low positive affect(למימד האפקט החיובי הנמוך 

חשוב לציין כי רוב "). עצבות  ותחושות דכדוך חוויתי "High negative affect: (לאפקט השלילי הגבוה 

 לא האמירה( 0-נקודות מ 4בן פורמט התגובות לשאלון הינו  .נוגעות למימד אפקט החיובי הנמוך השאלות

 קורלציה מוהבקת (הסולמות נמצאו תקפים ). מאוד מצבי את מתארת האמירה( 3עד ) מצבי בכלל את מתארת

p<0.0001  ,ל-  Mental  Health Questionnaire  :MHQ-14  . ראה Trauer, et al., 2007( . במחקר

  .0.85היתה DASS הנוכחי אלפא קרונבך של סולם הדיכאון ב

 ,John, Donahue(השאלון  ).ראה נספח ז, Big ) BFI ,Big Five Inventory-5 -שאלון לבדיקת מימדי ה

& Kentle, 1991  ( ניירוטיות   -סולמות 5וכולל , נבנה כדי למדוד את חמשת מימדי האישיות

)Neuroticism( , מוחצנות)Extroversion (, פתיחות לחוויה)Openness(  , נועם הליכות

)Agreeableness( , ומצפוניות)Conscientiousness  .( 1-נקודות מ 5פורמט התגובות לשאלון הינו בן 

השאלון ).0.85 ;Soto, & John 2009(α= השאלון נמצא כמהימן ).מתאר מאד( 5עד ) לא מתאר כלל(

  .תורגם לעיברית

י מדד "שנמדד ע(ם שליליים נצפה למצוא קורלציה בין מדדי רגישות לחיזוקי. א:  השערות אופרצינליות

BIS ( לבין מדדPrevention   בשאלון של הפוקוס הרגולטורי)RFQ .( נצפה למצוא קורלציה של שניהם

  ).DASSי שאלון "שנמדד ע(לבין סולם הדיכאון 

לבין מדד מערכת     ) BASי שאלון "שנמדד ע(נצפה למצוא קורלציה בין מדדי רגישות לחיזוקים חיוביים . ב

דדים נצפה למצוא קורלציה שלילית בין שתי המ). RFQ(בשאלון של הפוקוס הרגולטורי  Promotion-ה

  ).DASSי שאלון "כפי שנמדד ע(לבין סולם הדיכאון 
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 EROS:Environmental Reward Observation(נצפה ששאלון מדידת תגובה לחיזוקים סביבתיים . ג

Scale ( יהיה בקורלציה חיובית עם מדדBAS  מערכת הומדד-Promotion , ובקשר שלילי למדדBIS , מדד

אשר נמדד (ומדד הדיכאון , ) BADSשנמדד עלידי שאלון (מדד נטייה להימנעות , Prevention-מערכת ה

  ).DASSעלידי שאלון 

לבין מערכות האחראיות ) Big Five-שנמדד עלידי ה(נצפה למצוא קורלציה חיובית בין מימד ניירוטיות . ד

שנמדד (וקורלציה חיובית בין מימד המוחצנות , Preventionומערכת  BIS: ת מגירוי שליליעל התרחקו

 .Promotion Systemו, BAS: לבין מערכות האחראיות על התקדמות לגירוי נעים) Big Five-עלידי ה

י "כפי שנמדדו ע, promotion, prevention, BAS, BIS(נצפה שהקורלציה של ארבעת הסולמות . ה

י משתנה הנטייה "תתווך ע) DASSי "שנמדד ע(לבין סולם הדיכאון  RFQ )-וה BIS-/BAS י השאלונ

  ). BADSבשאלון  י סולם ההימנעות"כפי שנמדד ע(להימנעות 

  

 : קידוד וניתוח הסטטיסטי

  ) BIS/BAS Scalesשאלון ( BAS,BIS-מדד ה). 1: כל נבדק קיבל ציון שמבטא את הגורמים הבאים

  )Regulatory Focus Questionnaireשאלון ( Promotionומערכת  Preventionמדד מערכת . 2

 Behavioral Activation forשאלון (מדד נטייה להימנעות ונטייה לאקטיבציה התנהגותית . 3

Depression Questionnaire (  

  ). Environmental Reward Observation Scaleשאלון(מדד תגובה לחיזוקים סביבתיים . 4

  ).Depression Anxiety Stress Scaleשאלון (מדד דיכאון  .5

  .מצפוניות ונועם הליכות, פתיחות לחוויה, מוחצנות, ניירוטיות. Big Five-מדדים לחמשת המימדים של ה. 6

  

בנוסף נעשתה בדיקה של הימנעות כמשתנה מתווך . SPSSהמדדים עברו ניתוח קורלציות פירסון דו זנבי ב

)analysis Moderated mediation effect (ה יםמדדה קשר בין הדיכאון לביןב-BAS,BIS , מערכת

Prevention  ומערכתPromotion. נבנה מודל רגרסיה רב משתנית  בשלב אחרון)Stepwise Regression 

Analysis (מתוך מדד ה, של ניבוי  הדיכאון-BAS,BIS , מדד מערכתPrevention  ומערכתPromotion ,

  .EROS)(ומדד תגובה לחיזוקים סביבתיים , הימנעותמדד נטייה ל
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  תוצאות

  )1השערה (גירוי אברסיבי מערכות שמגיבות ל

יהיה בקורלציה חיובית  BIS-שיערנו כי מדד ה ):BIS/BASשאלון ; BIS(מדד מערכת אינהיביציה 

למערכת  קורלציה הנמצא). DASS-בשאלון ה(ובקורלציה חיובית למדד הדיכאון  Prevention -למדד ה

ולמדד , );p=0.014 r=.17( נמצא קשר למדד הימנעות , בנוסף). =Prevention ).31; p <.0001 r-ה

נמצאה , Big Five-למדדי האישיות של ה BISבבחינת הקשר בין מדד ). r=.25; p >0.001(הדיכאון 

הליכות  קשר חיובי למדד נועםלצד , )r=.50; p >0.0001(עם מדד ניירוטיות  חיוביתקורלציה 

Agreeableness: r=.32 ; p=<0.0001)  ( וקשר שלילי למדד מוחצנות)0.01= r=-.17; p(.  

יהיה   Prevention-שיערנו כי מדד ה :)RFQשאלון , Prevention system(מדד מערכת המניעה 

כפי שדווח ). DASS-בשאלון ה(ובקורלציה חיובית למדד הדיכאון  BIS-בקורלציה חיובית למדד ה

 ; r=.42(ולדיכאון ) r=.46 ; p<0.0001(הימנעות מדד הנמצא קשר ל. BISלה נמצא קשר למערכת למע

p<0.0001 .(למערכת ה חיובית נמצאה קורלציה-promotion ).35 ; p <.0001 r= .(הקשר  תקדיבב

נמצאה קורלציה חיובית למדד , Big Five-למדדי האישיות של ה -preventionבין מדד מערכת ה

  ).r=.40 ; p=<0.0001(טיות הניירו

 Behavioral Activation for Depressionסקאלה של ( :מדד הימנעות התנהגותית

Questionnaire,BADS (. מדד הל, דיכאון שיערנו שמדד ההימנעות יהיה בקורלציה חיובית ל-BIS 

וח למעלה נמצא כפי שדו. )r=.52 ; p<0.0001(נמצאה קורלציה למדד הדיכאון Prevention . -ה ולמדד

  .Prevention -ולמדד מערכת ה, BIS- קשר למדד ה

 Prevention( ני המדדים של מערכות שאחראיות להתרחקות מגירויים אברסיבייםש, לסיכום 

System, Behavioral Inhibition System( הקשר שנמצא היה נמוך . זה עם זהבקשר בינוני  ונמצא

. ביניהןהבדל  ממצא זה מציע כי קייםו, ברמה התיאורטיתמערכות דומות מאד השתי שכן  מהמצופה

שתי המערכות נמצאות , בהתאם להשערת המחקר על תפקיד חיזוקים שליליים ולמידת הימנעות בדיכאון

  .בקשר חזק הן לנטייה להימנעות והן לדיכאון
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  )2השערה (לגירוי נעים מערכות שמגיבות 

יהיה בקורלציה חיובית  BAS-שיערנו כי מדד ה  BIS/BAS)שאלון (BAS :מדד מערכת אקטיבציה

מצא קורלציה למערכת נ ).DASSשאלון (ובקורלציה שלילית למדד הדיכאון  Promotion,-למדד ה

Promotion ).43 ; p <.0001 r= .( לא צפויבאופן .לא נמצא קשר למדד הימנעות ולמדד הדיכאון 

בבחינת הקשר ). Prevention )r=.15 ; p=0.02-מדד מערכת העם  אך מובהקת, נמצאה קורלציה נמוכה

 =0.0011(עם מדד המוחצנות  חיוביתנמצאה קורלציה , Big Five-למדדי אישיות של ה BASבין מדד 

r=.23 ; p.(   

  

 Promotion -שיערנו כי מדד ה ):RFQשאלון , Promotion System(מדד מערכת ההתקדמות 

פי שדווח כ). DASSשאלון (לציה שלילית למדד הדיכאון ובקור BAS,-יהיה בקורלציה חיובית למדד ה

בבחינת הקשר בין . לא נמצא קשר למדד ההימנעות והדיכאון. -BASלמעלה נמצאה קורלציה למדד ה

נמצאה קורלציה חיובית עם מדד המוחצנות , Big Five-למדדי אישיות של ה Promotion Systemמדד 

)0.01= r=.18; p ( ולמדד המצפוניות)0.0007= r=.24; p.(  

  

 Behavioral Activation for Depressionסקאלה של ( מדד האקטיבציה ההתנהגותית

Questionnaire,  BADS (:  נמצאה קורלציה שלילית למדד הדיכאון)0.005= r=-.24 ; p.( בנוסף ,

בציה לבין מדד האקטי Promotion ומערכת  BAS-באופן מפתיע לא נמצאה קורלציה בין מדד מערכת ה

 הנמצאה קורלציה בין מדד האקטיבציה ההתנהגותית לבין מדד תגובה לחיזוקים מהסביב .ההתנהגותית

EROS) ;0.0001< r=.32 ; p( . למדדי אישיות של ה האקטיבציה ההתנהגותיתבבחינת הקשר בין מדד-

Big Five ,0.0031(פתיחות לחוויה נמצאה קורלציה חיובית עם מדד ה= r=.21 ; p.(  

עולה כי באופן מפתיע לא מערכות שאחראיות על התקדמות לעבר גירוי רצוי צאות לגבי המהתו

בין המערכות הקשר . נמצא קשר שלילי בין פעילות המערכות שמגיבות לחיזוקים חיובים לבין הדיכאון

)Promotion System, BAS ( קיים הבדל בין , למרות הדימיון התיאורטיכי , נראה. חלש מהמשוערהיה

  . ערכותהמ
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: 3השערה  -Environmental Observation Scale )(EROSמדד תגובה לחיזוקים מהסביבה 

שיערנו כי מדד . השאלון מודד את העליה בהתנהגות ואפקט חיובי כתוצאה מחיזוקים שאדם מקבל מן הסביבה

למדד  תילישלובקורלציה , Promotion-ומדד מערכת ה  BAS-ה יהיה בקורלציה חיובית עם מדד EROS-ה

BIS ,מדד מערכת ה-Prevention ,שנמדד עלידי שאלון (מדד נטייה להימנעות ולBADS ( ,מדד כך גם לו

מערכות שמגיבות למדדי שלילית מובהקת נמצאה קורלציה  ).DASSאשר נמדד עלידי שאלון (הדיכאון 

). >0.0001r= -.39; p( Prevention -ה מערכתו, )=BIS  )0.0008r=-.23 ; p -ה מערכת: לחיזוק שלילי

ולמדד הדיכאון  ) >0.0001r=-.52 ; p(  כמו כן נמצאה קורלציה שלילית למדד נטייה להימנעות

)0.0001r=-.43 ; p<( . לא נמצא קשר ביןEROS  למערכות שאחראיות על התקדמות לעבר גירוי נעים

)Promotion System  וה- BAS .(ביבה למדדי האישיות של בבחינת הקשר בין מדד תגובה לחיזוקים בס

ולצד קורלציה חיובית ) r=.-35 ; p=<0.0001(נמצאה קורלציה שלילית למדד הניירוטיות , Big Five-ה

  .)r=.20 ; p=0.0039(ומדד המצפוניות , )r=.16 ; p=0.0191(למדד המוחצנות 

. )אי הימנעות(בי מגירוי אברסי לא להימנעקשור לנטייה נמצא כאפקט חיובי כתוצאה מחיזוקים מהסביבה 

להתקדם לעבר גירוי  הלנטיי ה לחיזוקים חיוביים לא נמצא בקורלציהצפוי אפקט חיובי בתגובבלתי באופן 

   .)Promotionומערכת , BASמערכת ( נעים

  

שיערנו כי מדד : )Depression Anxiety Stress Scale DASS,סקאלה בשאלון (מדד הדיכאון 

 BAS-ובקורלציה שלילית למדד ה, Prevention-ומדד ה BIS-למדד ה הדיכאון יהיה בקורלציה חיובית

 )מהמדגם 12% -כ(מהנבדקים  22- ו, 0.63סטיית התקן של מדד הדיכאון הייתה  Promotion.-ומדד ה

כפי שדווח מדד הדיכאון נמצא בקורלציה חיובית . דיווחו על היעדר מוחלט של  סימפטומים דיכאוניים

לא . נטייה התנהגותית להימנעותלמדד ו, Preventionמערכת למדד , BIS-ה עם מדד מערכות בינונית

 Promotion System(נמצאה קורלציה בין מדד הדיכאון למערכות ההתקדמות לעבר גירוי נעים 

,BAS.( התנהגותית  ציהנמצאה קורלציה שלילית למדד אקטיבי)r=-.24 ; p=0.0005( . נמצאה

 ). r=.66, p<0.0001(החרדה קורלציה בין מדד הדיכאון למדד 
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  קורלציות בין המשתנים, 1טבלה 

DEP  EROS  BAS  BIS  Promotion Prevention Avoid    

  ממוצע  2.26  4.91  1.17  2.95  2.83  2.96  0.73

  סטיית תקן  1.22  1.66  1.31  0.55  0.41  0.46  0.63

.52** -.43** .11  .17** 67.  .46** .82 Avoid  
  הימנעות

.42** -.39** .15*  .31** .35** .76   Prevention 

System  

-.05 .02 .43** .09 .81     Promotion 
System  

.25** -.23** .09 .73       BIS  

 מערכת

  אינהיביציה

-.08 .04 .76         BAS  

 מערכת

  אקטיבציה

-.52** .73          EROS 
 תגובה

 לחיזוקים

  סביבתיים

.85             Dep  
  דיכאון

  

  אלפא קרונבך של המדדים מוצגת באלכסון. p<0.05 ; ** p<0.001  *: הערה

  

. )3השערה (הימנעות כמשתנה מתווך בין מערכות שמגיבות לחיזוק שלילי לבין הדיכאון המדד  בדיקת

י "כפי שנמדדו ע, promotion, prevention, BAS, BIS(שיערנו שהקורלציה של ארבעת הסולמות 

י משתנה הנטייה "תתווך ע) DASSי "שנמדד ע(דיכאון לבין סולם ה RFQ )-וה BIS-/BAS שאלוני ה

  ). BADSבשאלון  י סולם ההימנעות"כפי שנמדד ע(להימנעות 
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צעד ראשון בבדיקת הימנעות כמשתנה  ):1ראה איור (לדיכאון  BISהימנעות כמתווך בקשר בין מדד 

ורלציה בין מערכת  נמצאה ק. יש קשר בין משתנה הבלתי תלוי לבין הדיכאון האםהוא לקבוע  ,מתווך

BIS p=0.003; Parameter Estimate=.29)( צעד שני הוא לבדוק את הקורלציה בין . לבין הדיכאון

    BISנמצאה קורלציה בין מדד מערכת ). הימנעות(ווך תלבין המ )BIS( הבלתי תלוי ההמשתנ

)39.; Parameter Estimate = p=0.0144 (וק האם השלב השלישי היה לבד. לבין ההימנעות

את ממנה  ורידיםכאשר מבאופן מובהק  נהקטלבין הדיכאון ) BIS( ה בלתי תלויהקורלציה בין משתנ

קורלציה בין (  BIS -נמצא כי הימנעות מהווה מתווך חלקי בין מדד מערכת ה). הימנעות(תרומת המתווך 

BIS למדד הדיכאון ללא תרומת משתנה ההימנעות: Parameter Estimate =.19 ,0072p=0.( .לב ש

למדד הדיכאון  BISהתיווך של משתנה ההימנעות בין מערכת . האחרון היה בדיקת מובהקות התיווך

הסרת משתנה , כלומר). p=0.008(התיווך נמצא מובהק . )Sobol Test( סובול נבדקה באמצעות בדיקות

נעות הינו מתווך על כן מדד ההימ, לבין הדיכאון באופן מובהק BISההימנעות מקטין את הקשר בין 

   .לבין הדיכאון BISמערכת  שביןהקשר 

  

  לבין הדיכאון  BISמודל של הימנעות כמתווך בין מערכת : 1איור 

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

BIS 
  

  
  הימנעות

  
קשר הכולל תרומת   דיכאון

0.29:ההימנעות

  
לדיכאון ללא תרומת  BISקשר בין 

 0.19: תמשתנה ההימנעו
 

.390  

       

0.52 
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בין  ישנה קורלציה ):2ראה איור (לדיכאון  Prevention-הימנעות כמתווך בקשר בין מדד מערכת ה

המשתנה לבין  ) Prevention  )16 Parameter Estimate =.;.0.0001<pמערכת  ,משתנה הבלתי תלוי

, ווךתלבין המ Preventionמדד , הבלתי תלוי ההקורלציה בין המשתננמצאה צעד שני ב. הדיכאון, התלוי

קורלציה בין ה האם בדקנהשלישי שלב ב .)Parameter Estimate =; 0.0001<p ;.34(מדד ההימנעות 

 מסיריםכאשר באופן מובהק  נהקטלבין הדיכאון ) Prevention Systemמדד (משתנים הבלתי תלויים 

נמצא כי הימנעות מהווה מתווך חלקי בין מדד מערכת . לקשר עם הדיכאון) הימנעות(את תרומת המתווך 

למדד הדיכאון ללא תרומת משתנה  Preventionקורלציה בין מדד (לבין הדיכאון  Preventionה

ובהקות התיווך של ההימנעות בין מערכת מ. )=Parameter Estimate = ,0.0009 p .086: ההימנעות

Prevention למדד הדיכאון נבדקה אף היא באמצעות בדיקות סובול ) Sobol Test( , והתיווך נמצא

לבין הדיכאון באופן  BISהסרת משתנה ההימנעות מקטין את הקשר בין , כלומר.)p<0.0001(מובהק 

  .לבין מדד הדיכאון Prevention-מערכת המדד בקשר בין נו מתווך על כן מדד ההימנעות הי, מובהק

  

  לבין הדיכאון  Preventionמודל של הימנעות כמתווך בין מערכת : 2איור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Prevention 

System 

  
  דיכאון

  
  הימנעות

קשר הכולל תרומת 
.160:ההימנעות

  
לבין  Preventionקשר בין מערכת 

דיכאון ללא תרומת משתנה 
 086.0:ההימנעות

 

0.34 
 

0.52 
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  )2ראה טבלה (ניתוח רגרסיה לניבוי של דיכאון 

כדי לקבוע אילו )  (Stepwise Regression Analysisמרובת משתנים בצעדים  בוצע ניתוח רגרסיה

כמשתנים בלתי  לתוך הרגרסיה הוכנסו. באופן מיטבי את הדיכאוןמהמשתנים הבלתי תלויים מנבאים 

מדד ההימנעות ומדד תגובה לחיזוקים , BIS ,BAS ,Prevention ,Promotion :הבאים תלויים מדדים

. וצאות ניתוח הרגרסיהמסכמת את ת 2טבלה . מדד הדיכאון היה המשתנה התלוי). EROS(סביבתיים 

יביציה הומדד מערכת אינ )EROS( מדד תגובה לחיזוקים סביבתיים, הימנעותהנטייה לנמצא כי מדד 

מדדים של מערכות בעוד ש, הינם המשתנים המנבאים את הדיכאון באופן מיטבי )BIS(התנהגותית ה

  . דל זהלא נמצאו כמנבאים מובהקים במו) BAS ,Promotion(שמגיבות לגירוי נעים 

  

  : 2טבלה 

  מרובת משתנים לניבוי דיכאון Stepwiseמודל רגרסיה לינארית 

  

R²  β  B BIS EROS AVOID  DEP    

0.29  0.22  0.11       52**.  Avoid  

  הימנעות

0.10  -.023 -0.31    -.43**  -.52**  EROS  

תגובה 

לחיזוקים 

  מהסביבה

0.01  0.17  0.19   -.023** .17*  .25**   
BIS 
  

  ממוצע  0.73  2.26  2.96  2.95      

  תקן סטיית  0.63  1.22  1.46  0.55      

  

  p<0.05 ;  **p<0.001  *: הערה
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  דיון

והמערכות שאחראיות על תגובה לגירויים אברסיביים , נטייה להימנעות, בין דיכאון יםמחקר זה בחן את הקשר

המחקר . בסביבת האדם) BAS -ו  Promotionמערכות(ולגירויים נעימים   BIS) -ו  Preventionמערכות(

אך למרות  ,קשורות) 2000(ומקנאוטן וגריי ) 1997(שותפיו ס נמערכות שתיארו היגימביא עדות לכך שה

 ממצאים אלה. זההבהשערה כי מדובר במבנה פסיכולוגי תומכים אינם ממצאים ה, הדימיון התיאורטי הרב

, בנוסף. תנהגותית בחיזוק שלילי של דיכאוןאת המודל התיאורטי המדגיש את התפקיד שיש ללמידה ה יםמחזק

תגובה שאחראיות על הנטייה להימנעות מתווכת בקשר בין תפקוד המערכות המחקר מביא ראיות לכך ש

קשורה נמצאה כ) EROS - מדד ה(מידה בה אדם משיג חיזוקים מהסביבה ה. דיכאוןהלגירוי האברסיבי לבין 

מממצאי המחקר . אך לא לנטייה להתקדם לעבר גירוי רצוי, )נעותאי הימ(לנטייה לא להימנע מגירוי אברסיבי 

בניגוד לממצאים  דיכאוןבמערכות שאחראיות על השגת חיזוקים חיוביים התפקיד בעדות שתומכת  לא עולה

  .)Lewinsohn & Amerson, 1978 ; Strauman, 2002( הקיימים בספרות

  

  :)1השערה (גירוי אברסיבי מערכות שמגיבות ל

הדבר לא . Prevention-שוער נמצא קשר בין מערכת האינהיביציה ההתנהגותית לבין מערכת הכפי ש

 Grey & MacNaughton, 2000(מפתיע לאור הדמיון הרב באופן שבו הוגדרו שתי המערכות 

;Higgins et. al., 1997( ,הדימיון למרות הקשר הסטטיסטי ו. שאחראיות על הימנעות מגירוי אברסיבי

 קונסטרוקטכי מדובר ב לכן אי אפשר להסיק, הקשרים בין שתי המערכות אינם גבוהים, הרבהתיאורטי 

מודדים אספקטים  BIS-ומערכת ה Prevention-נראה שהמדדים של פעילות מערכת ה. זההפסיכולוגי 

שופכים  Big Five-שתי המערכות לבין מדדי המדדי קשרים בין ה. שונים של רגישות לגירוי אברסיבי

-בעוד שמערכת ה היתה קשורה לנוירוטיות בלבד Prevention-מערכת ה. על ההבדל בין המערכותאור 

BIS הפעילות המערכת . היתה בקורלציה לנוירוטיות אך בנוסף נמצא גם קשר שלילי למימד המוחצנות-

Prevention א בדומה לממצ. )ניירוטיותהמדד ( קשורה לדריכות נפשית והיעדר תחושות יציבות ורוגע

בקבלת החלטות לגבי שימוש  -Promotionו Preventionמחקר שבדק את הקשר בין אוריינטצית  ,זה

). Bassili, 2006(בקבלת החלטות  Preventionמצא קשר בין נוירוטיות לבין אוריינטציית , באינטרנט

אבל , )תניירוטיו( לתחושת דריכות ואי יציבות סביב גירויים מאיימיםקשורה אף היא  BIS-מערכת ה
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ולנטייה לעמידה , )קשר שלילי עם מוחצנות( מבטא גם נטייה לאי לקיחת סיכונים  BIS -מדד ה ,סףובנ

  ). קשר חיובי לנועם הליכות(תוך אינהיביציה של הדחפים והאימפולסים , בציפיות של הסביבה

נמצאה קורלציה בין שתי : קשר בין המערכות שמגיבות לגירוי אברסיבי לבין הימנעות והדיכאון

המידה בה אדם רגיש . המערכות האחראיות על התרחקות מגירויים שליליים והנטייה להימנעות ולדיכאון

קשורה לנטייה להימנעות , לגירויים לא נעימים בסביבתו ומכוונן למניעת אירועים לא נעימים

משתנה מתווך בין המערכות  היא הנטייה להימנעותנמצא גם כי , בנוסף. ולסימפטומטולוגיה של דיכאון

של מחקרים קודמים  ממצא זה משתלב עם ממצאים. שרגישות לגירויים אברסיביים לבין מדד הדיכאון

 Markman & Miller, 2007; Kasch(לגבי קשר בין מערכות שרגישות לגירוי אברסיבי לבין דיכאון 

et al., 2002 .(הקשר בין מדד ה-BIS  לבין שאלון הדיכאוןDASS  כבר תואר בספרות)Feil & 

Hasking, 2008 .(קשר בין מערכת הה, לכותב במחקר עד כמה שידוע , לעומת זאתPrevention  לבין

  .) Markman & Miller, 2007: ראה(הדיכאון כמעט ולא נבדק 

הנטייה להימנעות תיווכה בין המערכות שאחראיות על תגובה לגירוי אברסיבי , כפי ששוער

ממצא זה משתלב היטב גם עם מחקרו הקליני של הייס . ודיכאון) Preventionומערכת  BIS -מערכת ה(

הייס מצא כי מטופלים בעלי נטייה גבוהה ). (Hayes et al., 2005עות לדיכאון נשעסק בקשר בין ההימ

 ,)Hayes & Harris, 2000: ראה( בעקבות טיפול דיווחו על ירידה בסימפטומים של הדיכאוןלהימנעות 

לגבי קשר בין מדד ההימנעות בשאלון שלנו הממצא . יחסית למטופלים עם נטייה נמוכה להימנעות

BADS  שנמדד בשאלון (לבין הדיכאוןDASS ( משחזר דיווח שכבר קיים בספרות לגבי קשר בין שני

  ).(Raes et al., 2010המדדים 

געת למודלים התנהגותיים להבנה הממצא לגבי תפקיד ההימנעות בדיכאון מתיישב היטב עם הספרות שנו

הנטייה להימנעות מאפשרת הקלה מול חרדה  .)Jacobson et al., 2001,ראה למשל(ולטיפול בדיכאון 

. אבל בטווח הארוך היא תורמת להתגברות הסימפטומים הדיכאוניים, מחוויה שלילית וזוכה לחיזוק שלילי

ממצאי המחקר . ד הנטייה להימנעות בדיכאוןתוצאות המחקר שלנו מחזקות מודלים המדגישים את תפקי

  ןבדיכאו Prevention-ה  מתיישבים היטב עם הספרות שהוצגה לגבי עליה בפעילות מערכת

(Markman & Miller, 2007) הממצאים מתיישבים עם המודל שמציע כי דיכאון מאופיין , כמו כן

ישנה עליה , במצב של דיכאון ).;BIS )Fowles, 1988 Kasch et al., 2002-בעליה בפעילות מערכת ה
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בעקבות עליה בפעילות ). BIS ,Prevention(בפעילותן של מערכות הרגישות לגירויים אברסיביים 

האדם הופך רגיש ודרוך לגירויים אברסיביים ומתוך כך נוצרת עלייה בנטייה להימנעות , מערכות אלו

אולם , ות רגשות וקוגניציות שליליותהאדם נוטה להימנע מפעילויות בשל החרדה לחו. התנהגותית

ההתנהגות ההימנעותית מחוזקת שלילית , כפי שכבר תואר בהרחבה. ההימנעות לא מצמצמת את החרדה

, )כגון מצב שעלול לעורר כאב נפשי או לחץ(היות והיא מאפשרת התרחקות מגירויים מעוררי חרדה 

למידת הימנעות . אינה מצמצמת את החרדהאולם בטווח הארוך הימנעות מפעילות . והאדם זוכה להקלה

משאירה את האדם בחרדה וללא פעילויות שיאפשרו לו חיזוקים , כאשר מחוזקת שלילית, מפעילות

ת עצב ומציע מודל לפיו חווי) (Leventhal, 2008לבנטל , בדומה לטענה זו. חיוביים נוגדי דיכאון

וכך ישנה , ית שנועדה למנוע את חווית העצבלדיכאון כיוון שהאדם נוטה להתנהגות הימנעות ותמוביל

ההתנהגות ההימנעותית חוסמת נגישות לחיזוקים . עלייה בדריכות למניעת אירועים שליליים פוטנציאליים

  . וכתוצאה מכך תגובת העצב הנורמטיבית הופכת לאפקט דיכאוני, חיוביים בסביבה

  

  )2השערה (לגירוי נעים מערכות שמגיבות 

המערכות שאחראיות על רגישות לגירויים נעימים בין שלילי קשר נמצא לא במחקר זה בניגוד למשוער 

פעילות נמוכה של מערכות אלו  יבעלאנשים . רמת דיכאוןלבין ,ועל ההתנהגויות שנועדו להשיגם

)Promotion System, BAS( , בספרות ישנם ממצאים סותרים . ברמה גבוהה של דיכאוןהתאפיינו לא

 ,Pinto-Meza et al., 2006: ראה(קיימים דיווחים בספרות  . בדיכאון BAS-רכת הלגבי תפקיד מע

Hundt et al., 2007  (על קשרים בין ירידה בפעילות מערכת הBAS- יחד עם זאת . לבין הידכאון

: ראה גם,Johnson, Turner & Iwata;  2002(ונסון ושותפיו 'הממצאים שלנו משחזרים ממצאים של ג

(Meyer, et al., 2001  שעשו מחקר אפדימיולוגי על הקשר בין הפרעות פסיכיאטריות) שאובחנו על פי

 BAS-מחקרם לא מצא קשר בין מערכת ה. BAS-וה BIS-לבין מערכת ה) IV-TR- - DSM ה

גם במחקר  BAS-שהיווה מדד לפעילות מערכת ה Carver & White,שנמדדה עלידי  השאלון של  (

  .ןלבין אבחנת דיכאו) שלנו

אינו וממצא זה מפתיע . לבין מדד הדיכאון Promotion-במחקר זה לא נמצא קשר בין מדד מערכת ה

  :ראה(  מחקרים קודמים. בדיכאון Promotionהספרות לגבי תפקיד מערכת  עולה בקנה אחד עם דיווחים
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 Markman & Miller, 2007; Scott & O' Hara, 1993 (עילות דיווחו על קשר בין דיכאון לבין פ

היעדר קשר בין מערכות הרגישות לגירוי נעים יחד עם זאת . Promotion- נמוכה כרונית של מערכת ה

)BAS וPromotion- ( לבין הימנעות ודיכאון מתאים למודל האקטיבציה ההתנהגותית)Jacobson, 

Martel & Dimidjian, 2001 (ברגשות המודל טוען כי האדם שסובל מדיכאון ממוקד . להבנת הדיכאון

המודל . מכאיבים ונמנע מהתנהגויות מתוך חשש שהם יביאו אותם גירויים מעוררי חרדה או כאב נפשי

אך לא , מסביר את ההתנהגות ההימנעותית על ידי עליה ברגישות לגירויים שליליים שמובילה להימנעות

הירידה בנגישות לחיזוקים  ,ייקובסון ושותפיו'על פי ג. מציע כי ישנה ירידה ברגישות לחיזוקים החיוביים

ולא משינויים במערכות שאחראיות על התקדמות לעבר חיזוקים , חיוביים נובעת מהתנהגות הימנעותית

אך לא בהכרח מירידה , ההתנהגות ההימנעותית נובעת מעליה ברגישות לגירויים אברסיביים, כך. חיוביים

עדות לפעילות מערכות שמגיבות לגירויים  תוצאות המחקר שערכנו מביאות. ברגישות לגירויים נעימים

ללא עדות לירידה בפעילותן של מערכות שאחראיות , )Prevention-ומערכת ה BIS-מערכת ה(שליליים 

דיכאון מאופיין בעליה בפעילותן ). Promotion-ומערכת ה BAS-מערכת ה(על תגובה לגירויים נעימים 

עליה ברגישות לגירויים . ם וחוויות לא נעימיםשל מערכות שאחראיות על מניעת מפגש עם גירויי

ההימנעות מרחיקה את האדם . שליליים מובילה לעליה בלמידת מחיזוקים שליליית ולהתנהגות הימנעותית

  .וכך האדם נלכד במעגל הדיכאון, מחיזוקים חיוביים נוגדי הדיכאון

הקורלציה .  -Promotionלבין מערכת ה BAS- נמצאה קורלציה בין מערכת ה, כפי ששוער

-ומערכת ה BASמדדים של , ועל כן נראה שלמרות הדימיון התיאורטי המשמעותי, היתה בינונית

Promotion בבדיקת קשרים עם מימדי ה. מתייחסים לאספקטים שונים של רגישות לגירויים נעימים-

Big Five נמצא קשר בין ה-BAS ת הקשר בין ממצא זה מחזק מחקרים קודמים שבדקו א. לבין מוחצנות

נמצא  Promotion-במחקר שלנו מדד ה). Smits & Boeck, 2006(למימד המוחצנות   BAS-מערכת ה

. אך גם בקורלציה חיובית למדד המצפוניות, )BAS-בדומה למדד ה(בקורלציה חיובית למימד מוחצנות 

ובמטרות , מבטא מרכיב של תלות בציפיות חיצוניות Promotion-תוצאות המחקר מרמזות כי מדד ה

מתייחס למרכיב אימפולסיבי יותר  BAS-נראה כי מדד ה, לעומת זאת. התקדמות שמקורן גם בחברה

הקשר מהות יש צורך במחקר מעמיק יותר לגבי . מצפוניותללא מרכיב הבהתקדמות לעבר גירויים נעימים

 .Promotion-ומערכת ה BAS-בין מערכות ה
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לבין מדד האקטיבציה  Promotion-ומדד מערכת ה BAS -באופן מפתיע לא נמצא קשר בין מדד ה

למיטב ידיעותינו לא דווח בספרות על ). BADS, משאלון אקטיבציה והימנעות התנהגותית( ההתנהגותית 

-אישיות של ההדי יממבבדיקת קשר ל, במחקר זה BADS.לבין שאלון  Big Five-קשרים בין מדדי ה

Big Five , שאלון אקטיבציה והימנעות התנהגותיתמ(האקטיבציה ההתנהגותית מדד ,BADS (  נמצא

מדדי המערכות שמגיבות . אך לא עם מוחצנות או נוירוטיות, פתיחות לחוויהקורלציה חיובית עם מדד הב

ניתן להניח כי מדובר . היו בקורלציה למימד המוחצנות) Promotion system, BAS(לחיזוקים חיוביים 

, BADSמדד האקטיבציה ההתנהגותית משאלון ; לאקטיביות התנהגותיתבשני מימדים נפרדים של נטייה 

, בעוד מערכות שאחראיות על רגישות לחיזוקים חיוביים, נוגע ליצירתיות ופתיחות לחוויה שיש באדם

  . )מוחצנות( ביטחון עצמי ואסרטיביות, שמחת חיים, קשור לאפקט חיובי

 Promotion focus- גבוה נטו גם לכרוני focus  Preventionנבדקים בעלי מהמחקר עולה כי 

שמצאו קורלציה חיובית נמוכה ) 2002(קונדה  & ורדן 'ג, תוצאה זו תואמת את הממצא של לוקווד. גבוה

גם . ועבר גם במחקר שלנושה ,כשניתחו את תוצאותיו של אותו שאלון דיווח עצמי מיקודהסוגי בין שני 

-הכרוני ו Promotion focusחיובית נמוכה בין  על קורלציה יםמדווח) 2001(' ושותהיגינס 

Prevention focus שהשאלון כולו  נמצא, מעבר לכך. שנמדדו באמצעות שאלון דיווח עצמיכ ,הכרוני

את אותה התכונה במידה מסויימת מדדו  Promotion -ממצא שמעיד על כך ששאלות ה, הומוגני מאד

שים את ההסתכלות על פוקוס רגולטורי כתכונה אחת מחלי ם אלהממצאי. Prevention -שמדדו שאלות ה

. הינו הקצה השני  Promotionהינו קצה אחד של הסקאלה ופוקוס Prevention  כאשר פוקוס , רציפה

ועל כן קיימת , קונסטרוקט פסיכולוגי אחדשני מימדים של  מהווים Prevention-ו  Promotionיתכן

 , ניתן להעלות השערה כי מדובר, תי המערכות הינה נמוכהלמרות שהקורלציה בין ש. קורלציה ביניהם

עד כמה אדם נוטה להשקיע מאמץ ולחתור  כלומר, מוטיבציה כללית שמופנית למטרות מידת בתכונת

תכונה זו מבחינה בין אנשים אשר מאד  ,טיתתהיפו. להגשמת מטרותיו מעבר לאסטרטגיה ספציפית

אם נניח . לבין אלו שהם בעלי מוטיבציה בינונית) טגיותבשלל אסטר(מכוונים להגשים את מטרותיהם 

נבדקים בעלי : אכן נצפה לדפוס התוצאות שקיבלנו, לרגע את התכונה הזאת מאחורי פוקוס רגולטורי גבוה

Promotion focus  לגבוה יטוPrevention focus תאוריות מוטיבציה מניחות כי מוטיבציה . גבוה

של ייצוגים שמקושרים למטרות ומאפשר טרנספורמציה של כוונה  גורם שמגביר את הנגישות מהווה
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 שעסק  קולוגושקה של  םבמחקר, למשל). Forster, Liberman & Higgins,2005( לתוך פעולה 

ולפעול להגשמת (כי כדי להפוך כוונה לפעולה  נטען, )Goschke & Kuhl ,1993(טיבען של כוונות ב

ניתן להניח , לאור זאת. יות מופעל במערכת הקוגניטיביתמידע שקשור למטרה צריך לה ,)המטרה

ולכן גם , יאופיינו בנגישות גבוהה של המטרות והאסטרטגיות להגשמתן השנבדקים בעלי מוטיבציה גבוה

  .ציוניהם בשני הפוקוסים הרגולטוריים יהיו גבוהים ומתואמים

  

  : 3השערה  -Environmental Observation Scale )(EROSמדד תגובה לחיזוקים מהסביבה 

היה בקורלציה שלילית  מדד העליה בהתנהגות ואפקט חיובי כתוצאה מחיזוקים חיוביים סביבתיים

כמו ). Prevention-ומערכת הBIS -מערכת ה(שאחראיות על תגובות לאירועים אברסיביים  למערכות

לא , באופן מפתיע.  כאוןתגובה לחיזוקים חיוביים היתה בקורלציה שלילית לנטייה להימנעות ולדי, כן

 ,Promotion System(למערכות שאחראיות על התקדמות לעבר גירוי נעים  EROSנמצא קשר בין 

BAS .( הדיווח של החוקרים שבנו את מדד ה אינו עולה בקנה אחד עםממצא זה-EROS  )Armento 

& Hopko, 2007( ,יים לבין מדד האשר מצאו קורלציה חיובית בין מדד התגובה לחיזוקים סביבת-

BAS ,לצד קשר שלילי למדד ה-BIS . יש מקום לבדיקה מעמיקה יותר , אלהבלתי עקביים לאור ממצאים

, יחד עם זאת. EROS-של הקשר בין המערכות שאחראיות על התקדמות לעבר גירוי נעים לבין מדד ה

לא להימנע מגירוי לנטייה  קשוראפקט חיובי כתוצאה מחיזוקים מהסביבה מהמחקר עולה עדות לכך ש

  ).אי הימנעות(אברסיבי 

  

  תפקיד התנהגויות הימנעותיות הנלמדות באמצעות חיזוקים שליליים בדיכאון 

הממצאים של מחקר זה משתלבים בדיון הקיים בספרות לגבי התנהגויות שנלמדות באמצעות חיזוקים 

המודל הקלאסי של . יכאוןחיוביים לעומת התנהגויות הנלמדות באמצעות חיזוקים שליליים במצבי ד

הדגיש את תפקידם בדיכאון של היעדר החיזוקים ) Lewinsohn & Amerson, 1978(לוינסון ושותפיו 

מיקד את תפקיד ) Ferster, 1973(פרסטר . החיוביים וירידה בלמידת התנהגויות המחוזקות חיובית

הכשל בחיזוקים חיוביים שהאדם אך יחד עם זאת הדגיש גם את , ההתנהגות ההימנעותית במצב הדיכאוני

) Strauman, 2002(המודל של סטראומן . מקבל מהסביבה ובלמידה של התנהגויות המחוזקות חיובית
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טוען כי בבסיס הדיכאון עומד ליקוי במערכת האחראית על התקדמות לעבר גירויים חיוביים 

)Promotion System( ,גם . אמצעות חיזוקים חיובייםוליקוי זה מוביל לירידה בהתנהגויות שנלמדות ב

לבין הדיכאון מדגישים את ) BAS(המודלים העוסקים בקשר בין מערכת האקטיבציה ההתנהגותית 

 ,2002Fowles(הירידה בפעילותה של המערכת האחראית על התקדמות לעבר גירויים נעימים בדיכאון 

1988; Kasch et al.,  .(ובע מירידה בהתנהגויות הטענה המשותפת לגישות אלה היא שדיכאון נ

מחקר זה לא מצא קשר בין מערכות . וזו מובילה לעצב ולפאסיביות התנהגותית, שמחוזקות באופן חיובי

ואחראיות על התנהגויות המחוזקות חיובית ) BAS ,Promotion System(שמגיבות לגירויים נעימים 

לתפקיד מערכות הנוגעים דלים מהמחקר שלנו לא עולה עדות שמחזקת את המו, כלומר. לבין דיכאון

. חרדה בדיכאון תסיבה אפשרית לכך קשורה לתפקיד הרב שמשחק. שרגישות לחיזוקים חיוביים בדיכאון

ייתכן שהחרדה מתעוררת . כפי שתואר חרדה מהווה מחזק שלילי להתנהגויות הימנעות במצב של דיכאון

-תחום אחראיות של מערכות ה( י נעים אך לא מול האפשרות לפספס גירו, מול גירוי אברסיבי אפשרי

Promotion וה-BAS .( מגבלה של ממצא זה היא שהמחקר בדק את הדיכאון באוכלוסיית סטודנטים

יתכן שהיעדר הקשר בין מערכות שמגיבות למחזק חיובי לבין הדיכאון קשור למאפיינים היחודיים . בלבד

באוכלוסיית  דיכאוןהעוסקת במחקר  רותלספ בהמשך את הדיון לגביראה (סטודנטים לאוכלוסיית ה

דרושה חקירה נוספת של הקשר בין חרדה דיכאון וירידה בפעילות מערכות שאחראיות על ).הסטודנטים

 חוסן מהווה גורםמפעילות  הנטייה לא להימנעש מממצאי המחקר ניתן להסיק .התקדמות לעבר גירוי רצוי

מערכת ( להתקדם לעבר גירויים נעימיםרתה שמט הנטייה להתנהגות אקטיבית אך ,דיכאוןמול ה

Promotion  ומערכת ה- BAS (מול הדיכאון אינה גורם לחוסן.   

 מחזקות את הספרות הקשרים בין המערכות שמגיבות לגירויים אברסיביים לבין הדיכאון

 ,2002Fowles: ראה( שמדגישה את תפקיד למידת החיזוק השלילי בהתפתחות ושימור של הדיכאון

1988; Kasch et al., Jacobson, Martel & Dimidjian, 2001; .( הדיכאון מאופיין בעליה בפעילות

ישנה עליה בהתנהגויות , כתוצאה מכך .יה להימנעותלצד נטי, המערכות שרגישות לגירויים אברסיביים

ורגשות , אולם ההימנעות אינה אפקטיבית. בניסיון להתרחק מכאב נפשי, הימנעותיות שמחוזקות שלילית

ההתנהגויות ההימנעותיות מצמצמות את רפרטואר . הדיכאון והחרדה שמעורר הכאב הנפשי אינם פוחתים

ובעקבות כך האדם לא עושה דברים שהיו יכולים לאפשר לו חיזוקים חיוביים , ההתנהגויות של האדם
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כתוצאה , כך). קווהמעלות אנרגיות או נותנות תחושת ת, למשל פעילויות שמאפשרות הנאה(נוגדי דיכאון 

ישנה למידה של התנהגויות הימנעותיות לצד ירידה בלמידה של , מעליה ברגישות לגירויים אברסיביים

היות והאדם לא לומד שגם ללא , דת הימנעות הינה קשה להכחדהלמי. התנהגויות שמחוזקות חיובית

למעגל המשמר את הדיכאון האדם נשאב . ההימנעות הוא יכול לשרוד את הכאב הנפשי שמעורר בו חרדה

בעקבות כך מתחזקת . ישנה עליה ברגישות לאירועים שליליים, בשלב הראשון: שמתחזק את עצמו

, כפי שתואר. אשר מובילה להימנעות מפעילות, החרדה מפני כאב נפשי שיגרם מאירועים השליליים

ההימנעות מובילה  .נמצא קשור לנטייה לא להימנע) EROS(האפקט החיובי של חיזוקים מהסביבה 

בעקבות ההימנעות עולמו של אדם . וגורמת לירידה באפקט החיובי לירידה בחיזוקים סביבתיים חיוביים

והקשב של האדם מתמקד בניסיון למנוע אירועים שליליים , אין לו נגישות לחיזוקים חיוביים, מצטמצם

, הימנעותהנטייה למדד זה מצא כי מחקר , בהתאם. וכך גם רגישותו לגירויים שליליים עולה, עתידיים

מנבאים את  )BIS(איניביציה התנהגותית הומדד מערכת  )EROS( תגובה לחיזוקים סביבתייםהמדד 

דיכאון מנובא על ידי פעילות של מערכת שרגישה לגירויים אברסיביים . הדיכאון באופן הטוב ביותר

  . ולנטייה להימנעות מגירויים אברסיביים

  

מחקר שבדק את הקשר בין הימנעות . אוכלוסיית המחקר כללה סטודנטים בלבד: מגבלות המחקר

מצא כי באוכלוסיית הסטודנטים התגובות לדיכאון , לדיכאון באוכלוסיית הסטודנטים ובאוכלוסיה רגילה

היות  סבירהדבר ). Suarez, Crowe & Adams, 1978(היו מתונות ביחס לאוכלוסייה הרגילה 

ולכן יש להם , אקונומי גבוה ביחס לכלל האוכלוסייה-ם מגיעה לרוב מרקע סוציוואוכלוסיית הסטודנטי

על כלל מהסטודנטים לא דיווחו ) 12%(אחוז משמעותי , גם במחקר זה. משאבים רבים יותר להתמודדות

קיים דיון בספרות האם הדיכאון שעליו מדווחת אוכלוסיית הסטודנטים בשאלוני . אף סימפטום של דיכאון

) Coyne, 1994(קוין . עצמי זהה לדיכאון קליני המאובחן אצל אדם הפונה למרפאה פסיכיאטרית דיווח

הוא טוען . מדגיש את ההבדלים בין מדדי הדיכאון בשאלוני דיווח עצמי של סטודנטים לבין דיכאון קליני

קוין טוען , כןעל . ונוטה לחלוף עם הזמן ,כי המצוקה הדיכאונית של סטודנטים הינה מתונה באופן יחסי

למשל (שיש בעיה בתוקף של הסקה מציון גבוה בשאלון דיווח עצמי של דיכאון באוכלוסיית הסטודנטים 

בבחינת ביטוי סימפטומטולוגיה של . לפסיכופתולוגיה דיכאונית) במחקר זה  DASSמדד הדיכאון בשאלון



 41

סטודנטים הלוגיה של דיכאון של קוין טוען שדיווח עצמי לגבי סימפטומטו, דיכאון בשאלוני דיווח עצמי

, לטענתו בנוסף. כגון חרדה וקשיי הסתגלות, נמצא בקורלציה לצורות אחרות של מצוקה נפשית

ויש צורך , סימפטומים של עצב וירידה במצב הרוח אינם מדווחים באופן תקף ועקבי בדיווח עצמי

  . בהערכה קלינית על מנת לאבחנם

 ,Vredenburg, Flett, & Krames(ורדנבורג ושותפיו  אנליטי של-במחקר מטה, לעומת זאת

נבחנו המחקרים שבדקו בעיות מתודולוגיות של מדדי הדיכאון בשאלוני דיווח עצמי באוכלוסיית , )1993

האוכלוסייה הכללית ובאוכלוסיה  לעומת, בייחוד הושוו מדדים לדיכאון באוכלוסיית סטודנטים. סטודנטים

ממצאים אימפירים המאפשרים להסיק כי מדדי דיכאון באוכלוסיית  מסקנתם היתה שאין. קלינית

מחקרם אף מציין כי ישנם יתרונות מתודולוגיים למחקרים באוכלוסיית סטודנטים . סטודנטים אינם תקפים

ורדנבורג ושותפיו טוענים כי אוכלוסיית הסטודנטים הומוגנית יותר מאשר האוכלוסיה . במחקר בדיכאון

הסבירות של טיפולים פסיכולוגיים או פסיכיאטרים קודמים , לפי ורדנבורג ושותפיו, כך למשל. הכללית

  . הינה נמוכה יותר מאשר באוכלוסיה הכללית

  

  כיווני מחקר עתידיים

 -הראשון נוגע לגירויי האברסיבי שממנו האדם נמנע. מתוצאות מחקר זה עולים שני כיווני מחקר מרכזיים

ניסיון . מציע מודל לפיו הגירויי האברסיבי הינו העצב) Leventhal, 2008(לבנטל , מחד. המחזק השלילי

גישות קלאסיות לגבי תפקיד למידת , צד שנימ. להימנע מרגשות עצב מוביל להתפתחות הדיכאון

, בדיכאון מתמקדות דווקא בגירויי מעורר החרדה כמחזק שלילי) avoidance learning(ההימנעות 

 ,Suarez, Crowe & Adams, 1978; Seligman :ראה(עותית ולדיכאון שמוביל להתנהגות ההימנ

. שאלה מחקרית נוספת שעולה מתוצאות המחקר נוגעת לתפקיד למידת חיזוקים חיוביים בדיכאון).  1975

בממצאי המחקר לא עלתה עדות לתפקיד המערכות שאחראיות על התקדמות לעבר , כפי שתואר בהרחבה

תוצאות המחקר ממקדות את הבנת הדיכאון במערכות שרגישות לגירויים . ןחיזוקים חיוביים בדיכאו

לבחון את על מנת נראה כי דרוש מחקר נוסף , על כן. אברסיביים ואחראיות על התנהגויות הימנעותיות

  .דיכאוןביו החיזוקים חיוביים ללמידה מ הקשר בין
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תרבות והחינוך בחברה המודרנית ה. המחקר מדגיש את תפקיד הנטייה להימנעות בדיכאון, לסיכום

גדלים לתוך  יתתרבות המערבהבני .  מטפחים את האשלייה כי המצב שבו הכל יהיה טוב הינו בר השגה

. כל עוד הם מוכנים להתאמץיגיעו ואליהם הם , שהם נטולי כאב נפשי" החיים הטובים"נראטיב של 

. נעים או מעורר פחד פיזית וריגשית האדם גדל עם הנחה לא מודעת שניתן לברוח ולהתרחק ממה שלא

. הרצון שלא לחוות את הכאב והחרדה שבכישלון דוחף את האדם להימנעות כדי לנסות לברוח מהכאב

והאדם נשאר ללא חיזוקים , אך החרדה מפני הכאב נשמרת, ההימנעות זוכה לחיזוק שלילי בטווח הקצר

ייקובסון מרטל 'ציה ההתנהגותית של גתוצאות המחקר משתלבות היטב עם מודל האקטיב .חיוביים

עליה ברגישות של מערכות שאחראיות על תגובה לגירוי אברסיבי מובילה ).  2001(יאן 'ודימידג

תוצאות המחקר מדגישות . אשר מגבירה ומשמרת את סימפטומי הדיכאון, להתחזקות התנהגות הימנעותית

תמיכה בטיפול התנהגותי בדיכאון אשר מדגיש  ועל כן מהווה, את תפקיד ההתנהגות ההימנעותית בדיכאון

המחקר ממקד את הבנת הטיפול המומלץ סביב זיהוי התנהגויות . את צמצום התנהגויות ההימנעות

. מתוך קונטקסט החיים הספציפי של האדם שמתמודד עם דיכאון, ההימנעות שמתחזקות במצב של דיכאון

ולהגדיל את מוכנותו של האדם לקבל , נעויותעל ההתערבות הטיפולית לצמצם את התנהגויות ההימ

ועל ידי כך לאפשר למטופל לצאת ממעגל , ממנה הוא מנסה להימנע, ולהתמודד עם החוויה האברסיבית

   .הדיכאון
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  .המחקר שלפניך מורכב משאלות לגבי תחושות והתנהגויות
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. ההסכמה להשתתף במחקר אינה מונעת ממך להפסיק את השתתפותך בכל עת ואינה פוגעת באופן כלשהו בזכויותייך

  .את השתתפותך בכל שלב בו תחפוץתוכל להפסיק 

במקום שמך יופיע בשאלונים . זהותך תהיה זמינה לעורכי המחקר בלבד. השתתפותך במחקר תישמר בסוד

  . ובקבצים המחקריים מספר סידורי שרק לחוקרים יהיה ידוע למי הוא שייך

  ,אני מודה לך מראש על שיתוף הפעולה

  

  .ר בהתאם לתנאים שפורטו לעילקראתי את המכתב ואני מסכים להשתתף במחק

  

  ________________   שם הנבדק 

  

  ):לקבלת הפרס הכספי בלבד(כתובת אי מייל 

  

   

  :   גיל

                       

  :  תאריך

                                

  _________________ חתימה  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  BADS ,Behavioral Activation for Depression Scalesשאלון   .ב

 
בשבוע אנא קרא את משפטים הבאים וסמן בעיגול את המספר שמתאר הכי טוב עד כמה המשפט נכון עבורך 

כולל היוםהאחרון   

0 --------1 --------2 --------3 --------4 --------5 --------6  
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 בכלל לא נכון                                                              נכון לגמרי

 

  6     5     4    3     2     1    0     . נשארתי במיטה למרות שהיו דברים שהייתי אמור לעשות. 1

  6     5     4    3     2     1    0       .היו מטלות שהייתי צריך לעשות אך לא עשיתי. 2

  6     5     4    3     2     1    0      .אני חש בנוח עם כמות המטלות שהספקתי לעשות. 3

  6     5     4    3     2     1    0        . הייתי מעורב במגוון רחב של פעילויות. 4

  .הצלחתי להגיע להחלטות טובות בבחירת הפעילויות בהן עסקתי ומצבים אליהם נכנסתי. 5

                0    1     2     3    4     5     6  

    .בתי לעצמי ליום מסוייםאחת מהמטרות שהצ הייתי אקטיבי אבל לא הצלחתי להשיג אף. 6

0    1     2     3    4     5     6  

  6     5     4    3     2     1    0      .הייתי אקטיבי והשגתי את המטרות שהצבתי לעצמי. 7

  6     5     4    3     2     1    0    .רוב פעולותיי היו במטרה לברוח או להימנע ממשהו לא נעים. 8

  6     5     4    3     2     1    0    .ועדו למנוע תחושת עצב או רגשות מכאיביםעשיתי דברים שנ. 9

  6     5     4    3     2     1    0        .ניסיתי לא לחשוב על דברים מסויימים. 10

  6     5     4    3     2     1    0    .עשיתי דברים שהיו קשים עבורי כדי להשיג את מטרותיי. 11

  6     5     4    3     2     1    0    .שהו שהיה קשה עבורי אבל הדבר היה שווה את זהעשיתי מ. 12

  6     5     4    3     2     1    0      .ביליתי הרבה זמן בעודי  חושב שוב שוב על בעיותיי.  13

    .ניסיתי לחשוב על פיתרונות לבעיות שלי אבל לא פעלתי למימוש הפיתרונות. 14

0    1     2     3    4     5     6  

ועל דברים רעים נוספים , על טעויות שעשיתי, על אנשים שפגעו בי, ביליתי הרבה זמן בעודי חושב על עברי. 15

  6     5     4    3     2     1    0              . שקרו לי

  6     5     4    3     2     1    0        .לא פגשתי אף אחד מחבריי במהלך השבוע. 16

  6     5     4    3     2     1    0    .הייתי שקט ומכונס בעצמי גם ליד אנשי שאני מכיר היטב. 17

  6     5     4    3     2     1    0    .אף על פי שהיו לי הזדמנויות לכך, לא הייתי חברותי לאנשים. 18

  6     5     4    3     2     1    0        .הרחקתי אנשים מעצמי עם השליליות שלי. 19

  6     5     4    3     2     1    0      .עשיתי דברים כדי להרחיק את עצמי מאנשים אחרים. 20

  .לעבודה בגלל שהייתי עייף מדי או בגלל שהרגשתי שלא מתאים לי ללכת/לא הלכתי ללימודים. 21

                 0    1     2     3    4     5     6  
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    .גלל שלא הייתי אקטיבי במידה בה הייתי צריך להיותתחומי האחריות שלי נפגעו ב. 22

0    1     2     3    4     5     6  

  6     5     4    3     2     1    0        .תכננתי את הפעילויות היומיות שלי. 23

  6     5     4    3     2     1    0  .הייתה לי נטייה לבחור בפעילויות שהסיחו את דעתי מלהרגיש רע. 24

  6     5     4    3     2     1    0  .התחלתי להרגיש רע כשאנשים מסביבי ביטאו רגשות או חוויות שליליות. 25

  

  :פירוט הסולמות

  3,4,5,7,11,12, 23:פריטים activationסולם 

   8,9,10,13,14,15,24,25: פריטים avoidance/ruminationסולם 

 1,2,6,21,22 :פריטים work/school impairment  סולם

  6,17,18,19,20: פריטים social impairmentסולם 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  
  
 BIS\BAS :Behavioral Inhibition scales & Behavioral Activation Scalesשאלון  .ג
  
  

  :אנא ציין את מידת הסכמתך עם כל אחד מהמשפטים הבאים
  מאד             מאד לא 

  מסכים                       מסכים                                                                  
  1  משפחה היא הדבר הכי חשוב בחיים. 1

 
2 3 4  

 
רק לעיתים רחוקות אני , אפילו  אם משהו רע עומד לקרות לי. 2

 .מרגיש פחד או עצבנות
1  

 
2 3 4  
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  .אני עושה מאמצים גדולים כדי להשיג משהו שאני רוצה. 3
 

1  
 

2 3 4  
 

  1 .כאשר אני מצליח במשהו אני אוהב לדבוק בו. 4
 

2 3 4  
 

  1 .אני תמיד מוכן לנסות משהו חדש אם אני חושב שזה יהיה כיף. 5
 

2 3 4  
 

  .חשוב לי איך אני מתלבש. 6
 

1  
 

2 3 4  
 

  1 .אני נרגש ומלא אנרגיה כאשר אני משיג משהו שאני רוצה בו. 7
 

2 3 4  
 

  1 וד מביקורת או נזיפותאני נוטה להיפגע מא. 8
 

2 3 4  
 

פי העיקרון של -כאשר אני מנסה להשיג משהו אני פועל על. 9
 ".המטרה מקדשת את האמצעים"

1  
 

2 3 4  
 

  1 .לעיתים קרובות אני עושה משהו רק מכיוון שזה יכול להיות כיף. 10
 

2 3 4  
 

  1 .למשל להסתפר, קשה לי למצוא זמן לעשות דברים. 11
 

2 3 4  
 

אני קופץ , כאשר אני מזהה הזדמנות להשיג משהו שאני רוצה. 12
 .עליה מיד

1  
 

2 3 4  
 

אני חש מודאג או מצוברח כאשר אני חושב או יודע שמישהו כועס . 13
 .עלי

1  
 

2 3 4  
 

  1 .אני מתרגש מייד, כשאני נתקל בהזדמנות שמוצאת חן בעיני. 14
 

2 3 4  
 

  1 .מפולסיבילעיתים קרובות אני פועל באופן אי. 15
 

2 3 4  
 

זה בדרך כלל די , אם אני חושב שמשהו לא נעים עומד לקרות. 16
 .מלחיץ אותי

1  
 

2 3 4  
 

  1 .לעתים קרובות אני תוהה למה אנשים מגיבים כפי שהם מגיבים. 17
 

2 3 4  
 

  1 .זה מאוד משפיע עליי, כאשר קורים לי דברים טובים. 18
 

2 3 4  
 

  1 .מרגיש שנכשלתי במשימה כלשהיאני מודאג כאשר אני . 19
 

2 3 4  
 

  1 .אני משתוקק להתרגשויות ולתחושות חדשות. 20
 

2 3 4  
 

  1 .אני בדרך כלל לא בורר באמצעים כדי להשיג משהו שאני רוצה. 21
 

2 3 4 

  1 .יש לי מעט מאוד פחדים בהשוואה לחבריי. 22
 

2 3 4  
 

  1 .זכייה בתחרות תרגש אותי מאוד. 23
 

2 3 4  
 

  1 .אני מודאג מהאפשרות שאעשה טעויות. 24
 

2 3 4  
 

  

   :פירוט סולמות

 .24 ,22 ,19 ,16 ,13 ,8 ,2: פריטיםBIS, -סולם מערכת ה
  

  23 ,21 ,20 ,18 ,15 ,14 ,12 ,10 ,9 ,7 ,5 ,4 ,3: פריטיםBAS, -סולם מערכת ה
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  EROS ,Environmental Reward Observation Scaleשאלון . ד

  

  .ורים של התנהגויות ותחושות אשר אנשים משתמשים בהם על מנת לתאר את עצמםלפניך תיא

ולא , נסה לתאר את עצמך באופן כללי בהווה.  עד כמה תיאורים אלה מתארים אותך, בעזרת הסקאלה, אנא ציין

  . השתדל לקרוא היטב את התיאור ונסה לא לדלג על שאלות. איך היית רוצה להיות בעתיד

  

  :סולם דירוג

1 --------2 --------3 --------4  

  מסכים מאד      לא מסכים

  

  4----- 3----- 2----- 1        .הרבה פעילויות בחיי גורמות לי הנאה .1

 4----- 3----- 2----- 1      .בזמן האחרון הבנתי שהרבה חוויות גורמות לי אי נחת .2

 4- ----3----- 2----- 1  .את החיים שלי יבאופן כליי אני מאד מסופק מהאופן שבו אני חי .3

 4----- 3----- 2----- 1            .קל לי למצוא הנאות בחיי .4

 4----- 3----- 2----- 1    .נדמה לי שלאנשים אחרים יש חיים מלאים יותר מהחיים שלי .5

 4----- 3----- 2----- 1    .פעילויות שבעבר נהניתי מהן אינן משביעות אותי כיום .6

 4----- 3----- 2----- 1      .הייתי רוצה למצוא תחביבים שיוסיפו הנאה לחיי .7

 4----- 3----- 2----- 1            .אני מסופק מן הישגים שלי .8

 4----- 3----- 2----- 1              .חיי משעממים .9

  4----- 3----- 2----- 1      .לדברים שאני עושה יש בדרך כלל תוצאות חיוביות .10

 

  RFQ ,Regulatory Focus Questionnaire, שאלון. ה

  

י /והקף, י בעיון כל אחד מההיגדים/קרא. יםתחושות ומצב, לפניך מספר היגדים המתארים מחשבות

  .בעיגול את המספר המציין באיזו מידה ההיגד נכון עבורך

  

  . ת במניעת התרחשותם של אירועים שליליים בחיי/אני ממוקד, באופן כללי. 1
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       10--------9 --------8 --------7 --------6 --------5 --------4 --------3 --------2 --------1  

כלל לא נכון                                   ן מאוד לגבינכו
  לגבי

 

  . ה שמא לא אעמוד במחוייבויות ובתחומי האחריות שלי/אני חרד. 2

       10--------9 --------8 --------7 --------6 --------5 --------4 --------3 --------2 --------1 

כון כלל לא נ                                  נכון מאוד לגבי
  לגבי

 
  . ת לעיתים קרובות איך אממש את התקוות והשאיפות שלי/אני מדמיין. 3

       10--------9 --------8 --------7 --------6 --------5 --------4 --------3 --------2 --------1 

כלל לא נכון                                   נכון מאוד לגבי
  לגבי

  

  . ת שאהיה בעתיד/אדם שאני מפחדת לעיתים קרובות על ה/אני חושב. 4

       10--------9 --------8 --------7 --------6 --------5 --------4 --------3 --------2 --------1 

כלל לא נכון                                   נכון מאוד לגבי
  לגבי

  

   .ת לעיתים קרובות על האדם שאני רוצה להיות בעתיד באופן אידיאלי/אני חושב. 5

       10--------9 --------8 --------7 --------6 --------5 --------4 --------3 --------2 --------1 

כלל לא נכון                                   נכון מאוד לגבי
  לגבי

 

  . ת בדרך כלל בהצלחות שאני מקווה להשיג בעתיד/אני מתמקד. 6

       10--------9 --------8 --------7 --------6 ------ --5 --------4 --------3 --------2 --------1 

כלל לא נכון                                   נכון מאוד לגבי
  לגבי

  

  

  

 

  . ת לעיתים קרובות שמא לא אשיג את שאיפותיי האקדמיות/אני דואג. 7

       10--------9 --------8 --------7 --------6 --------5 --------4 --------3 --------2 --------1 

כלל לא נכון                                   נכון מאוד לגבי
  לגבי

  
  . ה להצליח מבחינה אקדמית/ת לעיתים קרובות על הדרך בה אני יכול/אני חושב.  8

       10--------9 --------8 --------7 --------6 --------5 --------4 --------3 --------2 --------1 
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כלל לא נכון                                   נכון מאוד לגבי
  לגבי

  

  . ת שיקרו לי/ת את עצמי חווה דברים רעים שאני מפחד/אני מדמיין, לעיתים קרובות. 9

       10--------9 --------8 --------7 --------6 --------5 --------4 --------3 --------2 --------1 

כלל לא נכון                                   נכון מאוד לגבי
  לגבי

  

  . ת לעיתים קרובות על איך אוכל למנוע כישלונות בחיי/אני חושב. 10

       10--------9 --------8 --------7 --------6 --------5 --------4 --------3 --------2 --------1 

כלל לא נכון                                   נכון מאוד לגבי
  לגבי

  

 . את שאיפותיי האקדמיות מטרתי העיקרית באוניברסיטה כיום היא להשיג. 11

       10--------9 --------8 --------7 --------6 --------5 --------4 --------3 --------2 --------1 

כלל לא נכון                                   נכון מאוד לגבי
  לגבי

  

  .מטרתי העיקרית באוניברסיטה כיום היא להימנע מלהיות כישלון אקדמי. 12

       10 --------9 --------8 --------7 --------6 --------5 --------4 --------3 --------2 --------1 

כלל לא נכון                                   נכון מאוד לגבי
  לגבי

  

   –" אני האידאלי"אני רואה את עצמי כאדם ששואף בראש ובראשונה להגיע ל. 13

 . משאלותיי ושאיפותיי, להגשים את תקוותיי      

       10--------9 --------8 --------7 --------6 --------5 --------4 --------3 --------2 --------1 

כלל לא נכון                                   נכון מאוד לגבי
  לגבי

  

  

  

  

                                 –להיות " ת/חייב"אני רואה את עצמי כאדם ששואף בראש ובראשונה להגיע להיות מי שאני . 14

  . למלא את מטלותיי וחובותיי ולעמוד בתחומי האחריות שלי      

       10--------9 --------8 --------7 --------6 --------5 --------4 --------3 --------2 --------1 

כלל לא נכון                                   נכון מאוד לגבי
  לגבי
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  . חיוביות בחיי ת להשיג תוצאות/אני מכוון, באופן כללי. 15

       10--------9 --------8 --------7 --------6 --------5 --------4 --------3 --------2 --------1 

כלל לא נכון                                   נכון מאוד לגבי
  לגבי

  

  . ת את עצמי חווה דברים טובים שאני מקווה שיקרו לי/אני מדמיין, לעיתים קרובות. 16

       10--------9 --------8 --------7 --------6 --------5 --------4 --------3 --------2 --------1 

כלל לא נכון                                   נכון מאוד לגבי
  לגבי

  

  .ת יותר כלפי השגת הצלחות מאשר כלפי מניעת כישלונות/אני מכוון, באופן כללי. 17

       10--------9 --------8 --------7----- ---6 --------5 --------4 --------3 --------2 --------1 

כלל לא נכון                                   נכון מאוד לגבי
  לגבי

  

   :פירוט סולמות
  .3,5,6,7,8,11,13,15,16,17פריטים  -Promotionסולם מערכת 
  .1,2,4,9,10,12,14פריטים  - Preventionסולםמערכת  

  
  
  
  
 
 
 DASS ,Stress Scales Depression Anxietyשאלון  . ו
  

 במהלך מצבך את מתארת האמירה כמה עדהמציין  3או  2, 1, 0 מספר בעיגול ןוסמ אמירה כל בבקשה קרא

  .המידה על יתר אמירה כל על להתעכב צורך אין  .שגויה או נכונה תשובה אין .האחרון השבוע

  

  :הדרוג סולם

  כלל מצבי את מתארת לא האמירה  0

  מהזמן בחלק או, חלקי באופן מצבי את ארתמת האמירה 1 

  מהזמן ניכר בחלק או ,ניכר באופן מצבי את מתארת האמירה 2 

   הזמן ברוב או, מאוד מצבי את מתארת האמירה 3 

  

 3 2 1 0  להירגע התקשיתי 1

 3 2 1 0  בפה ביובש חשתי 2

 3 2 1 0  חיוביתהרגשהכללחוות התקשיתי 3

 3 2 1 0 בהעדר אוויר חוסר, במיוחדמואצתנשימה, אלדוגמ(בנשימה  קושי חשתי 4
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  )מאומצת גופנית פעילות

 3 2 1 0  דבריםלעשותהכוחות לי היו לא 5

 3 2 1 0  מסוימיםלמצביםבתגובותיי להגזים נטיתי 6

 3 2 1 0  )בידיים, למשל(רעד  חשתי 7

 3 2 1 0  מדייותרמתעצבן שאני הרגשתי 8

 3 2 1 0  מעצמיצחוקואעשהלחרדהאכנסיאולבהםממצבים חששתי 9

 3 2 1 0  בחייםלצפותלמהלי שאין הרגשתי 10

 3 2 1 0  רוחקצר שאני הרגשתי 11

 3 2 1 0  להירגע התקשיתי 12

 3 2 1 0  עצבותותחושות דכדוך חוויתי 13

 3 2 1 0  במעשיילישהפריעדברכלכלפיסובלנות חסר הייתי 14

 3 2 1 0  הפאניקשללמצבובקר שאני הרגשתי 15

 3 2 1 0  דברמשוםלהתלהב הצלחתי לא 16

 3 2 1 0  נמוכהמאודהייתהכאדםהעצמית הערכתי 17

 3 2 1 0  למדיופגיע רגיש הרגשתי 18

 בקצב עלייה הרגשת, לדוגמה(גופנית פעילותללאגםליביבפעילות חשתי 19
  )לב פעימת החסרת, הלב

0 1 2 3 

 3 2 1 0  מיוחדתסיבהללאגם פוחדמ הייתי 20

 3 2 1 0  משמעותחסרישהחיים הרגשתי 21

 
  

  
   :פירוט סולמות

  .20, 19, 15, 9, 7, 4, 2פריטים  -Anxietyסולם 
 .18, 14, 12, 11, 8, 6, 1פריטים  - Stressסולם 
  .21, 17, 16, 13, 10, 5, 3פריטים  - Depressionסולם 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Big Five Inventory.  ז
  

  .לפניך תיאורים של התנהגויות ותחושות אשר אנשים משתמשים בהם על מנת לתאר את עצמם

ולא , נסה לתאר את עצמך באופן כללי בהווה.  עד כמה תיאורים אלה מתארים אותך, בעזרת הסקאלה, אנא ציין

  . השתדל לקרוא היטב את התיאור ונסה לא לדלג על שאלות. איך היית רוצה להיות בעתיד
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1 --------------------2 --------------------3 --------------------4 --------------------5  
  לא מתאר כלל                לא מתאר               לפעמים כן                  מתאר                 מתאר מאוד

  ולפעמים לא                                                                             
 

  5     4    3    2    1אני הרוח החיה במסיבות ובמפגשים                                                          .1

  5     4    3    2    1לא מוטרד מבעיות של אחרים                                                                     .2

  5     4    3    2    1יד דרוך                                                                                                  תמ .3

  5     4    3    2    1נלחץ בקלות                                                                                                 .4

  5     4    3    2    1בעל אוצר מילים עשיר                                                                                .5

  5     4    3    2    1לא מרבה לדבר                                                                                            .6

  5     4    3    2    1באנשים אחרים                                                                            מתעניין  .7

  5     4    3    2    1משאיר את חפצי מפוזרים                                                                           .8

  5     4    3    2    1                                                                               רגוע רוב הזמן               .9

  5     4    3    2    1מתקשה בהבנת רעיונות מופשטים                                                              .10

  5     4    3    2    1                                                   מרגיש בנוח בסביבת אנשים                     .11

  5     4    3    2    1מעליב אנשים                                                                                              .12

  5     4    3    2    1                                                שם לב לפרטים                                            .13

  5     4    3    2    1נוטה לדאוג                                                                                                  .14

  5     4    3    2    1                                                 יש לי דמיון עשיר                                        .15

  5     4    3    2    1נוטה להישאר מאחור ולא להתבלט                                                            .16

  5     4    3    2    1             חש אהדה לרגשותיהם של אחרים                                                 .17

  5     4    3    2    1בלגניסט                                                                                                       .18

  5     4    3    2    1     לעיתים רחוקות חש מדוכדך                                                                  .19

  5     4    3    2    1לא מתעניין ברעיונות מופשטים                                                                  .20

  5     4    3    2    1נוהג לפתוח בשיחה                                                                                      .21

  5     4    3    2    1לא מתעניין בבעיותיהם של אנשים אחרים                                                 .22

  5     4    3    2    1ניגש לביצוע מטלות ללא השתהות                                                              .23

  5     4    3    2    1                                                                             מוטרד בקלות                 .24

  5     4    3    2    1יש לי רעיונות מצוינים                                                                                .25

  5     4    3    2    1                                                                  אין לי הרבה מה לומר               .26

  5     4    3    2    1יפה נפש                                                                                                       .27

   5     4    3    2    1ומם                                        לעיתים קרובות שוכח להחזיר חפצים למק .28

   5     4    3    2    1נעשה מוטרד או מדוכדך בקלות                                                                  .29

  5     4    3    2    1                            אין לי דמיון מפותח                                                         .30

  5     4    3    2    1מדבר עם הרבה אנשים שונים במסיבות ובמפגשים                                   .31
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  5     4    3    2    1לא ממש מתעניין באנשים אחרים                                                               .32

  5     4    3    2    1אוהב סדר                                                                                                    .33

  5     4    3    2    1בעל מצבי רוח משתנים                                                                               .34

  5     4    3    2    1בין דברים מהר                                                                                        מ .35

  5     4    3    2    1לא אוהב למשוך תשומת לב לעצמי                                                             .36

  5     4    3    2    1                                                                              מקדיש זמן לאחרים      .37

  5     4    3    2    1                                                                                     ימתחמק ממטלותי .38

  5     4    3    2    1                                                          יש לי תנודות תכופות במצב הרוח     .39

  5     4    3    2    1משתמש בשפה גבוהה                                                                                  .40

   5     4    3    2    1                             לא איכפת לי להיות במרכז תשומת הלב                       .41

  5     4    3    2    1אמפטי לרגשותיהם של אחרים                                                                   .42

  5     4    3    2    1          עומד בלוחות זמנים                                                                          .43

  5     4    3    2    1מתרגז בקלות                                                                                              .44

  5     4    3    2    1 מקדיש זמן להרהורים                                                                               .45

  5     4    3    2    1שקט בחברת זרים                                                                                       .46

  5     4    3    2    1גורם לאנשים להרגיש בנוח                                                                         .47

   5     4    3    2    1קפדן ומדויק בעבודתי                                                                                 .48

  5     4    3    2    1מדוכדך לעיתים קרובות                                                                             .49

 5     4    3    2    1לא רעיונות                                                                                        אני מ .50
  

  

  :התאמה בין סולמות לפריטים

Extraversion- E 

Agreeableness- A  

Conscientiousness- A  

Neuroticism- N  

Openness-O  

  

  

  

sort item scale direction 
 + E אני הרוח החיה במסיבות ובמפגשים 1
 - A לא מוטרד מבעיות של אחרים 2
 + C תמיד דרוך 3
 - N נלחץ בקלות 4
 + O בעל אוצר מילים עשיר 5
 - E לא מרבה לדבר 6
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 + A מתעניין באנשים אחרים 7
 - C משאיר את חפצי מפוזרים 8
 + N רגוע רוב הזמן 9

 - O מופשטים מתקשה בהבנת רעיונות  10
 + E מרגיש בנוח בסביבת אנשים  11
 - A מעליב אנשים  12
 + C שם לב לפרטים  13
 - N נוטה לדאוג  14
 + O יש לי דמיון עשיר  15
 - E נוטה להישאר מאחור ולא להתבלט  16
 + A חש אהדה לרגשותיהם של אחרים  17
 - C בלגניסט  18
 + N לעיתים רחוקות חש מדוכדך  19
 - O לא מתעניין ברעיונות מופשטים  20
 + E נוהג לפתוח בשיחה  21
 - A לא מתעניין בבעיותיהם של אנשים אחרים  22
 + C ניגש לביצוע מטלות ללא השתהות  23
 - N מוטרד בקלות  24
 + O יש לי רעיונות מצוינים  25
 - E אין לי הרבה מה לומר  26
 + A יפה נפש  27
 - C ים קרובות שוכח להחזיר חפצים למקומםלעית  28
 - N נעשה מוטרד או מדוכדך בקלות  29
 - O אין לי דמיון מפותח  30

31 
מדבר עם הרבה אנשים שונים במסיבות  

 + E ובמפגשים
 - A לא ממש מתעניין באנשים אחרים  32
 + C אוהב סדר  33
 - N בעל מצבי רוח משתנים  34
 + O רמבין דברים מה  35
 - E לא אוהב למשוך תשומת לב לעצמי  36
 + A מקדיש זמן לאחרים  37
 - C מתחמק ממטלותיי  38
 - N יש לי תנודות תכופות במצב הרוח  39
 + O משתמש בשפה גבוהה  40
 + E לא איכפת לי להיות במרכז תשומת הלב  41
 + A אמפטי לרגשותיהם של אחרים  42
 + C יםעומד בלוחות זמנ  43
 - N מתרגז בקלות  44
 + O מקדיש זמן להרהורים  45
 - E שקט בחברת זרים  46
 + A גורם לאנשים להרגיש בנוח  47
 + C קפדן ומדויק בעבודתי  48
 - N מדוכדך לעיתים קרובות  49
 + O אני מלא רעיונות  50

  

 


