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 תקציר

השלכותיה ניכרות הן ברמת הפרט . ובפרט בעולם המערבי, השמנת יתר היא תופעה הולכת וגוברת בעולם

פעילות , דיאטות: עבור אנשים הרוצים לרדת במשקל ישנם פתרונות שונים. והן ברמות החברה כולה

, טווח הקצרכ רק ל"פתרונות אלו יעילים בד. וגם ניתוחי קיצור קיבה עבור אנשים שמנים מאוד, גופנית

בעוד שבטווח הארוך רוב האנשים שמצליחים לרדת במשקל חוזרים למשקלם ההתחלתי לאחר תקופה 

יחזרו תוך כמה , חלק ניכר מהסובלים מהשמנת יתר הנכנסים לתהליך הקשה של הורדת משקל. מסוימת

קיצור קיבה  ניתוחיעל אף שבשיטה של , הדבר נכון עבור כל שיטות ההרזיה. שנים לנקודה בה התחילו

בשל כך מעניין במיוחד לבדוק מה מייחד ומאפיין את אלו שכן מצליחים . שיעורי ההצלחה גדולים יותר

 . לשמור על הירידה במשקל לאורך זמן

בינאישיים שקשורים לירידה במשקל בטווח ו ישנם לא מעט מחקרים שניסו למצוא משתנים אישיותיים

שבדק קבוצה של אנשים ) 2009(' הוא המחקר של קנטי ושותאחד המחקרים המרכזיים בתחום . הארוך

המחקר . במכון וינגייט ופעילות גופנית דיאטהשל  עברו ניתוח קיצור קיבה וקבוצה נוספת שעברה תוכנית 

ואכילה , תמיכה חברתית, תחושת שליטה, הערכה עצמית, פחד מאינטימיות, מצא כי המשתנים נוירוטיות

 . לא בקבוצת הניתוחאך של שנה בקבוצת הדיאטה  follow-upל לאחר רגשית ניבאו ירידה במשק

של עשר  follow-up-בשרואיינו שוב , 'התבסס על מדגם הנבדקים במחקר של קנטי ושותהמחקר הנוכחי 

שני  תוך הוספת ,'במחקר הקודם של קנטי ושותהמשתנים המנבאים שנבדקו  אתבדק המחקר . שנים

. חשיבה דיכוטומית וציפיות לא ריאליות לגבי משקל ולגבי שינוי בתחומי חיים –משתנים מנבאים נוספים 

ירידה במשקל ושיפור בבריאות נפשית ובאיכות  מנבאים ל"משתנים המנבאים הנהשערה שהה הנבדק

נבדקו ההבדלים בין קבוצת הניתוח , כמו כן. לאחר עשר שנים בקבוצת הניתוח ובקבוצת הדיאטה, חיים

 .  שינוי בבריאות נפשית ושינוי באיכות חיים, ירידה במשקל: בשלושת משתני התוצאה וקבוצת הדיאטה

נבדקים שהשתתפו בתוכנית ההרזיה של מכון וינגייט מילאו  34-נבדקים שעברו ניתוח לקיצור קיבה ו 36

 נמצא כי קבוצת הניתוח ירדה יותר במשקל. שאלונים לפני תחילת תהליך ההרזיה ועשר שנים לאחר מכן

לעומת קבוצת הדיאטה ושהבדל זה הוסבר על ידי משקל התחלתי גבוה יותר בקבוצת הניתוח וכן על ידי 

נמצא שבקבוצת הניתוח חלה ירידה , כמו כן. בין שתי הקבוצותוהגיל אקונומי -הבדלים במעמד הסוציו

ככל הנראה ר הבדל זה מוסב. בניגוד לקבוצת הדיאטה, בבריאות הנפשית במהלך עשר השנים מאז הניתוח
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ממצא זה . תופעות הלוואי והסיבוכים הנגרמים כתוצאה מניתוחים לקיצור קיבהל שקשורה מצוקהעל ידי 

 . מעלה את הצורך במעקב וסיוע נפשי עבור אנשים שעברו ניתוח לקיצור קיבה

לגבי המשתנים המנבאים את תוצאות תהליך הירידה במשקל נמצא כי השינוי שחל במשתנים אישיות 

פחד מאינטימיות , הערכה עצמית, נוירוטיות: המורכב מארבעה תתי משתניםעל משתנה (נוירוטית 

אך לא הערך של משתנים אלו , תמיכה חברתית ואכילה רגשית במהלך עשר השנים, )ותחושת שליטה

השינוי שחל , אף על פי כן. ניבא את הירידה במשקל בקבוצת הדיאטה אך לא בקבוצת הניתוח, לייןבבייס

בוצת ניבא את השינוי בבריאות הנפשית ובאיכות החיים גם בק ואכילה רגשית נוירוטיתים אישיות במשתנ

יותר  ההשלכות הקליניות הנובעות מממצאים אלה הן שמומלץ להשקיע. הדיאטה וגם בקבוצת הניתוח

ופחות  ,ל אצל אנשים שעברו תהליך הרזיה"משאבים בעבודה טיפולית המתמקדת בשינוי המשתנים הנ

אנשים שעברו ניתוח לקיצור קיבה יוכלו נראה כי גם , כמו כן. במיון וסלקציה של מועמדים לפני התהליך

הקשר בין  מצא כינ, בנוסף.  שתשפיע לטובה על רווחתם הנפשית, להפיק הרבה מעבודה טיפולית כזאת

השינוי באישיות נוירוטית ובין הירידה במשקל בקבוצת הדיאטה היה מתווך לחלוטין על ידי השינוי 

שינוי דפוס בהתחלת הטיפול בממצא זה מעלה את האפשרות שיש להתמקד . במשתנה האכילה הרגשית

 . נוירוטיתבשינוי האישיות ה ובהמשך הטיפול, שהיא המשתנה הפרוקסימלי, האכילה הרגשית

גבוהה ניבאה פחות  כי חשיבה דיכוטומית נמצא, לגבי שני המשתנים החדשים שנוספו במחקר הנוכחי

לאור ממצא זה נראה .  ירידה במשקל ופחות שיפור בבריאות נפשית ובאיכות חיים בשתי קבוצות המחקר

נסים לשמור על שעבודה טיפולית שתתמקד בהגמשת הדפוס של חשיבה דיכוטומית תטיב עם אנשים המ

, על אף שנמצא קשר בין משתנה החשיבה הדיכוטומית ובין משתנה האכילה הרגשית.  ירידה במשקל

ההשערה שהקשר בין חשיבה דיכוטומית וירידה במשקל מתווך על ידי משתנה האכילה הרגשית לא 

ה עם משתנה משתנה הציפיות הלא ריאליות לגבי שינוי בתחומי חיים נמצא במתאם גבו .קיבלה אישוש

בור ע. החשיבה הדיכוטומית וכמעט ולא הוסיף שונות מוסברת במשתני התוצאה מעבר למשתנה זה

בכיוון הפוך , נמצא כי ציפיות גבוהות ניבאו יותר ירידה במשקלהמשתנה ציפיות לא ריאליות לגבי משקל 

ציפיותיהם לגבי כמות  עולה כי אין עדות לכך שיש צורך לעודד מטופלים להפחית את ממצא זהמ. למשוער

 . הירידה במשקל בתהליך הרזיה
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Abstract 

Obesity is a growing phenomenon in the world, especially in Western countries. In addition 

to the negative personal impact of being obese, obesity places a financial burden on society as 

a whole. For people who want to lose weight there are different solutions: diets, exercise, as 

well as bariatric surgeries for extremely obese people. These solutions are usually effective 

only in the short term, while in the long run most people gain back the weight they lost. This 

is true for all weight loss methods, although bariatric surgeries' success rates are greater. 

Therefore it is particularly important to identify factors that distinguish between regainers and 

maintainers.  

Many studies have found psychological and social variables that are associated with weight 

loss in the long run. One major study in the field is that of Canetti et al (2009), which 

examined two groups of subjects: one group underwent bariatric surgery, the other 

participated in a weight-loss program at the Wingate Institute. They found that neuroticism, 

fear of intimacy, self-esteem, sense of control, social support, and emotional eating predicted 

weight loss after a one-year follow-up in the diet group only.  The current study tested these 

subjects after a 10-years follow-up, while adding two new potential predictors: dichotomous 

thinking and unrealistic expectations about weight-loss and life change. In addition, the 

differences between the two groups in weight loss, mental health and quality of life 

improvement were examined.   

 36 patients who underwent bariatric surgery and 34 patients who participated in the 

Wingate's weight-loss program completed questionnaires before and 10 years after the 

weight-loss process. It was found that the surgery group dropped more weight than the diet 

group. However, this effect was explained by higher initial weight in the surgery group as 

well as socio-economic differences between the two groups. Moreover, it was also found that 
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the surgery group decreased in mental health over the course of ten years. This is probably 

related to the distress resulting from the side effects of surgery. This finding suggests the 

importance of follow-up meetings and the availability of treatment for people who underwent 

bariatric surgery.   

Regarding the variables which were found to predict weight loss, results showed that the 

change in the variables  neurotic personality (a latent variable inferred from neuroticism, self-

esteem, sense of control and fear of intimacy), social support and emotional eating, but not 

their initial values (at baseline), was found to predict weight loss in the diet group but not in 

the surgery group. Nevertheless, the change in neurotic personality was found to predict 

change in mental health and quality of life in both groups. These findings suggest that 

resources should be invested in therapy aimed at changing the variables above instead of in 

the selection of candidates before the process. Furthermore, it seems that people who have 

had bariatric surgery can benefit from this type of therapy as well.  Moreover, the association 

between the change in neurotic personality and weight loss in the diet group was fully 

mediated by the change in emotional eating.  This finding raises the possibility that 

treatments should focus initially on changing emotional eating pattern, which is the proximal 

variable, and then on changing neurotic personality.  

In addition, results have shown that high dichotomous thinking predicted less weight loss and 

less improvement in mental health and quality of life in both groups. This finding raises the 

importance of therapeutic work aimed at modifying dichotomous thinking among people 

trying to maintain weight loss. Despite the significant association between dichotomous 

thinking and emotional eating, the effect of dichotomous thinking on weight loss was not 

found to be mediated by emotional eating. Unrealistic expectations about life change were 

highly correlated with dichotomous thinking and added very little predictive value beyond the 

variance explained by dichotomous thinking. The effect of unrealistic expectations about 
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weight loss was contrary to predictions: it was found that higher expectations predicted more 

weight loss.  Therefore, no evidence has been found that patients should be encouraged to set 

more realistic weight loss goals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 מבוא

לתופעה שולית שזכתה למעט מחקר והתעסקות  )obesity(נחשבה תופעת השמנת היתר , 20-עד המאה ה

והיא , )Rossner, 2002( לא רק בעולם המערבי, בהדרגה הפכה תופעת ההשמנה לנפוצה מאוד. ציבורית

ידוע כי מספר האנשים  ,יתרה מכך. כמגיפה עולמית )WHO(מוגדרת היום על ידי ארגון הבריאות העולמי 

 ,Caballero, 2007; Haslam, Sattar & Lean( הסובלים מהשמנה ברחבי העולם רק הולך ועולה מדי שנה 

2006; James, 2008(  . 

השמנה מוגדרת כמצב רפואי שבו ישנה הצטברות של עודפי שומן בגוף הגורמת לנזקים בריאותיים 

)Haslam & James, 2005( . מידת ההשמנה מוערכת על ידי מדד הנקראBMI )Body Mass Index (

kg/m(המשלב ערכים של גובה ומשקל 
יתר -והשמנת, 30-ל 25בין  BMIעודף משקל מוגדר כערכי . )2

עולה ) WHO, 2012(מפרסומי ארגון הבריאות העולמי  .) ׂ WHO, 2012ׂ( 30 -גבוה מ BMIמוגדרת כערך 

מיליון מוגדרים  500-ומתוכם כ, ביליון מבוגרים ברחבי העולם סובלים מעודף משקל 1.4כי כיום מעל 

 . כסובלים מהשמנת יתר

תופעת ההתמודדות עם , מבחינה חברתית. לתופעת ההשמנה השלכות הן ברמת החברה והן ברמת הפרט

אנשים שמנים  ).Withrow & Alter, 2011; Wolf & Colditz, 1998(ההשמנה כרוכה במחיר כלכלי כבד 

נוטלים יותר תרופות ומבקרים יותר אצל , )לחץ דם ובעיות לב, כגון סכרת(סובלים לרוב מתחלואה נלווית 

אנשים בנוסף . ומגדיל את הכספים המושקעים בה מהווה נטל על מערכת הבריאותמה ש, רופאים

נוטים להפסיד יותר ימי עבודה והתפוקה שלהם במקום העבודה נוטה להיות נמוכה  הסובלים מהשמנה

מדינות רבות מנסות להתמודד עם ההשמנה ההולכת וגואה , יתרה מכך. )Wolf &Colditz, 1998(יותר 

 בקרבן על ידי השקעת משאבים רבים בתוכניות מניעה וטיפול וניסיון לשנות את אורח החיים של אזרחיהן

)Brennan Ramirez et al., 2006; Romon,2010( .   

עודף משקל הוא , מבחינה בריאותית. תפקודיות ופסיכולוגיות, להשמנה השלכות בריאותיות, ברמת הפרט

הפרעות נשימה , לחץ דם גבוה, סרטן, 2סכרת מסוג , מחלות לב: גורם סיכון לבעיות רפואיות רבות כגון

 ,Haslam & James(מותה מוגברת ולתוחלת חיים נמוכה יותר יתר קשורה לת-ובשל כך השמנת, ועוד
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2005; O'Brien &  Dixon, 2002  .(השמנת יתר נחשבת לגורם החמישי בחשיבותו ברשימת , למעשה

 .  ) ׂ WHO, 2012ׂ(הגורמים לתמותה בעולם 

התעסוקתי והחברתי , ידוע כי משקל עודף פוגע באיכות החיים ובתפקוד היומיומי, מבחינה תפקודית

)Wadden et al, 2001 .(יתר מדווחים -ים מהשמנתסקרים שנערכו הראו כי חלק נכבד מהאנשים הסובל

החברתי  תפקודלהפרעה ו, קושי בביצוע מטלות יומיומיות, חוסר חיוניות, על תלונות של כאבים

הפוגעים משמעותית באיכות החיים שלהם וביכולת ליהנות מפעילויות משמעותיות , והתעסוקתי

)Wadden et al, 2001 .( 

שהשתתפו בתוכנית שינוי אורח חיים שכללה דיאטה מחקר שבדק את השינוי באיכות החיים אצל נבדקים 

, מצא כי הייתה עליה באיכות החיים מיד לאחר התוכנית, )Fontaine et al, 2004(ופעילות גופנית 

הממצא המעניין של מחקר זה היה שהשיפור באיכות החיים . שנשמרה גם לאחר שנה מסיום התוכנית

מחקר נוסף שבדק את . עלו בחזרה את המשקל שירדוכשנה לאחר סיום התוכנית נשמר גם אצל אלו ש

מצא גם הוא כי , )Dixon, Dixon & O'Brien, 2001(השינוי באיכות החיים לאחר ניתוח לקיצור קיבה 

. וכי שיפור זה לא היה קשור במידת הירידה במשקל של המטופלים, היה שיפור מובהק באיכות החיים

 Kolotkin (, ם שעברו ניתוח לקיצור קיבה או תוכנית הרזיהשבדקו נבדקי, מחקרים אחרים, לעומת זאת

et al, 2001; Mamplekou et al, 2005 ( כן מצאו קשר חיובי בין מידת הירידה במשקל והשיפור באיכות

 . החיים

דיכאון ודימוי עצמי נמוך , אנשים שמנים סובלים לרוב ממצוקה נפשית, מבחינה פסיכולוגית, כמו כן

)Crocker & Major, 1989; Martin et  al 1988; Dixon, Dixon & O'Brien, 2003( , שמושפעים בין

       הסטיגמה והאפליה שקיימים בחברה כלפי אנשים שסובלים מהשמנה , השאר מהסטריאוטיפים

)Chen & Brown, 2005; Puhl & Brownell, 2001; Roehling, 1999 .( מחקר שבדק גם אנשים שעברו

מצא ירידה  )Canetti, Berry, & Elizur, 2009(תוכנית הרזיה וגם אנשים שעברו ניתוח לקיצור קיבה 

              אנליזה שנעשתה לאחרונה -מטא. ברמת המצוקה ועליה ברווחה הנפשית של הנבדקים לאחר שנה

)Blaine, Rodman, & Newman, 2007(  הראתה כי טיפולים לירידה במשקל קשורים לירידה ברמת

שורים לשינוי בהערכה וכי רק טיפולים שהביאו לירידה במשקל היו ק, הדיכאון ולעליה בהערכה העצמית

 .  העצמית בעוד שהשינוי בדיכאון לא נמצא קשור למידת הירידה במשקל
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מהאמור לעיל עולה כי לתוכניות לירידה במשקל עשויות להיות השלכות נרחבות שהינן מעבר לשיפור 

ם לאור זאת ישנ. כגון שיפור בבריאות הנפשית ובאיכות החיים, במדדים בריאותיים או פיזיולוגיים

ולכלול גם מדדים , הטוענים כי יש להרחיב את הקריטריונים להערכת תוצאות תהליך ירידה במשקל

 . )Ballantyne, 2003(נוספים מעבר לירידה עצמה במשקל 

: קיימים מגוון סוגים ושיטות טיפול שמטרתם להביא לירידה במשקל אצל אנשים הסובלים מהשמנת יתר

תרופות וניתוחים לקיצור , פעילות גופנית, נוי הרגלי אכילה ואורח חייםתוכניות התנהגותיות לשי, דיאטות

הם תוכניות המשלבות , המהווים את ברירת המחדל לטיפול בהשמנה, הטיפולים הנפוצים ביותר.  קיבה

 ,Wadden & Osei( פעילות גופנית והתערבויות התנהגותיות, )דיאטה(את המרכיבים של שינוי תזונתי 

2002; Wadden & Stunkard, 1986( . ידוע כי תוכניות המשלבות את שלושת המרכיבים יעילות יותר

בשוק קיימים מגוון של ).  ׂ NIH, 2000ׂ(לפחת בטווח הקצר , מתוכניות המתמקדות רק במרכיב אחד

ומביאים לירידה במשקל על ידי יצירת , ל"המשלבים בין המרכיבים הנ, מסחריים ולא מסחריים, טיפולים

באמצעות " מתבזבזת"לי בין כמות האנרגיה הנצרכת באמצעות אכילה ובין כמות האנרגיה היחס שלי

בשנים האחרונות החלו לשלב בשיטות אלו גם מרכיבים  ).Fisher & Schauer, 2002(פעילות גופנית 

 . )Cooper et al., 2010( אך ללא הצלחה מרובה , קוגניטיביים

) ג"ק 3-5בממוצע בין (אך היא קטנה וצנועה יחסית , הקת במשקלתוכניות אלו אמנם מביאות לירידה מוב

)Jain, 2005; Moldovan & David, 2011; Powell & Calvin, 2007( , אינה מחזיקה מעמד היא ולרוב

מחקרים הראו שרוב הנבדקים מעלים ). Turk et al., 2009; Wadden, Butryn & Wilson, 2007(זמן רב 

כ חוזרים למשקלם ההתחלתי תוך פרק זמן של שנתיים "ובד, מהמשקל שירדו תוך שנה 30-50% בממוצע

תוכניות אלו פחות יעילות עבור , כמו כן).  Turk et al., 2009; Wadden & Butryn, 2003(עד חמש שנים  

יות אלו יתרון מרכזי של תוכנ, עם זאת. )Fisher & Schauer, 2002(יתר חמורה -אלו שסובלים מהשמנת

  . הוא שהסיכון הרפואי הכרוך בהן הוא נמוך יחסית

, פחות קונבנציונאליות, בנוסף לטיפולים התנהגותיים והפסיכולוגים בהשמנה קיימות גם שיטות טיפול

שיטות אלו משמשות לרוב עבור אנשים שסובלים . תרופתית או כירורגית –שמחייבות התערבות רפואית 

או עבור אלו שנכשלו מספר פעמים בניסיון לרדת במשקל , המסכנת את בריאותם, מהשמנת יתר קיצונית

מבחינת התערבויות . )Birchall, 2002; Powell & Calvin, 2007(באמצעות השיטות הקונבנציונאליות 

אך , שעליהם לא אפרט מפאת קוצר היריעה, קיימים מספר סוגים של ניתוחים לקיצור קיבה, כירורגיות



12 

 

על ידי הגבלת כמות : ניתן לומר שהם מביאים לירידה במשקל על ידי אחת משתי דרכים באופן כללי

ניתוחי . )Colquitt, 2009(האוכל שהמטופל יכול לאכול או על ידי הפרעה לספיגת המזון בתהליך העיכול 

ב "כיולחץ דם ו, קיצור קיבה נמצאו יעילים עבור ירידה במשקל ועבור שיפור בתחלואה נלווית כגון סכרת

)Buchwald et al, 2004 .(  

ובסיבוכים , ת והקאותועל אף שניתוחי קיצור קיבה עשויים להיות מלווים בתופעות לוואי כגון צרב

 ;Colquitt, 2009(שעשויים גם להוביל למוות , ליקויים בתפקוד הקיבה ועוד, רפואיים כגון תסחיף ריאתי

Douketis et al, 2005; Maggard et al, 2005( ,יתרון אחד הוא . ישנם מספר יתרונות בשימוש בהם

אינם אשר , )Jain, 2005(שניתוחי קיצור קיבה מתאימים יותר לאנשים הסובלים מהשמנת יתר חמורה 

עבור אנשים אלו הניתוח מהווה הרבה פעמים מוצא . מסוגלים לרדת במשקל בשיטות הקונבנציונאליות

 . אחרון

קיבה הוא היעילות שלהם לעומת השיטות המשלבות דיאטה ושינוי אורח יתרון נוסף של ניתוחי קיצור 

הירידה במשקל לאחר ניתוחים לקיצור קיבה הינה גדולה יותר הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך . חיים

)Colquitt, 2009; Moldovan & David, 2011 (במחקר שערכו . בהשוואה לשיטות הקונבנציונאליות

Kruseman נמצא כי שמונה שנים לאחר הניתוח כ, נשים שעברו ניתוח לקיצור קיבה 80על ) 2010(' ושות-

בסקירה . מתוך המשקל העודף שהיה להן לפני הניתוח 50%מהנשים שמרו על ירידה של לפחות  60%

נמצא כי עבור אנשים הסובלים מהשמנת יתר ) Jain, 2005: כפי שמוזכר אצל( 'ושות  Colquittשערכו

ג במשקל בממוצע בתקופה של עד שנתיים "ק 25-44קיצור קיבה מביאים לירידה של  ניתוחי, חמורה

גם לאחר ניתוח לקיצור , אף על פי כן.  ג בממוצע לאחר כעשר שנים מהניתוח"ק 20ולירידה של , מהניתוח

  .(Shah et al., 2006)קיבה רבים אינם מצליחים לשמור על הירידה במשקל לאורך זמן  

, ה השאלה מדוע שמירה על ירידה במשקל לאורך זמן היא משימה קשה עבור רוב האנשיםעול, לאור זאת

ישנה חשיבות רבה למחקר שיעסוק בהבדלים בין אנשים . ומה מייחד את אלו שכן מצליחים בכך

, גנטיים, ולגילוי משתנים סביבתיים, שמצליחים לשמור על ירידה במשקל לאורך זמן לעומת כאלה שלא

איתור . בינאישיים ואישיותיים שקשורים ליכולת לשמור על הירידה במשקל לאורך זמן, פיזיולוגיים

, משתנים כאלה יאפשר הבנה טובה יותר של הגורמים והמשתנים המשפיעים על היכולת לרדת במשקל

הוא בעל משמעות קלינית  זה ידע. ויאפשר לנבא מי עשוי להצליח בתהליך של ירידה במשקל לאורך זמן

ן הוא יאפשר לעשות ניצול יעיל של משאבי הטיפול המוגבלים על ידי העדפה של אנשים שהסיכוי רבה שכ
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ידע כזה עשוי לעורר את מודעותם של , כמו כן. שלהם להצליח ולשמור על המשקל לאורך זמן גבוה יותר

הם  מטפלים לסיכון של חשיפת מטופלים להשלכות הפסיכולוגיות של טיפול כושל נוסף בהשמנה ממנה

זיהוי של משתנים אלו עשוי לסייע בעיצוב שיטות טיפול יעילות , בנוסף על שיפור יכולת הניבוי.  סובלים

 . שתתבססנה על שינוי המאפיינים הבעייתיים שמפריעים לשמירה על המשקל, יותר

 המחקרים. מחקרים רבים ניסו לאתר משתנים שקשורים ליכולת לשמור על הירידה במשקל לטווח הארוך

המוקדמים יותר עסקו בעיקר באיתור מאפיינים התנהגותיים של אנשים שהצליחו לשמור על הירידה 

         ) relapsers(לעומת אנשים שעלו במשקל בחזרה ) maintainers(במשקל לאחר תהליך ההרזיה 

)Klem et al, 1997; McGuire et al 1999; Wing & Hill, 2001 .(אלה הראו מחקרים , באופן לא מפתיע

השתתפו , שמרו על צריכה קלורית מאוזנתשנבדקים שהצליחו לשמור על הירידה במשקל לאורך זמן 

נבדקים שעלו בחזרה במשקל שמרו פחות על מסגרת , לעומתם. בפעילות גופנית סדירה ונשקלו באופן קבוע

). binge-eating(לה הראו אינהיביציה נמוכה יותר על התנהגותם והיו להם יותר בולמוסי אכי, האכילה

Papalazarou שעברו ניתוח לקיצור קיבהגו ממצאים דומים גם עבור נבדקים הצי' ושות   )Papalazarou 

et al., 2010 .(  

אישיותיים ובינאישיים שקשורים לשמירה , בהמשך עבר המחקר להתמקד יותר במשתנים פסיכולוגיים

כללו נבדקים שהשתתפו בתוכניות הרזיה של שינוי חלק מהמחקרים . של הירידה במשקל בטווח בארוך

נערכו ארבע סקירות מקיפות שניסו , כמו כן. אורח חיים וחלק כללו נבדקים שעברו ניתוח לקיצור קיבה

 & Elfhag & Rossner, 2005; Ohsiek(לזהות משתנים שיאפשרו לנבא שמירה על משקל לאורך זמן 

Williams, 2011; Teixeira et al, 2005; van Hout, Verschure & van Heck, 2005( . 

מספר משתנים עיקריים נחקרו ונמצאו מנבאים של שמירה על ירידה במשקל לאחר פרק זמן של בין חצי 

 ;Byrne, Cooper & Fairburn, 2003; Ohsiek & Williams, 2011(הערכה עצמית : שנה עד ארבע שנים

Palmeira et al, 2010; Teixeira et al, 2002( , דיסאינהיביציה)Ohsiek & Williams, 2011; Wing et 

al, 2008( , מוטיבציה לשינוי)Elfhag & Rossner, 2005; Teixeira et al, 2002( , תחושת שליטה או

ציפיות , )Elfhag & Rossner, 2005; Ohsiek & Williams, 2011; Tiexeira et al, 2004(יעילות עצמית 

 ,)Byrne, Cooper & Fairburn, 2003; 2004(חשיבה דיכוטומית , )Tiexeira et al, 2004( ריאליותלא 

אכילה כאמצעי , )Palmeira  et al, 2010; Texiera et al, 2004(שביעות רצון מתוצאות תהליך ההרזיה 
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 ,Byrne, Cooper & Fairburn, 2003; Canetti, Berry & Elizur, 2009; Niemeier et al(לויסות רגשי 

2007; Ohsiek & Williams, 2011( , סימפטומים רגשיים של דיכאון וחרדה)Elfhag & Rossner, 2005; 

Herpertz et al, 2004; Ohsiek & Williams, 2011; Wing et al 2008( , הפרעות פסיכיאטריות כגון

 & Canetti, Berry & Elizur, 2009; Elfhag(ותמיכה חברתית , )Kinzle et al, 2006(הפרעות אישיות 

Rossner, 2005 .( 

ישנן דעות חלוקות והממצאים , למעט משתנה האכילה רגשית, ל"עבור רוב המשתנים הנ, אף על פי כן

 ;Elfhag & Rossner, 2005; Larsen et al, 2004(לגביהם אינם חד משמעיים ולעיתים אף סותרים 

Ohsiek & Williams, 2011; Teixeira et al, 2005; van Hout, Verschure & van Heck, 2005; 

Zijlstra et al, 2009( .מחקרים מסוימים הראו כי ההערכה , עבור משתנה ההערכה העצמית, למשל

שאנשים עם ההערכה  –ומחקרים אחרים הראו ההיפך , עצמית גבוהה יותר קשורה ביותר ירידה במשקל

 Teixeira(מצליחים יותר לשמור על הירידה במשקל , בגלל משקלם העודף הסובלים יותר, עצמית נמוכה

et al, 2005 .( התקבלו ממצאים סותרים כאלה  ריאליותגם עבור המשתנים תמיכה חברתית וציפיות לא

)Teixeira et al, 2005 .( 

ים שמנבאים כיצד ייתכן שעל אף המחקר הענף בתחום עדיין מתקיימת אי בהירות ואי ודאות לגבי המשתנ

טוענים כי ) 2005(Teixeira et al -ו) 2005(' ושות van Hout? ירידה במשקל לטווח הארוךשמירה על 

חוסר אחידות בין המחקרים ובעיות מתודולוגיות שונות פוגעות ביכולות להסיק מסקנות חד משמעיות 

מחקרים שונים מדדו את היעילות של תהליך הירידה במשקל באופנים , למשל. מהממצאים הקיימים

ם מהמחקרים רבי, כמו כן. שונים והשתמשו בכלים שונים כדי להעריך את אותם מדדים פסיכולוגיים

, קצר מדי follow-upבדקו את הנבדקים לאחר , במערכים לא מבוקרים, קטנים מדיהשתמשו במדגמים 

עדיין יש צורך במחקר נוסף  עקב כך. או לא מדדו את המנבאים לפני תחילת תהליך הירידה במשקל

 .  שיבאר את הקשרים בין משתנים אלו ובין הירידה במשקל בטווח הארוך

רים שבדקו את הקשר בין משתנים התנהגותיים או פסיכולוגיים ובין תוצאות תהליך בהמשך למחק

מספר מחקרים ניסו לקשר בין משתנים פסיכולוגיים ומשתנים התנהגותיים שקשורים , הירידה במשקל

ולבדוק מודלים מורכבים יותר של יחסי תיווך או מיתון בין משתנים פסיכולוגיים ומשתנים , לאכילה

 .   ים בהשפעה על הירידה במשקלהתנהגותי
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נבדק הקשר בין מספר גורמים התנהגותיים ופסיכו סוציאליים ) Rossner )2005-ו Elfhag בסקירה שעשו

אכילה , כי שמירה על משקל קשורה חיובית לאורח חיים אקטיבי דיווחוהם . ובין שמירה על משקל

וקשורה , יתר וניטור עצמי-על אכילת שליטה, הקפדה על ארוחת בוקר, הפחתת צריכת שומן, בריאה

קשר בין שמירה על משקל  גם על דיווחוהם , כמו כן. תחושת רעב ואכילה רגשית, שלילית להתקפי זלילה

גישה (נוקשות חשיבתית וחוסר גמישות , מוטיבציה לירידה במשקל: כגון, ובין משתנים פסיכו סוציאליים

, תמודדות אדפטיביים ויכולת להתמודד עם סטרסדרכי ה, תמיכה חברתית, ")הכל או כלום"של 

מעבר . כוחות פסיכולוגיים ויציבות, קבלת אחריות על החיים, תחושת ביטחון, יעילות עצמית, אוטונומיה

למשל הם הציעו שההשפעה של . החוקרים תיארו גם יחסים של תיווך ומיתון בין המשתנים שנסקרולכך 

, הפחתת שומן, גון הקפדה על אכילה בריאהמשתנה המוטיבציה מתווכת על ידי משתנים התנהגותיים כ

וכי המשתנים נוקשות חשיבתית ודיספוריה מתווכים על ידי התקפי זלילה וחוסר , וביצוע פעילות כגופנית

כמו כן הם הציעו שסוג הטיפול לירידה במשקל עשוי להיות משתנה ממתן של . אינהיביציה על אכילה

 . השפעת שאר המשתנים על השמירה על המשקל

 –" Big Five" -נבדק הקשר בין חמשת תכונות האישיות של ה) 2008(' ושות Provencherבמחקרם של 

איפוק (אכילה ושלוש התנהגויות  BMI-ובין ה, נעימות ומצפוניות, פתיחות לחוויה, מוחצנות, נוירוציזם

נשים שהשתתפו בתוכנית  154אצל , )חוסר אינהיביציה באכילה ורגישות לרעב, קוגניטיבי בדיאטה

מימד הנוירוציזם . הם מצאו קשרים בין תכונות האישיות והתנהגויות האכילה. טיפולית לירידה במשקל

ומימד , איפוק קוגניטיבי מימד המצפוניות ניבא יותר, ניבא באופן מובהק את שלושת התנהגויות האכילה

החוקרים הסיקו שמימדי האישית משפיעים על שמירת הירידה . הנעימות ניבא רגישות נמוכה יותר לרעב

 . במשקל באופן עקיף באמצעות השפעה על משתני האכילה שמתווכים את השפעתם

מודל של  גם הואהציע , שעליו יתבסס המחקר הנוכחי, )Canetti, Berry, & Elizur, 2009(מחקר נוסף 

המחקר בדק את הקשר בין . מרכיב התנהגותי בולטבעל תיווך משתנים פסיכולוגים על ידי משתנה 

תמיכה , פחד מאינטימיות, נוירוטיות, עצמיתהערכה (אישיותיים ובינאישיים -משתנים פסיכולוגיים

שיפור באיכות החיים והבריאות הנפשית הירידה במשקל והובין ) תחושת שליטה ואכילה רגשית, חברתית

 . לאחר שנה מתום ההשתתפות בניתוח לקיצור קיבה או בתוכנית לירידה במשקל של מכון ווינגייט

על המורכב מהמשתנים של הערכה -מבנה, הממצא המרכזי של מחקר זה היה שהמשתנה אישיות נוירוטית

ושקשר זה מתווך על ידי , נהמשקל לאחר שמנבא את הירידה ב, נוירוטיות ופחד מאינטימיות, עצמית

החוקרים . הנטייה לאכול בתגובה למצוקה רגשית ולאירועי חיים מלחיצים -האכילה הרגשית  משתנה
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לי שמתווך את הקשר בין אישיות נוירוטית וירידה אכילה רגשית היא הגורם הפרוקסימ הסבירו כי

רגשית ניבאה ירידה במשקל גם בקבוצת הניתוח על אף שאכילה , עם זאת. במשקל לאחר פרק זמן של שנה

קשר התיווך של משתנה האישיות הנוירוטית על ידי משתנה האכילה הרגשית , וגם בקבוצת הדיאטה

 . ובאופן חלקי בקבוצת הניתוח, נמצא באופן מלא רק בקבוצת התוכנית של מכון וינגייט

תמיכה חברתית , פחד מאינטימיות, ותנוירוטי, המחקר הראה כי המשתנים הערכה עצמית, נוסף לכך 

אך לא בקבוצת , ותחושת שליטה ניבאו ירידה במשקל לאחר שנה רק בקבוצת התוכנית של מכון וינגייט

תוצאות אלו מעלות את . רק משתנה האכילה הרגשית ניבא ירידה במשקל בשתי הקבוצות. הניתוח

ים לנבא הצלחה בסוג טיפול מסוים אך לא האפשרות כי משתנים פסיכולוגיים ובינאישיים מסוימים יכול

 . באחר

הסבר אפשרי נוסף לאפקט הממתן של סוג הטיפול על המשתנים האישיותיים והבין אישיים , אף על פי כן

במחקר לא היה ארוך מספיק על מנת לגלות קשרים בין  follow-up-הוא שייתכן ופרק הזמן של ה

מכיוון שלגורם של ניתוח קיצור קיבה ישנה השפעה גדולה  ,והירידה במשקל גם בקבוצת הניתוחהמנבאים 

אשר השפעתם , דבר המקשה לגלות את השפעתם של גורמים פסיכולוגים וחברתיים, על הירידה במשקל

מאלו שעברו ניתוח לקיצור קיבה מעלים בחזרה במשקל  50-60%לאחר חמש שנים מהניתוח . קטנה יותר

ארוך יותר יוכל  follow-upועל כן ייתכן שמחקר עם משך , )O'Brien &  Dixon, 2003(באופן משמעותי 

לשפוך יותר אור על התרומה של משתנים פסיכולוגיים אלו לגבי הירידה במשקל לאחר ניתוח לקיצור 

ארוך יותר עשויה להיות מועילה גם עבור קבוצת הירידה במשקל  follow-up-בדיקה ב, יתרה מכך. קיבה

של מכון וינגייט משום שהיא תאפשר לבדוק את יציבות הקשרים שנמצאו לאורך זמן ותאפשר לבדוק 

 .ניבוי של הירידה במשקל לטווח ארוך של כמה שנים

       ,מחקר המשך שלו ויהווה) 2009(' ושות המחקר הנוכחי יתבסס על מדגם הנבדקים במחקר של קנטי

המחקר הנוכחי . ארוך יותר של עשר שנים מאז הדיאטה או הניתוח שבה השתתפו הנבדקים follow-up-ב

, תמיכה ודחייה חברתית, פחד מאינטימיות, נוירוטיות, יבדוק גם את המשתנים המנבאים הערכה עצמית

וכן יוספו שני משתנים , )2009(' שנבדקו במחקר של קנטי ושות, תחושת שליטה ואכילה רגשית

משתנים אלו לא נחקרו במחקר הקודם . ריאליותחשיבה דיכוטומית וציפיות לא  –פסיכולוגיים נוספים 

 . ואני משערת שהם עשויים לתרום ולשפר את היכולת לנבא הצלחה בתהליך של ירידה במשקל
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פו ואת הרציונאל שעומד לפני שאעבור לתאר בהרחבה את שני המשתנים הפסיכולוגיים החדשים שנוס

שיכללו , )2009(' אסביר בקצרה על המשתנים המנבאים שנבדקו במחקר של קנטי ושות, מאחורי בחירתם

 ). 2004(להרחבה נוספת לגבי משתנים אלו ניתן לפנות לקנטי . גם הם במחקר הנוכחי

המשתנים . םכלל הן משתנים אישיותיים והן משתנים בין אישיי) 2009(' המחקר של קנטי ושות

משתנים אלו מתייחסים למידה שיש לאדם יחסים . הבינאישיים שנבדקו היו תמיכה ודחייה חברתית

אפקט , עלבונות, או לחלופין יחסים פוגעניים שכוללים ביקורת, שמעניקים לו תמיכה רגשית או מעשית

אותם הנפשית מחקרים רבים הראו שתמיכה חברתית משפיעה בצורה חיובית על ברי. ב"שלילי וכיו

המחקר לגבי תמיכה חברתית בהקשר של ירידה במשקל הראה , כאמור). 2004, קנטי(והפיסית של אנשים 

 ). 2004, למעט קנטי(ממצאים מעורבים ואילו משתנה הדחייה החברתית כמעט ולא נחקר 

. ותתחושת שליטה ופחד מאינטימי, הערכה עצמית, נוירוטיות: המשתנים האישיותיים שנבדקו היו

ל נמצאים במתאם גבוה זה עם זה וישנן עדויות לכך שיש בסיס "ארבעת המשתנים האישיותיים הנ

נוירוטיות היא נטייה ). Canetti, Berry, & Elizur, 2009; Judge et al, 2002(תיאורטי שמאחד ביניהם 

היא נחשבת לתכונת  ).עוינות ודיכאון, כגון חרדה(ות שליליים תית לחוש מצוקה סובייקטיבית ורגשאישיו

גם לגבי משתנה זה הממצאים אינם חד ). Costa, 1992(אישיות מרכזית במודלים לתיאור האישיות 

 ;Provencher et al, 2008(כאשר ישנם מחקרים שמצאו קשר בין נוירוטיות וירידה במשקל , משמעיים

van Hout et al, 2004(  ומחקרים שלא מצאו)Larsen et al, 2004 .(ה הנויורוטיות נמצא במתאם משתנ

לפי רוזנברג . כך שאנשים נוירוטיים נוטים להערכה עצמית נמוכה יותר, גבוה עם משתנה ההערכה העצמית

עד כמה הוא  ,הערכה עצמית היא המידה שבה אדם מתייחס לעצמו בצורה חיובית) 2004, אצל קנטי(

 ,Teixeira et al(ם ממצאים מעורבבים גם עבור משתנה זה כאמור ישנ .מעריך את כישוריו ותכונותיו

2005 .( 

משתנה זה מאפיין את מידת אי הנוחות של אדם בקשר . תומשתנה אישיותי נוסף הוא פחד מאינטימי

משתנה זה משקף . אינטימי וקיומן של תחושות של חרדה ואי נוחות במצבים של קרבה פיסית או רגשית

ישנם  הרבה . סגנון התקשרות של הימנעות המאופיין בחוסר אמון כלפי אחרים ונטיה לשמור מרחק רגשי

, קנטי(לות פסיכולוגית והתמודדות עם מצבי דחק ובין אינטימיות מחקרים שמראים על קשר בין הסתג

 ). 2009', למעט במחקר של קנטי ושות(אך משתנה זה לא נבדק בהקשר של השמנה , )2004
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תחושת שליטה נקראת לעיתים גם . המשתנה האישיותי הרביעי שנבדק היה משתנה תחושת השליטה

לגבי יכולתו לשנות אירועים בחייו בצורה משמעותית מתייחס לתפיסתו של האדם , מסוגלות עצמית

)Burger, 1989 ,ישנם מחקרים רבים שמראים על קשר בין תחושת שליטה ובין ). 2004, קנטי: בתוך

כאשר הפרט מרגיש שהתוצאות של  )2004, בתוך קנטי ,1975(לפי זליגמן . בריאותו הנפשית של האדם

. לדיכאון הובילשעשויות ל, היוזמה והרגשות, המוטיבציהמעשיו אינם בשליטתו יש לכך השלכות על 

יש תמימת דעים לגבי הקשר בין תחושת שליטה ובין , בניגוד לשאר המשתנים שלגביהם יש דעות חלוקות

 ).  Elfhag & Rosner, 2005; Tiexeira et al, 2004(ושמירה על משקל לאורך זמן 

קר הנוכחי שני משתנים נוספים שאמורים לאפיין את בנוסף למשתנים אלו נוספו במח, כפי שכבר צוין

כעת אעבור לתאר בהרחבה את שני . ריאליותחשיבה דיכוטומית וציפיות לא  –צורת החשיבה של נבדקים 

 . משתנים אלו

בנטייה חשיבה נוקשה ולא גמיש שמאופיין  היא דפוס) Dichotomous Thinking(חשיבה דיכוטומית 

ולא כרצף של , "הכל או כלום"או " טוב או רע", "שחור או לבן"בינארית של לחשוב על דברים בצורה 

בהקשר של ירידה במשקל חשיבה דיכוטומית יכולה .  )Beck, Rush & Emery, 1979, p.14(אפשרויות 

" קלוריות ביום 1000-אסור לאכול יותר מ: "למשל(להתבטא ביצירה של כללים נוקשים לגבי אכילה 

, ובכך שאכילה בריאה וירידה במשקל מקושרים להצלחה ולהישג, )'וכו" קולד וממתקיםאסור לאכול שו",

 .  בעוד שאכילת מאכלים משמינים או אי ירידה במשקל נתפסים ככישלון או חוסר יכולת

היא מקושרת להפרעות פסיכולוגיות , על אף שחשיבה דיכוטומית מאוד שימושית ונפוצה בחיי היומיום

 & Shafran, Cooper(   פרפקציוניזם, Beck, Freeman, & Davis, 1990)(ות אישיות הפרע: שונות כגון

Fairburn, 2002(,  דיכאון)Oliver & Baumgart, 1985( ,חרדה )Clark, 1986(  ,אנורקסיה                        

)Garner & Bemis, 1982( , בולימיה)(Fairburn, 1985 חשיבה דיכוטומית נמצאה גם קשורה גם . ועוד

 . )Oshio, 2009(להתנהגויות אכילה ולעמדות כלפי אוכל 

Byrne בדקו אילו משתנים פסיכולוגים קשורים להצלחה בשמירה על ירידה במשקל לאחר   )2003(' ושות

קבוצה של נשים שמנות לשעבר שירדו במשקל ושמרו על , הם גייסו שתי קבוצות של נשים. דיאטה

הם מצאו . וקבוצה של נשים שמנות שירדו במשקל אך לא הצליחו לשמור על הירידה ועלו בחזרה, הירידה
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מבדילים בין הקבוצה ששמרה על , ביניהם משתנה החשיבה הדיכוטומית, סיכולוגיםשמספר משתנים פ

 . הירידה במשקל והקבוצה שעלתה בחזרה

ערכו החוקרים , מכיוון שבדיקת המשתנים במחקר זה נעשתה לאחר תהליך ההרזיה ולא לפניו, עם זאת

יבה הדיכוטומית ומשתנים שבו נבדקו משתנה החש )Byrne, Cooper & Fairburn,  2004(מחקר המשך 

מצאו כי דפוס קוגניטיבי של חשיבה דיכוטומית מנבא  החוקרים .נוספים לפני תחילת תוכנית ההרזיה

נמצא כי חשיבה . עליה בחזרה במשקל אצל נשים שירדו במשקל באמצעות תוכנית הרזיה קהילתית

דיכוטומית גבוהה בבייסליין וכי חשיבה , דיכוטומית היתה המנבא הטוב ביותר של עליה בחזרה במשקל

 . ניבאה עליה מחדש במשקל שנה לאחר מכן

שבדק את הקשר בין חשיבה דיכוטומית וירידה במשקל בטווח הקצר אצל נשים הסובלות , מחקר אחר

לא מצא כי חשיבה דיכוטומית , התנהגותי לירידה במשקל-מהשמנת יתר שעברו טיפול קוגניטיבי

 . )Dove, Byrne & Bruce, 2009(שבועות  12לאחר תוכנית טיפולית של  בבייסליין מנבאת ירידה במשקל

? משקל אצל אנשים הסובלים מהשמנהב ירידה מדוע שחשיבה דיכוטומית תהיה קשורה לשמירה על

Byrne מציעים שאנשים עם דפוס של חשיבה דיכוטומית מפרשים כל סטייה  )2004 ,2003(' ושות

מה שמוביל , ורת האכילה הרצויה שהם קובעים לעצמם כעדות לכישלוןמהמשקל האידיאלי שלהם או מצ

פס ואם אדם שמעד ואכל יותר מדי ת. לזניחה של המאמצים לשמירה על המשקל ולעליה חוזרת במשקל

תחושות אלו מגבירות את הסיכון . כועס ומיואש, הוא ירגיש עצוב, זאת כעדות לכישלון וקטסטרופה

-ו  Dewberryתמיכה להסבר זה נמצאת במחקר של . לי האכילה הבריאיםלאכילת יתר או לזניחת הרג

Ussher )as quoted in Alberts, Thewissen & Raes, 2012, p.848 ( שהראה כי חשיבה דיכוטומית

 ". אסורים"קשורה ליותר רגשות אשמה בעקבות אכילה של מאכלים 

להתייחס אל אוכל בקטגוריות נוקשות ולא א שאנשים בעלי חשיבה דיכוטומית נוטים והסבר נוסף ה

מה שגורם למאכלים האסורים להיות יותר אטרקטיביים ונחשקים עבורם , "מותר"-ו" אסור"גמישות של 

)Mann & Ward, 2001 .(הניסיון להימנע לחלוטין ממאכל מסוים עשוי ליצור התעסקות , לפי הסבר זה

 . דפוס ההפוך של אכילת יתר של אותו מאכלשתוביל באופן אירוני ל, אובססיבית באותו מאכל

לציפיות לא ריאליות . המשתנה השני שלגביו ארחיב הוא ציפיות לא ריאליות לגבי תהליך הירידה במשקל

ציפיות לא ריאליות לגבי ירידה במשקל וציפיות לא ריאליות לגבי השינוי שיקרה במגוון  –שתי פנים 

למטופלים רבים , ינת הציפיות לגבי הירידה במשקלמבח. תחומי חיים כתוצאה מהירידה במשקל
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נמצא כי . שמתחילים תהליך של ירידה במשקל ציפיות מוגזמות לגבי כמות המשקל שהם יפחיתו בתהליך

אנשים הסובלים מהשמנה שמים , ממשקל הגוף 5-10%על אף שרופאים ממליצים על ירידה במשקל של 

 בנוסף. )Dalle Grave  et al, 2004; Foster et al, 1997(ממשקלם  30%להם כמטרה לרדת בממוצע 

עשויות להיות ציפיות לא ריאליות גם לגבי ההשלכות של לציפיות מוגזמות גבי כמות הירידה במשקל 

, אסרטיביות(הפסיכולוגי , )כוח פיסי,בריאות(כגון התחום הפיסי , הירידה במשקל בתחומי החיים השונים

עם ). אטרקטיביות עבור אחרים, תשומת לב, חיי מין, חיי חברה(החברתי ו) דיכאון ולחץ, ביטחון עצמי

 . הרוב המוחלט של המחקרים התמקדו בבדיקת משתנה הציפיות לגבי ירידה במשקל בלבד, זאת

Foster את המשקל האידיאלי, ביקשו מאנשים לדרג לפני תחילת תוכנית הירידה במשקל) 1997(' ושות ,

וגם את , המשקל שהם יהיו מוכנים לקבל והמשקל שיהיה מאכזב עבורם, המשקל שהם יהיו שמחים בו

הם מצאו כי לאחר . הפסיכולוגי והפיסי, האופן שבו הירידה במשקל תשפיע על חייהם בתחומים החברתי

הגיעו  9%רק , מהנבדקים לא הגיעו אפילו למשקל אותו הם הגדירו כמאכזב 47%שבועות של טיפול  48

רוב , כמו כן. חים איתו ואף נבדק לא הגיע למשקל אותו הוא הגדיר כאידיאלילמשקל שהם יהיו שמ

לא , עם זאת. המטופלים דיווחו על חוסר שביעות רצון מהמשקל אליו הם הגיעו בסוף תוכנית ההרזיה

התקבל פער בין הציפיות של הנבדקים לגבי שינוי בתחומי חיים ובין ההשפעה של הירידה במשקל על 

החוקרים הסיקו שקיים פער בין הציפיות של ). על פי דיווחי הנבדקים בסוף התוכנית(פועל תחומים אלו ב

וכי יש לעזור למטופלים להעריך ולקבל גם ירידות , מטופלים ובין תוצאות תהליך הירידה במשקל בפועל

שקל במחקר זה לא נבדק הקשר בין הציפיות ההתחלתיות ובין הירידה במ, עם זאת. קטנות יותר במשקל

.  כך שלא ניתן להסיק ממנו האם ציפיות גבוהות יותר מנבאות ירידה נמוכה יותר במשקל, לאחר התוכנית

Kaly מצאו תוצאות דומות לתוצאות שהתקבלו במחקרם של ) 2008(' ושותFoster  אצל נבדקים  'ושות

 .שעברו ניתוח לקיצור קיבה

כולת לשמור על המשקל לאורך תיות פוגעות ביולא מציאו ריאליותהתיאוריה הרווחת היא שציפיות לא 

. השפעה משוערת זו של שאיפות לא מציאותיות על שמירת המשקל עשויה לקבל מספר הסברים. זמן

שאיפה לירידה גדולה ומוגזמת במשקל עשויה להוביל לזלזול ולהפחתת הערך של הירידה שכן , ראשית

תמיכה להסבר . )Cooper & Fairburn, 2001(שתוביל להפסקת המאמצים לשמירה על המשקל , הושגה

זה התקבלה במחקר שהראה שהתערבות טיפולית להגדלת הסיפוק של מטופלים ממשקלם לקראת סוף 

 ).Foster et al ,2004(תוכנית ההרזיה שיפרה את שמירת הירידה במשקל אצל נבדקים שעברו אותה 
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פער גדול בין הציפיות והתוצאות בפועל עשוי ליצור אכזבה ותחושה של כישלון שישפיעו באופן , שנית

שיביאו בסופו של דבר לעליה חוזרת , מצב הרוח ותחושת היעילות העצמית, שלילי על ההערכה העצמית

יותר  על משקל גבוהשקרי לנבדקים תמיכה להסבר זה מתקבלת על ידי מחקר שמצא שדיווח . במשקל

רוח הירידה במצב , לתחושה של ערך עצמי נמוך הםגרם ל ,במהלך תוכנית הרזיהשלהם  מהמשקל האמיתי

 ). McFarlane, Polivy, & Herman, 1998(ולהפסקת ההקפדה על האכילה והדיאטה 

מטופלים שמייחסים את כל בעיותיהם לעודף המשקל ומצפים שירידה במשקל תפתור את כל , נוסף על כך 

 van(יותיהם ותשנה את חיים עשויים להתייאש ולנקוט בגישה פאסיבית כשהשינוי המיוחל לא יקרה בע

Hout el al, 2005.( 

מחקרים שבדקו תיאוריה זו לא עלו איתה בקנה אחד ואף סתרו אותה , ל"על אף ההיגיון שבהסברים הנ

)Ohsiek & Williams, 2011 .( בין ציפיות לירידה במשקל המצב כיום הוא שאין הסכמה לגבי הקשר

חלק מהמחקרים מצאו כי ציפיות לא ריאליות לגבי ). Crawford & Glover, 2012(פועל משקל והירידה ב

 Fabricatore et al, 2008; Provencher et(ירידה במשקל מנבאות אי שמירה על המשקל בתוכנית הרזיה 

al, 2007; Tiexeira et al, 2004( ,גבוהות דווקא מנבאות הצלחה גדולה יותר  חלק מצאו כי ציפיות

 ;Benyamini & Raz, 2007;  Linde et al, 2004, 2005(בתהליך של ירידה במשקל לאורך זמן 

Oettingen, & Wadden, 1991  ( וחלק לא מצאו קשר כלל בין ציפיות וירידה במשקל)Fabricature et al, 

2007; Jeffery, Wing, &  Mayer, 1998; White et al, 2007  .( 

ותוצאות תהליך הירידה  ריאליותשיבדוק את הקשר בין ציפיות לא  במחקר נוסףלפיכך נראה שיש צורך 

שני ממצאים שתומכים בתיאוריה הרווחת הם הממצא שציפיות גבוהות לגבי ירידה , עם זאת. במשקל

 Dalle Grave(במשקל בתחילת הטיפול קשורות לסיכוי גדול יותר לנשירה במהלך תוכנית לירידה במשקל 

 et al, 2005( , רמות נמוכות של רגישות לרעב ורמות והממצא כי אנשים עם ציפיות ריאליות יותר הראו

 Provencher(ני משתנים שקשורים לשמירה על משקל לאורך זמן הם שש, גבוהות של ריסון גמיש באכילה

et al, 2007  .( 

הם חשובים ומעניינים במיוחד משום שהם משתנים  ריאליותהמשתנים חשיבה דיכוטומית וציפיות לא 

ועל כן עשויות להיות להם השלכות פרקטיות בכל , ה של האדםהקשורים לאופן החשיב, קוגניטיביים

המחקר בנוגע לקשר , כמו כן. כגון טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים, הנוגע לפיתוח שיטות טיפול חדשות
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ישנה עמימות לגבי . בין משתנים אלו ובין התוצאות של תהליך הירידה במשקל נמצא עדיין בראשיתו

וכן יש צורך בבדיקת משתנים התנהגותיים שאולי קשורים , שמירה על משקלהקשר בין משתנים אלו ו

 . למשתנים אלו בהשפעה על הירידה במשקל

לבין  ריאליותהמטרה הראשית של המחקר היא לבדוק את הקשר בין חשיבה דיכוטומית וציפיות לא 

ים בקרב הנבדקים שמירה על הירידה במשקל והשיפור באיכות החיים והבריאות הנפשית לאחר עשר שנ

כי דפוס של חשיבה  שיערתי. שעברו ניתוח לקיצור קיבה או תוכנית דיאטה וספורט של מכון וינגייט

 שיערתי, כמו כן. דיכוטומית ינבא פחות שמירה על משקל ופחות עליה באיכות החיים ובבריאות הנפשית

תנבאנה פחות  –בתחומי חיים שונים הן לגבי ירידה במשקל והן לגבי שינוי  –גבוהות ריאליותשציפיות לא 

לאור הממצאים של ,  יתר על כן.  שמירה על משקל ופחות שיפור באיכות החיים והבריאות הנפשית

שמשתנה האכילה רגשית יתווך את הקשר בין שני  שיערתי, )2009(' המחקר הקודם של קנטי ושות

בי שמאופיין ברמות גבוהות של הבסיס להשערה הוא שדפוס קוגניטי. משתנים אלו והשינוי במשקל

שתוביל בסופו של , עשוי לגרום למצוקה ובשל כך לאכילה רגשית ריאליותחשיבה דיכוטומית וציפיות לא 

 . דבר לעליה חוזרת במשקל

מכיוון שהמדידה . העובדה ששני משתנים אלו נמדדו פוסט הוק היא מגבלה של המחקר הנוכחי, עם זאת

קשה יותר לשלול הסבר , כפי שהיה רצוי, שנים מאז תהליך הירידה במשקל ולא לפניועשר תיעשה בתום 

חלופי לפיו ההצלחה או הכישלון בשמירה על המשקל הם אלו שהשפיעו על הציפיות והחשיבה 

 . אדון בסוגיה זו בהרחבה בפרק הדיון. הדיכוטומית שנמדדו בתום התהליך

, של עשר שנים follow-up-רפליקציה של המחקר הקודם במטרה משנית של המחקר הנוכחי היא לעשות 

בינאישיים וחברתיים מנבאים שמירה על משקל ושיפור , דבר שיאפשר לבדוק אילו משתנים אישיים

. הן בקבוצת תוכנית הירידה במשקל והן בקבוצת הניתוח, בבריאות נפשית ואיכות חיים בטווח הארוך

גם את המשתנים הבלתי תלויים שנמצאו במחקר הקודם  נבדקו, בנוסף לשני המשתנים החדשים שהוזכרו

פחד , טיותנוירו, תמיכה ודחיה חברתית: כקשורים לירידה במשקל ושיפור בבריאות נפשית ואיכות חיים

הן לפני תהליך , משתנים אלו נמדדו בעבר. תחושת שליטה ואכילה רגשית, הערכה עצמית, מאינטימיות

זמן (והן לאחר עשר שנים מתום תהליך ההרזיה ) t1זמן (מתום תהליך ההרזיה לאחר שנה , )t0זמן (ההרזיה 

t2   .( מדידה שנעשתה לאחר שנהערכי הב השתמשתיבמחקר הנוכחי לא. 
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יכולת הניבוי של תוצאות  נבדקה) 2009(' עבור המשתנים שנבדקו במחקר הקודם שערכו קנטי ושות

את מנבאים שמירה ) t0(אם נתוני המדידה הראשונה בדיקה ה) 1: (תהליך הירידה במשקל בשתי דרכים

 עשרובדיקה האם השינוי שחל במשתנים במהלך ) 2(, תוצאות תהליך הירידה במשקל לאחר עשר שנים

מנבא את  )t0(ובין נתוני המדידה הראשונה ) t2(ההפרשים בין נתוני המדידה השלישית (השנים שעברו 

האם ישנו הבדל בין קבוצת הניתוח  בדקתי, כמו כן. לאחר עשר שנים תוצאות תהליך הירידה במשקל

 . וקבוצת הדיאטה במשתנים המנבאים הצלחה בשמירה על משקל

דחייה חברתית ואכילה רגשית , פחד מאינטימיות, שימצא קשר שלילי בין המשתנים נוירוטיות שיערתי

, שר חיובי בין המשתנים תמיכה חברתיתוק, שיפור בבריאות נפשית ובאיכות חיים, ובין ירידה במשקל

שלא יהיו הבדלים בין  שיערתי, כמו כן.  ל"הערכה עצמית ותחושת שליטה ובין שלושת משתני התוצאה הנ

הקבוצות במשתנים המנבאים ירידה במשקל ושהמשתנה אכילה רגשית יתווך את הקשר בין אישיות 

לירידה ) תחושת שליטה ופחד מאינטימיות, תהערכה עצמי, שילוב של המשתנים נוירוטיות(נוירוטית 

בין שתי קבוצות הניסוי לאחר עשר שנים בשלושת משתני  השוואתי, כמו כן.  במשקל בשתי הקבוצות

שקבוצת הניתוח תראה  שיערתי. שינוי באיכות החיים ושינוי בבריאות נפשית, ירידה במשקל: התוצאה

  . תוצאות טובות יותר בשלושת מדדי התוצאה האלו
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 יטהש

 מערך המחקר. 1

להלן (נבדקים שעברו ניתוח לקיצור קיבה  36קבוצה של : שתי קבוצות של נבדקים השתתפו במחקר

שינוי , נבדקים שהשתתפו בתוכנית הרזיה של מכון וינגייט שכללה דיאטה 34וקבוצה של ) קבוצת הניתוח

הנבדקים בשתי הקבוצות עברו את הניתוח או  ).להלן קבוצת הדיאטה(הרגלי אכילה ופעילות גופנית 

הנבדקים מילאו שאלונים לפני הניתוח או הדיאטה ומילאו שוב את כל  . תוכנית ההרזיה לפני כעשר שנים

 . השאלונים כעבור עשר שנים

 נבדקים . 2

ם נבדקי 51-ו) גברים 7-נשים ו 44(נבדקים שעברו ניתוח לקיצור קיבה בבית חולים הדסה עין כרם  51

נבדקים  36. דיווחו על משקלם ומילאו שאלונים) גברים 18-נשים ו 33(שעברו תוכנית הרזיה במכון וינגייט 

 12-נשים ו 22(נבדקים מקבוצת התוכנית של מכון וינגייט  34-ו) גברים 5-נשים ו 31(מקבוצת הניתוח 

הגיל הממוצע של , בתום המחקר. דיווחו על משקלם ומילאו שאלונים עשר שנים לאחר מכן) גברים

ת "ס( 57.28והגיל הממוצע בקבוצה של מכון וינגייט היה ) 9.8ת "ס( 45.58הנבדקים בקבוצת הניתוח היה 

לא נמצאו הבדלים מובהקים בין אלו שנשרו ובין . כל הנבדקים היו התנדבו להשתתף במחקר).  10.85

 SRVG: שני סוגים של ניתוחים בקרב אלו שעברו ניתוח לקיצור קיבה היו. הנבדקים שנשארו במחקר

)Silastic Ring Vertical Gastroplasty ()n=31 (ו-LAGB )Laparoscopic Adjustable Gastric 

Banding)  (n=5 .(שינוי , קבוצת הדיאטה של מכון וינגייט השתתפה בתוכנית מסחרית שכללה דיאטה

 . כל הנבדקים היו דוברי עברית ברמה של שפת אם. אורח חיים ופעילות גופנית

 כלי המחקר . 3

3.1     BMI 

 ירידה. ולגבי המשקל אחרי עשר שנים, הנבדקים נשאלו לגבי הגובה והמשקל לפני הניתוח או הדיאטה

לבין ) בקילוגרמים(שהוא היחס בין המשקל  Body Mass Index (BMI)במשקל נמדדה במונחים של 

מדד זה מתחשב גם בגובה ולכן הוא המדד המקובל היום במחקרים שעוסקים ). במטרים(הגובה בריבוע 
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אך לעיתים גם דווחו תוצאות עם מדד , בכל הניתוחים הסטטיסטיים נעשה שימוש במדד זה. בהשמנה

 . לצורך תיאורי בלבד) ג"בק(המשקל 

 The Dichotomous Thinking in Eating –שאלון חשיבה דיכוטומית בהפרעות אכילה      3.2

Disorder Scale (DTEDS)                                                                                                  

חשיבה : תתי סקאלות 2-פריטים ב 16הכיל במקור ) 2004(' ושות Byrneשאלון המקורי שפותח על ידי 

                        לאחר בדיקה פסיכומטרית של השאלון. דיכוטומית לגבי אכילה וחשיבה דיכוטומית כללית

)Byrne et al., 2008( פריטים 11והגרסא המתוקנת שלו מכילה , השאלון תוקן ) תתי  2-ב) 1ראה נספח

). פריטים בתת הסקאלה הכללית 7-בתת הסקאלה של חשיבה דיכוטומית לגבי אכילה ו 4(ל "הסקאלות הנ

הגרסא האנגלית של שאלון זה . השאלון תורגם לעברית על ידי כותבת העבודה בשיטה של תרגום חוזר

. )(Byrne et al., 2008קליניות  נמצאה תקפה ומהימנה והיא מתאים לשימוש באוכלוסיות קליניות ולא

: שאלון מלא(המהימנות הפנימית עבור השאלון המלא והן עבור תתי הסקאלות נבדקו ונמצאו גבוהות 

88.0=a ,79.0: תת סקאלה של אכילה=a ,86.0: תת סקאלה כללית=a .( במחקר הנוכחי

, a=84.0: תת סקאלה של אכילה, a=91.0: שאלון מלא(המהימנות הפנימית נמצאה גבוהה גם כן 

ציון גבוה משמעותו חשיבה הציון בשאלון חושב על ידי ממוצע הפריטים ו). a=87.0: תת סקאלה כללית

  .דיכוטומית גבוהה יותר

   Goals and Relative Weights Questionnaire (GRWQ)–  ריאליותשאלון ציפיות לא      3.3

החלק הראשון ). 2ראה נספח (חלקים  2-השאלון מחולק ל). 1997(' ושות Fosterשאלון שפותח על ידי 

מהו הנבדקים מתבקשים לקבוע (עוסק בציפיות לגבי הירידה במשקל ובמשמעות של משקלים שונים 

המשקל שהם יהיו מוכנים לקבל והמשקל שיהיה , המשקל שהם יהיו שמחים בו, המשקל האידילי שלהם

החלק השני מעריך את הציפיות לגבי השפעת הירידה במשקל על . פריטים 4חלק זה כולל ). מאכזב עבורם

כ "ריטים סהפ 21והוא כולל ) התחום הפסיכולוגי והתחום הפיסי, התחום החברתי: שלושה תחומי חיים

שאותם יש לדרג  )פריטים בתחום הפיסי 4-פריטים בתחום הפסיכולוגי ו 6, פריטים בתחום החברתי 11(

מהימנות מבחן . השאלון תורגם לעברית על ידי כותבת העבודה בשיטה של תרגום חוזר. 10-1בסקלה של 

אך המהימנות , )0.9עד  0.6-נעה מ(חוזר בגרסא האנגלית עבור הפריטים השונים נבדקה ונמצאה גבוהה 

והשני נמצאו ) a=94.0(המהימנות הפנימית של החלק הראשון במחקר הנוכחי .  הפנימית לא נבדקה
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תת , a=50.0: תת סקאלה פיסית, a=89.0: שאלון מלא( 1למעט תת הסקאלה הפיסית, גבוהות

בחלק ציון ה). a=92.0: תת סקאלה פסיכולוגית, a=92.0: סקאלה חברתית שבה היא הייתה בינונית

 נמוכותמשמעותו ציפיות  זהגבוה בחלק הראשון בשאלון חושב על ידי ממוצע ארבעת המשקלים וציון 

הציון בחלק השני חושב על ידי . )ד גבוה יותראדם בעל ציפיות נמוכות יותר מסתפק במשקל יע(יותר 

 . יותר גבוהותוציון גבוה משמעותו ציפיות  ממוצע הדירוגים בפריטים השונים

 שאלון קבלת תמיכה חברתית ודחייה חברתית     3.4

פריטים מודדים דחייה  8-פריטים מודדים תמיכה חברתית ו 10, פריטים 18-זהו שאלון המורכב מ

הפריטים שמודדים תמיכה חברתית ). 1985(' ושות Abbey  השאלון פותח על ידי). 3נספח ראה (חברתית 

הפריטים שמודדים דחייה . מתן מידע ותמיכה אינסטרומנטלית, הערכה, מתייחסים לתמיכה רגשית

 a(המהימנות הפנימית של תמיכה חברתית . מתייחסים לפעילויות שמחלישות את תחושת הערך העצמי

אשתמש בגרסא של . נמצאו גבוהות ) 0.86-ו 0.84נעה בין  a(ודחייה חברתית ) 0.92-ו 0.89נעה בין 

גם במחקר הנוכחי ערכי המהימנות הפנימית של . השאלון שתורגמה לעברית בשיטה של תרגום חוזר

: t2בזמן , t0 :93.0=aבזמן  -תמיכה חברתית (תמיכה חברתית ודחייה חברתית נמצאו גבוהים 

91.0=a  , בזמן  –דחייה חברתיתt0 :85.0=a  ובזמןt2 - 81.0=a .( הציון בשאלון חושב על ידי

ציון גבוה כך ש, ממוצע הפריטים שמודדים דחייה חברתית וממוצע הפריטים שמודדים תמיכה חברתית

 .יותר דחייה חברתיתבתמיכה משמעותו יותר תמיכה חברתית וציון גבוה בדחייה משמעותו 

 Shapiro Control Inventory (SCI) – שליטהשאלון      3.5

זה שאלון רב תחומי המאפשר להפיק את פרופיל השליטה של ). 1994(שאלון זה פותח על ידי שפירו 

נעשה שימוש רק בסולם של תחושת שליטה . פריטים 187השאלון הוא של דיווח עצמי וכולל . הנבדק

הצבת יעדים , מסוגלות עצמית(אשר בודקים תחושה חיובית של שליטה ) 4ראה נספח (פריטים  16שכולל 

איבוד וחוסר (וגם תחושה שלילית של שליטה ) השגה של רמה טובה של שליטה עצמית, משמעותיים

השתמשתי ). לעיתים קרובות מאוד( 7עד ) אף פעם( 1-הנבדק מדרג על פריט מ).  שליטה על עצמו ואחרים

המהימנות הפנימית של ). Shapiro, 1994(מהימן ותקף , השאלון נמצא מבחין. וסח העברי של השאלוןבנ

). 2004קנטי : בתוך, 1997, זוהר) (a=82.0(סולם תחושת השליטה בנוסח העברי נמצאה גבוהה  

                                                             
1

 ל"הסקאלה הנתת ב קטןקשורה למספר הפריטים ה יחסית ייתכן והמהימנות הנמוכה 
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 ציוןה). t2 :93.0=aבזמן , t0 :90.0=aבזמן (במחקר הנוכחי המהימנות הפנימית נמצאה גבוהה 

 . גבוה יותר בסולם משמעותו יותר תחושת שליטה בשאלון חושב על ידי סכימת ציוני הפריטים כך שציון

 Neo Personality Inventory Revised -מתוך ה  –  סולם נוירוטיות   3.6

                 שאלון זה פותח על ידי . Neo Personality Inventory Revised-סולם זה שייך לשאלון ה

Costa & McCrae )1985, 1992 ( שאחד מהם הוא נוירוטיות, גורמים 5ומתאר את האישיות על סמך .

עוינות , חרדה): 5ראה נספח (תחומים  6פריטים המייצגים  12-הסולם המקוצר של נוירוטיות מורכב מ

הנבדקים מתבקשים לדרג את מידת ההסכמה . מבוכה ופגיעות,ת אימפולסיביו, ביישנות, דיכאון, וכעס

במחקר  ).Montag & Levin, 1994a; 1994b(הנוסח העברי נמצא מהימן ותקף . 5עד  1-בסולם של מ

בשאלון חושב  ציוןה). t2 :91.0=aבזמן , t0 :86.0=aבזמן (הנוכחי המהימנות הפנימית נמצאה גבוהה 

 . גבוה בשאלון מעיד על נוירוטיות גבוהה יותר על ידי סכימת ציוני הפריטים כך שציון

 Fear of Intimacy Scale –שאלון פחד מאינטימיות  3.7

והוא מיועד לבדוק האם קיימת בעיה עם אינטימיות ) Thelen )1991-ו Descutnerסולם זה פותח על ידי 

להחליף חוויות , בשל חרדות, הפריטים בודקים את אי יכולתו של אדם. יבקשר קרוב נוכחי או עתיד

) 6ראה נספח (פריטים  35-השאלון מורכב מ. ורגשות משמעותיים עם אדם אחר אותו הוא מעריך מאוד

הכלי נמצא "). מאפיין אותי ביותר(" 5עד ") כלל לא מאפיין אותי(" 1-שהנבדקים צריכים לדרג בסולם מ

השאלון תורגם ). a=93.0ומהימנות פנימית של , r=0.89הימנות חוזרת אחרי חודש של מ(מהימן ותקף 

בזמן (במחקר הנוכחי המהימנות הפנימית נמצאה גבוהה .  )2004, קנטי(לעברית בשיטה של תרגום חוזר 

t0 :94.0=a , בזמןt2 :95.0=a .(גבוה  בשאלון חושב על ידי ממוצע ציוני הפריטים כך שציון ציוןה

 . מאינטימיותגדול יותר משמעותו פחד 

 Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE) -שאלון הערכה עצמית  3.8

כלומר , והוא משמש למדידת ההערכה העצמית של הפרט) Rosenberg )1965שאלון זה פותח על ידי 

השאלון מורכב מעשרה . הגלובאלית של האדם כלפי עצמו היא חיובית או שליליתבאיזו מידה העמדה 

a(המהימנות הפנימית שנמצאה במחקרים הייתה גבוה . השאלון נמצא תקף ומהימן). 7נספח (פריטים 

כפי שצוטט (' ושות Nadlerהשאלון תורגם לעברית בארץ על ידי ). Rosenberg, 1965) (0.96-ו 0.91בין 
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במחקר הנוכחי המהימנות הפנימית של .  a=78.0שדיווחו על מהימנות פנימית של   , )2004, קנטי: אצל

בשאלון מחושב על ידי ממוצע  ציוןה). t2 :91.0=aבזמן , t0 :89.0=aבזמן (השאלון נמצאה גבוהה 

 .יותרגבוה בשאלון משמעותו דימוי עצמי נמוך  ם כך שציוןציוני הפריטי

 שאלון אכילה רגשית      3.9

 :הנבדק נשאל האם הוא אוכל כאשר הוא). 2004(אשתמש בשאלון אכילה רגשית שפותח במחקר של קנטי 

במקור שאלון זה כלל גם פריטים . מאוכזב או מיואש, חרד, כועס, עצבני, נחמהזקוק ל, צריך פורקן עצבים

שאלון זה מורכב . של רגשות חיוביים אך הם הוצאו מהשאלון בגלל שהמהימנות עבורם הייתה נמוכה יותר

במחקר הנוכחי המהימנות הפנימית . 1או  0שעבור כל אחד מהם הציון הוא ) 8ראה נספח (משבעה פרטים 

הציון בשאלון מחושב על ידי סכימת ). t2 :88.0=aבזמן , t0 :85.0=aבזמן (אלון נמצאה גבוהה של הש

 . ציון גבוה יותר משמעותו יותר אכילה רגשיתציוני הפריטים כך ש

 Mental Health Inventory (MHI) – שאלון בריאות נפשית    3.10

פריטים המתייחסים להרגשות  38זהו שאלון דיווח עצמי בן ). Veit & Ware )1983שאלון שפותח על ידי 

: הפריטים בו מתייחסים לחמישה תחומים עיקריים). 9נספח (של מצוקה או רווחה נפשית בחודש האחרון 

רגש חיובי כללי , )פריטים 9(אובדן שליטה רגשית או התנהגותית , )פריטים 4(דיכאון , )פריטים 9(חרדה 

רווחה  –חמישה תחומים אלו מתכנסים לשני גורמים עיקרים ). פריטים 2(וקשרים רגשיים ) פריטים 11(

נמצא בסיס פסיכומטרי לשימוש בציון מסכם יחיד לכל ). פריטים 24(ומצוקה נפשית ) פריטים 14(נפשית 

-ל 0.61ית בין מחברי השאלון דיווחו על מהימנות פנימ. המהווה מדד של בריאות נפשית, הפריטים 38

המהימנות הפנימית של השאלון בגרסה העברית . 0.64-ל 0.56ועל מהימנות  מבחן חוזר שנעה בין , 0.81

במחקר הנוכחי המהימנות הפנימית נמצאה גבוהה ). עבור השאלון הכלליa=96.0(נמצאה גבוה גם היא 

בזמן , t0 :92.0=aבזמן  -עבור מצוקה , t2 :97.0=aבזמן , t0 :96.0=aבזמן  -עבור המדד הכללי (

t2 :96.0=a ,בזמן : עבור רווחהt0 :94.0=a , בזמןt2 :94.0=a  .( הציון בשאלון מחושב על ידי

 . ציון גבוה בשאלון מעיד על יותר בריאות נפשיתסכימת ציוני הפריטים כך 

 Short-Form Health Survey (SF-36) – שאלון איכות חיים     3.11

  -ו Ware פריטים שפותח על ידי  36מדובר בסולם של . זהו הסולם הנפוץ ביותר לחקר איכות חיים

Sherbourne )1992 .(הסולם מודד שמונה תחומים הקשורים לבריאות) :מגבלות בפעילות הגופנית בשל ) 1
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מגבלות בתפקוד היומיומי ) 3(, מגבלות בתפקוד החברתי בשל בעיות גופניות או רגשיות) 2(, בעיות בריאות

בשל בעיות מגבלות בתפקוד היומיומי ) 6(, בריאות נפשית) 5(, כאב פיסי) 4(, בשל בעיות בבריאות הגופנית

     השאלון הוא בעל מהימנות פנימית טובה.  ותפיסה כללית של בריאות) 8(חיוניות ) 7(, בבריאות הגופנית

)a השאלון תורגם לעברית בשיטה של תרגום . אשתמש בתרגום לעברית של השאלון). 0.94-ו 0.65בין

הנוכחי המהימנות הפנימית של השאלון נמצאה גבוהה  במחקר). 2004, קנטי: בתוך, 1997, שיין(חוזר 

ציון הציון בשאלון מחושב על ידי סכימת ציוני הפריטים כך ש).  t2 :94.0=aבזמן , t0 :91.0=aבזמן (

 . גבוה בשאלון זה משמעותו איכות חיים גבוהה יותר

 הליך . 4

הנבדקים מקבוצת ניתוח קיצור הקיבה גויסו מקרב מועמדים לניתוח קיצור קיבה במרפאה הכירורגית של 

המסוגלים למלא , גויסו אך ורק נבדקים המדברים וקוראים עברית ברמה של שפת אם. הדסה עין כרם

ב הנבדקים מקבוצת התוכנית הדיאטה גויסו מקר. רק מועמד אחד סירב להשתתף במחקר. שאלונים

כל המשתתפים בתוכנית . משתתפים בתוכנית מסחרית של ירידה במשקל ושינוי אורח חיים במכון וינגייט

כל הנבדקים בקבוצת . מהם הסכימו להשתתף 80%נשאלו לגבי מוכנותם להשתתף במחקר ובסופו של דבר 

י הנבדקים בשת. הניתוח והדיאטה התנדבו להשתתף במחקר וחתמו על טופס הסכמה להשתתף בו

לאחר עשר . לפני תחילת תהליך ההרזיה, הקבוצות דיווחו על משקלם ומילאו שאלונים בתחילת המחקר

חלק . שנים מהניתוח או ההשתתפות בתוכנית של מכון וינגייט נעשה ניסיון ליצור קשר נוסף עם הנבדקים

כימו רוב הנבדקים בשתי הקבוצות הס. מהנבדקים לא אותרו או סירבו להמשיך להשתתף במחקר

. מהנבדקים בקבוצת הדיאטה 67%-מהנבדקים בקבוצת הניתוח ו 70%:להשתתף בחלק השני של המחקר

לאחר מילוי , כמו כן. הנבדקים שהסכימו להשתתף דיווחו על משקלם ומילאו פעם נוספת את השאלונים

 .  הנבדקים שרצו בכך קיבלו סיכום כתוב של ממצאי המחקר הקודם בו השתתפו, השאלונים

  ציונאליותרהשערות המחקר האופ .5

  השערות המחקר המרכזיות  5.1

המטרה הראשונה היא לבדוק את הקשר בין חשיבה דיכוטומית וציפיות לא ריאליות ובין השינוי בשלושת 

ובין  t0-ציון ההפרש בין המדידה ב(לאחר עשר שנים , בריאות נפשית ואיכות חיים, BMI: משתני התוצאה



30 

 

t2-המדידה ב
אני משערת כי יתקבל מתאם שלילי בין המשתנים חשיבה דיכוטומית וציפיות לא ריאליות ) 2

אני משערת שיתקבל מתאם חיובי בין ציפיות , כמו כן. לגבי שינוי בתחומי חיים ובין שלושת מדדי התוצאה

אלו ובין במידה וימצא קשר בין משתנים מנבאים , כמו כן. ובין משתני התוצאה 3לגבי משקל ריאליותלא 

 .  משתנה הירידה במשקל אני משערת שקשר זה יהיה מתווך על ידי משתנה האכילה הרגשית

 השערות המחקר המשניות  5.2

דחייה  ותמיכה , פחד מאינטימיות, המטרה המשנית היא לבדוק את הקשר בין המשתנים נוירוטיות

מכיוון .  ובין השינוי בשלושת משתני התוצאה לאחר עשר שנים, ואכילה רגשית, תחושת שליטה, חברתית

ם אלו בדיקת הקשר בין מנבאי, שמשתנים אלו נמדדו הם לפני הניתוח או הדיאטה והן לאחר עשר שנים

ובין ) t0(בדיקת הקשר בין הערך של משתנים אלו בבייסליין ) א: (בשתי צורות נעשתהומשתני התוצאה 

ציון (בדיקת הקשר בין השינוי שחל במשתנים אלו במהלך עשר השנים ) ב(, השינוי במשתני התוצאה

עבור צורת הבדיקה הראשונה . ובין השינוי במשתני התוצאה) t2-ובין המדידה ב t0-בין המדידה ב 4ההפרש

דחייה חברתית , הערכה עצמית, פחד מאינטימיות, שימצא קשר שלילי בין המשתנים נוירוטיותשיערתי 

וקשר חיובי בין תמיכה חברתית ותחושת שליטה ובין השינוי , ואכילה רגשית ובין השינוי במשתני התוצאה

צא קשר בין ציון ההפרש של המנבאים ובין שימ שיערתילגבי צורת הבדיקה השנייה .  במשתני התוצאה

דחייה , הערכה עצמית, פחד מאינטימיות, כך שירידה במשתנים נוירוטיות, השינוי במשתני התוצאה

ועליה במשתנים תחושת שליטה ותמיכה חברתית תנבא יותר שיפור במשתני , חברתית ואכילה רגשית

שמשתנה האכילה הרגשית יתווך  שיערתי, )2004(בהתאם לממצאי המחקר של קנטי , כמו כן . התוצאה

, ה עצמיתכהער, מבנה על המורכב משילוב של המשתנים נוירוטיות -" אישיות נוירוטית"את הקשר בין 

  .BMI-ובין השינוי ב, פחד מאינטימיות ותחושת שליטה

משתני מטרה משנית נוספת היא לערוך השוואה בין קבוצות הדיאטה וקבוצת הניתוח בשינוי בשלושת 

שתהיה ירידה גדולה יותר במשקל בקבוצת הניתוח וכן שיהיה שיפור  שיערתי. התוצאה לאחר עשר שנים

  .גדול יותר באיכות החיים ובבריאות הנפשית בקבוצה זו

 

                                                             
2
ועבור המשתנים איכות חיים  t0-t2-ציון ההפרש חושב כ BMI-עבור משתנה ה, על מנת שציון הפרש חיובי יעיד על שיפור 

 t2-t0-ובריאות נפשית הוא חושב כ
 ערך גבוה יותר מציין פחות ציפיות מכיוון שהוא מייצג משקל מטרה גבוה וריאלי יותר   זהעבור משתנה  3
פחד ,  דחייה  חברתית, הערכה עצמית, פחד מאינטימיות, על מנת שיהיה נוח לפרש את התוצאות עבור המשתנים נוירוטיות 4

 t2-t0-ר המשתנים תמיכה חברתית ותחושת שליטה הוא חושב כועבו ,t0-t2-מאינטימיות ואכילה רגשית ציון ההפרש חושב כ
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 תוצאות

 נשירה. 1

מילאו אותם כעבור עשר  36 ,הנבדקים שמילאו את השאלונים לפני הניתוח 51מתוך , בקבוצת הניתוח

בשל ניוון של הקיבה אינה מסוגלת לאכול נבדקת אחת , נבדקת אחת נפטרה). נבדקים נשרו 15(שנים 

היותה באשפוז נבדקת נוספת נפסלה בשל , ולכן נפסלה )שנוצר בגלל סיבוך של הניתוח( ומערכת העיכול

ך וחמישה נבדקים נוספים אותרו אאותרו חמישה נבדקים לא , שני נבדקים היגרו מהארץ, פסיכיאטרי

 . סירבו להמשיך את ההשתתפות במחקר

את מילאו  34 ,שמילאו את השאלונים לפני התוכנית בוינגייט 51מתוך , של מכון וינגייט דיאטהבקבוצת ה

שמונה נבדקים , שני נבדקים ירדו מהארץ, נבדק אחד נפטר .)נבדקים נשרו 17(כעבור עשר שנים שאלונים 

 . ושישה נבדקים נוספים אותרו אך סירבו להמשיך את ההשתתפות במחקרלא אותרו 

המאפיינים של הנבדקים שנשרו ובין המאפיינים של הנבדקים  בין המחקר משתני בכל השוואות נערכו

 השוואה זו נערכה עבור המדגם הכולל של הנבדקים וכן עבור כל אחת מן הקבוצות בנפרד. שלא נשרו

ת "למדגמים ב tעבור המדגם הכולל ההשוואה נערכה באמצעות מבחן . )בתוך קבוצות הניתוח או הדיאטה(

לא נמצאו הבדלים מובהקים בין . 5וויטני-של מאן פרמטרי-א מבחן באמצעות ובתוך כל אחת מהקבוצות

בדיקת קבוצות לא בבדיקת המדגם הכללי ולא ב –אלו שנשרו ובין אלו שלא נשרו באף אחת מן ההשוואות 

במדגם הכללי ולא בתוך קבוצות  לנשירה שיטתי גורם שהיה נראה לא לפיכך.  הניתוח והדיאטה בנפרד

 . המחקר בנפרד

שונה בין קבוצת הניתוח היה מבחן חי בריבוע לאי תלות על מנת לבדוק האם שיעור הנשירה  נערך, כמו כן

הקבוצה ועל כן לא ניתן להסיק שיש הבדל בין  לא נמצא קשר בין שיעור הנשירה ובין. וקבוצת הדיאטה

 . בוצות בשיעור הנשירה של הנבדקיםהק

 

 

                                                             
כי לא ניתן לדעת אם התפלגות הדגימה  tולא ניתן לערוך מבחן ) n<25(מספר הנושרים בתוך כל קבוצה בנפרד הינו קטן  5

בהשוואה בין מאפייני הנושרים והלא נושרים במדגם הכללי מספר הנבדקים בקבוצת הנושרים מספיק , לעומת זאת. נורמאלית

 . שעוצמת המבחן שלו גדולה יותר) t(גדול על מנת לבצע מבחן פרמטרי 
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 תיאור המשתנים התלויים והבלתי תלויים במחקר. 2

, לפני הניתוח או הדיאטה). מינימום ומקסימום, סטיות תקן, ממוצעים(להלן תיאור כל משתני המחקר 

 ). 1טבלה מספר (שנים  10לאחר שנה ולאחר 

 ערכי מינימום ומקסימום, סטיות תקן, ממוצעים: תיאור משתני המחקר במדגם הכללי – 1טבלה מספר 

 )n=102(דיאטה /לפני ניתוח משתנה

 
דיאטה \עשר שנים לאחר ניתוח

)n=70( 
 

 M SD מקסימום מינימום M SD מקסימום מינימום 

 156 56 18.16 92.85 230.00 62.00 27.64 112.89 משקל

BMI 40.26 8.91 23.42 81.49 33.50 6.48 22.72 57.30 

 223.00 78.00 31.20 168.53 223.00 106.00 28.68 172.49 בריאות נפשית 

 99.27 17.52 15.87 71.31 94.89 20.44 15.49 67.79 איכות חיים 

ציון  – חשיבה דיכוטומית
 כללי

 - - - -2.37 0.76 1.00 4.00 

 4.00 1.00 0.84 2.75 --  --  אכילה -חשיבה דיכוטומית 

 4.00 1.00 0.79 2.15 --  --  כללי -חשיבה דיכוטומית 

לגבי שינוי  ריאליותציפיות לא 
 ציון כללי – בתחומי חיים

 - - - -7.41 1.53 3.14 10.00 

שינוי  – ריאליותציפיות לא 
 בתחום הפיסי

 - - - -7.68 1.56 2.00 10.00 

שינוי  – ריאליותציפיות לא 
 בתחום החברתי

 - - - -7.41 1.58 3.64 10.00 

שינוי  – ריאליותציפיות לא 
 בתחום הפסיכולוגי

 - - - -7.23 1.94 1.67 10.00 

ציפיות לא 
לגבי  ריאליות

 משקל 

 108.25 59.75 11.04 78.12- - - -  ציון כללי

משקל 
 אידיאלי

 --  -- 69.46 10.45 50.00 98.00 

משקל 
 משמח

 --  -- 74.90 10.66 55.00 105.00 

משקל 
 מקובל

 - - - -80.17 11.81 60.00 115.00 

משקל 
 מאכזב

 - - - -87.93 12.90 70.00 125.00 

 5.00 1.70 0.67 4.06 5.00 1.40 0.87 4.16 תמיכה חברתית

 3.38 1.00 0.53 1.74 3.75 1.00 0.61 1.65 דחייה חברתית

 58.00 12.00 10.27 32.09 55.00 12.00 10.00 30.27 נוירוטיות

 146 40 24.62 73.38 144.00 35.00 24.77 65.04 פחד מאינטימיות

 3.70 1.00 0.60 1.73 3.19 1.00 0.54 1.78 הערכה עצמית

 112.00 47.00 14.26 82.17 111.00 52.00 14.73 90.18 תחושת שליטה

 7.00 0.00 2.64 2.93 7.00 0.00 2.35 2.40 אכילה רגשית
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 אפיונים דמוגרפיים של אוכלוסיית המחקר. 3

נמצאו הבדלים . נבדקו הבדלים דמוגרפיים בין הנבדקים בקבוצת הניתוח והנבדקים בקבוצת הדיאטה

 ,M=45.58( הגיל הממוצע בקבוצת הניתוח. מובהקים בין הקבוצות במספר מאפיינים דמוגרפיים

SD=9.82ׂ ( היה נמוך במובהק )t(68)= -4.735, p<0.001 (מהגיל הממוצע בקבוצת הדיאטה )M=57.28, 

SD=10.85ׂ ׂ ( אחוז הנשים והגברים נמצא שונה , בנוסף .של מכון וינגייט)357.42

)1( =c , p<0.05 ( בין

, כמו כן .)נשים 64.7% -גברים ו 35.3%( וקבוצת הדיאטה )נשים 86.1%-גברים ו 13.9%( קבוצת הניתוח

 ,M=4.52( בקבוצת הדיאטה הממוצעת ההכנסה. נבחנו ההבדלים בין הקבוצות בשנות הלימוד וההכנסה

SD=1.12ׂ ׂ  ( במובהק  הייתה גדולה יותר)t(64)=-3.24, p<0.005( ההכנסה בקבוצת הניתוחמ )M=3.46, 

SD=1.48ׂ ׂ ( ,וכן מספר שנות הלימוד של קבוצת הדיאטה )M=10.968, SD=2.18ׂ (  במובהק היה גדול

)t(63)=-2.004,p<0.05( ממספר שנות הלימוד בקבוצת הניתוח )M=8.88, SD=5.40ׂ ׂ ( . הבדלים  נמצאולא

  . בין הקבוצות במשתנה של מצב משפחתי

 BMI-ה. נבדקו גם ההבדלים בין הקבוצות במשתנים שקשורים להשמנה ובעיות נפשיות בשתי הקבוצות

 BMI-המ) t(68)=6.556, p<0.001(היה גדול יותר )  M=45.98, SD=8.75ׂ(של קבוצת הניתוח ההתחלתי 

סובלים  הזמן שהנבדקיםהבדלים במשך אך לא נמצאו , )M=34.24, SD=5.86(של קבוצת הדיאטה 

 . קבלת עזרה נפשיתבהבדלים  נמצאומהשמנה ולא 

הבדלים אלו יילקחו  ,בין הקבוצות והבדלים במשקל ההתחלתי מאחר שיש הבדלים דמוגרפיים, לסיכום

, לצורך בקרת המשתנים של השכלה ושנות לימוד. בחשבון בניתוחים הסטטיסטיים של תוצאות המחקר

על מנת . אקונומי שהוא הממוצע המשוקלל של שנות לימוד והכנסה-חושב משתנה מאוחד של מעמד סוציו

עד הראשון הוכנסו כאשר בצ, לבקר את השפעתם של המשתנים הדמוגרפיים נערכו ניתוחי רגרסיה

ובשלב השני משתנה הדמי  ,ההתחלתי BMI-ומשתנה ה) גיל ומעמד סוציו אקונומי( המשתנים הדמוגרפים

 . של הקבוצה
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 ניתוח לקיצור קיבה נוספים בהשתתפות בתוכנית הרזיה או . 4

 מקבוצת הניתוח . וט מהנבדקים עברו ניתוח נוסף לקיצור קיבה או השתתפו בתוכנית הרזיה נוספתמיע

מסוג ושניים נוספים עברו ניתוח " טבעת"שלושה עברו ניתוח מסוג . חמישה נבדקים עברו ניתוח נוסף

והזמן הממוצע שעבר מאז ההשתתפות )  SD=18.16ׂ(ג "ק 111 ממוצע משקלם לפני הניתוח היה". שרוול"

נבדקים השתתפו בתוכנית נוספת גם בקבוצת הדיאטה חמישה .  ) SD=1.2ׂ(שנים  4 בניתוח הנוסף היה

אחד השתתף פעם נוספת בתוכנית של , שלושה מהם השתתפו בתוכנית של שומרי משקל. לירידה במשקל

ממוצע המשקל . מכון וינגייט ונבדקת אחת השתתפה בתוכנית של מכון אברמסון לגמילה מסוכר וגלוטן

והזמן , )SD=18.84(ג "ק 99.6 יהשל הנבדקים מקבוצת הדיאטה לפני ההשתתפות בתוכנית הנוספת ה

אף אחד מעשרת הנבדקים האלו . ) SD=1.14ׂ(שנים  4.6הממוצע שעבר מאז התוכנית הנוספת היה 

אף (לא השתתף בשיטת הרזיה ששייכת לקבוצה השנייה ) ניתוח או דיאטה(ייך לקבוצה מסוימת תהשש

הדיאטה לא השתתף בניתוח ואף נבדק מקבוצת , נבדק מקבוצת הניתוח לא השתתף בתוכנית הרזיה

 ).  לקיצור קיבה

הפעם הראשונה לבדוק את הצלחת : עבור נבדקים אלו היו שתי אופציות לבדיקת הירידה במשקל

המשקל לפני הפעם ( t0ההפרש בין המשקל בזמן חישוב על ידי  דיאטה\שהנבדקים עברו את הניתוח

או לבדוק את הצלחת , הדיאטה הנוספים\והמשקל לפני הניתוח) דיאטה\הראשונה שעברו את הניתוח

דיאטה \ההפרש בין המשקל לפני הניתוחחישוב ניתוח על ידי \הפעם השנייה שהנבדקים עברו דיאטה

ניתוח או תוכנית הרזיה  שעברואלו עבור נבדקים ו, בחרתי באופציה השנייה.  t2הנוספים והמשקל בזמן 

ולא המשקל  הניתוח או תוכנית ההרזיה העדכניים המשקל ההתחלתי שלהם הוגדר כמשקל לפנינוספים 

אמנם יש בעייתיות  ).שהוא המשקל לפני תוכנית ההרזיה או הניתוח הראשונים( t0ההתחלתי בזמן 

שנכשל בפעם הראשונה וסביר  כי הרי מי שחזר פעם נוספת על הניתוח או הדיאטה הוא מי, בהחלטה זו

ניתן לראות שעברו בממוצע ,  אך עם זאת. להניח שהוא גבוה במשתנים שמנבאים אי שמירה על המשקל

כך שאם הנבדקים הצליחו לשמור על משקלם , הרבה שנים גם מאז ההשתתפות הנוספת בניתוח או דיאטה

 ביןההנחה היא כי ישנו קשר . יציב מספיק כדי להעיד על הצלחה נראה כי השינוי, במשך פרק זמן זה

וסביר להניח , היכולת לשמור על הירידה במשקל וביןאישיותיים ובינאישיים , משתנים קוגניטיביים

, כמו כן. שקשר זה יימצא גם בניסיון השני של הנבדקים לרדת במשקל באמצעות דיאטה או ניתוח

לבדוק את הקשר בין שינוי שחל במשתנים , ניגוד לאופציה הראשונהב, האופציה השנייה תאפשר לי

   . המנבאים במהלך השנים ובין הירידה במשקל
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 בדיקת השערות המחקר. 5

ובין השינוי  ריאליותדיכוטומית וציפיות לא השערת המחקר המרכזית נוגעת לקשר בין המשתנים חשיבה 

 .)SF( ובאיכות החיים )MHI( בבריאות הנפשית, BMI-השינוי ב – t2לזמן  toבמשתני התוצאה מזמן 

תחומי שינוי בלגבי משקל וציפיות לגבי  ציפיות: תתי משתנים 2-ורכב ממ ריאליותמשתנה הציפיות הלא 

ציפיות לגבי שינוי "ככל שהציפיות לגבי שינוי בתחומי חיים גדולות יותר כך ערך תת המשתנה  .חיים

ציפיות "שהציפיות לגבי ירידה במשקל גדולות יותר כך ערך תת המשתנה וככל , גדול יותר" בתחומי חיים

שימצא שיערתי ,  על כן). משקל נמוך יותר משמעותו ציפייה לירידה גדולה יותר במשקל( קטן" לגבי משקל

שלושת השינוי בובין  לגבי שינוי בתחומי חיים ריאליותקשר שלילי בין חשיבה דיכוטומית וציפיות לא 

 לגבי שינוי בתחומי חיים ריאליותפיות לא יחשיבה דיכוטומית וצערכים גבוהים של כך ש, התוצאהמשתני 

שימצא קשר  שיערתי, כמו כן. חייםהאיכות בנפשית ודה במשקל ופחות שיפור בבריאות ינבאו פחות ירי

דם מרוצה כך שככל הא, לגבי משקל ובין השינוי בשלושת משתני התוצאה ריאליותחיובי בין ציפיות לא 

  . לעומת אדם שמצפה להגיע למשקל נמוך יותר, כך הוא ירד יותר במשקל, בוה יותרממשקל ג

השערת המחקר המשנית נוגעת לקשר בין גורמים אישיותיים ובינאישיים נוספים שנמצאו קשורים לירידה 

שית כילה רגתחושת שליטה וא, תמיכה חברתית, דחייה חברתית, פחד מאינטימיות, נוירוטיות: במשקל

משתנים  ריאליותבניגוד לחשיבה הדיכוטומית והציפיות הלא  . ל"הנ ובין השינוי בשלושת משתני התוצאה

בשתי  נעשתהבדיקת משתנים אלו ולכן , t2וגם בזמן  t0גם בזמן  –אלו נמדדו בשתי נקודות זמן מנבאים 

 ,את השינוי בשלושת משתני התוצאה ניבאה toגם האם המדידה של משתנים אלו בזמן  בדקתי ;צורות

שימצא  שיערתי. את השינוי במשתני התוצאה ניבא במשתנים אלו )t2 )t2-t0-ו t0וגם האם השינוי בין זמן 

והשיפור באיכות החיים והבריאות  ירידה במשקלהקשר חיובי בין תמיכה חברתית ותחושת שליטה ובין 

הערכה עצמית ואכילה , יה חברתיתידח, פחד מאינטימיות, כי ימצא קשר שלילי בין נוירוטיותו, הנפשית

 .הירידה במשקל והשיפור באיכות החיים והבריאות הנפשיתרגשית ובין 

הבדלים בין קבוצת הניתוח והדיאטה תוצאות תהליך הירידה במשקל ולהשערה משנית נוספת נוגעת ל

 . שינוי בבריאות הנפשיתבשינוי באיכות החיים וב, BMI-בירידה ב

באמצעות ניתוחי רגרסיה שבהם המשתנה המנובא היה אחד משלושת משתני  נבדקושלוש השערות אלו 

צעו בוניתוחי הרגרסיה . השינוי באיכות החיים והשינוי בבריאות הנפשית, BMI-השינוי ב -התוצאה 

הדמוגרפיים של גיל ומעמד המשתנים : הבאיםהמשתנים  נכנסובצורה הירארכית כך שבשלב הראשון 
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-לדוגמא ברגרסיה לניבוי השינוי ב(של משתנה התוצאה ) t0שנמדד בזמן (הערך ההתחלתי , סוציו אקונומי

BMI ערך ה הוכנס-BMI בשלב . אלו הם משתני הבקרה .ומשתנה הדמי של הקבוצה )ההתחלתי לרגרסיה

האינטראקציות בין המשתנים המנבאים ובין משתנה  שלישיהמשתנים המנבאים ובשלב ה הוכנסוני הש

שהיא (בין משתני האינטראקציה ובין משתני הדמי  תלותעל מנת למנוע בעיה של  . של הקבוצה 6הדמי

  . centering(7( כל המשתנים שהוכנסו לרגרסיה עברו מרכוז) בעיה שנוצרת בשימוש בקידוד דמי

לרגרסיה מכיוון שנמצאו מתאמים גדולים בין השינוי שחל הערך ההתחלתי של משתנה התוצאה הוכנס 

ובין הערך ההתחלתי של אותו משתנה  )SF-בהשינוי , MHI-בהשינוי , BMI-השינוי ב(במשתנה התוצאה 

ערך . 8)ציון איכות החיים ההתחלתי, ציון הבריאות הנפשית ההתחלתי, ההתחלתי BMI-ערך ה(התוצאה 

ההתחלתי בין  BMI-יות מכיוון שנמצאו הבדלים מובהקים בערך הההתחלתי הוכנס בכל הרגרס BMI-ה

 .9ת הניתוח והדיאטהוקבוצ

 מודלאותו רציתי להכניס ל 10קטן ביחס למספר המנבאיםהיה ) N=70(מכיוון שגודל המדגם הכללי 

 & capitalization on chance )Berger, 2003; Knofczynskiהיווצר מצב של ל חששתי שעלול ,הרגרסיה

Mundform, 2008( כאשר המדגם קטן הוא פחות יציב  .יחסית קטןשגודלו ריבוי מנבאים במדגם  בשל

במצב כזה . מה שעלול לעוות ולהטות את הקשרים שמתקבלים, ויותר מושפע מערכים קיצוניים מקריים

ל על מנת להפחית את ההסתברות להטיה ש יש להתאים את מספר המנבאים ברגרסיה לגודלו של המדגם

 . התוצאות

לשם כך . בשל ההסבר המתואר לעיל החלטתי לצמצם את מספר המנבאים שאכניס לרגרסיה המרובה

על מנת לנסות לקבץ  )factor analysis(נבדקו מתאמי פירסון בין המשתנים המנבאים ונערך ניתוח גורמים 

 . מספר משתנים לפקטור אחד

                                                             
 . 1-כ וקבוצת הדיאטה 0-במשתנה הדמי קבוצת הניתוח הוגדרה כ 6
כך שהממוצע של אותו משתנה הופך , מרכוז נעשה על ידי הפחתת הערך הממוצע של המשתנה מכל התצפיות של אותו משתנה 7

 .  לאפס
ההתחלתי שלו גבוה מאוד   BMI-אדם שה. מידת השינוי במשתנה התוצאה נקבעת במידה רבה על פי הערך ההתחלתי שלו 8

אדם שקיבל ציון נמוך : SF-ו MHIכך גם לגבי . ההתחלתי שלו נמוך יותר BMI-שה צפוי שהוא ירד יותר במשקל לעומת אדם
 . בסקאלה יש לו יותר אפשרות לעלות לעומת אדם שקיבל ציון גבוה ונמצא בקצה של הסקאלה

לשלול את ההסבר החלופי שההבדלים בין הקבוצות נובעים מהבדלים התחלתיים  מאפשרתהתחלתי BMI -הכנסת משתנה ה 9

 BMI-ב
אכילה , תחושת שליטה, נוירוטיות, הערכה עצמית, פחד מאינטימיות, ציפיות לא ריאליות, חשיבה דיכוטומית: המנבאים הם 10

  .תמיכה חברתית ודחייה חברתית והאינטראקציות בינם ובין משתנה הקבוצה, רגשית
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הערכה , חזקים בין ארבעת המשתנים נוירוטיותנמצאו מתאמים , המשתנים בבדיקת מתאמי פירסון בין

 :המתאמים בין ארבעת משתנים אלו מוצגים בטבלה שלהלן. 11פחד מאינטימיות ותחושת שליטה, עצמית

 פחד מאינטימיות ותחושת שליטה, הערכה עצמית, מתאמי פירסון בין המשתנים נוירוטיות – 2טבלה 

 תחושת שליטה פחד מאינטימיות עצמיתהערכה  נוירוטיות 

    1 נוירוטיות

   1 **0.805 הערכה עצמית

  1 **0.401 **0.468 פחד מאינטימיות

 1 **0.612- **0.731- **0.747- תחושת שליטה

  p<0.001** 

עם משתנה לגבי שינוי בתחומי חיים  ריאליותציפיות לא משתנה ה שלנמצא מתאם מובהק , בנוסף

אף שלכאורה הם שני על , 12לגבי משקל ריאליותציפיות הלא משתנה האך לא עם , החשיבה הדיכוטומית

 . )3המתאמים מוצגים בטבלה ( משתנה תיאורטיהמרכיבים של אותו 

 2(לגבי משקל ולגבי שינוי בתחומי חיים  ריאליותציפיות לא מתאמי פירסון בין המשתנים  – 3טבלה 

 חשיבה דיכוטומיתבין ו) תתי המשתנים

 חיים-ציפיות  משקל-ציפיות  חשיבה דיכוטומית 

   1 חשיבה דיכוטומית 

  ns 1  0.028- משקל – ריאליותציפיות לא 

 ns 1  0.056- **0.494 שינוי בתחומי חיים– ריאליותציפיות לא 

 

המתאם בין משתנים  t0בזמן .  מתאם פירסון בין המשתנים דחייה ותמיכה חברתית נמצא גבוה, כמו כן

 ).p<0.001( 0.705-הוא היה ) t2-t0(ובין ציוני ההפרש שלהם , )p<0.001( 0.667-אלו היה 

                                                             
ך מתאמים דומים בכיוונם ועוצמתם  א) t0בזמן (המתאמים בטבלה הם עבור מדידת המשתנים לפני הדיאטה או הניתוח  11

 . במשתנים אלו) t2-t0(התקבלו גם עבור ציוני ההפרש 
  ".משקל מאכזב", "משקל מקובל", "משקל משמח", "משקל חלומי: "חושב על ידי ממוצע ארבעת המשקלים 12
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פחד מאינטימיות ותחושת שליטה , הערכה עצמית, הראה כי המשתנים נוירוטיות 13הגורמים יניתוח

 -0.887-ו 0.7, 0.845, 0.9היו  toטעינות של משתנים אלו בזמן הערכי ( טעונים יחד על פקטור אחד

 -0.795-ו, 0.812, 0.787, 0.78ערכי הטעינות היו  t0-t2 ועבור ציוני ההפרש של משתנים אלו, בהתאמה

ערכי הטעינות של משתנים אלו ( המשתנים דחייה ותמיכה חברתית היו טעונים על פקטור שני ).בהתאמה

ערכי הטעינות היו  ) t0-t2(ועבור ציוני ההפרש של משתנים אלו , בהתאמה 0.885-ו  -0.86היו  t0בזמן 

לגבי שינוי  ריאליותמשתנה החשיבה הדיכוטומית ומשתנה הציפיות הלא ). בהתאמה 0.842-ו  -0.879

ומשתנה ) בהתאמה 0.865-ו 0.846ערכי טעינות של (בתחומי חיים היו טעונים יחד על פקטור שלישי 

 ).  - 0.54ערך טעינות של (טעון לבד על פקטור רביעי  היהלגבי משקל  ליותריאהציפיות הלא 

פחד , הערכה עצמית, בשל תוצאות ניתוח הגורמים והמתאמים הגבוהים בין ארבעת המשתנים נוירוטיות

 & Canetti, Berry; 2004, קנטי( מאינטימיות ותחושת שליטה וכן בשל הבסיס התיאורטי התומך בכך

Elizur, 2009( , אישיות "וליצור מהם משתנה אחד המכונה הוחלט לאחד את ארבעת המשתנים

ציון גבוה במשתנה האישיות הנוירוטית מאפיין אדם הנוטה   . )Neurotic Personality – NP( "נוירוטית

. בעל דימוי עצמי נמוך והעדר תחושת שליטה בחייו, שחושש מקרבה ואינטימיות, לדיכאונות וחרדות

. לצורך ניתוחים סטטיסטייםיש רציונאל תיאורטי והוא מאפשר לחסוך במספר המשתנים  למשתנה זה

אחרי היפוך של (ל "המשתנה החדש חושב על ידי הממוצע של הציונים המתוקננים של ארבעת הסולמות הנ

 . וכאמור ציון גבוה בו מעיד על אדם נוירוטי יותר) סולם תחושת השליטה

הגורמים והמתאם הגבוה בין תמיכה ודחייה חברתית הוחלט לאחד בין שני בשל תוצאות ניתוח , כמו כן

גם משתנה זה חושב על ידי הממוצע של . יה חברתיתידח-אימשתנים אלו למשתנה אחד של תמיכה ו

וציון גבוה בו מעיד על יותר ) בהיפוך סולם הדחייה החברתית(ל "הציונים המתוקננים של שני הסולמות הנ

  . היחות דחיתמיכה חברתית ופ

לגבי שינוי  ריאליותעל אף שנמצא מתאם בינוני בין המשתנים חשיבה דיכוטומית וציפיות לא , עם זאת

, בתחומי חיים ועל אף שהם היו טעונים על אותו פקטור הוחלט לא לאחד אותם ולבדוק אותם בנפרד

 25%למשתנים אלו חפיפה של , כמו כן. מכיוון שמשתנים אלו מהווים את מוקד העניין במחקר הנוכחי

רכיבים של משתנה גם שני המ.  ובהחלט ייתכן שיש להם השפעות נפרדות על משתני התוצאה, בשונות

                                                             
למעט חשיבה דיכוטומית וציפיות . t0-t2וניתוח שני לציוני ההפרש של ערכי המשתנים  t0ניתוח אחד עבור ערכי משתנים בזמן  13

 . בלבד ואלו הערכים שנכנסו לניתוח הגורמים t2לא ריאליות שנמדדו בזמן 
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מה שמעיד על כך שמדובר , לא אוחדו מכיוון שהמתאם ביניהם היה קרוב לאפס ריאליותהציפיות הלא 

 . בשני משתנים שונים

נשארתי עם המנבאים , ל וצמצום מספר המנבאים במודל"לאחר יצירת המשתנים המאוחדים הנ, על כן

לגבי שינוי  ריאליותציפיות לא , דיכוטומיתחשיבה , קבוצהמשתנה הדמי של ה:  שאותם בדקתי הבאים

אכילה , יה חברתיתידח-תמיכה ואי, אישיות נוירוטית, לגבי משקל ריאליותציפיות לא , בתחומי חיים

משתני שלושת עבור כל אחד מ. רגשית והאינטראקציות בין משתנה הקבוצה ושאר המשתנים המנבאים

מעבר , לכלוהניתוח הראשון היה מצומצם יותר : ניתוחים של רגרסיה הירארכית שלושה ערכתיהתוצאה 

שני תתי ( ריאליותציפיות לא , את המשתנים של חשיבה דיכוטומית ,ומשתנה הקבוצה 14למשתני הבקרה

עם משתנה הדמי של  ריאליותוהאינטראקציות של המשתנים חשיבה דיכוטומית וציפיות לא ) המשתנים

בנוסף למשתנים בניתוח המצומצם גם את  כללויותר ו יםרחב והשלישי היו השני יםחהניתו. הקבוצה

את משתנה האכילה הרגשית ואת , הדחייה החברתית -משתנה התמיכה ואי, משתנה האישיות הנוירוטית

 t0משתנים אלו הוכנסו או כערכים בזמן  – האינטראקציות בין משתנים אלו ומשתנה הדמי של הקבוצה

 t2ערכי המנבאים בזמן  עבור ערך רקנהניתוח המצומצם ). t2-t0(ההפרש בין שתי המדידות  או כציוני

 . בתום תקופת המחקרפעם אחת נמדדו רק  ריאליותשהמשתנים חשיבה דיכוטומית וציפיות לא מכיוון 

כך ישנן שתי סיבות ל.  15שלושה עבור כל משתנה תוצאה –תשעה ניתוחי רגרסיה הירארכית על כן יערכו 

, רחב יותרהמודל של הניתוח את השבחרתי לערוך קודם את הניתוח שכולל מודל מצומצם ורק אחר כך 

לא  ריאליותהסיבה הראשונה היא שהמשתנים חשיבה דיכוטומית וציפיות לא . שמכיל יותר מנבאים

כ עם "ורק אח, ועל כן רציתי לבדוק אותם קודם כל בנפרד) 2009(' נבדקו במחקר הקודם של קנטי ושות

שני המנבאים החדשים אותם  עבורבדיקת המובהקות הסיבה השנייה היא ההחמרה של . שאר המנבאים

השונות הטעותית  ,כאשר משתמשים במודל שמכיל מספר רב של מנבאים. הוספתי במחקר הנוכחי

בהנחה שאין מתאמים חזקים בין (ר לקבל אפקט מובהק וקל יותקטנה יותר ) ברתהשונות הבלתי מוס(

על כן בחרתי להתחיל את הבדיקה במודל שמכיל פחות מנבאים והשונות . )המשתנים המנבאים במודל

 . עבור לניתוח שיכלול יותר מנבאיםהבלתי מוסברת בו גדולה יותר ורק אחר כך ל

, ניתוח או הדיאטה לגבי השינוי במשקלההבדלים בין קבוצת התוצאות תהליך הירידה במשקל ובדיקת 

איכות , BMIעל ציוני ההפרש של המשתנים  tמבחני על ידי  נעשתה גם, בבריאות הנפשית ובאיכות חיים

                                                             
 . גיל ומעמד סוציו אקונומי, הערך ההתחלתי של משתנה התוצאה הרלוונטי 14
וניתוח רחב  toחברתית ואכילה רגשית בזמן  תמיכה ואי דחיה, ניתוח רחב עם המנבאים אישיות נוירוטית, ניתוח מצומצם 15

 תמיכה ואי דחיה חברתית ואכילה רגשית, של אישיות נוירוטית t2-t0עם ציוני ההפרש 
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בדיקת מובהקותו של משתנה הדמי של על ידי , וגם באמצעות ניתוחי הרגרסיהחיים ובריאות נפשית 

הסיבה לכך שנערכה בדיקה כפולה היא שמצד אחד קיימת  .הקבוצה מעבר לכל המשתנים האחרים במודל

מה שעשוי לגרום לכך שהבדל שיתקבל בין , בעיה של שונות טעות גדולה כאשר מודדים ציוני הפרש

על בעיה זו ניתן להתגבר כאשר משתמשים ברגרסיה . הקבוצות יהיה לא אמיתי ומקורו בשונות טעות

שימוש ברגרסיה , בנוסף. תחלתית של אותו משתנה שנבדקשאליה מכניסים בצעד הראשון את הרמה הה

האם משתנה הקבוצה משפיע על השינוי במשתני התוצאה מעבר למשתנים אחרים מאפשר גם לבדוק 

מובהק  יוצאבמידה ומשתנה הדמי של הקבוצה . 'אכילה רגשית וכו, כגון נוירוטיות –שמשפיעים עליהם 

וא בעל השפעה על שעצם השימוש בשיטת הרזיה מסוימת המעבר למשתנים האחרים יהיה ניתן לטעון 

 tעשיתי גם מבחני ,  מצד שני, עם זאת. מעבר למשתנים אישיותיים ובינאישיים אחרים, תוצאות הדיאטה

על ציוני ההפרש מכיוון שישנם מחברים אשר הוכיחו שכאשר יש הבדלים בינאישיים גדולים במדידת 

 ).Rogosa & Willet, 1983(טובה יותר  ציוני הפרש מראים מהימנות, שינוי

 תוצאות תהליך הירידה במשקל   5.1

בבריאות , BMI-השינוי ב –נבדקו תוצאות תהליך הירידה במשקל )  N=70(עבור המדגם הנבדקים הכללי 

שיערתי שתהיה ירידה במשקל ועליה . לתצפיות מזווגות tבאמצעות מבחני , הנפשית ובאיכות החיים

ביחידות של  , BMI:M=-6.77, SD=8.95ביחידות של (הירידה במשקל . ת ואיכות החייםבבריאות הנפשי

לא נמצאה עליה ). t(69)=-6.336, p<0.001(נמצאה מובהקת  במדגם הכללי )M=-18.86, SD=26.26: ג"ק

 . בבריאות הנפשית במדגם הכללימובהקת באיכות החיים או 

שינוי , BMI-שינוי ב –בציוני ההפרש בשלושת מדדי התוצאה נערכה השוואה בין קבוצת הניתוח והדיאטה 

דיאטה בשתי הקבוצות מוצגים  \ת לפני ואחרי הניתוח"ממוצעים וס( בבריאות נפשית ושינוי באיכות חיים

במדדים של בריאות נפשית  תרבמשקל וכן תשתפר יויותר שיערתי שקבוצת הניתוח תרד . )4בטבלה 

 ,t(68)=6.419(במובהק  BMI-ירדה יותר ב) M=11.88, SD=8.55(הניתוח נמצא כי קבוצת . ואיכות חיים

p<0.001 ( לעומת קבוצת הדיאטה)M=1.33, SD=4.45(.  קבוצת הניתוח)M=5.31, SD=17.13 ( אמנם

לא היה אך הבדל זה , מבחינת איכות החיים) M=-0.39, SD=13.13(השתפרה יותר מקבוצת הדיאטה 

ההבדל  לגבי הבריאות הנפשית). t(68)=1.55, p=0.06( מובהקתל קרובהאם כי התוצאה הייתה , מובהק

 ,M=-10.33(בקבוצת הניתוח חלה ירידה בבריאות הנפשית  : שהתקבל היה הפוך בכיוונו להשערה
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SD=25.77 (   לעומת קבוצת הדיאטה שבה בממוצע כמעט לא חל שינוי)M=-1.85, SD=26.49(.  הבדל זה

  ). t(68)=-1.95, p=0.055(בין הקבוצות לא נמצא מובהק אך הוא היה קרוב למובהקות 

 דיאטה עבור שתי קבוצות המחקר\ת של משתני התוצאה לפני ואחרי הניתוח"ממוצעים וס – 4טבלה 

 :משתנה

 )n=34(קבוצת הדיאטה  )n=36(קבוצת הניתוח 

 עשר שנים מאז הדיאטה הדיאטה לפני עשר שנים מאז הניתוח לפני הניתוח

M SD M SD M SD M SD 

 17.04 92.72 18.41 96.44 19.41 92.97 28.19 126.00 משקל

BMI 45.56 9.10 33.68 7.16 34.64 6.22 33.31 5.77 

 24.69 174.56 27.46 172.71 35.71 162.83 28.92 173.17 בריאות נפשית

 12.35 72.97 12.00 73.36 18.64 69.75 18.65 64.44 איכות חיים

 

  חישוב המתאמים החלקיים בין המשתנים המנבאים ומשתני התוצאה    5.2

בריאות  ,BMIבמשתנים  t2-ל t0השינוי מזמן ( שלושת משתני התוצאה  חושבו המתאמים החלקיים בין

 חשיבה: ותתי הסקאלות שמרכיבות אותם הבאים המנבאים ובין המשתנים )נפשית ואיכות חיים

אישיות  ,לגבי שינוי במשקל ריאליותציפיות לא  ,לגבי שינוי בתחומי חיים ריאליותציפיות לא , דיכוטומית

והשינוי ( t2-ל t0השינוי באישיות נוירוטית מזמן , )המשתנים המרכיבים אותווארבעת ( t0נוירוטית בזמן 

 – בנפרד ושני המרכיבים( t0 יה חברתית בזמן ידח-ותמיכה ואי, )משתנים שמרכיבים אותובארבעת ה

והשינוי בשני ( t2לזמן  t0ה חברתית מזמן ידחי-השינוי בתמיכה ואי, )תמיכה חברתית ודחיה חברתית

כל . t2וזמן  t0והשינוי במשתנה האכילה הרגשית בין זמן  t0אכילה רגשית בזמן , )המרכיבים בנפרד

  . התחלתי של משתנה התוצאה קבועערך התוך החזקת  המתאמים החלקיים נבדקו

המתאמים החלקיים חושבו עבור קבוצת הדיאטה וקבוצת הניתוח בנפרד מתוך הנחה שמדובר 

ניתוחי הרגרסיה בהמשך מאפשרים . שלא בהכרח יתקבלו בהן דפוסי קשר דומים, באוכלוסיות שונות

הקבוצות ובין משתנים  2-להבחין בין משתנים שמנבאים מעבר בדוק את ההשערות על המדגם כולו ולל

 .שנמצאים באינטראקציה עם משתנה הקבוצה

על מנת למנוע מצב של ניפוח אלפא בשל ריבוי השוואות התייחסתי לכל ההשוואות ששייכות לאותו 

וביצעתי תיקון בונפרוני לפי , 0.05מנבא כמשפחה של השוואות שעבורה האלפא הכללית היא משתנה 
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עבור המשתנה של חשיבה דיכוטומית ). Dar, Serlim & Haim, 1994(משפחה מספר ההשוואות באותה 

תת סקאלה של חשיבה דיכוטומית לגבי אוכל ותת סקאלה , ציון כללי(נערכו שלוש בדיקות סטטיסטיות 

עבור משתנה הציפיות הלא . 0.0167ועל כן האלפא המתוקנת הייתה ) של חשיבה דיכוטומית כללית

תת סקלה , תת סקלה פיסית, ציון כללי(בתחומי חיים נערכו ארבע בדיקות לגבי שינוי  ריאליות

עבר משתנה הציפיות הלא . 0.0125ולכן האלפא המתוקנת הייתה ) פסיכולוגית ותת סקלה חברתית

משקל מקובל , משקל משמח, משקל אידיאלי, ממוצע כללי(לגבי משקל נערכו חמש השוואות  ריאליות

עבור המשתנה אישיות נוירוטית נערכו עשר . 0.01פא המתוקנת הייתה ועל כן האל) ומשקל מאכזב

הדחייה נערכו שש השוואות -עבור משתנה התמיכה ואי, 0.005השוואות והאלפא המתוקנת הייתה 

ועבור משתנה האכילה הרגשית נערכו שתי השוואות והאלפא , 0.0083והאלפא המתוקנת הייתה 

    . 0.025המתוקנת הייתה 

והשינוי בשלושת בין המשתנים המנבאים  המתאמים החלקייםמוצגים  5-10טבלאות ( שלהלןאות בטבל

 :)לא מובהק – ns, מייצגת מתאם מובהק(*  משתני התוצאה
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 BMI-המתאמים החלקיים בקבוצת הדיאטה בין המשתנים המנבאים ובין השינוי ב – 5טבלה 

 

 משתנה מנבא

  BMI-השינוי בעם ) df=31(מתאמים חלקיים 

 ההתחלתי BMI-בניכוי ערך ה

 חשיבה דיכוטומית

 p<0.0167 *0.44- ציון כללי

 p<0.0167 *0.51- אכילה -תת סקלה 

 p<0.0167 *0.34- כללי -תת סקלה 

לגבי שינוי  ריאליותציפיות לא 
 בתחומי חיים

 p=0.035  0.32- ציון כללי

 ns 0.22- פסיכולוגי -תת סקלה 

 ns 0.17- פיסי - תת סקלה

 p=0.015 0.37- חברתי -תת סקלה 

לגבי ירידה  ריאליותציפיות לא 
 במשקל

 0.48- ציון כללי
מובהק אך בכיוון מנוגד 

 להשערה 

 0.27- משקל אידיאלי
מובהק אך בכיוון מנוגד 

 להשערה

 0.34- משקל משמח
מובהק בכיוון מנוגד 

 להשערה

 0.48- משקל מקובל
בכיוון מנוגד מובהק אך 

 להשערה

 0.65- משקל מאכזב
מובהק אך בכיוון מנוגד 

 להשערה

  t0 t2 –t0 t0 t2 –t0 

 אישיות נוירוטית

 ns p<0.005 *0.44- 0.02- כללי -אישיות נוירוטית 

 ns p<0.005 *0.49- 0.11- נוירוטיות

 ns ns 0.26- 0.14- הערכה עצמית

 ns ns 0.28- 0.09 פחד מאינטימיות 

 ns p=0.055 0.31 0.06 אי תחושת שליטה 

 דחייה חברתית-תמיכה ואי

 ns p<0.005 *0.50 0.15- כללי -תמיכה ואי דחייה 

 ns p=0.023 0.38 0.03- תמיכה חברתית

 ns p<0.005 *0.527- 0.23 דחייה חברתית 

 ns p<0.005 *0.533- 0.08 אכילה רגשית  אכילה רגשית
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 BMI-החלקיים בקבוצת הניתוח בין המשתנים המנבאים ובין השינוי ב המתאמים – 6טבלה 

 

 משתנה מנבא

  BMI-עם השינוי ב) df=33(מתאמים חלקיים 

 ההתחלתי BMI-בניכוי ערך ה

 חשיבה דיכוטומית

 p=0.03 0.32- ציון כללי

 p<0.0167 *0.41- אכילה -תת סקלה 

 p=0.09 0.23- כללי -תת סקלה 

לגבי שינוי  ריאליותציפיות לא 
 בתחומי חיים

 p=0.07 0.25- ציון כללי

 ns 0.25- פסיכולוגי -תת סקלה 

 p=0.07 0.26- פיסי -תת סקלה 

 ns 0.22- חברתי -תת סקלה 

לגבי ירידה  ריאליותציפיות לא 
 במשקל

 ns 0.23- ציון כללי

 ns 0.06- משקל אידיאלי

 ns 0.17- משקל משמח

 ns 0.20- משקל מקובל

 ns 0.33- משקל מאכזב

  t0 t2 –t0 t0 t2 –t0 

 אישיות נוירוטית

 ns ns 0.15- 0.17- כללי -אישיות נוירוטית 

 ns ns 0.05- 0.28- נוירוטיות

 ns ns 0.25- 0.07- הערכה עצמית

 ns ns 0.09- 0.16- פחד מאינטימיות 

 ns ns 0.18- 0.04 אי תחושת שליטה 

 דחייה חברתית-ואיתמיכה 

 ns ns 0.18 0.26 כללי -תמיכה ואי דחייה 

 ns ns 0.09- 0.186 תמיכה חברתית

 p=0.045 ns 0.23 0.30- דחייה חברתית 

 ns p=0.06 0.27- 0.17- אכילה רגשית  אכילה רגשית
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בין המנבאים ובין הירידה במשקל בקבוצות הדיאטה  )6-ו 5טבלאות ( מבחינת המתאמים החלקיים

המשתנים שנמצאו  בקבוצת הדיאטה. והניתוח ניתן לראות שישנם דפוסי קשר שונים בשתי הקבוצות

משתנה הציפיות לגבי שינוי  ,ותתי הסקאלות שלוחשיבה דיכוטומית : מנבאים את הירידה במשקל הם

לגבי  ריאליותמשתנה הציפיות הלא , )למובהק יםקרובשהיו ( ותת הסקאלה החברתית בתחומי חיים

ציון ההפרש של משתנה האישיות הנוירוטיות , )שניבאו בכיוון הפוך למשוער(ותתי המרכיבים שלו משקל 

ציון ההפרש , )קרוב למובהק(ציון ההפרש של תחושת שליטה , )קרוב למובהק(ושל תת המשתנה נוירוטיות 

בבדיקת .  וציון ההפרש של אכילה רגשית, תתי המשתנים שמרכיבים אותושל תמיכה ואי דחייה חברתית ו

. התקבל קשר שלילי שהוא הפוך בכיוונו לקשר החיובי המשוער משקל לגבי ריאליותציפיות הלא המשתנה 

 . נבדק מצפה לרדת יותר במשקל כך הירידה שלו גדולה יותרהככל ש, בניגוד להשערה

המשתנים . מצאו קשרים מובהקים כלל בין המנבאים והירידה במשקללא נ, בקבוצת הניתוח לעומת זאת

תת הסקאלה של , המשתנה הכללי היה קרוב למובהק(שנמצאו קרובים למובהקות היו חשיבה דיכוטומית 

בניגוד . ציפיות לגבי שינוי בתחומי חיים ותת הסקאלה הפיסית של משתנה זה, )האכילה הייתה מובהקת

בקבוצת הניתוח לא נמצא קשר בין משתנה הציפיות לגבי משקל , ת הדיאטהלתוצאות שהתקבלו בקבוצ

 . וכן לא נמצאו קשרים בין ציוני ההפרש של שאר המנבאים ובין הירידה במשקל, ובין הירידה במשקל

 

ובין ) משתנים שלהםותתי ה(את המתאמים החלקיים בין המשתנים המנבאים  הטבלאות הבאות מציגות

 ): MHI(פשית השינוי בבריאות הנ

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 המתאמים החלקיים בקבוצת הדיאטה בין המשתנים המנבאים ובין השינוי בבריאות נפשית –7טבלה 

 

 משתנה מנבא

 עם השינוי בבריאות הנפשית ) df=31(מתאמים חלקיים 

 ההתחלתיים MHI-וה BMI-בניכוי ערכי ה

 חשיבה דיכוטומית

 p<0.0167 *0.55- ציון כללי

 p<0.0167 *0.65- אכילה -תת סקלה 

 p<0.0167 *0.43- כללי -תת סקלה 

לגבי שינוי  ריאליותציפיות לא 
 בתחומי חיים

 ns  0.17- ציון כללי

 ns 0.09- פסיכולוגי -תת סקלה 

 ns 0.05- פיסי -תת סקלה 

 ns  0.22- חברתי -תת סקלה 

לגבי ירידה  ריאליותציפיות לא 
 במשקל

 ns   0.13- ציון כללי

 ns   0.07- משקל אידיאלי

 ns   0.07- משקל משמח

 ns   0.08- משקל מקובל

 ns   0.21- משקל מאכזב

  t0 t2 –t0 t0 t2 –t0 

 אישיות נוירוטית

 p=0.05 p=0.01 0.46- 0.32- כללי -אישיות נוירוטית 

 ns p=0.02 0.39- 0.24- נוירוטיות

 ns p<0.005 *0.48- 0.27- הערכה עצמית

 ns p=0.05 0.32- 0.04- פחד מאינטימיות 

 p<0.005 ns 0.15 0.452- אי תחושת שליטה 

 דחייה חברתית-תמיכה ואי

 ns p=0.032 0.41 0.05 כללי -תמיכה ואי דחייה 

 ns p<0.005 *0.48 0.14 תמיכה חברתית

 ns ns 0.22- 0.17- דחייה חברתית 

 ns p<0.005 *0.49 0.31 אכילה רגשית  אכילה רגשית
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 המתאמים החלקיים בקבוצת הניתוח בין המשתנים המנבאים ובין השינוי בבריאות נפשית –8טבלה 

 

 משתנה מנבא

 עם השינוי בבריאות הנפשית ) df=33(מתאמים חלקיים 

 ההתחלתיים MHI-וה BMI-בניכוי ערכי ה

 חשיבה דיכוטומית

 p=0.06 *0.24- ציון כללי

 p=0.07 *0.26- אכילה -תת סקלה 

 ns *0.19- כללי -תת סקלה 

לגבי שינוי  ריאליותציפיות לא 
 בתחומי חיים

 ns  0.20- ציון כללי

 ns 0.20- פסיכולוגי -תת סקלה 

 ns 0.15- פיסי -תת סקלה 

 ns  0.24- חברתי -תת סקלה 

לגבי ירידה  ריאליותציפיות לא 
 במשקל

 ns   0.22 ציון כללי

 ns   0.20 אידיאלי משקל

 ns   0.22 משקל משמח

 ns   0.13 משקל מקובל

 ns   0.18 משקל מאכזב

  t0 t2 –t0 t0 t2 –t0 

 אישיות נוירוטית

 ns p<0.005 *0.69- 0.10- כללי -אישיות נוירוטית 

 ns p<0.005 *0.54- 0.06- נוירוטיות

 ns p<0.005 *0.66- 0.01- הערכה עצמית

 ns p=0.01 *0.40- 0.22- פחד מאינטימיות 

 ns p<0.005 *0.66- 0.01 אי תחושת שליטה 

 דחייה חברתית-תמיכה ואי

 p=0.07 ns 0.08 0.27 כללי -תמיכה ואי דחייה 

 p=0.05 ns 0.06 0.30 תמיכה חברתית

 ns ns 0.09 0.23- דחייה חברתית 

 ns p<0.001 *0.56 0.24 אכילה רגשית  אכילה רגשית
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ניתן לראות , )8-ו 7טבלאות (מבחינת המתאמים החלקיים בין המנבאים והשינוי בבריאות הנפשית 

בניגוד למתאמים החלקיים של משתנה (שהתקבל דפוס מתאמים די מקביל בקבוצות הניתוח והדיאטה 

חשיבה : יובקבוצת הדיאטה המשתנים שנמצאו מנבאים את השינוי בבריאות הנפשית ה). הירידה במשקל

ציון ההפרש של אישיות נוירוטיות וציוני ההפרש של תתי המשתנים , דיכוטומית ותתי הסקאלות שלו

קרוב (ציון ההפרש של משתנה התמיכה ואי הדחייה החברתית , )קרוב למובהק(שמרכיבים אותו 

בקבוצת הניתוח ).  t0בזמן (ציון ההפרש של משתנה האכילה הרגשית ומשתנה תחושת השליטה , )למובהק

ציון ההפרש של אישיות נוירוטית , )קרוב למובהק(חשיבה דיכוטומית : המשתנים המנבאים שנמצאו היו

ציון ההפרש של אכילה רגשית ומשתנה התמיכה ואי , וציון ההפרש של כל תתי המשתנים שמרכיבים אותו

 . ו בכיוון המשוערכל המתאמים שהתקבלו הי).  קרוב למובהק( t0הדחייה החברתית בזמן 

 

ובין השינוי ) ותתי המשתנים(את המתאמים החלקיים בין המשתנים המנבאים  אות הבאות מציגותהטבל

 : בקבוצות הניתוח והדיאטה )SF(באיכות החיים 
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 המתאמים החלקיים בקבוצת הדיאטה בין המשתנים המנבאים ובין השינוי באיכות חיים – 9טבלה 

 

 משתנה מנבא
 

 )df=31(מתאמים חלקיים 

BMI ו-SF התחלתיים מוחזקים קבועים 

 חשיבה דיכוטומית

 p<0.001 *0.78- ציון כללי

 p<0.001 *0.77- אכילה -תת סקלה 

 p<0.001 *0.69- כללי -תת סקלה 

לגבי שינוי  ריאליותציפיות לא 
 בתחומי חיים

 p=0.035  0.323- ציון כללי

 p=0.05 0.29- פסיכולוגי -תת סקלה 

 ns  0.09- פיסי -תת סקלה 

 p=0.025 0.35- חברתי -תת סקלה 

לגבי ירידה  ריאליותציפיות לא 
 במשקל

 ns   0.25- ציון כללי

 ns   0.10- משקל אידיאלי

 ns  0.16- משקל משמח

 ns  0.21- משקל מקובל

 ns  0.26- משקל מאכזב

  t0 t2 –t0 t0 t2 –t0 

 נוירוטיתאישיות 

 p=0.01 p<0.005 *0.49- 0.45- כללי -אישיות נוירוטית 

 p=0.05 p=0.01 0.42- 0.32- נוירוטיות

 ns p<0.005 *0.54- 0.30- הערכה עצמית

 ns p=0.025 0.38- 0.27- פחד מאינטימיות 

 ns p<0.005 0.08 *0.49- אי תחושת שליטה 

 דחייה חברתית-תמיכה ואי

 ns p<0.001 *0.60 0.05 כללי -דחייה תמיכה ואי 

 ns p<0.005 *0.56 0.01 תמיכה חברתית

 ns p<0.005 *0.48- 0.07- דחייה חברתית 

 p=0.06 p=0.03 *0.37- 0.31- אכילה רגשית  אכילה רגשית
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 המתאמים החלקיים בקבוצת הניתוח בין המשתנים המנבאים ובין השינוי באיכות חיים – 10טבלה 

 

 משתנה מנבא
 

 )df=33(מתאמים חלקיים 

BMI ו-SF התחלתיים מוחזקים קבועים 

 חשיבה דיכוטומית

 p=0.06 0.27- ציון כללי

 p=0.025 0.33- אכילה -תת סקלה 

 ns 0.20- כללי -תת סקלה 

לגבי שינוי  ריאליותציפיות לא 
 בתחומי חיים

 ns  0.16- ציון כללי

 ns 0.19- פסיכולוגי -תת סקלה 

 ns  0.15- פיסי -תת סקלה 

 ns 0.13- חברתי -תת סקלה 

לגבי ירידה  ריאליותציפיות לא 
 במשקל

 ns   0.065- ציון כללי

 ns   0.24 משקל אידיאלי

 ns  0.16 משקל משמח

 ns  0.07 משקל מקובל

 ns  0.03- משקל מאכזב

  t0 t2 –t0 t0 t2 –t0 

 אישיות נוירוטית

 ns p<0.005 *0.53- 0.12- כללי -נוירוטית אישיות 

 ns p=0.025 0.34- 0.16- נוירוטיות

 ns p<0.005 *0.51- 0.06- הערכה עצמית

 ns p=0.07 0.26- 0.14- פחד מאינטימיות 

 ns p<0.001 *0.62- 0.02- אי תחושת שליטה 

 דחייה חברתית-תמיכה ואי

 ns ns 0.10 0.12 כללי -תמיכה ואי דחייה 

 ns ns 0.11 0.11 תמיכה חברתית

 ns ns 0.08- 0.11- דחייה חברתית 

 ns p=0.01 0.40- 0.03 אכילה רגשית  אכילה רגשית
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קבוצת הדיאטה . מוצגים המתאמים החלקיים בין המנבאים והשינוי באיכות החיים 10-ו 9בטבלאות 

ציפיות לגבי שינוי בתחומי חיים ותתי , חשיבה דיכוטומית ותתי הסקאלות שלו: נמצאו המנבאים

ל ציון ההפרש של אישיות נוירוטית וציון ההפרש ש, )קרוב למובהק(הסקאלות החברתית והפסיכולוגית 

ציון , t0תחושת שליטה בזמן , )קרוב למובהק( t0אישיות נוירוטית בזמן , הערכה עצמית ופחד מאינטימיות

). קרוב למובהק(ההפרש של משתנה התמיכה ואי הדחייה החברתית וציון ההפרש של אכילה רגשית 

ציון ההפרש של אישיות נוירוטית , )קרוב למובהק(בקבוצת הניתוח נמצאו המנבאים חשיבה דיכוטומית 

 . וציון ההפרש של משתנה האכילה הרגשית, ושל של הערכה עצמית ותחושת שליטה

 

 ניתוחי הרגרסיה  5.3

בוצעו שני ) בריאות נפשית ואיכות חיים ,BMI(עבור השינוי בכל אחד משלושת משתני התוצאה , כאמור

ניתוח מצומצם שמטרתו לבדוק את השפעת המשתנים חשיבה דיכוטומית וציפיות לא  –ניתוחי רגרסיה

בניתוח . וניתוח רחב שכלל את כל המשתנים המנבאים שאת השפעתם בדקתי במחקר, בלבד ריאליות

מעמד סוציו , גיל, הערך ההתחלתי של המשתנה המנובא(המצומצם נכנסו בשלב הראשון משתני הבקרה 

האינטראקציות בין השלישי המשתנים המנבאים ובשלב  שניבשלב ה, משתנה הדמי של הקבוצהו )אקונומי

מכיוון שמטרתי היא להשוות בין יכולת הניבוי של  . ם המנבאים ובין משתנה הדמי של הקבוצההמשתני

שמתאימים ( b-של המנבאים ולא על ערכי ה b16-המנבאים בתוך המחקר הנוכחי אדווח על ערכי ה

 ). להשוואה בין מחקרים

17-ניבוי השינוי ב 5.31
BMI  

במודל המצומצם  ריאליותות לא הניבוי של המשתנים חשיבה דיכוטומית וציפיתחילה נבדקה מובהקות 

בניקוי , דחייה חברתית ואכילה רגשית-תמיכה ואי, שאינו כולל את המשתנים אישיות נוירוטית

R(מודל זה   .)11טבלה ( התחלתי BMI-אקונומי ו-מעמד סוציו, גיל, קבוצה: המשתנים
2
נמצא )  0.741ׂ=

משתנה הדמי של הקבוצה לא נמצא מובהק מעבר למשתנים ). F(10,59) =16.896, p<0.001(מובהק 

כלומר לא נמצאו הבדלים בין קבוצת הדיאטה והניתוח בירידה במשקל . שהוכנסו בשלב הראשון האחרים

                                                             

הם מבטלים את השונות שנוצרת בשל הסקאלות השונות של המשתנים השונים ולכן . הסטנדרטיים b-הם ערכי הb-ערכי ה 16

 . מאפשרות השוואה בין מנבאים שונים בתוך מחקר מסוים
  .על מנת שהפרש חיובי יראה על יותר ירידה במשקל t0בזמן   BMI-מערכי ה t2בזמן  BMI-חושב על ידי הפחתת ערכי ה 17
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, המשתנים חשיבה דיכוטומית. ומשתני הבקרה מוחזקים קבועיםההתחלתי  BMI-כאשר משתנה ה

על , ונמצאו כולם מובהקים ניומי חיים וציפיות לגבי משקל הוכנסו יחד בשלב השציפיות לגבי שינוי בתח

עבור משתנה זה נמצא שככל  .בכיוון הפוך להשערה יתהאף שהשפעתו של משתנה הציפיות לגבי משקל הי

. כך הירידה במשקל הייתה גדולה יותר) כלומר משקל נמוך יותר(שהציפיות לגבי המשקל היו גדולות יותר 

 . האינטראקציות בין שלושת מנבאים אלו ובין משתנה הדמי של הקבוצה לא נמצאו מובהקות

  BMI-המשתנים המובהקים בניתוח הרגרסיה המצומצם לניבוי השינוי ב - 11טבלה 

 

b 

 

 p-value 2RD סטטיסטי המבחן

 t(59)= -2.56 p<0.05 0.028 0.175- חשיבה דיכוטומית

 t(59)= -2.12 p<0.05 0.02 0.153- לגבי שינוי בתחומי חיים ריאליותציפיות לא 

 t(59)= -4.027 p<0.001 0.05 0.326- לגבי משקל ריאליותציפיות לא 

 

נבדק אחוז השונות , לגבי שינוי בתחומי חיים ריאליותבשל המתאם בין חשיבה דיכוטומית וציפיות לא 

של משתנה הציפיות כאשר משתנה החשיבה הדיכוטומית לא  2RD.  המוסברת המשותפת לשני המשתנים

סביר משתנה הציפיות הש 5%-מתוך ה 3%כלומר . כאשר הוא כן היה 0.02לעומת , 0.05היה במודל היה 

 . עם השונות שמסביר משתנה החשיבה הדיכוטומית חפפה

המשתנים את  שכלל גם לאחר מכן נבדקה מובהקות הניבוי של כלל המשתנים המנבאים במודל הרחב

המודל הרחב  . )12טבלה ( t0תמיכה ואי דחייה חברתית ואכילה רגשית בזמן , אישיות נוירוטית

)R
2
.  משתנה הדמי של הקבוצה לא נמצא מובהק). F(15,48) =2.439, p<0.005(נמצא מובהק )  0.474ׂ=

משתנה החשיבה הדיכוטומית נמצא מובהק וכך גם משתנה . י הוכנסו המשתנים המנבאיםנבשלב הש

שנמצא  ,שינוי בתחומי חייםהמשתנה הציפיות לגבי ). אם כי בכיוון הפוך להשערה(הציפיות לגבי משקל 

, המשתנים אישיות נוירוטית. עם תוספת המשתנים למודלאיבד את מובהקותו  ,מובהק במודל המצומצם

אף אחת מהאינטראקציות בין המנבאים . תמיכה ואי דחייה חברתית ואכילה רגשית לא נמצאו מובהקים

 .  והקבוצה לא נמצאה מובהקת
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עם ערכי המנבאים  BMI-המשתנים המובהקים בניתוח הרגרסיה הרחב של השינוי ב – 12טבלה 

 t0תמיכה ואי דחייה ואכילה רגשית בזמן  , אישיות נוירוטית

 
b 

 סטטיסטי המבחן

)t( 

p-value 2RD 

 t(48)= -2.144 p<0.05 0.022 0.186- חשיבה דיכוטומית

 t(48)= -4.14 p<0.001 0.07 0.356- לגבי משקל ריאליותציפיות לא 

 

כאשר המשתנים , )13טבלה ( לבסוף נבדקה מובהקות הניבוי של כלל המשתנים המנבאים במודל הרחב

המודל ).  t0-t2(תמיכה ואי דחייה חברתית ואכילה רגשית חושבו כציוני הפרש , אישיות נוירוטית

)R
2
המנבאים יחדיו י נכנסו כל המשתנים נבצעד הש). F(16,46)=9.693, p<0.001(נמצא מובהק )  0.771ׂ=

משתנה הציפיות לגבי   ,)על אף שהיה קרוב למובהק(ומשתנה החשיבה הדיכוטומית איבד את מובהקותו 

שאר . ומשתנה השינוי האכילה הרגשית נמצא מובהק גם כן) אך בכיוון הפוך להשערות(משקל היה מובהק 

לא של הקבוצה תנה הדמי מש. לא נמצאו מובהקים) שלישיבצעד ה(המשתנים המנבאים והאינטראקציות 

 . מעבר לכל המשתנים במודל נמצא מובהק

עם ערכי המנבאים  BMI-המשתנים המובהקים בניתוח הרגרסיה הרחב של השינוי ב – 13טבלה 

 )t0-t2(תמיכה ואי דחייה ואכילה רגשית בציוני הפרש , אישיות נוירוטית

 
b 

 סטטיסטי המבחן

)t( 

p-value 2RD 

 t(46)= 2.044 p<0.05 0.02 0.159 אכילה רגשיתשינוי ב

 t(46)= -3.86 p<0.001 0.04 0.303- לגבי משקל ריאליותציפיות לא 
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 , לסיכום

לגבי שינוי בתחומי חיים שהיו מובהקים במודל  ריאליותהמשתנים חשיבה דיכוטומית וציפיות לא 

. שנמצא מובהק, המצומצם איבדו את מובהקותם במודל שמכיל את השינוי במשתנה האכילה הרגשית

 ,שכן נמצאו עבורו מתאמים חלקיים מובהקים, נראה כי גם אי מובהקותו של משתנה האישיות הנוירוטית

העובדה שהמשתנים חשיבה  ).תאם ביניהם נמצא גבוההמ(קשורה לנוכחות של משתנה האכילה הרגשית 

לגבי שינוי בתחומי חיים ואישיות נוירוטית איבדו את מובהקותם  ריאליותציפיות לא , דיכוטומית

בנוכחות משתנה האכילה הרגשית עולה בקנה אחד עם השערת התיווך של שלושת משתנים אלו על ידי 

לגבי משקל נמצא מובהק  ריאליותמשתנה הציפיות הלא  .  משתנה האכילה הרגשית אותה אבדוק בהמשך

, נמצא קשר שלילי בין המשקל המצופה והירידה במשקל בפועל –ניתוחים אך בכיוון הפוך למשוער הבכל 

בין משתנה התמיכה  לא נמצא קשר. יותר במשקל מנבאת ירידה כזאת בפועל הכלומר ציפייה לירידה גדול

משתנה הדמי של , כמו כן . BMI-ובין הירידה ב )ולא בציוני ההפרש t0 לא בזמן(הדחייה החברתית  ׁ-ואי

דלים בין אין עדות להב, לפיכך. הקבוצה וגם האינטראקציות שלו עם משתנים אחרים לא נמצאו מובהקים

 . בחשבון יםנלקח המעמד הסוציואקנומי והגיל, הקבוצות בירידה במשקל כשהמשקל ההתחלתי

)(בריאות נפשית ניבוי השינוי ב 5.32
18

MHI 

במודל המצומצם שאינו  ריאליותנבדקה מובהקות הניבוי של המשתנים חשיבה דיכוטומית וציפיות לא 

: בניקוי המשתנים, דחייה חברתית ואכילה רגשית-תמיכה ואי, כולל את המשתנים אישיות נוירוטית

R(זה מודל .  התחלתי MHI-התחלתי ו BMI, אקונומי-מעמד סוציו, גיל, קבוצה
2
נמצא מובהק )  0.392ׂ=

)F(11,58) =3.395, p=0.001.(  למשתני הבקרהמשתנה הדמי של הקבוצה נמצא כמעט מובהק מעבר ) טבלה

וערך המקדם שלו נמצא חיובי מה שמעיד על הבדל כמעט מובהק בין קבוצת הניתוח והדיאטה בשינוי , )13

המעמד הסוציו אקונומי והגיל , BMI-ערך ה, בבריאות הנפשית כשהבריאות הנפשית ההתחלתית

 )14טבלה ( רק משתנה החשיבה הדיכוטומית נמצא בעל קשר שלילי מובהק ,בשלב השני .מוחזקים קבועים

י של שאר המשתנים והאינטראקציות שלהם עם משתנה הדמ. בבריאות הנפשיתעם משתנה השינוי 

לגבי שינוי  ריאליותבשל המתאם בין חשיבה דיכוטומית וציפיות לא .  הקבוצה לא נמצאו מובהקים

של משתנה הציפיות כאשר  2RD.  נבדק אחוז השונות המוסברת המשותפת לשני המשתנים, בתחומי חיים

ויחד עם משתנה החשיבה הדיכוטומית הוא שאף  1.5%משתנה החשיבה הדיכוטומית לא היה במודל היה 

                                                             
 . על מנת שהפרש חיובי יראה שיפור בבריאות הנפשית t2מהערכים בזמן  t0ת הערכים בזמן חושב על ידי החסר 18
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על ידי משתנה החשיבה כבר כלומר כמעט כל השונות המוסברת על ידי משתנה הציפיות מוסברת . לאפס

 .  הדיכוטומית

  MHI-המשתנים המובהקים בניתוח הרגרסיה המצומצם של השינוי ב – 14טבלה 

 
b 

 סטטיסטי המבחן

)t( 

p-value 2RD 

 t(58)= 1.972 p=0.053 0.041 0.34 )דמי(קבוצה 

 t(58)= -2.618 p<0.05 0.07 0.305- חשיבה דיכוטומית

 

כאשר המשתנים אישיות , לאחר מכן נבדקה מובהקות הניבוי של כלל המשתנים המנבאים במודל הרחב

 . )14טבלה ( t0תמיכה ואי דחייה חברתית ואכילה רגשית היו בזמן , נוירוטית

R(המודל הרחב נמצא מובהק 
2
בשלב השני הוכנסו ). F(17,46) =10.55, p<0.001(נמצא מובהק )  0.767ׂ=

שהיה מובהק במודל המצומצם איבד את מובהקותו  משתנה החשיבה הדיכוטומית. המשתנים המנבאים

 - מעבר לכל שאר המשתנים במודל) 15טבלה (מובהק נמצא משתנה הדמי של הקבוצה . במודל הרחב

משתנה . שאר המשתנים המנבאים לא נמצאו מובהקים. המשתנים המנבאיםמשתני הבקרה ושאר 

סביר מה שמעיד על כך ש, )14טבלה (מובהק ל קרובהאינטראקציה בין אכילה רגשית וקבוצה נמצא 

 . שונה עבור קבוצות הניתוח והדיאטה MHI-הקשר בין אכילה רגשית והשינוי בש

אכילה רגשית בקבוצת הניתוח הקשר בין אינטראקציה דיסאורדינלית כך ש הייתהאינטראקציה זו 

מה , )b=-12.0(שלילי  יהואילו בקבוצת הדיאטה קשר זה ה) b=14.0(חיובי  יהה MHI-והשינוי ב

כילה פחות א(נמצא רק בקבוצת הדיאטה  MHI-שמראה שהקשר המשוער בין אכילה רגשית ושיפור ב

  MHI-בקבוצת הניתוח הקשר בין אכילה רגשית ושינוי ב). רגשית מנבאת שיפור גדול יותר באיכות חיים

ייתכן שבשל אינטראקציה זו לא התקבל אפקט עיקרי מובהק של משתנה האכילה . נמצא הפוך להשערה

 . הרגשית



56 

 

דחייה חברתית ובין משתנה הקבוצה נמצא כמעט מובהק -גם משתנה האינטראקציה בין תמיכה ואי

הדחייה -הקשר בין משתנה התמיכה ואיכך ש, זו היא אינטראקציה אורדינאליתאינטראקציה ). 12טבלה (

צת בקבו. זהה בכיוונו אך שונה בעוצמתו בין קבוצת הדיאטה והניתוחובין השינוי בבריאות הנפשית 

בקבוצת ). b=04.0(משמעותית מהקשר בקבוצת הדיאטה ) b=32.0(הניתוח קשר זה חזק יותר 

הניתוח תמיכה חברתית ואי דחייה מנבאים שיפור גדול יותר בבריאות הנפשית בקבוצת הניתוח לעומת 

 .  קבוצת הדיאטה

עם ערכי המנבאים  MHI-המשתנים המובהקים בניתוח הרגרסיה הרחב של השינוי ב – 15טבלה 

 t0תמיכה ואי דחייה ואכילה רגשית בזמן  , אישיות נוירוטית

 
b 

סטטיסטי 
 המבחן

)t( 

p-value 2RD 

 t(46)=2.209 p<0.05 0.06 0.434 )דמי(קבוצה 

 t(46)=-1.831 p=0.074 0.04 0.261- הקבוצהבין אכילה רגשית ואינטראקציה 

 t(46)=-1.961 p=0.055 0.044 0.29- והקבוצהדחייה -אינטראקציה בין תמיכה ואי

 

כאשר המשתנים , )16טבלה ( לבסוף נבדקה מובהקות הניבוי של כלל המשתנים המנבאים במודל הרחב

המודל ).  t0-t2(ואכילה רגשית חושבו כציוני הפרש  תמיכה ואי דחייה חברתית, אישיות נוירוטית

)R
2
מבין המשתנים המנבאים שהוכנסו בצעד השני  ).F(17,45)=4.329, p<0.001(נמצא מובהק )  0.621ׂ=

כך שירידה , המשתנים של שינוי באכילה רגשית ושינוי באישיות נוירוטיות נמצאו מובהקים, ברגרסיה

משתנה החשיבה הדיכוטומית . מנבאות שיפור בבריאות הנפשיתגשית ובאישיות הנוירוטית באכילה ר

גם את השינוי במשתנה האכילה  לא נמצא מובהק בניתוח הרחב שכולל, שנמצא מובהק בניתוח המצומצם

. אף אחד משאר המנבאים הנוספים לא נמצא מובהק וגם לא האינטראקציות. הרגשית שכן נמצא מובהק

מעבר לכל המשתנים  משתנה הדמי של הקבוצה לא נמצא מובהק, t0לרגרסיה עבור המשתנים בזמן  בניגוד

 .  משתני הבקרה והמשתנים המנבאים בציוני הפרש –במודל 
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עם ערכי המנבאים  MHI-המשתנים המובהקים בניתוח הרגרסיה הרחב של השינוי ב – 16טבלה 

 )t0-t2(תמיכה ואי דחייה ואכילה רגשית בציוני הפרש , אישיות נוירוטית

 
b 

סטטיסטי 
 המבחן

)t( 

p-value 2RD 

 t(45)=4.046 p<0.001 0.13 0.432 שינוי באישיות נוירוטית

 t(45)=2.07 p<0.05 0.035 0.218 שינוי באכילה רגשית

 

 , ) ׂ MHIׂ(ניתוחי הרגרסיה שנערכו לניבוי השינוי בבריאות הנפשית  לסיכום

שנמצא מובהק בניתוח המצומצם איבד את מובהקותו בשני הניתוחים , משתנה החשיבה הדיכוטומית

נראה כי . היה במתאם מובהק עם השינוי בבריאות הנפשיתבהם משתנה האכילה הרגשית , הרחבים

איבוד המובהקות של משתנה זה קשור לנוכחות ) שבדק את המנבאים בציוני הפרש(השלישי לפחות במודל 

של משתנה השינוי באכילה הרגשית שנמצא עם משתנה החשיבה הדיכוטומית במתאם חזק ומובהק 

)r(69)=-0.355, p<0.005 .( ממצא זה מחזק את השערת התיווך של משתנה החשיבה הדיכוטומית

לא  לגבי שינוי בתחומי חיים ריאליותמשתנה הציפיות הלא , כמו כן .לה הרגשיתמשתנה האכי תבאמצעו

בינו ובין  )r(67)=0.396, p<0.001(המובהק  ייתכן וזה נבע מהמתאם. נמצא מובהק באף אחד מהניתוחים

 .  משתנה החשיבה הדיכוטומית

ברגרסיה המצומצמת וברגרסיה  מעבר לכל המשתנים במודל משתנה הדמי של הקבוצה נמצא מובהק

, t0דחיה חברתית בזמן -אכילה רגשית ותמיכה ואי, הרחבה שהכילה את ערכי המשתנים אישיות נוירוטית

מזמן  המנבאיםכלומר את השינוי במשתנים (אך לא ברגרסיה שהכילה את ציוני ההפרש של משתנים אלו 

t0 ל-t2 .(הבדל  ,ריאות הנפשיתשההבדל בין קבוצת הניתוח וקבוצת הדיאטה בשינוי שחל בב סביר, על כן

שינוי השינוי באישיות נוירוטית או מוסבר על ידי  ,אך לא בשלישי ,שנמצא בשני הניתוחים הראשונים

משתנים אלו נמצאו מובהקים בניתוח השלישי על חשבון מובהקותו משתנה ש מכיוון, באכילה רגשית

בשל כך ייתכן שההבדל בין הקבוצות בשינוי בבריאות הנפשית מוסבר על ידי השינוי . בוצההדמי של הק

 . השונה ביניהן באישיות נוירוטית או באכילה רגשית
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 עלה כימבדיקת המתאמים בין משתנה הדמי ובין השינוי באישיות נוירוטית והשינוי באכילה רגשית 

אך לא עם , ) r(67)=0.411, p<0.01(השינוי באישיות נוירוטית  עםבהק משתנה הדמי נמצא במתאם מו

ניתן להסיק שההבדלים בין הקבוצות , על כן. )שהמתאם איתו שואף לאפס(משתנה השינוי באכילה רגשית 

י ניתוח המשך מצא כ. בשינוי שחל בבריאות הנפשית קשורים לשינוי שונה במשתנה האישיות הנוירוטית

בקבוצת ) t(65)=-3.632, p<0.001(ות הנוירוטית הייתה גדולה יותר במובהק הירידה במשתנה האישי

שעלתה ולא ירדה במידת ) M=0.30, 0.784(לעומת קבוצת הניתוח ) M=-0.30, SD=0.55(הדיאטה 

 t2לזמן  t0חים אלו ניתן לראות שהירידה של קבוצת הניתוח בבריאות הנפשית מזמן לפי ניתו. הנוירוטיות

)M=-10.33, SD=25.77ׂ  ( של קבוצת הדיאטה בבריאות הנפשית והעלייה המסוימת)M=1.85, 

SD=26.49ׂ  ( קבוצת הירידה במוסברים על ידי העלייה במידת הנוירוטיות בקבוצת הניתוח לעומת

 . הדיאטה

נמצאה עדות מסוימת לקיומה של אינטראקציה בין האכילה הרגשית ההתחלתית ובין משתנה , כמו כן

אכילה רגשית התחלתית גבוהה יותר מנבאת פחות עליה . עה של השינוי בבריאות הנפשיתהקבוצה בהשפ

נמצאה עדות מסוימת , כמו כן. בבריאות הנפשית עבור קבוצת הדיאטה אך לא בקבוצת הניתוח

הדחייה ההתחלתית ומשתנה הקבוצה בהשפעה על השינוי -לאינטראקציה בין משתנה התמיכה ואי

צת הניתוח תמיכה ואי דחייה התחלתיים גבוהים ניבאו יותר שיפור בבריאות בקבו. בבריאות הנפשית

 . הנפשית לעומת קבוצת הניתוח

SF)(באיכות החיים ניבוי השינוי  5.33
19  

, קבוצה: בניקוי המשתנים, ריאליותנבדקה מובהקות הניבוי של המשתנים חשיבה דיכוטומית וציפיות לא 

המצומצם שאינו ניתוח הרגרסיה ההירארכי ב, התחלתי SF-התחלתי ו BMI, אקונומי-מעמד סוציו, גיל

R(מודל זה .  דחייה חברתית ואכילה רגשית-תמיכה ואי, כולל את המשתנים אישיות נוירוטית
2
=0.465ׂ  (

רק משתנה , לאחר הכנסת משתני הבקרה ומשתנה הקבוצה). F(11,58) =4.579, p<0.001(נמצא מובהק 

b ,t(58)=-3.534 ,p=0.001 , 10.02=-351.0(החשיבה הדיכוטומית נמצאה מובהק  =DR  .( משתנה

אך בשל המתאם שלו עם משתנה , חיים לא נמצא מובהקלגבי שינוי בתחומי  ריאליותהציפיות הלא 

החשיבה הדיכוטומית נבדקה השונות המוסברת על ידו כאשר משתנה החשיבה הדיכוטומית לא נמצא 

                                                             
 . על מנת שהפרש חיובי יראה שיפור באיכות החיים t2מהערכים בזמן  t0חושב על ידי החסרת הערכים בזמן  19
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ואילו , 0.03של משתנה הציפיות כאשר משתנה החשיבה הדיכוטומית לא היה במודל היה  2RD. במודל

כלומר כל השונות . של משתנה הציפיות שאף לאפס 2RD-יכוטומית היחד עם משתנה החשיבה הד

משתנה הציפיות . המוסברת על ידי משתנה הציפיות מוסברת גם על ידי משתנה החשיבה הדיכוטומית

 . לגבי משקל ומשתני האינטראקציה לא נמצאו מובהקים

כאשר המשתנים אישיות , לאחר מכן נבדקה מובהקות הניבוי של כלל המשתנים המנבאים במודל הרחב

 . t0תמיכה ואי דחייה חברתית ואכילה רגשית היו בזמן , נוירוטית

R(המודל הרחב נמצא מובהק 
2
בשלב השני הוכנסו ). F(17,46) =2.702, p<0.005(נמצא מובהק )  0.50ׂ=

b(משתנה החשיבה הדיכוטומית נמצא אפקט מובהק רק ל . המשתנים המנבאים =-0.301, t(46)=-2.287, 

p<0.05, 05.02 =DR  .(גם האינטראקציות שנכנסו . הקובאף אחד מהמשתנים האחרים לא נמצא מ

 . משתנה הדמי לא נמצא מובהק. בשלב השלישי לא נמצאו מובהקות

תמיכה ואי , שכולל את ציוני ההפרש של המשתנים אישיות נוירוטיתבדיקת המובהקות במודל הרחב 

R(המודל ). t0-t2(דחייה חברתית ואכילה רגשית 
2
). F(17,45) =3.854, p<0.001(נמצא מובהק )  0.593ׂ=

b(משתנה החשיבה הדיכוטומית נמצא מובהק  =-0.251, t(45)=-2.107, p<0.05, 034.02 =DR  ( וגם

b(השינוי במשתנה האישיות הנוירוטית  =0.422, t(45)=3.378, p<0.001, 065.02 =DR  .( אף אחד

 . מהמנבאים האחרים או האינטראקציות שנכנסו בשלב השלישי לא נמצאו מובהקים

 

ואישיות נוירוטית על ידי  ריאליותציפיות לא , בדיקת התיווך של המשתנים חשיבה דיכוטומית 5.34

 משתנה האכילה הרגשית

לגבי  ריאליותציפיות לא , השערה נוספת נגעה לתיווך הקשר של שלושת המשתנים חשיבה דיכוטומית

עם הירידה במשקל  )t0-t2או עבור ציון ההפרש  t0עבור הערך בזמן ( ואישיות נוירוטית שינוי בתחומי חיים

 . )t0-t2או עבור ציון ההפרש  t0עבור הערך בזמן ( על ידי משתנה האכילה הרגשית
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בין המשתנים במודל התיווך ) ההתחלתי BMI-בניקוי ה(בשלב הראשון נבדקו המתאמים החלקיים 

ולא עם , BMI-ה השינוי בלא היה במתאם עם משתנ t0משתנה האכילה הרגשית בזמן . 20המשוער

אך כן עם משתנה האישיות , )המשתניםשני תתי ( ריאליותהמשתנים חשיבה דיכוטומית וציפיות לא 

היה במתאם מובהק עם ) t0-t2(משתנה השינוי באכילה הרגשית ). t0 )rp=0.461, p<0.001הנוירוטית בזמן 

חשיבה , )rp=0.35, p<0.005( BMI-שינוי ב, )rp=0.437, p<0.001(המשתנים שינוי באישיות נוירוטית 

אך לא , )rp=-0.28, p<0.05(לגבי שינוי בתחומי חיים  ריאליותוציפיות לא ) rp=-0.34, p<0.05(דיכוטומית 

היה במתאם מובהק עם המשתנים חשיבה  BMI-השינוי ב. עם המשתנה ציפיות לגבי משקל

, )rp=-0.296, p<0.05(לגבי שינוי בתחומי חיים  ריאליותציפיות לא , )rp=-0.36, p<0.005(דיכוטומית

, על כן). rp=0.36, p<0.05(ועם השינוי באישיות הנוירוטית ) rp=-0.425, p<0.001(ציפיות לגבי משקל 

, 21לא עמדו בקריטריונים של מודל התיווך t0מכיוון שהמשתנים ציפיות לגבי משקל ואכילה רגשית בזמן 

חשיבה דיכוטומית וציפיות לגבי , ך של המשתנים שינוי באישיות נוירוטיתמודל התיווך שנבדק הוא התיוו

 . שינוי בתחומי חיים על ידי משתנה השינוי באכילה הרגשית

, לגבי שינוי בתחומי חיים ריאליותמכיוון שיש מתאם חזק בין חשיבה דיכוטומית וציפיות לא , כמו כן

המנבאים בנפרד וגם עבור מודל שמכיל את  בדיקת התיווך נעשתה עבור כל אחד משלושת המשתנים

 .   שלושתם יחד

 ;bootstrapping )Hayes & Preacher, 2012-בדיקות התיווך נעשתה באמצעות שימוש בשיטת ה

Preacher & Hayes, 2008 ( שמאפשרת לקבל אומדנים יציבים ופחות מוטים כאשר גודל המדגם קטן

שינוי על ידי משתנה ה ריאליותלא נמצא תיווך של המשתנים חשיבה דיכוטומית וציפיות לא .   יחסית

בדיקת , עם זאת .לא עבור המדגם הכללי ולא בתוך קבוצת הניתוח והדיאטה בנפרד הרגשית אכילהב

עבור משתנה החשיבה (התיווך במדגם הכללי לגבי שני משתנים אלו הראתה תוצאות קרובות למובהקות 

 ).  P[-0.67<ab<0.007]=0.95: ועבור משתנה הציפיות, P[-1.35<ab<0.003]=0.95: וטומיתהדיכ

   האישיות הנוירוטית השינוי במשתנה מובהק של מלא ונמצא תיווך , עבור המשתנה אישיות נוירוטיות

)t0-t2 ( משתנה השינוי באכילה הרגשית על ידי)t0-t2 (–  בקבוצת הדיאטה בלבד

                                                             
קשר של המשתנה , )Cסלול מ(על מנת להראות מודל תיווך יש להראות קשר של המשתנה הבלתי תלוי עם המשתנה התלוי  20

 ). Aמסלול (וקשר של המשתנה הבלתי תלוי עם המשתנה המתווך ) Bמסלול (המתווך עם המשתנה התלוי 
ועם שאר המשתנים במודל ומשתנה ) המשתנה התלוי(לא היה במתאם עם השינוי במשקל   t0משתנה האכילה הרגשית בזמן  21

   ).המשתנה המתווך(הציפיות לגבי משקל לא היה במתאם עם אכילה רגשית 
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שינוי 

באישיות  

נוירוטית   

t0-t2 

 
-ירידה ב
BMI

שינוי 

באכילה  

רגשית

t0-t2 

C’

ab

r = 0.269

)P[0.235<ab<2.65]=0.95(. עם זאת   .תיווך זה לא נמצא מובהק בקבוצת הניתוח ולא במדגם הכללי ,

התיווך של השינוי במשתנה האישיות , כאשר נבדק מודל תיווך שהכיל את שלושת המשתנים יחד

 . לא נמצא מובהק, שנמצא מובהק בקבוצת הדיאטה, הנוירוטית

בקבוצת הדיאטה מופיעים בתרשים מובהק הקשרים בין המשתנים שמרכיבים את מודל התיווך שנמצא 

 : )1תרשים ( הבא

 הקשרים בין המשתנים במודל התיווך שנמצא מובהק בקבוצת הדיאטה  – 1תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 p<0.05, מייצגת קשר מובהק  *

-מתוצאות הניתוח והתרשים עולה שישנו קשר חיובי בין הירידה במשתנה האישיות הנוירוטית וירידה ב

BMI ,קשר זה מתווך . כך שירידה גדולה יותר באישיות הנוירוטית מנבאת ירידה גדולה יותר במשקל

כך שישנו קשר חיובי בין השינוי באישיות הנוירוטית , א על ידי השינוי במשתנה האכילה הרגשיתבאופן מל

 . שקשור חיובית לירידה במשקל, ובין השינוי באכילה הרגשית

 

 

 
-ירידה ב
BMI

C

r = 0.487*

שינוי 

באישיות  

נוירוטית   

t0-t2 
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 דיון

 מטרת המחקר המרכזית . 1

תוצאות תהליך ירידה במשקל בטווח הארוך על ידי מספר משתנים במחקר נבדקה יכולת הניבוי של 

מטרת המחקר המרכזית הייתה לבדוק את הקשר בין המשתנים חשיבה . אישיותיים ובינאישיים

 . ובין הירידה במשקל והשיפור באיכות החיים והבריאות הנפשית ריאליותדיכוטומית וציפיות לא 

 חשיבה דיכוטומית   1.1

גם בקבוצת הניתוח וגם בקבוצת , הדיכוטומית נמצא מנבא של שלושת משתני התוצאהמשתנה החשיבה 

נמצא כי חשיבה דיכוטומית גבוהה מנבאת פחות ירידה במשקל ופחות שיפור בבריאות נפשית . הדיאטה

לא נמצא שמשתנה , לגבי ניבוי הירידה במשקל והשינוי בבריאות הנפשית, עם זאת. ובאיכות חיים

מה שהעלה את החשד , טומית מוסיף ליכולת הניבוי מעבר למשתנה האכילה הרגשיתהחשיבה הדיכו

השערה זו לא קיבלה אישוש על . שמשתנה החשיבה הדיכוטומית מתווך על ידי משתנה האכילה הרגשית

חשיבה דיכוטומית , לגבי ניבוי השינוי באיכות החיים.  אף שהתוצאות שהתקבלו היו קרובות למובהקות

ונראה כי הקשר בין חשיבה דיכוטומית ושינוי באיכות חיים הינו , מעבר למשתנים האחרים תמנבא הנמצא

 . ישיר ואינו מתווך על ידי משתנים אחרים

 ,Byrne(ממצא זה מצטרף לשורה של מחקרים שמצאו קשר שלילי בין חשיבה דיכוטומית וירידה במשקל 

Cooper & Fairburn, 2003; 2004; Dove, Byrne & Bruce, 2009; ( , אם כי לראשונה נמצא קשר זה

לא ברור עדיין כיצד ובאמצעות איזה מכניזם , עם זאת. גם בקבוצה של אנשים שעברו ניתוח לקיצור קיבה

כלומר האם ישנם משתנים התנהגותיים . משפיעה חשיבה דיכוטומית על שמירה על המשקל בטווח הארוך

או משתנים שאותם ממתן , ית על הירידה במשקלשמתווכים את השפעת משתנה החשיבה הדיכוטומ

לא נמצא אישוש במחקר זה להשערה שהקשר בין משתנה החשיבה . משתנה החשיבה הדיכוטומית

ייתכן וישנם משתנים אחרים . דה במשקל מתווך על ידי משתנה האכילה הרגשיתיהדיכוטומית והיר

אך גם סביר שגודל , המעורבים בקשר בין חשיבה דיכוטומית ובין ירידה במשקל מלבד האכילה הרגשית

 .   המדגם הקטן ועוצמת המבחן הנמוכה פגעו ביכולת לגלות תיווך מובהק על ידי משתנה האכילה הרגשית

רגשית מתקבלת על ידי מחקרים שעסקו חשיבה הדיכוטומית על ידי אכילה  שערת התיווך שלתמיכה לה

חשיבה דיכוטומית  -ובין שני המשתנים שנחקרו במחקר הנוכחי ) bing-eating(בולמוסי זלילה בין בקשר 
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מן בולמוסי אכילה הם מצבים שבהם אדם אוכל כמות מזון גדולה ומוגזמת בתוך פרק ז.  ואכילה רגשית

אלא מתוך צורך , לרוב האכילה היא לא מתוך רעב פיסי. תוך שהוא  מרגיש חסר שליטה על אכילתו, קצר

). 1999, דנה ולורנס(גועל עצמי ודיכאון , אשמה, לרוב בולמוסי האכילה מלווים בתחושות של בושה. רגשי

 .  ם חוזרים ונשנים כאלהמאופיינת בבולמוסי) bing-eating disorder - BED(הפרעה של אכילה כפייתית 

מחקרים מצאו . מחקרים שעסקו בבולמוסי זלילה מצאו קשר בין הפרעת אכילה כפייתית ואכילה רגשית

מאופיינים ביותר אכילה רגשית לעומת אנשים שמנים שאינם סובלים  BED-כי אנשים שמנים הסובלים מ

).    Eldredge & Agras, 1996; Masheb & Grilo, 2006. (או אנשים שאינם סובלים מהשמנה BED-מ

מחקר נוסף הראה . אבל לא להשמנה בפני עצמה, BED-הם הסיקו שאכילה רגשית קשורה ל, על כן

שאכילה רגשית מזרזת היווצרות של בולמוסי אכילה וכי הפחתה באכילה רגשית מביאה להפחתה 

     ). Arnow, Kenardy & Agras, 1995(בשכיחות התקפי הזלילה 

מצאו ) 2008(' ושות Ramacciotti. כמו כן עולה מהספרות קשר בין חשיבה דיכוטומית ובולמוסי אכילה

שחשיבה דיכוטומית מבדילה בין אנשים שמנים עם בולמוסי אכילה ובין אנשים שמנים שאין להם 

רבות שהראו כי התע) Stott )2006-ו Seamoore  ,Buckroydעדות נוספת עולה מהמחקר של . בולמוסים

 .  טיפולית לשינוי דפוס של חשיבה דיכוטומית הביאה להפחתת שכיחות בולמוסי הזלילה

 ,Beck(דיכאון ומצוקה , מכיוון שחשיבה דיכוטומית נמצאה קשורה למצבים רגשיים שליליים כגון חרדה

Freeman, & Davis, 1990; Clark, 1986; Oliver & Baumgart, 1985  (נה ל יש"ולאור העדויות הנ

בולמוסי אכילה , אכילה רגשית, סבירות שקיימת מערכת של קשרים בין המשתנים חשיבה דיכוטומית

האפשרות הסבירה היא שחשיבה דיכוטומית מתווכת על ידי . בהשפעה על הירידה במשקל לאורך זמן

שיבה עם זאת ייתכן גם כי ח.  שמתווך בעצמו על ידי משתנה בולמוסי הזלילה, משתנה האכילה הרגשית

 . שגורמים לעליה חוזרת במשקל, דיכוטומית ואכילה רגשית משפיעים שניהם על בולמוסי זלילה

לגבי אלא גם , השמנהלגבי חשיבה דיכוטומית נמצא כגורם מרכזי וחשוב לא רק הדפוס הנוקשה שמאפיין 

כיצד יכול להיות  ).Fairburn, Cooper & Shafran, 2003(אנורקסיה ובולימיה  –הפרעות אכילה אחרות 

 Fairburn ,Cooper? שחשיבה דיכוטומית היא גורם משמר שמשותף להפרעות אכילה כל כך שונות זו מזו

טוענים שיש בסיס פסיכופתולוגי משותף לכל הפרעות האכילה שמאופיין ) Shafran )2003-ו

פרפקציוניזם קליני  .םישייקשיים בויסות רגשי וקשיים בינא, הערכה עצמית נמוכה, פרפקציוניזם קליניב



64 

 

והוא קשור לדפוס קוגניטיבי של חשיבה , הוא חתירה לסטנדרטיים והישגים מסוימים ללא פשרות

מחקרי המשך יכולים לבדוק כיצד אותו בסיס פסיכופתולוגי משותף . )Egan et al, 2007(דיכוטומית 

 . מתבטא בהפרעות אכילה שונות

שיפור , ובספרות לקשר בין חשיבה דיכוטומית וירידה במשקללאור התמיכה שהתקבלה במחקר הנוכחי 

ועל סמך המודלים המתארים את התפקיד , באיכות חיים ובבריאות נפשית אצל אנשים הסובלים מהשמנה

 ;Fairburn, Cooper & Shafran, 2003(המשוער של חשיבה דיכוטומית בשימור הפרעות אכילה 

Lethbridge et al, 2011( ,הגמשת הדפוס שמתמקדות בנה חשיבות להתערבויות טיפוליות עולה כי יש

מספר מחקרים הראו כי טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים . שיבה דיכוטומיתהנוקשה שמאפיין ח

שהתמקדו בהפחתת דפוס זה היו יעילים בשינוי התנהגויות אכילה בעייתיות ובשמירה על המשקל לאורך 

 ,Alberts, Thewissen, & Raes, 2012; Leahey, Crowther, & Irwin, 2008;  Seamoore(זמן 

Buckroyd & Stott, 2006 .( 

  ריאליותציפיות לא    1.2

לגבי שינוי בתחומי חיים וציפיות לא  ריאליותציפיות לא : שני מרכיבים ריאליותלמשתנה הציפיות הלא  

המתאם שנמצא ביניהם היה  ,על אף ההנחה שהם מייצגים מבנה תיאורטי אחד. לגבי משקל ריאליות

הסבר אפשרי לחוסר הקשר שנמצא . ולכן התייחסתי אליהם בפרק התוצאות כשני משתנים נפרדים, אפסי

ביניהם עשוי להיות שאדם שמצפה לירידה גדולה במשקל לא בהכרח מצפה שהיא תשנה את חייו ושיהיו 

ם מצפה לירידה צנועה יחסית במשקל יכול להיות שאד –וגם להיפך , לה השלכות נרחבות בתחומים שונים

מפרק התוצאות ניתן . על חייו בתחומים השונים אך חושב שיהיו לה השלכות גדולות ולא מציאותיות

 .  לראות שדפוס הקשר בין שני משתנים אלו ובין משתני התוצאה היה שונה

, שמתייחס לשינוי הצפוי מבחינה פסיכולוגית, לגבי שינוי בתחומי חיים ריאליותמשתנה הציפיות הלא 

עם הירידה ) אם כי רק קרוב למובהק(היה קשור שלילית , חברתית ופיסית כתוצאה מירידה במשקל

קשר זה היה בכיוון המשוער כך . ועם השינוי באיכות החיים בקבוצת הדיאטה, במשקל בשתי הקבוצות

לשינוי בתחומי חיים שונים קשורות לפחות ירידה במשקל ופחות שיפור באיכות שציפיות גבוהות יותר 

הציפיות לגבי שינוי בתחום החברתי ניבאו בצורה הטובה ביותר ירידה במשקל , בקבוצת הדיאטה. החיים

האנשים בקבוצת הדיאטה היו אנשים עם עודף משקל . ואילו בקבוצת הניתוח הציפיות לגבי התחום הפיסי

ואילו בקבוצת הניתוח ההשמנה  ,שככל הנראה ירדו במשקל לשם סיבות חברתיות ואסתטיות, תרנמוך יו
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על כן ייתכן והציפיות . שככל הנראה היו לה השלכות בריאותיות ופיסיות גדולות יותר, הייתה חמורה יותר

אלו הסובלים שרלוונטיות לגבי ניבוי ירידה במשקל הן לגבי התחומים שמטרידים ומעסיקים במיוחד עבור 

 . מהשמנה

לגבי ההשלכות של הירידה במשקל על  ריאליותהקשר השלילי שנמצא בין ירידה במשקל ובין ציפיות לא 

שמציעים שציפיות לא ) Trottier, 2005: בתוך( Herman-ו Polivyעולה בקנה אחד עם ההסבר של , החיים

מסבירים למה אנשים נכשלים שוב , משקלמציאותיות לגבי ההשלכות של תהליך שינוי עצמי כגון ירידה ב

טוענים כי ציפייה לא מציאותית להשלכות והשפעות חיוביות נרחבות  Herman-ו Polivy. ושוב בדיאטות

מה שהופך את הכישלון בתהליך , כתוצאה מירידה במשקל יוצרים קריטריון של הצלחה שלא ניתן להשיגו

 . לבלתי נמנע וידוע מראש

לגבי שינוי בתחומי חיים נבדק יחד עם משתנים מנבאים  ריאליותהציפיות הלא  כאשר משתנה, עם זאת

משתני התוצאה הייתה של שלו לניבוי  הסברתוספת ה, ובמיוחד עם משתנה החשיבה הדיכוטומית, נוספים

נמצא במתאם די גבוה  הציפיות הלא ריאליות לגבי שינוי בתחומי חייםמשתנה . זניחה ואף אפסית לעיתים

מעבר למשתנה ניבוי משתני התוצאה לא מוסיף כמעט ל שהואתנה החשיבה הדיכוטומית ונראה עם מש

לגבי שינוי בתחומי חיים הוא מעין  ריאליותנראה סביר שמשתנה הציפיות הלא . החשיבה הדיכוטומית

ביטוי או סימפטום של דפוס חשיבה דיכוטומית יותר מאשר מאפיין קוגניטיבי או אישיותי שעומד בפני 

עשוי לצפות לשינוי גורף וטוטאלי בחייו בעקבות הירידה , אדם שחושב בצורה של שחור או לבן. עצמו

, מה שמוביל לאכזבה ורגשות שליליים, וצנועים יותר במשקל ופחות מסוגל לקבל ולהעריך שינויים קטנים

 ריאליותנראה שאין ערך מוסף למשתנה הציפיות הלא , על כן.  ולויתור על הניסיונות לשמירה על המשקל

אמנם . מעבר למשתנה החשיבה הדיכוטומית לגבי שינוי בתחומי בניבוי תוצאות תהליך של ירידה במשקל

במודל שמנבא שמירה על משקל אך  תנה הציפיות לגבי שינוי בתחומי חייםת משאין טעם לכלול אנראה כי 

האופן שבו שינוי השאר גם על ן יבה דיכוטומית יכולה לשים דגש ביאולי עבודה טיפולית שתתמקד בחש

 . היא מתבטאת בציפיות לגבי השינוי בתחומי החיים

בניגוד להשערה . בכיוון הפוך למשוער לגבי משקל התקבלו תוצאות ריאליותעבור ציפיות לא , לעומת זאת

דווקא ) משקל מטרה נמוך יותר(נמצא כי ציפיות גבוהות , כי ציפיות מוגזמות מנבאות אי שמירה על משקל

ממצא זה אינו עולה בקנה אחד עם מחקרים שמצאו שציפיות . מנבאות יותר ירידה במשקל לאורך זמן

 Fabricatore( פוגעות בשמירה על המשקל לאורך זמן  גבוהות לגבי כמות הירידה במשקל בתהליך הרזיה

et al, 2008; Provencher et al, 2007; Tiexeira et al, 2004(,  ועם הטענה שיש צורך לעודד מטופלים
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לא רק שלא נמצאה עדות שיש צורך ). Foster et al, 1997(להציב משקלי מטרה נמוכים ומציאותיים יותר 

הראה שניסיון להשפיע על ציפיות של מטופלים לגבי גודל הירידה במשקל אינו מחקר , בהתערבות כזאת

נבדקים שעברו התערבות בין מחקר נוסף הראה שלא היה הבדל , יתר על כן). Wadden et al, 2003(יעיל 

 ).Linde et al, 2005( ובין אלו שלא בשמירה על המשקל ריאליותלשינוי ציפיות לא 

הממצא המפתיע שאנשים בעלי ציפיות גבוהות לגבי ירידה במשקל יורדים יותר במשקל , אף על פי כן

בטווח הארוך עולה בקנה אחד עם מספר מחקרים שהראו קשר חיובי בין ציפיות גבוהות לגבי ירידה 

 ,Benyamini & Raz, 2007;  Linde et al, 2004, 2005;   Oettingen(במשקל  והירידה במשקל בפועל 

& Wadden, 1991 ( .Oettingen, & Wadden  )1991 ( מצאו כי שככל שהציפיות של נבדקים לגבי

 & Benyamini(מחקר שני  .  צלחה בתהליך הירידה במשקל היו גבוהות יותר כך הם ירדו יותר במשקלהה

Raz, 2007 (ל ובטוחים יותר בעלי ציפיות גבוהות יותר לירידה במשק, מצא כי נבדקים אופטימיים יותר

מצאו כי ) 2005(' ושות Lindeגם , כמו כן. הראו ירידה גדולה יותר במשקל, ביכולת שלהם לרדת במשקל

 . הצבת מטרות פחות ריאליות לגבי ירידה במשקל ניבאה יותר ירידה במשקל לאחר שנתיים

שאנשים שהציפיות הסבר אחד הוא ? מהו ההסבר לכך שציפיות גבוהות יותר מנבאות יותר ירידה במשקל

מה שמאפשר להם התמודדות טובה יותר עם , שלהם גבוהות יותר מאופיינים בחשיבה חיובית ואופטימיות

הסבר שני  הוא שיש יותר סבירות ). Oettingen & Wadden, 1991(משימות ועם איומים בריאותיים 

להשקיע מאמצים בהשגת ימשיכו להתמיד ו, יותר במשקל השמצפים לירידה גבוה, שאנשים אופטימיים

סביר שאנשים אופטימיים יצליחו בהקפדה על , על כן. אפילו כשהם נתקלים בקשיים, המטרות שלהם

שות על מנת לשמור על הירידה ּודרוה, רשות השקעת מאמץ לאורך זמןוֹ שד, התנהגויות אכילה בריאות

י אנשים ששואפים לירידה הסבר שלישי מציע שאול). Benyamini & Raz, 2007(במשקל בטווח הארוך 

גדולה ובטוחים יותר ביכולת שלהם לרדת במשקל הם אנשים עם תחושה של יעילות עצמית ותחושת 

 ). Benyamini & Raz, 2007(שמשפיעה על המאמצים שלהם לשמור על המשקל , מסוגלות גדולה

לגבי ירידה במשקל  ריאליותבשל הממצאים הסותרים שקיימים לגבי הקשר בין ציפיות לא , עם זאת

נראה כי לפחות . נראה שיש צורך במחקר נוסף בתחום שיבאר קשר זה, והירידה במשקל בטווח הארוך

נמדד במחקרים  ריאליותחלק מאי הבהירות נובעת מחוסר אחידות לגבי האופן שבו משתנה הציפיות הלא 

 .  השונים
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  ריאליותת וציפיות לא בעיית המדידה המאוחרת של המשתנים חשיבה דיכוטומי   1.3

כמו שאר המשתנים , לא נמדדו בזמן הבייסליין ריאליותכאמור המשתנים חשיבה דיכוטומית וציפיות לא 

כיוון היחסים בין בשל כך קשה לטעון לגבי . יחד עם משתני התוצאה, אלא נמדדו פוסט הוק, במחקר

משפיעים על ירידה  ריאליותיפיות לא ייתכן כי חשיבה דיכוטומית וצ. משתנים אלו ובין משתני התוצאה

אך גם קשה יותר לשלול את האפשרות ההפוכה שירידה , במשקל ושינוי בבריאות נפשית או באיכות חיים

. ריאליותבמשקל ושינוי בבריאות נפשית ובאיכות חיים משפיעות על החשיבה הדיכוטומית והציפיות הלא 

, מספר מחקרים שהוצגו, ראשית. האפשרות הראשונה ניתן להעלות מספר טיעונים שיחזקו את, עם זאת

, שנית. הראו תוצאות דומות לתוצאות שהתקבלו במחקר הנוכחי, שמדדו את משתנים אלו בזמן הבייסליין

שלא , ישנן עדויות לכך שחשיבה דיכוטומית והנטייה לציפיות גבוהות ולא מציאותיות הן תכונות יציבות

 .  ןחל בהן שינוי משמעותי לאורך זמ

עם הפרעות אישיות כגון בורדרליין ועם תכונות אישיות שהן יציבות חשיבה דיכוטומית נמצאה מתואמת 

, ) Shafran, Cooper & Fairburn ,2002;Oshio, 2009 (לאורך זמן כגון פרפקציוניזם ונוירוטיות 

, למעשה. ולשינוישהן קשות מאוד לטיפול , ונחשבת לדפוס קוגניטיבי המשמר מגוון של הפרעות אכילה

שהיא תכונה , חשיבה דיכוטומית נחשבת לאחד המאפיינים או המרכיבים של פרפקציוניזם קליני

קיימות מגוון של התערבויות טיפוליות בטיפולים , יתר על כן.  )Egan et al, 2007(אישיותית יציבה 

ה יציב ואינו משתנה ללא מה שמעיד על כך שדפוס ז, נועדו לשנות ולהשפיע על דפוס זהשקוגניטיביים 

 . התערבות חיצונית

מצאו כי ציפיות גבוהות לגבי ירידה ) Benyamini & Raz  )2007, לגבי משתנה הציפיות הלא ריאליות

 ,כמו כן). dispositional optimism(קשורות לאופטימיות כתכונת אישיות ) situated optimism(במשקל 

ידת הציפיות לגבי תהליך ירידה במשקל לא הייתה בעלת אפקט נמצא כי התערבות שנועדה להקטין את מ

כל . אינן קלות להשפעה ולשינוי ריאליותמה שמעיד על כך שציפיות לא , )Wadden et al, 2003(משמעותי 

לאורך זמן ומחזקים את הטענה  ריאליותאלו מעידים על יציבות של חשיבה דיכוטומית וציפיות לא 

 . לגבי משקל מהווים סיבה ולא תוצאה של הירידה במשקל ריאליותשחשיבה דיכוטומית וציפיות לא 
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 מטרות המחקר המשניות . 2

המורכב מארבעת (מטרת המחקר המשנית הייתה לבדוק את השפעת המשתנים אישיות נוירוטית 

תמיכה ואי דחייה חברתית , )כה עצמית ותחושת שליטההער, פחד מאינטימיות, המשתנים נוירוטיות

 . השינוי באיכות החיים והבריאות הנפשית, ואכילה רגשית ובין הירידה במשקל

  אכילה רגשית, תמיכה ודחייה חברתית, אישיות נוירוטית  2.1

קבוצת התקבלו תוצאות שונות עבור , בבדיקת המשתנים המנבאים את הירידה במשקל לאחר עשר שנים

בקבוצת הדיאטה נמצא כי השינוי שחל במהלך עשר השנים באישיות . הניתוח וקבוצת הדיאטה

במידת התמיכה ואי הדחייה החברתית ובאכילה הרגשית מנבא את הירידה במשקל לאחר , הנוירוטית

דה כך שירידה באישיות הנוירוטית ובאכילה הרגשית ועליה במידת התמיכה מנבאים יותר ירי, עשר שנים

ואכילה רגשית בבייסליין לא ניבאו ירידה  ,יהיתמיכה ואי דח, ערכי המשתנים אישיות נוירוטית. במשקל

אף אחד מהמשתנים לא נמצא , בקבוצת הניתוח, לעומת זאת . קבוצת הדיאטהבבמשקל לאחר עשר שנים 

ין והשינוי למעט תמיכה ואי דחייה חברתית בזמן הבייסלי, מנבא של ירידה במשקל לאחר עשר שנים

 . באכילה הרגשית לאחר עשר שנים שהיו קרובים למובהקות

נמצאו רק בקבוצת הדיאטה והירידה במשקל המנבאים השינוי במשתנים מתאמים בין על אף שה, עם זאת

לא התקבלו אינטראקציות  ,שכלל את כל המנבאים במערך, בניתוח הרגרסיה, ולא בקבוצת הניתוח

שינוי בתמיכה ואי דחייה ושינוי , ובין המשתנים שינוי באישיות נוירוטית מובהקות בין משתנה הקבוצה

 .סביר שההסבר לכך הוא גודל המדגם הקטן ועוצמת המבחן הנמוכה .באכילה רגשית

תמיכה ואי השינוי ב, שינוי באישיות נוירוטיתהמשתנים ה ניבוי הירידה במשקל על ידיבבדיקת , יתר על כן

רק השינוי באכילה הרגשית , שאר המשתנים במודלמעבר ל אכילה רגשיתב השינויו החברתית הידחיה

ככל הנראה משתנה השינוי באישיות הנוירוטית איבד את מובהקותו בנוכחות משתנה . נמצא מובהק

 . השינוי באכילה הרגשית שנמצא מתווך שלו

ידי השינוי באכילה רגשית בדיקת התיווך של הקשר בין שינוי באישיות נוירוטית ובין ירידה במשקל על 

כך שירידה באישיות הנוירוטית , הראתה תיווך מלא של הקשר רק בקבוצת הדיאטה ולא בקבוצת הניתוח

לא נמצא תיווך של אישיות נוירוטית . מנבאת ירידה באכילה רגשית שמנבאת יותר ירידה במשקל

 ). 2009(' י ושותכפי שהתקבל במחקר של קנט, יין על ידי משתנה האכילה הרגשיתבבייסל
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, בניגוד למשתנה הירידה במשקל שעבורו נמצאו מנבאים שונים בקבוצת הניתוח ובקבוצת הדיאטה

נמצאו תוצאות דומות בקבוצת , בבדיקת המשתנים המנבאים שיפור בבריאות נפשית לאחר עשר שנים

באו שינוי בבריאות נמצא כי השינוי באישיות נוירוטית והשינוי באכילה רגשית ני.  הניתוח והדיאטה

כך שירידה באישיות נוירוטית ובאכילה רגשית ועלייה , נפשית גם בקבוצת הדיאטה וגם בקבוצת הניתוחה

ניבאו שינו בבריאות הנפשית גם מעבר לשאר המשתנים  אלומשתנים . שיפור בבריאות נפשית ניבאו

, ת ניבא שינוי בבריאות הנפשיתגם השינוי במידת התמיכה ואי הדחייה החברתי, בקבוצת הדיאטה. במודל

נמצאה , כמו כן. כך שעליה בתמיכה וירידה בדחייה החברתית ניבאו יותר שיפור בבריאות הנפשית

כך שאכילה רגשית גבוהה בבייסליין מנבאת , אינטראקציה בין אכילה רגשית בזמן הבייסליין ובין קבוצה

נמצאה גם אינטראקציה בין . צת הניתוחפחות שיפור בבריאות הנפשית בקבוצת הדיאטה אך לא בקבו

כך שתמיכה ואי דחייה גבוהה בבייסליין מנבאת יותר שיפור בבריאות , ה ובין קבוצהיתמיכה ואי דחי

 . נפשית בקבוצת הניתוח לעומת קבוצת הדיאטה

מות בשתי גם בבדיקת המשתנים המנבאים שיפור באיכות חיים לאחר עשר שנים נמצאו תוצאות דו

שינוי באיכות מנבאים  22ושינוי באכילה רגשיתשינוי באישיות נוירוטית  יםנמצא כי המשתנ. הקבוצות

השינוי , כמו כן. מנבאת שיפור באיכות חיים ובאכילה רגשית כך שירידה באישיות נוירוטית, חיים

הניבוי של . במשתנה התמיכה ואי הדחייה החברתית ניבא שינוי באיכות החיים בקבוצת הדיאטה בלבד

 . משתנה השינוי באישיות הנוירוטית נמצא מובהק גם מעבר למשתנים האחרים במודל

אישיות הממצאים לגבי השינוי בבריאות הנפשית ובאיכות החיים מראים שיש חשיבות לבדיקת המשתנים 

 ירידה במשקל משתנים אלו לא ניבאהשינוי בעל אף ש. גם בקבוצת הניתוח נוירוטית ואכילה רגשית

שהם , חייםהשיפור בבריאות נפשית ובאיכות  הוא כן ניבא ,בניגוד לקבוצת הדיאטה ,בקבוצת הניתוח

ואכילה רגשית קשור  שינוי במשתנים אישיות נוירוטיתהמכיוון ש .חשובים לא פחות מהירידה במשקל

וכנית לשינוי גם אצל אנשים שעברו ניתוח וגם אצל אנשים שעברו ת לשינוי בבריאות נפשית ובאיכות חיים

לסייע בשיפור הבריאות הנפשית  יםעבודה טיפולית וניסיון להביא לשינוי במשתנים אלו עשוי, אורח חיים

 . הניתוחואיכות החיים גם בקבוצת הדיאטה וגם בקבוצת 

. של שנה follow-upבדקו את תוצאות תהליך הירידה במשקל במדגם הנוכחי לאחר ) 2009(' קנטי ושות

תמיכה חברתית , פחד מאינטימיות, תחושה שליטה, הערכה עצמית, הם מצאו כי המשתנים נוירוטיות

בוצת הדיאטה אך לא בקבוצת שנמדדו בבייסליין ניבאו ירידה במשקל לאחר שנה בק, ואכילה רגשית

                                                             
22

  היה קרוב למובהקות הניבוי של השינוי במשתנה האכילה הרגשית  
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על  נוירוטיתוכי משתנה האכילה הרגשית בזמן הבייסליין תיווך את השפעת משתנה האישיות ה, הניתוח

  .הירידה במשקל

מצא כי השינוי נ, ארוך יותר של עשר שנים follow-up-במחקר הנוכחי שבדק את אותו מדגם נבדקים ב

מנבא ירידה במשקל לאחר , ולא הערכים של משתנים אלו בבייסליין, במשתנים אלו במהלך עשר השנים

אכילה הרגשית מתווך את משתנה השינוי נמצא כי משתנה השינוי ב, כמו כן .דיאטהעשר שנים בקבוצת ה

כי ייתכן והמשתנים  מעלה את האפשרותממצא זה  .הירידה במשקל בהשפעה עלבאישיות הנוירוטית 

אך בטווח הארוך מה שמשנה זה השינוי שחל , בזמן הבייסליין מנבאים ירידה במשקל בטווח היותר קצר

כי השינוי בהערכה העצמית ולא ההערכה  מצאו) 2010(' ושות  Palmeiraגם. בהם לטובה או לרעה

 . העצמית ההתחלתית מנבא שמירה על המשקל לאורך זמן

של  ם ההתחלתייםערכיהמשמעותו של ממצא זה היא בעצם שלא ניתן לנבא מראש על סמך , מצד אחד

ועל כן , המשתנים האישיותיים והבינאשיים מי ישמור על הירידה במשקל בטווח הארוך של מספר שנים

עם . ש בעייתיות בסלקציה מוקדמת של מטופלים רק על סמך הנתונים האישיותיים לפני תחילת הטיפולי

ממצא זה הינו אופטימי מכיוון שהוא מראה שישנה אפשרות לשינוי במדדים האישיותיים , זאת

ייתכן ועבודה טיפולית שתתמקד בשינוי החרדה והאפקט השלילי . והבינאישיים ושאין דטרמיניזם

ותעבוד על הפחד מאינטימיות ועל , בשיפור הערכה העצמית ותחושת השליטה, סיס הנוירוטיותשבב

שיביא לתוצאות טובות יותר של שמירה על משקל , תאפשר להביא לשינוי במדדים אלו, האכילה הרגשית

להשקיע מאמצים בעבודה טיפולית תוך כדי תהליך ההרזיה ולאחר סופו דווקא יש צורך לפיכך . לאורך זמן

ופחות בסלקציה או בהערכה של מטופלים לפני תהליך , על מנת לשפר את השמירה על המשקל לאורך זמן

ל תביא בנוסף לשיפור השמירה על "עבודה טיפולית שתתמקד בשינוי המשתנים הנ, כמו כן.  ההרזיה

 . ר בבריאות הנפשית ובאיכות החייםגם לשיפוהירידה במשקל 

במחקר הנוכחי נמצא שהקשר בין השינוי באישיות נוירוטית ובין ירידה במשקל מתווך על ידי השינוי 

שתנה האכילה מרובד ההתנהגותי של ממצא זה מעלה את האפשרות שטיפול שיתמקד ב. באכילה רגשית

י להיות מספיק על מנת לשפר את הירידה עשו, שהוא משתנה שיש לו מרכיב התנהגותי בולט, הרגשית

מציעים כי התנהגויות אכילה ומשתנים ) 2008(' ושות Provencher, עם זאת. במשקל בטווח הארוך

יש , ראשית. אותם בטיפול בשלבים שונים של התערבות" לתקוף"אישיותיים הם שני מרכיבים שיש 

, בשלב השני. ישים רעב או בולמוסי אכילהלהפחית התנהגויות אכילה לא רצויות כמו אכילה כשלא מרג
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יש לעבוד גם על המאפיינים , על מנת לסייע למטופלים לשמור על השינוי התנהגותי לאורך זמן

 . הפסיכולוגיים שקשורים לשמירה על המשקל

לא נמצאו משתנים המנבאים ירידה במשקל בקבוצת ) 2009(' בדומה לממצאים של קנטי ושות, יתר על כן

ארוך יותר תאפשר לגלות השפעה של  follow-up-ההשערה שבדיקה ב. גם לאחר עשר שנים ,הניתוח

נראה כי . משתנים אישיותיים ובינאישיים על הירידה במשקל גם בקבוצת הניתוח לא קיבלה תימוכין

שינוי אורח חיים אך ל אצל אנשים המשתתפים בתוכניתמשתנים אישיותיים אלו מנבאים ירידה במשקל 

 . לא באנשים שעוברים ניתוח לקיצור קיבה

עבור  , על אף שעבור ניבוי הירידה במשקל לא נמצאה חשיבות למדידת ערכי המנבאים בזמן הבייסלין

ניבוי השיפור בבריאות הנפשית כן נמצאה בשני מקרים חשיבות למדידת המשתנים המנבאים לפני תחילת 

בקבוצת הניתוח נמצא כי פחות תמיכה ויותר דחייה חברתית לפני הניתוח ניבאו פחות שיפור . הטיפול

של חוסר שליטה לפני חוויה ו, אכילה רגשיתיותר ובקבוצת הדיאטה , בבריאות הנפשית לאחר עשר שנים

בדיקה מוקדמת של משתנים אלו אצל . פחות שיפור בבריאות הנפשית ותחילת תוכנית הדיאטה ניבא

עשויה להצביע על מועמדים שצפויים , בהתאם לשיטת הירידה במשקל אותה הם הולכים לעבור, מטופלים

פולית על משתנים אלו לפני בדיקה זו בשילוב עם עבודה טי. לסבול ממצוקה נפשית לאחר תהליך ההרזיה

 . עשויים לתרום לרווחה הנפשית של המטופלים לאורך זמן, תחילת תוכנית ההרזיה או במהלכה

 ת הדיאטה והניתוח בתוצאות תהליך הירידה במשקל והשוואה בין קבוצ  2.2

לעומת בהשוואה בין קבוצת הניתוח והדיאטה בירידה במשקל נמצא כי קבוצת הניתוח ירדה יותר במשקל 

לא  ,אקונומי-גיל ומעמד סוציו ,התחלתי BMI: 23כשנלקחו בחשבון המשתנים, עם זאת. קבוצת הדיאטה

נראה שההבדל , לפיכך .נמצא הבדל בין קבוצת הדיאטה וקבוצת הניתוח בירידה במשקל לאחר עשר שנים

גיל ומעמד , בין הקבוצות בירידה במשקל מוסבר על ידי ההבדלים ההתחלתיים שהיו בין הקבוצות במשקל

המשלבת דיאטה ופעילות  וכי לא נמצאה עדות לכך שניתוח קיצור קיבה עדיף על תוכנית, אקונומי-סוציו

  .בירידה במשקל לאורך זמן גופנית

מתוארים בספרות בירידה במשקל בין נבדקים שעברו ניתוח לקיצור קיבה ובין הבדלים החלק מהייתכן כי 

 ברומשקל התחלתי גבוה יותר אצל נבדקים שעבמקורם  שינוי אורח חייםנבדקים שהשתתפו בתוכניות של 

מכיוון שנבדקים שעוברים ניתוח לקיצור קיבה  .הסובלים לרוב מהשמנת יתר חמורה, ניתוח לקיצור קיבה

                                                             
23
 ת הניתוח ובין הנבדקים בקבוצת הדיאטה עבור משתנים אלו נמצאו הבדלים מובהקים בין הנבדקים בקבוצ 
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לעומת אנשים בעלי עודף  סביר גם שהם ירדו יותר במשקל, יותר דולמשקל התחלתי געודף הם בעלי 

תמיכה להסבר זה . שבוחרים לרוב לרדת במשקל באמצעות שיטות קונבנציונאליות, משקל קטן יותר

תוך , שהשווה בין נבדקים שעברו ניתוח לקיצור קיבה או תוכנית לשינוי אורח חיים מתקבלת על ידי מחקר

ומשתנים , משך הזמן שעבר מאז תהליך הירידה במשקל, משקל ההתחלתיהשל ) matching(תאמה ה

במחקר זה לא נמצא הבדל בשמירה על ). Bond et al., 2009(צות וקבהבין הנבדקים בשתי  ,נוספים

 . המשקל בין נבדקים שעברו ניתוח ובין נבדקים שהשתתפו במסגרות לא ניתוחיות לירידה במשקל

 ,Canetti, Berry, & Elizur( של שנה על המדגם הנוכחי follow-up-בהשוואה לתוצאות שהתקבלו ב 

ג "ק 12ולאחר מכן עלו , ג בממוצע לאחר שנה"ק 46נראה כי הנבדקים בקבוצת הניתוח ירדו , )2009

. םג בממוצע לאחר עשר שני"ק 34כ הם ירדו "כך שסה, בממוצע עד הבדיקה שנערכה לאחר עשר שנים

, ג בממוצע"ק 6ג בממוצע לאחר שנה ולאחר מכן עלו "ק 9ירדו , הנבדקים בקבוצת הדיאטה לעומת זאת

ממצא זה עולה ). ממה שירדו 67%העלו בחזרה (שנים  10ג בממוצע לאחר "ק 3-כ הם ירדו כ"כך שסה

רידה מעלים בחזרה את רוב הי לא ניתוחית בקנה אחד עם מחקרים שהראו שנבדקים בתוכנית הרזיה

שהירידה במשקל בקבוצת הניתוח הייתה אף על , עם זאת). Turk et al, 2009(במשקל לאחר מספר שנים 

קטנה וצנועה ישנם מחקרים המעידים על כך שגם ירידה כזאת יכולה להיות בעלת משמעות קלינית גדולה 

  ).Powell & Calvin, 2007(מבחינת ההשלכות הבריאותיות כגון סכרת ולחץ דם 

נמצא כי . במדגם הנוכחי נמצא הבדל בין קבוצת הניתוח והדיאטה בשינוי בבריאות הנפשית, יתר על כן

בקבוצת הניתוח חלה ירידה בבריאות הנפשית לאחר עשר שנים ואילו בקבוצת הדיאטה הבריאות הנפשית 

 BMI-הבדל זה נמצא מובהק גם לאחר שההבדלים בין הקבוצות ב. נשארה יציבה פחות או יותר

נמצא כי עליה במשתנה האישיות הנוירוטית . בגיל ובמעמד הסוציואקנומי נלקחו בחשבון, ההתחלתי

 . בבריאות הנפשיתלרעה בקבוצת הניתוח במהלך עשר השנים מסבירה את השינוי 

, דיווחו על תופעות לוואי קשות של הניתוח כגון הקאות במחקר הנוכחי נבדקים רבים מקבוצת הניתוח

שנשארה באזור  בושה בגלל הצלקת הגדולה של הניתוח, לה בסוג המזון שהם מסוגלים לאכולהגב, צרבות

ייתכן שתופעות אלו עומדות בבסיס העלייה . או בשל שאריות העור שנוצרו בשל הירידה במשקל הבטן

שמסבירה את ) פחות הערכה עצמית, חרדה, אפקט שלילי, יותר דיכאון(במשתנה האישיות הנוירוטיות 

שהראו כי עלולה ) 2007(' ושות Kinzleהסבר זה מתחזק על ידי מחקרם של . ידה בבריאות הנפשיתהיר

על אף שניתוחי קיצור קיבה . וההשלכות של ניתוחי קיצור קיבהלהיגרם מצוקה בעקבות תופעות הלוואי 
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פשית מסייעים למטופלים לרדת במשקל יש לקחת בחשבון את האפשרות שהם עשויים להזיק לבריאות הנ

שהשמנת יתר חמורה לאורך החיים וההתמודדות עמה  הואל "אחר לממצא הנשרי פאהסבר . של מטופלים

 . גובים מחירים נפשיים

לאור ממצאים אלו לא נראה שישנה . לא נמצאה עדות להבדל בין הקבוצות בשינוי באיכות החיים, כמו כן

מכיוון שהנבדקים לא , עם זאת. עדיפות לניתוח קיצור קיבה על תוכנית לשינוי אורח חיים בטווח הארוך

ות מתאימה הוקצו אקראית לקבוצת הניתוח והדיאטה לא ניתן לשלול את האפשרות שכל אחת מהשיט

 ). למשל שניתוח מתאים לנבדקים עם השמנה קיצונית יותר(לנבדקים מסוג שונה 

 נקודות חוזק וחולשה של המחקר הנוכחי . 3

היא הבעיה של מדידת המשתנים חשיבה , שכבר נידונה בפרק זה, אחת מנקודות החולשה המרכזיות

נקודת חולשה נוספת היא גודל . לפניורק לאחר תהליך ההרזיה ולא  ריאליותדיכוטומית וציפיות לא 

ומצד שני הגביל את מספר , שפגע בעוצמת המבחן וביכולת למצוא אפקטים מובהקים מחד, המדגם הקטן

חשוב לציין שעל אף שמספר המשתנים המנבאים צומצם . המנבאים שהיה ניתן לבדוק במודל הניבוי

ה גדול יותר באופן משמעותי ביחס למספר הייבאמצעות ניתוח גורמים עדיין רצוי היה שגודל המדגם 

בשל הכמות , עם זאת. capitalization on chance-על מנת להפחית את הסיכוי ל, המנבאים שנבדקו

ובשל משך ) נבדקים פוטנציאליים 90-כ כ"היו סה(המוגבלת של הנבדקים שהשתתפו במחקר מלכתחילה 

 .  הזמן הארוך שעבר מאז החלק הראשון של המחקר היה קשה לגייס נבדקים נוספים למחקר

מאז תחילת בעיה נוספת במחקר הנוכחי היא שחלק מהנבדקים השתתפו בניתוח או דיאטה נוספים 

בו ככל , עבור נבדקים אלו החלטתי להתייחס רק לניסיון השני לרדת במשקל ולא לניסיון הראשון. המחקר

אך מכיוון שעברו  , ניתן אמנם היה להתייחס לניסיון הראשון לרדת במשקל ולא לשני. הנראה הם נכשלו

, כמו כן. צב פחות או יותרהרבה שנים גם מאז הניסיון השני ניתן להניח שמשקלם של הנבדקים התיי

לא הייתה מאפשרת לי לחשב ציוני הפרש עבור משתני התוצאה בריאות נפשית  ראשוןסיון היהתייחסות לנ

מכיוון שהמדידה של משתנים אלו נעשתה שוב רק לאחר תום תקופת המחקר ולא , ואיכות החיים

 . במהלכה

כמו ברוב , בו למחקר ולא נבחרו אקראיתשהנבדקים במחקר הנוכחי התנדמגבלה רביעית היא , כמו כן

מה שפוגע בתוקף החיצוני של המחקר וביכולת להסיק עבור כלל , המחקרים שעוסקים בהשמנה
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מה , הנבדקים במחקר הנוכחי דיווחו על משקלם ולא נשקלו, בנוסף . אוכלוסיית הסובלים מהשמנה

 . אמיתית במשקלההירידה שמעלה את הסבירות שהיה דיווח חסר שפוגע ביכולת להסיק לגבי 

. ארוך של עשר שנים follow–up -אחת מנקודות החוזק המשמעותיות של המחקר הנוכחי היא שימוש ב 

מה שהגביל את יכולת , של עד שנתיים follow-up-רוב המחקרים שנעשו בתחום בדקו את הנבדקים ב

נעשו מחקרים שהשוו בין שתי  כמעט ולא, כמו כן. בדיקת תוצאות תהליך הירידה במשקל בטווח הארוך

רוב המחקרים שנעשו בתחום . במשתנים המנבאים ירידה -ניתוח ודיאטה  –שיטות לירידה במשקל 

בניגוד לרוב המחקרים על השמנה שהשתמשו במדגמים של . התמקדו בשיטה מסוימת לירידה במשקל

. שר יכולת הסקה רחבה יותריתרון נוסף של המחקר הנוכחי הוא שימוש במדגם מעורב שמאפ, נשים בלבד

למעט עבור המשתנים חשיבה דיכוטומית וציפיות לא (מחקר פרוספקטיבי בנוסף המחקר הנוכחי הוא 

 ).שלא נבדקו בבייסליין ריאליות

המחקר ) van Hout, Verschure & van Heck, 2005( בהתאם להמלצות של מחקרים קודמים , כמו כן

, ירידה במשקל(הנוכחי בדק את תוצאות תהליך הירידה במשקל באמצעות שלושה קריטריונים שונים 

 .  מה שאפשר הבנה כוללנית יותר של תוצאות התהליך בקבוצות השונות) בריאות נפשית ואיכות חיים

 

 השלכות קליניות . 4

מטרה מרכזית נוספת של מחקרים , בנוסף לתרומה התיאורטית של מחקרים העוסקים בירידה במשקל

לממצאים של .  אלו היא לגזור המלצות קליניות שיאפשרו ליעל ולשפר את הטיפולים הקיימים בהשמנה

 . המחקר הנוכחי עשויות להיות מספר השלכות קליניות לגבי מיון וטיפול

ל סמך הבסיס בשל הקשר שנמצא בין חשיבה דיכוטומית ובין תוצאות תהליך הירידה במשקל וע, ראשית

נראה כי יש לשים דגש על משתנה זה בעבודה , התיאורטי שמקשר בין הפרעות אכילה וחשיבה דיכוטומית

טיפולית עם אנשים הסובלים מהשמנה הן על מנת לשמר את הירידה במשקל לאורך זמן והן על מנת 

חיים כי יש צורך לא עולה מן הממצאים הנוכ, לעומת זאת. להגביר את הרווחה הנפשית של המטופלים

בהתערבויות טיפוליות להפחתת ציפיות מוגזמות לגבי ירידה במשקל מכיוון שציפייה לירידה גדולה יותר 

לא נראה גם שיש צורך בהתערבויות להגברת , מצד שני.  במשקל דווקא ניבאה יותר ירידה במשקל

ו ליעדים אותם הם הציבו הציפיות של מטופלים מכיוון שגם כך הרוב המוחלט של המטופלים לא הגיע

 . כך שזה עשוי לעורר יותר אכזבה, מבחינת הירידה במשקל



75 

 

לכך שמדידה של משתנים מסוימים טרם השתתפות  משמעותית במחקר הנוכחי לא נמצאה עדות, שנית

בניתוח לקיצור קיבה או בתוכנית הרזיה מאפשרת לנבא את הצלחת תהליך הירידה במשקל בטווח 

להשקיע בו  ולא כדאימומלץ אינו מיון מוקדם של מטופלים לפי משתנים אלו שלרוב  לפיכך נראה.  הארוך

שינוי במספר משתנים אישיותיים מאז תחילת תהליך כן נמצאה עדות שמידת ה, לעומת זאת. משאבים

כך שנראה שיש , וגם בקבוצת הדיאטה 24גם בקבוצת הניתוח, ההרזיה מנבאת את תוצאות התהליך

חשיבות לבניית התערבויות טיפוליות שיתמקדו בשינוי המשתנים האישיותיים שקשורים לתוצאות 

שאבים בטיפול באנשים לאחר שעברו תהליך של נראה כי עדיף להשקיע מ. חיוביות יותר בטווח הארוך

 . ירידה במשקל  ולא במיון מוקדם שלהם לפני תהליך הירידה

צאה עדות לתיווך ההשפעה של משתנה האישיות הנוירוטית על ידי משתנה האכילה הרגשית נמ, שלישית

ה בעל ביטוי הוא משתנ מכיוון שמשתנה האכילה הרגשית. בקבוצת הדיאטה, בהשפעה על הירידה במשקל

הוא המשתנה ומכיוון שמשתנה זה  ,שקל יחסית לזהות ולשנות אותו ,התנהגותי בולט ודומיננטי

לאחר מכן כדאי . בשלב הראשון בטיפול להתמקד בו מומלץ, שמשפיע על הירידה במשקלהפרוקסימלי 

דפוס האת טיפול גם במשתנים האישיותיים שמשפיעים ומשמרים שלבים מתקדמים יותר של הלהתמקד ב

  .זה של אכילה רגשיתה

במחקר הנוכחי בקבוצת הניתוח . נקודה אחרונה עוסקת בהשלכות הנפשיות של ניתוח לקיצור קיבה

מה שייתכן וקשור לתופעות הלוואי של , הייתה הידרדרות בבריאות הנפשית על אף הירידה במשקל

ה נראה כי חשוב להיערך לשינויים אלו מראש וליידע מועמדים לניתוחי קיצור קיבה על המצוק. הניתוח

 . וכן לאפשר מעקב וטיפול נפשי לאחר הניתוח, הנפשית שעלולה להיגרם

 

 הצעות למחקרי המשך  .5

התנהגותי שקשור בעל ביטוי קוגניטיביים ומשתנה , במחקר הנוכחי נמצאו קשרים בין משתנים אישיותיים

לכך שמשתנה  וכן נמצאה עדות, לאכילה ובין הירידה במשקל והשינוי בבריאות הנפשית ובאיכות החיים

אישיות (מתווך את השפעתו של משתנה פסיכולוגי ) אכילה רגשית( בולט התנהגותישיש לו ביטוי 

מחקר זה מצטרף למספר מחקרים שניסו לקשר בין משתנים . בהשפעה על הירידה במשקל) נוירוטית

 & Canetti, Berry, & Elizur, 2009; Elfhag(אישיותיים ומשתנים התנהגותיים שקשורים לאכילה 

                                                             
24
 בקבוצת הניתוח השינוי במשתנים האישיותיים מנבא שינוי בבריאות נפשית ושינוי באיכות חיים אך לא ירידה במשקל  
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Rossner, 2005; Provencher et al, 2008 . ( בנוסף למציאת מנבאים פוטנציאליים נוספים של ההצלחה

מחקרי המשך יכולים להמשיך ולקשר בין משתנים אישיותיים והתנהגויות , בתהליך ירידה במשקל

או למצוא משתנים שעשויים  ,עשויות לתווך את השפעתם על הירידה במשקלש ,האכילה שקשורות אליהם

מחקרים כאלה יאפשרו . כגון סוג הטיפול לירידה במשקל, למתן את השפעת המשתנים הפסיכולוגיים

הבנה טובה יותר של התהליכים המאפשרים שמירה על משקל לאורך זמן וכן יאפשרו לשפר את הטיפולים 

 . הקיימים כיום, בהשמנה

מדדו את , ציונאליות שונות למשתנים הבלתי תלוייםראופמחקרים רבים השתמשו בהגדרות , כמו כן

רצוי שמחקרי . באורכים שונים follow-up-תוצאות תהליך הירידה במשקל באופנים שונים והשתמשו ב

שתפחית את מידת העמימות וחוסר הבהירות שקיימת , המשך ישאפו לאחידות וסטנדרטיות גדולה יותר

 . יים שנבדקו עד היום לגבי ירידה במשקללפחות עבור חלק מהמנבאים הפוטנציאל
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 נספחים

 DTEDS  -שאלון חשיבה דיכוטומית בהפרעות אכילה : 1נספח 

אם זה . י עד כמה הם נכונים לגבי החשיבה שלך בחודש האחרון/י את ההיגדים הבאים והחליט/אנא קרא

ואם זה  3י /אם זה נכון למדי עבורך סמן, 2י /סמן, אם זה קצת נכון לגביך, 1י /לא נכון לגביך בכלל סמן

 . 4י /מאוד נכון עבורך סמן

לא נכון  
 בכלל עבורי

קצת נכון 
 עבורי

נכון למדי 
 עבורי

נכון מאוד 
 עבורי

 4 3 2 1 "רע"או " טוב"אני חושב על אוכל  במונחים של  .1

 4 3 2 1 "שחור או לבן"אני חושב על דברים בצורה של  .2

 4 3 2 1 אני חושב על עצמי או כטוב או כרע .3

אני רואה את הניסיונות של לעשות דיאטה  .4
 כמצליחים או ככושלים

1 2 3 4 

כנמצא בשליטה או כחסר אני חושב על עצמי או  .5
 שליטה

1 2 3 4 

אם אני אוכל משהו , כאשר אני נמצאה בדיאטה .6
 . אני חושב שנכשלתי, שתכננתי לא לאכול

1 2 3 4 

 4 3 2 1 אני חושב על עצמי או כחכם או כטיפש .7

אני רואה את האכילה , כאשר אני נמצא בדיאטה .8
 שלי כמשהו שהיה טוב או רע

1 2 3 4 

אני או מסתדר מאוד טוב עם אנשים או לא  .9
 מסתדר איתם בכלל 

1 2 3 4 

אני חושב על עצמי או כעל מכוער או כעל מישהו  .10
 שנראה טוב 

1 2 3 4 

אני חושב על עצמי כעל מישהו שעושה דברים או  .11
 . בצורה מאוד טובה או בצורה מאוד גרועה

1 2 3 4 
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 GRWQ - ריאליותשאלון ציפיות לא : 2נספח 

 

 :שמתאים לתיאורים הבאים) ג"בק(עבור השאלות הבאות אנא התאימו מספר 

המשקל שהיית בוחר לו יכולת לשקול כמה שאתה , המשקל הראשון הוא המשקל החלומי השלך .1

 . רוצה

 ? מה המשקל הזה

 .  ג"ק______  המשקל החלומי שלי הוא 

קל הזה הוא המשקל שהיית שמח המש. המשקל השני הוא לא המשקל האידיאלי כמו הראשון .2

 . להיות בו ולשמור עליו

 ? מה המשקל הזה

 .  ג"ק______  המשקל שהייתי שמח בו הוא 

בגלל , אבל תהיה מוכן לקבל אותו, המשקל השלישי הוא משקל שלא תהיה ממש מרוצה ממנו .3

 .שהוא נמוך יותר מהמשקל שהיית בו לפני תחילת ההרזיה

 ? מה המשקל הזה

 .  ג"ק______  המשקל שאני מוכן להשלים איתו הוא 

אך הוא כזה שלא , המשקל הרביעי הוא משקל נמוך מהמשקל שהתחלת בו את תהליך ההרזיה .4

 . היית מאוכזב לו זה היה משקלך אחרי תהליך הירידה במשקל. תוכל לראות בו כהצלחה

 ? מה המשקל הזה

 .  ג"ק______  המשקל המאכזב הוא 

 

שישתנה כתוצאה מהירידה ) או תצפה בעתיד(שציפית ) דבר אחד(מהו הדבר החשוב ביותר בחייך 

 ?  במשקל
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אם תרד (או שאתה חושב שתהיה ) לפני שהתחלת את תהליך ההרזיה(מהי ההשפעה שחשבת שתהיה 

 ? על התחומים הבאים בחייך) בעתיד במשקל

ערך גבוה יותר מסמן השפעה חיובית ( מוש בסקלה הבאהתוך שי 10-ל 1נא ציין מספר בין , עבור כל תחום

                        ): יותר

 בריאות _____  .א

 חיי חברה_____  .ב

 חיי מין _____  .ג

 )בתוך ומחוץ לבית(ביצוע בעבודה _____  .ד

 אטרקטיביות עבור בן הזוג או לאנשים חשובים אחרים_____  .ה

 נוכחות גופנית _____  .ו

 התפיסה של אחרים לגבי היכולת שלך _____  .ז

 נוחות בסיטואציות חברתיות עם זרים _____  .ח

 אסרטיביות _____  .ט

 יכולת להתחבב על אחרים_____  .י

 היכולת להגן על עצמך מבחינה פיסית _____  .יא

 כוח פיסי _____  .יב

 נינוחות במפגשים משפחתיים _____  .יג

 כושר גופני_____   .יד

 לחץ ______  .טו

 חרדה______  .טז

 דיכאון ______  .יז

 ביטחון עצמי ______  .יח

 תשומת לב מאחרים ______   .יט

 יכולת לעורר עניין מיני בבן הזוג או באחרים_____  .כ

 דימוי גוף ______   .כא
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 שאלון קבלת תמיכה חברתית ודחייה חברתית : 3נספח 

  ?בשבוע לפחות פעםואותו אתה רואה  קרוב ביותרמי הבן אדם אליו אתה מרגיש 

 

 בת זוג \בן .1

 ידיד או ידידה .2

 בן או בת .3

 אח או אחות  .4

 הורה .5

 ): ציין(אחר  .6
 

כלל  
 לא 

במידה 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
 רבה מאוד

אותך  מחזקאו  מעודדהיא \באיזו מידה הוא .1
 ?כשאתה זקוק לכך

1 
 

2 
 

3 
 

4 5 

לא היא מתנהג בצורה \באיזו מידה הוא .2
 ? כלפיך כועסתאו  נעימה

 
1 
 

2 3 4 5 

 דאגההיא מראה \באיזו מידה הוא .3
 ?אכפתיותו

1 2 3 4 5 

מקשה על החיים היא \באיזו מידה הוא .4
 ?שלך

1 2 3 4 5 

עצות או  מידעהיא נותן לך \באיזו מידה הוא .5
 ?כשאתה זקוק לכך מועילות

1 2 3 4 5 

היא מתנהג כלפיך בצורה \באיזו מידה הוא .6
 ?חוסר חיבהשמראה 

1 2 3 4 5 

כשאתה  מקשיב לךהיא \באיזו מידה הוא .7
 ? צריך לדבר על דברים שחשובים לך

1 2 3 4 5 

א היא גורם לך להרגיש ל\באיזו מידה הוא .8
 ?רצוי

1 2 3 4 5 

שמעלים היא אומר דברים \באיזו מידה הוא .9
 ?את הביטחון העצמי שלך

1 2 3 4 5 

כאשר אתה  משוחח איתובאיזו מידה אתה  .10
 ?עצבני או מדוכא, מוטרד

1 2 3 4 5 

ולארגן  עוזר לך להביןהיא \באיזו מידה הוא .11
 ? את המחשבות שלך

1 2 3 4 5 

איך אתה חושב מבין היא \באיזו מידה הוא .12
 ? ומרגיש

1 2 3 4 5 

, עזרה ישירההיא נותן לך \באיזו מידה הוא .13
עושה דברים עבורך או נותן דברים , כלומר

 ? שאתה צריך

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ?עולה לך על העצביםהיא \באיזו מידה הוא .14

 5 4 3 2 1  ?מעביר עליך ביקורתהיא \באיזו מידה הוא .15

היא נותן לך להרגיש \באיזו מידה הוא .16
 ?עליו לסמוךשאתה יכול 

1 2 3 4 5 

גם אם  אותךמעליב היא \באיזו מידה הוא .17
 ?הוא לא מתכוון לכך

1 2 3 4 5 

 בצורה עוינתהיא מתנהג \באיזו מידה הוא .18
 ?כלפיך

1 2 3 4 5 
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 SCI –שאלון שליטה :  4נספח 

 

בהסתמך . אין תשובות נכונות או מוטעות או שאלות מכשילות. למטה ישנם מספר תיאורים שעשויים להתאים לך
עבור : לדוגמא. סמן רק תשובה אחת לכל תיאור. על הבנתך את התיאורים הקף בעיגול את התשובה הכי מדויקת

 5הקף את התשובה , תים קרובותאם אתה חושב שזה חשוב לעי, "להיות בעל השפעה  זה חשוב בשבילי" המשפט 
 ". לעיתים קרובות"שמסמנת 

 

אף  
 פעם 

לעיתים 
 רחוקות

לעיתים  לפעמים מדי פעם
 קרובות

לעיתים 
קרובות 

 מאוד

 תמיד

יש לי תחושה חיובית של שליטה  .1
 . על חיי

1 
 

2 
 

3 
 

4 5 6 7 

יש לי את , אם אני מחליט .2
היכולת לעשות שינויים במטרה 

 .  להשיג יותר שליטה על חיי

 
1 
 

2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 אני מאבד שליטה על עצמי  .3

אני חסר שליטה על סביבתי  .4
 )מצבים, אנשים אחרים(

1 2 3 4 5 6 7 

אני יותר מדי פאסיבי וחסר  .5
 אונים

1 2 3 4 5 6 7 

אני מסוגל לקבל בשלווה את מה  .6
 שאני לא יכול לשנות 

1 2 3 4 5 6 7 

אני מסוגל להתנהג באופן  .7
אסרטיבי והחלטי על מנת לנסות 

לשנות או להחליף מה שאני 
 רוצה 

1 2 3 4 5 6 7 

אני מסוגל לבחור ולקבל  .8
החלטות על הדברים החשובים 

 בחיי

1 2 3 4 5 6 7 

אני מסוגל לקבוע מטרות  .9
מציאותיות , ברורות

 ומשמעותיות

1 2 3 4 5 6 7 

אני מודע לרגשותיי וצרכיי  .10
 ומזהה כיצד הם משפיעים עלי 

1 2 3 4 5 6 7 

אני לוקח אחריות מתאימה לגבי  .11
 מה שיש לי עליו שליטה 

1 2 3 4 5 6 7 

אני עושה מאמץ בכמות  .12
מתאימה ויש לי מספיק משמעת 

 להשיג את מטרותיי

1 2 3 4 5 6 7 

הכישורים ואת יש לי את  .13
 היכולת להשיג את מטרותיי

1 2 3 4 5 6 7 

לאחרים יש יותר מדי שליטה  .14
 עלי

1 2 3 4 5 6 7 

אני חש שאני מאבד שליטה  .15
בתחומים שפעם הייתה לי 

 שליטה עליהם 

1 2 3 4 5 6 7 

יש לי את הדרגה הנכונה של  .16
 שליטה עצמית 

1 2 3 4 5 6 7 
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  Neo Personality Inventory Revised -המתוך  -סולם נוירוטיות :    5נספח 

 

והקף בעיגול את התשובה , אנא ציין באיזו מידה התיאור מתאים לך. להלן מספר תיאורים שעשויים להתאים לך
 .הכי מדויקת

 

מאוד לא  
 מסכים 

מסכים  מסכים נייטרלי לא מסכים
 מאוד

 1 אני לא דאגן  .1
 

2 
 

3 
 

4 5 

לעיתים קרובות מרגיזה אותי הצורה שבה  .2
 אנשים מתייחסים אליי  

 
1 
 

2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 כמעט אף פעם אני לא מרגיש בודד או מדוכא  .3

לעיתים קרובות אני מרגיש חסר אונים ואני  .4
 רוצה שמישהו אחר יפתור את הבעיות שלי 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 לפעמים אני מרגיש חסר ערך לגמרי .5

 5 4 3 2 1 כמעט אף פעם אני לא פוחד או חרד  .6

 5 4 3 2 1 כמעט אף פעם אני לא עצוב או מדוכא   .7

קרה שהתביישתי כל כך שפשוט רציתי  .8
 להסתתר

1 2 3 4 5 

יש לי לפעמים הרגשה , כאשר אני לחוץ מאוד .9
 שאני עומד להתמוטט

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 לעיתים קרובות אני מתוח ועצבני  .10

לעיתים קרובות יש לי רגשי נחיתות ביחס  .11
 לאחרים  

1 2 3 4 5 

כאשר דברים אינם , לעיתים קרובות מדי .12
 אני מתאכזב ומתחשק לי לוותר  , מסתדרים

1 2 3 4 5 
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 Fear of Intimacy Scale -שאלון פחד מאינטימיות :    6נספח 

 

דרג את . איתה\קרובים עם אדם שאתה יוצא איתו יחסיםתאר לעצמך שאתה נמצא ב: 'ההוראות לחלק א
. התייחס לקשר זה, אם אתה כבר נמצא בקשר קרוב. המשפטים הבאים כאילו אתה נמצא ביחסים קרובים כאלה

וסמן את התשובות באמצעות הקפה בעיגול ליד הספרה , 5עד  1-דרג באיזו מידה כל משפט מאפיין אותך מ

 . מתייחס לאדם שאיתו אתה נמצא במערכת יחסים קרובה" X"בכל משפט : שים לב. המתאימה

 

כלל לא  
 נכון  

נכון במידה 
 מועטה

נכון במידה 
 בינונית

נכון 
במידה 

 רבה

נכון במידה 
 רבה מאוד

על דברים  X-ארגיש לא נוח לספר ל .1
 . בעברי שהתביישתי בהם

1 
 

2 
 

3 
 

4 5 

על משהו  Xארגיש מבוכה לדבר עם  .2
 שפגע בי מאוד  

 
1 
 

2 3 4 5 

את רגשותיי  Xארגיש נוח להביע בפני  .3
 האמיתיים 

1 2 3 4 5 

אחשוש , יהיה כעוס או נסער Xאם  .4
 לפעמים להראות שזה מטריד אותי  

1 2 3 4 5 

יתכן שאחשוש לגלות את רגשותיי  .5

 X-הכמוסים ל

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 שהוא יקר לי   X-ארגיש נוח לספר ל .6

 X   1 2 3 4 5תהיה לי הרגשה של שיתוף מלא עם  .7

בבעיות  Xארגיש נוח לדון עם  .8
 החשובות שיהיו לי 

1 2 3 4 5 

חלק ממני יחשוש ליצור מחויבות  .9

  Xלטווח הארוך עם 

1 2 3 4 5 

ארגיש מספיק נוח לספר על חוויותיי  .10
 גם אם הן עצובות  , והתנסויותיי

1 2 3 4 5 

ארגיש מבוכה אני חושב שאתרגש או  .11

   X-להביע רגשות חיבה חזקים ל

1 2 3 4 5 

 Xיהיה לי קשה להיות פתוח עם  .12
 ולגלות לו את מחשבותיי הכמוסות   

1 2 3 4 5 

יהיה תלוי  Xארגיש לא נוח אם  .13
 בתמיכה הרגשית שיקבל ממני 

1 2 3 4 5 

על הדברים  X-לא אחשוש לספר ל .14
 שאני לא אוהב בעצמי 

1 2 3 4 5 

אחשוש ליצור מערכת יחסים קרובה  .15
יותר אם אחשוב שיש סכנה להיפגע 

 עקב כך 

1 2 3 4 5 

ארגיש נוח גם אם לא אספר לו דברים  .16
 אישיים מאוד על עצמי 

1 2 3 4 5 

 X 1 2 3 4 5ארגיש נוח להתנהג בספונטניות עם  .17

דברים שאינני  X-ארגיש נוח לספר ל .18
 מספר לאנשים אחרים 

1 2 3 4 5 

את המחשבות  X-בנוח לספר לארגיש  .19
 והרגשות הכמוסים שלי 

1 2 3 4 5 

יספר לי  Xלפעמים אחוש מבוכה אם  .20
 על עניינים אישיים מאוד

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1על המגרעות  X-ארגיש נוח לספר ל .21
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 והחסרונות שלי 

ארגיש נוח אם יהיה בינינו קשר רגשי  .22
 עמוק 

1 2 3 4 5 

במחשבותיי  Xאחשוש לשתף את  .23
 הכמוסות 

1 2 3 4 5 

יהיה לי חשש שאולי לא תמיד אהיה  .24

 X-קרוב ל

1 2 3 4 5 

מהם הצרכים  X-ארגיש נוח לספר ל .25
 שלי 

1 2 3 4 5 

ישקיע בקשר הזה יותר  X-אחשוש ש .26
 ממני 

1 2 3 4 5 

ארגיש נוח לקיים תקשורת כנה וגלויה  .27

 Xעם 

1 2 3 4 5 

לפעמים יהיה לי לא נעים להקשיב  .28

 Xלבעיות האישיות של 

1 2 3 4 5 

 X 1 2 3 4 5ארגיש נוח להיות עצמי בנוכחות  .29

ארגיש נעים ונוח להיות יחד איתו  .30
 ולדבר על היעדים האישיים שלנו 

1 2 3 4 5 

 

דרג באיזו מידה כל משפט . דרג את המשפטים הבאים בהתייחס למערכות יחסים שהיו לך בעבר: 'הוראות לחלק ב
 . וסמן את התשובות באמצעות הקפה בעיגול ליד הספרה המתאימה, 5עד  1-מאפיין אותך בסולם מ

 

 5 4 3     2      1 נרתעתי בעבר מהזדמנויות שהיו לי להיות קרוב לאדם כלשהו .31

 5 4 3 2 1 במערכות יחסים שהיו לי בעבר לא הבעתי בחופשיות את רגשותיי .32

 5 4 3 2 1 יש אנשים שחושבים שאני חושש להתקרב אליהם .33

 5 4 3 2 1 יש אנשים שחושבים שאני אדם שקשה להכיר אותו .34

 5 4 3 2 1 במערכות יחסים קודמות עשיתי דברים שמנעו ממני ליצור קרבה .35

 

 לא\כן  ? בת זוג\האם יש לך קשר עם בן .36

 לא\כן             ? האם אתם גרים ביחד .37
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 RSE -שאלון הערכה עצמית :   7נספח 

 

י בעיגול את הספרה \אנא הקף. מוצגת כאן רשימה של תיאורים העוסקים בהרגשתך המרכזית אודות עצמך
 . המתאימה

 

מאוד לא  התיאור שעוסק בהרגשתך אודות עצמך 
 מסכים 

לא 
 מסכים

מסכים  מסכים
 מאוד

 4 3 2 1 בסך הכול אני מרוצה מעצמי  .1

 4 3 2 1 לפעמים אני חושב שאינני שווה דבר  .2

 4 3 2 1 אני חושב שיש לי מספר תכונות חיוביות  .3

אני מסוגל לעשות דברים באותה מידת הצלחה כמו  .4
 רוב האנשים 

1 2 3 4 

 4 3 2 1 לעתים אני מרגיש שאני חסר ערך לחלוטין  .5

 4 3 2 1 אני חושב שאין לי סיבות רבות להיות גאה בעצמי  .6

אני חושב שאני אדם בעל ערך לפחות במידה שווה  .7
 לאחרים 

1 2 3 4 

 4 3 2 1 הייתי רוצה שיהיה לי יותר כבוד עצמי  .8

 4 3 2 1 בסך הכל אני נוטה לחשוב שאני כישלון  .9

 4 3 2 1 יש לי יחס חיובי כלפי עצמי  .10

 

 

 

 שאלון אכילה רגשית :   8נספח 

 

 ... אני אוכל כאשר

 )אפשר לסמן יותר מאפשרות אחת(

 

 אני מחפש נחמה .1

 אני עצבני  .2

 אני חרד .3

 אני כועס .4

 אני מאוכזב .5

 אני מחפש פורקן עצבים  .6

 אני מיואש  .7
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 MHI -שאלון בריאות נפשית :   9נספח 

 

אנא הקף , לגבי כל שאלה. השאלות הבאות מתייחסות להרגשתך ואיך התנהלו הדברים במשך החודש האחרון
 . בעיגול את הספרה ליד התשובה המתאימה

 ?האחרון החודש במשך מחייך מאושר או רצון שבע הייתה כמה עד .1

 ביותר ומאושר רצון שבע )1(

 הזמן רוב מאוד מאושר )2(

 ומאושר רצון שבע כלל בדרך )3(

 ומאושר רצון שבע לעתים )4(

 מאושר ולא רצון שבע לא כלל בדרך )5(

 הזמן רוב ומאושר רצון שבע לא מאוד )6(

 

 ?האחרון החודש במשך בודד הרגשת מהזמן חלק איזה .2

 הזמן כל )1(

 הזמן רוב )2(

 מהזמן ניכר חלק )3(

 מהזמן חלק )4(

 מהזמן קטן חלק )5(

 לא פעם אף )6(

 

 בלתי מצבים בפני או התרגשות בפני עמדת כאשר מנוחה חסר או עצבני נעשית תדירות באיזו .3

 ?בחודש האחרון צפויים

 תמיד )1(

 מאוד קרובות לעתים )2(

 קרובות די לעתים )3(

 לפעמים )4(

 לא פעם אף כמעט )5(

 לא פעם אף )6(

 

 ?ומבטיח תקווה מלא נראה שהעתיד הרגשת האחרון בחודש מהזמן חלק באיזה .4

 הזמן כל )1(

 הזמן רוב )2(

 מהזמן ניכר חלק )3(

 מהזמן חלק )4(

 מהזמן קטן חלק )5(

 לא פעם אף )6(

 

 ?מעניינים באירועים מלאים שלך יום היום חיי היו האחרון מהחודש חלק באיזה .5

 הזמן כל )1(

 הזמן רוב )2(

 מהזמן ניכר חלק )3(

 מהזמן חלק )4(

 מהזמן קטן חלק )5(

 לא פעם אף )6(
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 ?ממתח ומשוחרר רגוע הרגשת האחרון מהחודש חלק באיזה .6

 הזמן כל )1(

 הזמן רוב )2(

 מהזמן ניכר חלק )3(

 מהזמן חלק )4(

 מהזמן קטן חלק )5(

 לא פעם אף )6(

 

 ?עושה שאתה מהדברים כללי באופן נהנית האחרון בחודש מהזמן חלק באיזה .7

 הזמן כל )1(

 הזמן רוב )2(

 מהזמן ניכר חלק )3(

 מהזמן חלק )4(

 מהזמן קטן חלק )5(

 לא פעם אף )6(

 

 על שליטה מאבד או מדעתך יוצא אתה האם לתהות כלשהי סיבה לך הייתה האם ,האחרון בחודש .8

 ?זיכרונותיך או רגשותיך  ,מחשבותיך  ,דבריך ,פעולותיך

 לא כלל )1(

 קצת אולי )2(

 מכך מוטרד שאני כך כדי עד לא אך ,כן )3(

 במקצת מוטרד והייתי ,כן )4(

 מכך מוטרד די ואני ,כן )5(

 מכך מוטרד מאוד ואני ,כן )6(

 

 ?האחרון בחודש מדוכא הרגשת האם .9

 רצופים ימים במשך דבר משום לי אכפת היה שלא כך כדי עד ,כן )1(

 יום כל כמעט מדוכא מאוד ,כן )2(

 פעמים מספר מדוכא די ,כן )3(

 פעם מדי מדוכא מעט ,כן )4(

 כלל מדוכא הרגשתי לא פעם אף ,לא )5(

 

 ?ורצוי אהוב הרגשת מהזמן חלק באיזה  ,האחרון החודש במשך .10

 הזמן כל )1(

 הזמן רוב )2(

 מהזמן ניכר חלק )3(

 מהזמן חלק )4(

 מהזמן קטן חלק )5(

 לא פעם אף )6(

 

 ?מאוד עצבני אדם היית מהזמן חלק באיזה  ,האחרון בחודש .11

 הזמן כל )1(

 הזמן רוב )2(

 מהזמן ניכר חלק )3(

 מהזמן חלק )4(

 מהזמן קטן חלק )5(

 לא פעם אף )6(
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 ?מעניין יום לך שיהיה ציפית תדירות באיזו ,האחרון בחודש בבוקר קמת כאשר .12

 תמיד )1(

 מאוד קרובות לעתים )2(

 קרובות די לעתים )3(

 לפעמים )4(

 לא פעם אף כמעט )5(

 לא פעם אף )6(

 

 ?כקפיץ דרוך או מתוח הרגשת האחרון מהחודש חלק באיזה .13

 הזמן כל )1(

 הזמן רוב )2(

 מהזמן ניכר חלק )3(

 מהזמן חלק )4(

 מהזמן קטן חלק )5(

 לא פעם אף )6(

 

 ?ותחושותיך רגשותיך ,מחשבותיך  ,התנהגות על שליטה לך הייתה האם ,האחרון בחודש .14

 מוחלט באופן  ,כן )1(

 לרוב ,כן )2(

 מניח אני, כן )3(

 כך כל לא )4(

 מודאג ואני ,לא )5(

 מודאג מאוד ואני ,לא )6(

 

 ?משהו לעשות ניסית כאשר ידיך רעדו תדירות באיזו  ,האחרון בחודש .15

 תמיד )1(

 מאוד קרובות לעתים )2(

 קרובות די לעתים )3(

 לפעמים )4(

 לא פעם אף כמעט )5(

 לא פעם אף )6(

 

 ?לצפות למה לך שאין הרגשת תדירות באיזו ,האחרון בחודש .16

 תמיד )1(

 מאוד קרובות לעתים )2(

 קרובות די לעתים )3(

 לפעמים )4(

 לא פעם אף כמעט )5(

 לא פעם אף )6(

 

 ?ושלו נינוח הרגשת האחרון מהחודש חלק באיזה .17

 הזמן כל )1(

 הזמן רוב )2(

 מהזמן ניכר חלק )3(

 מהזמן חלק )4(

 מהזמן קטן חלק )5(

 לא פעם אף )6(
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 ?רגשית מבחינה יציב הרגשת האחרון מהחודש חלק באיזה .18

 הזמן כל )1(

 הזמן רוב )2(

 מהזמן ניכר חלק )3(

 מהזמן חלק )4(

 מהזמן קטן חלק )5(

 לא פעם אף )6(

 

 ?ושפוף מדוכדך ,עצוב הרגשת האחרון מהחודש חלק באיזה .19

 הזמן כל )1(

 הזמן רוב )2(

 מהזמן ניכר חלק )3(

 מהזמן חלק )4(

 מהזמן קטן חלק )5(

 לא פעם אף )6(

 

 ?לבכות נוטה שאתה הרגשת האחרון בחודש תדירות באיזו .20

 תמיד )1(

 מאוד קרובות לעתים )2(

 קרובות די לעתים )3(

 לפעמים )4(

 לא פעם אף כמעט )5(

 לא פעם אף )6(

 

 ?מת היית לו יותר טוב היה שלאחרים הרגשת האחרון בחודש תדירות באיזו .21

 תמיד )1(

 מאוד קרובות לעתים )2(

 קרובות די לעתים )3(

 לפעמים )4(

 לא פעם אף כמעט )5(

 לא פעם אף )6(

 

 ?קושי ללא רגוע להיות מסוגל היית האחרון מהחודש חלק באיזה .22

 הזמן כל )1(

 הזמן רוב )2(

 מהזמן ניכר חלק )3(

 מהזמן חלק )4(

 מהזמן קטן חלק )5(

 לא פעם אף )6(

 

 ?מושלמים היו - נאהב ולהיות לאהוב - שלך האהבה שיחסי הרגשת האחרון מהחודש חלק באיזה .23

 הזמן כל )1(

 הזמן רוב )2(

 מהזמן ניכר חלק )3(

 מהזמן חלק )4(

 מהזמן קטן חלק )5(

 לא פעם אף )6(
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 ?שרצית בדרך הסתדר לא דבר ששום הרגשת האחרון בחודש תדירות באיזו .24

 תמיד )1(

 מאוד קרובות לעתים )2(

 קרובות די לעתים )3(

 לפעמים )4(

 לא פעם אף כמעט )5(

 לא פעם אף )6(

 

 ?האחרון בחודש עצבנות ידי על מוטרד היית כמה עד .25

 בדברים לטפל יכולתי לא שבה לנקודה עד ,קיצוני באופן )1(

 מוטרד מאוד )2(

 מוטרד די )3(

 לכך לב לשים כדי מספיק ,מוטרד קצת )4(

 עצבנות ידי על מעט רק מוטרד )5(

 מזה מוטרד לא לחלוטין )6(

 

 ?עבורך נפלאה הרפתקה היו החיים האחרון מהחודש חלק באיזה .26

 הזמן כל )1(

 הזמן רוב )2(

 מהזמן ניכר חלק )3(

 מהזמן חלק )4(

 מהזמן קטן חלק )5(

 לא פעם אף )6(

 

 לעודד יכול לא שדבר כך כדי עד ,שחורה במרה שקוע שאתה הרגשת האחרון בחודש תדירות באיזו .27

 ?אותך

 תמיד )1(

 מאוד קרובות לעתים )2(

 קרובות די לעתים )3(

 לפעמים )4(

 לא פעם אף כמעט )5(

 לא פעם אף )6(

 

 ?לחייך קץ לשים האחרון בחודש חשבת האם .28

 מאוד קרובות לעתים ,כן )1(

 קרובות די לעתים ,כן )2(

 פעמים מספר ,כן )3(

 אחת פעם ,כן )4(

 פעם אף ,לא )5(

 

 ?סבלנות או שלווה חסר ,מנוחה חסר הרגשת האחרון מהחודש חלק באיזה .29

 הזמן כל )1(

 הזמן רוב )2(

 מהזמן ניכר חלק )3(

 מהזמן חלק )4(

 מהזמן קטן חלק )5(

 לא פעם אף )6(
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 ?בהרהורים שקוע או מצוברח היית האחרון מהחודש חלק באיזה .30

 הזמן כל )1(

 הזמן רוב )2(

 מהזמן ניכר חלק )3(

 מהזמן חלק )4(

 מהזמן קטן חלק )5(

 לא פעם אף )6(

 ?לב וטוב שמח הרגשת האחרון מהחודש חלק באיזה .31

 הזמן כל )1(

 הזמן רוב )2(

 מהזמן ניכר חלק )3(

 מהזמן חלק )4(

 מהזמן קטן חלק )5(

 לא פעם אף )6(

 

 ?שקט חסר או מוטרד נעשית האחרון בחודש תדירות באיזו .32

 תמיד )1(

 מאוד קרובות לעתים )2(

 קרובות די לעתים )3(

 לפעמים )4(

 לא פעם אף כמעט )5(

 לא פעם אף )6(

 

 ?חרד או מודאג האחרון בחודש היית האם .33

 חולה כמעט או חולה שהייתי עד ,מאוד ,כן )1(

 מאוד רבה במידה ,כן )2(

 מה במידת ,כן )3(

 אותי להטריד כדי מספיק ,מסוימת במידה ,כן )4(

 קצת ,כן )5(

 לא בכלל ,לא )6(

 

 ?מאושר אדם היית האחרון מהחודש חלק באיזה .34

 הזמן כל )1(

 הזמן רוב )2(

 מהזמן ניכר חלק )3(

 מהזמן חלק )4(

 מהזמן קטן חלק )5(

 לא פעם אף )6(

 

 ?להירגע לנסות מתקשה עצמך את מצאת האחרון בחודש תדירות באיזו .35

 תמיד )1(

 מאוד קרובות לעתים )2(

 קרובות די לעתים )3(

 לפעמים )4(

 לא פעם אף כמעט )5(

 לא פעם אף )6(

 

 ?מדוכדך רוח במצב היית האחרון מהחודש חלק באיזה .36
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 הזמן כל )1(

 הזמן רוב )2(

 מהזמן ניכר חלק )3(

 מהזמן חלק )4(

 מהזמן קטן חלק )5(

 לא פעם אף )6(
 

 

 ?ונינוח רענן מרגיש כשאתה התעוררת האחרון בחודש תדירות באיזו .37

 יום כל ,תמיד )1(

 יום כל כמעט )2(

 הימים רוב )3(

 לא כלל בדרך אך ,ימים מספר )4(

 לא פעם אף כמעט )5(

 נינוח מתעורר לא פעם אף )6(

 

 ?לחץ או מתח ,יתר עומס תחת שהיית הרגשת או היית האם ,האחרון בחודש .38

 לשאת או בו לעמוד יכול שאני למה מעבר כמעט ,כן )1(

 לחץ הרבה די ,כן )2(

 מהרגיל ויותר מסוימת במידה ,כן )3(

 רגיל די אבל מסוימת במידה ,כן )4(

 קצת ,כן )5(
 לא בכלל ,לא )6(
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 SF-36 –שאלון איכות חיים :    10נספח 

 

 )הקף בעיגול תשובה אחת(? כיצד היית מעריך את מצב בריאותך באופן כללי .1

 מצוין )1(

 טוב מאוד )2(

 טוב )3(

 לא כל כך טוב )4(

 גרוע )5(
 

הקף (?  בהשוואה למצבך לפני שנה, את מצב בריאותך כעת, באופן כללי, כיצד היית מעריך .2
 )בעיגול תשובה אחת

 טוב בהרבה מאשר לפני שנה  )1(

 טוב במקצת מאשר לפני שנה  )2(

 דומה למדי למצב שלפני שנה  )3(

 גרוע במקצת מאשר לפני שנה  )4(

 גרוע בהרבה מאשר לפני שנה  )5(
 

מגביל אותך מצבך הגופני באיזו מידה .  השאלות הבאות מתייחסות לפעילויות שאתה עשוי לבצע במשך יום רגיל
 ? בביצוע הפעולות הבאות כעת

 

לא מגביל  פעילויות 
 כלל 

מגביל 
 מעט

מגביל 
 מאוד

השתתפות , הרמת משאות כבדים, ריצה: פעילויות נמרצות כמו .3
 בפעילויות ספורט מאומצות

1 2 3 

פעילות , שימוש בשואב אבק, הזזת שולחן: פעילויות מתונות כמו .4
 ספורטיבית מתונה כמו שחיה 

1 2 3 

 3 2 1 הרמה או נשיאה של מצרכי מכולת  .5

 3 2 1 עליה של מספר קומות במדרגות  .6

 3 2 1 עליה של קומה אחת במדרגות  .7

 3 2 1 כריעה, כפיפה .8

 3 2 1 הליכה למרחק של יותר מקילומטר .9

 3 2 1 הליכה למרחק של כחצי קילומטר  .10

 3 2 1 מטר 100-הליכה למרחק של כ  .11

 3 2 1 רחיצה או לבישת בגדים ללא עזרה   .12
 

האם היו לך אחת או יותר מהבעיות הבאות במסגרת עבודתך או בפעילויות , בארבעת השבועות האחרונים
 ) הקף ספרה אחת בכל שורה(?  כתוצאה ממצבך הגופנייומיומיות רגילות אחרות 

 לא כן  

 2 1 ? האם הפחתת את כמות הזמן שהקדשת לעבודתך או לפעילויות אחרות .13

 2 1 ?  האם ביצעת פחות משהיית רוצה .14

 2 1 ?  האם היית מוגבל בביצוע סוג כלשהו של עבודה או פעילויות אחרות .15

 2 1 )נדרשת למאמץ יתר: למשל(? האם היו לך קשיים בביצוע עבודתך או פעילויות אחרות .16
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האם היו לך אחת או יותר מהבעיות הבאות במסגרת עבודתך או בפעילויות , בארבעת השבועות האחרונים
הקף סיפרה אחת בכל (?  )למשל הרגשת מדוכא או חרד( כתוצאה מבעיות רגשיות כלשהןיומיומיות אחרות 

 ) שורה

 

 לא כן  

 2 1 ?  האם הפחתת את כמות הזמן שהקדשת לעבודתך או לפעילויות אחרות .17

 2 1 ?   האם ביצעת פחות משהיית רוצה .18

 2 1 ?   האם לא עשית את עבודתך או פעילויות אחרות במידת ההקפדה הרגילה .19

 

 

 מצב בריאותך הגופני או בעיותיך הרגשיותבאיזו מידה הפריעו , בארבעת השבועות האחרונים .20
 ) הקף בעיגול תשובה אחת(?  שכנים, חברים, לפעילויותיך החברתיות הרגילות עם המשפחה

 כלל לא הפריעו )1(

 הפריעו מעט )2(

 הפריעו במידה מתונה )3(

 הפריעו די הרבה )4(

 הפריעו הרבה מאוד )5(
 

 ) הקף בעיגול תשובה אחת(? בארבעת השבועות האחרונים, באיזו מידה היו לך כאבים גופניים .21

 כלל לא היו כאבים  )1(

 כאבים קלים מאוד )2(

 כאבים קלים )3(

 כאבים מתונים  )4(

 כאבים קשים  )5(

 כאבים קשים מאוד  )6(
 

כולל עבודה מחוץ לבית (? עד כמה הפריעו כאבים לעבודתך הרגילה, בארבעת השבועות האחרונים .22
 ) הקף בעיגול תשובה אחת)   (ועבודות בית

 כלל לא  )1(

 מעט )2(

 במידה מתונה )3(

 די הרבה )4(

 הרבה מאוד )5(
 

 

 

 

 

 

 



115 

 

עבור . בארבעת השבועות האחרוניםהשאלות הבאות מתייחסות להרגשתך ולאופן  בו הסתדרו לך דברים 
 .  כל שאלה אנא סמן תשובה אחת שקרובה ביותר להרגשתך

 ) הקף ספרה אחת בכל שורה( :ארבעת השבועות האחרוניםכמה מהזמן במשך 

אף פעם  
 לא 

מעט 
 מהזמן

חלק 
 מהזמן

חלק ניכר 
 מהזמן

רוב 
 הזמן

כל 
 הזמן

 6 5 4 3 2 1 ?   הרגשת מלא מרץ .23

 6 5 4 3 2 1 ?    היית מאוד עצבני .24

הרגשתך הייתה ירודה כל כך ששום  .25
 ?    דבר לא הצליח לעודד אותך

1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 ? הרגשת שליו ורגוע .26

 6 5 4 3 2 1 ? היית מלא אנרגיה .27

 6 5 4 3 2 1 ? הרגשת מדוכא ועצוב .28

 6 5 4 3 2 1 ? הרגשת שחוק או סחוט .29

 6 5 4 3 2 1 ? היית מאושר .30

 6 5 4 3 2 1 ? הרגשת עייף .31

 

עד כמה הפריעו מצב בריאותך הגופני או בעיותיך הרגשיות , בארבעת השבועות האחרונים .32
 ) ביקור אצל חברים או קרובי משפחה: כמו(? לפעילויותיך החברתיות

 ) הקף בעיגול תשובה אחת(

 הפריעוכלל אל  )1(

 הפריעו מעט )2(

 הפריעו במידה מתונה )3(

 הפריעו די הרבה )4(

 הפריעו הרבה מאוד  )5(
 

 ? אנא ציין עד כמה נכון או לא נכון כל אחד מהמשפטים הבאים לגביך

כלל לא  
 נכון

במידה רבה 
 לא נכון

לא 
 יודע

במידה רבה 
 נכון

בהחלט 
 נכון

נראה שאני נוטה לחלות קצת יותר  .33
 בקלות מאנשים אחרים   

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 אני בריא כמו כל מי שאני מכיר      .34

 5 4 3 2 1 אני צופה שתחול הרעה בבריאותי      .35

 5 4 3 2 1 בריאותי מצוינת  .36

 

 . עבור כל שאלה אנא סמן תשובה אחת שקרובה ביותר להרגשתך

בכלל  
 לא

במידה  מעט
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה רבה 
 מאוד

 5 4 3 2 1 ?    באיזו קלות אתה מתעייף .37

 5 4 3 2 1 ?      האם יש לך קשיים עם שינה .38

 5 4 3 2 1 ?      האם אתה סובל מקוצר נשימה .39

האם יש לך קשיים כלשהם בחיים  .40
 ?  המיניים

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ? האם אתה סובל מהזעה מוגברת .41

ובל ממתן שתן לעיתים האם אתה ס .42
  ?דיקרובות מ

1 2 3 5  
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