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  תקציר

קידו� התנהגויות של נטילת סיכוני� זוכות לחקירה נרחבת בשל ההשלכות היישומיות האפשריות ל

 לבחו� את המנגנוני� המניעי� תה היתהנוכחיסדרת המחקרי�  ה שלמטרת. צמצו� ומניעת התופעה

, מי�שימוש בס, נהיגהבתחומי� של בפעילויות מסתכנות באופ� כללי ובאופ� ספציפי לעסוק מתבגרי� 

לנטיית� של בני נוער למעורבות המוזכרי� בספרות אחד המניעי� . נית מיפעילותשתיית אלכוהול ו

ומשפיעה על עמדותיה� , חרדה המשותפת לכל בני האד�, בהתנהגויות סיכו� הוא החרדה ממוות

   .והתנהגות�

סוד של הסיכוני� בגיל ההתבגרות בהתבסס על הנחות הי את נושא נטילת המחקר הנוכחי בח�

תפיסות ,  על פי התיאוריה).Solomon, Greenberg, & Pyszczynski, 1991(תיאוריית ניהול האימה 

למיטב ,  המחקר הנוכחי בח� לראשונה.מנגנו� לסינו� החרדה מפני המוותעול� תרבותיות מהוות 

ליטול הנכונות בהיבט של את תפקיד� של תפיסות עול� לאומיות , במסגרת תאוריה זו ,ידיעתינו

ה� ,  רמות שונות של חשיפה למוות במצבי� שלנבחנה במחקר הנכונות ליטול סיכוני�, בנוס� .סיכוני�

וה� ,  במסגרת תאוריה זוכמקובל במרבית המחקרי� שנעשו בעבר, באמצעות תפעול בולטות המוות

  .בשגרה ובתקופת מלחמה, כשבולטות המוות שזורה במציאות החיי� בישראל, באופ� מציאותי

ההשפעה של אזכור המוות על בו נבחנה ו )M=17.36, SD=0.60( מתבגרי� 316 השתתפו 1במחקר  

  זהבמחקר.  תפקיד� של תפיסות עול� לאומיותתו" כדי בחינת, נכונותו של המתבגר ליטול סיכוני�

:  לתפעול שונהכאשר בכל אחד מה� נחשפו המשתתפי�, הוקצו הנבדקי� אקראית לארבעה תנאי ניסוי

, העלאה למודעות של נושא שלילי או מאיי� שאינו נוגע למוות(בולטות נושא אברסיבי , בולטות מוות

ובולטות , בולטות מוותהמשולבת ע� תפיסת עול� לאומית חיובית בולטות , )קבוצת ביקורת המהווה

                מתבגרי� 420 השתתפו  2במחקר  .נושא אברסיביהמשולבת ע� תפיסת עול� לאומית חיובית 

)M=17.49, SD=0.63 .( תרומת השילוב של בולטות זהות לאומית ובולטות במציאות במחקר זה נבחנה

יו� ,  לשואה ולגבורהיו� הזיכרו�:  ימי� המאזכרי� אבל לאומי במהל", מוות לנכונות ליטול סיכוני�

וער מהמסע לפולי� בעקבות ולאחר שוב� של בני נ, הזיכרו� לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה

ארבע קבוצות המחקר על פי הזמני� ב  נכללוהנבדקי�).  קבוצת ביקורת(לעומת זמ� ניטראלי , השואה

נער" לאחר תו� מלחמה ש ,מחקר זה). M=17.61, SD=0.61( מתבגרי� 311השתתפו  3במחקר . שצוינו

אומיות בהשפעת בולטות מוות בח� את תפקיד� של תפיסות עול� ל, ")עופרת יצוקה"מבצע  (בישראל



ב 

חמש קבוצות המחקר בהתא� ב  נכללוהנבדקי�. על הנכונות ליטול סיכוני� בקרב בני נוער, מציאותית

חשיפה זמנית ) בולטות מלחמה,  טילי�חשיפה ממושכת לירי)בולטות מלחמה: לרמת חשיפת� למוות

ללא (תפעול אברסיבי , )יפה ליריללא חש (בולטות מוות, ללא חשיפה לירי)בולטות מלחמה, טילי� לירי

  ).קבוצת ביקורת; חשיפה לירי

 הניחו כי בולטות מוות תגביר את נכונות� של מתבגרי� ליטול י� הראשוני� המחקר שניהשערות

, ואילו תיקו� תפיסת עול� לאומית תפחית את נכונות� ליטול סיכו� במצבי� של בולטות מוות, סיכוני�

הייתה הא� יהיו הבדלי� בי�  3שאלת מחקר ). בימי זיכרו� לאומיי� (בתנאי מעבדה ובתנאי מציאות

בכל המחקרי� שוער כי בני� ? הקשורי� לרמת החשיפה למוות, הנבדקי� בנכונות ליטול סיכוני� שוני�

  .ידווחו על נכונות רבה יותר מבנות ליטול סיכוני�

 את הנכונות של הנבדקי�  תפעול בולטות מוות לא הגבירניגוד למשוער כי ב, מהממצאי� עולה

תפעול תפיסת עול� לאומית חיובית לא מית� את הנכונות  וליטול סיכוני� בהשוואה לקבוצת ביקורת

נמצאה השפעה ממתנת של , אול�.  השוני� במצב של בולטות מוות בתחומי הסיכו�ליטול סיכוני�

. במרבית תחומי הסיכו�, דעות איננו במומוותהההזדהות ע� הלאו� על הנכונות ליטול סיכוני� כאשר 

�� סיכו� זה  את הנכונות להשתמש בסמי� בקרב אלו שתחויסת עול� לאומית מית�תפתפעול , בנוס

תפעולי� משולבי� של בולטות מוות ובולטות תפיסת עול� לאומית , בניגוד לכ". רלוונטי לערכ� העצמי

 �י� וכ� בקרב נבדקי� המזדהי� עהגבירו הנכונות להשתמש בסמי� לעומת תפעול אברסיבי בקרב בנ

   .  הלאו� במידה רבה

 כי ביו� הזיכרו� לשואה ולאחר המסע לפולי� נמצאה נכונות רבה יותר ממצאי� נוספי� מורי�

חשיפה ממשית לאיו� , הבדילל. יית אלכוהול ושימוש בסמי� בהתאמהליטול סיכוני� בתחומי� של שת

יותר נכונות גבוהה ו בשתיית אלכוהול לנטילת סיכוני�יותר  נכונות מועטההביאה למלחמה המוות ב

בכלל המחקרי� בני� הביעו נכונות  ,כמשוער.  בהשוואה לקבוצת ביקורתנית מיפעילותליטול סיכוני� ב

  . רבה יותר ליטול סיכוני� מבנות

 התנהגויות של נטילת סיכוני� לאור ה שלבנהההידע וקידו� של מחקר זה בהרחבת תרומתו 

עולה , מכא� .מציאות החיצונית להובנוכחת בחיי הנפש הפנימיי� מודעות אשר , למוותהמודעות 

ייחודיותו של המחקר בכ" שבוח� . במציאות רעיונות תיאוריית ניהול האימהבחינת של  חשיבותה

בניהול החרדה , כתפיסות עול� וחיזוק הער" העצמי, את הדינמיקה של מנגנוני� שוני� במציאות

הדיו� בממצאי� נער" מתו" ההבנה של .  בהתנהגויות מסוכנות בהתבגרותמתבטאהדבר ממוות וכפי ש



ג 

התפתחותיי� הצרכי�  כאמצעי לניהול חרדה ממוות בד בבד ע� ניהול ההתנהגויות נטילת סיכוני�

ה� לנוכח הממצאי� המלמדי� על , המחקר השלכות יישומיותלממצאי . רגשיי� של המתבגרי�הו

וה� לנוכח הממצאי� , מיתו� של התנהגויות מסתכנותדהות ע� הלאו� בהפוטנציאל הטמו� בהז

המלמדי� על הנכונות לנטילת סיכוני� מוגברת בזמני� של חשיפה מציאותית משמעותית לנושא 

שימוש וה, נטילת סיכוני� ככלל לצמצו� ומניעת התערבויותצור" בתכנו� מדגישי� ההממצאי� . המוות

  . יאות החיצונית מעוררת החרדה ממוות� המצבזמני� בה, בסמי� בפרט
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  מבוא

  

אובד אובייקטי� , עליה ברמת הדחפי�, (Erikson, 1968)גיל ההתבגרות מאופיי כתקופה של חקירה 

וחוויות , )Blos, 1979(צור� במצבי� אפקטיביי� חדי� ועוצמתיי� , מופני� בשל צורכי נפרדות מההורי�

 גויות הכרוכות בנטילת התנה). Arnett, 1999(של סערה ודחק המעלות את השכיחות של התנהגויות סיכו

המגיעות , שתייה מופרזת של אלכוהול ויחסי מי לא מוגני�, שימוש בסמי�, כנהיגה מסתכנת, סיכוני�

ה  מהאיומי� החמורי� ביותר לבריאות המתבגרי� ועשויות א� , )Boyer, 2006(לשיא בגיל ההתבגרות 

  ). Taubman – Ben-Ari, 2004b(לגרו� למוות 

הרי שהתנהגות מסתכנת בגיל ההתבגרות עשויה להוות אמצעי להתמודדות ע� , שבכ�על א� הפרדוקס 

). Gordon, 1986; Stevenson, 1987(החרדה ממוות וכאמצעי לקרוא תיגר על המוות ולהתריס כנגדו 

הנחה תיאורטית זו קיבלה תימוכי אמפיריי� במחקרי� שהתבססו על הנחותיה של תיאוריית ניהול 

 הוכיחו כי הנכונות לנטילת סיכוני� עולה אשר, )Solomon, Greenberg, & Pyszczynski, 1991(האימה 

-Taubman – Ben (כאמצעי הגנה כנגד החרדה ממוותוכאשר היא משמשת כמקור לחיזוק הער� העצמי 

Ari, 2004a,b; Taubman – Ben-Ari, Florian, & Mikulincer, 1999  .(  

ת הנכונות של מתבגרי� ליטול סיכוני� שוני� כאשר ה� נחשפי� מטרת המחקר הנוכחי היא לבחו א

פקטיבה של תיאוריית ניהול מפרס, ואת השימוש שה� עושי� במנגנוני ההגנה כנגד חרדה זו, לנושא המוות

מאחר והתיאוריה מניחה כי תפיסות עול� תרבותיות עשויות לשמש ). Solomon et al., 1991(האימה 

המחקר בוח את , )Solomon, Greenberg, & Pyszczynski, 1998(דה ממוות כמנגנו הגנה כנגד החר

היבט שטר� נחקר באופ , היכולת של תפיסות עול� לאומיות לסנ החרדה ולמת הנכונות ליטול סיכוני�

רמות שונות במצבי� של המחקר בוח את הנכונות של מתבגרי� ישראלי� ליטול סיכוני� , כמו כ. אמפירי

 הספרות הרלבנטית לתיאוריית ניהול האימה ה שללהל סקיר. מתופעלת ומציאותית, ה למוותשל חשיפ

כשלבסו� יוצג רציונל המחקר , לנטילת סיכוני� בקרב בני נוער ולקשר בי שני תחומי� אלו, ומושגיה

  .הנוכחי
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  תיאוריית ניהול האימה

 & ,Terror Management Theory (TMT); Solomon, Greenberg( תיאוריית ניהול האימה 

Pyszczynski, 1991 ( התיאוריה מבוססת. מניחה שמודעות האד� למותו הינה מקור בסיסי לחרדה , בי

שהדגיש את תפקידה המרכזי של החרדה ממוות ) Becker, 1973(על עבודתו של האנתרופולוג בייקר , היתר

וכ את חשיבות הער� העצמי ותפקיד , ל הפרטציי את חשיבות התרבות לקיומו ש, בניהול חיי בני האד�

  ). 1998, ארי  ב–טאובמ (מודעות בהתנהגות האנושית   של מוטיבציות תת

. תיאוריית ניהול האימה מציעה שני מנגנוני� פסיכולוגיי� העשויי� לסייע לפרט בניהול החרדה ממוות

לתיקו� תפיסות העול� , האחד, ני�המנגנוני� מבוססי� על משאבי� קוגניטיביי�  והתנהגותיי� המכוו

 Harmon-Jones(להעלאת הער� העצמי של האד� , והשני, המשותפות של התרבות שהאד� משתיי� אליה

et al., 1997 .(משאבי� פסיכולוגיי� רבי� , בשל התפקיד המשמעותי של מנגנוני� אלו בניהול חרדות

  ). Taubman – Ben-Ari et al., 1999(עצמי מכווני� לתיקו� תפיסות העול� המשותפות ולחיזוק הער� ה

 תרבותיות מוגדרות כמכלול של אמונות שנוצרו על ידי אנשי� לגבי טבעה של המציאות תפיסות עול�

ומטרת ) Harmon-Jones et al., 1997(קביעות ויציבות , סדר, המשותפת לקבוצת� המספקות משמעות

על ידי כ� :  התרבות מווסתת את החרדה בשלושה אופני�).Solomon et al., 1998(לנהל את אימת המוות 

, על ידי כ� שמספקת סדרה של אמות מידה להתנהגות ערכית; משמעות וקביעות, שמספקת לעול� סדר

ועל ידי הבטחת הגנה והמשכיות לאחר המוות לאלו ; שבמידה ומתקיימת מחזקת את תחושת הער� העצמי

מאחר ותיקו� תפיסות עול� תרבותיות אלו ). Greenberg et al.,1992b(שיגשימו אמות מידה ערכיות אלו 

מציגי� איו� ישיר , אנשי� המחזיקי� בתפיסות עול� אחרות או מנוגדות, עשוי למזער את אימת המוות

הפרט עשוי להפחית בערכ� של אנשי� או , בשל כ�. לתקפותה של תפיסת העול� ולהגנתה מאימת המוות

בשל ההגנה שמספקות , באופ דומה). Greenberg et al.,1990( על הגנותיו המאיימי� סימבולית, דעות

אנשי� עשויי� להגיב באופ שלילי כלפי אלו המבקרי� את הלאו� , תפיסות העול� כנגד החרדה ממוות

  .דוגמאות אמפיריות לכ� יוצגו בהמש�). Greenberg, 2012(עימו ה� מזדהי� 

המספקות , דר� ההתקשרות לדמויות משמעותיות, אליזציהמתעצב במש� תהלי� הסוציהער� העצמי 

שהינ חלק מתפיסת ) Solomon et al., 1998(והתנהגות חברתית בהתא� לנורמות , תחושת הגנה וביטחו

הער� העצמי מוגדר כאמונה או כתפיסה סובייקטיבית שהפרט הינו שות� מוער� ובעל . העול� התרבותית

א� תפיסת העול� משמשת כמנגנו שמטרתו למלא את , לפיכ�). Solomon et al., 1991(ער� בתרבות  

הדימוי העצמי עשוי להעניק לאנשי� תחושה של ער� אישי בעול� משמעותי זה               , החיי� במשמעות
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)Pyszczynski, Greenberg, & Solomon, 1999 .( בייקר)Becker, 1973( , ולאחריו ג� תאורטיקני� של

 & ,Greenberg, Pyszczynski(טענו כי ער� עצמי מספק הגנה מפני הפחד ממוות , הול האימהתיאוריית ני

Solomon, 1986 .(החרדה של הער� העצמי מתגבשות במהל� השני� בתחילה תו� ריצוי , תכונות סינו

, באופ שכזה). Yalom, 1980(ההורי� ולאחר מכ ה תלויות במידת התמיכה במוסכמות התרבות הכללית 

אנשי� בעלי דימוי עצמי גבוה מרגישי� שה� מהווי� מופת לתרבות� ונהני� מהגנה מאימת המוות 

)Pyszczynski, Greenberg, & Solomon, 2002 .(  

קיבלו , השערת בולטות המוות והשערת מסנ החרדה, שתי השערות בסיסיות הנובעות מהתיאוריה

כי אזכור המוות האישי יניע את הפרט להפעיל מנגנוני  מניחה השערת בולטות המוות. תיקו� אמפירי נרחב

, לפיכ�. ניהול האימה ויגביר את הצור� שלו בתיקו� תפיסות העול� המשותפות ובחיזוק הער� העצמי

יעריכו באופ , לאחר אזכור המוות אנשי� יעריכו באופ חיובי יותר את אלו התומכי� בהשקפת עולמ�

ויעסקו ) Greenberg, Pyszczynski, & Solomon, 1997(סת עולמ� שלילי יותר אנשי� המתנגדי� לתפי

 Solomon et(בפעילויות קוגניטיביות או התנהגויות שמטרת שימור או אפילו חיזוק של ער� עצמי חיובי  

al., 1991 .(נמצא כי שופטי� שנחשפו לבולטות מוות נטו לקבוע לזונה ערבות גבוהה יותר מאשר , לדוגמא

 ,Rosenblatt, Greenberg, Solomon, Pyszczynski, & Lyon(נחשפו להבלטת המוות שופטי� שלא 

ואילו נבדקי� שנחשפו לבולטות מוות נטו להעניש בחומרה רבה יותר עברייני� מוסריי� בהשוואה )   1989

, לא רק איו� על תפיסות העול�, אול�). Florian & Mikulincer, 1997(לאלו שלא נחשפו לבולטות מוות 

א� שונות בתפיסות העול� והשתייכות לקבוצה חברתית מסוימת הובילו לממצאי� ; נבח במחקרי�

 קבוצתיי� לעומת הערכי� החו' אמפיריי� דומי� של חיזוק ההזדהות ע� הקבוצה וחיזוק הערכי� התו�

 נמצא כי נבדקי� אמריקאי� תרמו יותר כס� לצדקה, לדוגמא. קבוצתיי� בעקבות מחשבות על מוות

 ,Jonas, Schimel(לאומיי� לאחר תפעול בולטות מוות   לגורמי� אמריקאי� מאשר לגורמי� בי

Greenberg, & Pyszczynski, 2002 .( מחקרי� נוספי� העוסקי� בכ� ומדגימי� ההשפעה של מחשבות על

  .מוות על תפיסות העול� הלאומיות ידונו בהרחבה בהמש� בשל הקשר� למחקר הנוכחי

 מניחה שבמידה ולמנגנו פסיכולוגי יש את התכונה של סינו ,השערת מסנ� החרדה, היההשערה השני

אזי פעילותו לפני אזכור המוות תמת את אימת המוות ותפחית את הצור� להפעיל , חרדת המוות של הפרט

). Florian, Mikulincer, & Hirschberger, 2002; Pyszczynski et al., 2002(מנגנוני הגנה אחרי� 

ער� עצמי גבוה מוביל לדיווח על חרדה ; מחקרי� רבי� מצאו שלער� עצמי גבוה יש תכונות של מסנ חרדה

והוא מפחית הצור� להשתמש במנגנוני� תרבותיי� , נמוכה יותר בתגובה לאיו� מוחשי או סמלי של המוות
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 ;Greenberg et al., 1992b(לאחר חשיפה לבולטות מוות , כגו הגנה על תפיסות עול� משותפות, אחרי�

Harmon-Jones et al.,1997  .(�בנוס ,  ,.Taubman - Ben-Ari et al(ארי   ב–במחקרה של טאובמ

הגבירו נהיגה מסוכנת לאחר בולטות מוות , נמצא כי נבדקי� שהנהיגה רלבנטית לערכ� העצמי) 1999

.  לחזק ער� עצמי חיוביזאת על מנת לשמר וא�, כאמצעי להתמודדות ע� הבלטת המוות אליה נחשפו

מחקרי� אחרי� הוכיחו כי תיקו� תפיסות עול� תרבותיות מפחית הצור� בחיזוק הער� העצמי בעקבות 

קריאת מאמר הסותר תפיסת עול� הטוענת לקיומ� של חיי� אחרי המוות העלה , לדוגמא. בולטות מוות

מאמר התומ� בתפיסת עול� זו קריאת , מנגד. את הצור� בחיזוק הער� העצמי בתגובה לבולטות מוות

 Dechesne(והעלי� הצור� בחיזוק הער� העצמי לאחר בולטות מוות , שימש כאמצעי לסינו החרדה ממוות

et al., 2003 .(את , לפיכ� במחקר הנוכחי נבחנה השאלה הא� תיקו� תפיסות העול� הלאומיות עשוי לסנ

שנמצא כמגביר , כהעלאת הער� העצמי, אחרי�החרדה מפני המוות ולהפחית הצור� בשימוש במנגנוני� 

  . הנכונות לנטילת סיכוני�

א� אלו ה� מנגנוני הגנה , ה� אלו הזוכי� למירב החקירה האמפירית, מסנני החרדה שתוארו לעיל

מופעלי� , לאחר כניסת מחשבות על מוות למודעות. שניוניי� בתהלי� המתרחש לאחר החשיפה למוות

שמטרת� להרחיק , כדוגמת הדחקה ורציונליזציה,  (Proximal defenses)וניי�תחילה מנגנוני הגנה ראש

ישנה עלייה של מחשבות הקשורות למוות מחו' , כתוצאה מכ�. מהמודעות את המחשבות על המוות

כחיזוק הער� העצמי ותפיסות עול� , )Distal defenses(למודעות ואזי מופעלי� מנגנוני הגנה מרוחקי� 

 ,Greenberg, Arndt, Simon(יעי� בהפחתת והעלמת נגישות המחשבות על מוות המסי, תרבותיות

Pyszczynski, & Solomon, 2000 .(  

כי מרבית המחקרי� המבוססי� על תיאוריית ניהול האימה בחנו הנחותיה באמצעות תפעול , יש לציי

 Greenberg et: דוגמאל(על המוות האישי שתי שאלות קצרות קלאסי של העלאת המודעות למוות על ידי 

al., 1990.( מצבי� בחיי " טבעית"מחקרי� אחדי� התייחסו להעלאה , לעומת� של המודעות למוות במגוו

 ,.Pyszczynski et al(לוויות   הועלתה המודעות למוות על ידי קרבת הנבדקי� לבית, כ� למשל: יו� היו�

 ;Nelson, Moore, Olivetti, & Scott,1997(צפייה בסרטו המתאר תאונת דרכי� קטלנית , )2002 ,1996

Taubman - Ben-Ari et al., 1999 ( , מענה על שאלוני מחקר בכיתה שעל לוחה נרש� שיר ובו מודגשות

ועל ידי אזכורי� מוחשיי� במלאת יו� השנה )  Jonas & Fritsche, 2012(באדו� מילי� הקשורות למוות 
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נבדקו ההשלכות של עליית , במחקר הנוכחי). Osborn, Johnson, & Fisher, 2006 (11/9/2001לפיגועי 

  .המודעות למוות ה באמצעות התפעול הקלאסי וה באמצעות זמני� המערבי� בולטות מוות מציאותית

נדו באופ ספציפי בהשפעה של  מחשבות על מוות ,  משהוצגו עיקרי תיאוריית ניהול האימה בכללותה

  .ל תפקיד של תפיסות מעי אלו בסינו החרדה מפני המוותוע, על תפיסות עול� לאומיות

  

  יותחשבות על מוות ותפיסות עול� לאוממ

מערכות אלו מגדירות זהות . משמעות חברתיות ותרבותיות  מרגע לידתו של האד� הוא נעט� במערכות

). 1999 ,שטרנגר(לאו� וזיקה אתנית ודתית , מעמד חברתי, שייכות משפחתית, אישית באמצעות מגדר

מתפתח ) 1999,  אצל שטרנגרKohlberg, 1981(הייצוג הפנימי שיש לבני האד� של הסדר המוסרי הכללי 

ייצוגי� פנימיי� אלו כוללי� תפיסות ). 1999, שטרנגר(ביחד ע� יכולותיו הקוגניטיביות והרגשיות של הפרט 

לרבות הזהות הלאומית , הותולכל פרט תפיסות עולמו התרבותיות הנגזרות מעצ� ז. העול� התרבותיות

הרבה אנשי� מגדירי� עצמ� ; שהינה מרכיב משמעותי וניכר בתפיסות העול� של מרבית בני האד�

). Pyszczynski et al., 2002(ישראלי� וכיוצא בזה , גרמני�, כאמריקאי�, באמצעות הלאו� שלה�

 אנו משתייכי� ומערכיו הערכי� שלנו כפרטי� נגזרי� פעמי� רבות מההיסטוריה של הלאו� אליו

)Pyszczynski et al., 2002 .(השייכות לקהילה והשותפות בזהות קולקטיבית , ניכר כי ההגדרה הלאומית

 וערבות לכ� שהמשכיותו של הפרט )Castano & Dechesne, 2005(מספקות לבני האד� תחושת ער� עצמי 

והערכי� שלנו מבני� את תפיסות העול� הייצוגי� הפנימיי� של סדר ומוסר ,  שכ.לא תיעל� ע� מותו

ואלו מסייעות בהגנה הפסיכולוגית מפני החרדה האנושית מהמוות בהיות מקור , התרבויות לאומיות

  ).  Pyszczynski & Kesebir, 2012(למשמעות עבור הפרט 

י מצאו כ, מחקרי� רבי� שעסקו בהגנות של תפיסות עול� לאומיות בתגובה להעלאת המוות למודעות

כגו בארצות ,  בה זהו ער� חיוביהבלטת המוות הביאה להעלאת ביטויי� של גאווה לאומנית במדינות

). Castano, Yzerbyt, & Paladino, 2004(באיטליה ובסקוטלנד , )Pyszczynski et al., 2002 (הברית

ילית חזקה יותר אמריקאי ודעה של  נבדקי� אמריקאי� הביעו תמיכה רבה יותר בכותב מאמר פרו, לדוגמא

 Greenberg(בהשוואה לאלו שלא נחשפו לבולטות המוות , אמריקאי לאחר הבלטת המוות כלפי כותב אנטי

et al., 1990( ;דומה האשימו חברת , נבדקי� אמריקאי� שדיווחו על מחשבות על מוות אישי, באופ

, כמו כ). Nelson et al., 1997(מכוניות יפנית בתאונת דרכי� יותר מאשר חברת מכוניות אמריקאית 

נבדקי� ממוצא איטלקי הזדהו ע� איטליה במידה רבה יותר ושפטו את האיטלקי� בצורה חיובית יותר 
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ה� לא שפטו את , בניגוד למחקרי� אחרי�, אול�. לאחר בולטות מוות בהשוואה לאלו שלא נחשפו למוות

ות בהשוואה לנבדקי� מקבוצת הביקורת בצורה שונה תחת תפעול בולטות מו) גרמני�(חברי קבוצת החו' 

)Castano, Yzerbyt, Paladino, & Sacchi, 2002 .(  

נית לראות את השימוש בהגנות של תפיסות עול� תרבותיות ולאומיות , ג� בתרבויות שאינ מערביות

כלפי תפעול בולטות המוות הביא לעלייה בגישה השלילית ,  במחקרי� שנערכו בתורכיה. כנגד אימת המוות

ולהגנה על תפיסות עול� תרבותיות ) Yavuz & Van Den Bos, 2009(כמקובל בתרבות זו , זכויות נשי�

בולטות המוות העלתה ההתנגדות , במחקר שנער� באירא). Kokdemir & Yeniceri, 2010(לאומיות 

 ,Abdollahi, Pyszczynski ()ממצא המרמז לדחיית קבוצת החו' (לקבלת סיוע מגורמי� מערביי�

Maxfield, & Luszczynska, 2011.(תפעול בולטות מוות העלה את ההזדהות ע� ,  במחקר שנער� בהודו

בקרב נבדקי� כפריי� שאינ� חשופי� למוות , הודו ואת השימוש בהגנה של תיקו� תפיסות עול� תרבותיות

 בטקסי שריפת בשל עיסוק�, השפעה זו לא נמצאה בקרב נבדקי� החשופי� תדיר למוות; במידה רבה

מוכיחי� , מחקרי� אלו המוצגי� לעיל). Fernandez, Castano, & Singh, 2010(הגופות וקבורת בורנסי 

, כאמצעי פסיכולוגי הגנתי אוניברסאלי,  לאומיותכי בולטות מוות גורמת לתיקו� תפיסות עול� תרבותיות

   .תרבותיי�  וביאישיי�  הפועל מעבר להבדלי� בי

מנגנו סינו החרדה של תיקו� תפיסות עול� תרבותיות לאומיות פעל ג� במקרה של זהות , יתרה על כ�

אשר בו הובלטו ה נושא המוות וה הזהות , יני�'אבוריג במחקר שנער� בקרב אוסטרלי�. חברתית כפולה

נמצא כי בולטות מוות הביאה נבדקי� לתק� ערכי� תו� קבוצתיי� ולדחות ערכי� חו' , החברתית

ממצאי� דומי� ). נית'אוסטרלית לעומת אבוריג(תיי� בהתא� לזהות החברתית שהובלטה במחקר קבוצ

כאשר מחשבות על מוות הובילו לחיזוק ערכי� של שוויו זכויות , אוסטרלי� עלו בקרב סטודנטי� אנגלו

וכנות תחת הבלטת הזהות האוסטרלית לעומת חיזוק התמיכה בהישגי� אקדמאיי� תחת הבלטת הזהות 

נבדקי� שנחשפו לתפעול בולטות מוות ,  במחקר אחר).Halloran & Kashima, 2004(הסטודנטיאלית 

בהשוואה לנבדקי� ) סטודנט, איטלקי/בלגי, אשה/גבר: לדוגמא(ציינו מספר רב יותר של זהויות חברתיות 

את ק ממצא המחז; )Castano & Sacchi, 1999, in Castano & Dechesne, 2005(מקבוצת הביקורת 

שכ שייכות זו מספקת הגנה מפני החרדה , ההנחה כי בולטות המוות מעלה את הצור� בהשתייכות חברתית

  . ממוות

, לדוגמא. מחקרי� אחרי� בוחני� את תפקיד של תפיסות עול� תרבותיות בסינו החרדה מפני המוות

ות על מוות במודעות לאחר נמצא כי תיקו� תפיסות עול� לאומיות הוביל לנגישות נמוכה יותר של מחשב

 ,Arndt(בהשוואה לנבדקי� שלא ניתנה לה� האפשרות לתק� תפיסות עולמ� הלאומיות , בולטות מוות
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Greenberg, Solomon, Pyszczynski, & Simon, 1997 .(נבדקי� שהבליטו לה� ער� של , במחקר אחר

, ת הברית בעקבות בולטות מוותלא הגיבו באופ שלילי כלפי אד� שהעביר ביקורת על ארצו, סובלנות

 & ,Greenberg, Simon, Pyszczynski, Solomon(בהשוואה לנבדקי� שער� הסובלנות לא הובלט לה� 

Chatel, 1992a .(ומאחר ובמדינת ישראל הגאווה הלאומית נתפסת כער� חיובי , לאור ממצאי� אלו

ו החרדה מפני המוות בקרב מתבגרי� בחנו במחקר זה את תפקידו של מנגנו זה בניהול וסינ, משמעותי

  . ישראלי�

אשר , ראוי להזכיר קבוצת מחקרי� נוספת שבחנה תפיסות עול� ונגישות מחשבות על מוות, בהקשר זה

בה� נהרגו מאות אנשי� , 11/9/2001 נערכה בעקבות פיגועי הטרור במגדלי מרכז הסחר העולמי ובפנטגו ב

מתקפת הטרור הגבירה את המחשבות על . רבות האמריקאיתונהרסו כמה מהסמלי� המוחשיי� של הת

וערערה את האמונה בתפיסות העול� התרבותיות ששימשו קוד� לכ לדיכוי , המפורשות והמרומזות, מוות

אירועי� אלו יצרו בולטות מוות כלל ארצית בארצות . מחשבות אלו על ידי תחושת ביטחו וסדר בעול�

שבעקבותיה הגיבו הרבה אנשי� בהגנות פסיכולוגיות ראשוניות ) Pyszczynski et al., 2002(הברית 

)Proximal defenses( ,כנקיטת פעולות מעשיות להקטנת הסכנה , הסחת הדעת לדברי� אחרי� כגו

לאחר שהחרדה ממוות יצאה . הכחשת הפגיעות לאיו� הטרור או הדגשת הזמניות של הבעיה, קניות, שתייה

 Distal(נראה כי אנשי� השתמשו בהגנות מרוחקות , יי נותרה בנגישות גבוההא� עד, ממוקד תשומת הלב

defenses (עוינות , הגברת הפטריוטיז�, לדוגמא על ידי חיפוש אחר משמעות וער�, לצור� ניהול האימה

אנשי� רבי� , באמצעות אלו. פעילויות אלטרואיסטיות ומשיכה לגיבורי�, כלפי חברי קבוצות חו'

 ;Pyszczynski et al., 2002(ינה פסיכולוגית בצורה שאפשרה לה� לתפקד בחיי היו� יו� התאוששו מבח

Yum & Schenck-Hamlin, 2005.(  

מצא שחשיפת סטודנטי� אמריקאי� לדימויי� , )Arndt, 2002, in Pyszczynski et al., 2002(ארנדט 

ירות שבמשימת השלמת מילי�  בספטמבר או של מרכז הסחר העולמי מעלי� את הסב11הכרתיי� של  תת

נבדקי� שעברו תפעול בולטות מוות דיווחו על דיסוציאציה , במחקר אחר. יושלמו מילי� הקשורות למוות

רמות גבוהות יותר של חרדה וחיזוק התמיכה בתפיסות עול� תרבותיות ,  בספטמבר11רבה יותר מאירועי 

מצא כי , שנער� במלאת שנה לפיגועי�, ר נוס� מחק).Kosloff et al., 2006(בהשוואה לקבוצות ביקורת 

באמצעות תמונת מרכז הסחר העולמי לפני ,  בספטמבר11נבדקי� שנחשפו לאזכור מעוד של אירועי 

השתמשו בהגנה של תיקו� תפיסות עול� על ידי כ� שתפסו את אמונותיה� כבעלות קונצנזוס , ההתקפות

ממצאי� אלו לא חזרו על ). תמונת פסל החירות(לי אטריר בהשוואה לאלו שנחשפו לאזכור נחברתי רב יות
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באמצעות קרבה פיזית למקו� זיכרו , עצמ� בקרב נבדקי� שנחשפו לאזכור גלוי יותר של הפיגועי�

ממצאי� אלו חזרו על , בנוס�. שהנציח האסו וההרוגי� בהשוואה לנבדקי� שהיו מרוחקי� מהמקו�

 Osborn(א� לא שלושה ימי� לאחריו  , וכ ביו� השנה עצמו, י�עצמ� ארבעה ימי� לפני יו� השנה לאירוע

et al., 2006 .(  

שקשרו בי הנחות תיאוריית ניהול האימה לחוויה מציאותית של חשיפה למוות , בעקבות מחקרי� אלו

נערכו מחקרי� נוספי� שבחנו עקרונות התיאוריה בקרב נבדקי� שעברו חוויות , בשל אסו לאומי

בשנת (במחקר שנער� באירא כחודש לאחר רעידת אדמה קטלנית שזרעה הרס רב , אמורכ. טראומתיות

נמצא כי בעקבות אזכורי המוות או אזכור האירוע הטראומתי נמצאה עליה בשימוש בהגנה של , )2005

ממצאי� אלו ; שבאה לידי ביטוי בגישה שלילית כלפי קבלת סיוע מזרי� מערביי�, תפיסות עול� לאומיות

בקרב כאלו שהציגו סימפטומי� , קרי( בקרב נבדקי� שהציגו דיסוציאציה נמוכה בעקבות האירועי� נמצאו

א� לא בקרב נבדקי� ע� רמות גבוהות של דיסוציאציה , )נמוכי� יותר של הפרעה פוסט טראומתית

)Abdollahi et al., 2011.(ת במחקר שנער� בקרב סטודנטי� לאחר מלחמת אזרחי� ממושכ,  לעומת זאת

נמצא כי תפעול בולטות מוות העלה את הנגישות של מחשבות על מוות בקרב נבדקי� בעלי , בחו� השנהב

א� לא בקרב נבדקי� בעלי רמות נמוכות של סימפטומי� , טראומתיי� רמות גבוהות של סימפטומי� פוסט

של סימפטומי� נבדקי� בעלי רמות נמוכות ; הממצאי� היו הפוכי�, בקבוצת הביקורת. טראומתיי� פוסט

טראומתיי� הראו נגישות גבוהה יותר של מחשבות על מוות לעומת נבדקי� בעלי רמות גבוהות של  פוסט

תפעול בולטות מוות גר� לאנשי� לדווח על רמות גבוהות יותר של , בנוס�. טראומתיי� סימפטומי� פוסט

 שהיו חשופי� למלחמה רק בקרב נבדקי�, טראומתיי� בהשוואה לתפעול ניטראלי סימפטומי� פוסט

בעקבות תפעול בולטות , נבדקי� מאזורי� שנחשפו במידה מועטה יותר למלחמה, לעומת�. במידה רבה

טראומתיי� בהשוואה לנבדקי� מאזור זה  מוות נטו לדווח על רמות נמוכות יותר של סימפטומי� פוסט

ל חוסר אחידות בממצאי� מחקרי� אלו מורי� ע .)Chatard et al., 2011(שעברו תפעול ניטראלי 

ג� במחקר הנוכחי .  ברמות שונותטראומהל נחשפוהמתייחסי� להשפעות בולטות מוות בקרב נבדקי� ש

בקרב בני נוער ישראלי� שנחשפו לאירועי� טראומתיי� ברמות שונות ,  השפעות של בולטות המוותנבדקו

  . סיכוני� ליטולבני הנוערנכונות א� אנו בחרנו להתמקד בהשפעת משתני� אלו על , של חשיפה

 כל פרט במדינה. במדינת ישראל ישנה בולטות מוות תדירה בשל האיו� הקיומי המתמש� על המדינה

א� הנוער הישראלי חשו� . מי במידה מרובה יותר ומי פחות, ו עקי�/או, באופ ישיר, חשו� לאיו� המוות

וה בשל חובת הגיוס של נערי� בגיל , דינהה בשל חשיפתו למציאות הקיומית במ, לאיו� ישיר של המוות

 :בהקשר זה של הגיוס לצבאמעניי לציי כי רק מחקר אחד בח את השפעת בולטות המוות .  לצבא18
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נמצא כי תפעול בולטות מוות הוביל למוטיבציה , ל"במחקר שנער� בקרב נוער ישראלי טר� גיוסו לצה

בקרב נבדקי� בעלי ער� עצמי גבוה , ב יותר במהל� השירותגבוהה יותר לשרת בצבא ולציפייה לקושי פיזי ר

)Taubman - Ben-Ari & Findler, 2006 .( העלאת המוות , בקרב בעלי ער� עצמי גבוה, במלי� אחרות

אול� בו בעת הגבירה את תיקו� תפיסות העול� , למודעות הגבירה אמנ� ציפייה לקשיי� במהל� השירות

  .  יתלאומ ה בעלת ער� וחשיבות תרבותיתנכונות מוגברת להתגייס למטרהתרבותיות שבאו לידי ביטוי ב

 ה� הריטואליי� התרבותיי� של  בו באה בולטות מוות לידי ביטוי במציאות הישראלית נוס�הקשר

 ריטואלי� יוצרי� בני האד�תפיסות העול� התרבותיות של החברה לצור� הבניית .  זיכרו לאומי

 Kapferer, 1988(יצירת סולידריות וקביעת גבולות הקבוצה , )2009, מור(רתי המסייעי� בכינו הסדר החב

כמו ג� את ימי הזיכרו , ריטואלי� אלו כוללי� את לוח השנה של כל תרבות ותרבות). 2001, אצל פלדמ

בחרנו לבחו במחקר הנוכחי את החשיפה של , בשל כ�). 2009, מור(של התרבות היהודית במדינת ישראל 

אלא ג� , הנוער לחרדה מפני המוות לא רק באופ הקלאסי של מענה על שאלו העוסק במות� האישיבני 

מתו� רצו לבחו את בולטות המוות במציאות הקיימת ולא רק באופ מתופעל כפי , לאור ימי זיכרו אלו

ולטות ב, מלבד ימי זיכרו הקבועי� בלוח השנה, יתרה מזאת . שנעשה במרבית המחקרי� מתחו� זה

המוות עשויה להתעורר לאחר חשיפה לאירועי� או לחוויות בעלות עוצמה רגשית המאזכרות מוות במידה 

מסע , אחת החוויות הללו בשני� האחרונות היא מסע� של בני הנוער לפולי בעקבות השואה. משמעותית

היא בעלת פוטנציאל השתתפות במסע לפולי . של כשבוע בו החשיפה למוות ממושכת ובעלת עוצמות חזקות

המסע של בני הנוער , שכ.  יות לאומיתלהעלות ה את החרדה מפני המוות וה תחושות של קשר וסולידר

מגביר את מודעות הנוער לסכנה , לפולי בעקבות השואה מעצב את דמות הזיכרו הישראלי הקולקטיבי

ויבות לערכי� לאומיי� ותרבותיי� הקיומית וההתגברות עליה הודות לקיומה של המדינה ויוצר אצל� מח

)את השפעת של    לפולי כחשיפה לנושא המוות ובחנו ג� למסעבמחקר הנוכחי התייחסנו). 2001, פלדמ

מחד ואת השפעת על הנכונות של בני הנוער ליטול , יות כהגנה מפני המודעות למוותתפיסות העול� הלאומ

  . מאיד�, סיכוני�

קיימת חשיפה לאיו� מוות במידה רבה יותר , שזורי� במציאות שבשגרהמלבד אירועי� אלו ה, אול�

מספר מחקרי� בחנו אירועי� אלו והקשר בינ� לבי . בעיתות מלחמה או אירועי טרור במדינת ישראל

במחקר שנער� בישראל במהל� . השימוש בהגנה של הזדהות קבוצתית באמצעות דחיית קבוצת החו'

 חשיפה ישירה לאיו� הטרור קשורה בתפיסה שלילית יותר של הערבי� נמצא כי, האינתיפאדה השנייה

דבר המרמז לכ� שדחיית קבוצת החו' משמשת כאמצעי הגנתי להתמודדות ע� , הישראלי� כגור� מאיי�

במחקר אחר שנער� בישראל לקראת ). Hall, Hobfoll, Canetti, Johnson, & Galea, 2009(הטרור 

 תפעול בולטות מוות הביא לנכונות רבה יותר לשימוש בהתנגדות אלימה ,הנסיגה הישראלית מחבל עזה
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-Hirschberger & Ein(שנמצאו כבעלי ציו גבוה בהכחשה , כנגד הנסיגה בקרב נבדקי� המתנגדי� לנסיגה

Dor, 2006 .(במחקר הנוכחי ההשפעה של בולטות המוות על נכונות� של בני נוער ליטול נבדקה , לאור אלו

 ולהפסיק החמאס היתה לפעול נגד תשתית ומטרתמבצע זה ש". מבצע עופרת יצוקה"סמו� לתו� סיכוני� ב

, לפיכ�. עורר בשעתו תחושות של הזדהות לאומית בקרב רבי� מהאזרחי�, ירי הראקטות אל עבר ישראל

 שמספקות תפיסות העול� התרבותיותהאפשרית בתקופה זו בחנו את ההשפעה של בולטות המוות וההגנה 

בקרב נבדקי� שהיו חשופי� לאיו� ממשי על חייה� , על הנכונות לנטילת סיכוני�,  כנגד האימהאומיותל

  .או כאלו שנחשפו למלחמה א� לא היו נתוני� תחת איו� ישיר

נסקור תחילה את נושא תפיסת מושג המוות בקרב מתבגרי� ולאחריו את נושא נטילת , בפרקי� הבאי�

  .הסיכוני� בקרב�

  

  ג המוות בקרב מתבגרי�תפיסת מוש

ודאגותיה� בעניי זה מחלחלות ומשפיעות על עולמ� ,  ילדי� מוטרדי� מהמוות ועוסקי� בו רבות

במהל� התפתחות� ה� לומדי� להתמודד ע� הפחדי� של חוסר האוני� והחידלו הקשורי� . החווייתי

 ).Yalom, 1980(כאשר זוהי אחת מהמטלות ההתפתחותיות העיקריות שלה� , במוות

 מתייחסי� למוות 5ילדי� מתחת לגיל ). Deveau, 1995(מושג המוות מתפתח בהדרגה אצל ילדי�    

  ישנה עלייה בתחושת המציאות והילדי� 9 5בי הגילאי� ; כמצב שינה או חלימה, כדבר הפי� וזמני

 ומחשבה על בגיל זה מופיעה פעמי� רבות האנשה של המוות. מקבלי� את המוות כדבר בלתי הפי� וסופי

ולא בהכרח בלתי , המתרחש מחוצה לנו, אול� יש נטייה לתפוס זאת כדבר רחוק, כ� כמשהו שעלול לקרות

שזה תהלי� המתרחש בתוכנו ולא חיצוני ,  ואיל� הילד מבי שהמוות משמעו הפסקת החיי�9מגיל ; נמנע

עוברי� הילדי� , ההתבגרותבתקופת טרו� , 12 9 בגילאי ).Nagy, 1965(תהלי� שהוא בלתי נמנע , לנו

בגילאי� אלו מביני� . שינויי� בתהליכי החשיבה ומשיגי� את היכולת לחשיבה מופשטת ופתרו בעיות

ואת הסיבתיות של המוות א� כי מרבית� מאמיני� שהסיבה , בלתי הפי�, הילדי� שהמוות הוא אוניברסלי

 מתחילה בגילאי� אלו ומתרחבת בתקופת תפיסה בוגרת של מושג המוות. למוות העיקרית היא גיל מבוגר

ההתייחסות של המתבגר למושג המוות עוברת שינוי במהל� תקופת , שכ). Deveau, 1995(ההתבגרות 

  .ההתבגרות לאור השינויי� ההתפתחותיי� המשמעותיי� המאפייני� שלב זה

תוצאה מכ� זוהי וכ, עצמי פחות יציבה תקופת ההתבגרות נחשבת כצומת בחיי� וכזמ שבו יש תמונת

מבחינה ). Alexander & Adlerstein, 1965(תקופה שבה למוות יש השפעה רגשית גדולה יותר על הפרט 

בעוד המתבגר , המתבגר הצעיר נעשה מודע למשמעויות האישיות והמשפחתיות של מוות, התפתחותית



 11 

). Gordon, 1986(י� המבוגר יותר מנסה להעניק משמעות למוות כמו שהוא מנסה להעניק משמעות לחי

אזי בגיל ההתבגרות , א� עד גיל ההתבגרות ניזו הילד מרצונ� של ההורי� להביא אותו לעול�, שכ

, אליצור(ערכית לנושא   או לגבש עמדה דו, לא לחיות, בראשונה באופ עצמאי לחיות" מחליט"המתבגר 

תמודדותו ע� המוות הוא אוחז בקצה המתבגר חש כי מתו� ה, באופ שכזה). 1995, ונוימ, מוני', טיאנו

  ).1994, פלשמ(חוט שדרכו הוא יכול להתחיל ולארוג אריג של חיי� בעלי משמעות אישית 

משאלת , אחת המשימות ההתפתחותיות במושגי� פרוידיאניי� היא יצירת איזו בי שני כוחות מנוגדי�

תבגרות מעוררת את החוויה של כוחות בניית הזהות בגיל הה). הטנטוס(ומשאלת המוות ) הארוס(החיי� 

תצא מכלל שליטה מעוררת , הנמצאת בכל אד�, האפשרות שהמשאלה להרוס את העצמי. מנוגדי� אלו

  ).Stevenson, 1987(אצל המתבגרי� את החרדה ממוות 

, טע כי לאור� ההתבגרות ישנו קושי לדבר על נושא המוות) Slater, 1979, in Stevenson, 1987(סלטר 

. כאשר ההתמודדות השכיחה עמה נשענת על ההכחשה, קשור לחרדה העזה מפני המוות בגילאי� אלוה

והיא , כשההכחשה אינה מצליחה אנו רואי� התנהגות נוספת המשמשת כהגנה כנגד הפחד ממוות, אול�

  ).Yalom, 1980" (הקנטת המוות"או , )Stevenson, 1987; Yalom, 1980(ההתרסה כנגד המוות 

דדות של המתבגרי� ע� מושג המוות עשויה לבוא לידי ביטוי בהתנהגויות הכרוכות בסיכו פיזי  ההתמו

)Gordon, 1986 .( פעילויות מסוכנות עשויות להיות בעלות משמעות מפתה של עיסוק בדאגות קיומיות תו�

ות בנטילת שכ על ידי התנס, באופ סימבולי" לרמות את המוות"ה מאפשרות ; שה כרוכות ג� בהנאה

 & ,Hart, Schwabach(הסיכוני� הפרט מדגי� לעצמו ולאחרי� חוסר פגיעות פיזית ופסיכולוגית 

Solomon, 2010.( טוענת שא� על פי שהמתבגרי� אינ� מכירי� בכ� שעל ידי ) Gordon, 1986(  גורדו

תה ה� כביכול פובית ובאמצעו התנהגות זו היא קאונטר, "מפלרטטי� ע� המוות"נטילת סיכוני� ה� 

פעילויות בעלות סיכו , לטענתה. כשהישרדות מהסיכו היא בבחינת ניצחו על המוות, מאתגרי� את המוות

בזמ שעדיי נותרת אצל� הסוואה של שרידי האמונה , גבוה ה דרכי� של המתבגרי� לבחו את הגו�

חווית ההצלחה של עמידה . )Gordon, 1986(באלמוות האופיינית לשלבי� התפתחותיי� מוקדמי� יותר 

 ,Stevenson(התחושה שבעבור� המוות לא קיי� , בסיכו מחזקת אצל המתבגרי� את תחושת האלמוות

, שכ המתבגרי� חשי� עצמ� כסובייקטי� שלא מושפעי� מהכללי� שחלי� על כל שאר העול�; )1987

תחושת מיוחדות זו והאמונה ). Elkind, 1967, in Cotter, 2003(שה� מיוחדי� והחוויות שלה� ייחודיות 

  ).Yalom, 1980(בה היא אחת מההגנות שלה� כנגד הפחד ממוות 
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התנהגות נטילת הסיכוני� בתקופת ההתבגרות מוסברת כא כהתנהגות שמטרתה להתמודד ע� הפחד 

ת בהמש� נעסוק בהרחבה בתחו� של התנהגויות הכרוכו. ממוות וכאמצעי לקרוא עליו תיגר ולהתריס כנגדו

  . בנטילת סיכוני� בקרב מתבגרי�

  

  נטילת סיכוני� בקרב מתבגרי�

 ,Irwin( נטילת סיכוני� מוגדרת כהתנהגות שתוצאותיה לא בטוחות ועשויות לכלול תוצאות שליליות 

התנהגות , שימוש בסמי�, נטילת סיכוני� בקרב בני נוער מתייחסת לתחומי� של נהיגה מסוכנת). 1990

). Muuss & Porton, 1998: לדוגמא(אובדנות וספורט מסוכ  , עבריינות, עות אכילההפר, מינית לא בטוחה

בגיל ההתבגרות ישנה התעוררות ועליה בנטילת סיכוני� משו� שהתוצאות האפשריות שלה ה בעלות ער� 

  ). Boyer, 2006(ו חברתי /או, ביולוגי, רגשי

במהל� תקופה זו .  ההתבגרות ולמאפייניהנטילת סיכוני� בקרב בני נוער קשורה לאופייה של תקופת

מנותקת מהתלות הקודמת בהוריו , המתבגר תהלי� של חקירה וגיבוש אישיות עצמאית ובוגרתעובר 

 זוהי תקופה הידועה כסוערת ולא יציבה בה חלי� שינויי� רבי� בחיי . (Erikson, 1968)ובסביבתו הבוגרת

  . פסיכולוגיי� וחברתיי�, קוגניטיביי�, ולוגיי�שינויי� בי;  ת במגוו תחומי� שוני�/המתבגר

שבכל אחת מה יש , נטילת סיכוני� היא תוצר של בחירה בי שתי חלופות פעולה, טיביתימבחינה קוגנ

עישו עשוי להוביל   בעישו מריחואנה יש סכנה של התמכרות ואילו אי, לדוגמא; סכנה לאובד כלשהו

שני מניעי� עשויי� להשפיע על קבלת ההחלטה ליטול ). Furby & Beyth-Marom, 1992(לדחייה חברתית 

השאיפה להגדיל רווחי� צפויי�      . ב; השאיפה לצמצ� הפסדי� צפויי� או להימנע מה� כליל. א: סיכוני�

)Lopes, 1983, 1987 .(מונעת על ידי פחד השאיפה לנצל הזדמנות ולהרוויח , בעוד השאיפה להימנע מאובד

הער� של הרווח הצפוי בעל משקל , כי להערכת�, אנשי� יקחו לעיתי� סיכו, לפיכ�. י תקווהמונעת על יד

בסקירת הספרות בנושא שערכה  ). (Taubman - Ben-Ari, 2004bרב יותר מהער� של האובד הצפוי 

 בעלי הפוטנציאל , היא מונה את המניעי� האפשריי�) (Taubman - Ben-Ari, 2004bארי   ב–טאובמ

אלו  כוללי� את המניעי� להשגת ; של מתבגרי� להשתתפות בפעילויות הכרוכות בסיכו, השגת רווחל

ער� , עצמית להשיג הערכה, לעמוד בלחצי�, להיות מאותגר, להתנסות במגוו חוויות, סטטוס של מבוגר

 ולחוות ריגוש להשווי',  להרגיש חלק מקבוצה, להשיג תחושה של כישרו ומיומנות, שליטה וביטחו, אישי

כי קיימת ספרות ) (Taubman - Ben-Ari, 2004bארי   ב–מציינת טאובמ , לעומת זאת. והרפתקה

מנקודת מבט� של , מצומצמת בנושא ההפסדי� הצפויי� מהשתתפות בפעילויות הכרוכות בסיכו
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ושות חוסר תח, פחד מהתמכרות, אלו כוללי� חששות מתגובת ההורי� או אחרי� משמעותיי�; המתבגרי�

חרטה על השתתפות בהתנהגות , תסכול ותחושת עול, פגיעה בער� העצמי, לח' ואובד שליטה, אוני�

  . מסתכנת בעבר וסיכו החיי�

לעיתי� קיימת נטייה להתמקד באפשרויות לרווחי� הצפויי� מהשתתפות בפעילויות הכרוכות , אול�

 ,Lopes( העלולי� לנבוע כתוצאה מההסתכנות ולהקדיש תשומת לב מועטה לאפשרויות להפסדי�, בסיכו

עוררות חושית , הרווחי� העשויי� לעלות משתיית אלכוהול ושימוש בסמי� כוללי� הנאה,  לדוגמא).1987

העלויות העשויות לעלות משתיית , לעומת זאת. והפחתת המודעות העצמית המסייעת בשיכו� לח' וחרדה

תוצאות העלולות להתרחש בטווח , חות מחלות וא� מוותאלכוהול ושימוש בסמי� כוללות עליה בשכי

). Baumeister & Scher, 1988(וה אינ מיידיות כמו הרווחי� הכרוכי� בהתנהגות המסתכנת , הרחוק

א� בה בעת ה� עשויי� להיות מקור , יחסי מי לא מוגני� עשויי� לגרו� למחלות ולמוות, באופ דומה

ולכ הנטייה של הפרט להשתת� בפעילות מינית מסוכנת , ער� עצמילריגוש והנאה ולהשגת תחושה של 

 ,Taubman - Ben-Ari(תלויה במידה בה הוא מערי� את הרווחי� של ההתנהגות כעולי� על העלויות שבה 

2004a .(הנוטלי� סיכוני� מתמקדי� בהנאה שבכ� ונוטי� מלמדת כי נהגי� צעירי� , דוגמא נוספת

למרות שה� יודעי� שזה עשוי לסכ את חייה� ואת חיי , של נהיגה מסוכנתלהתעל� מתוצאות אפשריות 

גור� מרכזי להתמקדות ברווחי� אפשריי� והמעטה בהפסדי� ). Taubman - Ben-Ari, 2004b(אחרי�  

נהיגה מעבר למהירות , לדוגמא. הוא שהתנהגויות מסוכנות אלו נתמכות על ידי מערכת חיזוקי� , אפשריי�

פעילות מינית , אלא בהגעה מהירה ליעד, לא תסתיי� בעצירה על ידי שוטר או בתאונההמותרת לרוב 

" היי"ושימוש בסמי� גור� לתחושת , מסתכנת היא מהנה ולא בהכרח תסתיי� בהידבקות באיידס

כל אלו ה� בבחינת חיזוקי� להשתתפות . מרוממת וקבלה חברתית ולא בהכרח להתמכרות או מוות

המסייעי� למתבגרי� להמעיט באפשרויות הסיכו שבהתנהגויות אלו , בסיכובפעילויות הכרוכות 

)Taubman - Ben-Ari, 2004b.(  

תמיכה אמפירית לכ� עולה ממצאי מחקרי�  שהראו כי מתבגרי� נוטי� לייחס פחות סיכו להתנהגויות 

וכי , )Goldberg, Halpern-Felsher, & Millstein, 2002(בהשוואה להוריה� , הכרוכות בסיכו בריאותי

ה� נוטי� להערי� את האפשרות של תוצאות שליליות להתנהגות הכרוכה בסיכו כפחותה יותר כלפי עצמ� 

נהגי� מתבגרי� נוטי� לדרג עצמ� , לדוגמא). Arnett, 1992; Weinstein,1987:  לדוגמא(ביחס לאחרי� 

יתר ). Finn & Bragg, 1986(חבריה� כבעלי סבירות נמוכה יותר להיות מעורבי� בתאונת דרכי� לעומת 

ה� נוטי� שלא להתייחס לתוצאות שליליות , ג� כשה� מודעי� לסכנות האפשריות של נהיגה פזיזה, על כ�
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).  Taubman - Ben-Ari, Mikulincer, & Iram, 2004(ולהמשי� ולנהוג בצורה מסוכנת , אלו בעוד� נוהגי�

ו יחסי מי ללא אמצעי מניעה מעריכות את סיכוייה להיכנס באופ דומה נמצא כי נערות מתבגרות שקיימ

  ). Arnett, 1995(להריו כנמוכי� יותר בהשוואה למתבגרות שקיימו יחסי מי מוגני� 

כחלק , יש לציי כי יש הרואי� בהתנהגויות של נטילת סיכו כהתנהגות נורמטיבית בגיל ההתבגרות

ויסות מתחי� , � משניי� חשובי� כגו העלאת הער� העצמיובעלת רווחי, פונקציונלי מהתפתחות תקינה

מחקרי� רבי� הצביעו על כ� שאלה , אמנ�). Jessor, 1991; Shelder & Block, 1990(ופיתוח יוזמה 

 רש�: לדוגמא(התופסי� עצמ� כבעלי ער� עצמי נמו� ייטלו יותר סיכוני� ממתבגרי� בעלי ער� עצמי גבוה 

ארי    ב–במחקרה של טאובמ , א�). Hazard & Lee, 1999; McGee & Williams, 2000;2000, כפיר

)Taubman - Ben-Ari et al., 1999 ( בקרב מתבגרי� נמצא כי ה בקרב מתבגרי� בעלי ער� עצמי גבוה וה

הבלטת המוות האישי הגבירה את הנהיגה המסוכנת אצל אלו שהנהיגה היתה , בעלי ער� עצמי נמו�

מחקרי� נוספי� יצאו לבדוק היבטי� שוני� של נטילת , בעקבות מחקר זה. צמירלוונטית לערכ� הע

  .סיכוני� בגיל ההתבגרות מפרספקטיבה של תיאוריית ניהול האימה

  

  השפעת בולטות המוות על נטילת סיכוני�

מחקר ראשו מסוגו שהסביר נטילת סיכוני� בגיל ההתבגרות בהסתמ� על  רעיונותיה של תיאוריית ,  כאמור

בקרב נבדקי� גברי� שתפסו את , מצא כי בולטות מוות הובילה לנהיגה מסוכנת רבה יותר, ניהול האימה

המודעות למוות מגבירה הצור� , בהתא� להנחת היסוד של התיאוריה. הנהיגה כרלוונטית לערכ� העצמי

העצמי נקטו אלו שנהיגה מסוכנת עשויה לחזק ערכ� , לפיכ�. להעלאת הער� העצמי בכדי להפחית החרדה

תו� שה� שמי� דגש על הרווחי� שעשויי� לעלות , בפעילות זו באמצעות התמודדות ע� אימת המוות

בקרב צעירי� שהנהיגה איננה . ומתעלמי� מההפסדי� האפשריי� של התנהגות זו, מנהיגה מסוכנת

י מת משוב נמצא במחקר כ, בנוס�. לא נמצאה השפעה דומה של בולטות מוות, רלוונטית לערכ� העצמי

, סייע בחיזוק הער� העצמי והעלי� ההשפעה של בולטות מוות על הסתכנות בנהיגה, חיובי לגבי טיב הנהיגה

העלאת הער� העצמי בדרכי� , קרי. אפילו בקרב אלו התופסי� את הנהיגה כרלוונטית לערכ� העצמי

בר שימוש במנגנו הגנה זה מפני מאחר ונעשה כ, מסירה הנטייה ליטול סיכוני� רבי� יותר בנהיגה, חלופיות

  ). Taubman - Ben-Ari et al., 1999(החרדה ממוות  

וה בתחו� של , כמסנ חרדה מפני המוות, ה בתיאוריית ניהול האימה, לער� העצמי תפקיד מרכזי

החלטות .  שאחד מהרווחי� הבולטי� של התנהגות זו היא העלאת הער� העצמי וחיזוקו, נטילת סיכוני�

לכותיה עשויות להיות רלוונטיות לער� העצמי מייצגות לעיתי� בחירה בי העלאת הער� העצמי על שהש
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 - Taubman(ו כישלו אפשרי /ידי השגת רווחי� לבי הגנה על הער� העצמי על ידי הימנעות מהפסדי� או

Ben-Ari, 2004b .(  עולה כי ,)Taubman - Ben-Ari et al., 1999(ארי   ב מממצאי מחקרה של טאובמ

אזי הפרט יבחר ויעצי� התנהגות זאת , כאשר להתנהגות מסוכנת יש פוטנציאל להעלאת הער� העצמי

נמצא כי בעקבות , במחקר אחר שבח הנחות אלו.  כאשר יהיה עליו להתמודד ע� המודעות למוות האנושי

 בה אפשרות להצטיי לצד שהיתה, נבדקי� בעלי ער� עצמי גבוה בחרו בהחלטה ברת סיכו, בולטות מוות

שבה האפשרות להצטיי נמוכה יותר א� ג� אי בה כלל , ולא בחרו בהחלטה ללא סיכו, הסיכו להיכשל

  ).Landau & Greenberg, 2006(סיכוני� בעלי ער� עצמי נמו� נטו ליטול פחות  , לעומת�. סיכו

במחקרה של רוזנבלו� . ת סיכוני�נכונות לנטיללהנטייה לחפש אחר ריגושי� נמצאה א� היא כקשורה 

)Rosenbloom, 2003 ( נמצא כי נבדקי� הגבוהי� בחיפוש ריגושי� הביעו נכונות רבה יותר ליטול סיכוני�

, טאובמ: לדוגמא(כפי שעולה ממחקרי� אחרי� שנערכו באר' , לעומת נבדקי� הנמוכי� בחיפוש ריגושי�

, במחקר האמור). Jonah, 1997; Zuckerman & Neeb, 1980: לדוגמא(ובעול� ) 1996, מיקולינסר ואיר�

הפחית הנכונות של נבדקי� ליטול סיכוני� בנהיגה בקרב , תפעול בולטות מוות באמצעות הקרנת סרט

והביא לעליה בנכונות ליטול סיכוני� במהירות , הנמוכי� בחיפוש ריגושי� בכלל מדדי הסיכו בנהיגה

בקרב נבדקי� הגבוהי� בחיפוש ריגושי� בהשוואה )  בנהיגה�א� לא במדדי הסיכו האחרי(הנסיעה 

   ).Rosenbloom, 2003(לנבדקי� מקבוצת הביקורת 

תפעול בולטות מוות הביא לעליה בנכונות . מספר מחקרי� התמקדו בתחו� של נטילת סיכוני� מיניי�

רו תפעול בולטות נבדקי� שעב, אול�. בהשוואה לקבוצת ביקורת, להשתת� בפעילויות מיניות מסוכנות

הביעו נכונות נמוכה יותר , מוות ודיווחו על מחשבות רבות בנושא המוות או מחשבות מלחיצות אחרות

, שכ ה� לא השתמשו בנטילת הסיכוני� כאמצעי לסינו החרדה ממוות והכחשתה, ליטול סיכוני� מיניי�

 במחקר אחר אזכור המוות ).Ford, Ewing, Ford, Ferguson, & Sherman, 2004(והיא נותרה במודעות� 

קיו� יחסי מי : לדוגמא(הביא לנכונות רבה יותר של גברי� ונשי� למעורבות בפעילויות מיניות מסוכנות 

מחשבות על התנהגות מינית , בנוס�. בעיקר בקרב נבדקי� בעלי פחד נמו� מאינטימיות, )ללא אמצעי מניעה

ממצאי , אול�). Taubman - Ben-Ari, 2004a(ות על מוות מסוכנת הובילו לנגישות גבוהה יותר של מחשב

מחקר נוס� מלמדי� על הבדלי� מגדריי� בנכונות ליטול סיכוני� ביחסי מי כ� שלאחר תפעול בולטות 

הבדל שלא נמצא , גברי� הביעו  נכונות רבה יותר להשתת� בפעילויות מיניות מסוכנות לעומת נשי�, מוות

במחקר , לעומת זאת). Lam, Morrison, & Smeesters, 2009) (ר כאב שיניי�אזכו(תחת תפעול אברסיבי 
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ובמידה רבה יותר בקרב גברי� , אחר אזכור המוות העלה את הרצו להתנסות במי מזדמ בקרב גברי�

   ).Birnbaum, Hirschberger, & Goldenberg, 2011(א� לא בקרב נשי� , נמנעי� יותר בסגנו התקשרות�

במחקר שבח מגוו פעילויות מסוכנות . וספי� עסקו ג� בתחומי� אחרי� של נטילת סיכוני�מחקרי� נ

, תפעול בולטות מוות הוביל לנכונות רבה יותר לנטילת סיכו  בקרב נבדקי� בעלי מוקד שליטה חיצוני

והפחיתה את הערכת� את מידת הסיכו בהשוואה לנבדקי� בעלי מוקד שליטה פנימי שהראו ירידה 

במחקר שנער� בארצות ). Miller & Mulligan, 2002(כונות ליטול סיכוני� ועלייה בהערכת רמת הסיכו בנ

נמצא כי בולטות מוות הובילה לנכונות רבה יותר להשתת� במגוו פעילויות הכרוכות , הברית  ובישראל

, כמו כ. קרב נשי�א� לא ב, בקרב גברי�, שתיית אלכוהול ושימוש בסמי�,  ספורט מסוכ בנטילת סיכו

נמצא כי ער� עצמי גבוה מית את ההשפעה של בולטות מוות על הנכונות להשתמש בסמי� שהוצעו על ידי 

. א� לא על נכונות להשתמש בסמי� שהוצעו על ידי אד� זר במסיבה או כחלק ממחקר אקדמי, חבר קרוב

מרכיב מהותי בהתנהגות הכרוכה החוקרי� מסבירי� ממצאי� אחרוני� אלו בכ� שער� עצמי עשוי לשמש כ

א� רק כאשר המתבגר מערי� את הסיטואציה ככזו שעשויה להשפיע על מעמדו החברתי וזהותו , בסיכו

  ). Hirschberger, Florian, Mikulincer, Goldenberg, & Pyszczynski, 2002(החברתית 

במחקר שבח קבלת החלטות . לא כל הממצאי� מלמדי� על יכולת סינו חרדה של הער� העצמי, אול�

ג� כאשר , נמצא כי תפעול בולטות המוות גר� לנבדקי� לנסות ולהשיג תגמול כספי, מסוכנות בהימורי�

בולטות המוות גרמה לאנשי� ליטול סיכוני� תו� , לדעת החוקרי�. מאמציה� היו מסוכני� ולא מועילי�

. ל חוסר פגיעות והגנה מפני חרדת המוותשאיפה לזכות בתגמולי� קיומיי� מרגיעי� המאפשרי� תחושה ש

חיזוק הער� העצמי לא מית את ההשפעה של בולטות המוות על קבלת ההחלטות ליטול , במחקר זה

  ).Hart, Schwabach, & Solomon, 2010(סיכוני� בהימורי� 

ות נמצא כי בולט. תמונה שונה התקבלה ממחקר שבח נטילת סיכוני� בקרב צוללני� בגילאי� שוני�

רק בקרב נבדקי� בעלי ער� עצמי כללי נמו� ובעלי , מוות הובילה לנכונות רבה יותר לקחת סיכוני� בצלילה

תפעולי בולטות מוות , לעומת זאת. יעילות עצמית נמוכה בכל הקשור לצלילה בהשוואה לקבוצת ביקורת

א� ע� יעילות עצמית גבוהה הפחיתו הנכונות לנטילת סיכוני� בצלילה בקרב צוללני� בעלי ער� עצמי נמו� 

 & Miller(מה שמרמז על תכונות סינו החרדה של יעילות עצמית בתחו� הסיכו , בהקשר לצלילה

Taubman - Ben-Ari, 2004 .(בו לא , ממצאי� מנוגדי� עולי� ממחקר שנער� על נטילת סיכוני� בנהיגה

בנהיגה בקרב נבדקי� בעלי ציו גבוה של בולטות מוות על הנכונות ליטול סיכו מובהקת נמצאה השפעה 

  ).Rosenbloom, 2003(למעט בנכונות לנהוג במהירות מסוכנת , בחיפוש ריגושי�
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המחקרי� בחנו משתני� שוני� הקשורי� להשפעתה של המודעות למוות על נטילת , כפי שראינו לעיל

כגו , ימיי� של האד�כי משאבי� פנ, האחת; מסיכו� הממצאי� עולות שתי הבנות מרכזיות. סיכוני�

ולהימנע מסיכוני� , יעילות עצמית גבוהה ומוקד שליטה פנימי מסייעי� לפרט להתמודד ע� אימת המוות

מדגישה את הניסיונות של האד� לשמר ולחזק הער� עצמי על ידי נטילת יותר , היהשני.  לא נדרשי�

  ).Taubman - Ben-Ari, 2004(סיכוני� באופ כללי 

ל האימה מתייחסת כאמור לשני מנגנוני הגנה של הפרט להתמודדות ע� המודעות תיאוריית ניהו

מסקירת הספרות עולה כי מחקרי� רבי� . חיזוק הער� העצמי ותיקו� תפיסות עול� משותפות: למוות

, אול�. הדגישו את מרכזיותו של הער� העצמי כמנגנו לסינו אימת המוות והשפעתו על נטילת סיכוני�

, על נטילת סיכוני�, תיקו� תפיסות עול�, לנו אי מחקרי� שבחנו את השפעתו של המנגנו השניככל הידוע 

  .ובכ� עוסק המחקר הנוכחי

נטילת סיכוני� מפרספקטיבה השפעת בולטות מוות מתופעלת על הנכונות למלבד מחקרי� שבחנו , בר�

ויות של התנהגויות הכרוכות מחקרי� שוני� בישראל ובעול� בחנו שכיח, של תיאוריית ניהול האימה

של אסונות קהילתיי� ולאומיי� ה� ביטויי� מוחשיי� , מצבי� אלו. טרוראסו ו, בסיכו במצבי טראומה

 הקשר בי בולטות מוות מציאותית הכרוכה ).Pyszczynski et al., 2002(של בולטות מוות במציאות 

אשר ככלל מצביעי� על ,  במחקרי� רבי�באיו� חיי� ממשי לבי התנהגויות הכרוכות בסיכו נבדקה

  .תמונה מורכבת לצד נטייה לנכונות מוגברת ליטול סיכוני� תחת איו� המוות

 60,000   מחקרי� שבחנו כ160של ) Norris et al, 2002(בסקירת ספרות מקיפה שערכו נוריס ועמיתיה 

סמי� וסיגריות בעקבות , הולנפגעי אסונות ה� מצייני� כי במחקרי� אחדי� נמצאה עליה בשימוש באלכו

א� כי צריכת האלכוהול עלתה בעיקר בקרב אלו שכבר היו לה� בעיות שתייה או שפיתחו , חשיפה לאסו

נמצאה עליה בהתנהגויות המתאפיינות בסטייה , בהתייחס למתבגרי�. הפרעות פסיכולוגיות אחרות

 של בתי ספר הצביעו על ירידה א� כי דיווחי�, חברתית קלה והתמכרויות בעקבות חשיפה לאסונות

, בנוס�. דיווחי� שיתכ והיו נתוני� לנטיית המורי� לדווח פחות על כ� לאחר אסונות, בהתנהגויות אלו

ה� מצביעי� על מגמה של , )Ben-Zur & Zeidner, 2009(צור וזיידנר  בסקירת ספרות מקיפה שערכו ב

במחקרי� אחדי� נמצא קשר , יתר על כ. ראומתיי�הגברת התנהגויות הסיכו בעקבות חשיפה לאירועי� ט

ביאה למידת הסתכנות גבוהה בי רמת החשיפה לאיו� על החיי� לבי רמת הסיכו כ� שחשיפה רבה יותר ה

כמו . � זאת ה� מצייני� שחלק מהמחקרי� מעלי� ממצאי� סותרי� או לא עקביי� ע� מגמה זוע. יותר

אות לעיל סקרו מחקרי נטילת סיכוני� בקרב אוכלוסיות בגילאי� יש לציי כי סקירות הספרות המוב, כ

  . ע� אחוז גבוה יותר של מחקרי� בה� נדגמו מבוגרי�, שוני�
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במחקר שנער� בישראל בקרב מתבגרי� מחיפה וירושלי� נמצא כי אלו שנחשפו לאירועי טרור דיווחו על 

חומרת ההסתכנות , כמו כ. ו לטרורהתנהגויות מסתכנות במידה רבה יותר לעומת מתבגרי� שלא נחשפ

במחקר� , לעומת זאת). Pat-Horenczyk et al., 2007(נמצאה קשורה לרמה גבוהה יותר של חשיפה לטרור 

נמצא קשר חלש בי החשיפה , שנער� בקרב מתבגרי� במדג� ארצי רב משתתפי�) 2008(של שי� ובנבנישתי 

כי בשונה ממחקרי� אלו המחקר הנוכחי , יש לציי  . הוללטרור ולאירועי מלחמה לבי שימוש בסמי� ואלכו

ייחודה של תקופה זו היא בבולטות הרבה שיש לערכי� התרבותיי� . נער� בתקופה הסמוכה למלחמה

  . בולטות העשויה להשפיע על הנכונות של מתבגרי� ליטול סיכוני�, ולהשתייכות הלאומית של הפרט

ני� בחנו נטילת סיכוני� בעקבות בולטות מוות מציאותית מסיכו� האמור לעיל עולה כי מחקרי� שו

בעוד מחקרי� שנערכו במסגרת תיאוריית ניהול האימה בחנו השפעת תפעול , המערבת איו� חיי� אישי

בולטות מוות על הנכונות ליטול סיכוני� או לחלופי את השימוש בתפיסות עול� תרבותיות לסינו חרדה 

לא נערכו מחקרי� שבחנו תפקיד של תפיסות עול� תרבותיות ,  אול�.ממוות מציאותית או מתופעלת

ובכ� בי השאר עוסק , בנכונות להשתת� בהתנהגויות של נטילת סיכוני� תחת בולטות מוות מציאותית

  .המחקר הנוכחי

  

   המחקר הנוכחי

סוק הרב של  את העימשקפות ,)Arnett, 1999(התנהגויות של נטילת סיכוני� השכיחות בגיל ההתבגרות  

בדיקת , "הליכה על הקצה"באמצעות ) Gordon, 1986; Speece & Brent, 1992(מתבגרי� בנושא המוות 

בעוד נטילת סיכוני� עשויה להוות ). Taubman – Ben-Ari, 2004b(גבולות ותחושת החיות הכרוכה בכ� 

י  שכחלק מחיפוש המתבגר הר,  )Jessor, 1991(בהתבגרות אמצעי התנהגותי לביטוי צרכי� התפתחותיי� 

ערכית ואידיאולוגית כלפי העול� שמסביבו  , הוא עוסק ג� בגיבוש עמדה חברתית, אחר זהותו האישית

)Marcia, 1980 .(מעניקה למתבגר מסגרת התייחסות כדי להערי� דרכה את , יצירת השקפת עול� תרבותית

השקפות העול� של המתבגר ). 1994, סמו(היא עוזרת לו בהכרעותיו ומנחה את התנהגותו , המאורעות

  . משפיעות ג� על התמודדותו ע� המודעות למוות ועל החלטתו להשתת� בהתנהגויות הכרוכות בסיכו

מספקות תחושה של משמעות ויציבות ומסייעות בניהול הפחד מפני בותיות תפיסות העול� התרמאחר ו     

חינת השפעת על הנכונות של מתבגרי� לקחת חלק עולה החשיבות של ב, )Solomon et al., 1998(המוות 

במחקר זה ננסה לבחו את , לפיכ�. התנהגויות המסכנות אות� ואת סביבת�, בהתנהגויות הכרוכות בסיכו

נושא , תפקיד של תפיסות עול� תרבותיות בתו� מנגנו ההשפעה של בולטות המוות על נטילת סיכוני�

  .אשר טר� נבח באופ אמפירי
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רי� שוני� שנערכו במספר מדינות הוכיחו כי תיקו� תפיסות עול� לאומיות מסייע בסינו הפחד מחק    

וה כאשר המציאות , )Nelson et al., 1997: לדוגמא(ה כאשר מתפעלי� את המודעות למוות , מפני המוות

 ;Kosloff et al., 2006( בארצות הברית 11/9/2001כדוגמת אירועי , היא זו המעלה את המוות למודעות

Osborn et al., 2006 .(תפיסות עול� לאומיות, אול� �לא ידוע לנו על מחקרי� שבחנו הא� לתיקו , כמנגנו

העומדת במרכזו של , סוגיה זו. יש השפעה על הנכונות ליטול סיכוני� בקרב בני נוער, לסינו אימת המוות

אשר בחנו נטילת סיכוני� בגיל , � קודמי�בעוד שמחקרי. מהווה חידוש לספרות הנוכחית, המחקר הנוכחי

הציגו את מרכזיותו של הער� העצמי כמנגנו לסינו אימת , ההתבגרות על רקע תיאוריית ניהול האימה

 ,.Taubman - Ben-Ari et al: לדוגמא(המוות והשפעתו על הנכונות ליטול סיכוני� בתחומי� שוני� 

 החרדה התרבותי במיתו הנכונות ליטול סיכוני�המחקר הנוכחי בח את תפקידו של מסנ, )1999 .  

המחקרי� הקיימי� לימדו אותנו כי העלאת המודעות למוות מגבירה נטילת סיכוני� בקרב אלו     

, לעתי� דווקא נטילת הסיכו מסייעת לחיזוק ערכו העצמי של הפרט, שכ. שהסיכו רלוונטי לערכ� העצמי

  ;Hirschberger et al., 2002; Taubman - Ben-Ari, 2004 (ת דבר המסייע בהפחתת החרדה מפני המוו

Taubman - Ben-Ari et al., 1999 .(זאת ועוד ,  Taubman - Ben-Ari et(ארי   ב במחקרה של טאובמ

al., 1999( ,נמצא כי העלאת ערכו העצמי של הפרט באמצעי אחר, שעסק בנטילת סיכוני� בנהיגה , כגו

לא נמצאה נטילת , אזי א� בקרב אלו שהנהיגה רלוונטית לערכ� העצמי,  הנהיגהקבלת משוב חיובי על

קבלת משוב חיובי סיפקה את הצור� בהעלאת הער� העצמי . סיכו בנהיגה לאחר תפעול בולטות מוות

ומאחר ושימוש במנגנו אחד לסינו , לאור ממצאי� אלו. והפחיתה החרדה ממוות בדר� חיובית חלופית

עולה השאלה , )Florian et al., 2002: לדוגמא( מפחית הצור� להפעיל  מנגנוני הגנה אחרי� החרדה ממוות

 הא� תיקו� תפיסות עול� עשוי לשמש כמנגנו חלופי לצור� בהעלאת הער� העצמי על ידי נטילת סיכוני�  

  ? לאחר בולטות המוות

ידי כ� שהיא מספקת תחושה של הרציונל לכ� טמו בהנחה שלתרבות יכולת לווסת החרדה ממוות על     

). Greenberg et al., 1992b(וכ מספקת ערכי� שקיומ� מחזק תחושת הער� העצמי , משמעות ויציבות

לאומיות יסנ את החרדה מפני המוות  השערת המחקר טוענת כי תיקו� תפיסות עול� תרבותיות, לפיכ�

את הצור� לחזק ער� עצמי ) או יבטל(ת ובכ� יפחי, אשר עולה כתוצאה מהבלטת המוות האישי במודעות

מתבגר אשר ייחש� לתיקו� תפיסות עול� לאומיות ולאחריה , במלי� אחרות. באמצעות נטילת סיכוני�

לא יגיב בנטילת סיכוני� מוגברת כפי שצפוי שיקרה כאשר הוא לא ייתק� , למניפולציה של בולטות מוות
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השערה זו נבחנת ה במער� מחקר ניסויי . בולטות המוותאת תפיסות העול� הלאומיות שלו לפני החשיפה ל

  . ניסוי במציאות הישראלית וה במער� דמוי" מעבדתי"

שאינה תלויה רק בחרדות הקיומיות האופייניות , יומית  במציאות הישראלית ישנה בולטות מוות יו�

ביטחונית   הפוליטיתאלא ניזונה ג� מההיסטוריה של הע� היהודי ומהמציאות, לכל בני האד� באשר ה�

, ימי הזיכרו הלאומיי�, פיגועי הטרור, מבצעי� צבאיי�, מלחמות ישראל בעבר הרחוק והקרוב. במדינתנו

מ הראוי היה , לנוכח כ�. כל אלו ועוד מותירי� את נושא המוות קרוב למודעות בקרב אזרחי המדינה

במחקר הנוכחי בחרנו במספר .  למתבגרי�לבחו את רעיונות תיאוריית ניהול האימה ג� במציאות הקרובה

נה נבח, לפיכ�. מועדי� בה� עליית המוות למודעות והבלטת תפיסות עול� לאומיות שלובי� וכרוכי� יחדיו

יו� , ביו� הזיכרו לחללי מערכות ישראל; )תחילת שנת לימודי�(לי איטרהנכונות ליטול סיכוני� בזמ נ

ו� הזיכרו לשואה ולגבורה ולאחר שוב� של בני נוער ממסע י; ישראלית המבליט את הזהות הלאומית

נבחנה הנכונות ליטול , לבסו�; בה� ישנה בולטות ניכרת של הזהות היהודית, לפולי בעקבות השואה

  ".מבצע עופרת יצוקה"סיכוני� בסמו� לתו� המלחמה המכונה 

 לפעול נגד נער� במטרה, 2009 והסתיי� בינואר 2008שהתחיל בסו� דצמבר " מבצע עופרת יצוקה"  

והשתתפו בו כוחות סדירי� , ראל ולהביא להפסקת ירי הרקטות על שטח ישת עזהתשתית החמאס ברצוע

, הורחב וכלל לא רק את יישובי עוט� עזהשל החמאס טווח ירי הרקטות במהל� המלחמה . וכוחות מילואי�

נהרגו ,  רקטות660 ו לעבר ישראל יותר מ המבצע נור בתקופת.ובאר שבע יבנה, אשקלו, אלא ג� את אשדוד

, יחד ע� זאת. ועוד רבי� אחרי� הוגדרו כנפגעי חרדה,  פצועי�699וטופלו בבתי החולי� ,  ישראלי�13

 עוד בשני� , אול�). 'א, Ynetאנציקלופדית  (יכולת עמידה וכושר התמודדות גבוהי�העור� הישראלי הפגי

,  רקטות לעבר ישובי� בישראל4000 נורו יותר מ, 2008צמבר  ועד ד2001אפריל החל מ, שקדמו למבצע

לפציעת� של מאות ולשיבוש אורח החיי� התקי בישובי� הישראליי� ,  ישראלי�13שגרמו למות� של 

  ). 'ב, Ynetאנציקלופדית  (הסמוכי� לרצועת עזה

פה למוות ואיו� תו� רמות שונות של חשי, בעקבות אירועי המלחמה התרחשה בולטות מוות כלל ארצית

רמות שונות של חשיפה לטרור תוארו על ידי להד .  בהתא� לאזור מגוריה�, על החיי� של תושבי המדינה

 ,  כגו חשיפה לאירוע בודד כפיגוע טרוראקראיתשהבחינו בי חשיפה , )Lahad & Leykin, 2010(ולייקי

ובי חשיפה , ועות שיש לה סו�חשיפה אינטנסיבית תקופתית כגו חשיפות לטרור מש� ימי� או שב

 ,Lahad & Leykin (2001מאז שנת , מתמשכת כגו החשיפה של תושבי שדרות לירי קאסמי� במש� שני�

ג� , שכ חשיפה חוזרת ונשנית לאירועי� שליליי�, נית להצביע על חשיפה עקיפה לטרור, בנוס�). 2010

לאור ). 2005, זומר ובליי�( לעורר תחושות דחק עלולה, מבלי להיקלע לאירוע ספציפי או טראומה מתמשכת
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בו התמקדנו בחשיפה , נית להבחי בי רמות החשיפה השונות לאיו� חיי� במחקר הנוכחי, האמור לעיל

חשיפה עקיפה אפיינה .  חשיפה תקופתית וחשיפה מתמשכת לטרור ובשני סוגי� של חשיפה ישירה, עקיפה

בתקשורת " מבצע עופרת יצוקה"מרכז שנחשפו למאורעות  ובמחקר זה מתבגרי� ממרכז המדינה וצפ

, חשיפה אינטנסיבית תקופתית או חשיפה זמנית.  א� ללא איו� ממשי על חייה�, ככלל תושבי המדינה

ע� הפסקת (וע� סיומו חלה רגיעה , אפיינה מתבגרי� שנחשפו לראשונה לאיו� ירי הטילי� במהל� המבצע

אירועי� אלו לא התרחשו , וא� שבהמש� נורו טילי� לאזורי� אלו, האש חלה הפסקה בירי הטילי�

חשיפה מתמשכת אפיינה מתבגרי� המתגוררי� בעוט� עזה שנמצאו תחת ירי טילי� ). בתקופת המחקר

  . במהל� המבצע ובשני� שקדמו לו

על וכ ה� עשויי� לשפו� אור חדש הזמני� השוני� שנבחנו במחקר מבטאי� רמות חשיפה שונות למוות 

, שכ. מתו� כ� שה� מבליטי� ג� תפיסות עול� לאומיות, הדינמיקה של מנגנוני ההגנה כנגד אימת המוות

 ומודעות� הגוברת לסכנה הקיומית ותחושת  התכני� של אבל וזיכרו לאומיהמפגש של המתבגרי� ע�

 ותרבותיי� יוצרת אצל� מחויבות לערכי� לאומיי�, ההתגברות על הסכנה הודות לקיומה של המדינה

נשאלת השאלה ,  לפיכ�.כאשר ה� נחשפי� לאיו� ממשי בעת מלחמה, כל שכ; )2001, פלדמ(בסיסיי� 

הא� מחויבות זו לתפיסות העול� התרבותיות עשויה ג� לשמש עבור� כאמצעי להגנה מפני החרדה 

י� למוות ברמות י� בהתבגרות בי נבדקי� החשופהא� ישנ� הבדלי� בנכונות ליטול סיכונ,  וכ?ממוות

  ?שונות

מחקרי� קודמי� שבחנו את השפעת בולטות המוות על , אמנ�. במחקר הנוכחי השתתפו נערי� ונערות  

 Hirschberger et(נטילת סיכוני� הראו כי בולטות מוות מובילה לנכונות רבה יותר ליטול סיכוני� כלליי� 

al., 2002 ( ובנהיגה בפרט)Taubman - Ben-Ari, 1999 (מחקרי� אלו התמקדו , אול�. רב בני� בלבדבק

ואילו אנו מתמקדי� במנגנו תיקו� , במנגנו הער� העצמי ובתפקידו בהגברת הנכונות ליטול סיכוני�

כיוו השפעה שטר� נבדק ועשוי , תפיסות עול� ובוחני� האפשרות להפחתת הנכונות ליטול סיכוני�

  . להימצא ג� בקרב בנות

� שהוא בוח לראשונה את השפעתו של המנגנו של תפיסות עול� על נכונות� ייחודו של מחקר זה בכ

 דרכי� הממתנות בדרכי� שונות ללמוד עלהמחקר מחפש . של בני נוער ליטול סיכוני� לאחר בולטות מוות

א� בבחינת היכולת להשפיע ולהגמיש עמדותיה� של המתבגרי� , נטילת הסיכוני� לאחר בולטות מוות

וא� באמצעות תיקו� תפיסות עול� לאומיות שעשויות לספק את הצור� במשמעות , יכוני�כלפי נטילת ס

קידו� ההבנה בדבר תפיסות בני הנוער . במקו� העלאת הער� העצמי על ידי הגברת נטילת הסיכו, וער�

  .  כלפי נטילת סיכוני� עשויה לקד� את ההתמודדות והטיפול בתופעה
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ות מוות על הנכונות ליטול סיכוני� לאחר תיקו� תפיסות עול� במחקר זה נבחנת ההשפעה של בולט

במחקר הראשו בחנו זאת על ידי תפעולי� של בולטות . 'יב 'בקרב נערי� ונערות בכיתות יא, לאומיות

כאשר בולטות המוות שלובה בבולטות , במחקר השני בחנו זאת במציאות. המוות ובולטות הזהות הלאומית

, בחנו זאת במציאות, במחקר השלישי. זיכרו לאומיי� ולאחר מסע בני נוער לפוליבימי , הזהות הלאומית

ובקרב , איו� זמני או איו� ממוש�, בקרב נבדקי� שנחשפו לאיו� ממשי על חייה�, לאחר תו� המלחמה

  . נבדקי� שנחשפו לאיו� עקי� בלבד

תיקו� תפיסות עול� , אותיתניסויית או מצי, לבחו הא� לאחר בולטות מוות, מטרת מערכי המחקרי�

  .לאומניות יסייע במיתו התנהגויות מסוכנות

השערות המחקר מפורטות לאחר תיאור כל . שיטות המחקר והממצאי�, להל תיאור שלושת המחקרי�

  .מחקר בנפרד
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 1מחקר 

וכ , ר ליטול סיכוני�לבחו את ההשפעה של אזכור המוות על נכונותו של המתבג, מטרת המחקר הראשו

תפקיד של . יות בהשפעת בולטות מוות על הנכונות ליטול סיכוני� את תפקיד של תפיסות עול� לאומלבחו

המציג תחושות , תפיסות העול� נבח על ידי הבלטת תפיסת עול� חיובית כלפי הלאו� באמצעות טקסט

ת מענה על שתי שאלות פתוחות בנוגע בולטות המוות תופעלה באמצעו. הזדהות ושייכות כלפי המדינה

 ,.Pyszczynski et al: לדוגמא(כמקובל במחקרי� קודמי� בתחו� , למחשבות ורגשות כלפי המוות האישי

קבוצת ניסוי . תו� חלוקה אקראית של הנבדקי� לארבע קבוצות מחקר,  מער� ניסויילצור� כ� נער�). 2002

תפעול המקובל לקבוצת ( נחשפה לבולטות נושא אברסיבי קבוצה שנייה; אחת נחשפה לבולטות מוות אישי

קבוצה שלישית נחשפה לתפיסת עול� חיובית כלפי הלאו� ומייד ; ) במחקרי תאוריית ניהול האימהביקורת

קבוצה רביעית נחשפה לבולטות תפיסת עול� חיובית כלפי הלאו� ולבולטות ; לאחריה לבולטות מוות אישי

הנכונות לנטילת סיכוני� . נו כלל הנבדקי� על שאלו הנכונות לנטילת סיכוני�ע, לאחר מכ. נושא אברסיבי

מי לא , שימוש בסמי�, אלכוהול, נהיגה: מתייחסת במחקר הנוכחי לתחומי� שוני� הנגישי� למתבגרי�

  .חושב ציו כללי לתחומי הסיכו השוני� על פיו נמדדה הנכונות הכללית לנטילת סיכוני�, כמו כ. מוג

  :1ערות מחקר הש

בייחוד כאשר , תגביר את נכונות� של מתבגרי� ליטול סיכוני�) לעומת קבוצת ביקורת(בולטות מוות  .1

ונות� של מתבגרי� ליטול ית תפחית את נכת עול� לאומתיקו� תפיס. הסיכו רלבנטי לערכ� העצמי

  .ג� כשהסיכו רלוונטי לערכ� העצמי,  תפעול בולטות  מוותסיכו לאחר

 .דווחו על נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� לעומת בנותבני� י .2

  

  

 שיטה

שנדגמו בבתי ספר תיכוניי� ממלכתיי� במרכז ', יב  'מכיתות יא,  מתבגרי�316 במחקר השתתפו :נבדקי�

 ,M=17.36 (17כאשר הגיל הממוצע הוא , 18עד גיל )  מהמדג� בלבד5% (16טווח הגילאי� נע מגיל . האר'

SD=0.60.( תפעול בולטות ,  תפעול בולטות מוות:המחקרבדקי� הוקצו אקראית לארבע קבוצות כלל הנ

 ).קבוצת ביקורת(תפעול אברסיבי , תפעול משולב של בולטות מוות ובולטות זהות לאומית, זהות לאומית

  .1התפלגות הנבדקי� מקבוצות המחקר השונות על פי משתני� דמוגרפיי� מוצגת בלוח 
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  המשתני� הדמוגרפיי� על פי קבוצות המחקר) חות ואחוזי�שכי(התפלגות  :1לוח  
  

    מחקרהקבוצות   

  

   בולטות מוות
(N =84) 

בולטות זהות 
  לאומית

(N = 72) 

בולטות מוות 
ובולטות 
הזהות 
  הלאומית
(N =82) 

אברסיבי 
  )ביקורת(

(N = 78) 

χχχχ²  

  

  ns ,14.          מגדר

      (50%) 39 (48%) 39    (50%) 36     (50%) 42      בני�

    (50%) 39      (52%) 43     (50%) 36   (50%) 42     בנות

 ns ,3.72          אר  לידה

   (90%) 70 (90%) 74 (92%) 66 (95%) 80  ישראל 

   (6%) 5 (10%) 8 (7%) 5 (2%) 2    אחר

 ns ,12.57      הורי�

   (85%) 66 (84%) 69 (82%) 59 (93%) 78   נשואי�

   (13%) 10 (12%) 10 (17%) 12 (4%) 3   גרושי�

   (1%) 1 (4%)3   (1%) 1   אחר

 ns ,1.97       כלכלי מצב

    (71%) 55 (74%) 61 (69%) 50 (68%) 57   טוב

   (24%) 19 (21%) 17 (28%) 20 (25%) 21   ממוצע

   (4%) 3 (4%) 3 (1%) 1 (4%) 3   לא טוב

 ns ,7.95       דתיות

   (68%) 53 (76%) 62 (67%) 48 (61%) 51  חילוני 

   (28%) 22 (23%) 19 (33%) 24 (37%) 31  מסורתי 

   (3%) 2 (1%) 1    -     דתי 

 ns ,6.44       רישיו� נהיגה

   (45%) 35 (52%) 43 (56%) 40 (37%) 31  יש

   (54%) 42 (46%) 38 (44%) 32 (62%) 52  אי

  
סטטוס משפחתי של , ר' לידהא, כי התפלגות קבוצות המחקר על פי מגדר, מ הלוח נית לראות

כמחצית , כל הקבוצותב, כ�. בי קבוצות המחקר דומה ,דת ורישיו נהיגה ברכב, מצב כלכלי, ההורי�

 –כ ,  מהנבדקי� ה� חילוניי�70% 60% בי , ילידי האר'90%    כ,מהנבדקי� ה בנות וכמחצית ה� בני�

 12% ואילו כ,  מהנבדקי� הוריה� נשואי�85%  כ, מבחינה משפחתית.  דתיי�1% ורק, מסורתיי�  30%

 כ,  מהנבדקי� מתארי� את המצב הכלכלי של משפחת� כטוב70% כ. בממוצע מהנבדקי� הוריה� גרושי�
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 48% בממוצע כ.  מתארי� מצב כלכלי לא טוב של משפחת�4%   ורק כ,  מתארי� מצב כלכלי ממוצע25%

  .מהנבדקי� בעלי רישיו נהיגה ברכב פרטי

  

  :רכלי המחק

 פריטי� הבודקי� את 20שאלו דיווח עצמי ב  !  שאלו� לבדיקת רלבנטיות ההתנהגות לער� העצמי

השאלו ).  פריטי� עבור כל תחו�5(לער� העצמי , אלכוהול ויחסי מי, סמי�, הרלבנטיות של נהיגה

 החינו�  נוספו לבקשת משרד המדע הראשי של משרד17 16פריטי� .  פריטי�22שהועבר לתלמידי� כלל 

 מהימנות מאחר וה� הורידו במידה ניכרת את. � שליליי� כלפי השימוש בסמי�על מנת שיוצגו היגדי

השאלו מבוסס על שאלו לבדיקת רלבנטיות הנהיגה . ה� לא נכללו בחישובי� הסטטיסטיי�, האינדקס

קוצר ועבר אדפטציה השאלו . שהינו שאלו בעל מהימנות גבוהה) 1998, ארי  ב טאובמ  (לער� העצמי 

נהיגה עשויה לאפשר לי : "לדוגמא. אלכוהול ויחסי מי, סמי�; לתחומי ההתנהגות הנוספי� מלבד נהיגה

הנבדקי� התבקשו ). 2ראה נספח " (ה'אלכוהול עשוי לאפשר לי להיות אחד מהחבר", "לחוש בעל ער� עצמי

הציו . יתנות על סול� ליקרט ב שבע דרגותהתשובות נ. לציי לגבי כל פריט  באיזו מידה ה� מסכימי� עמו

משק� הסכמה ") במידה רבה מאוד ("7משק� הסכמה נמוכה ע� הפריט ואילו הציו ") בכלל לא ("1הנמו� 

ציינו התשובות נעשה על ידי חישוב ממוצע הפריטי� כאשר ציו גבוה מבטא תפיסה גבוהה  .גבוהה מאוד

 אלפא קרונב� שהתקבלה . שליליות פוטנציאליות לער� העצמי/ השלכות חיוביותתחו� הסיכו כבעלשל 

אלפא קרונב� . 0.79אלפא קרונב� שהתקבלה עבור פריטי הנהיגה . 0.91 הפריטי� 20במחקר הנוכחי עבור 

 ואילו אלפא 0.86אלפא קרונב� שהתקבלה עבור פריטי הסמי�  .0.85שהתקבלה עבור פריטי האלכוהול 

  . 0.94 המי קרונב� שהתקבלה עבור פריטי

  

באתר , כביכול,  טקסט שפורס�נכתב , לצור� המחקר הנוכחי  בולטות תפיסת עול� לאומית חיובית

מתאר את תרומת הנוער למדינה ומעודד , המתאר את הישגי המדינה וחשיבותה, חדשות באינטרנט

והעירו הערות בדבר  שקראו  בני נוערהטקסט עבר שיפוט על ידי שני. גאווה וסולידריות, תחושות שייכות

  ).3ראה נספח (מידת אמינותו והתאמתו לבני נוער ותחושת ההזדהות ע� המדינה העולה מקריאתו , הכתוב

  

 ,The mortality attitudes personality survey)Rosenblat, Greenberg שאלו� לתפעול בולטות המוות 

Solomon, Pyszczynski, & Lyon, 1989  .( במחקר למחצית מהנבדקי�)זה ) קבוצת הניסוי הועבר שאלו

. שניבנו לצור� תפעול בולטות מוות, השאלו מורכב משני פריטי� פתוחי� . שבו מובלט נושא המוות האישי

  : השאלות ה
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  .תאר בקצרה את הרגשות שהמחשבה על המוות של� מעוררת ב�  .א

  . פיזיתמה אתה חושב שיקרה ל� כאשר תמות, מפורט ככל האפשר, רשו� כא.   ב

ניתנו שתי שאלות דומות המתייחסות לכאב , המהווה את קבוצת הביקורת, למחצית השנייה של הנבדקי�

  :השאלות ה .) Kosloff et al., 2006:לדוגמא(שאלות ששימשו כגירוי אברסיבי שאיננו קשור למוות , שיניי�

  .את הרגשות שהמחשבה על כאב שיניי� מעוררות ב�, תאר בקצרה  .א

  .  מה אתה חושב שיקרה ל� כאשר תחווה באופ פיזי כאב שיניי�, רט ככל האפשררשו� מפו  .ב

  

מטלה .  שימוש לניתוח הנתוני�ובפועל לא נעשה ב). 4ראה נספח ( פריטי� 20שאלו רגשות ב  –מטלת הסחה 

ות הראו כי כשבולטות מו, זו הועברה בשלב ביניי� מאחר וממצאי מחקרי� שבדקו השפעות של בולטות מוות

לאחר פעולת , אול�. כהדחקה והכחשה) Proximal Defenses( טרייה בזיכרו נעשה שימוש בהגנות ראשוניות 

ואזי נית לראות השפעתה של בולטות , ישנה עלייה לא מודעת בנגישות למחשבות הקשורות למוות, הסחה

בותיות והעלאת ער� עצמי כתיקו� תפיסות עול� תר) Distal defenses(מוות על שימוש בהגנות שניוניות 

)(Pyszczynski et al., 2002 .  

  

 תרחישי� 18השאלו כולל ). 2000, ארי ופינדלר  ב–טאובמ מבוסס על (שאלו� נכונות לנטילת סיכוני� 

) לכל תחו� פריטי� 5(שימוש בסמי� ואלכוהול , ) פריטי�6 (נהיגה מסוכנת, המתייחסי� לתחומי סיכו שוני�

אתה : "לדוגמא,  התרחישי� מתייחסי� למצבי� חברתיי� או אישיי�). פריטי�2(ו מזדמ ומי לא מוג א

לב רצו� מפריד בי המסלול שבו אתה  פס הפרדה. משאית איטית נוסעת לפני�. נמצא בדר� לחופשה באילת

כל אחד הנבדק נדרש להחליט כיצד ינהג ב" ?שתצא לעקיפה, להערכת�, מה הסיכוי. נוסע לבי המסלול הנגדי

על סול� הנע , הבחירות העומדות בפניו מבטאות עוצמות שונות של נכונות לנטילת סיכוני�. מהמצבי� הללו

  –על שאלוני� של טאובמ כאמור השאלו מבוסס   .)5ראה נספח  (10בדילוגי� של , 100% לבי 0%בטווח שבי

 8י� נלקחו משאלוני� אלו ועברו שיפוט של התרחיש. שנמצאו בעלי מהימנויות גבוהות) 2000(ארי ופינדלר   ב

התרחישי� מתייחסי� לנכונות לנטילת סיכוני� ולא . נוער בכדי להתאימ� לאוכלוסיית המחקר הנוכחי בני

ישנ . כ� שג� בני נוער שאי לה� רישיו נהיגה נתבקשו לענות מה משערי� שיעשו כשינהגו, לנטילת� בפועל

ציינו התשובות נעשה על ידי חישוב ממוצע הפריטי� כאשר ציו  . ולבנותגרסאות נפרדות של השאלו לבני�

הציו  אלפא קרונב� שהתקבלה במחקר הנוכחי עבור .יה גבוהה יותר להתנהגות מסתכנתגבוה משק� נטי

 ,.0.73 נטילת סיכוני� בנהיגה :ו עבור התחומי� הנפרדי� היו קרונב� שהתקבלותאלפ. 0.88 הסיכו הכללי של
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נטילת סיכוני� ביחסי מי   ,.0.87  נטילת סיכוני� בשתיית אלכוהול ,.0.84 סיכוני� בשימוש בסמי� נטילת

0.71  .  

  

 פריטי� המתייחסי� 10השאלו כולל  ).2000, כ'(  National Identificationע� הלאו�שאלו� הזדהות 

, "?ה מזדהה ע� מדינת ישראלעד כמה את: "שאלות לדוגמא. ולתחושה של להיות ישראלי להזדהות ע� ישראל

חלק " ?כיצד אתה מרגיש כאשר דגל ישראל מונ� באולימפיאדה לאחר שספורטאי ישראלי זכה במדליה"

מציו ,  דרגות5וחלק מהתשובות ניתנות על סול� ליקרט ב , מהתשובות ניתנות על סול� ליקרט ב שבע דרגות

ראה נספח (המשק� הזדהות נמוכה ע� המדינה , )7 או 5(המשק� הזדהות ע� המדינה עד לציו גבוה ) 1(נמו� 

ציינו התשובות .  בשל השימוש בשתי סקלות שונות יצרנו משתנה חדש המהווה ציו התק של כל פריט). 6

 כ� שציו נמו� ,לצור� עיבוד הנתוני� הפכנו את הסקלותו, ציוני התק של הפריטי�נעשה על ידי חישוב ממוצע 

 נב� במחקרהאלפא קרו .ה ע� המדינה ואילו ציו גבוה משק� הזדהות גבוהה ע� המדינהמשק� הזדהות נמוכ

  . 0.81במחקר הנוכחי התקבלה אלפא קרונב� של ציוני התק . 0.78 היתה )2000(של כ' 

  

, אר' לידה, מקו� בסדר הלידה, מספר אחי�, כתה, גיל: ולל משתני� כמוכהשאלו   שאלו� פרטי� דמוגרפי�

ראה (וחלק� הופיעו בסופו , חלק מהשאלות הופיעו באמצע השאלו שהועבר לתלמידי�. י וכדומהמצב כלכל

  ).7נספח 

  

לאחר . נערכה פניה ללשכת המדע הראשי במשרד החינו�, לצור� איסו� נתוני� בתיכוני� ממלכתיי�: הלי�

י בתי ספר תיכוניי� נערכה פניה למנהל, שרד החינו� לביצוע המחקר המדע הראשי של מקבלת אישור מ

 ,בתיכוני� שנאותו להשתת� במחקר. בבקשה לאסו� נתוני� בקרב תלמידיה�ובשרו שוני� במרכז האר' 

בת� על שאלו /נשלחו מכתבי� להורי התלמידי� המיידעי� אות� על המחקר ומבקשי� הסכמת� למענה בנ�

� למזכירות בית הספר תו� עשרה בתו התבקש להחזיר את המכתב חתו/הורה שהתנגד להשתתפות בנו. מחקר

ו רכזות שכבה סייעו בתיאו� זמני העברת שאלוני� על מנת למזער /יועצות או, אנשי קשר בכל בית ספר. ימי�

, הובהר לתלמידי� שההשתתפות במחקר הינה על בסיס התנדבותי. הפסד שעות לימודי� במקצועות הבגרות

להפסיק המענה באמצע או לדלג על שאלות הגורמות , אלו כללותלמיד שאיננו מעוניי רשאי שלא לענות על הש

השימוש בו יעשה לצורכי מחקר בלבד וסודיות התשובות , הובהר שהשאלו הוא אנונימי, כמו כ. לו לאי נוחות

אי תשובות נכונות או לא , נאמר לתלמידי� כי המחקר בוח עמדות בני נוער במגוו רחב של נושאי�. מובטחת

עורכת המחקר ענתה על שאלות , במידת הצור�. עליה� להשיב לפי דעותיה� והרגשת� האישיתנכונות ו

, ע� תו� המענה נית היה לשוחח ע� עורכת המחקר על שאלות, כמו כ. התלמידי� בזמ המענה על השאלו
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אלות שענו על ש, בקרב תלמידי� מקבוצת הניסוי. מחשבות ורגשות שעלו אצל� בעקבות המענה על השאלו

נערכה פניה אישית של עורכת המחקר לבירור תחושותיה� בעקבות המענה על , המתייחסות לנושא המוות

בסו� השאלו נכתב כי במידה והינ� , בהתא� לדרישת לשכת המדע הראשי של משרד החינו�, בנוס�. השאלו

 "פסיכולוגית בית הספר או למוקד ער/נית לפנות ליועצת, חשי� מצוקה כלשהי) ). 1201עזרה נפשית בטלפו

עיקר . מרבית התגובות של התלמידי� היו חיוביות. ניתנו דברי מתיקה לתלמידי� שהשתתפו במחקר, לבסו�

תלמידי� . העניי נסב סביב תחומי נטילת הסיכוני�  ויש שהתעוררו אצל� שאלות אודות המחקר ומטרותיו

חלק� , ת� טענו כי המחשבה על המוות איננה מטרידהמרבי. בודדי� בלבד הפסיקו המענה על השאלו באמצע

  . הביעו אי נוחות קלה מהעיסוק בכ� א� טענו שהנושא לא ימשי� להטריד אות�

הובלט נושא , בקבוצה שנייה. הובלט המוות האישי, בקבוצה אחת; לארבע קבוצותאקראית הנבדקי� חולקו 

הובלטה תפיסת עול� חיובית כלפי הלאו� , יתבקבוצה שליש). ביקורת של תפעול בולטות מוות(אברסיבי 

הובלטה תפיסת עול� חיובית כלפי הלאו� וכ נער� תפעול נושא , בקבוצה רביעית. ונער� תפעול בולטות המוות

הנבדקי� קיבלו שאלוני� בלשו זכר או . לאחר מכ ענו הנבדקי� על שאלו נכונות לנטילת סיכוני�. אברסיבי

סדר . במטרה ליצור הזדהות רבה ככל הנית ע� ההיגדי� בשאלו, הזהי� בתוכנ�א� , בהתא� למינ�, נקבה

בשל הדמיו (שאלו רלבנטיות ההתנהגות לער� העצמי : העברת השאלוני� בשתי קבוצות המחקר הראשונות

תפעול בולטות מוות או נושא ; )למניעת מענה אוטומטי, נחצה לשניי� על ידי שאלות דמוגרפיות, שבפריטי�

שאלו ; שאלו הזדהות לאומית; שאלו נכונות לנטילת סיכוני�; )שאלו הסחה(שאלו רגשות ; רסיביאב

סדר השאלוני� היה , בעבור שתי הקבוצות בה הובלטה ג� תפיסת עול� לאומית חיובית). המשכו(דמוגרפי 

 המענה על .עצמימלבד העובדה שהנבדקי� קראו את הטקסט לאחר שאלו רלבנטיות ההתנהגות לער� ה, זהה

ושיעור ההיענות להשתתפות , הנבדקי� השתתפו במחקר ללא תמורה, השאלו אר� כעשרי� דקות עד חצי שעה

     .98% עמד על במחקר
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  ממצאי�

על הנכונות של מתבגרי� ) לעומת קבוצת ביקורת(במחקר הנוכחי נבדקה השפעתו של תפעול בולטות מוות 

נבדקה ההשפעה הממתנת של , כמו כ. אלכוהול ומי, סמי�, תחומי� של נהיגהלנטילת סיכוני� כללית וב

על הנכונות , )בולטות הזהות הלאומית לעומת קבוצת ביקורת, קרי(תיקו� תפיסת עול� לאומית חיובית 

נבדקו הקשרי� בי משתני� אישיי� ועמדות הנבדק לבי , בנוס�. ליטול סיכוני� שוני� בשני תנאי מחקר

  . כפי שיוצג להל, ת ליטול סיכוני�הנכונו

  

   על פי קבוצה ומגדרנכונות לנטילת סיכוני�הבדלי� ב

יפחית את נכונות� ) בולטות זהות לאומית(השערת המחקר טענה כי תיקו� תפיסת עול� לאומית חיובית 

  . של מתבגרי� ליטול סיכו בקבוצת בולטות מוות לעומת קבוצת הביקורת

שבו המשתני� הבלתי תלויי� היו קבוצות , דו כיווני) ANOVA( ניתוח שונותהשערה נבדקה בעזרת ה  

; תפעול אברסיבי ללא בולטות זהות לאומית; תפעול בולטות מוות ללא בולטות זהות לאומית(המחקר 

 מגדר X) תפעול אברסיבי ותפעול בולטות זהות לאומית; תפעול בולטות מוות ותפעול בולטות זהות לאומית

 דו) MANOVA(גורמי   וניתוח שונות רב; עבור הציו הכולל של הנכונות ליטול סיכוני�) ותבנ, בני�(

; תפעול בולטות מוות ללא בולטות זהות לאומית(שבו המשתני� הבלתי תלויי� היו קבוצות מחקר , כיווני

תפעול ; תפעול בולטות מוות ותפעול בולטות זהות לאומית; תפעול אברסיבי ללא בולטות זהות לאומית

, סמי�, נהיגה( תחומי הסיכו 4עבור , )בנות, בני�( מגדר X)  אברסיבי ותפעול בולטות זהות לאומית

  ).מי, אלכוהול

 =F(1,308), ניתוח השונות לגבי הנכונות הכללית ליטול סיכוני� העלה אפקט מובהק למגדר הנבדק  

54.77, p=.000, η
2
ו על נכונות גבוהה יותר ליטול סיכוני� דיווח) M=3.23, SD=1.65(כ� שבני�  ,  15.=

, לא נמצא אפקט מובהק לקבוצה, אול�. בהתא� להשערת המחקר, )M=1.94, SD=1.39(מאשר בנות 

F(3,308)= .533, p=.66, η
2
, בניתוח זה לא נמצאה אינטראקציה מובהקת בי קבוצה למגדר. 005.=

F(3,308)= 1.49, p=.22, η
2
=.01 .  

F(4,305)=100.306, p=.000, η, מגדרל אפקט עיקרי מובהקנמצא ורמי ג הרב בניתוח השונות
2
=.57 ,

F (12, 807)=.527, p=.90, ηא� לא לקבוצה 
2
ולא נמצאה אינטראקציה מובהקת בי שני משתני� , 007.= 
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F (12, 807)=.69, p=.76, ηאלו 
2
כיווניי� לכל תחו� סיכו  נערכו ניתוחי שונות דו, בהמש� לכ�. 009.= 

   .פי קבוצה ומגדר לעתחומי הסיכו השוני� סטיות התק עבור ומציג את הממוצעי�  2לוח . פרדבנ

  

  מגדרל פי  עהנכונות ליטול סיכוני� שוני� ממוצעי� וסטיות תק� של :2לוח 

  

  מי�           אלכוהול        סמי�         נהיגה         

  M  SD  M  SD  M  SD  M  SD  

  בני�

  

2.99 1.90 1.19 1.92 4.64 2.63 5.46 2.53 

 1.28 99. 2.49 3.10 1.57 82. 1.59 2.23  בנות

  

  

כ� ,  בתחומי� השוני� של הנכונות ליטול סיכוני�י� מובהקי� מגדריי� הבדלונמצא בניתוחי� אלו

 ,F(1,308)=14.01, נהיגה: שבני� מביעי� נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� מאשר בנות בתחומי� של

p=.000, η
2
F(1,308)=27.64, p=.000, η,  אלכוהול, 04.=

2
=.08 ,  ,F(1,308)=387.69, p=.000ומי

η
2
, בנכונות ליטול סיכוני� בשימוש בסמי� התקבלה מובהקות שולית עבור ההבדלי� בי בני� לבנות. 56.=

F(1,308)=3.15, p=.08, ηכ� שבני� נוטי� ליטול יותר סיכוני� מבנות 
2
ההבדלי� המובהקי� . 01.=

כונות ליטול סיכוני� בי המיני� מאוששי� השערת המחקר כי בני� יביעו נכונות רבה יותר ליטול בנ

לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בנכונות ליטול סיכוני� , בניגוד להשערת המחקר, אול�. סיכוני� מבנות

  .בולטות הזהות הלאומיתבשילוב שוני� תחת תפעולי� שוני� של בולטות מוות 

  

   דמוגרפיי� ועמדות לבי� הנכונות לנטילת סיכוני�! פייני� סוציוקשרי� בי� מא

בחנו הא� יש קשר בי , מלבד זאת. מגדר הנבדק נמצא כקשור למידת הנכונות ליטול סיכוני�, כאמור לעיל

מידת ההזדהות , הער� העצמי(ומשתני� אישיותיי� ועמדות הנבדקי� , דמוגרפיי� נוספי� משתני� סוציו

 מציג מתאמי פירסו 3לוח . לבי הנכונות ליטול סיכוני�, )וונטיות של הסיכו לער� העצמיע� המדינה והרל

  . בי המשתני� הבלתי תלויי� לבי הנכונות ליטול סיכוני� בתחומי� השוני�
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 אישיותיי� ועמדות לבי� מדדי הנכונות לנטילת סיכוני�, משתני� דמוגרפיי�מתאמי פירסו� בי� : 3 לוח

   המחקרוצותקבעל פי 

  

  קבוצות

  המחקר

נכונות   
כללית 

לנטילת 
  סיכוני�

נכונות 
לנטילת 
סיכוני� 
  בנהיגה

  נכונות 
לנטילת 
סיכוני� 
בשימוש 
  בסמי�

  נכונות 
לנטילת 
סיכוני� 
בשתיית 
  אלכוהול

נכונות 
לנטילת 
סיכוני� 

  במי�

תפעול 
   בולטות

  מוות

  גיל

  

.21^ .21^ .05 .23* .01 

  מספר אחאי�  

  

.02 .05 .07 -.08 .13 

 11. 04.- 09. 17. 09.  מיקו� בסדר לידה  

  02.-  10.  *26. 08.-  07.  מצב כלכלי  

  הזדהות ע� הלאו�  
  

-.23*  -.15  -.27*  -.17 -.15  

תחו� רלוונטיות   
 לער� הסיכו�
  *העצמי

  

.41***  -.01  .55***  .32**  .65*** 

 תפעול
 אברסיבי

  בולטות ו
  זהות 

  לאומית

 11.  11.-  05.-  08.-  08.-  גיל

 06.-  05.-  11.  11.  04.  מספר אחאי�  

 003. 06.- 10. 13. 05.  מיקו� בסדר לידה  

  10.  02.  11.-  04. 10.  מצב כלכלי  

  הזדהות ע� הלאו�  
  

-.01 .05  .05  -.02  -.14  

תחו� רלוונטיות   
 לער� הסיכו�
  *העצמי

  

.41*** .25*  .32**  .33**  .45***  

   בעמוד הבאהלוחהמש�                                                                         *                             
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  :3המש� לוח 

  

 קבוצות

  המחקר

נכונות   
כללית 
לנטילת 
  סיכוני�

נכונות 
לנטילת 
סיכוני� 
  בנהיגה

נכונות 
לנטילת 
סיכוני� 
בשימוש 
  בסמי�

נכונות 
לנטילת 
סיכוני� 
בשתיית 

  הולאלכו

נכונות 
לנטילת 
סיכוני� 

  במי�

תפעול 
  בולטות 
מוות 

ובולטות 
הזהות 

  הלאומית

  גיל

  

-.04  -.08 

  

.01  

  

  

-.03  

  

  

-.03  

מספר   
  אחאי�

  

-.11 -.13  -.06  -.05  -.11  

מיקו� בסדר   

  לידה

-.21^ -.22  -.01  -.22*  -.18  

  02.-  04.-  13.  18. 06.  מצב כלכלי  

הזדהות ע�   
  הלאו�

  

-.10 -.17  .005  -.11  -.004  

רלוונטיות   
תחו� 

הסיכו� לער� 
  *העצמי

  

.43*** .25*  .23*  .27*  .47***  

תפעול 
אברסיבי 

קבוצת (
  )ביקורת

  גיל

  

.05 .07  -.03  .09  -.01  

מספר   
  אחאי�

  

.25* .36***  .22^  .09  .04  

מיקו� בסדר   

  לידה

.35** .32**  .32**  .21^  .18  

  18.  ^20.  07.  **31. *26.  מצב כלכלי  

הזדהות ע�   
  הלאו�

  

-.16 -.17  -.24*  -.07  .04  

רלוונטיות   
תחו� 

הסיכו� לער� 
  *העצמי

  

.59*** .23*  .59*  .44***  .65***  

* p<.05, ** p< .01, *** p<.001, ^ p < .10   

  

  

) מי, אלכוהול, סמי�, נהיגה, כללי(בדיקת המתא� בי הרלוונטיות של כל תחו� סיכו נפרד : הערה*

  .עצמי של הנבדק לבי אותו תחו� סיכולער� ה
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בקרב נבדקי� מקבוצת הביקורת ,  נית לראות כי3מלוח , לנכונות הכללית לנטילת סיכוני�בהתייחס 

נמצאו קשרי� מובהקי� בי מספר האחאי� והמיקו� בסדר הלידה לבי הנכונות , )תפעול אברסיבי(

וככל שבסדר הלידה הנבדק צעיר יותר מבי , תרככל שמספר האחאי� גבוה יו. לנטילת סיכוני� שוני�

נמצא קשר , בקרב נבדקי� מקבוצת הביקורת, בנוס�. כ� הנכונות לנטילת סיכוני� שוני� רבה יותר, אחאיו

הנכונות , ככל שהמצב הכלכלי פחות טוב. מובהק בי המצב הכלכלי לבי הנכונות לנטילת סיכוני� שוני�

  .ליטול סיכוני� שוני� רבה יותר

נמצא קשר מובהק בי מידת ההזדהות ע� הלאו� לבי הנכונות הכללית , תחת תפעול בולטות מוות

. הנכונות ליטול סיכוני� רבה יותר, כ� שככל שההזדהות ע� הלאו� נמוכה יותר, ליטול סיכוני� שוני�

ות בולטות מוות ובולטות זה, בולטות זהות לאומית(קשר זה לא נמצא תחת תנאי המחקר האחרי� 

  ).תפעול אברסיבי, לאומית

הנכונות נמצא קשר חיובי מובהק בי הרלוונטיות של כלל תחומי הסיכו לער� העצמי לבי ,      בנוס�

כ� שככל שתחומי הסיכו רלוונטיי� יותר לער� העצמי ; בכל תנאי המחקר, ליטול סיכוני� שוני�הכללית 

  .   יותרכ� הנכונות ליטול סיכוני� שוני� רבה , של הנבדק

                    

תפעול ( נית לראות כי בקבוצת הביקורת 3מלוח , נכונות לנטילת סיכוני� בנהיגהלבהתייחס 

נמצאו קשרי� מובהקי� בי מספר האחאי� והמיקו� בסדר הלידה לבי הנכונות לנטילת , )אברסיבי

כ� , הנבדק צעיר יותר מבי אחיווככל שבסדר הלידה , ככל שמספר האחאי� גבוה יותר. סיכוני� בנהיגה

נמצא קשר מובהק בי המצב , בקבוצת הביקורת, בנוס�. הנכונות לנטילת סיכוני� בנהיגה רבה יותר

הנכונות ליטול סיכוני� , ככל שהמצב הכלכלי פחות טוב; הכלכלי לבי הנכונות לנטילת סיכוני� בנהיגה

  . בנהיגה רבה יותר

קיי� , )ע� תפעול בולטות מוות ובלעדיו(לטות הזהות הלאומית בקבוצת הביקורת ותחת תפעולי בו

; בי הרלוונטיות של נהיגה לער� העצמי לבי הנכונות ליטול סיכוני� בנהיגה, א� מובהק, קשר חלש יחסית

, אול�. כ� נכונותו ליטול סיכוני� בנהיגה רבה יותר, ככל שנהיגה רלוונטית יותר לער� העצמי של הנבדק

  .מצא לאחר תפעול בולטות מוותקשר זה לא נ

    

 נית לראות כי בקבוצת הביקורת נמצא 3מלוח , נכונות לנטילת סיכוני� בשימוש בסמי�בהתייחס ל

כ� שככל שבסדר הלידה הנבדק , קשר מובהק בי המיקו� בסדר הלידה לבי הנכונות להשתמש בסמי�
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קשר זה לא נמצא תחת תפעולי . ותרכ� הנכונות שלו להשתמש בסמי� רבה י, צעיר יותר מבי אחאיו

  .ו בולטות הזהות הלאומית/בולטות מוות או

תחת תפעול בולטות , נמצא קשר מובהק בי המצב הכלכלי לבי הנכונות להשתמש בסמי�, בנוס�

הנכונות , ככל שמצב� הכלכלי פחות טוב, בקרב נבדקי� שנחשפו לתפעול בולטות מוות, קרי. מוות

  .קשר זה לא נמצא מובהק תחת תנאי המחקר האחרי� .תרלהשתמש בסמי� רבה יו

נמצא קשר מובהק בי מידת , בקרב נבדקי� מקבוצת הביקורת ונבדקי� שנחשפו לתפעול בולטות מוות

, ככל שמידת ההזדהות ע� הלאו� נמוכה יותר; ההזדהות ע� הלאו� לבי הנכונות להשתמש בסמי�

 נמצא קשר מובהק בי משתני� אלו בקרב נבדקי� שנחשפו לא, אול�. הנכונות להשתמש בסמי� רבה יותר

  ).או בלעדיו, יחד ע� תפעול בולטות מוות(לתפעול בולטות הזהות הלאומית 

נמצא קשר מובהק בי מידת הרלוונטיות של סמי� לער� העצמי לבי הנכונות , תחת כל תנאי המחקר

כ� הנכונות להשתמש בסמי�  , הנבדקככל שסמי� רלוונטיי� יותר לער� העצמי של ; להשתמש בסמי�

, כי בקבוצת הביקורת ותחת תפעול בולטות מוות נמצא קשר חזק בי משתני� אלו, יש לציי. רבה יותר

, )יחד ע� תפעול בולטות מוות או בלעדיו(ואילו בקרב נבדקי� שנחשפו לתפעול בולטות הזהות הלאומית 

  .עוצמת הקשר בי המשתני� הללו חלשה יותר

  

בקרב נבדקי� שנחשפו ,  נית לראות כי3מלוח , נכונות לנטילת סיכוני� בשתיית אלכוהולייחס לבהת

בי גיל הנבדקי� לנכונות ליטול סיכוני� בשתיית , א� מובהק, נמצא קשר חלש יחסית, לבולטות מוות

 לא נמצא קשר זה. עולה ג� הנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול, ככל שגיל הנבדק עולה; אלכוהול

א� מובהק בי המיקו� של הנבדק בסדר הלידה לבי , נמצא קשר חלש, כ. בקרב תנאי המחקר האחרי�

הנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול בקרב נבדקי� שנחשפו ה לבולטות מוות וה לבולטות זהות 

בשתיית אלכוהול רבה כ� הנכונות שלו ליטול סיכוני� , יוהלידה הנבדק גדול מאחככל שבסדר ; לאומית

  .יותר

נמצא קשר מובהק בי מידת הרלוונטיות של אלכוהול לער� העצמי לבי הנכונות , בכל תנאי המחקר

כ� הוא מביע , שככל שאלכוהול רלוונטי יותר לער� העצמי של הנבדק, כ�; ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול

  .נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול

  

נמצא , כי תחת כל תנאי המחקר,  נית לראות3מלוח , סיכוני� ביחסי מי�נכונות לנטילת יחס לבהתי

ככל ; לנכונות ליטול סיכוני� ביחסי מי, קשר חזק מובהק בי הרלוונטיות של יחסי מי לער� העצמי
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 מי רבה כ� הנכונות ליטול סיכוני� ביחסי, שמידת הרלוונטיות של יחסי מי לער� העצמי גבוהה יותר

  .יותר

  .בהמש� נערכו ניתוח רגרסיה לבדיקת תרומת משתני המחקר להסבר הנכונות לנטילת סיכוני�

  

  תרומת משתני המחקר לנכונות ליטול סיכוני�

 מעבר להבדלי� בי, על מנת לבדוק את השפעת תפעול בולטות מוות ותפעול תיקו� תפיסות עול� לאומיות

כאשר בכל ניתוח רגרסיה , נערכה סדרה של רגרסיות היררכיות, ל סיכוני�על הנכונות ליטו, אישיי� שוני�

נבדק תחו� אחר של הנכונות ליטול סיכוני� וכ הציו הכללי של הנכונות ליטול סיכוני� בתחומי� 

  . השוני�

 שנמצאו ,מגדר וגיל, בצעד הראשו הוכנסו לניתוח הרגרסיה המשתני� הדמוגרפיי� של המתבגרי�

בצעד השני הוכנסו המשתני� . קודמי�בשלבי הניתוח ה,  יחסית כקשורי� למשתני� התלויי�באופ עקבי

הרלוונטיות של תחו� הסיכו לער� העצמי ומידת ההזדהות : האישיי� של המתבגרי� שנבחנו במחקר זה

בולטות מוות לעומת : בצעד השלישי הוכנסו לרגרסיה שלושה משתני דמה של תנאי המחקר. ע� הלאו�

בולטות הזהות , )התנאי האברסיבי(בולטות הזהות הלאומית לעומת ביקורת , )התנאי האברסיבי(ורת ביק

הוכנסו  , בכל הרגרסיות,רביעיבצעד ה). התנאי האברסיבי(הלאומית ובולטות מוות לעומת ביקורת 

 מובהקות פי  על,עמדות הנבדקי�דמוגרפיי� והמאפייני� ה בי תנאי המחקר לבי האינטראקציות הזוגיות

המשתני� הרציפי� . )stepwise (התרומה של האינטראקציה להסברת השונות של המשתני� התלויי�

 ,Aiken & West(אריות כדי להימנע מבעיות של קולינ, תקרו תחילה לציוני מהו, שהוכנסו לרגרסיות

ולינאריות בי מרכוז המשתני� מצמצ� מאד בעיות של ק". מורכזו " י� הבלתי תלויי�שהמשתנכ, )1991

ע� , variables) (dummy דמה המשתני� הדיכוטומיי� הוכנסו כמשתני. משתני� והאינטראקציה שלה�

 מייצג 0, במקרה של קבוצת השתייכות( עבור הקטגוריה השנייה 1 עבור קטגוריה אחת וער� של 0ער� של 

 שהתקבלו אינטראקציות לגבי ).את קבוצת הניסוי מייצג 1   ותפעול אברסיבי, קרי, את קבוצת הביקורת

 Simple slope analyses )Aiken מנת לבחו את מקור האינטראקציות עלנערכו ניתוחי המש� , כמובהקות

& West, 1991( .  

מאפייני� ל בי משתנה הקבוצה, הוכנסו אינטראקציות משולשות, בכל הרגרסיות, בצעד חמישי

התרומה של האינטראקציה להסברת השונות של פי מובהקות  על, ולמשתני� אישיי�הדמוגרפיי� 

על כל האינטראקציות הזוגיות להיכלל , שכ, נער� ניתוח נוס�, לצור� כ�). stepwise (המשתני� התלויי�

  .להל יוצגו ממצאי ניתוחי הרגרסיה על פי תחומי הסיכו השוני� ).enter(בניתוח זה 
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  הנכונות הכללית ליטול סיכוני�

חינת התרומות של משתני המחקר לנכונות הכללית של מתבגרי� ליטול סיכוני� ממצאי הרגרסיה לב

  .4מוצגי� בלוח 

  

  ליטול סיכוני� הכללית תוצאות ניתוח רגרסיה היררכית להסבר השונות בנכונות  :4לוח 

 

 הנכונות הכללית ליטול סיכוני�   

    β  t     ∆R
2

 

  ***16.      1צעד 

    ***7.64- 39.-  מגדר

  גיל

  

.05 .89    

  ***14.      2צעד 

רלוונטיות הסיכוני� לער� 
  העצמי

  

.38  7.50***    

  הזדהות ע� הלאו�

  

-.14  -2.98**    

  002.      3צעד 

תפעול בולטות מוות לעומת 
  תפעול אברסיבי

  

-.02  -.25    

תפעול בולטות הזהות 
הלאומית לעומת תפעול 

  אברסיבי
  

-.05  -.86    

תפעולי בולטות הזהות 
  טות מוות הלאומית ובול

  לעומת תפעול אברסיבי
  

-.04  -.63    

F  18.92***      

R
2  .30***      

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

  

נכונות ליטול סיכוני� שוני�  מהשונות של ה30%מ הלוח עולה כי המשתני� הבלתי תלויי� הסבירו   

כ� שבני� , למגדר הנבדק היתה תרומה משמעותית להסבר הנכונות ליטול סיכוני�. בקרב מתבגרי�

מידת הרלוונטיות של הסיכוני� , כמו כ. מביעי� נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� שוני� מאשר בנות

כ� , להסבר הנכונות ליטול סיכוני�השוני� לער� העצמי של הנבדקי� נמצאה כבעלת תרומה ייחודית 

כ� ה� מביעי� נכונות רבה יותר ליטול , שככל שהסיכוני� רלוונטיי� יותר לער� העצמי של הנבדקי�

מידת ההזדהות של הנבדקי� ע� הלאו� תרמה תרומה ייחודית לניבוי הנכונות ליטול , בנוס�. סיכוני�
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ה� מביעי� נכונות נמוכה יותר , ותר ע� הלאו�כ� שככל שהנבדקי� מזדהי� י, סיכוני� בקרב מתבגרי�

  .ליטול סיכוני�

וכ לא נמצאו , תנאי המחקר לא נמצאו כבעלי תרומה לניבוי הנכונות ליטול סיכוני� שוני�, בניתוח זה   

  .אינטראקציות בי המשתני� השוני�

  .כפי שיוצג להל, בהמש� נערכו ניתוחי רגרסיה לכל תחו� סיכו בנפרד  

  

   ליטול סיכוני� בנהיגההנכונות

אחת ממטרות המחקר היתה לבחו את המשתני� התורמי� לנכונות ליטול סיכוני� בנהיגה בקרב 

מתו� הנחה שיש למתבגרי� דימוי , בי א� ה� כבר בעלי רישיו נהיגה ובי א� לאו, מתבגרי� צעירי�

  .גהג� טר� הוציאו רישיו נהי, מופנ� של עצמ� כנהגי� בשלב זה של חייה�

נבדקו התרומות הייחודיות של משתני� דמוגרפיי� ומשתני� אישיי� להסבר הנכונות של , לצור� כ�

באמצעות רגרסיה היררכית כפי שתואר , מתבגרי� ליטול סיכוני� בנהיגה בקרב כלל משתתפי המחקר

, ישיו נהיגהכגו קיו� ר, כי נבדקו הקשרי� של משתני� בלתי תלויי� הקשורי� בנהיגה, יש לציי. לעיל

מאחר וה� לא נמצאו משמעותיי� להסבר הנכונות ליטול סיכוני� , אול�. תדירות נהיגה וכיוצא בזה

  . מציג  את ממצאי הרגרסיה5לוח . ה� לא נכללו בניתוח הרגרסיה, בנהיגה
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  בנהיגהתוצאות ניתוח רגרסיה היררכית להסבר השונות בנכונות ליטול סיכוני�  :5לוח 

  

 יטול סיכוני� בנהיגההנכונות ל  

    β  t     ∆R
2

 

  ***05.      1צעד 

    ***3.89- 22.-  מגדר

  גיל

  

.04 .66    

  **04.      2צעד 

הרלוונטיות של נהיגה  לער� 
  העצמי

  

.16  2.79**    

  הזדהות ע� הלאו�

  

-.13  -2.37*    

  00.      3צעד 

תפעול בולטות מוות לעומת 
  תפעול אברסיבי 

  

.003  .05    

 הזהות תפעול בולטות
הלאומית לעומת תפעול 

  אברסיבי
  

-.04  -.53    

תפעולי בולטות הזהות 
הלאומית ובולטות מוות 
  לעומת תפעול אברסיבי

  

-.08  -1.18    

F  4.27***      

R
2  .09***      

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

  

ול סיכוני� בנהיגה  מהשונות של הנכונות ליט9%מ הלוח עולה כי המשתני� הבלתי תלויי� הסבירו 

כ� שבני� , למגדר הנבדק היתה תרומה משמעותית להסבר הנכונות ליטול סיכוני� בנהיגה. בקרב מתבגרי�

מידת הרלוונטיות של נהיגה לער� , כמו כ. מביעי� נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� בנהיגה מאשר בנות

כ� שככל , ות ליטול סיכוני� בנהיגההעצמי של הנבדקי� נמצאה כבעלת תרומה ייחודית להסבר הנכונ

. כ� ה� מביעי� נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� בנהיגה, שנהיגה רלוונטית יותר לער� העצמי של הנבדקי�

מידת ההזדהות של הנבדקי� ע� הלאו� תרמה תרומה ייחודית לניבוי הנכונות ליטול סיכוני� , בנוס�

ה� מביעי� נכונות נמוכה יותר ליטול , תר ע� הלאו�כ� שככל שהנבדקי� מזדהי� יו, בקרב מתבגרי�

  .סיכוני� בנהיגה



 39 

וכ לא , תנאי המחקר לא נמצאו כבעלי תרומה לניבוי הנכונות ליטול סיכוני� בנהיגה, בניתוח זה

  . ולפיכ� ה אינ מוצגותנמצאו אינטראקציות בי המשתני� השוני�

    

  הנכונות להשתמש בסמי�

רומות של משתני המחקר לנכונות של מתבגרי� להשתמש בסמי� מוצגי� ממצאי הרגרסיה לבחינת הת

   .6בלוח 
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  להשתמש בסמי�תוצאות ניתוח רגרסיה היררכית להסבר השונות בנכונות  :6לוח 

  

   בסמי�להשתמשהנכונות   

    β  t     ∆R
2

 

  01.      1צעד 

    *1.98- 11.-  מגדר

  גיל

  

-.01 -.145    

  ***18.      2צעד 

    ***7.86  41.  של סמי�  לער� העצמיהרלוונטיות 

  הזדהות ע� הלאו�

  

-.13  -2.59**    

 02.      3צעד 

תפעול בולטות מוות לעומת תפעול 
  אברסיבי

  

-.08  -1.26    

תפעול בולטות הזהות הלאומית 
  לעומת תפעול אברסיבי

  

-.10  -1.56    

תפעולי בולטות הזהות הלאומית 
  ובולטות מוות לעומת תפעול אברסיבי

   

.02  .36    

  **06.      4צעד 

תפעול בולטות הזהות הלאומית 
 X) אברסיבי(לעומת ביקורת 

  רלוונטיות של סמי� לער� העצמי
  

-.21  -2.88**    

תפעולי בולטות זהות לאומית 
ובולטות מוות לעומת ביקורת 

   הזדהות ע� הלאו�X) אברסיבי(
  

.16  2.18*    

תפעולי בולטות זהות לאומית 
מת ביקורת ובולטות מוות לעו

   מגדרX) אברסיבי(
  

-.25  -2.61**    

F  6.82***      

R
2  .27***      

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

  

  

 מהשונות של הנכונות להשתמש בסמי� בקרב 27%מ הלוח עולה כי המשתני� הבלתי תלויי� הסבירו 

כ� שבני� מביעי� , ול סיכוני� בהסבר הנכונות ליט קטנהלמגדר הנבדק נמצאה תרומה ייחודית. מתבגרי�

מידת הרלוונטיות של סמי� לער� העצמי של , לעומת זאת. נכונות רבה יותר להשתמש בסמי� מאשר בנות
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כ� שככל שסמי� ; הנבדקי� נמצאה כבעלת תרומה ייחודית משמעותית להסבר הנכונות להשתמש בסמי�

, כמו כ. נות רבה יותר להשתמש בסמי�כ� ה� מביעי� נכו, רלוונטיי� יותר לער� העצמי של הנבדקי�

כ� שככל , מידת ההזדהות של הנבדקי� ע� הלאו� תרמה לניבוי הנכונות להשתמש בסמי� בקרב מתבגרי�

  .ה� מביעי� נכונות נמוכה יותר להשתמש בסמי�, שהנבדקי� מזדהי� יותר ע� הלאו�

, אול�. נכונות להשתמש בסמי�קבוצות המחקר לא נמצאו כתורמות באופ ישיר לניבוי ה, בניתוח זה

להל . נמצאו שלוש אינטראקציות מובהקות הכוללות את תנאי המחקר עבור הנכונות להשתמש בסמי�

 כו האינטראקציות נערותלבדיקת מקור, כאמור. יוצגו תרשימי האינטראקציות ומקורות האינטראקציה

   ).Simple slope) Aiken & West, 1991 יניתוח

תנאי הניסוי תפעול בולטות זהות  בי אשונה שנמצאה בניתוח הרגרסיה היתה האינטראקציה הר

כפי שמוצג , לבי הרלוונטיות של השימוש בסמי� לער� העצמי ,)תפעול אברסיבי ( ביקורתלעומת לאומית

   .1בתרשי� 
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רלוונטיות נמוכה  רלוונטיות גבוהה 

קבוצת בולטות זהות  
לאומית

קבוצת ביקורת

  

רלוונטיות של לבי� ה בי� תפעול בולטות זהות לאומית לעומת ביקורתאינטראקציה : 1 תרשי�

  השימוש בסמי� לער� העצמי בניבוי הנכונות להשתמש בסמי� 

  

בקרב נבדקי� שסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי , מלמדת כי) 1תרשי�  (בדיקת מקורות האינטראקציה

הביא לנכונות נמוכה יותר להשתמש בסמי� בהשוואה  בולטות הזהות הלאומית תפעול , במידה רבה יותר

בקרב נבדקי� שסמי� , לעומת זאת. b=-0.94, t(293)=2.39, p=.02, הביקורתלנבדקי� בקבוצת 

לא נמצא קשר מובהק בי התפעול שנער� לבי נכונות , רלוונטיי� במידה נמוכה יותר לערכ� העצמי

בולטות הזהות הלאומית מיתנה הנכונות להשתמש , קרי.  b=0.28, t(293)=0.64, p=.52, להשתמש בסמי�

  .י� לערכ� העצמי במידה רבהיבדקי� שסמי� רלוונטבסמי� בקרב נ

נמצאה אינטראקציה בי  תפעול בולטות זהות לאומית ובולטות מוות לעומת ביקורת לבי , בנוס�  

  . מציג אינטראקציה זו2תרשי� . בהסבר הנכונות ליטול סמי�, מידת ההזדהות ע� הלאו�

  



 43 

0

1

2

3

4

בולטות זהות לאומית ובולטות מוות                                           קבוצת ביקורת
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הזדהות נמוכה ע� הלאו� 

הזדהות גבוהה ע� הלאו� 

  

לבי� מידת , לאומית ובולטות מוות לעומת ביקורת בי�  תפעול בולטות הזהות ה אינטראקציה:2תרשי� 

  ההזדהות ע� הלאו� בניבוי הנכונות להשתמש בסמי� 

  

בקרב נבדקי� שמזדהי� ע� הלאו� במידה רבה , מלמדת כי) 2תרשי�  (בדיקת מקורות האינטראקציה

מש בסמי� תפעול משולב של בולטות זהות לאומית ובולטות מוות הביאו לנכונות רבה יותר להשת, יותר

בקרב נבדקי� שמזדהי� , לעומת זאת. b=1.41, t(293)=3.22, p=.001, לעומת נבדקי� מקבוצת הביקורת

, לא נמצא קשר מובהק בי התפעול שנער� לבי נכונות להשתמש בסמי�, ע� הלאו� במידה נמוכה יותר

b=0.4, t(293)=0.95, p=.34  .  

 קבוצת ניסוי שנחשפה  לתפעולי בולטות הזהות  נמצאה אינטראקציה בי  קבוצות מחקר , לבסו�

  . מציג אינטראקציה זו3תרשי� . לבי מגדר, הלאומית ובולטות מוות לעומת קבוצת ביקורת
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תפעולי בולטות מוות ובולטות זהות לאומית                                    קבוצת ביקורת 
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בני�  בנות 

  

לבי� מגדר ,  בי�  תפעול בולטות זהות לאומית ובולטות מוות לעומת ביקורתאינטראקציה: 3תרשי� 

  בניבוי הנכונות להשתמש בסמי�  

   

תפעול בולטות מוות ובולטות , בקרב בני�, מלמדת כי) 3תרשי�  (ות האינטראקציהבדיקת מקור

 ,b=0.91, הזהות הלאומית גר� לנכונות רבה יותר להשתמש בסמי� לעומת בני� בקבוצת הביקורת

t(293)=2.5, p=.01 .נכונות , בקרב בנות, לעומת זאת לא נמצא קשר מובהק בי התפעול שנער� לבי

  .  b=-0.37, t(293)=1.04, p=.30 ,להשתמש בסמי�

  

  הנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול

ממצאי הרגרסיה לבחינת התרומות של משתני המחקר לנכונות של מתבגרי� ליטול סיכוני� בשתיית 

   .7אלכוהול מוצגי� בלוח 
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  לכוהולבשתיית אתוצאות ניתוח רגרסיה היררכית להסבר השונות בנכונות ליטול סיכוני�  :7לוח 

  

  הנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול  

    β  t     ∆R
2

 

  ***09.      1צעד 

    ***5.28- 29.-  מגדר

  גיל

  

.06 1.05    

  ***10.      2צעד 

הרלוונטיות של אלכוהול  לער� 
  העצמי

  

.30  5.79***    

  הזדהות ע� הלאו�

  

-.11  -2.05*    

  002.      3צעד 

תפעול בולטות מוות לעומת תפעול 
  אברסיבי

  

-.01  -.17    

תפעול בולטות הזהות הלאומית 
  לעומת תפעול אברסיבי

  

-.05  -.70    

תפעולי בולטות הזהות הלאומית 
  ובולטות מוות לעומת תפעול אברסיבי

  

-.04  -.64    

F  9.86***      

R
2  .19***      

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

  

 מהשונות של הנכונות ליטול סיכוני� בשתיית 19% תלויי� הסבירו מ הלוח עולה כי המשתני� הבלתי

למגדר הנבדק נמצאה תרומה משמעותית להסבר הנכונות ליטול סיכוני� . אלכוהול בקרב מתבגרי�

כמו . כ� שבני� מביעי� נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול מאשר בנות, בשתיית אלכוהול

 אלכוהול לער� העצמי של הנבדקי� נמצאה כבעלת תרומה ייחודית  להסבר מידת הרלוונטיות של, כ

כ� שככל ששתיית אלכוהול רלוונטית יותר לער� העצמי של , הנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול

מידת ההזדהות של , בנוס�. כ� ה� מביעי� נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול, הנבדקי�

כ� שככל , לאו� תרמה לניבוי הנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול בקרב מתבגרי�הנבדקי� ע� ה

  .שהנבדקי� מזדהי� יותר ע� הלאו� ה� מביעי� נכונות נמוכה יותר ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול

 ; ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהולבניתוח זה תנאי המחקר לא נמצאו כבעלי תרומה לניבוי הנכונות

  . ולפיכ� ה אינ מוצגות לא נמצאו אינטראקציות בי המשתני� השוני�,ככמו 
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  הנכונות ליטול סיכוני� ביחסי מי�

 ממצאי הרגרסיה לבחינת התרומות של משתני המחקר לנכונות של מתבגרי� ליטול סיכוני� ביחסי מי

  .8מוצגי� בלוח 

   ביחסי מי�ליטול סיכוני� היררכית להסבר השונות בנכונות  ניתוח רגרסיה תוצאות :8לוח 

  

  מי�יחסי הנכונות ליטול סיכוני� ב  

    β  t     ∆R
2

 

  ***56.      1צעד 

    ***19.77- 75.-  מגדר

  גיל

  

.04 1.00    

  ***05.      2צעד 

מי�  לער� יחסי הרלוונטיות של 

  העצמי

.25  5.94***    

  הזדהות ע� הלאו�

  

-.01  -.33    

  001.      3צעד 

עומת תפעול תפעול בולטות מוות ל
  אברסיבי

  

-.02  -.48    

תפעול בולטות הזהות הלאומית 
  לעומת תפעול אברסיבי

  

.003  .07    

תפעולי בולטות הזהות הלאומית 
  ובולטות מוות לעומת תפעול אברסיבי

  

.01 .16    

F  66.51***      

R
2  .61***      

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

  

 מהשונות של הנכונות ליטול סיכוני� ביחסי 61%ני� הבלתי תלויי� הסבירו מ הלוח עולה כי המשת

למשתנה זה נמצאה תרומה ייחודית . את עיקר השונות יש לייחס למגדר הנבדק. מי בקרב מתבגרי�

כ� שבני� מביעי� נכונות רבה יותר , בהסבר הנכונות ליטול סיכוני� ביחסי מי)  מהשונות56%(משמעותית 

מידת הרלוונטיות של יחסי מי לער� העצמי של הנבדקי� , בנוס�. ני� ביחסי מי מאשר בנותליטול סיכו

כ� שככל שיחסי מי רלוונטיי� , להסבר הנכונות ליטול סיכוני� במי)  מהשונות5%(נמצאה כבעלת תרומה 

  .כ� ה� מביעי� נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� ביחסי מי, יותר לער� העצמי של הנבדקי�
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 ,ככמו ; כונות ליטול סיכוני� ביחסי מיבניתוח זה תנאי המחקר לא נמצאו כבעלי תרומה לניבוי הנ

  .להל סיכו� ממצאי המחקר . ולפיכ� ה אינ מוצגותלא נמצאו אינטראקציות בי המשתני� השוני�

  

  1 מחקר ממצאי סיכו�

 את נכונות� של מתבגרי� ליטול תגביר) לעומת קבוצת ביקורת(בולטות מוות השערת המחקר טענה כי 

בולטות (תיקו� תפיסת עול� לאומית חיובית , ואילו; בייחוד כאשר הסיכו רלבנטי לערכ� העצמי, סיכוני�

מתבגרי� ליטול סיכו בקבוצת בולטות מוות לעומת קבוצת פחית את נכונות� של ת) זהות לאומית

כו במחקר הנוכחי לא נמצאו הבדלי� בנכונות בניתוחי השונות שנער, בניגוד למשוער, אול�. הביקורת

תחת בולטות תפיסת עול� לאומית ,  בי קבוצות המחקר השונותליטול סיכוני� בתחומי הסיכו השוני�

נמצאו הבדלי� מובהקי� בנכונות ליטול סיכוני� בי בני� , יחד ע� זאת. חיובית ותפעול בולטות מוות

  . כמשוער,בכל התחומי�תר ליטול סיכוני� כ� שבני� מביעי� נכונות רבה יו, לבנות

שתיית אלכוהול , שימוש בסמי�, נהיגה,  בכל תחומי הסיכו שנבדקועולה כיניתוחי הרגרסיה מ, בנוס�  

 ככל שתחו� הסיכו רלוונטי יותר לערכו העצמי של , ובציו הכללי של הנכונות לנטילת סיכוני�,ויחסי מי

למעט , בכל תחומי הסיכו, בנוס�. תר ליטול סיכוני� באותו תחו�הנבדק כ� הוא מביע נכונות רבה יו

כ� הוא , נמצא כי ככל שהזדהותו של הנבדק ע� הלאו� גבוהה יותר, בנכונות ליטול סיכוני� ביחסי מי

  . ממצאי� אלו הינ� מעבר להבדלי� בי תנאי המחקר.ולהיפ�, תר ליטול סיכוני�מביע נכונות נמוכה יו

, נמצאו מספר אינטראקציות בי המשתני� השוני�, נכונות להשתמש בסמי�בי הלג, יחד ע� זאת  

מביעי� נכונות רבה יותר , המלמדי� כי בני� שנחשפו לתפעולי בולטות הזהות הלאומית ובולטות מוות

י� לערכ� העצמי במידה יבקרב נבדקי� שסמי� רלוונט, כ; להשתמש בסמי� בהשוואה לקבוצת הביקורת

וה� מביעי� נכונות נמוכה , עול בולטות הזהות הלאומית ממת נכונות� להשתמש בסמי�תפ, רבה יותר

אשר , בקרב נבדקי� הנוטי� להזדהות יותר ע� הלאו�, ואילו; יותר לכ� בהשוואה לקבוצת הביקורת

מגבירי� , תפעולי בולטות הזהות הלאומית ובולטות המוות,  למעט יותר בנטילת סיכוני�ללכר�  בדנטיית�

 למרות הזהירות שיש לנקוט בפרשנות ממצאי� .ת נכונות� להשתמש בסמי� בהשוואה לקבוצת ביקורתא

  .חשוב לציי כי ה� בניגוד להשערות המחקר, המבוססי� על תרומה נמוכה לשונות המוסברת, אחרוני� אלו

כהמש� . שיפורטו בהרחבה בדיו, על מגבלותיו השונות,  מחקר זה נער� בתנאי מעבדהיש לציי כי  

נערכו מחקרי� נוספי� שבחנו השפעת� של תפעולי� מציאותיי� של בולטות הזהות הלאומית , למחקר זה

  .ה�וממצאימחקרי� אלו מוצגי� , בהמש�. על הנכונות של צעירי� ליטול סיכוני� שוני�, ובולטות המוות
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  2מחקר 

ות זהות  תור� שילוב של בולטמטרת מחקר זה הייתה לעבור ממחקרי המעבדה למציאות ולבחו כיצד

ת בחנו במציאות יובולטושתי האת . יו�מ בחיי היונכונות ליטול סיכוני�לאומית ובולטות מוות ל

בזמני� אלו קיימת בולטות מוות . בימי הזיכרו הלאומיי� ולאחר חזרת בני נוער ממסע לפולי, יתישראלה

העשויה לשמש כמסנ חרדה ולמת , מיתויחד ע� זאת ניכרת ג� בולטות הזהות הלאו,  מציאותית

הועברו שאלוני מחקר בארבעה זמני� , לצור� כ�. ההשלכות של בולטות המוות על הנכונות ליטול סיכוני�

צבא הגנה (ל "ביו� הזיכרו לחללי צה,  ביו� הזיכרו לשואה ולגבורה:ישראלי/ בלוח השנה היהודישוני�

בימי� ). קבוצת ביקורת(ובזמ ניטראלי , ת בני נוער ממסע לפולילאחר חזר, ונפגעי פעולות האיבה) לישראל

הנכונות לנטילת סיכוני� מתייחסת לתחומי� . ענו כלל הנבדקי� על שאלו הנכונות לנטילת סיכוני�, אלו

מי לא מוג ונטילת סיכוני� , שימוש בסמי�, אלכוהול, נהיגה; שוני� בה� עשויי� בני נוער ליטול סיכוני�

  .כללית

  :השערות המחקר

1. אירועי� בה� מובלט ה נושא המוות וה , קרבה לימי זיכרו לאומיי� ולהשתתפות במסע לפולי

. ג� כשהסיכו רלוונטי לערכ� העצמי, תפחית את נכונות� של מתבגרי� ליטול סיכו, הלאומיות

המודעות כאשר המוות מורחק מ, זאת בהשוואה לנכונות רבה יותר ליטול סיכו בזמני� אחרי�

להתמודדות ע� החרדה הלא מודעת  )Distal Defenses(ונטילת הסיכו מהווה אמצעי הגנה שניוני  

 .  ממוות

 .בני� ידווחו על נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� לעומת בנות .2

  

 שיטה

כאשר הגיל ,  19  ל16טווח הגילאי� נע בי . 'יב  'מכיתות יא,  מתבגרי�420במחקר השתתפו : נבדקי�

בזמני� שוני�  הנבדקי� נדגמו בתי ספר תיכוניי� ממלכתיי� ).M=17.49, SD=0.63 ( 17.5הממוצע היה 

ל ונפגעי פעולות "ביו� הזיכרו לחללי צה, ביו� הזיכרו לשואה ולגבורה: המייצגי� את קבוצות המחקר

בדקי� מקבוצות התפלגות הנ). קבוצת ביקורת(ובזמ ניטראלי , לאחר מסע בני הנוער לפולי, האיבה

  .9פי משתני� דמוגרפיי� מוצגת בלוח המחקר השונות על 
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  המשתני� הדמוגרפיי� על פי קבוצות המחקר) שכיחות ואחוזי�(התפלגות  :9לוח 
  

    קבוצות המחקר  

יו� הזיכרו�   
  לשואה

(N =159) 

יו� הזיכרו� 
  ל"לחללי צה

(N =94) 

לאחר מסע 
  לפולי�

(N =57) 

זמ� ניטראלי 
  )ביקורת(

(N =110) 

χχχχ²  

  

 **16.1          מגדר

  (43%) 47 (40%) 23 (57%) 54 (64%) 101      בני�

   (57%) 63 (60%) 34 (43%) 40 (36%) 58     בנות

 ***36.03          אר  לידה

  (86%) 95 (93%) 53 (68%) 64 (60%) 95  ישראל 

   (11%) 12 (5%) 3 (32%) 30 (35%) 55    אחר

 ***123.27      אזור מגורי�

   (84%) 92 (42%) 24 (49%) 46 (84%) 134   מרכז האר'

   (14%) 15 (51%) 29 (31%) 29 -   חיפה רבתי

   (1%) 1 - (20%) 19 (13%) 21   גדרה רבתי

 ns ,8.87      הורי�

   (85%) 94 (77%) 44 (73%) 69 (75%) 120   נשואי�

   (11%) 12 (18%) 10 (18%) 17 (18%) 28   גרושי�

   (4%) 4 (5%) 3 (7%) 7 (4%) 7   אחר

 ns ,3.53       כלכלי מצב

    (61%) 67 (54%) 31 (48%) 45 (54%) 86   טוב

   (34%) 37  (40%) 23 (41%) 39 (38%) 60   ממוצע

   (5%) 6 (5%) 3 (9%) 8 (6%) 9   לא טוב

 ns ,6.14       דתיות

   (69%) 76 (68%) 39  (67%) 63 (67%) 107  חילוני 

   (28%) 31 (30%) 17 (27%) 25 (26%) 42  מסורתי 

   (1%) 1   (1%) 1 (3%) 4     דתי 

 ***21.45       רישיו� נהיגה

   (45%) 50 (12%) 7 (40%) 38 (44%) 70  יש

   (54%) 59 (88%) 50 (57%) 54 (54%) 86  אי

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

    
        

מצב כלכלי , סטטוס משפחתי של ההורי�כי התפלגות קבוצות המחקר על פי , מ הלוח נית לראות  

  ואילו כ,  ומעלה ילדי� להורי� נשואי�75%, כל הקבוצותב, כ�. בי קבוצות המחקר דומה ,והגדרה דתית
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 מהנבדקי� מתארי� את המצב הכלכלי של משפחת� 55%  כ; ה� גרושי� בממוצע מהנבדקי� הורי16%

 בלבד מתארי� מצב כלכלי לא טוב של 6%  וכ,  מהנבדקי� מתארי� מצב כלכלי ממוצע38%  כ, כטוב

  . בלבד דתיי�1%   וכ,  מסורתיי�27%   כ,  בקירוב מהנבדקי� מגדירי� עצמ� כחילוניי�70%  כ; משפחת�

  בעוד בימי הזיכרו הלאומיי� כ. י� בי קבוצות המחקר במספר משתני רקענמצאו הבדל, לעומת זאת  

הרי שלאחר המסע לפולי ובזמ ניטראלי נמצא יחס הפו� בי בני� ,  בנות40% וכ,  מהנבדקי� בני�60%

בהשוואה , בימי הזיכרו הלאומיי� נדגמו נבדקי� רבי� יותר שאר' לידת� איננה ישראל, כמו כ. לבנות

נמצאו , כמו כ. יטראלי ובעיקר בהשוואה למסע לפולי בו מרבית המשתתפי� היו ילידי האר'לזמ נ

ביו� הזיכרו לשואה לא נדגמו נבדקי� בחיפה רבתי בניגוד ; הבדלי� בי קבוצות המחקר באזור המגורי�

הבדלי� אלו . ואילו באזור גדרה רבתי נדגמו נבדקי� בימי הזיכרו הלאומיי� בלבד, לשאר קבוצות המחקר

הושפעו מכ� כי רק בתי ספר אחדי� אפשרו איסו� נתוני� למחקר בשל אירועי ימי הזיכרו בבתי הספר 

בזמני� אלו אי לימודי� , בחלק ניכר מבתי הספר התיכוניי� אליה� פנינו(וסמיכות� לתקופת הבגרויות 

וכ נית לראות כי המצב , האר'א� אזורי� אלו נחשבי� כגבולות מרכז , ע� זאת). סדירי� כבתחילת השנה

  . אקונומי דומה בכל הקבוצות כאמור לעיל הסוציו

   הבדלי� בי בהתפלגות קבוצות המחקר על פי אחזקת רישיו נהיגה מצביעי� על כ� כי בימי הזיכרו

 מהנבדקי� ששבו מהמסע לפולי יש 12%אול� רק  ,  מהנבדקי� יש רישיו נהיגה40%  לכ, ובזמ ניטראלי

 מהמשתתפי� במסעות 93%(' זאת מאחר ובמסעות לפולי השתתפו בעיקר תלמידי כיתות יא. ישיו נהיגהר

 70%(' בעוד מרבית הנבדקי� מקבוצות המחקר האחרות היו תלמידי כיתות יב, )לפולי במחקר הנוכחי

90%.(  

ענו על השאלו , ינבדקי� המהווי� את קבוצת המחקר ששבה מהמסע לפול 57  יש לציי כי,בנוס�      

היו נבדקי� שלא , בקבוצות המחקר האחרות.  לאחריו חודש לכל היותרבסמו� לשוב� מהמסע ועד

 או נבדקי� שהשתתפו במסע לפולי לפני למעלה , ) הכללי מהמדג�59%(השתתפו כלל במסע לפולי

  ).  הכללי מהמדג�27%(משלושה חודשי� 

  

  :כלי המחקר

אלפא קרונב� שהתקבלה במחקר .  1כמפורט במחקר  !נהגות לער� העצמישאלו� לבדיקת רלבנטיות ההת

אלפא קרונב� שהתקבלה . 0.81אלפא קרונב� שהתקבלה עבור נהיגה בלבד . 0.91  הציו הכלליהנוכחי עבור

 ואילו אלפא קרונב� שהתקבלה 0.88אלפא קרונב� שהתקבלה עבור סמי� בלבד  .0.82עבור אלכוהול בלבד 

  .0.91 עבור מי בלבד
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אלפא קרונב� . 1כמפורט במחקר ). 2000, ארי ופינדלר  ב–טאובמ (שאלו� נכונות לנטילת סיכוני� 

 אלפא קרונב� שהתקבלה עבור נטילת סיכוני� . 0.87שהתקבלה במחקר הנוכחי עבור כלל תחומי הסיכו

 אלפא קרונב� שהתקבלה . 0.86אלפא קרונב� שהתקבלה עבור נטילת סיכוני� בשימוש בסמי� . 0.71בנהיגה 

  .0.61אלפא קרונב� שהתקבלה עבור נטילת סיכוני� ביחסי מי   .0.84עבור נטילת סיכוני� בשתיית אלכוהול 

  

במחקר הנוכחי התקבלה . 1כמפורט במחקר . )2000, כ'(  National Identificationלאומיתשאלו� הזדהות 

   .0.85אלפא קרונב� של ציוני התק

  

  .1כמפורט במחקר   מוגרפי�שאלו� פרטי� ד

  

בעוד , אול�. 1אופ איסו� הנבדקי� והעברת השאלוני� נערכו באופ דומה לזה שהוצג במער� מחקר : הלי�

איסו� הנתוני� התבצע במהל� . המחקר הנוכחי נער� בארבעה זמני� שוני�,  נער� בזמ ניטראלי בלבד1מחקר 

במהל� חודש לאחר , ל ונפגעי פעולות האיבה"ללי מערכות צהביו� הזיכרו לח, יו� הזיכרו לשואה ולגבורה

, זמני� אלו מייצגי� רמות חשיפה שונות לנושא המוות. מסע בני הנוער לפולי בעקבות השואה ובזמ נטרלי

לא . המעוררי� ג� ההזדהות של הפרט ע� הלאו� שלו ומעצימי� תחושות הסולידריות והשייכות הלאומית

נתוני� בזמני� שוני� בקרב אות� נבדקי� בשל הסמיכות של משלחות הנוער לימי נית היה לבחו את ה

ואזי יכולה להיות לכ� השפעה על מידת , ומאחר וחלק� יוצאי� לפולי עוד טר� ימי הזיכרו, הזיכרו

  המאפשר השוואהcross-sectionalלפיכ� נאספו הנתוני� במחקר זה באופ  .המודעות ה למוות וה ללאומיות

סדר .  הנתוני� במחקר הנוכחי נאספו על ידי עורכת המחקר ועוזרי מחקר שתודרכו בקפידה. בי קבוצות

הנחצה לשניי� על ידי חלק (שאלו רלבנטיות ההתנהגות לער� העצמי ; שאלו ער� עצמי: העברת השאלוני�

 המענה על .ו דמוגרפישאל; שאלו הזדהות לאומית ;שאלו נכונות לנטילת סיכוני�; )מהשאלו הדמוגרפי

ושיעור ההיענות להשתתפות במחקר , הנבדקי� השתתפו במחקר ללא תמורה, השאלו אר� כעשרי� דקות

  .98%עמד על 
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  ממצאי�

, סמי�, במחקר הנוכחי נבדקה הנכונות של מתבגרי� ליטול סיכוני� באופ כללי ובתחומי� של נהיגה

קבוצת (בהשוואה לזמ ניטראלי , הות לאומית ובולטות מוות מציאותיי� בולטות זבתנאי� של, אלכוהול ומי

.כפי שיוצג להל, ועמדות לבי הנכונות ליטול סיכוני� אישיי�נבדקו הקשרי� בי משתני� , בנוס�). ביקורת  

  

   על פי קבוצה ומגדרנכונות לנטילת סיכוני�הבדלי� ב

אירועי� בה� מובלט נושא , להשתתפות במסע לפוליהשערת המחקר טענה כי קרבה לימי זיכרו לאומיי� ו

ג� כאשר הסיכו , תפחית את נכונות� של מתבגרי� ליטול סיכו, א� ג� מובלטת הלאומיות, המוות

כאשר המוות , זאת בהשוואה לנכונות רבה יותר ליטול סיכוני� בזמ ניטראלי. רלוונטי לערכ� העצמי

  .מצעי הגנה שניוני להתמודדות ע� החרדה הלא מודעת ממוותמורחק מהמודעות ונטילת הסיכו מהווה א

שבו המשתני� הבלתי תלויי� היו קבוצות , דו כיווני) ANOVA( השערה נבדקה בעזרת ניתוח שונותה  

, בני�( מגדר X) זמ ניטראלי; לאחר המסע לפולי; ל"יו� הזיכרו לחללי צה; יו� הזיכרו לשואה(מחקר 

שבו , כיווני דו) MANOVA(גורמי   וניתוח שונות רב,  של הנכונות ליטול סיכוני�עבור הציו הכולל) בנות

לאחר המסע ; ל"יו� הזיכרו לחללי צה; יו� הזיכרו לשואה(המשתני� הבלתי תלויי� היו קבוצות מחקר  

  ).מי, אלכוהול, סמי�, נהיגה( תחומי הסיכו 4עבור ) בנות, בני�(מגדר  X )זמ ניטראלי; לפולי

 =F(1,412), ניתוח השונות לגבי הנכונות הכללית ליטול סיכוני� העלה אפקט מובהק למגדר הנבדק  

63.94, p=.000, η
2
מדווחי� על נכונות גבוהה יותר ליטול סיכוני� ) M=3.32, SD=1.61(כ� שבני�  ,  13.=

 ,F(3,412)= 1.10, p=.35לא נמצא אפקט מובהק לקבוצה , אול�). M=2.02, SD=1.31(מאשר בנות 

η
2
 ,F(3,412)= 0.73, p=.53, בניתוח זה לא נמצאה אינטראקציה מובהקת בי קבוצה למגדר. 008.=

η
2
=.005 .  

F(4,408)=93.67, p=.000, η, גורמי נמצא אפקט עיקרי מובהק למגדר  בניתוח השונות הרב  
2
=.48 .

F (12, 1080)=2.14, p=.01, ηנמצא אפקט עיקרי מובהק לקבוצה , כמו כ
2
בניתוח זה לא נמצאה . 02.= 

F (12, 1080)=1.37, p=.17, η, אינטראקציה מובהקת בי קבוצה למגדר
2
 =.01 .  

מציג את הממוצעי�  10לוח . כיווניי� לכל תחו� סיכו בנפרד נערכו ניתוחי שונות דו, בהמש� לכ�  

פי קבוצה  לעיכו השוני� תחומי הס ועבור הכללי של הנכונות לנטילת סיכוני�ציו הסטיות התק עבור ו

   .וכ עבור כלל המדג�, ומגדר
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  פי קבוצה ומגדרל  עהנכונות ליטול סיכוני� שוני� ממוצעי� וסטיות תק� של :10 לוח

  

יו� הזיכרו�   זמ� ניטראלי    
  לשואה

יו� הזיכרו� 
  ל"לחללי צה

 לאחר המסע
  לפולי� 

תחומי 

  הסיכו�

  M  SD  M  SD  M  SD  M  SD  

            

 1.95 3.18 1.57 3.49 1.66 3.35 1.36 3.12  בני�  לליציו� כ

 1.49 2.13 1.12 1.87 1.45 2.27 1.18 1.82  בנות  

  

  

כלל 

  המדג�

2.37 1.41 2.94 1.67 2.80 1.60 2.55 1.75 

 1.73 2.41 1.86 3.05 1.89 2.93 1.90 2.93  בני�  נהיגה

 1.39 1.99 1.43 2.16 1.52 2.51 1.51 1.99  בנות  

  

  

כלל 

  מדג�ה

2.46 1.74 2.72 1.77 2.61 1.74 2.20 1.54 

 2.62 2.27 2.17 1.20 2.09 1.21 1.83 1.11  בני�  סמי�

 1.54 1.00 1.19 0.65 1.75 1.21 1.44 0.83  בנות  

  

  

כלל 

  המדג�

0.97 1.61 1.21 1.97 0.92 1.83 1.64 2.12 

 2.85 4.30 2.56 5.22 2.73 5.18 2.15 4.47  בני�  אלכוהול

 2.76 3.79 1.82 2.94 2.62 3.59 2.08 2.77  בנות  

  

  

כלל 

  המדג�

3.62 2.27 4.38 2.79 4.08 2.53 4.05 2.78 

 2.33 4.91 2.36 6.12 2.31 5.36 2.37 5.31  בני�  מי� 

 1.62 1.21 1.72 1.48 1.45 1.18 1.52 1.46  בנות  

כלל   

  המדג�

3.38 2.71 3.27 2.86 3.80 3.12 3.06 2.66 

  

כ� ,  בתחומי� השוני� של הנכונות ליטול סיכוני�י� מובהקי� מגדריי� הבדלונמצא לובניתוחי� א

 ,F(1,411)=13.72, נהיגה: שבני� מביעי� נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� מאשר בנות בתחומי� של

p=.000, η
2
F(1,411)=7.05, p=.008, η, סמי�, 03.=

2
 ,F(1,411)=33.44, p=.000, אלכוהול, 02.=

η
2
=.08 ,F(1,411)=365.40, p=.000, η, ומי

2
=.47 .  

נערכה , לצור� בדיקת מקורות האפקט העיקרי המובהק שהתקבל עבור המשתנה קבוצות המחקר

בניתוח זה נמצא . להשוואת כל קבוצת ניסוי מול קבוצת הביקורת) Simple contrasts(בדיקת קונטרסטי� 
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בי נבדקי� שענו על השאלו ביו� הזיכרו לשואה , הולהבדל מובהק בנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכו

כ� שביו� הזיכרו לשואה נבדקי� הביעו נכונות , p=.02, בהשוואה לנבדקי� שענו על השאלו בזמ ניטראלי

לעומת נבדקי� מקבוצת הביקורת , )M=4.38, SD=2.79 (רבה יותר ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול

)M=3.62, SD=2.27( .�בניתוח זה נמצא הבדל מובהק בנכונות ליטול סיכוני� בשימוש בסמי�, בנוס , בי

כ�  , p=.03, נבדקי� שענו על השאלו לאחר שוב� מהמסע לפולי לנבדקי� שענו על השאלו בזמ ניטראלי

, )M=1.64, SD=2.12(שלאחר המסע לפולי נבדקי� הביעו נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� בשימוש בסמי� 

ממצאי� אלו מנוגדי� להשערת המחקר שטענה כי . )M=0.97, SD=1.61(ת נבדקי� מקבוצת הביקורת לעומ

  .  בימי זיכרו ולאחר המסע לפולי תפחת הנכונות ליטול סיכוני� בהשוואה לזמ ניטראלי

  

    ועמדות לבי� הנכונות לנטילת סיכוני� דמוגרפיי�! קשרי� בי� מאפייני� סוציו

בחנו הא� יש קשר בי , מלבד זאת. נבדק נמצא כקשור למידת הנכונות ליטול סיכוני�מגדר ה, כאמור לעיל

מידת ההזדהות , הער� העצמי(ומשתני� אישיותיי� ועמדות הנבדקי� , דמוגרפיי� נוספי� משתני� סוציו

אות  מציג את תוצ11לוח . לבי הנכונות ליטול סיכוני�, )ע� המדינה והרלוונטיות של הסיכו לער� העצמי

  .מתאמי פירסו בי המשתני� הבלתי תלויי� לבי הנכונות ליטול סיכוני� בתחומי� השוני�
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 אישיותיי� ועמדות לבי� מדדי הנכונות לנטילת סיכוני�, משתני� דמוגרפיי�מתאמי פירסו� בי� : 11 לוח

   המחקרקבוצותעל פי 

  

 קבוצות

  המחקר

נכונות   
כללית 
לנטילת 
  סיכוני�

ונות נכ
לנטילת 
סיכוני� 
  בנהיגה

נכונות 
לנטילת 
סיכוני� 
בשימוש 
  בסמי�

נכונות 
לנטילת 
סיכוני� 
בשתיית 
  אלכוהול

נכונות 
לנטילת 
סיכוני� 
  במי�

זמ� 

  ליאיטרנ

  גיל

  

.03 .08 -.01 .01 -.03 

  מספר אחאי�  

  

.19 .23* .09 .07 .16 

 11. 09. *25. *19. *22.  מיקו� בסדר לידה  

 ^16.- 12.- 02.- 09.- 13.-  מצב כלכלי  

  הזדהות ע� הלאו�  
  

-.23* -.19* -.08 -.18^ -.20* 

תחו� רלוונטיות   
 לער� הסיכו�
  *העצמי

  

.44*** .21* .16 .33*** .52*** 

יו� 
הזיכרו� 
  לשואה

 10. 04. 01.- 05. 05.  גיל

 12. 05.- 02. 03. 003.  מספר אחאי�  

 05.- 09.- 09. 01. 04.-  מיקו� בסדר לידה  

 03.- 02.- 11.- 13.- 10.-  מצב כלכלי  

  הזדהות ע� הלאו�  
  

.04 .08 -.05 .03 .07 

תחו� רלוונטיות   
 לער� הסיכו�
  *העצמי

  

.57*** .31*** .63*** .37*** .50*** 

יו� 
הזיכרו� 
לחללי 

  ל"צה

  גיל

  

.05 -.01 -.02 .08 .10 

  מספר אחאי�  

  

-.01 -.06 .04 .03 -.09 

 ^18.- 01.- 09. 04.- 03.-  המיקו� בסדר ליד  

 04. 14. 03.- 09.- 03.  מצב כלכלי  

  הזדהות ע� הלאו�  
  

-.03 .05 -.04 -.03 -.12 

תחו� רלוונטיות   
 לער� הסיכו�
  *העצמי

.30** .13 .21* .25* .40*** 

   בעמוד הבאהלוחהמש�                        *                                                                                         
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  :11המש� לוח 

  

 קבוצות

  המחקר

נכונות   
כללית 
לנטילת 
  סיכוני�

נכונות 
לנטילת 
סיכוני� 
  בנהיגה

נכונות 
לנטילת 
סיכוני� 
בשימוש 
  בסמי�

נכונות 
לנטילת 
סיכוני� 
בשתיית 
  אלכוהול

נכונות 
לנטילת 
סיכוני� 
  במי�

לאחר 
המסע 
  לפולי�

  גיל

  

-.31* -.40** -.16 -.28* -.08 

  מספר אחאי�  

  

.13 .01 .25^ .08 .03 

 04.- 05. 14. 02. 07.  מיקו� בסדר לידה  

 12.- 01.- 12.- 06.- 05.-  מצב כלכלי  

  הזדהות ע� הלאו�  
  

-.32* -.27* -.30* -.24 -.20 

תחו� רלוונטיות   
 לער� הסיכו�
  *העצמי

  

.44** .16 .59*** .41** .49*** 

* p<.05, ** p< .01, *** p<.001, ^ p < .10                                                                                  

  

) מי, אלכוהול, סמי�, נהיגה, כללי(בדיקת המתא� בי הרלוונטיות של כל תחו� סיכו נפרד : הערה*

  .לער� העצמי של הנבדק לבי אותו תחו� סיכו

  

בזמ ניטראלי נמצא קשר חלש ,  נית לראות כי11מלוח , לנכונות הכללית לנטילת סיכוני�ייחס בהת

שככל שהנבדק צעיר יותר , כ�; לבי הנכונות הכללית ליטול סיכוני�, א� מובהק בי המיקו� בסדר לידה

� הקשורי� קשר זה לא נמצא מובהק בזמני� השוני. כ� נכונותו ליטול סיכוני� רבה יותר, מבי אחיו

  . לזהות הלאומית ואשר קיימת בה� בולטות מוות משמעותית

בקרב נבדקי� שענו על , לבי הנכונות ליטול סיכוני� שוני�נמצא קשר מובהק בי גיל הנבדק , בנוס�

כ� הוא מביע נכונות רבה יותר ליטול ,  שהנבדק צעיר יותרשככל, כ�; השאלוני� לאחר המסע לפולי

  .לא נמצא מובהק במועדי המחקר האחרי�קשר זה . סיכוני�

בזמ , נמצא קשר מובהק בי מידת ההזדהות ע� המדינה לבי הנכונות הכללית ליטול סיכוני�, כמו כ

ה� הביעו , ככל שנבדקי� הביעו הזדהות רבה יותר ע� המדינה, בזמני� אלו. ניטראלי ולאחר מסע לפולי

  .נכונות נמוכה יותר ליטול סיכוני�

נמצא קשר חזק ומובהק בי הרלוונטיות של כלל תחומי הסיכו לער� העצמי לבי הנכונות  ,לבסו�

כ� שככל שתחומי הסיכו רלוונטיי� יותר לער� ;  המחקרקבוצותבכל , הכללית ליטול סיכוני� שוני�

     .כ� הנכונות ליטול סיכוני� שוני� רבה יותר, העצמי של הנבדק
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 נית לראות כי לאחר המסע לפולי נמצא קשר 11מלוח , י� בנהיגהנכונות לנטילת סיכונלבהתייחס 

שככל שהנבדק צעיר יותר הוא מביע , כ�; חזק ומובהק בי גיל הנבדק לנכונותו ליטול סיכוני� בנהיגה

נמצאו קשרי� מובהקי� בי , )זמ ניטראלי(בקבוצת הביקורת . נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� בנהיגה

ככל שמספר האחאי� גבוה . מיקו� בסדר הלידה לבי הנכונות לנטילת סיכוני� בנהיגהמספר האחאי� וה

  .כ� הנכונות לנטילת סיכוני� בנהיגה רבה יותר, וככל שבסדר הלידה הנבדק צעיר יותר מבי אחיו, יותר

 בזמ, נמצא קשר מובהק בי מידת ההזדהות ע� המדינה לבי הנכונות הכללית ליטול סיכוני�, כמו כ

ה� הביעו , ככל שנבדקי� הביעו הזדהות רבה יותר ע� המדינה, בזמני� אלו. ניטראלי ולאחר מסע לפולי

  .נכונות נמוכה יותר ליטול סיכוני�

 לער� העצמי לבי הנכונות הכללית ליטול סיכוני� נהיגהמובהק בי הרלוונטיות של נמצא קשר , לבסו�

 יותר לער� העצמי של נהיגה רלוונטיתככל , בזמני� אלוכ� ש; אהבזמ ניטראלי וביו� הזיכרו לשו, בנהיגה

     . רבה יותרבנהיגהכ� הנכונות ליטול סיכוני� , הנבדק

  

בזמ ניטראלי נמצא ,  נית לראות כי11מלוח , נכונות לנטילת סיכוני� בשימוש בסמי�בהתייחס ל

שככל שהנבדק צעיר , כ�; בסמי�לבי הנכונות הכללית להשתמש , קשר מובהק בי המיקו� בסדר לידה

קשר זה לא נמצא מובהק בקבוצות המחקר . כ� נכונותו להשתמש בסמי� רבה יותר, יותר מבי אחיו

, ממצא נוס� מצביע על קשר בי מידת ההזדהות ע� הלאו� למידת הנכונות להשתמש בסמי�.  האחרות

ה� הביעו , נמוכה יותר ע� המדינהככל שנבדקי� הביעו הזדהות , בזמ זה. לאחר המסע לפולי בלבד

לרבות קבוצת הביקורת , קשר זה לא נמצא בקבוצות המחקר האחרות. נכונות רבה יותר להשתמש בסמי�

  ). זמ ניטראלי(

 לער� העצמי לבי הנכונות ליטול השימוש בסמי�בי הרלוונטיות של נמצא קשר מובהק , בנוס�

כ� ; ל ולאחר המסע לפולי"ביו� הזיכרו לחללי צה, הביו� הזיכרו לשוא, בשימוש בסמי�סיכוני� 

להשתמש בסמי� כ� הנכונות ,  יותר לער� העצמי של הנבדקששימוש בסמי� רלוונטיככל , בזמני� אלוש

   .רבה יותר

,  נית לראות כי לאחר מסע לפולי11מלוח , נכונות לנטילת סיכוני� בשתיית אלכוהולבהתייחס ל

כ� הוא , ככל שהנבדק צעיר יותר;  לבי הנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהולנמצא קשר בי גיל הנבדק

קשר זה לא נמצא מובהק בקבוצות המחקר  .מביע נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול

   .האחרות
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ת  לער� העצמי לבי הנכונות הכללישתיית אלכוהולנמצא קשר חזק ומובהק בי הרלוונטיות של , בנוס�

 יותר לער� ששתיית אלכוהול רלוונטיתכ� שככל ;  המחקרקבוצותבכל , בשתיית אלכוהולליטול סיכוני� 

     . רבה יותרבשתיית אלכוהולכ� הנכונות ליטול סיכוני� , העצמי של הנבדק

  

נמצא קשר חלש א� מובהק בי  נית לראות כי 11מלוח , סיכוני� ביחסי מי�נכונות לנטילת בהתייחס ל

כ� שככל שנבדקי� ; בזמ ניטראלי,  ההזדהות ע� המדינה לבי הנכונות ליטול סיכוני� ביחסי מימידת

  .ה� הביעו נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� ביחסי מי, הביעו הזדהות נמוכה יותר ע� המדינה

סיכוני�  לער� העצמי לבי הנכונות ליטול יחסי מינמצא קשר חזק ומובהק בי הרלוונטיות של , בנוס�

כ� הנכונות ,  רלוונטיי� יותר לער� העצמי של הנבדקשיחסי מיכ� שככל ;  המחקרקבוצותבכל , ביחסי מי

     . רבה יותרביחסי מיליטול סיכוני� 

  .בהמש� נערכו ניתוח רגרסיה לבדיקת תרומת משתני המחקר להסבר הנכונות לנטילת סיכוני�

  

  ני�תרומת משתני המחקר לנכונות ליטול סיכו

על מנת לבדוק הקשר בי זמני� בה� ישנ בולטות מוות ובולטות זהות לאומית לבי הנכונות ליטול 

כאשר בכל ניתוח , נערכה סדרה של רגרסיות היררכיות, אישיי� שוני� מעבר להבדלי� בי, סיכוני�

ל סיכוני� בתחומי� רגרסיה נבדק תחו� אחר של הנכונות ליטול סיכוני� וכ הציו הכללי של הנכונות ליטו

  . השוני�

בצעד השני . מגדר וגיל, בצעד הראשו הוכנסו לניתוח הרגרסיה המשתני� הדמוגרפיי� של המתבגרי�

הרלוונטיות של תחו� הסיכו לער� העצמי : הוכנסו המשתני� האישיי� של המתבגרי� שנבחנו במחקר זה

יו� : ושה משתני דמה של תנאי המחקרבצעד השלישי הוכנסו לרגרסיה של. ומידת ההזדהות ע� הלאו�

לאחר המסע , )זמ ניטראלי(יו� הזיכרו לעומת ביקורת , )זמ ניטראלי(הזיכרו לשואה לעומת ביקורת 

בי  הוכנסו האינטראקציות הזוגיות , בכל הרגרסיות,רביעיבצעד ה). זמ ניטראלי(לפולי לעומת ביקורת 

פי מובהקות התרומה של האינטראקציה   על,עמדות הנבדקי�מאפייני� דמוגרפיי� ולבי  לתנאי המחקר

המשתני� הרציפי� שהוכנסו , 2כאמור במחקר ). stepwise (להסברת השונות של המשתני� התלויי�

, )Aiken & West, 1991(אריות כדי להימנע מבעיות של קולינ, תקרו תחילה לציוני מהו, לרגרסיות

 (variables דמה המשתני� הדיכוטומיי� הוכנסו כמשתני ".מורכזו "י� הבלתי תלויי�כשהמשתנ

(dummy , עבור הקטגוריה השנייה 1 עבור קטגוריה אחת וער� של 0ע� ער� של ) במקרה של קבוצת

 לגבי ).ניסוי  את קבוצת הדמה מייצג 1   ו,זמ ניטראלי, קרי, את קבוצת הביקורת מייצג 0, השתייכות
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 Simple מנת לבחו את מקור האינטראקציות עלערכו ניתוחי המש� נ,  שהתקבלו כמובהקותאינטראקציות

slope analyses )Aiken & West, 1991(.  

מאפייני� ל בי תנאי המחקר, הוכנסו אינטראקציות משולשות, בכל הרגרסיות, בצעד חמישי

על פי מובהקות התרומה של האינטראקציה להסברת השונות של , ולמשתני� אישיי�הדמוגרפיי� 

על כל האינטראקציות הזוגיות להיכלל , שכ, נער� ניתוח נוס�, לצור� כ�). stepwise(משתני� התלויי� ה

  ).enter(בניתוח זה 

  .להל יוצגו ממצאי ניתוחי הרגרסיה על פי תחומי הסיכו השוני�

  

  הנכונות הכללית ליטול סיכוני� 

ללית של מתבגרי� ליטול סיכוני� ממצאי הרגרסיה לבחינת התרומות של משתני המחקר לנכונות הכ

  .12מוצגי� בלוח 
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 ליטול סיכוני� הכללית תוצאות ניתוח רגרסיה היררכית להסבר השונות בנכונות  :12לוח 

  

 ליטול סיכוני�הכללית הנכונות   

    β  t     ∆R
2

 

 ***175.    1צעד 

  ***8.98- 41.-  מגדר

  גיל

  

-.02 -.52  

 ***145.    2צעד 

הסיכוני� לער� רלוונטיות 
  העצמי

  

.39 8.98***  

  הזדהות ע� הלאו�

  

-.09 -2.13*  

 01.    3צעד 

יו� הזיכרו� לשואה לעומת 
  זמ� ניטראלי

  

.13 2.43*  

ל "יו� הזיכרו� לחללי צה
  לעומת זמ� ניטראלי

  

.07 1.36  

אחרי המסע לפולי� לעומת 
  זמ� ניטראלי

  
  

.06 1.20  

F  26.88***   

R
2  .32***   

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

  

 מהשונות של הנכונות ליטול סיכוני� שוני� 32%מ הלוח עולה כי המשתני� הבלתי תלויי� הסבירו 

כ� שבני� , ותית להסבר הנכונות ליטול סיכוני�למגדר הנבדק היתה תרומה משמע. בקרב מתבגרי�

מידת הרלוונטיות של הסיכוני� , כמו כ. מביעי� נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� שוני� מאשר בנות

כ� , השוני� לער� העצמי של הנבדקי� נמצאה כבעלת תרומה ייחודית להסבר הנכונות ליטול סיכוני�

כ� ה� מביעי� נכונות רבה יותר ליטול , עצמי של הנבדקי�שככל שהסיכוני� רלוונטיי� יותר לער� ה

מידת ההזדהות של הנבדקי� ע� הלאו� תרמה תרומה ייחודית לניבוי הנכונות ליטול , בנוס�. סיכוני�

ה� מביעי� נכונות נמוכה יותר , כ� שככל שהנבדקי� מזדהי� יותר ע� הלאו�, סיכוני� בקרב מתבגרי�

  .ליטול סיכוני�
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נמצא הבדל , אמנ�. נאי המחקר לא נמצאו כתורמי� לניבוי הנכונות ליטול סיכוני� שוני�בניתוח זה ת

כ� שביו� הזיכרו לשואה קיימת נכונות רבה יותר ליטול , מובהק בי יו� הזיכרו לשואה לזמ ניטראלי

. כוני� אול� הצעד כולו לא תר� לשונות המוסברת של הנכונות לנטילת סי,סיכוני� מאשר בזמ ניטראלי

  .  ולפיכ� ה אינ מוצגותלא נמצאו אינטראקציות בי המשתני� השוני�, כמו כ

  .כפי שיוצג להל, בהמש� נערכו ניתוחי רגרסיה לכל תחו� סיכו בנפרד  

  

  הנכונות ליטול סיכוני� בנהיגה

גרסיה נער� ניתוח ר, על מנת לבחו מה� המשתני� התורמי� לניבוי הנכונות ליטול סיכוני� בנהיגה

כי נבדקה תרומת� של משתני� , יש לציי. המשתני� הוכנסו לרגרסיה בצעדי� שתוארו לעיל. היררכית

אול� מאחר וה� לא ; תדירות נהיגה וכיוצא בזה, כגו קיו� רישיו נהיגה, בלתי תלויי� הקשורי� בנהיגה

. וח הרגרסיה המוצג להלה� לא נכללו בנית, נמצאו משמעותיי� להסבר הנכונות ליטול סיכוני� בנהיגה

  . מציג את ממצאי הרגרסיה13לוח 
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  בנהיגהתוצאות ניתוח רגרסיה היררכית להסבר השונות בנכונות ליטול סיכוני�  :13לוח 

  

 הנכונות ליטול סיכוני� בנהיגה  

    β  t     ∆R
2

 

 ***05.    1צעד 

  ***4.34- 21.-  מגדר

  גיל

  

.01 .28  

 ***05.    2צעד 

ת הנהיגה לער� רלוונטיו
  העצמי

  

.22 4.55***  

  הזדהות ע� הלאו�

  

-.05 -1.04  

 01.    3צעד 

יו� הזיכרו� לשואה לעומת 
  זמ� ניטראלי

  

.10 1.58  

ל "יו� הזיכרו� לחללי צה
  לעומת זמ� ניטראלי

  

.04 .73  

אחרי המסע לפולי� לעומת 
  זמ� ניטראלי

  
  

-.03 -.55  

 *01.    4צעד 

 לער� רלוונטיות נהיגה

   מגדרXהעצמי
  

-.15 -2.42*  

F  6.54***   

R
2  .12***   

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

  

ליטול סיכוני� בנהיגה  מהשונות של הנכונות 12%מ הלוח עולה כי המשתני� הבלתי תלויי� הסבירו 

כ� שבני� , למגדר הנבדק נמצאה תרומה משמעותית בהסבר הנכונות ליטול סיכוני�. בקרב מתבגרי�

מידת הרלוונטיות של נהיגה לער� , כמו כ. מביעי� נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� בנהיגה מאשר בנות

כ� שככל , ליטול סיכוני� בנהיגההעצמי של הנבדקי� נמצאה כבעלת תרומה ייחודית להסבר הנכונות 

. כ� ה� מביעי� נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� בנהיגה, שנהיגה רלוונטית יותר לער� העצמי של הנבדקי�

  .תנאי המחקר לא נמצאו כתורמי� לניבוי הנכונות ליטול סיכוני� בנהיגה בניתוח זה, אול�
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 אינטראקציה בי הרלוונטיות של נהיגה לער� נמצאה, בניבוי הנכונות לנטילת סיכוני� בנהיגה, לבסו�

  .4כפי שמוצג בתרשי� , העצמי לבי מגדר הנבדק
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בני�  בנות 

 רלוונטיות גבוהה                                                                                                    רלוונטיות נמוכה

  

  

אינטראקציה בי� מגדר הנבדק לבי� הרלוונטיות של נהיגה לער� העצמי בניבוי הנכונות : 4תרשי� 

  ליטול סיכוני� בנהיגה

  

הרלוונטיות של נהיגה לער� ככל ש, בקרב בני�, מלמדת כי) 4תרשי� (בדיקת מקורות האינטראקציה 

. b=0.53, t(403)=4.93, p=.000הנכונות ליטול סיכוני� בנהיגה גבוהה יותר א� היא , העצמי גבוהה יותר

בקרב בנות לא נמצא קשר מובהק בי הרלוונטיות של נהיגה לער� העצמי לבי הנכונות ליטול , לעומת זאת

  .b=0.17, t(403)=1.40, p=.16סיכוני� בנהיגה 
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  הנכונות להשתמש בסמי�

  . לניבוי הנכונות להשתמש בסמי�  מציג  את ממצאי הרגרסיה14לוח 

   להשתמש בסמי�תוצאות ניתוח רגרסיה היררכית להסבר השונות בנכונות  :14לוח 

  

  בסמי�להשתמשהנכונות   

    β  t     ∆R
2

 

 ^015.    1צעד 

  *2.23- 11.-  מגדר

  גיל

  

   

 ***17.    2צעד 

וונטיות של סמי� לער� רל
  העצמי

  

.41 9.17***  

  הזדהות ע� הלאו�

  

-.09 -2.06*  

 ^015.    3צעד 

יו� הזיכרו� לשואה לעומת זמ� 
  ניטראלי

  

.10 1.75^  

ל "יו� הזיכרו� לחללי צה
  לעומת זמ� ניטראלי

  

.05 .86  

אחרי המסע לפולי� לעומת זמ� 
  ניטראלי

  
  

.13 2.43*  

 ***06.    4צעד 

 לער� סמי�וונטיות רל

 יו� הזיכרו� לשואה Xהעצמי
  )זמ� ניטראלי(לעומת ביקורת 

  

.32 4.64***  

 לער� סמי�רלוונטיות 

 אחרי מסע לפולי� Xהעצמי
  )זמ� ניטראלי(לעומת ביקורת 

  

.20 4.10***  

F  14.31***   

R
2  .26***   

                                                                              10. < p ^ ,001 .< p*** , 01  .< p**  ,05 .< p *  
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בסמי� בקרב להשתמש  מהשונות של הנכונות 26%מ הלוח עולה כי המשתני� הבלתי תלויי� הסבירו 

כ� שבני� , בהסבר הנכונות להשתמש בסמי�) p 055.=(למגדר הנבדק תרומה הנוטה למובהקות . מתבגרי�

 שכ תרומת ,� זאת יש לסייג הממצאי�ע. מאשר בנותמעט רבה יותר להשתמש בסמי� מביעי� נכונות 

  .בלבד 1%רגרסיה היא הצעד להסבר המודל ב

מידת הרלוונטיות של סמי� לער� העצמי של הנבדקי� נמצאה כבעלת תרומה ייחודית להסבר הנכונות 

כ� ה� מביעי� נכונות רבה , דקי�כ� שככל שסמי� רלוונטיי� יותר לער� העצמי של הנב, בסמי�להשתמש 

מידת ההזדהות של הנבדקי� ע� הלאו� תרמה לניבוי הנכונות ליטול , בנוס�. יותר להשתמש בסמי�

כ� שככל שהנבדקי� מזדהי� יותר ע� הלאו� ה� מביעי� נכונות נמוכה יותר , סיכוני� בקרב מתבגרי�

  .בסמי�להשתמש 

נמצא כתור� באופ שולי לניבוי הנכונות , מ ניטראליתנאי המחקר יו� הזיכרו לשואה בהשוואה לז

נבדקי� נוטי� להביע נכונות רבה יותר להשתמש , כ� שביו� הזיכרו לשואה, p=.08)(להשתמש בסמי� 

, ל"קבוצת המחקר יו� הזיכרו לחללי צה. בהשוואה לנבדקי� שענו על השאלו בזמ ניטראלי, בסמי�

קבוצת המחקר . תרומה מובהקת לניבוי הנכונות להשתמש בסמי�לא הניבה , בהשוואה לזמ ניטראלי

נמצאה כבעלת תרומה מובהקת לניבוי הנכונות להשתמש , בהשוואה לזמ ניטראלי, ששבה מהמסע לפולי

בהשוואה , נבדקי� מביעי� נכונות רבה יותר להשתמש בסמי�, כ� שלאחר המסע לפולי ,p=.015)(בסמי� 

יש לסייג הממצאי� בכ� שתרומת הצעד ברגרסיה הינה , אול�.  זמ ניטראלילנבדקי� שענו על השאלו ב

  ). p=.07(רק ע� נטייה למובהקות 

בניבוי הנכונות להשתמש בסמי� נמצאו שתי אינטראקציות מובהקות בי קבוצות המחקר , בנוס�

, בוצות המחקראינטראקציה אחת הי בי ק. כפי שיוצג להל, למידת הרלוונטיות של סמי� לער� העצמי

הרלוונטיות של השימוש בסמי� לער� לבי , )קבוצת ביקורת(יו� הזיכרו לשואה לעומת זמ ניטראלי 

  .5כפי שמוצג בתרשי� , העצמי
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רלוונטיות נמוכה  רלוונטיות גבוהה 

  

לבי� הרלוונטיות של  )זמ� ניטראלי(יו� הזיכרו� לשואה לעומת ביקורת   בי�אינטראקציה: 5 תרשי�

  ונות להשתמש בסמי�השימוש בסמי� לער� העצמי בניבוי הנכ

  

בקרב נבדקי� שסמי� רלוונטיי� לערכ� , מלמדת כי) 5תרשי�  (בדיקת מקורות האינטראקציה

ביו� הזיכרו לשואה נמצאה נכונות רבה יותר להשתמש בסמי� בהשוואה לזמ , העצמי במידה רבה יותר

וונטיי� לערכ� העצמי בקרב נבדקי� שסמי� רל, לעומת זאת. b=1.19, t(405)=4.34, p=.000, ניטראלי

ביו� הזיכרו לשואה נמצאה נכונות נמוכה יותר להשתמש בסמי� בהשוואה לזמ , במידה מועטה יותר

יו� בו מתקיימות בולטות מוות , ביו� הזיכרו לשואה, קרי. b=-.62, t(405)=2.04, p=.04, ניטראלי

מידה רבה יותר מביעי� נכונות רבה נבדקי� שסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי ב, ובולטות הזהות הלאומית

יותר להשתמש בסמי� ואילו נבדקי� שסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי במידה מועטה יותר מביעי� נכונות 

  ).שענו על השאלוני� בזמ ניטראלי(בהשוואה לנבדקי� מקבוצת הביקורת , נמוכה יותר להשתמש בסמי�

 תנאי המחקר שאחרי המסע לפולי היא בי, האינטראקציה השנייה שנמצאה ברגרסיה זו

  .6כפי שמוצג בתרשי� , הרלוונטיות של השימוש בסמי� לער� העצמילבי , בהשוואה לזמ ניטראלי
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     אחרי המסע לפולי�                                                            זמ� ניטראלי
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רלוונטיות נמוכה  רלוונטיות גבוהה 

  

לבי�  ,)זמ� ניטראלי(אחרי המסע לפולי�  לעומת ביקורת , תנאי המחקראינטראקציה בי� : 6 תרשי�

  נות להשתמש בסמי�הרלוונטיות של השימוש בסמי� לער� העצמי בניבוי הנכו

  

בקרב נבדקי� שסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי , מלמדת כי) 6תרשי�  (בדיקת מקורות האינטראקציה

, לאחר המסע לפולי נמצאה נכונות רבה יותר להשתמש בסמי� בהשוואה לזמ ניטראלי, במידה רבה יותר

b=2.05, t(405)=4.66, p=.000 .לערכ� העצמי במידה מועטה בקרב נבדקי� שסמי� רלוונטיי� , אול�

רק לאחר המסע , קרי. b=-.70, t(405)=1.62, p=.11, לא נמצא הבדל מובהק בי קבוצות המחקר, יותר

מביעי� נכונות רבה יותר להשתמש , נבדקי� שסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי במידה רבה יותר, לפולי

  .בסמי� בהשוואה לזמ ניטראלי

כי כוח של אינטראקציות אלו , יש לציי. נבדקו אינטראקציות משולשותנער� ניתוח נוס� בו , כאמור

בצעד . מאחר וניתוח הרגרסיה של משתני דמה מחייב הכנסת אינטראקציות זוגיות רבות, חלש יותר

 שונות מוסברת לנכונות ליטול 2%החמישי של  הרגרסיה התקבלו שתי אינטראקציות משולשות התורמות 

F=6.61, p=.000, R (� סיכוני� בשימוש בסמי
2
=.30

אינטראקציה משולשת של רלוונטיות של , האחת).   

-=β= -.16, t(ל לעומת זמ ניטראלי " יו� הזיכרו לחללי צהX הזדהות ע� הלאו� Xסמי� לער� העצמי 

2.45, p=.02(  , 7כפי שמוצג בתרשי�.  

  



 68 

0

1

2

3

יו� הזכרו� לחללי צה"ל                                                       זמ� ניטראלי

 �
מי

 ס
 !
 �

ני
כו

סי
ל 

טו
לי

ת 
נו
כו

נ

רלוונטיות נמוכה  הזדהות גבוהה רלוונטיות גבוהה   הזדהות גבוהה

רלוונטיות נמוכה  הזדהות נמוכה רלוונטיות גבוהה   הזדהות נמוכה

  

זמ� (ל לעומת ביקורת "ללי צהיו� הזיכרו� לח, תנאי המחקר בי�  משולשתאינטראקציה: 7 תרשי�

לבי� ההזדהות ע� הלאו� בניבוי הנכונות , לבי� הרלוונטיות של השימוש בסמי� לער� העצמי ,)ניטראלי

  להשתמש בסמי�

  

בקרב נבדקי� שסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי , מלמדת כי) 7תרשי�  (בדיקת מקורות האינטראקציה

ל קיימת נכונות רבה "ביו� הזיכרו לחללי צה, ה נמוכהבמידה רבה יותר וה� מזדהי� ע� הלאו� במיד

אול� בקרב נבדקי� . b=1.29, t(390)=2.15, p=.03, יותר להשתמש בסמי� בהשוואה לזמ ניטראלי

אי הבדל , א� ה� מזדהי� ע� הלאו� במידה רבה, שסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי במידה רבה ג� כ

ההזדהות ע� , קרי. b=.10, t(390)=.22, p=.83, ני� השוני�במידת הנכונות להשתמש בסמי� בי הזמ

ל בקרב אלו שסמי� רלוונטיי� לערכ� "הלאו� מיתנה את הנכונות ליטול סיכוני� ביו� הזיכרו לחללי צה

  .העצמי

יו� הזיכרו לחללי , לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בנכונות להשתמש בסמי� בזמני� השוני�, כמו כ

בי א� ה� , בקרב נבדקי� שסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי במידה מועטה, טראליל לעומת זמ ני"צה

ובי א� ה� מזדהי� ע� הלאו� במידה , b= -.37, t(390)=.67, p=.50, מזדהי� במידה מועטה ע� הלאו�

  .b=.57, t(390)=1.05, p=.29, רבה
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 הזדהות ע� Xר� העצמי רלוונטיות של סמי� לע: התקבלה אינטראקציה משולשת נוספת, באופ דומה

בעבור , )β= -.13, t=-2.62, p=.009(לאחר המסע לפולי לעומת זמ ניטראלי ,  תנאי המחקרXהלאו� 

  . 8כפי שמוצג בתרשי� ,  הנכונות להשתמש בסמי�
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רלוונטיות נמוכה  הזדהות גבוהה רלוונטיות גבוהה   הזדהות גבוהה

רלוונטיות נמוכה  הזדהות נמוכה רלוונטיות גבוהה   הזדהות נמוכה

  

לבי�  ,לאחר המסע לפולי� לעומת זמ� ניטראלי, תנאי המחקר בי�  משולשתאינטראקציה: 8 תרשי�

בניבוי הנכונות להשתמש  לבי� ההזדהות ע� הלאו�, השימוש בסמי� לער� העצמיהרלוונטיות של 

  בסמי�

  

בקרב נבדקי�  , בדומה לממצאי� קודמי�,מלמדת כי) 8תרשי�  (בדיקת מקורות האינטראקציה

לאחר המסע , שסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי במידה רבה יותר וה� מזדהי� ע� הלאו� במידה נמוכה

 ,b=2.91 , t(390)=4.13, ונות רבה יותר להשתמש בסמי� בהשוואה לזמ ניטראלילפולי קיימת נכ

p=.000 .א� ה� מזדהי� ע� , אול� בקרב נבדקי� שסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי במידה רבה ג� כ

 ,b=.53, t(390)=.67, אי הבדל במידת הנכונות להשתמש בסמי� בי הזמני� השוני�, הלאו� במידה רבה

p=.51  .בקרב אלו , קרי ההזדהות ע� הלאו� מיתנה את הנכונות ליטול סיכוני� לאחר המסע לפולי

  .שסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי
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לאחר המסע לפולי , לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בנכונות להשתמש בסמי� בזמני� השוני�, כמו כ

בי א� ה� מזדהי� , ה מועטהבקרב נבדקי� שסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי במיד, לעומת זמ ניטראלי

, ובי א� ה� מזדהי� ע� הלאו� במידה רבה, b= -.83, t(390)=.99, p=.32, במידה מועטה ע� הלאו�

b=.52, t(390)=.65, p=.52.  

  

  הנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול

  . מציג  את ממצאי הרגרסיה  לניבוי הנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול15לוח 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 71 

   בשתיית אלכוהולתוצאות ניתוח רגרסיה היררכית להסבר השונות בנכונות ליטול סיכוני�  :15לוח 

 

 הנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול  

    β  t     ∆R
2

 

 ***12.    1צעד 

  ***7.16- 34.-  מגדר

  גיל

  

-.01 -.14  

 ***10.    2צעד 

רלוונטיות של אלכוהול לער� 
  העצמי

  

.32 7.22***  

  הזדהות ע� הלאו�

  

-.05 -1.06  

 ^01.    3צעד 

יו� הזיכרו� לשואה לעומת 
  זמ� ניטראלי

  

.14 2.51**  

ל "יו� הזיכרו� לחללי צה
  לעומת זמ� ניטראלי

  

.08 1.55  

אחרי המסע לפולי� לעומת 
  זמ� ניטראלי

  

.08 1.48  

F  17.13***   

R
2  .23***   

                                                                           10. < p^  ,001 .< p*** , 01  .< p**  ,05 .< p *  

  

 מהשונות של הנכונות ליטול סיכוני� בשתיית 23%מ הלוח עולה כי המשתני� הבלתי תלויי� הסבירו 

, יטול סיכוני� בשתיית אלכוהוללמגדר הנבדק תרומה ייחודית בהסבר הנכונות ל. אלכוהול בקרב מתבגרי�

  .כ� שבני� מביעי� נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול מאשר בנות

מידת הרלוונטיות של אלכוהול לער� העצמי של הנבדקי� נמצאה כבעלת תרומה ייחודית להסבר 

כ� , עצמי של הנבדקי�כ� שככל שאלכוהול רלוונטי יותר לער� ה, הנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול

  .ה� מביעי� נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול

נמצא כבעל תרומה מובהקת , )זמ ניטראלי(לעומת קבוצת ביקורת , תנאי המחקר יו� הזיכרו לשואה

 נבדקי� מביעי� נכונות רבה, כ� שביו� הזיכרו לשואה, להסבר הנכונות לנטילת סיכוני� בשתיית אלכוהול

יש , ע� זאת. בהשוואה לנבדקי� שענו על השאלו בזמ ניטראלי, יותר ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול
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שכ תרומת הצעד כולו לניבוי הנכונות לנטילת סיכוני� בשתיית , להתייחס בזהירות מסוימת לממצא זה

  ). p=.08( ע� נטייה בלבד למובהקות 1%אלכוהול הוא 

  

  �הנכונות ליטול סיכוני� במי

  . מציג  את ממצאי הרגרסיה לניבוי הנכונות ליטול סיכוני� ביחסי מי16לוח 

  במי�תוצאות ניתוח רגרסיה היררכית להסבר השונות בנכונות ליטול סיכוני�  :16לוח 

  

 הנכונות ליטול סיכוני� במי�  

    β  t     ∆R
2

 

 ***52.    1צעד 

  ***20.81- 72.-  מגדר

  גיל

  

-.01 -.37  

 ***02.    2צעד 

רלוונטיות של יחסי מי� לער� 
  העצמי

  

.17 4.40***  

  הזדהות ע� הלאו�

  

-.05 -1.35  

 01.    3צעד 

יו� הזיכרו� לשואה לעומת 
  זמ� ניטראלי

  

-.01 -.33  

ל "יו� הזיכרו� לחללי צה
  לעומת זמ� ניטראלי

  

.05 1.30  

אחרי המסע לפולי� לעומת 
  זמ� ניטראלי

  

-.04 -1.05  

F  70.04***   

R
2  .55***   

                                                                           10. < p^  ,001 .< p*** , 01  .< p**  ,05 .< p *  

  

 מהשונות של הנכונות ליטול סיכוני� במי 55%מ הלוח עולה כי המשתני� הבלתי תלויי� הסבירו 

אשר לו תרומה ייחודית משמעותית , ת המוסברת קשורה למגדר הנבדק מהשונו52%. בקרב מתבגרי�

. כ� שבני� מביעי� נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� במי  מאשר בנות, בהסבר הנכונות ליטול סיכוני� במי

מידת הרלוונטיות של מי לער� העצמי של הנבדקי� נמצאה כבעלת תרומה להסבר הנכונות ליטול , בנוס�

כ� ה� מביעי� נכונות רבה יותר , כ� שככל שמי רלוונטי יותר לער� העצמי של הנבדקי�, יסיכוני� במ
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בניתוח זה קבוצות המחקר לא נמצאו כבעלות תרומה לניבוי הנכונות ליטול סיכוני�  .ליטול סיכוני� במי

  . ולפיכ� ה אינ מוצגותלא נמצאו אינטראקציות בי המשתני� השוני�, כ. במי

  

  2 ממצאי מחקר �סיכו   

אירועי� בה� מובלט ה , השערת המחקר טענה כי קרבה לימי זיכרו לאומיי� ולהשתתפות במסע לפולי

ג� כשהסיכו רלוונטי לערכ� , תפחית את נכונות� של מתבגרי� ליטול סיכו, נושא המוות וה הלאומיות

כאשר המוות מורחק מהמודעות , זאת בהשוואה לנכונות רבה יותר ליטול סיכו בזמני� אחרי�. העצמי

. להתמודדות ע� החרדה הלא מודעת ממוותDistal Defenses) (ונטילת הסיכו מהווה אמצעי הגנה שניוני  

עליה בנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול ניכרה יו� הזיכרו לשואה בעקבות , בניגוד להשערת המחקר

,  אול�.עליה בנכונות להשתמש בסמי�ניכרה סע לפולי ההשתתפות במלאחר ואילו , לעומת זמ ניטראלי

, בנוס�. בנכונות ליטול סיכוני�מובהק לא נמצא הבדל , שאר קבוצות המחקר ובתחומי הסיכו השוני�בכל 

יחסי מי וכ בציו הכללי של הנכונות לנטילת , שימוש בסמי�, שתיית אלכוהול, נהיגה, בכל תחומי הסיכו

כ� שבני� מביעי� נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� , לי� מובהקי� בי בני� לבנותנמצאו הבד, סיכוני�

   .כמשוער, מאשר בנות

ככל שתחו� הסיכו רלוונטי יותר לערכו העצמי של , בכל תחומי הסיכו מניתוחי הרגרסיה עולה כי   

נמצאו הבדלי� , גה בהקשר של נהי. באותו התחו�הנבדק כ� הוא מביע נכונות רבה יותר ליטול סיכוני�

, מגדריי� בקשר המוצג לעיל בי הרלוונטיות של הנהיגה לער� העצמי לבי הנכונות ליטול סיכוני� בנהיגה

, כ� שרק בקרב בני� ככל שהנהיגה רלוונטית יותר לער� העצמי כ� הנכונות ליטול סיכוני� בנהיגה עולה

במחקר זה רק בנכונות לשימוש בסמי� , 1 בשונה מממצאי מחקר, כמו כ. קשר שאיננו קיי� בקרב בנות

כ� , נמצא כי ככל שהזדהותו של  הנבדק ע� הלאו� גבוהה יותר, ובציו הכללי של הנכונות לנטילת סיכוני�

  .קשר זה לא נמצא בתחומי הסיכו האחרי�. הוא מביע נכונות נמוכה יותר ליטול סיכוני�

, � רלוונטיי� במידה רבה יותר לערכ� העצמיכי בקרב נבדקי� שסמי, הממצאי� מלמדי�, בנוס�     

  .הנכונות להשתמש בסמי� ביו� הזיכרו לשואה ולאחר מסע לפולי רבה יותר מאשר בזמ ניטראלי

בקרב נבדקי� שסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי במידה רבה יותר וה� מזדהי� ע� הלאו� במידה , כמו כ

 לפולי קיימת נכונות רבה יותר להשתמש בסמי� ל  ולאחר המסע"ביו� הזיכרו לחללי צה, נמוכה

א� ה� , בקרב נבדקי� שסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי במידה רבה ג� כ, אול�. בהשוואה לזמ ניטראלי

, קרי. אי הבדל במידת הנכונות להשתמש בסמי� בי הזמני� השוני�, מזדהי� ע� הלאו� במידה רבה

ל  ולאחר המסע לפולי "יטול סיכוני� ביו� הזיכרו לחללי צהההזדהות ע� הלאו� מיתנה את הנכונות ל

  .בקרב אלו שסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי
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תנאי הניסוי לא נמצאו כבעלי תרומה מובהקת בהסבר הנכונות ליטול סיכוני� , בניגוד למשוער    

  .יחסי מי ובציו הכללי של הנכונות לנטילת סיכוני�, בנהיגה

תחת בולטות מוות המועלית , על הבדלי� מסוימי� בנכונות ליטול סיכוני� מורי� 2ממצאי מחקר   

 שיוצג 3מחקר . אול� ללא איו� אישי, למודעות בנוכחות ימי זיכרו לאומיי� ומסע בעקבות זיכרו השואה

בתקופה בה קיימת בולטות מוות לאומית בשל הקרבה למלחמה , עוסק באיו� ממשי על החיי�, להל

  . שבי הדרו� היו נתוני� תחת ירי טילי�בה תו, בישראל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 75 

  3מחקר 

על , לבחו את תפקיד של תפיסות עול� לאומיות בהשפעת בולטות מוות מציאותית, מטרת מחקר זה

מלחמה בה תושבי , "מבצע עופרת יצוקה" בח זאת ע� תו� 3מחקר . הנכונות ליטול סיכוני� בקרב בני נוער

 לעיר, הפלשתינאיתתחומי הרשות ל נכנס ל"בעוד צה, היו נתוני� תחת ירי רקטות אינטנסיבידרו� האר' 

במחקר זה נאספו נתוני� בקרב בני נוער במהל� חודש לתו� .  ונלח� ברחובותיה בכוחות החמאס,עזה

בני נוער המתגוררי� ) 1: (בהתא� לרמת החשיפה שלה� לאיו� המוות, באזורי� שוני� באר', הלחימה

) 2. (שקדמו למלחמה) 2008 2000( שני� 8  וכ במהל� כ, אזורי� שהיו תחת ירי טילי� במלחמה האחרונהב

בני נוער המתגוררי� ) 3. (בני נוער המתגוררי� באזורי� שהיו נתוני� תחת ירי רק במהל� המלחמה האחרונה

ארו� , איו� מוות ממשיבקרב בני הנוער שהיו חשופי� ל.  באזורי� שלא היו תחת ירי במלחמה האחרונה

, בקרב בני נוער שלא היו נתוני� לאיו� מוות ממשי. נער� תפעול בולטות מלחמה בלבד, טווח או קצר טווח

, תפעול בולטות מלחמה: נערכו שלושה תפעולי� שוני�, והיו חשופי� לאירועי המלחמה בכלי התקשורת בלבד

תפעול בולטות מלחמה נער� על מנת לבחו בולטות  ).קבוצת ביקורת(תפעול בולטות מוות ותפעול אברסיבי 

איסו� הנתוני� . על המוות והאובד הכרוכי� בה, חשיפה למאורעות המלחמהמוות מציאותית הכרוכה ב

ממוות עדיי נמצאת אול� החרדה , לאחר שהאיו� הממשי על החיי� הופסק, נער� בסמו� לתו� המלחמה

בקרב נבדקי� שלא נחשפו .  לתפעול בולטות מוות באופ מעבדתיזאת בכדי לבחו תהלי� המקביל; במודעות

על מנת שנוכל להשוות בי בולטות מוות מעבדתית לבולטות , לאיו� חיי� ממשי תפעלנו ג� בולטות מוות

  . מוות מציאותית העשויה לעלות מתפעול בולטות מלחמה

, אלכוהול, בתחומי� של נהיגה, דמי�כבמחקרי� קו, כלל הנבדקי� ענו על שאלו הנכונות ליטול סיכוני�  

  .נטילת סיכוני�חושב עבור� ג� ציו כללי למי לא מוג ו, שימוש בסמי�

 שאלת מחקרבחרנו בניסוח ,  מאחר ולא נית היה לשער השערה בהסתמ� על ידע המצוי בספרות

  :כלהל

 החשיפה הקשורי� לרמת, א� יהיו הבדלי� בי הנבדקי� בנכונות ליטול סיכוני� שוני�ה .1

ייטו ליטול   באופ ממוש� הא� נבדקי� שהיו חשופי� לאיו� ממשי על חייה�,קרי? למוות

 באופ זמני ובאופ שונה שהיו חשופי� לאיו� ממשי על חייה� באופ שונה מנבדקי� סיכוני�

א� לא היו חשופי� לאיו� ממשי על ,  שנחשפו לבולטות מוות שיצרה המלחמהמנבדקי� 

  ?חייה�

  

 כי בני� שיערנו, וכפי ששוער במחקרי� קודמי�, ס להבדלי� מגדריי� בנכונות לנטילת סיכוני�בהתייח

 .ידווחו על נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� לעומת בנות
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  שיטה

 287(מרבית הנבדקי� היו תלמידי תיכו , בעת איסו� הנתוני�.  מתבגרי�311במחקר השתתפו : נבדקי� 

בודדי� למדו ; ) מהמדג�15%(' ובכיתות יא)  מהמדג�74%(' די� בכיתות יבהלומ, ) מהמדג�92%המהווי� 

 3%( חיילי� 9  ו)  מהמדג�1%( נבדקי� בשירות לאומי 3השתתפו במחקר , בנוס�).  מהמדג�1%(' בכיתה י

 ,M=17.61 ( 17.5כאשר הגיל הממוצע של הנבדקי� היה , 20  ל16טווח הגילאי� נע בי ). מהמדג�

SD=0.61 .(לקבוצות המחקר בהתא� לאזור מגוריה� וחשיפתו לאיו� ירי טילי� השתייכו בדקי� הנ

  :ועברו תפעולי� שוני� כדלקמ, מהבמהל� המלח

 נבדקי� שהתגוררו בעוט� עזה 64 לקבוצה זו נדגמו    חשיפה ממושכת לירי בולטות מלחמה .1

ובמהל� " פרת יצוקהמבצע עו"שהיו חשופי� לירי רקטות ממוש� במהל� , ומועצה אזורית אשכול

 .בקבוצה זו תופעלה בולטות מלחמה;  שני� טר� המבצע8  כ

,   נבדקי� שהתגוררו באשדוד והסביבה63 לקבוצה זו נדגמו   חשיפה זמנית לירי בולטות מלחמה .2

בקבוצה זו תופעלה בולטות ; לראשונה" מבצע עופרת יצוקה"והיו חשופי� לירי טילי� במהל� 

 .מלחמה

, במרכז האר' ובחיפה   נבדקי� שהתגוררו62 לקבוצה זו נדגמו  לא חשיפה ליריל בולטות מלחמה  .3

 .בקבוצה זו תופעלה בולטות מלחמה; ולא נחשפו לאיו� ירי טילי� במלחמה

ולא , באזור השרו ובחיפה, שהתגוררו במרכז האר' נבדקי� 60לקבוצה זו נדגמו   בולטות מוות .4

 .זו תופעלה בולטות מוותבקבוצה ; נחשפו לאיו� ירי טילי� במלחמה

, באזור השרו ובחיפה, שהתגוררו במרכז האר' נבדקי� 60 לקבוצה זו נדגמו  )ביקורת(אברסיבי  .5

 .בקבוצה זו תופעל נושא אברסיבי; ולא נחשפו לאיו� ירי טילי� במלחמה

   .17  לוחב מוצגת,  לעילתמתואר ההתפלגות הנבדקי� לקבוצות המחקר

  על פי מידת החשיפה לירי טילי� וסוג התפעול,  לקבוצות המחקרהתפלגות הנבדקי� :17 לוח

  

  סוג התפעול
  

  מידת החשיפה לירי טילי�

  ללא חשיפה לירי  חשיפה זמנית לירי  חשיפה ממושכת לירי  

 62 63 64  בולטות מלחמה

  60       בולטות מוות

  60        אברסיבי
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  .18דמוגרפיי� מוצגת בלוח פי משתני� התפלגות הנבדקי� מקבוצות המחקר השונות על 

  המשתני� הדמוגרפיי� על פי קבוצות המחקר) שכיחות ואחוזי�(התפלגות  :18לוח 
  

    מחקרהקבוצות   

בולטות   
! מלחמה
חשיפה 
ממושכת 

  לירי
(N =64) 

בולטות 
! מלחמה
חשיפה 

  זמנית לירי 
(N=65) 

בולטות 
! מלחמה

ללא חשיפה 

 N) לירי

=62) 

בולטות 
  מוות

(N =60) 

אברסיבי 
  )ביקורת(

(N =60) 

χχχχ²  

  

 ns ,2.60            מגדר

  (52%) 31 (47%) 28 (58%) 36 (49%) 32 (58%) 37      בני�

   (48%) 29 (53%) 32 (42%) 26 (51%) 33 (42%) 27     בנות

 ***37.27            אר  לידה

  (88%) 53 (87%) 52  (89%) 55 (54%) 35 (89%) 57  ישראל 

   (10%) 6 (12%) 7 (11%) 7 (42%) 27 (9%) 6    אחר

 **25.26       הורי�

   (88%) 53 (82%) 49 (81%) 50 (66%) 43 (91%) 58   נשואי�

   (10%) 6 (18%)11 (15%) 9 (23%) 15 (8%) 5   גרושי�

       (3%) 2 (11%) 7 (2%)1   אחר

 ***29.26        כלכלי מצב

   (87%) 52  (67%) 40 (73%) 45 (46%) 30 (52%) 33   טוב

   (12%) 7 (28%) 17 (24%) 15 (35%) 23  (44%) 28   ממוצע

   (2%) 1 (3%) 2 (3%) 2 (9%) 6 (2%) 1   לא טוב

 ***33.72        דתיות

   (77%) 46 (73%) 44 (87%) 54 (45%) 29 (83%) 53  חילוני 

   (23%) 14 (27%) 16 (11%) 7 (43%) 28 (17%) 11  מסורתי 

       - (3%) 2 -     דתי 

יו� ריש

  נהיגה
 

  
    

51.94*** 

   (77%) 46 (58%) 35 (65%) 40 (18%) 12 (41%) 26  יש

   (23%) 14 (42%) 25 (35%) 22 (82%) 53 (59%) 38  אי

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

  

  
, לעומת זאת. מגדר שווה בי קבוצות המחקר כי התפלגות קבוצות המחקר על פי, מ הלוח נית לראות    

 מהנבדקי� 90% במרבית קבוצות המחקר כ. במשתני� דמוגרפי� אחרי� קיי� שוני בי קבוצות המחקר

 אינ� ילידי 40% ירי כואילו בקבוצה של חשיפה זמנית ל,  ילידי מדינות אחרות10% ו, הינ� ילידי ישראל
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ואחוז גבוה יותר של נבדקי� שציינו , בקבוצה זו יש אחוז גבוה יותר של ילדי� להורי� גרושי�, כ. האר'

וכ אחוז גבוה יותר של נבדקי� המגדירי� עצמ� ; )מלבד נשואי� או גרושי�(שהוריה� בעלי סטטוס אחר 

דווח על מצב כלכלי פחות טוב לעומת הדיווח ) מוש�זמני או מ(בקבוצות שנחשפו לירי , בנוס�.  כמסורתיי�

כי נתוני� אלו , יש לציי). אברסיבי; בולטות מוות; ללא ירי, בולטות מלחמה(של נבדקי� בקבוצות אחרות 

לבי תושבי , שנחשפו לירי במלחמה, דמוגרפיי� בי תושבי הדרו� עולי� בקנה אחד ע� ההבדלי� הסוציו

, בקבוצות שנחשפו לירי, כמו כ. הווי� את שלושת קבוצות המחקר הנוספותשלא נחשפו לירי ומ, המרכז

יש אחוז גבוה יותר של נבדקי� שאינ� בעלי רישיו נהיגה בהשוואה לקבוצות , שנדגמו באזור הדרו�

, יתכ והסיבה לכ� קשורה בהבדלי� הכלכליי� בי הקבוצות השונות.  שנדגמו באזור מרכז האר', האחרות

  מהנבדקי� תלמידי 50% בעוד ובשתי הקבוצות שנחשפו לירי כ. ות הגילאית בי הקבוצותא� ג� בשונ

. 'הרי שבשלושת הקבוצות שלא נחשפו לירי כלל הנבדקי� מכיתה יב',  תלמידי כיתה יב50% וכ' כיתה יא

  . בכדי לבטל הטיה הקשורה בפער זה הוכנס המשתנה גיל לכל ניתוחי הרגרסיות כמשתנה מפקח

  

  :מחקרכלי ה

אלפא קרונב� שהתקבלה במחקר .  1כמפורט במחקר  !שאלו� לבדיקת רלבנטיות ההתנהגות לער� העצמי

אלפא קרונב� שהתקבלה . 0.83אלפא קרונב� שהתקבלה עבור נהיגה בלבד . 0.93 הפריטי� 20הנוכחי עבור 

א קרונב� שהתקבלה  ואילו אלפ0.91אלפא קרונב� שהתקבלה עבור סמי� בלבד  .0.89עבור אלכוהול בלבד 

  .0.94עבור מי בלבד 

  

ירי רק , ללא ירי(מאזורי� ע� חשיפה שונה לירי רקטות , לשלוש קבוצות מחקר ! שאלו� בולטות מלחמה

השאלו מורכב משני פריטי� פתוחי� שניבנו . הועבר שאלו זה) ירי ממוש� מזה שני�, בתקופת המלחמה

 המטרה של השאלו הייתה .דומה לשאלות בולטות מוותונוסחו באופ , לצור� תפעול בולטות מלחמה

באופ דומה להעלאת (מלחמה  המחשבות והרגשות הקשורי� ללאזכר את נושא המלחמה ולהעלות למודע

בהתא� לחשיפה , זאת מתו� הנחה כי אזכור המלחמה מעורר בולטות מוות ברמות שונות. )המודעות למוות

  . של הנבדקי� לאיו� על חייה�

        : השאלות ה

תאר באופ מפורט "). מבצע עופרת יצוקה("לפני זמ לא רב התנהלה מלחמה בדרו� האר' ובעזה  •

  .ככל האפשר את התחושות שהיו ל� בתקופת המלחמה

 .תאר את המחשבות שליוו אות� במהל� המלחמה ולאחריה •

  



 79 

).  The mortality attitudes personality survey)Rosenblat et al., 1989 שאלו� לתפעול בולטות המוות 

לקבוצת מחקר . נית שאלו זה,  נבדקי� הגרי� באזורי� שאינ� תחת ירי רקטות, לקבוצת מחקר רביעית

תיאור השאלוני� כמפורט בפרק .  נית שאלו אברסיבי, הגרי� א� ה� באזורי� שאינ� תחת ירי, חמישית

  . 1השיטה במחקר 

  

  .1כמפורט בפרק השיטה במחקר , ולטות מוות ואברסיבי מטלה הניתנת לאחר ב–מטלת הסחה 

  

אלא שבשאלו זה , 1כמפורט במחקר ). 2000, ארי ופינדלר  ב–טאובמ (שאלו� נכונות לנטילת סיכוני� 

 6 בה� ישנ� 2  ו1להבדיל ממחקרי� ,  פריטי� בתחו� נטילת סיכוני� בנהיגה5( פריטי� בלבד 17קיימי� 

אלפא קרונב� . 0.88קרונב� שהתקבלה במחקר הנוכחי עבור כלל תחומי הסיכו אלפא ). פריטי� לתחו� זה

אלפא קרונב� שהתקבלה עבור נטילת סיכוני� בשימוש . 0.74שהתקבלה עבור נטילת סיכוני� בנהיגה 

אלפא קרונב�  .0.86אלפא קרונב� שהתקבלה עבור נטילת סיכוני� בשתיית אלכוהול .  0.86בסמי� 

  .0.74ת סיכוני� ביחסי מי  שהתקבלה עבור נטיל

  

במחקר הנוכחי התקבלה . 1כמפורט במחקר . )2000, כ'(  National Identificationלאומיתשאלו� הזדהות 

   .0.80אלפא קרונב� של ציוני התק

  

  .שאלות פרטי רקע הרלוונטיות לתקופת המלחמה, בנוס�; 1כמפורט במחקר   שאלו� פרטי� דמוגרפי�

  

ובמהל� חודש לסיומה הועברו שאלוני מחקר באזורי� שוני� באר' על פי רמת , חמה ע� תו� המל:הלי�

, עוט� עזה ומועצה אזורית אשכול) 1: (שלושת האזורי� השוני�. החשיפה שלה� לבולטות המוות במלחמה

וכ סבלו מירי רקטות " מבצע עופרת יצוקה"שתושביה� היו נתוני� תחת ירי רקטות אינטנסיבי במהל� 

שתושביה� היו , אשדוד והסביבה) 2. (ות משתנה במהל� כשמונה שני� לפני פרו' המלחמה הנוכחיתבתדיר

, מרכז האר' וחיפה) 3. (לראשונה, "מבצע עופרת יצוקה"במהל� ") טילי גראד("נתוני� תחת ירי רקטות 

ררה שתושביה� לא היו נתוני� תחת איו� ירי רקטות במהל� המלחמה והחשיפה לבולטות המוות שעו

נערכו פגישות אישיות , לצור� העברת השאלוני� אותרו עוזרי מחקר .המלחמה הייתה תקשורתית בלבד

עוזרי המחקר נתבקשו לקבל הסכמת בני הנוער . עימ� וה� תודרכו בקפידה אודות אופ איסו� הנתוני�

ריה� לא הביעו השתתפו במחקר בני נוער שניאותו לענות על השאלוני� ושהו. והוריה� להשתתפות במחקר

בו הורה שאיננו מסכי� מתבקש להחזיר את הטופס " הבעת התנגדות"באמצעות טופס (התנגדות לכ� 
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השימוש בו יעשה לצורכי מחקר בלבד וסודיות , הובהר שהשאלו הוא אנונימי). חתו� לצוות המחקר

אי תשובה נכונה , נאמר לנבדקי� כי עליה� להשיב לפי דעותיה� והרגשת� האישית. התשובות מובטחת

מחשבות ורגשות שעלו אצל� , ע� תו� המענה נית היה לשוחח ע� עוזרי המחקר על שאלות. או לא נכונה

חולקו , לבסו�. נית לה� מספר הטלפו האישי של עורכת המחקר, בנוס�. בעקבות המענה על השאלו

כשבולטות , "ע עופרת יצוקהמבצ"כלל הנתוני� נאספו במהל� חודש לאחר סיו� . לנבדקי� דברי מתיקה

שכ הדי המלחמה והעיסוק התקשורתי בה הותירו אותה בתודעה האישית , המלחמה עדיי היתה גבוהה

  .והציבורית

בקרב נבדקי� שהתגוררו באזור שהיה תחת ירי ממוש� של שני� או :  וסוג התפעולקבוצות המחקר  

נבדקי�   .  נער� תפעול של בולטות מלחמה  דנבדקי� שהתגוררו באזור שהיה תחת ירי בזמ המלחמה בלב

ועברו תפעול , חולקו באופ אקראי לשלוש קבוצות מחקר, שהתגוררו באזור ללא ירי במלחמה הנוכחית

 קבוצות 5באופ שכזה נוצרו ). קבוצת ביקורת(או תפעול בולטות מוות או תפעול אברסיבי , בולטות מלחמה

קבוצה אחת מהמרכז עברה תפעול , עברו תפעול בולטות מלחמה, מאזורי� שוני�, שלוש קבוצות: מחקר

  . שימשה כקבוצת ביקורת, מהמרכז, בולטות מוות וקבוצה חמישית

הנבדקי� קיבלו . כלל הנבדקי� ענו על שאלו נכונות לנטילת סיכוני�, לאחר התפעולי� השוני�  

ה ליצור הזדהות רבה ככל הנית במטר, א� הזהי� בתוכנ�, בהתא� למינ�, שאלוני� בלשו זכר או נקבה

תפעול בולטות ; שאלו רלבנטיות ההתנהגות לער� העצמי: סדר העברת השאלוני�. ע� ההיגדי� בשאלו

שאלו ; )שאלו הסחה(שאלו רגשות ; )קבוצת ביקורת(מלחמה או תפעול בולטות מוות או נושא אברסיבי 

, המענה על השאלו אר� כעשרי� דקות.  דמוגרפישאלו; שאלו הזדהות לאומית; נכונות לנטילת סיכוני�

  .97%ושיעור ההיענות להשתתפות במחקר עמד על , הנבדקי� השתתפו במחקר ללא תמורה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 81 

  ממצאי�

, סמי�שימוש ב, במחקר הנוכחי נבדקה הנכונות של מתבגרי� לנטילת סיכוני� כללית ובתחומי� של נהיגה

בולטות מוות מציאותית בסמו� שוואה בי רמות שונות של חשיפה לתו� ה, אלכוהול ויחסי מישתיית 

מתו� הזדהות של תושבי המדינה , תקופה שאופיינה ג� בבולטות הזהות הלאומית,  בישראללתו� מלחמה

נבדקו הקשרי� בי משתני� אישיי� ועמדות לבי הנכונות ליטול , כמו כ. ע� צדקת המלחמה באותה העת

  .להלכפי שיוצג , סיכוני�

  

   על פי קבוצה ומגדרנכונות לנטילת סיכוני�הבדלי� ב

הקשורי� לרמת , שאלת המחקר הייתה הא� יהיו הבדלי� בי הנבדקי� בנכונות ליטול סיכוני� שוני�

הא� נבדקי� שהיו חשופי� לאיו� ממשי על חייה� יגיבו באופ שונה מנבדקי� שנחשפו . החשיפה למוות

הא� הנכונות ליטול סיכוני� ? א� לא היו חשופי� לאיו� ממשי על חייה�, לבולטות מוות שיצרה המלחמה

כאמצעי להתמודדות ע� החרדה , או דווקא תגבר בעקבות כ�, תתמת בעקבות חשיפה לאיו� חיי� ממשי

  .מפני המוות

שבו המשתני� הבלתי תלויי� היו קבוצת , כיווני  דו) ANOVA( השערה נבדקה בעזרת ניתוח שונותה  

ללא ; חשיפה זמנית לירי ותפעול בולטות מלחמה; חשיפה ממושכת לירי ותפעול בולטות מלחמה(מחקר 

ללא חשיפה לירי ותפעול ; ללא חשיפה לירי ותפעול בולטות מוות; חשיפה לירי ותפעול בולטות מלחמה

גורמי   רבוניתוח שונות , עבור הציו הכולל של הנכונות ליטול סיכוני�) בנות, בני�( מגדר X) אברסיבי

)MANOVA (שבו המשתני� הבלתי תלויי� היו קבוצת מחקר האמורות לעיל , דו כיווני X  מגדר)בני� ,

סטיות ומציג את הממוצעי� , בהמש�, 19 לוח). מי, אלכוהול, סמי�, נהיגה( תחומי הסיכו 4עבור ) בנות

  .וכ עבור כלל המדג�, הכללי של הנכונות לנטילת סיכוני� על פי קבוצה ומגדרציו ההתק עבור 

 =F(1,300), ניתוח השונות לגבי הנכונות הכללית ליטול סיכוני� העלה אפקט מובהק למגדר הנבדק  

45.62, p=.000, η
2
מדווחי� על נכונות גבוהה יותר ליטול סיכוני� ) M=3.67, SD=.13(כ� שבני�  ,  13.=

 ,F(4,300)= 1.49, p=.21בהק לקבוצה בניתוח זה לא נמצא אפקט מו). M=2.42, SD=.14(מאשר בנות 

η
2
F(4,300)= 2.67, p=.03, η, נמצאה אינטראקציה מובהקת בי קבוצה למגדר, אול�. 02.=

2
=.03  .

בניתוח השונות של הנכונות . נערכו ניתוחי שונות לבני� ולבנות בנפרד, לבדיקת מקורות האינטראקציה

 ,F(4,163)=.96, p=.43, ט עיקרי מובהק לקבוצהלא נמצא אפק, הכללית לנטילת סיכוני� בקרב בני�

η
2
נמצא אפקט עיקרי , בניתוח השונות של הנכונות הכללית לנטילת סיכוני� בקרב בנות, אול�. 02.=
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F(4,145)=3.49, p=.01, η, מובהק לקבוצה
2
לצור� בדיקת מקורות האפקט העיקרי המובהק . 09.=

נערכה בדיקת , ללית  ליטול סיכוני� בקרב בנותשהתקבל עבור המשתנה קבוצות המחקר בנכונות הכ

בניתוח זה נמצא הבדל . להשוואת כל קבוצת ניסוי מול קבוצת הביקורת) Simple contrasts(קונטרסטי� 

, לבי קבוצת הביקורת) במלחמה(בי בנות שנחשפו לירי זמני , מובהק בנכונות הכללית ליטול סיכוני�

p=.02 ,י הביעו נכונות כללית נמוכה יותר ליטול סיכוני� כ� שבנות שנחשפו לירי זמנ)M=1.82, SD=1.57( ,

  .)M=2.78, SD=1.64(שלא נחשפו לאיו� ירי , לעומת בנות מקבוצת הביקורת

F(4,297)=66.33, p=.000, η, גורמי נמצא אפקט עיקרי מובהק למגדר בניתוח השונות הרב  
2
=.47 .

F (16, 908)=3.07, p=.000, ηנמצא אפקט עיקרי מובהק לקבוצה , כמו כ
2
בניתוח זה לא , אול�. 04.= 

F (16, 908)=1.33, p=.17, η,  נמצאה אינטראקציה מובהקת בי קבוצה למגדר
2
=.02 .  

מציג את הממוצעי�  19 לוח. כיווניי� לכל תחו� סיכו בנפרד נערכו ניתוחי שונות דו, בהמש� לכ�

   .וכ עבור כלל המדג�, פי קבוצה ומגדר לעתחומי הסיכו השוני� עבור סטיות התק ו
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  פי קבוצה ומגדרל  עהנכונות ליטול סיכוני� שוני� ממוצעי� וסטיות תק� של :19 חלו   

  

בולטות   
! מלחמה
חשיפה 

  ממושכת לירי 

! בולטות מלחמה
חשיפה זמנית 

  לירי 

! בולטות מלחמה
  ללא חשיפה לירי

 אברסיבי  בולטות מוות
קבוצת (

  )ורתביק

תחומי 
  הסיכו�
  ומגדר

M  SD  M  SD  M  SD  M  SD  M  SD  

  

ציו� 

  כללי

            

 1.55 3.19 1.74 3.89 1.64 3.61 2.03 3.92 1.46 3.74  בני�

 1.64 2.78 1.62 3.10 1.42 2.29 1.57 1.82 1.44 2.09  בנות

כלל 

  המדג�

3.04 1.66 2.86 2.08 3.06 1.68 3.48 1.71 2.99 1.59 

            נהיגה

 1.85 2.64 2.60 3.34 1.58 2.60 2.07 3.56 1.97 2.97  בני�

 1.97 2.51 1.51 2.46 1.48 1.65 1.83 2.18 1.44 1.71  בנות

כלל 

  המדג�

2.44 1.86 2.86 2.06 2.20 1.60 2.88 2.13 2.58 1.89 

              סמי�

 1.80 1.23 1.99 1.53 2.34 1.61 2.35 1.55 2.08 1.62  בני�

 2.41 1.44 2.47 1.95 1.39 0.87 1.30 0.55 1.78 1.22  בנות

כלל 

  המדג�

1.45 1.96 1.04 1.95 1.30 2.02 1.75 2.24 1.33 2.10 

              אלכוהול

 2.42 5.14 2.53 5.84 2.27 5.75 3.23 5.68 2.02 5.65  בני�

 2.64 5.03 2.33 5.41 2.44 4.78 2.83 2.72 2.70 3.37  בנות

כלל 

  המדג�

4.69 2.57 4.17 3.36 5.34 2.37 5.61 2.42 5.09 2.50 

              מי� 

 2.22 4.69 2.88 6.25 2.12 5.78 2.63 6.22 2.97 6.12  בני�

 1.53 1.14 1.83 1.82 1.14 1.25 2.06 1.91 2.44 1.96  בנות

כלל 

  המדג�

4.37 3.43 4.03 3.19 3.88 2.86 3.92 3.25 2.98 2.61 
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שבני� מביעי� נכונות רבה יותר באופ מובהק ליטול סיכוני� מאשר בנות א נמצ בניתוחי� אלו

F(1,300)=18.67, p=.000, η, נהיגה: בתחומי� של
2
F(1,300)=21.42, p=.000, ηאלכוהול  , 06.=

2
=.07 ,

 F(1,300)=260.43, p=.000, ηומי
2
לא נמצא הבדל , נות ליטול סיכוני� בשימוש בסמי�בנכו.  47.=

F(1,300)=1.67, p=.20, η, הקמגדרי מוב
2
=.01 .  

, נמצאו הבדלי� מובהקי� בי קבוצות המחקר בנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול, בנוס�

F(4,300)=3.17, p=.01, η
2
=.04 ,F(4,300)=2.97, p=.02, η, ובנכונות ליטול סיכוני� ביחסי מי

2
=.04 .

, חקר בנכונות ליטול סיכוני� בנהיגהלא התקבלו הבדלי� מובהקי� בי קבוצות המ, אול�

F(4,300)=1.99, p=.10, η
2
F(4,300)=0.95, p=.44, η, ובנכונות ליטול סיכוני� בסמי�, 03.=

2
=.01 .  

לצור� בדיקת מקורות האפקט העיקרי המובהק שהתקבל עבור המשתנה קבוצות המחקר בנכונות 

להשוואת כל ) Simple contrasts( קונטרסטי� נערכה בדיקת, ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול וביחסי מי

בי , בניתוח זה נמצא הבדל מובהק בנכונות ליטול סיכוני� ביחסי מי. קבוצת ניסוי מול קבוצת הביקורת

כ� שנבדקי� שנחשפו לירי ממוש� , p=.01, לבי קבוצת הביקורת) מש� שני�(נבדקי� שנחשפו לירי ממוש� 

לעומת נבדקי� מקבוצת , )M=4.37, SD=3.43(יכוני� ביחסי מי הביעו נכונות רבה יותר ליטול ס

נמצא הבדל מובהק בנכונות ליטול סיכוני� , כמו כ. )M=2.98, SD=2.61(שלא נחשפו לאיו� ירי , הביקורת

כ� , p=.005, לבי קבוצת הביקורת) במהל� המלחמה בלבד(בי נבדקי� שנחשפו לירי זמני , ביחסי מי

 ,M=4.03(ירי זמני מביעי� א� ה� נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� ביחסי מי שנבדקי� שנחשפו ל

SD=3.19( ,שלא נחשפו לאיו� ירי , לעומת נבדקי� מקבוצת הביקורת)M=2.98, SD=2.61(  . הבדל מובהק

 נבדקי� שלא היו(נמצא בי נבדקי� שנחשפו לתפעול בולטות מוות , נוס� בנכונות ליטול סיכוני� ביחסי מי

כ� שנבדקי� שנחשפו לתפעול בולטות מוות הביעו , p=.01, לבי נבדקי� מקבוצת הביקורת, )תחת איו� ירי

 לעומת נבדקי� מקבוצת הביקורת , )M=3.92, SD=3.25(נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� ביחסי מי

)M=2.98, SD=2.61( .בי , י� ביחסי מיכי לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בנכונות ליטול סיכונ, יש לציי

לבי נבדקי� מקבוצת הביקורת , נבדקי� שנחשפו לאזכור בולטות מלחמה אול� לא נחשפו לירי ממשי

נית לראות כי ; ממצאי� אלו תומכי� בהשערת המחקר. p=.15, )ללא חשיפה לירי ממשי, תפעול אברסיבי(

יותר ליטול סיכוני� ביחסי מי נבדקי� הביעו נכונות רבה , מציאותית או מתופעלת, תחת בולטת מוות

  .עברו תפעול אברסיבי ולא היו חשופי� לירי טילי�(לנבדקי� שלא היו חשופי� לבולטות מוות 
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נמצא הבדל מובהק בנכונות ליטול סיכוני� , )Simple contrasts(בבדיקת הקונטרסטי� , בנוס�

כ� , p=.05, קבוצת ביקורתבי נבדקי� שנחשפו לירי בזמ המלחמה בלבד לבי , בשתיית אלכוהול

שנבדקי� שנחשפו לירי בזמ המלחמה בלבד הביעו נכונות נמוכה יותר ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול 

)M=4.17, SD=3.36( ,שלא נחשפו לאיו� ירי , לעומת נבדקי� מקבוצת הביקורת)M=5.14, SD=2.42( ,

, ומגדר בנכונות ליטול סיכוני� באלכוהולבניתוח השונות נמצאה אינטראקציה מובהקת בי קבוצה , בנוס�

F(4,300)=23.33, p=.01, η
2
=.05 .   

בניתוח השונות של הנכונות . נערכו ניתוחי שונות לבני� ולבנות בנפרד, לבדיקת מקורות האינטראקציה  

 ,F(4,163)=.37, לא נמצא אפקט עיקרי מובהק לקבוצה, לנטילת סיכוני� בשתיית אלכוהול בקרב בני�

p=.83, η
2
נמצא , בניתוח השונות של הנכונות לנטילת סיכוני� בשתיית אלכוהול בקרב בנות, אול�. 01.=

F(4,145)=6.11, p=.000, η, אפקט עיקרי מובהק לקבוצה
2
לצור� בדיקת מקורות האפקט העיקרי . 15.=

, בנותהמובהק שהתקבל עבור המשתנה קבוצות המחקר בנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול בקרב 

בניתוח זה . להשוואת כל קבוצת ניסוי מול קבוצת הביקורת) Simple contrasts(נערכה בדיקת קונטרסטי� 

בי בנות שנחשפו לירי ממוש� לבי קבוצת , נמצא הבדל מובהק בנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול

 ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול כ� שבנות שנחשפו לירי ממוש� הביעו נכונות נמוכה יותר, p=.02, ביקורת

)M=3.37, SD=2.70( ,שלא נחשפו לאיו� ירי , לעומת בנות מקבוצת הביקורת)M=5.03, SD=2.64( .

בי בנות שנחשפו לירי זמני לבי , נמצא הבדל מובהק בנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול, בנוס�

ביעו נכונות נמוכה יותר ליטול סיכוני� בשתיית כ� שבנות שנחשפו לירי זמני ה, p=.001, קבוצת ביקורת

 ,M=5.03(שלא נחשפו לאיו� ירי , לעומת בנות מקבוצת הביקורת, )M=2.72, SD=2.83(אלכוהול 

SD=2.64(.  

  

   לבי� הנכונות לנטילת סיכוני� הנבדקי� קשרי� בי� מאפייני

 מידת ,)גיל ומצב כלכלי(וגרפיי� דמ ובחנו הא� יש קשר בי משתני� סוצי, בהמש� לניתוחי� שהוצגו לעיל

 מציג את 20לוח . לבי הנכונות ליטול סיכוני�, ההזדהות ע� המדינה והרלוונטיות של הסיכו לער� העצמי

תוצאות מתאמי פירסו בי המשתני� הבלתי תלויי� לבי הנכונות ליטול סיכוני� באופ כללי ובתחומי 

  .על פי קבוצות המחקר, הסיכו השוני�
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  על פי קבוצות  מאפייני הנבדקי� לבי� מדדי הנכונות לנטילת סיכוני�מתאמי פירסו� בי� : 20לוח    

  המחקר

  

קבוצות 

  המחקר

נכונות   
כללית 
לנטילת 
  סיכוני�
  

נכונות 
לנטילת 
סיכוני� 
  בנהיגה

נכונות 
לנטילת 
סיכוני� 
בשימוש 
  בסמי�

נכונות 
לנטילת 
סיכוני� 
בשתיית 
  אלכוהול

נכונות 
לנטילת 

יכוני� ס
  במי�

קבוצת 
ביקורת 

תפעול (
  )אברסיבי

  גיל

  

-.16 -.09 -.14 -.13 -.11 

 23. 11.- 13. 02. 05.  מצב כלכלי  

הזדהות ע�   
  הלאו�

  

-.08 -.07 -.20 .07 -.02 

רלוונטיות   
תחו� הסיכו� 
  *לער� העצמי

  

.40** .17 .51*** .26* .45*** 

בולטות 
! מלחמה
חשיפה 

ממושכת 
  לירי 

  גיל

  

.13 -.06 .28* .21 -.17 

 05. 18. 20. *26. *25.  מצב כלכלי  

הזדהות ע�   
  הלאו�

  

-.06 -.14 -.29* .07 .22^ 

רלוונטיות   
תחו� הסיכו� 
  *לער� העצמי

  

.42** .13 .70*** .32* .15 

   בעמוד הבאהלוחהמש�                    *                                                                                                
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  :20המש� לוח 

  

קבוצות 

  המחקר

נכונות   
כללית 
לנטילת 
  סיכוני�
  

נכונות 
לנטילת 
סיכוני� 
  בנהיגה

נכונות 
לנטילת 
סיכוני� 
בשימוש 
  בסמי�

נכונות 
לנטילת 
סיכוני� 
בשתיית 
  אלכוהול

נכונות 
לנטילת 
סיכוני� 
  במי�

בולטות 
! מלחמה

יפה חש
זמנית 
  לירי 

  גיל

  

-.06 .02 .08 -.11 -.19  

  20.- 04.- 11. 08. 00.-  מצב כלכלי  

  ער� עצמי  
  

.07 -.07 .09 .07 .19  

הזדהות ע�   
  הלאו�

  

-.20 -.11 -.23^ -.16 -.14  

רלוונטיות   
תחו� הסיכו� 
  *לער� העצמי

  

.40** .11 .43*** .29* .54*** 

בולטות 
! מלחמה

ללא 
חשיפה 

  לירי

  גיל

  

.17 .10 .20 .09 .16 

 02. 08. 11. 02. 08.  מצב כלכלי  

הזדהות ע�   
  הלאו�

  

-.12 -.17 -.06 -.20 .14 

רלוונטיות   
תחו� הסיכו� 
  *לער� העצמי

  

.42** .27* .58*** .30* .36** 

בולטות 
  מוות

  גיל

  

-.08 -.03 -.11 .09 -.25^ 

 15.- ^22.- 11.- *26.- *26.-  מצב כלכלי  

 הזדהות ע�  
  הלאו�

  

.02 .02 -.21 .17 .07 

רלוונטיות   
תחו� הסיכו� 
  *לער� העצמי

  

.45*** .29* .53*** .09 .66*** 

* p<.05, ** p< .01, *** p<.001, ^ p < .10                                                                                            

  

) מי, אלכוהול, סמי�, נהיגה, כללי(לוונטיות של כל תחו� סיכו נפרד בדיקת המתא� בי הר: הערה*

  .לער� העצמי של הנבדק לבי אותו תחו� סיכו
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בקרב נבדקי� החיי� בצל ירי ,  נית לראות כי20מלוח , לנכונות הכללית לנטילת סיכוני�בהתייחס 

, כ�; כונות כללית ליטול סיכוני�נמצא קשר חלש א� מובהק בי המצב הכלכלי לנ, ממוש� של מספר שני�

. כ� הוא מביע נכונות רבה יותר ליטול סיכוני�, שככל שהנבדק מדווח על מצב כלכלי פחות טוב של משפחתו

נמצא קשר מובהק , )ושלא היו חשופי� לירי כלל(בקרב נבדקי� שנחשפו לתפעול בולטות מוות , לעומת זאת

שככל שהנבדק מדווח על מצב כלכלי טוב יותר של , כ�; וני�בי המצב הכלכלי לנכונות כללית ליטול סיכ

  .כ� הוא מביע נכונות רבה יותר ליטול סיכוני�, משפחתו

מובהק בי הרלוונטיות של כלל תחומי הסיכו לער� העצמי לבי הנכונות הכללית נמצא קשר , כמו כ

וונטיי� יותר לער� העצמי של כ� שככל שתחומי הסיכו רל;  המחקרקבוצותבכל , ליטול סיכוני� שוני�

     .כ� הנכונות ליטול סיכוני� שוני� רבה יותר, הנבדק

  

נית לראות כי בקרב נבדקי� החיי� בצל ירי  20מלוח , נכונות לנטילת סיכוני� בנהיגהלבהתייחס 

, כ�; נמצא קשר חלש א� מובהק בי המצב הכלכלי לנכונות ליטול סיכוני� בנהיגה, ממוש� של מספר שני�

. כ� הוא מביע נכונות רבה יותר ליטול סיכוני�, שככל שהנבדק מדווח על מצב כלכלי פחות טוב של משפחתו

נמצא קשר מובהק , )ושלא היו חשופי� לירי כלל(בקרב נבדקי� שנחשפו לתפעול בולטות מוות , לעומת זאת

על מצב כלכלי טוב יותר של שככל שהנבדק מדווח , כ�; בי המצב הכלכלי לנכונות ליטול סיכוני� בנהיגה

  .כ� הוא מביע נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� בנהיגה, משפחתו

, בנהיגה לער� העצמי לבי הנכונות ליטול סיכוני� נהיגהמובהק בי הרלוונטיות של נמצא קשר , כמו כ

 ; י טילי�א� שלא נחשפו לאיו� יר, רק בקרב נבדקי� שנחשפו לבולטות מלחמה או לתפעול בולטות מוות

 . רבה יותרבנהיגהכ� הנכונות ליטול סיכוני� ,  יותר לער� העצמי של הנבדקשנהיגה רלוונטיתכ� שככל 

    .קשר זה לא נמצא בקרב קבוצות המחקר הנוספות

  

בקרב נבדקי� החיי� ,  נית לראות כי20מלוח , נכונות לנטילת סיכוני� בשימוש בסמי�בהתייחס ל

נמצא קשר חלש א� מובהק בי גיל הנבדק לנכונות ליטול סיכוני� בשימוש , ני�בצל ירי ממוש� של מספר ש

קשר זה לא . כ� הנכונות שלו להשתמש בסמי� גבוהה יותר, שככל שהנבדק בוגר יותר בגילו, כ�; בסמי�

  .נמצא בקרב נבדקי� מקבוצות אחרות

צמי לבי הנכונות ליטול  לער� העהשימוש בסמי�בי הרלוונטיות של נמצא קשר חזק מובהק , בנוס�

 יותר לער� העצמי של שככל ששימוש בסמי� רלוונטי, כ�; בכל קבוצות המחקר, בשימוש בסמי�סיכוני� 

   .רבה יותרשלו להשתמש בסמי� כ� הנכונות , הנבדק
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נמצא קשר מובהק בי , נית לראות כי 20מלוח , נכונות לנטילת סיכוני� בשתיית אלכוהולבהתייחס ל

בקרב כל , ות של שתיית אלכוהול לער� העצמי לבי הנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהולהרלוונטי

שככל ששתיית אלכוהול רלוונטית יותר לער� , כ�; הקבוצות למעט נבדקי� שנחשפו לתפעול בולטות מוות

  .כ� הנכונות שלו ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול רבה יותר, העצמי של הנבדק

  

,  נית לראות כי בקרב קבוצות המחקר השונות20מלוח , ות לנטילת סיכוני� ביחסי מי�נכונבהתייחס ל

נמצא קשר מובהק בי הרלוונטיות של יחסי מי לער� , למעט נבדקי� החיי� בצל ירי הטילי� מש� שני�

של שככל שיחסי מי רלוונטיי� יותר לער� העצמי , כ�; העצמי לבי הנכונות ליטול סיכוני� ביחסי מי

  . הנבדק כ� הוא מביע נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� ביחסי מי

  .בהמש� נערכו ניתוח רגרסיה לבדיקת תרומת משתני המחקר להסבר הנכונות לנטילת סיכוני�

  

  

  תרומת משתני המחקר לנכונות ליטול סיכוני�

מעבר להבדלי� ,  סיכוני�על מנת לבדוק הקשר בי רמות חשיפה שונות לבולטות המוות לבי הנכונות ליטול

כאשר בכל ניתוח רגרסיה נבדק תחו� אחר של , נערכה סדרה של רגרסיות היררכיות, אישיי� שוני� בי

  . הנכונות ליטול סיכוני� וכ הציו הכללי של הנכונות ליטול סיכוני� בתחומי� השוני�

בצעד השני . מגדר וגיל, בצעד הראשו הוכנסו לניתוח הרגרסיה המשתני� הדמוגרפיי� של המתבגרי�

הרלוונטיות של תחו� הסיכו לער� העצמי : הוכנסו המשתני� האישיי� של המתבגרי� שנבחנו במחקר זה

:  המחקרתנאיבצעד השלישי הוכנסו לרגרסיה ארבעה משתני דמה של . ומידת ההזדהות ע� הלאו�

נבדקי� (שעברו תפעול בולטות מלחמה לעומת ביקורת , )מש� שני�(ילי� ממוש� נבדקי� החשופי� לירי ט

, )במלחמה בלבד(נבדקי� החשופי� לירי טילי� זמני ; )שלא נחשפו לירי טילי� ועברו תפעול אברסיבי

נבדקי� שלא היו חשופי� לירי ועברו תפעול בולטות מלחמה ; שעברו תפעול בולטות מלחמה לעומת ביקורת

רביעי בצעד ה. נבדקי� שלא היו חשופי� לירי ועברו תפעול בולטות מוות לעומת ביקורת; יקורתלעומת ב

 ,עמדות הנבדקי�מאפייני� דמוגרפיי� ובי ל, מחד  המחקרתנאיבי  הוכנסו האינטראקציות הזוגיות

� רק אינטראקציות שתרומת להסבר השונות של המשתני� התלויי, דהיינו. stepwiseבשיטת  ,מאיד�

רו תחילה מהו, המשתני� הרציפי� שהוכנסו לרגרסיות, 2כאמור במחקר . נמצאו מובהקות נכנסו למשוואה

 י� הבלתי תלויי�כשהמשתנ, )Aiken & West, 1991(אריות כדי להימנע מבעיות של קולינ, תקלציוני 

 עבור 0ל ע� ער� ש, variables) (dummy דמה המשתני� הדיכוטומיי� הוכנסו כמשתני ".מורכזו"

את קבוצת  מייצג 0, במקרה של קבוצת השתייכות( עבור הקטגוריה השנייה 1קטגוריה אחת וער� של 
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 שהתקבלו אינטראקציות לגבי ).ניסוי  את קבוצת הדמה מייצג 1    ו,זמ ניטראלי, קרי, הביקורת

 Simple slope analyses )Aiken מנת לבחו את מקור האינטראקציות עלנערכו ניתוחי המש� , כמובהקות

& West, 1991(.  

  .להל יוצגו ממצאי ניתוחי הרגרסיה על פי תחומי הסיכו השוני�

  

  הנכונות הכללית ליטול סיכוני� 

ממצאי הרגרסיה לבחינת התרומות של משתני המחקר לנכונות הכללית של מתבגרי� ליטול סיכוני� 

   .21מוצגי� בלוח 
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  ליטול סיכוני� הכללית נכונות ה להסבר תוצאות ניתוח רגרסיה היררכית :21לוח 

 

 ליטול סיכוני� הכללית הנכונות   

    β  t     ∆R
2

 

 ***12.    1צעד 

  ***6.56- 35.-  מגדר

  גיל

  

.04 .76  

 ***14.    2צעד 

רלוונטיות הסיכוני� לער� 
  העצמי

  

.37 7.28***  

  הזדהות ע� הלאו�

  

-.05 -.98  

 00.    3צעד 

יפה חש, בולטות מלחמה
  ביקורת לעומת ממושכת לירי

  

-.01 -.09  

חשיפה , בולטות מלחמה
  ביקורת לעומת זמנית לירי

  

-.003 -.05  

ללא חשיפה , בולטות מלחמה
  ביקורתלעומת לירי 

  

-.01 -.09  

ללא חשיפה , בולטות מוות
  ביקורת לעומת לירי
  

.06 .99  

 *03.    4צעד 

,  בולטות מלחמהXמגדר 
 לעומת יריחשיפה ממושכת ל

  ביקורת

-.20  -2.21*  

  

,  בולטות מלחמהXמגדר 
 לעומת חשיפה זמנית לירי

  ביקורת
  

-.28 -2.84**  

F  10.06***   

R
2  .29*   

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

  

 מהשונות של הנכונות ליטול סיכוני� שוני� 29% הלוח עולה כי המשתני� הבלתי תלויי� הסבירו מ

כ� שבני� , למגדר הנבדק היתה תרומה משמעותית להסבר הנכונות ליטול סיכוני�. בקרב מתבגרי�

י� מידת הרלוונטיות של הסיכונ, כמו כ. מביעי� נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� שוני� מאשר בנות
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כ� , השוני� לער� העצמי של הנבדקי� נמצאה כבעלת תרומה ייחודית להסבר הנכונות ליטול סיכוני�

כ� ה� מביעי� נכונות רבה יותר ליטול , שככל שהסיכוני� רלוונטיי� יותר לער� העצמי של הנבדקי�

 ליטול סיכוני�  המחקר לא נמצאו כתורמי� באופ ישיר לניבוי הנכונותתנאיבניתוח זה , אול�. סיכוני�

  . שוני�

תחת ירי , בולטות מלחמההאחת בי מגדר הנבדק לבי קבוצת , נמצאו שתי אינטראקציות, לבסו�

לעומת , תחת ירי זמני, בי מגדר הנבדק לבי קבוצת בולטות מלחמה, השנייה. ממוש� לעומת ביקורת

  .בהתאמה, 10   ו9כפי שמוצג בתרשימי� , ביקורת

2
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4

0 1

חשיפה ממושכת לירי ובולטות מלחמה מול ביקורת

 �
ני
כו
סי
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לי
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ת 
נו
כו
נ

בני�  בנות 

ביקורת  חשיפה ממושכת לירי 

 

לבי� מגדר בניבוי הנכונות ,  בי�  חשיפה ממושכת לירי לעומת ביקורתציהאינטראק: 9תרשי� 

  הכללית לנטילת סיכוני�  

  

לירי אלו שנחשפו באופ ממוש� , בקרב בנות, מלמדת כי) 9תרשי�  (בדיקת מקורות האינטראקציה

) ת שולית בלבדמובהקו(נוטות להביע נכונות נמוכה יותר לנטילת סיכוני� כללית , טילי� ולבולטות מלחמה

.  b=-.67, t(295)=1.65, p=.10,   שלא נחשפו לירי ועברו תפעול אברסיבי, לעומת בנות מקבוצת הביקורת

   .b=.54, t(295)=1.47, p=.14, א� היא איננה מובהקת, קיימת מגמה הפוכה, בקרב בני�
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חשיפה זמנית לירי ובולטות מלחמה לעומת ביקורת 

 �
ני
כו
סי

ת 
יל
ט
לנ
ת 
לי
כל

ת 
נו
כו
נ

בני�  בנות 

ביקורת  חשיפה זמנית 

  

 בניבוי הנכונות הכללית לבי� מגדר,  בי�  חשיפה זמנית לירי לעומת ביקורתאינטראקציה: 10תרשי� 

   לנטילת סיכוני�  

  

אלו שנחשפו באופ זמני לירי , בקרב בני�, מלמדת כי) 10תרשי�  (בדיקת מקורות האינטראקציה

שלא , מביעי� נכונות רבה יותר ליטול סיכוני�  לעומת בני� מקבוצת הביקורת, טילי� ולבולטות מלחמה

אלו שנחשפו , בקרב בנות, לעומת זאת. b= .77, t(295)=1.98, p=.049, נחשפו לירי ועברו תפעול אברסיבי

מביעות נכונות נמוכה יותר לנטילת סיכוני� כללית לעומת בנות , באופ זמני לירי טילי� ולבולטות מלחמה

  .  b=-.79, t(295)= -2.07, p=.04,   שלא נחשפו לירי ועברו תפעול אברסיבי, מקבוצת הביקורת

  .כפי שיוצג להל, גרסיה לכל תחו� סיכו בנפרדבהמש� נערכו ניתוחי ר

  

  הנכונות ליטול סיכוני� בנהיגה

נער� ניתוח רגרסיה , על מנת לבחו מה� המשתני� התורמי� לניבוי הנכונות ליטול סיכוני� בנהיגה

, כי נבדקה תרומת� של משתני� בלתי תלויי� הקשורי� בנהיגה, יש לציי. בצעדי� שתוארו לעיל, היררכית

אול� מאחר וה� לא נמצאו משמעותיי� להסבר ; תדירות נהיגה וכיוצא בזה, גו קיו� רישיו נהיגהכ

  . מציג  את ממצאי הרגרסיה22לוח . ה� לא נכללו בניתוח הרגרסיה, הנכונות ליטול סיכוני� בנהיגה
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   בנהיגהתוצאות ניתוח רגרסיה היררכית להסבר השונות בנכונות ליטול סיכוני� :22לוח 

  

 בנהיגההנכונות ליטול סיכוני�   

    β  t     ∆R
2

 

 ***05.    1צעד 

  ***3.95- 22.-  מגדר

  גיל

  

-.001 -.02  

 ***05.    2צעד 

 לער� של נהיגהרלוונטיות 
  העצמי

  

.20 3.70***  

  הזדהות ע� הלאו�

  

-.07 -1.35  

 02.    3צעד 

חשיפה , בולטות מלחמה
  ביקורת לעומת ממושכת לירי

  

-.02 -.31  

חשיפה , בולטות מלחמה
  ביקורת לעומת זמנית לירי

  

.08 1.10  

ללא חשיפה , בולטות מלחמה
  ביקורתלעומת לירי 

  

-.08 -1.15  

ללא חשיפה , בולטות מוות
  ביקורת לעומת לירי
  

.05 .78  

F  4.89***   

R
2  .12***   

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

  

 מהשונות של הנכונות ליטול סיכוני� בנהיגה 12%מ הלוח עולה כי המשתני� הבלתי תלויי� הסבירו 

כ� שבני� , למגדר הנבדק היתה תרומה משמעותית להסבר הנכונות ליטול סיכוני� בנהיגה. בקרב מתבגרי�

מידת הרלוונטיות של נהיגה לער� , כמו כ. כונות רבה יותר ליטול סיכוני� בנהיגה מאשר בנותמביעי� נ

כ� שככל , העצמי של הנבדקי� נמצאה כבעלת תרומה ייחודית להסבר הנכונות ליטול סיכוני� בנהיגה

. י� בנהיגהכ� ה� מביעי� נכונות רבה יותר ליטול סיכונ, שנהיגה רלוונטית יותר לער� העצמי של הנבדקי�

 לא ,ככמו ;  הנכונות ליטול סיכוני� בנהיגה המחקר לא נמצאו כתורמי� לניבויתנאיבניתוח זה , אול�

  .  ולפיכ� ה אינ מוצגותנמצאו אינטראקציות מובהקות
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  הנכונות להשתמש בסמי� 

  . לניבוי הנכונות להשתמש בסמי�  מציג  את ממצאי הרגרסיה23לוח 

   להשתמש בסמי�וח רגרסיה היררכית להסבר השונות בנכונות תוצאות נית :23לוח 

  

 להשתמש בסמי�הנכונות   

    β  t     ∆R
2

 

 01.    1צעד 

  20. 07.-  מגדר

  גיל

  

.09 1.65  

 ***32.    2צעד 

רלוונטיות של שימוש 
   לער� העצמיבסמי�

  

.54 11.37***  

  הזדהות ע� הלאו�

  

-.13 -2.80**  

 00.    3צעד 

חשיפה ,  מלחמהבולטות
  ביקורת לעומת ממושכת לירי

  

-.04 -.59  

חשיפה , בולטות מלחמה
  ביקורת לעומת זמנית לירי

  

-.04 -.72  

ללא חשיפה , בולטות מלחמה
  ביקורתלעומת לירי 

  

-.04 -.66  

ללא חשיפה , בולטות מוות
  ביקורת לעומת לירי
  

.01 .11  

F  10.43***   

R
2  .33   

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

  

 מהשונות של הנכונות להשתמש בסמי� בקרב 33%מ הלוח עולה כי המשתני� הבלתי תלויי� הסבירו   

צאה כבעלת תרומה משמעותית מידת הרלוונטיות של סמי� לער� העצמי של הנבדקי� נמ. מתבגרי�

כ� , כ� שככל שהשימוש בסמי� רלוונטי יותר לער� העצמי של הנבדקי�, להסבר הנכונות להשתמש בסמי�

מידת ההזדהות של הנבדקי� ע� הלאו� תרמה , בנוס� .ה� מביעי� נכונות רבה יותר להשתמש בסמי�

י� מזדהי� יותר ע� הלאו� ה� מביעי� כ� שככל שהנבדק, לניבוי הנכונות ליטול סיכוני� בקרב מתבגרי�

� לניבוי הנכונות בניתוח זה תנאי המחקר לא נמצאו כתורמי, אול�. נכונות נמוכה יותר להשתמש בסמי�
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 ולפיכ� ה אינ  לא נמצאו אינטראקציות מובהקות בי המשתני� השוני�,ככמו ; להשתמש בסמי�

  .מוצגות

  

  הנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול

  . מציג  את ממצאי הרגרסיה  לניבוי הנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול24לוח 

  



 97 

  בשתיית אלכוהול תוצאות ניתוח רגרסיה היררכית להסבר השונות בנכונות ליטול סיכוני�  :24לוח 

  

 בשתיית אלכוהולהנכונות ליטול סיכוני�   

    β  t     ∆R
2

 

 ***07.    1צעד 

  ***4.57- 25.-  מגדר

  גיל

  

.06 .99  

 ***07.    2צעד 

רלוונטיות של שתיית 
  לער� העצמיאלכוהול 

  

.27 4.99***  

  הזדהות ע� הלאו�

  

.02 .37  

 02.    3צעד 

חשיפה , בולטות מלחמה
  ביקורת לעומת ממושכת לירי

  

-.08 -1.10  

חשיפה , בולטות מלחמה
  ביקורת לעומת זמנית לירי

  

-.12 -1.75  

לא חשיפה ל, בולטות מלחמה
  ביקורתלעומת לירי 

  

.02 .29  

ללא חשיפה , בולטות מוות
  ביקורת לעומת לירי
  

.05 .66  

 **04.    4צעד 

,  בולטות מלחמהXמגדר 
 לעומת חשיפה ממושכת לירי

  ביקורת
  

-.21 -2.27*  

,  בולטות מלחמהXמגדר 
 לעומת חשיפה זמנית לירי

  ביקורת
  

-.34 -3.27***  

F  6.06***   

R
2  .20**   

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

  

  

 מהשונות של הנכונות ליטול סיכוני� בשתיית 20%מ הלוח עולה כי המשתני� הבלתי תלויי� הסבירו 

, נבדק תרומה ייחודית בהסבר הנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהוללמגדר ה. אלכוהול בקרב מתבגרי�

  .כ� שבני� מביעי� נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול מאשר בנות
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מידת הרלוונטיות של אלכוהול לער� העצמי של הנבדקי� נמצאה כבעלת תרומה ייחודית להסבר 

כ� ,  שככל שאלכוהול רלוונטי יותר לער� העצמי של הנבדקי�כ�, הנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול

  .ה� מביעי� נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול

.  המחקר לא נמצאו כתורמי� לניבוי הנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהולתנאיבניתוח זה , אול�  

 לבי קבוצות מגדרטראקציה בי אינ, האחת. נמצאו שתי אינטראקציות בי משתני המחקר, ע� זאת

  :11כפי שמוצג בתרשי� , חשיפה ממושכת לירי לעומת ביקורתו בולטות מלחמה, המחקר
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לבי� מגדר בניבוי הנכונות ,  בי�  חשיפה ממושכת לירי לעומת ביקורתאינטראקציה: 11תרשי� 

   לנטילת סיכוני� בשתיית אלכוהול  

  

אלו שנחשפו לירי טילי� ממוש� : בקרב בנות, מלמדת כי) 11תרשי�  (בדיקת מקורות האינטראקציה

מביעות נכונות נמוכה יותר ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול לעומת בנות מקבוצת , ולבולטות מלחמה

 בקרב ,לעומת זאת.  b= -1.60, t(294)=2.39, p=.02,   שלא נחשפו לירי ועברו תפעול אברסיבי, הביקורת

 ,b=.45, בי הקבוצות השונות, נכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהולבני� לא נמצאו הבדלי� ב

t(294)=.73, p=.46.  
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 לירי זמניתחשיפה ו בולטות מלחמה, בי מגדר לבי קבוצות המחקר, האינטראקציה השנייה שנמצאה  

  .12מוצגת בתרשי� , לעומת ביקורת
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לבי� מגדר בניבוי הנכונות לנטילת , ורת בי�  חשיפה זמנית לירי לעומת ביקאינטראקציה: 12תרשי� 

   סיכוני� בשתיית אלכוהול  

  

אלו שנחשפו לירי טילי� זמני : בקרב בנות, מלמדת כי) 12תרשי�  (בדיקת מקורות האינטראקציה

מביעות נכונות נמוכה יותר ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול לעומת בנות מקבוצת , ולבולטות מלחמה

 בקרב ,לעומת זאת.  b= -2.18, t(294)=3.56, p=.000,   ירי ועברו תפעול אברסיבישלא נחשפו ל, הביקורת

 ,b=.69, בי הקבוצות השונות, בני� לא נמצא הבדל מובהק בנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול

t(294)=1., p=.28.  
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  הנכונות ליטול סיכוני� ביחסי מי�

  . וי הנכונות ליטול סיכוני� ביחסי מי מציג  את ממצאי הרגרסיה לניב25לוח 

  ביחסי מי�תוצאות ניתוח רגרסיה היררכית להסבר השונות בנכונות ליטול סיכוני�  :25לוח   

  

 ביחסי מי�הנכונות ליטול סיכוני�   

    β  t     ∆R
2

 

 ***46.    1צעד 

  ***15.88- 67.-  מגדר

  גיל

  

-.08 -1.83  

 **02.    2צעד 

סי רלוונטיות של יח
  לער� העצמימי� 
  

.15 3.31***  

  הזדהות ע� הלאו�

  

.06 1.46  

 *02.    3צעד 

חשיפה , בולטות מלחמה
  ביקורת לעומת ממושכת לירי

  

.16 2.96**  

חשיפה , בולטות מלחמה
  ביקורת לעומת זמנית לירי

  

.16 2.97**  

ללא , בולטות מלחמה
  ביקורתלעומת חשיפה לירי 

  

.09 1.67  

ללא חשיפה , תבולטות מוו
  ביקורת לעומת לירי
  

.13 2.41**  

 **02.    4צעד 

רלוונטיות של יחסי מי� 

 בולטות Xלער� העצמי 
 ללא חשיפה לירי, מוות

  ביקורתלעומת 
  

.14 2.19*  

F  27.20***   

R
2  .52**   

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

  

 מהשונות של הנכונות ליטול סיכוני� ביחסי 52%מ הלוח עולה כי המשתני� הבלתי תלויי� הסבירו 

למשתנה זה נמצאה תרומה ייחודית . את עיקר השונות יש לייחס למגדר הנבדק. מי בקרב מתבגרי�

כ� שבני� מביעי� נכונות רבה יותר , נות ליטול סיכוני� ביחסי מיבהסבר הנכו)  מהשונות46%(משמעותית 
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מידת הרלוונטיות של יחסי מי לער� העצמי של הנבדקי� , כמו כ. ליטול סיכוני� ביחסי מי מאשר בנות

כ� שככל שיחסי מי רלוונטיי� , להסבר הנכונות ליטול סיכוני� במי)  מהשונות2%(נמצאה כבעלת תרומה 

, בנוס�. כ� ה� מביעי� נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� ביחסי מי,  העצמי של הנבדקי�יותר לער�

למעט לקבוצה שלא , להסבר הנכונות ליטול סיכוני� במי)  מהשונות2%(לקבוצות המחקר נמצאה תרומה 

א� על ידי , חשיפה לנושא המוות, בקרב הקבוצות האחרות. נחשפה לירי ועברה תפעול בולטות מלחמה

או חשיפה לבולטות מוות נמצא הביאו לנכונות רבה יותר ליטול , חשיפה זמנית לירי, חשיפה ממושכת לירי

  ).ללא חשיפה לירי ותפעול אברסיבי(סיכוני� ביחסי מי לעומת קבוצת הביקורת 

בולטות , נמצאה אינטראקציה בי הרלוונטיות של יחסי מי לער� העצמי לבי קבוצות המחקר, כ

  :13כמוצג בתרשי� , א חשיפה לירי לעומת ביקורתמוות לל

3

4

5

6

7

0 1

בולטות מוות,  ללא חשיפה לירי לעומת ביקורת

י� 
מ
י 
ס
ח
בי

 �
ני
כו
סי

ל 
טו

לי
ת 

נו
כו
נ

רלוונטיות נמוכה רלוונטיות גבוהה

ביקורת בולטות מוות

  

  

בולטות ,  בי� רלוונטיות של יחסי מי� לער� העצמי לבי� קבוצות המחקראינטראקציה: 13תרשי� 

   לעומת ביקורת בניבוי הנכונות לנטילת סיכוני� בשתיית אלכוהול  , ללא חשיפה לירי, מוות

  

בקרב נבדקי� שיחסי מי רלוונטיי� במידה ,  כימלמדת) 13תרשי�  (בדיקת מקורות האינטראקציה

אלו שנחשפו לתפעול בולטות מוות מביעי� נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� ביחסי מי , רבה לערכ� העצמי

,  )שתי הקבוצות לא נחשפו לירי טילי�(שנחשפו לתפעול אברסיבי , לעומת נבדקי� מקבוצת הביקורת
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b=1.76, t(29084)=3.08, p=.002.רלוונטיי� במידה נמוכה לערכ� , עומת זאת ל בקרב נבדקי� שיחסי מי

  .לא נמצא הבדל מובהק בי קבוצות המחקר בנכונות ליטול סיכוני�, העצמי

  

  3 ממצאי מחקר סיכו�

הקשורי� , הייתה הא� יהיו הבדלי� בי הנבדקי� בנכונות ליטול סיכוני� שוני�השלישי שאלת המחקר  

על חייה� יגיבו באופ שונה וממוש�  הא� נבדקי� שהיו חשופי� לאיו� ממשי ,ריק? לרמת החשיפה למוות

א� לא , נבדקי� שנחשפו לבולטות מוות שיצרה המלחמהומ, על חייה�זמני נבדקי� שהיו חשופי� לאיו� מ

 הא� ימצאו הבדלי� בנכונות ליטול סיכוני� בי נבדקי� שנחשפו ?היו חשופי� לאיו� ממשי על חייה�

 הא� הנכונות ליטול סיכוני� תתמת ?לבי אלו שנחשפו לתפעול בולטות מוות,  בולטות מלחמהלתפעול

כאמצעי להתמודדות ע� החרדה מפני , או דווקא תגבר בעקבות כ�, בעקבות חשיפה לאיו� חיי� ממשי

  ?המוות

המייצגות  בי קבוצות המחקר נות ליטול סיכוני� הבדלי� בנכוהשונות מורי� עלניתוחי הממצאי� של 

יחסי מי ובציו הכללי של הנכונות , בתחומי הסיכו של שתיית אלכוהול, רמות שונות של חשיפה למוות

  . א� לא בנהיגה ובשימוש בסמי�, ליטול סיכוני�

 ירי זמני במלחמה הביעו נמצא כי נבדקי� שנחשפו למצבי, אלכוהולבנכונות ליטול סיכוני� בשתיית 

שלא נחשפו (� מקבוצת הביקורת  סיכוני� בשתיית אלכוהול בהשוואה לנבדקינכונות נמוכה יותר ליטול

ירי זמני הביעו נכונות ל נמצא כי ה בנות שנחשפו לירי ממוש� וה בנות שנחשפו, בדומה לכ�). ירילמצבי 

שלא נחשפו לאיו� חיי�  ,נמוכה יותר ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול בהשוואה לבנות מקבוצת הביקורת

  .יממש

 כי בנות שנחשפו לירי זמני נמצא ; הנכונות הכללית ליטול סיכוני�בציוממצאי� דומי� התקבלו 

, בנוס�.   הביקורת בהשוואה לבנות מקבוצת כלליי�במלחמה הביעו נכונות נמוכה יותר ליטול סיכוני�

ל סיכוני� כלליי� מניתוחי הרגרסיה עלה כי ג� בנות שנחשפו לירי ממוש� הביעו נכונות נמוכה יותר ליטו

בני� שנחשפו לירי זמני הביעו נכונות רבה יותר ליטול , לעומת; בהשוואה לבנות מקבוצת הביקורת

  .סיכוני� כלליי� בהשוואה לבני� מקבוצת הביקורת

 באמצעות איו� ממשי א�, בנכונות ליטול סיכוני� ביחסי מי נמצא כי נבדקי� שנחשפו לבולטות מוות

  ללא איו� על חייה�, וא� על ידי בולטות מוות מתופעלת,  ירי ממוש�רי זמני או במצביבי יצבמ, על חייה�

שלא נחשפו , הביעו נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� ביחסי מי בהשוואה לנבדקי� מקבוצת הביקורת

טיי� מניתוחי הרגרסיה עלה כי בקרב נבדקי� שיחסי מי רלוונ,  בנוס�.לאיו� ממשי ועברו תפעול אברסיבי
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אלו שנחשפו לבולטות מוות הביעו נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� ביחסי מי , במידה רבה לערכ� העצמי

בקרב נבדקי� שיחסי מי רלוונטיי� במידה נמוכה יותר לערכ� . מאשר אלו שנחשפו לתפעול אברסיבי

  . למוותבי מצבי� שוני� של חשיפהלא נמצאו הבדלי� , העצמי

יחסי מי ובציו , שתיית אלכוהול, דלי� מגדריי� בנכונות ליטול סיכוני� בנהיגהנמצאו הב, כמשוער

כ� שבכל התחומי� הללו בני� הביעו נכונות רבה יותר מבנות ליטול , הכללי של הנכונות ליטול סיכוני�

  . סיכוני�

עצמי של ככל שתחו� הסיכו רלוונטי יותר לערכו ה, מניתוחי הרגרסיות עולה כי בכל תחומי הסיכו

, 2בדומה לממצאי מחקר , כמו כ. כ� הוא מביע נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� באותו התחו�, הנבדק

כ� הוא , נמצא כי ככל שהזדהותו של  הנבדק ע� הלאו� גבוהה יותר, במחקר זה בנכונות לשימוש בסמי�

  .אחרי�קשר זה לא נמצא בתחומי הסיכו ה. מביע נכונות נמוכה יותר להשתמש בסמי�
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  דיו�

מטרת עבודה זו היתה להעמיק את הידע וההבנה בנושא נטילת סיכוני� בקרב בני נוער מפרספקטיבה של 

הדנה בהשלכות של החרדה , )Solomon, Greenberg, & Pyszczynski, 1991(תיאוריית ניהול האימה 

וכ , מניעה בני אד� לפעול ולהגיב בצורות שונותחרדה זו . הפרטעל היבטי� שוני� בחייו של מפני המוות 

 -Gordon, 1986; Taubman - Ben(היא עשויה להניע בני נוער לקחת חלק בהתנהגויות הכרוכות בסיכו

Ari, 2004;( , השכיח להתמודדות ע� נושא המוות הוא נטילת סיכוני�  המרחב, בגיל ההתבגרותשכ

)מי� נטו לבחו את תפקידו של הער� העצמי כממת או כמסנ את בעוד מחקרי� קוד,  אול�).1994, פלשמ

תמקד בתפקיד של תפיסות עול� המחקר זה , השפעתה של החרדה מפני המוות על הנכונות ליטול סיכוני�

מחקר זה ש� לו למטרה לבחו את הנחות התיאוריה לא רק בתנאי , יתר על כ. תרבותיות ולאומיות

שבולטות המוות , ימי�;  בימי� בה בולטות המוות נוכחת במציאות החיי�,אלא א� במציאות, "מעבדה"

מלבד חשיפה מבוקרת לנושא המוות באמצעות , במלי� אחרות. ובולטות הלאומיות שזורי� בה� יחדיו

בחנו חשיפה למוות בזמני� המאזכרי� אבל , כמקובל ברוב המחקרי� הקודמי�, שאלות פתוחות על הנושא

  . ירה לאיו� על החיי� בתקופה שלאחר מלחמהוחשיפה יש, לאומי

תו� התייחסות לתימות מרכזיות של נטילת סיכוני� בגיל , במהל� הדיו נבח את משמעות הממצאי�         

הרלוונטיות של תחו� הסיכו לער� העצמי וההזדהות ע� הלאו� כמנבאי� ; ההתבגרות ובולטות מוות

בזמני אבל , � תו� תיקו� תפיסות עול� לאומיות ובולטות מוותהנכונות ליטול סיכוני; נטילת סיכוני�

. נדו בהבדלי� מגדריי� בנכונות ליטול סיכוני�, לאחר מכ. לאומיי� ולאחר חשיפה לאיו� חיי� ממשי

  .מגבלותיו והשלכות תיאורטיות ויישומיות, נציג סיכו� ממצאי המחקר, לבסו�

  

  תנטילת סיכוני� בגיל ההתבגרות ובולטות מוו

שבו הבטחת האדם למצוא את עצמו והאיום לאבד את עצמו כרוכים יחדיו במידה , אין עוד שלב במחזור החיים "
  ".שכזאת

  199' עמ, 1987, אריקסון-                         
      

מחקרי� אחדי� בחנו , הנטייה ליטול סיכוני� בגיל ההתבגרותבמטרה להבי את המניעי� השוכני� בבסיס 

בגרי� ליטול סיכוני� שוני� כתגובה פסיכולוגית התנהגותית שמטרתה להפחית את את הנכונות של מת

 - Landau & Greenberg, 2006; Taubman: לדוגמא(החרדה מפני המוות המשותפת לכל בני האד� 

Ben-Ari et al., 1999 .( מחקרי� אלו נשענו על הנחותיה של תיאוריית ניהול האימה)Solomon et al., 

יחה שבני האד� מונעי� מתו� שאיפה לשימור עצמי ולפיכ� המודעות להיות� בני תמותה המנ, )1991



 105 

מסייעות לו לחוש , מערכת האמונות והשקפות העול� שהאד� יוצר. עלולה לעורר אצל� חרדה ממוות

השערת בולטות . מפחיתות את החרדה ממוות ומעניקות הבטחה לאלמוות סימבולי, שקיי� סדר בעול�

אזי אזכור המוות , ה שא� מבנה פסיכולוגי מספק הגנה כנגד האימה שיוצרת המודעות למוותהמוות מניח

בעוד שחיזוקו של מבנה המשמש . האישי יעצי� את הצור� בהגנה שמבני� פסיכולוגיי� אלו מספקי�

אזי החלשתו של מבנה זה עשויה להגביר את החרדה ואת , כמסנ חרדה צפוי להפחית החרדה ממוות

על א� הפרדוקס כביכול שבי השאיפה לשימור ). Pyszczynski et al., 2002(ת הקשורה לחוויה ההתנהגו

מחקרי� מלמדי� כי כאשר הסיכו רלוונטי לערכו העצמי של , עצמי לבי התנהגויות של נטילת סיכוני�

 החרדה בכדי לחזק הער� העצמי המסייע בסינו, אזי הוא עשוי להגביר נכונותו ליטול סיכוני�, הפרט

  ).  Taubman - Ben-Ari et al., 1999:לדוגמא(ממוות 

תפעול במצבי� של  לא נמצאו לרוב הבדלי� בנכונות ליטול סיכוני� )1מחקר (במחקר הנוכחי , אול�     

למעט הבדלי� אחדי� שנמצאו בנכונות (בכל תחומי הסיכו ,  לעומת ביקורתשל בולטות מוות" מעבדתי"

,   לכ�דומהב). ממצאי� אשר ידונו בהמש�, ופעלה ג� בולטות הזהות הלאומיתלשימוש בסמי� כאשר ת

 תפעול בולטות מוות  במצבי� שלישנ� מחקרי� קודמי� בה� לא נמצאו הבדלי� בנכונות ליטול סיכוני�

)Rosenbloom, 2003( , להגברת נטילת סיכוני� רק בקרב נבדקי� ע� גר�או שתפעול בולטות המוות 

 Miller(כגו ער� עצמי נמו� בשילוב יעילות עצמית נמוכה בתחו� הסיכו , ותיי� מסוימי�מאפייני� אישי

& Taubman - Ben-Ari, 2004 .(בו החרדה ממוות לא ניבאה מעורבות רבה יותר בפעילויות , במחקר אחר

שיערו החוקרי� כי נבדקי� צעירי� עשויי� להכחיש את המוות האישי שלה� , ספורטיביות מסוכנות

)Schrader & Wann, 1999 .(השערה זו עשויה לשמש ג� לנו להסבר הממצאי� במחקר הנוכחי . יתכ

כהכחשה ) Proximal defenses( השתמשו בהגנות קרובות ,בשל היות� צעירי�, והנבדקי� במחקר זה

וק כחיז) Distal defenses(ולא נזדקקו עוד לשימוש בהגנות מרוחקות , והדחקה לניהול החרדה ממוות

תיאוריית ניהול , כאמור בסקירה הספרותית. ולפיכ� לא הגבירו נכונות� ליטול סיכוני�, הער� העצמי

 לאחר כניסת מחשבות על מוות למודעות מופעלי� תחילה מנגנוני הגנה קרובי�האימה מניחה כי 

)Proximal defenses  (לאחר שנושא המוות מוסר . במטרה להרחיק את נושא המוות מהמודעות

 ;Distal defenses( מופעלי� מנגנוני הגנה מרוחקי� , א� עדיי נותר פעיל בסמו� למודע, מהמודעות

Greenberg et al., 2000.(  

העושה שימוש במנגנוני , הנכונות ליטול סיכוני� היא דר� סימבולית להתמודדות ע� המודעות למוות    

, יחד ע� זאת.  עול� ולחזק הער� העצמישמטרת� לתק� תפיסות, )Distal defenses(הגנה מרוחקי� 



 106 

כי על א� אמונת� במשמעות החשובה של חיזוק הער� העצמי ותיקו� תפיסות , מצייני� מייסדי התיאוריה

אנשי� עשויי� להשתמש במגוו מנגנוני הגנה אחרי� לניהול החרדה בדרכי� , עול� בניהול החרדה ממוות

 Slater, 1979, in(כחשת המוות השכיחה בגיל ההתבגרות ה,  כגו,)Greenberg et al., 2000(אחרות 

Stevenson, 1987 .( את שרידי האמונה באלמוות בגיל זה �הכחשת המוות עשויה לשק)Gordon, 1986( ,

או רגרסיה בשירות האגו ; )Deveau, 1995(המאפייני� את תפיסת המוות בגילאי� מוקדמי� יותר 

שימוש מעי זה במנגנו הפרימיטיבי ביותר . י התפתחות מוקדמי�לפנטזיה אומניפוטנטית המאפיינת שלב

או לחלופי שימוש מאסיבי בהדחקה עשויי� לבטל הצור� במנגנוני הגנה מרוחקי� מאחר , )2008, מוס(

  .ג� לא ברבדי� עמומי�, והנושא לא פעיל עוד במודעות

,  נדגמו מתבגרי� תיכוניסטי�בעוד במחקר הנוכחי. לגיל הנבדקי� אמר לעילהננית לקשור ההסבר   

הרי שבמחקרי� קודמי� שעסקו בנטילת סיכוני� לאור המודעות , )18 16גילאי (באמצע גיל ההתבגרות 

י� שבחנו נטילת סיכוני� בנהיגה במחקר, לדוגמא. מבוגרי� ומבוגרי� על פי רוב  נדגמו מתבגרי�, למוות

; )Taubman - Ben-Ari et al., 1999; Taubman - Ben-Ari & Findler, 2003(השתתפו חיילי� 

 - Taubman(לרבות מבוגרי� ,  ואיל�18במחקרי� שבחנו נטילת סיכוני� מיניי� השתתפו נבדקי� מגיל 

Ben-Ari, 2004a Birnbaum et al., 2011; ( או סטודנטי�)Lam et al., 2009( ; נטילת במחקר שבח

 ,.Hirschberger et al(� שבחנו במגוו פעילויות סיכו ובמחקרי, )Hart et al., 2010(סיכוני� בהימורי� 

2002; Miller & Mulligan, 2002 (ובגילאי� צעירי� יותר , כאמור. השתתפו סטודנטי� אמריקאיי� יתכ

, יש לסייג האמור ולציי. קיימת דינמיקה שונה של השימוש במנגנוני ההגנה כאשר מתופעלת בולטות מוות

בו השתתפו תלמידי תיכו בישראל ) Hirschberger et al., 2002( לשימוש בסמי� כי במחקר שבח נכונות

קבוצת נמצאה השפעה של בולטות מוות  על הנכונות של בני� להשתמש בסמי� לעומת , 17 15בגילאי 

  .ביקורת

אשר לא השפיע על הנכונות של , 1עד כה דנו בתפעול מעבדתי של בולטות מוות שנער� במחקר   

הועלתה השערה כי במחקר הנוכחי בולטות מוות מתופעלת בקרב מתבגרי� . ליטול סיכוני�מתבגרי� 

ע� . בגילאי התיכו לא היתה חזקה דיה בכדי שה� יזדקקו להפעלת הגנות מרוחקות לסינו החרדה ממוות

ות  וכוללת ג� בולט,בחינת בולטות מוות מציאותית המשולבת בימי� של אבל לאומי או אחרי מלחמה, זאת

בטר� . שיוצגו בהרחבה בהמש� הדיו,  להבדלי� מסוימי� בנכונות ליטול סיכוני�ה הביא,זהות לאומית

נבח , ועל מנת ליצור תשתית תיאורטית לדיו זה, נעבור לדיו בבולטות מוות ותפיסות עול� תרבותיות

ייעו בהבניית הדיו משתני� שיס, תחילה את תרומת� של משתני� שוני� להסבר הנכונות ליטול סיכוני�
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 ומידת ההזדהות רלוונטיות של תחו� הסיכו לער� העצמילהל נציג את תרומת� של ה. בממצאי המחקר

   . בגיל ההתבגרותהנכונות ליטול סיכוני�ע� הלאו�  להסבר 

  

  הרלוונטיות של תחו� הסיכו� לער� העצמי כמנבאת נכונות לנטילת סיכוני� 

של , והפונקציה המתמשכת, עצמי- מופנמות כאובייקטים מסוג זולת, כנות ואתגריםחוויות הצלחה בהתגברות על ס"

  ".  הינה לספק באופן מתמשך ערך עצמי גבוה, עצמי זה-אובייקט זולת

  .9' עמ, 1994,  דויטש-                                                        

  

  

 & Moore(ל להעלאת תחושת הער� העצמי התנהגויות הכרוכות בנטילת סיכוני� ה בעלות פוטנציא

Parsons, 2000 .(ו כאפשרות /כאשר הפרט מכיר בהתנהגות מסוימת כאפשרות להגדיל רווחי� אפשריי� או

תפיסה העשויה ; אזי תחו� הסיכו נתפס כרלוונטי לערכו העצמי של הפרט, להימנע מהפסדי� אפשריי�

  ).  Lopes, 1983; Taubman - Ben-Ari, 2004b(ו להניע אותו ליטול חלק בפעילויות הכרוכות בסיכ

נמצא כי ככל , המחקר השוני� ומעבר לקבוצות המחקר השונותמועדי במחקר הנוכחי בכל   

כ� הוא מביע נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� באותו , שההתנהגות רלוונטית יותר לערכו העצמי של הפרט

שימוש בסמי� וקיו� יחסי , שתיית אלכוהול,  של נהיגהממצאי� אלו התקבלו בתחומי�. תחו� התנהגותי

ממצאי� אלו עולי� בקנה אחד ע� ממצאי מחקרי� . וכ בציו הכללי של הנכונות לנטילת סיכוני�, מי

 Taubman - Ben-Ari, 2004b; Taubman - Ben-Ari(ארי   ב במחקריה של טאובמ , לדוגמא; קודמי�

et al., 1999(ה� תופסי� את הנהיגה , קרי, יגה משמשת כמרכיב בהגדרת הער� העצמי צעירי� עבור� נה

נוטלי� סיכוני� בנהיגה בנסיבות בה ה� זקוקי� לחיזוק הער� , כרלבנטית במידה רבה לערכ� העצמי

  . העצמי

אנו למדי� כי כאשר הפרט תופס את הרווחי� האפשריי� לער� העצמי העולי� , מממצאי המחקר  

 הוא מביע נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� בהשוואה לאלו ,תנהגות מסתכנתכתוצאה מהשתתפות בה

, נבדקי� שתפסו את הנהיגה, באופ שכזה. שהתנהגות זו אינה מקור אפשרי לחיזוק ער� עצמי עבור�

אחד "או יחסי מי ככאלו העשויי� לאפשר רווחי� חברתיי� של היות� , שימוש בסמי�, שתיית אלכוהול

הביעו נכונות רבה להסתכ , ורווחי� אישיי� של תחושות ער� עצמי ומסוגלות, מת אחרי�והרש" ה'מהחבר

  . באותו תחו�

. קשורה למאפייני גיל זה, רלבנטיות ההתנהגות לער� העצמי כמנבאת נטילת סיכוני� בגיל ההתבגרות  

, האגו של הילדהנתפס כהרחבה של ,  האגו ההורי  בעוד עד גיל ההתבגרות, )Blos, 1979(על פי בלוס 

הרי שבגיל ההתבגרות האגו נחלש כתוצאה מדחיית האגו ההורי בשל , משמש כמווסת חרדה וער� עצמי
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התנהגויות של נטילת סיכוני� עשויות להתאפיי במונחי� של בלוס . צורכי הנפרדות והאינדיווידואציה

או כהתנהגות , ל מבוגרי�המחליפה משחק של ילדי� או תקשורת ש) "action language"(כשפת הפעולה 

acting out , המשמשת כנגד החרדה העולה מחוסר אינטגרציה מבנית של העצמי)Blos, 1979 .( האיו� על

האינטגרציה של העצמי בגיל זה עשויה להוביל מתבגרי� ליטול סיכוני� בתחומי� בה� יוכלו לספק לעצמ� 

התנהגויות של חוסר ריסו עצמי על פי בלוס הפניה לעול� החיצוני ול. תחושת ער� עצמי ושליטה בחרדה

)Blos, 1979( , בצור� של מתבגרי� באקטיביות מופרזת כהגנה מפני הפאסיביות הינקותית מקור

, העול� החיצוני מציע החזרת העוג הפנימי בשלב זה. ת אובד האגויוכאמצעי להימנעות מחווי, הראשונית

נטילת סיכוני� עשויה לאפשר , כאשר האגו חלש ומאוי�, לפיכ�. לפני שיחסי אובייקט יציבי� ייבנו מחדש

  .רק כאשר תחו� ההתנהגות רלבנטי לער� העצמי של המתבגר, מקור שליטה וכוח ותחושת ער� עצמי

  ). 1994, אצל דויטש, קוהוט(נית להסביר את הדברי� ג� במונחי תיאוריית העצמי של קוהוט , כ

, )התנהגויות נטילת סיכוני�, קרי(לחה בהתגברות על סכנות ואתגרי� כותב כי חוויות הצ) 1994(דויטש 

, קרי(עצמי זה  של אובייקט זולת, והפונקציה המתמשכת, עצמי מופנמות כאובייקטי� מסוג זולת

שבהתנהגות הסכנה את ולכ המתבגר מכחיש , הינה לספק ער� עצמי גבוה, )התנהגויות נטילת סיכוני�

תפיסת נטילת הסיכוני� כאתגר עולה ככל שבכוחה של ההתנהגות לספק , לפיכ�. ורואה בה אתגרמסתכנת 

  .  למתבגר ער� עצמי גבוה

 בהמש� הדיו א� נציג ממצאי� המלמדי� על הבדלי� בי קבוצות המחקר השונות בנכונות לנטילת  

בו של אול� קוד� שנפנה ללב לי. נטי לער� העצמי של המתבגרכאשר תחו� ההתנהגות רלוו, סיכוני�

  .כרקע להבדלי� בי הקבוצות השונות, נדו בתפקיד ההזדהות ע� הלאו� בנכונות ליטול סיכוני�, המחקר

  

  ההזדהות ע� הלאו� והנכונות ליטול סיכוני�

ולל של במובן מסוים אנו יכולים לומר שאנו הסך הכ:  "אנו יוצרים את היקום, בעצם הפעולה של תרגום היקום
  ".המשמעויות שלנו

  343' עמ, "  ספר המתים והחיים הטיבטי",  ה'אצל סוגיאל רינפוצ, דיויד בוהם-               

  

  
השקפת עול� ופיתוח , תהלי� הבניית הזהות האישית של המתבגרי� כולל יצירת אידיאולוגיה אישית

ול� האמונות והשקפות הע, אלו כוללי� ג� את הערכי�). Erikson, 1968(מחויבות כלפי מערכת של ערכי� 

ת היהודית יוובפרט בזהו, )Dougherty, Eisenhart, & Webley, 1992(הקשורות בזהות הלאומית 

במחקר הנוכחי ). 1996, סולברג( משמעות אקטואלית רבה נושאותשבמציאות של ישראל , והישראלית

ו ליטול כ� נכונות, ככל שההזדהות של הנבדק ע� הלאו� גבוהה יותר, )1מחקר (זמ ניטראלי נמצא כי ב
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  שתיית אלכוהול ושימוש בסמי� ובציו הכללי של הנכונות לנטילת סיכוני� , סיכוני� בתחומי� של נהיגה

הסבר . ככל שההזדהות ע� הלאו� נמוכה יותר כ� הנכונות ליטול סיכוני� רבה יותר; ולהיפ�, נמוכה יותר

נחותיה של תיאוריית הזהות ת ניהול האימה והת למצוא בשילוב בי הנחות תיאוריי ניכ�אפשרי ל

מאמצי בני האד� מכווני� להשגת דימוי , על פי התיאוריה האחרונה). Tajfel & Turner, 1979(החברתית 

 & ,Turner, Brown(ותפיסה חיובית של קבוצת השייכות מחזקת תחושת הער� העצמי , עצמי חיובי

Tajfel, 1979 .(הרי שמאחר והתנהגות של נטילת , האוריית ניהול האימיא� מקשרי� זאת להנחות ת

, )Taubman - Ben-Ari, 2004b(סיכוני� בגיל ההתבגרות עשויה לנבוע מהצור� בהשגת תחושת ער� עצמי 

נבדקי� שתחושת השייכות הלאומית מחזקת אצל� את הער� העצמי אינ� זקוקי� לנקוט באמצעי� 

בגרי� שתחושת השייכות הלאומית שלה� ואילו מת, לחיזוק הער� העצמי, כגו נטילת סיכוני�, אחרי�

דומה כי יש בכ� חידוש תיאורטי  .עשויי� לנקוט בהתנהגויות מסתכנות להגברת הער� העצמי, נמוכה יותר

כאשר מנגנו  תפיסות עול� ; בהבנת התנהגויות נטילת סיכוני� מפרספקטיבה של תיאוריית ניהול האימה

כחיזוק הער� העצמי באמצעות ,  צור� בפעולת מנגנו אחראי, חזק דיו בכדי לסנ החרדה מפני המוות

    .לניהול האימה, הגברת נטילת הסיכוני�

במחקר שבח . הקשר בי זהות לאומית לנכונות ליטול סיכוני� כרו� ג� במאפייני החברה הישראלית  

ברת לח, הקשור למשפחתו, ערכי� ועמדות נמצא כי הנוער הישראלי נוטה להיות קונפורמי ושמר

 בחיפוש עצמי וחיפוש גירויי� בהשוואה לנוער במדינות מערביות פחותומאופיי , המבוגרי� ולמדינתו

למרות הציפייה שערכי הנוער יהוו מרידה מסוימת בערכי , )1998(לדברי מייזלס ). 1998, מייזלס(אחרות 

שירות צבאי חובה , והמאפייני� של החברה הישראלית הכוללי� נראות רבה לנושאי ביטח, דור ההורי�

עשויי� להטות את ערכי הנוער ועמדותיו לכיוו של , של בני הנוער והאתוס של השותפות הישראלית

במחקר הנוכחי מתבגרי� המזדהי� ע� , בדומה לכ�. קונפורמיות לערכי החברה והימנעות ממרידה בהורי�

� נמנעי� יותר ממרידה בהורי� ולפיכ� וה� ג, ערכיה� נוטי� לכיוו של קונפורמיות לערכי החברה, הלאו�

  .מביעי� נכונות מועטה יותר ליטול סיכוני�

תמיכה אמפירית נוספת לממצאי� אלו נית למצוא במחקרי� שנערכו בתרבויות אחרות בקרב   

נמצא כי ככל ; המורי� כי תחושת השתייכות לקבוצה אתנית עשויה להוביל להתנהגויות חיוביות, מתבגרי�

כ� המתבגרי� הביעו נכונות רבה יותר להשתת� , תייכות לקבוצה האתנית רבה יותרשתחושת ההש

 ,Knight, Cota, & Bernal, 1993; Schwartz(כגו עזרה לאד� אחר , חברתיות בפעילויות פרו

Zamboanga, & Jarvis, 2007 .(דומה יתכ ותחושה חזקה של שייכות לקבוצה הלאומית מפחיתה , באופ

  .כפעילויות הכרוכות בסיכו,  בפעילויות הנתפסות כשליליות בחברה הכלליתהצור� להשתת�
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הנכונות ליטול סיכוני� ביחסי מי מזדמני� או לא מוגני� לא , בשונה ממה שהוצג לעיל, ע� זאת  

. יתכ והבדל זה קשור במאפייני� השוני� של תחומי הסיכו. נמצאה כקשורה למידת ההזדהות ע� הלאו�

בה� נית לבחור בא� להשתת� בהתנהגויות ,  אלכוהול וסמי� ניתני� להגדרה כתחומי חו',בעוד נהיגה

ומיניות� היא כוח , הרי שהתנהגות הכרוכה ביחסי מי הינה חלק מטבע בני האד�, הנוגעות אליה או לאו

ע� בקרב מתבגרי� המתמודדי� בתקופה זו , כל שכ).  Freud, 1963: לדוגמא(מניע חשוב בהתנהגות� 

עליה ברמת הדחפי� והצפה , שינויי� ביולוגיי� הכרוכי� במעבר ממיניות ילדית למיניות בוגרת

יתכ ומידת , בשל מרכזיות העיסוק במיניות בתקופת ההתבגרות). Laufer & Laufer, 1984(הורמונאלית 

קת תחושת ער� על א� שהיא מחז, שכ; ההזדהות הלאומית אינה רלבנטית לנכונות ליטול סיכוני� מיניי�

  .על המתבגר לחזק הער� העצמי שלו הקשור בגיבוש הזהות המינית באופ ספציפי, עצמי כללי

נמצאו , ממצאי� אלו המלמדי� על הקשר בי ההזדהות ע� הלאו� לנכונות ליטול סיכוני�, בר�  

 ובמחקר מאחר. א� ורק בתחו� של הנכונות להשתמש בסמי�, )2,3מחקרי� (בזמני� שאינ� ניטראליי� 

ולא בקרב אות� נבדקי� בנקודות זמ , הנוכחי נבדקו הקשרי� הללו בקרב נבדקי� שוני� בזמני� שוני�

לזמני� השוני� או לשילוב בי , לא נית לקבוע הא�  הבדלי� אלו קשורי� למדגמי� השוני�, שונות

  .  לעומק סוגיה זולו לבחוצביע על המגמה של ממצאי� אלו ומחקרי המש� יוכנוכל רק להאנו , לכ. השניי�

ההזדהות ע� הלאו� נמצאה כגור� הממת התנהגות זו בזמ , בהתייחס לנכונות להשתמש בסמי�  

למעט יו� הזיכרו לשואה , לאחר מסע לפולי ובסמו� לתו� המלחמה, ל"ביו� הזיכרו לחללי צה, ניטראלי

המייצג , הות ע� הלאו� כמשאב פנימימלבד בדיקת ההזד, יתרה על כ�). יוצא מ הכלל שידו בהמש�(

בדקנו ג� את ההשפעה של תפעול בולטות הזהות הלאומית על נכונות� של מתבגרי� ליטול , עמדות הנבדק

  . כפי שיוצג להל, סיכוני�

    

   תפעול בולטות מוותלאורתיקו. תפיסות עול� לאומיות והנכונות לנטילת סיכוני� 

  "קה להם טעם בעיני האדם החי אותםתחושת הבעלות על החיים היא שמעני"

            89 'עמ, 1999 ,שטרנגר -                                 

בני האד� נעזרי� , על מנת להתמודד ע� החרדה ממוותעל פיה , הנחת היסוד של תיאוריית ניהול האימה

ול� במנגנו פסיכולוגי המבוסס על משאבי� קוגניטיביי� והתנהגותיי� שמטרת� לתק� את תפיסות הע

  Greenberg et al., 1990: לדוגמא(זכתה לתימוכי אמפיריי� מקיפי� , התרבותיות המשותפות לקבוצת�

 Castano et al., 2002; .(אלו , מחקרי� רבי� התמקדו בתיקו� תפיסות עול� תרבותיות לאומיות, מבי
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 ,.Pyszczynski et al: לדוגמא(העוסקות בתפיסות העול� המשותפות לקבוצה הלאומית של בני האד� 

2002 Nelson et al., 1997;( ,וכ� ג� המחקר הנוכחי .  

   במחקר זה שיערנו כי תיקו� תפיסת עול� לאומית תפחית את נכונות� של מתבגרי� ליטול סיכו

השערה זו נשענה על הנחות התיאוריה כי . ג� כשהסיכו רלוונטי לערכ� העצמי,  תפעול בולטות  מוותלאחר

שבמידה , תת את החרדה על ידי כ� שמספקת סדרה של אמות מידה להתנהגות ערכיתהתרבות מווס

שיערנו כי תיקו� תפיסות , לפיכ�). Greenberg et al.,1992b(ומתקיימת מחזקת את תחושת הער� העצמי 

ויחלי� את הצור� לחזק את הער� העצמי על ידי נטילת סיכוני� , עול� לאומיות יחזק את הער� העצמי

: לדוגמא(כפי שנמצא במחקרי� קודמי� בהתייחס לנטילת סיכוני� בנהיגה ,  לבולטות המוותבתגובה

Taubman - Ben-Ari et al., 1999; Taubman – Ben-Ari & Findler, 2003  .(  

בו תפעלנו את תיקו� תפיסות העול� , השערת המחקר לא אוששה ברובה במער� מחקר זה, אול�  

חוסר הבדלי� . ומעודד תחושות הזדהות לאומית,  המדינה והישגיהבאמצעות קריאת טקסט המאדיר

למעט מספר הבדלי� , היה משות� לכל תחומי הסיכו, בתנאי המחקר השוני�, בנכונות ליטול סיכוני�

הסבר אפשרי לתמונה הכללית העולה . עליה� נרחיב בהמש�, שנמצאו בהסבר הנכונות להשתמש בסמי�

  . י גיל ההתבגרותמממצאי המחקר טמו במאפיינ

בו , כשלב בו מתרחש תהלי� האינדיווידואציה השני) Blos, 1979(גיל ההתבגרות מתואר על ידי בלוס   

תחושת . של האגו ולהתנתק מהאובייקטי� הראשוניי�) דיפרנציאציה(על המתבגר להשיג מובחנות 

גות את ההיפו� של מייצ, העצמאות וההגדרה העצמית המתבטאות במחשבות ובפעולות של המתבגרי�

,  חוק הציפיות והעמדות של ההורי� או של ייצוגיה� בחברה כמבוגרי� אחרי� או באופ מופשט יותר

מרד זה כנגד מרות ההורי� ומערכת הערכי� שלה� נובע מהצור� להפריד ). Blos, 1979(מסורת ומוסכמות 

יתכ , בשל כ�). Erikson, 1968(את זהות� מזו של משפחת� ולפתח אוטונומיה על מנת להגיע לבגרות 

כמנגנו הגנה מפני העלאת , או לחלק�, והבלטת תפיסות העול� הלאומיות לא שימשה למתבגרי� במחקר

תפיסות עול� אלו מייצגות את מערכת הערכי� של החברה הכללית ושל הוריה� , שכ; המוות למודעות

, כל שכ. נציאציה ואינדיווידואציהוהזדהות עימ� עשויה להיות מנוגדת לצורכיה� בדיפר, בפרט

ולא נוכחות באופ מציאותי מופשט יותר כפי , כשתפיסות אלו מובלטות באמצעות קריאת טקסט בנושא

עובדה זו עשויה לחזק האסוציאציה בי תפיסות העול� התרבותיות לייצוגי . שנראה במחקרי� הבאי�

  . ובכ� להגביר הצור� במובחנות אינדיווידואלית, ההורי�

ממצאי מחקר קוד� מלמדי� כי אנשי� מסוימי� אינ� מגיבי� לבולטות מוות באמצעות הגברת   

עובדה העשויה לנבוע מכ� שלאות� אנשי� ישנ� משאבי� , ההגנה שמספק תיקו� תפיסות העול�
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או מכ� שפרטי� אלו , מבלי לפנות לתגובות הגנתיות שליליות, פסיכולוגיי� אחרי� להתמודדות ע� האימה

; השונות מתפיסות העול� של התרבות אליה משתייכי�, חזיקי� בהשקפות עול� אינדיווידואליותמ

 Hirschberger(במקרה זה ה� לא בהכרח יגיבו למוות על ידי הגברת ההזדהות ע� תפיסות עול� תרבותיות 

& Ein-Dor, 2006.(� אימת מתבגרי� עשויי� לפנות למשאבי� פסיכולוגיי� אחרי� להתמודדות ע,  אכ

, כל שכ. בשונה מההשקפות שהובלטו לה� במחקר זה, או להחזיק בהשקפות אינדיווידואליות, המוות

מחקרי� שוני� הוכיחו כי ההשתייכות הקבוצתית המשמשת כאמצעי הגנה מפני חרדת המוות איננה 

ורט אלא עשויה להיות ג� שייכות לקבוצות אחרות כגו נבחרות ספ, בהכרח ההשתייכות הלאומית

)Dechesne, Greenberg, Arndt, & Schimel, 2000( , קבוצות דתיות)Greenberg et al., 1990 .( המרכיב

הינו תפיסת הקבוצה כישות מלאת , המרכזי המאפשר להשתייכות קבוצתית כלשהי לשמש כמנגנו הגנה

ה להשתייכות ובגיל ההתבגרות ישנה משמעות רב, )Vaes, Heflick, & Goldenberg, 2010(משמעות 

נית להסביר ממצאי , לאור האמור). Erikson, 1959(לקבוצת השווי� עבור היחיד המחפש אחר זהותו 

המחקר הנוכחי בכ� שבמער� זה ייתכ שההשתייכות של המתבגרי� לקבוצת השווי� היתה משמעותית 

.  הושפעה מתפעול זהולפיכ� הנכונות לנטילת הסיכוני� לא, יותר מההשתייכות הלאומית שתופעלה במחקר

תפיסת הנורמות המקובלות של קבוצת השווי� בהתייחס לנטילת סיכוני� שוני� עשויה , באופ שכזה

או , בולטות הזהות הלאומיתשל בולטות מוות יחד ע� תפעול , רלהיות משמעותית יותר מכל תפעול אח

, קו בשתי זהויות חברתיותתמיכה אמפירית להסבר זה נית למצוא במחקר בו נבדקי� שהחזי. בלעדיה

השתמשו בזהות החברתית שהובלטה לה� במחקר כאמצעי , שעיתי� קיימת שונות וסתירה בי ערכיה

הגנתי לסינו החרדה מפני המוות א� על ידי תמיכה בערכי� של הזהות המובלטת או על ידי דחיית הערכי� 

 ישראלי� מחזיקי� ה בזהות הלאומית  אמנ� מתבגרי�).Halloran & Kashima, 2004(של קבוצות החו' 

עצ� , א� על א� שבמחקר הנוכחי הובלטה לה הזהות הלאומית, וה בזהות החברתית של קבוצת השווי�

, המענה על שאלו הכולל סיטואציות חברתיות בה על הנבדק להחליט עד כמה הוא מוכ ליטול סיכוני�

עלולה היתה , במידה והתרחשה באופ טבעי, הבלטה זו. עשוי להבליט לנבדק את שייכותו לקבוצת השווי�

. לבטל את הצור� בשימוש במנגנו ההגנה של תפיסות עול� לאומיות בעת העלאת נושא המוות למודעות

שיעמיד את שתי האפשרויות הללו למבח ויבח את תפקיד , הסבר אפשרי זה ראוי כמוב למחקר נוס�

  .מתחרותהדיפרנציאלי של שתי תפיסות העול� ה

 הנבדקי� 1במחקר . הסבר אפשרי אחרו קשור באופ תפעול תפיסות עול� לאומיות במער� מחקר זה  

מתו� הנחה שיוותר במודעות� לאחר , קראו את הטקסט בטר� הועלה נושא המוות האישי למודעות

לא נער� התפעול . וה� יוכלו להיעזר בתיקו� תפיסות העול� הלאומיות לסינו החרדה, הבלטת המוות
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מאחר ומחקרי� קודמי� הראו כי בכדי לראות את השפעתה של בולטות מוות על , לאחר הבלטת המוות

כתיקו� תפיסות עול� תרבותיות והעלאת ער� עצמי יש צור� ) Distal defenses (מרוחקותשימוש בהגנות 

יש . Pyszczynski et al., 2002)(בהסחה ניטראלית קצרה בי תפעול בולטות המוות לבי התגובה הנמדדת 

כי מחקרי� אחרי� בתחו� בדקו ההשפעה של תפעול בולטות מוות על מחשבות או התנהגויות , לציי

כגו דבקות בקבוצת הפני� ודחיית קבוצת החו' , המוכיחות שימוש בתיקו� תפיסות עול� לאומיות

חקר הנוכחי אנו תפעלנו את במ, אול�).  Castano et al., 2004; Greenberg et al., 1990: לדוגמא(

. תפיסות העול� הלאומיות וביקשנו לבדוק את ההשפעה של משתנה מתוו� זה על הנכונות ליטול סיכוני�

ומנגנו , יתכ והניסיו לבדוק את הנכונות לנטילת סיכוני� במער� מחקר ניסוי חדשני מעי זה לא עלה יפה

ולא , י לסינו החרדה ממוות לאחר שהועלתה למודעותתיקו� תפיסות עול� לא היה נגיש למתבגרי� כאמצע

ולפיכ� לא נמצאו הבדלי� בנכונות ליטול סיכוני� בי מתבגרי� שהובלטה , הביא להעלאת הער� העצמי

 1הסבר זה עשוי להאיר את ההבדלי� בי מחקר . לה� הזהות הלאומית לבי נבדקי� מקבוצת הביקורת

הבדלי� שיוצגו , ולטות הזהות הלאומית היו שזורות במציאותלמחקרי� הבאי� בה בולטות המוות וב

  . וידונו בהמש�

בניגוד , לנכונות להשתמש בסמי�ה� ממצאי המחקר הנוגעי� , יוצא מהכלל בכל האמור לעיל  

הבלטת זהות לאומית חיובית יש השפעה ממתנת על הנכונות נמצא כי  לתפעול . לתחומי הסיכו האחרי�

להבלטת תפיסת עול� תרבותית ,  קרי.אלו שסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמילהשתמש בסמי� בקרב 

המעוררת תחושות הזדהות ושייכות לאומית יש פוטנציאל למיתו הנכונות לשימוש בסמי� בקרב אלו 

 ממצא זה עולה בקנה אחד ע� ממצאי� קודמי� .שהתנהגות זו עשויה לשמש אצל� מקור לער� עצמי

מיתנה הנכונות של מתבגרי� ליטול ) לא מתופעל( לאומית כמשאב פנימי בה� הזדהות, שהוצגו לעיל

הסיבה לכ� עשויה להיות .  ובאופ מיוחד בשימוש בסמי�, סיכוני� התחומי הסיכו השוני� על פי רוב

ומאחר וסמי� הינ� אסורי� , )1998, מייזלס(בנטיות הקונפורמיסטיות של הנוער הישראלי כפי שהוצג לעיל 

 יש לציי כי ממצאי� .כפריצת גבולות, יותר מכל תחו� סיכו אחר,  והשימוש בה� עשוי להיתפסעל פי חוק

לפיכ� הממצאי� רלוונטיי� למצבי� , אלו נמצאו רק בקרב נבדקי� שלא נחשפו לתפעולי� של בולטות מוות

וש בסמי� יכולת המיתו של הנכונות לשימ, אול�. ניטראליי� ולא למצבי� בה� מתעוררת החרדה ממוות

שיתכ ומספקת מקור חלופי לער� עצמי עבור אלו , באמצעות הנגשת תפיסת עול� תרבותית לאומית

מחקר בשל ההשלכות היישומיות תשומת לב והמש� ראויה ל, שסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי

  .  שימוש בסמי�ההפוטנציאליות במניעת 

שנטיית� , הי� במידה רבה יותר ע� הלאו�נמצא כי בקרב נבדקי� המזד, באופ מפתיע, לעומת זאת  

תפעולי� של בולטות הזהות הלאומית , )כפי שהוצג לעיל(היא להביע נכונות מועטה יותר ליטול סיכוני� 
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ראוי . ובולטות מוות הגבירו נכונות� להשתמש בסמי� בהשוואה לנבדקי� אלו שנחשפו לתפעול אברסיבי

, או תחת תפעול בולטות הזהות בלבד, ה בולטות מוות לבדהלהדגיש כי השפעה זו לא נמצאה כאשר תופעל

בקרב אלו שמזדהי� בי כה וכה ע� , יתכ ודווקא הבלטת זהות לאומית חיובית. אלא רק בשילוב השניי�

 לנוכח ,ובמקו� לחזק הער� העצמי הוביל להחלשתו, הוביל לתוצאה הפוכה מהשערתנו, הלאו� במידה רבה

ניחה כי הבלטת הזהות הלאומית ושייכות� לקבוצה הלאומית הדגישה את השערה זו מ. החרדה ממוות

הקונפורמיות שלה� לחברה וכתוצאה מכ� העלתה הצור� בהדגשת מובחנות� מהקבוצה 

תחת בולטות מוות נבדקי� אלו הביעו נכונות ליטול סיכוני� , לפיכ�. והאינדיווידואליז� שלה� כפרטי�

וא� עשו זאת בתחו� הסיכו שמזוהה יותר מכל ע� ,  העצמי שלה�רבי� יותר במטרה לחזק תחושת הער�

  . מרידה בסמכות ההורי� וחוקי החברה

המדגישה חשיבות ) Blos, 1979(תמיכה תיאורטית לכ� נית למצוא בהנחות התיאוריה של בלוס   

ימוש פעולה קונקרטית כדוגמת ש. תהלי� האינדיווידואציה בתקופת ההתבגרות לגיבוש הזהות האישית

 ,Blos(בסמי� מייצגת משימה התפתחותית להשגת אינדיווידואציה והינתקות מהאובייקטי� המופנמי� 

הבחירה של המתבגר המזדהה רבות ע� המדינה להגביר נכונותו להשתמש בסמי� בעקבות , לפיכ�). 1979

,  ומהחברהעוררות החרדה ממוות עשויה להיות הדר� שלו לחוש עצמו כאינדיוודואל המובח מהוריו

נטילת הסיכו בשימוש בסמי� דווקא . בייחוד כאשר מבליטי� לו את חוסר מובחנותו מאובייקטי� אלו

מתבגרי� , שכ. ואת הייחודיות של המתבגר בעיני עצמו) הדיפרנציאציה(מעצימה את תחושת המובחנות 

היא אינהרנטית לשלב ותחושה זו ש) Elkind, 1967(נוטי� לשכנע עצמ� שה� מיוחדי� ויחידי� במינ� 

  .לחיזוק תחושת ערכ� העצמי, נדרשת ג� בקרב מתבגרי� הנוטי� לקונפורמיות על פי רוב, ההתבגרות

  במצבי� שלהנכונות להשתמש בסמי� עלתה, ג� בקרב בני� בלבד, בדומה לממצאי� האמורי� לעיל  

במקו� שתיקו� תפיסות , יתכ וא� בקרב בני�. תפעולי� משולבי� של הזהות הלאומית ובולטות המוות

כאשר תיקו� , אנו עדי� להיפו� תגובה, עול� לאומיות יחזק הער� העצמי ויסנ החרדה מפני המוות

תפיסות העול� מעורר דווקא את הצור� של הפרט בהדגשת האינדיווידואליות שלו ומובחנותו מחוקי 

יתכ , אול�. כאמור לעיל, י�הוא מגביר נכונותו להשתמש בסמ, ולכ בתגובה לבולטות מוות, החברה

, עלינו לזכור כי המתבגרי� שנדגמו במחקר זה קרובי� לגיל גיוס לצבא, שכ; ומקור הסיבה לכ� הוא אחר

 ,לפיכ�. הטומ בחובו א� את האפשרות למוותוהבלטת שייכות� הלאומית מבליטה ג� מחויבות הגיוס 

  תפעול מוות לבדו עשויי� שבמצב שלובעוד , שתפעול משולב למעשה הגביר את החרדה מפני המוותיתכ

 תפעול משולב שבמצב שלהרי , כפי ששוער לעיל, היו הנבדקי� להסתפק במנגנו ההכחשה לסינו החרדה
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נזקקו הנבדקי� ג� לשימוש בהגנות מרוחקות כחיזוק הער� העצמי על ידי הגברת הנכונות , ועוצמתי יותר

  .        להשתמש בסמי�

  כי במחקר הנוכחי לא נמצאו הבדלי� בנכונות ליטול סיכוני� תחת תפעול בולטות מוות , חשוב לציי

ג� כאשר תחו� הסיכו רלוונטי , לעומת אברסיבי ג� בקרב נבדקי� שלא הובלטה לה� הזהות הלאומית

הנבדקי� לא השתמשו בנטילת הסיכו , )1מחקר (במחקר זה , קרי. בכל תחומי הסיכו, לערכ� העצמי

 & Landau(בניגוד לממצאי מחקרי� קודמי� ,  להגברת הער� העצמי והפחתת החרדה מפני המוותכאמצעי

Greenberg, 2006; Taubman - Ben-Ari et al., 1999  .(ישנ� ג� מחקרי� בה� הער� , יחד ע� זאת

א אלא דווק, העצמי לא סינ החרדה מפני המוות כפי שהדבר בא לידי ביטוי בהתנהגות הכרוכה בסיכו

ונטייה לחיפוש ) Miller & Taubman - Ben-Ari, 2004(משתני� מתווכי� אחרי� כיעילות עצמית 

עשוי לרמז על כ� שג� , חוסר עקביות זה בממצאי מחקרי� קודמי�). Rosenbloom, 2003 (ריגושי�

במחקר הנוכחי עשויי� היו להיות משתני� מתווכי� אחרי� שהשפיעו על ההחלטה של הפרט להשתת� 

תפעול של בולטות המוות על ידי שתי , או לחלופי.  תפעול בולטות מוותבמצבי, נטילת סיכוני� או לאוב

ושהשימוש השכיח במנגנו ההכחשה ,  שאלות פתוחות בנושא לא עורר חרדת מוות עזה בקרב המתבגרי�

י לסנ את היה בו די בכד, )Slater, 1979, in Stevenson, 1987(בהתמודדות ע� המוות בהתבגרות 

לא נזקקו המתבגרי� לאמצעי הגנה סימבוליי� מרוחקי� ולא , לפיכ�. המודעות למוות בצורה מספקת

  .הביעו נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� תחת בולטות מוות לעומת תפעול אברסיבי

 אכ נמצאו הבדלי� מסוימי� 3  ו2שנבחנה במחקרי� ,  בולטות מוות מציאותיתבמצבי� של, בר�  

דבר המרמז לכ� שהנכונות ליטול סיכוני� , ונות ליטול סיכוני� אשר יפורטו  וידונו בהרחבה להלבנכ

  .כאמצעי הגנה סימבולי קשורה בעוצמת העלאת נושא המוות למודעות
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תפיסות עול� ומוות ה הנכונות לנטילת סיכוני� בזמני אבל לאומיי� המבליטי� נושא

  לאומיות

 ת השכולעל דעת עיני שראו א"

 ,ועמסו זעקות על לבי השחוח

 על דעת רחמי שהורוני למחול

 ,עד באו ימים שאיימו מלסלוח

 ,לזכור את הכל: נדרתי הנדר

  ." ודבר לא לשכוח–לזכור 
  "נדר"מתו� השיר , אברה� שלונסקי !                 

            

  

 לאו� רבות וישראל הזיכרו הקולקטיבי של מוות ואובד מסייע בהשרשת הזהות הלאומית בקרב מדינות

. בה� בולטי� שואת יהודי אירופה ומלחמות ישראל, זיכרו זה כולל אסונות לאומיי�). 2001, פלדמ(בפרט 

" נזכור ולא נשכח"ואילו הביטוי , ל"מזוהה יותר מכל ע� יו� הזיכרו לחללי צה" יזכור"לא בכדי המילה 

מילי� אלו . ות במחנות ההשמדה בפולימזוהה ע� יו� הזיכרו לשואה ומלווה את היוצאי� למסע

, במחקר הנוכחי. מדגישות את מחויבות הפרטי� לבני הלאו� שנפלו ונרצחו בשל השתייכות� לקבוצה

בחרנו בימי� לאומיי� אלו על מנת לבחו את הנכונות לנטילת סיכוני� לאור השלכות השילוב בי בולטות 

 � הנחותיה של תיאוריית ניהול האימה כי תפיסות עול� ומתו, בולטות תפיסות עול� לאומיותמוות לבי

  ). Solomon et al., 1998(תרבותיות מסייעות בהגנה הפסיכולוגית מפני החרדה האנושית מהמוות 

ל "יו� הזיכרו לחללי צה, במחקר זה בחנו את הנכונות ליטול סיכוני� ביו� הזיכרו לשואה ולגבורה  

בהמש� נדו . סמוכה לשוב� של בני נוער מהמסע לפולי בעקבות השואהובתקופה ה, ונפגעי פעולות האיבה

הרי שהיא כוללת , שעל א� הדומה בה לזמני� אלו, ")מבצע עופרת יצוקה("בתקופה שלאחר תו� מלחמה 

  .ג� איו� אישי ממשי על החיי�

  ובלט ה אירועי� בה� מ, השערתנו היתה כי קרבה לימי זיכרו לאומיי� ולהשתתפות במסע לפולי

ג� כשהסיכו רלוונטי לערכ� , תפחית את נכונות� של מתבגרי� ליטול סיכו, נושא המוות וה הלאומיות

כאשר המוות מורחק מהמודעות , זאת בהשוואה לנכונות רבה יותר ליטול סיכו בזמני� אחרי�. העצמי

 החרדה הלא מודעת להתמודדות ע�) Distal Defenses(ונטילת הסיכו מהווה אמצעי הגנה מרוחק  

יחסי מי ובציו , השערה זו לא אוששה במחקר בתחומי� של הנכונות ליטול סיכוני� בנהיגה.  ממוות

. ש� לא נמצאו הבדלי� בנכונות ליטול סיכוני� בי קבוצות המחקר, הכללי של הנכונות ליטול סיכוני�

כונות ליטול סיכוני� בשתיית נמצאו הבדלי� בי קבוצות המחקר בנ, בניגוד להשערת המחקר, אול�

המצביעי� על עליה בנכונות להסתכ בזמני� בה� מובלט נושא המוות ונושא , אלכוהול והשימוש בסמי�
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ממצאי� אלו הראו כי ביו� הזיכרו לשואה נבדקי� הביעו נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� . הלאומיות

 לפולי נבדקי� הביעו נכונות רבה יותר ואילו לאחר המסע, בשתיית אלכוהול מאשר בזמ ניטראלי

  .להשתמש בסמי� מאשר בזמ ניטראלי

, הסבר אפשרי לממצאי� אלו טמו בבולטות המוות החזקה הנטועה בזיכרו השואה וזוועותיה  

טראומה שהותירה חות� בלתי יימחה על הנפש הלאומית , ובתפיסתה כטראומת יסוד בקרב הישראלי�

)לסיפורי� מצמררי� , לטבח הע� השיטתי, דומה כי החשיפה למאורעות השואה). 1993, ויצטו� ומלקינסו

בטקסי� ובהוראת , א� בפועל במסע לפולי או ביו� הזיכרו לשואה באמצעי התקשורת, ולתמונות קשות

למול העלאה זו של אימת . מותירי� את נושא המוות במודעות הפרט בנגישות גבוהה, השואה בבתי הספר

נטילת הסיכוני� , לפיכ�). Solomon et al., 1991(וק הפרט למנגנוני הגנה להפחתת החרדה זק, המוות

שחיזוקו מהווה הגנה המסייעת בסינו , שימשה במחקר זה את המתבגרי� כאמצעי לחיזוק הער� העצמי

י� תמיכה אמפירית לכ� עולה ממחקרי� קודמ).  Pyszczynski et al., 2002:לדוגמא(החרדה מפני המוות 

 ;Hirschberger et al., 2002: לדוגמא(בה� תפעול בולטות מוות הוביל לנכונות רבה יותר ליטול סיכוני� 

Taubmam – Ben-Ari et al., 1999 .(  

המובלטות ג� ה בזמני� אלו של יו� הזיכרו , נשאלת השאלה מדוע תפיסות העול� הלאומיות  

תשובה אפשרית נית ? בסינו החרדה ממוות כמשוערלא סייעו לנבדקי� , לשואה ולאחר המסע לפולי

 כי המסע לפולי בונה נרטיב המציג את השואה כביטוי של חוסר האוני� ) 2001(למצוא בדבריו של פלדמ

נרטיב זה מדגיש את . והפגיעות של הע� היהודי בתפוצות מול העוינות הנצחית של האנטישמי� בחו'

 Castano et(שנמצאו כמסננות החרדה מפני המוות , ל קבוצת הפני�הצור� בתיקו� תפיסות עול� והגנה ע

al., 2004; Greenberg et al., 1990  .(דומה שהמפגש ע� נושא השואה לכשעצמו לא מספק את , אול�

מאחר והוא מבליט את חוסר האוני� והפגיעות שעשויי� להיתפס כנקודות החולשה של , הצור� בכ�

מחקרי� מצאו כי בולטות מוות מעלה את ההזדהות ע� המרכיבי� של , ואכ.  קבוצת השייכות שלנו

א� אי הזדהות ע� מרכיבי� של העצמי המאיימי� על הער� העצמי , העצמי המספקי� תחושת ער� עצמי

בעקבות בולטות מוות נבדקי� ממוצא היספני , לדוגמא). Arndt et al., 2002ראה סקירת ספרות אצל (

 Arndt et(לקבוצת השייכות האתנית כאשר נית לה� מידע שלילי על קבוצת� הבחינו עצמ� מעמיתיה� 

al., 2002 .(נית לשער כי ג� מתבגרי� ישראלי� עשויי� לרצות להבחי עצמ� מקורבנות השואה , מכא

ולכ תפיסות העול� המובלטות תחת נושא זה אינ מספקות הגנה על העצמי למול , ומאורעות אותה תקופה

את הצור� של המתבגרי� להבחי את עצמ� מיהודי השואה נית להבי . ושא זה מעוררהאימה שנ

מאחר ולגדול פירושו , מודעת היא מעשה תוקפני גדילה בפנטזיה הלא, לדבריו). 1995(במושגי� של ויניקוט 
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הרי שבתקופת , א� בילדות פנטזיה זו כוללת מוות. קרי להרוג אותו בתוכ�, לתפוס את מקו� ההורה

להריגה , מתבגרי� אינ� יכולי� לקבל עליה� אחריות לאכזריות ולסבל, לכ. ההתבגרות היא כוללת רצח

ועוברות שני� עד , תחושת האשמה החבויה של המתבגר היא איומה. ולהיהרסויות שמציגה זירת העול�

). 1995, ניקוטוי(שמתפתחת בו היכולת לגלות בתו� העצמי את שיווי המשקל שבי הטוב והרע בתו� העצמי 

 מודעות התוקפניות בתו� העצמי ע�   משקל זה בהתבגרות והמפגש בי הפנטזיות הלא חוסר שיווי

ע� במציאות ההיסטורית עשויות להעלות הצור� בדיפרנציאציה של העצמי מדמויות שייכות  קורבנות רצח

בליטי� את המוות ביתר ביו� הזיכרו לשואה ולאחר המסע לפולי המ, משו� כ�. אלו של הע� היהודי

נדרשי� בני הנוער לשימוש במנגנו ההגנה שמספק הער� העצמי בדמות הגברת הנכונות ליטול , שאת

  .סיכוני�

ל מחזקת "אי מציאת� של ממצאי� אלו בנכונות ליטול סיכוני� ביו� הזיכרו לחללי צה, יתרה על כ�  

חברי קבוצת השייכות , ת� של חיילי�אמנ� יו� זה מאזכר א� הוא מו.  הטיעוני� האמורי� לעיל

 Malkinson(הקרבה ומת משמעות ליחיד ולחברה , אול� מוות בצבא קשור ג� לתחושת גבורה, הלאומית

& Bar-Tur, 1999 .(כרפלקס הראשוני החזק ) Becker, 1973(הרואיז� מתואר על ידי  בייקר , כל שכ

מדגישה כי הנטייה ) Pyszczynski et al., 2002(ותיאוריית ניהול האימה , ביותר כנגד אימת המוות

). Distal defenses(להזדהות ע� דמויות הרואיות בתגובה לבולטות מוות כאמצעי הגנתי סימבולי מרוחק 

אנשי , שיצרו בולטות מוות כלל ארצית, 11/9/2001 בעקבות אירועי הטרור בארצות הברית ב, באופ שכזה

וכ� ג� התייחסו לחיילי� שעתידי� היו ,  על ידי האמריקאי� כגיבורי�נתפסו, הכבאי� והשוטרי�, ההצלה

בולטות המוות העלתה בקרב האמריקאי� את הנטייה להערי' ולהערי� את אלו . לצאת ולהילח� בטרור

 ,.Pyszczynski et al(שחיזקו באופ הירואי ערכי� תרבותיי� כאמצעי הגנתי למול המודעות למוות 

גבורה ומשמעות , ההבלטה של אספקטי� אלו של הרואיז�, ל" הזיכרו לחללי צהדומה כי ביו�). 2002

להעלות תחושת הער� העצמי של , עשויי� היו לתק� תפיסות עול� וערכי� תרבותיי�, אישית ולאומית

לא נזקקו המתבגרי� ביו� זה לחיזוק הער� העצמי , לפיכ�. ולסנ את החרדה ממוות, העומדי� בפני גיוס

  . הגברת נכונות� ליטול סיכוני�באמצעות 

ל "יש היכולי� לטעו כי אי הגברת הנכונות ליטול סיכוני� ביו� הזיכרו לחללי צה, יחד ע� זאת  

עשוי להיות קשור דווקא לקרבה של נושא זה למציאות� של בני הנוער , בשונה מזמני� העוסקי� בשואה

עשוי להביא לכ� שבולטות המוות , הקרב ובאהמציאות הביטחונית של החיי� באר' וגיוס� . הישראלי�

המכוונות לחיזוק ) Distal defenses(בהגנות מרוחקות בעוד שהשימוש . ביו� זה קרובה ומאיימת יותר

א� , הער� העצמי ותיקו� תפיסות עול� מופיעות רק לאחר שנושא המוות נמצא מחו' למוקד תשומת הלב
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 ).Greenberg, Arndt, Simon, Pyszczynski, & Solomon, 2000(עדיי קיימת נגישות אליו במודעות 

 ,.Proximal defenses; Pyszczynski et al(יתכ וביו� זה הנבדקי� במחקר עשו שימוש בהגנות ראשוניות 

 ,Rank, 1941; Slater(כגו מנגנו ההכחשה השכיח בהתמודדות ע� המוות , פרימיטיביות יותר, ) 2002

1979, in Stevenson, 1987( ,שההסבר . ולפיכ� לא נמצאה שונות בנכונות� ליטול סיכוני� �א� על א

בי א� ההסבר הראשו או זה השני עשויי� להיות קרובי� לדינמיקה , הראשו מניח יותר את דעתי

,  את החרדה ממוותסיננוהרי ששניה� מניחי� כי מנגנוני הגנה חלופיי� , ההגנתית שהתרחשה במחקר זה

  .רי� לא נזקקו להעלאת הער� העצמי בעזרת נטילת סיכוני�ולפיכ� המתבג

, בבדיקת התרומה של הרלוונטיות של תחו� הסיכו לער� העצמי בהסבר הנכונות ליטול סיכוני�  

בקרב נבדקי� שסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי . נמצאו הבדלי� בנכונות להשתמש בסמי� בזמני� השוני�

והה יותר להשתמש בסמי� ביו� הזיכרו לשואה בהשוואה לנבדקי� נמצאה נכונות גב, במידה רבה יותר

בקרב נבדקי� שסמי� , בנוס�. שסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי במידה רבה ונדגמו בזמ ניטראלי

נמצאה , רלוונטיי� לערכ� העצמי במידה רבה יותר וכ ה� נוטי� להזדהות ע� הלאו� במידה מועטה יותר

ל ולאחר המסע לפולי בהשוואה לזמ "סמי� ביו� הזיכרו לחללי צהנכונות רבה יותר להשתמש ב

. כאמור לעיל, נית לקשור ממצאי� אלו לבולטות המוות הנוכחת בזמני� המאזכרי� אבל לאומי. ניטראלי

למול בולטות מוות זו נדרש הפרט לשימוש בהגנות סימבוליות שיתנו לו תחושת משמעות וער� עצמי 

)Greenberg, 2012( ,הפרט יבחר , וכאשר להתנהגות מסוכנת יש את הפוטנציאל להעלאת הער� העצמי

לנבדקי� במחקר זה שהשימוש בסמי� עשוי , לפיכ�). Taubman – Ben-Ari, 2004b(ויעצי� התנהגות זו 

בחרו בהתנהגות מסתכנת זו לניהול המודעות למוות השוררת בזמני� , להעלות תחושת הער� העצמי שלה�

בה� נהגי� צעירי� , תמיכה אמפירית לכ� עולה ממחקרי� שנעשו על נהיגה מסתכנת.  ישל אבל לאומ

 ,Jessop, Albery(הגבירו נטילת הסיכוני� בתגובה לבולטות מוות , שנהיגה היא מקור לער� עצמי עבור�

Rutter, & Garrod, 2008; Taubman – Ben-Ari et al., 1999 .(ה תרומתו של משתנה זה לא נבחנ, אמנ�

אול� ער� עצמי גבוה , במחקר שבח הנכונות של מתבגרי� להשתמש בסמי� לאחר תפעול בולטות מוות

 Hirschberger(נמצא כממת ההשפעה של בולטות מוות על הנכונות לשימוש בסמי� שהוצעו על ידי חבר 

et al., 2002( ,צעי ממצא המרמז למרכזיותו של הער� העצמי בקבלת ההחלטה להשתמש בסמי� כאמ

  .  להתמודדות ע� המודעות למוות

לפוטנציאל שיש להזדהות ע� הלאו� במיתו הנכונות להשתמש בסמי� בקרב אלו ,  ראוי לשי� לב  

הזדהות נמוכה ע� הלאו� הגבירה הנכונות להשתמש , כאמור לעיל. שסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי
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ל ולאחר מסע "בה ביו� הזיכרו לחללי צהבסמי� בקרב נבדקי� שסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי במידה ר

חשוב לציי כי בקרב נבדקי�  שסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי , אול�. לפולי בהשוואה לזמ ניטראלי

לא נמצאו הבדלי� בי הזמני� , א� ה� נוטי� להזדהות ע� הלאו� במידה רבה יותר, במידה רבה יותר

הות ע� הלאו� מיתנה את הנכונות להשתמש בסמי� של ההזד, דהיינו; השוני� בנכונות להשתמש בסמי�

ל "בזמני� של יו� הזיכרו לחללי צה, אלו שהתנהגות זו עשויה לספק לה� מקור לחיזוק הער� העצמי

שהורו כי תפעול , שנער� בזמ ניטראלי, 1ממצא זה נתמ� על ידי ממצאי מחקר . ולאחר המסע לפולי

בקרב אלו שסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי במידה רבה , סמי�בולטות זהות ממתנת הנכונות להשתמש ב

  . יותר

ל מאפשר תיקו� תפיסות "כי יו� הזיכרו לחללי צה, ממצאי� אלו א� מחזקי� טענתנו שהוצגה לעיל  

כאשר ההזדהות ע� הלאו� , אול�. עול� לאומיות ולכ אי צור� בשימוש במנגנוני הגנה מרוחקי� חלופיי�

ל איננה משמשת עבור הפרט כאמצעי " ערכי� תרבותיי� שמעלה יו� הזיכרו לחללי צההבלטת, איננה רבה

אלו המזדהי� ע� הלאו� במידה נמוכה ושסמי� , לפיכ�. הגנה למול המודעות למוות שמתעוררת ביו� זה

  . מגבירי� נכונות� להשתמש בסמי� כאמצעי לסינו המוות מהמודעות, מהווי� עבור� מקור לער� עצמי

בקרב כלל , ש� הנכונות להשתמש בסמי� גוברת בהשוואה לזמ ניטראלי, ו אחרי מסע לפוליואיל

הרי שבכוחה של ההזדהות , )ללא הבחנה במידת הרלוונטיות של תחו� זה לערכ� העצמי(הנבדקי� 

  .הלאומית למת הנכונות להשתמש בסמי� בקרב אלו שהסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי

כ� שמדגיש את יכולת המיתו שיש להזדהות הלאומית בהחלטה הא� ליטול ייחודו של מחקר זה ב  

מחקרי� קודמי� מצאו כי חיזוק הער� העצמי של הנבדק . סיכו בשימוש בסמי� בעקבות בולטות מוות

 Jessop(או הדגשת האחריות האישית , )Taubman – Ben-Ari et al., 1999(באמצעות משוב אישי חיובי 

et al., 2008( ,בנהיגה בקרב אלו שנהיגה רלוונטית לערכ� העצמימ , כמו כ. פחיתי� את הנכונות להסתכ

נמצא כי חיזוק הער� העצמי באמצעות משוב אישי העלי� את ההשפעה של בולטות מוות על תיקו� 

מחקרי� לא בחנו , ככל הידוע לנו, אול�). Harmons-Jones et al., 1997(תפיסות עול� של קבוצת הפני� 

כפי שנמצא , � הזדהות קבוצתית עשויה לבטל הצור� בחיזוק הער� העצמי בתגובה לבולטות מוותהא

לאור העובדה  דווקא חשוב במיוחדדומה כי חידוש זה . במחקר זה בהקשר של הנכונות ליטול סיכוני�

  .מחקר זה בח הנחות תיאוריית ניהול האימה במציאות החיי�ש

, צאי� אלו לא חזרו על עצמ� באופ עקבי בתחומי סיכו אחרי�מאחר וממ, יש לסייג האמור לעיל  

נאמר בפרק בהמש� לו, כעת. דבר שעשוי להיות קשור במגבלות המחקר המפורטות בסו� הדיו בממצאי�

במחקר . שבח את הנכונות לנטילת סיכוני� בתקופה שלאחר מלחמה, 3נדו להל בממצאי מחקר , הנוכחי

  .כי א� ג� כללה איו� ממשי על החיי�,  נבחנה באופ מציאותילא רק שבולטות המוות, זה
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   חשיפה ישירה למוותהנכונות לנטילת סיכוני� לאור

 אחרי כל מלחמה"

 . מישהו חייב לנקות

 סדר כלשהו

  ."הרי לא יתרחש מעצמו

 

  )רפי וייכרט: ום מפולניתתרג ("  סוף והתחלה" השיר   מתוך,  ויסלבה שימבורסקה-                                     

  

רועי� מסכני יאהרי ש, הקניית סדר ומשמעות לחיי�, בעוד בני האד� מונעי� מהשאיפה לשימור העצמי

 המאפשר , התקפות טרור משבשות את הניהול הנורמטיבי של בני האד� את החרדה ממוותחיי� כגו

מדינות מערביות אחרות נתונות מפע� בעוד ). Pysczynski et al., 2002(התנהלות יו� יומית אפקטיבית 

, פיגועי טרור, מבצעי� צבאיי�, הרי שבישראל יש לאזרחי� ניסיו רב שני� במלחמות, לפע� לאירועי טרור

אלו מצביעי� על חיי� בצל איו� כמצב שכיח ). Lahad & Leykin, 2010(מחבלי� מתאבדי� וירי טילי� 

חשוב לבחו ,  לאור שכיחות אירועי� אלו במציאות הישראלית).2011, צור זיידנר וב(בקרב תושבי ישראל 

מאחר ונטילת סיכוני� היא כלי . את התמודדות המתבגרי� ע� החרדה ממוות העולה בזמני� אלו

בחנו במחקר את הנכונות לנטילת סיכוני� בתקופה הסמוכה לתו� , התנהגותי להתמודדות בגיל ההתבגרות

א� על ידי חשיפה ישירה , � אלו התאפיינו בבולטות מוות כלל ארציתימי". מבצע עופרת יצוקה"המלחמה 

שותפות הגורל . של העור� לסכנת ירי טילי� וא� על ידי חשיפה עקיפה למאורעות באמצעי התקשורת

בד בבד ע� , עשויה היתה לערב עליה במחשבות ובדאגות בנושא המוות, המאפיינת את הע� בזמני� כאלו

  . ול� תרבותיותעליה בתיקו� תפיסות ע

מאחר והשימוש במנגנוני הגנה מרוחקי� שכיח , המחקר התבצע בסמו� לתו� המלחמה ולא במהלכה   

ולפיכ� מקובל לבחו תגובות והתנהגויות הגנתיות לאחר השהייה , לאחר שהמוות איננו במרכז תשומת הלב

שוואה בי חמש קבוצות בסמו� לתו� המלחמה ערכנו ה, מפאת כ�). Greenberg et al., 2000(קצרה 

חשיפה זמנית וחשיפה מתמשכת למוות נער� תפעול , של חשיפה עקיפה, בשלוש קבוצות מחקר; מחקר

עברו תפעול , שתי קבוצות מחקר נוספות כללו נבדקי� שנחשפו בצורה עקיפה בלבד למוות. בולטות מלחמה

א� יהיו הבדלי� בי מחקר היתה השאלת ה). קבוצת הביקורת(בולטות מוות או לחלופי תפעול אברסיבי 

  ? הקשורי� לרמת החשיפה למוות, הנבדקי� בנכונות ליטול סיכוני� שוני�

הבדלי� בי קבוצות המחקר בהתא� לרמות החשיפה למוות נמצאו בנכונות ליטול סיכוני� בשתיית   

. ת ובשימוש בסמי�א� לא בנהיגה מסוכנ, ביחסי מי ובציו הכללי של הנכונות ליטול סיכוני�, אלכוהול

  .ואנו נדו בכ� להל תו� הסבר ההבדלי�, הבדלי� אלו מציגי� מגמות שונות בתחומי הסיכו השוני�
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נבדקי� שנחשפו לאיו� ממוש� על חייה� הביעו נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� ביחסי מי לא   

ליטול סיכוני� ביחסי מי נכונות רבה יותר . ו מזדמני� לעומת נבדקי� מקבוצת הביקורת/מוגני� או

בקרב אלו שנחשפו לאיו� זמני , א� בניגוד לכ�. נמצאה ג� בקרב נבדקי� שנחשפו לאיו� זמני של המוות

נמצאה נכונות מועטה יותר ליטול סיכוני� בשתייה מופרזת של אלכוהול בהשוואה לנבדקי� מקבוצת 

ל סיכוני� ביחסי מי תחת חשיפה ישירה לפיכ� ננסה להבי תחילה את הנכונות המוגברת ליטו. הביקורת

, יחסי מי ושתיית אלכוהול, ולאחר מכ נדו במגמה ההפוכה בי שני תחומי הסיכו, כלשהיא למוות

  .שנמצאו בקרב נבדקי� שנחשפו לאיו� מוות זמני

 כגו(הנכונות ליטול סיכוני� מיניי� מתייחסת להשתתפות בפעילות מינית ללא שימוש באמצעי הגנה   

התפקיד ). Lam, Morrison, & Smeesters, 2009(או קיו� יחסי מי ע� שותפי� רבי� או זרי� ) קונדו�

ודרישות התרבות להדחיק ולעד דחפי� אלו הוכרו , המרכזי של דחפי� מיניי� בהסבר ההתנהגות האנושית

פיי כתקופה של סערה בגיל ההתבגרות המאו. )Freud, 1963(כבר בראשית מדע הפסיכולוגיה על ידי פרויד 

). Laufer & Laufer, 1984(קיימת עליה בדחפי� המיניי� ובחקירת הזהות המינית , )Arnett, 1999(ולח' 

נית לצפות , כבימות מלחמה, כאשר התרבות והמציאות שבחו' הופכי� להיות סוערי� וכאוטיי�, כל שכ

היחלשות הגבולות חיצוניי� , בשל כ�. י�סערה המתחוללת ג� בדחפי� המיני, לעליה ג� בסערה הפנימית

  . מתבטא ג� בהיחלשות גבולות פנימיי� ונכונות רבה יותר ליטול סיכוני� מיניי�

 & ,Goldenberg, McCoy, Greenberg(הוכחה לכ� נית למצוא ממחקריה של גולדנברג ועמיתיה   

Solomon, 2000 (כללי משמשי� , ילות מינית בפרטופע, המלמדי� כי ההזדהות ע� הגו� הפיזי באופ

במחקרי� שבחנו את הנכונות , יתרה על כ�. כמסנני חרדה של הער� העצמי בהתמודדותו ע� אימת המוות

בעקבות תפעול בולטות מוות נמצאה עליה בנכונות להשתת� בפעילויות מיניות , ליטול סיכוני� מיניי�

 ,Ford et al., 2004; Lam el al., 2009; Taubman – Ben-Ari(הכרוכות בסיכו לעומת תפעול ניטראלי 

2004a .(הנכונות ליטול סיכוני� תחת חשיפות שונות לטרור, בדומה   .קשר זה נמצא ג� במחקר שבח

נמצאו , שנער� בקרב מתבגרי� בישראל) Pat-Horenczyk et al., 2007(הורנציק ועמיתיה  במחקרה של פת

בקרב מתבגרי� שנחשפו לאירועי טרור , ת יחסי מי לא מוגני�לרבו, רמות גבוהות יותר של נטילת סיכוני�

  . בהשוואה למתבגרי� שלא נחשפו לטרור באזור מגוריה�

תפעול מוות מעבדתי לא הביא לעליה בנכונות ליטול ) 1מחקר (בעוד במחקר זה בזמ ניטראלי   

י מי רלוונטיי� לערכ� נמצא כי נבדקי� שיחס) 3מחקר (הרי שבתקופה שלאחר המלחמה , סיכוני� מיניי�

תחת חשיפה לתפעול בולטות מוות קלאסי ה� , על א� שלא נחשפו לאיו� חיי� ממשי, העצמי במידה רבה

דומה כי בעוד שבזמ . הראו נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� מיניי� לעומת אלו שעברו תפעול אברסיבי



 123 

, לסינו החרדה ממוות) proximal defenses(ניטראלי יתכ והמתבגרי� השתמשו במנגנוני הגנה קרובי� 

לא היה בכוח� של מנגנוני הגנה קרובי� , הרי שבמציאות המבליטה נושא המוות ביתר שאת, כגו הכחשה

תפעול בולטות מוות אישית על רקע מציאות חיצונית , לפיכ�. בלבד להדחיק נושא זה ולהעלימו מהמודע

 distal(דרשה שימוש ג� בהגנות מרוחקות  ,  ביטחו שבעול�בסדר וב, המערערת האמונה ביציבות, כאוטית

defenses (החרדה ממוות הגנות אלו התבטאו באמצעות הגברת הנכונות ליטול .  וסימבוליות לסינו

הסבר זה מתיישב ע� האמור לעיל בדבר השימוש . סיכוני� מיניי� כאמצעי להעלאת תחושת ער� עצמי

כל עוד מודעות זו איננה מאסיבית בדמות , שה למול המודעות למוותהשכיח של מתבגרי� במנגנו ההכח

  .אירועי� חיצוניי�

א� , נשאלת השאלה מדוע אנו מוצאי� עליה בנכונות להסתכ ביחסי מי תחת חשיפה עזה למוות  

 ירידה בנכונות להסתכ בשתייה מופרזת של אלכוהול בקרב אלו שנחשפו לאיו� ממשי על חייה� באופ

או אלו שנחשפו , יש לסייג הממצאי� ולהדגיש כי בקרב נבדקי� שהיו חשופי� ממושכות למוות? בדזמני בל

לא נמצא הבדל בנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול לעומת , לתפעול בולטות מוות לאחר המלחמה

  .בשונה מהממצאי� בתחו� יחסי המי, נבדקי� מקבוצת הביקורת

המשמשי� על פי תיאוריית ניהול , תבגר בקרבה וביחסי� אינטימיי�הסבר אפשרי טמו בצור� של המ  

על א� שבנטילת סיכוני� מיניי� ). Florian et al., 2002(האימה כמנגנו הגנה נוס� לסינו החרדה ממוות 

אחר עשויה לספק אמצעי לויסות  �עִ   החוויה של היות, אי המתבגר מכונ יחסי� אינטימיי� מלאי�

ההתמזגות ע� אחר , בעוד המוות מדגיש את חווית הבדידות שלנו. דדות ע� אימת המוותהמצוקה ולהתמו

על א� שעדיי לא קיימת אצל המתבגר בשלות פסיכולוגית ליחסי� אינטימיי� בשל , עשויה לספק נחמה

יחסי� , )Blos, 1979(לדברי בלוס , בגיל ההתבגרות. המאבק הנפשי שמתנהל בקרבו בי תלות לעצמאות

אלא לצור� , אינ� לצור� כינו קשר אישי, הכוללי� שיאי� מיניי�, פי� ונמהרי� ע� ב אחד המיני�חול

, )for kicks") Blos, 1979, p. 159"ומתו� הצור� לעשות דברי� , השגת חדות של אפקט ועוררות רגשית

רי� בהגברת יתכ ולנוכח החרדה ממוות בוחרי� המתבג, מטעמי� אלו. ובשביל לחמוק מבדידות רגשית

  .ולא בתחומי סיכו אחרי�, נכונות� ליטול סיכוני� מיניי� באופ ספציפי

  לרבות הבדלי� בתפיסת הרווחי� , הסבר נוס� עשוי להיות קשור להבדלי� בי תחומי הסיכו

 Goldenberg et(בעוד פעילויות מיניות עשויות להיות מקור לתחושת ער� עצמי . והעלויות הכרוכי� בה�

al., 2000( , שאיפה לחיפוש ריגושי� �מוטעה כמתח מיני פעיל ולשק החרדה ממוות עשויה להיחוות באופ

וכ� נטילת , כבדידות, החרדה ממוות עשויה לעורר צרכי� רגשיי� בלתי פתורי�, עבור אחרי�. מיניי�

באופ . אישית  בקרבה בי) Ford et al., 2004(הסיכוני� המיניי� עשויה לבטא סיפוק חלקי של צרכי� אלו 
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בפעילות מינית מסתכנת טמונה ג� ההזדמנות לספק צרכי� נוספי� של גיל ההתבגרות הקשורי� , שכזה

 ,Erikson(ובצור� לקשרי� קרובי� ע� המי השני , )Blos, 1979(בהעצמה של הדחפי� המיניי� בגיל זה 

וה� , תנהגות מינית מסתכנתדומה שמתבגרי� נוטי� לחוות את הרווחי� האפשריי� שבה, לפיכ�). 1968

שכ סביר שה� טר� חוו , )כגו מחלות מי(פחות ערי� להפסדי� אפשריי� העשויי� לעלות מהתנהגות זו 

, לעומת זאת. וה� עשויי� לבוא לידי ביטוי בטווח הרחוק) Moore, Rosenthal, & Mitchell, 1996(אות� 

עשויה להיות , ת שחרור וחווית שייכות קבוצתיתכמו תחוש, בשתיית אלכוהול על א� הרווחי� האפשריי�

הפסדי� , כמו אובד שליטה ותגובות עוינות של אחרי� משמעותיי�, מודעות להפסדי� האפשריי�

עשויה לגבור בזמני� , מודעות זו להפסדי� אפשריי�. העלולי� לעלות מההתנהגות המסתכנת בטווח הקרוב

 על א� הסובלנות של התרבות כלפי צריכה מאופקת של ,שכ. של סולידריות חברתית כבעיתות מלחמה

באופ ). 1997, קני ורהב, הראל(קיימת בתרבות היהודית סלידה משכרות ומשתייה מופרזת , אלכוהול

על א� תפיסת המתבגרי� את עצמ� כבלתי פגיעי� לתוצאות התנהגויות של נטילת סיכוני� ושתיית , שכזה

בולטות הזהות התרבותית וערכיה , )Goldberg, Halpern-Felsher, & Millstein, 2002(אלכוהול בפרט 

וההזדהות ע� ההורי� וייצוגיה� בחברה בזמני� שלאחר מלחמה עשויי� להשפיע על המתבגר להמעיט 

  .בנטילת סיכוני� הנוגדי� ערכי ההורי� והתרבות

פתי אינטנסיבי להפריז נית לקשור את הנכונות הפחותה של צעירי� שנחשפו לאיו� חיי� תקו, בנוס�  

החוויה של , בהתא� להנחותיה של תיאוריית ניהול האימה. בשתיית אלכוהול לרמת החרדה שה� חווי�

עשויה להוביל , כגו אסונות לאומיי�, אירועי� חיצוניי� המאיימי� על תפיסת העול� כמקו� בטוח

לצור� ). Abdollahi et al., 2011(לשיבוש במנגנוני ההגנה ולהותיר בני האד� פגיעי� לאימת המוות 

בני האד� יעשו מאמצי� קוגנטיביי� והתנהגותיי� בניסיו להחזיר תחושה , התמודדות והקלה בחרדה זו

תחושת שליטה זו עשויה להיפגע משימוש מופרז ). Pysczynski et al., 2002(של שליטה וסדר בעול� 

כת העצבי� וכתוצאה מכ� נפגמי� תהליכי אלכוהול הוא ס� המדכא את פעילות מער, שכ. באלכוהול

החשש מאובד תחושת ). 1999, אור טייכמ ופלג(שיפוט המציאות והשליטה על ההתנהגות , החשיבה

באו לידי ביטוי בקרב מתבגרי� שנחשפו , שליטה אישית והצור� להשיב אשליה של שליטה וסדר חיצוניי�

שחשיפה , בקרב אלו שהיו חשופי� לאיו� חיי� ממוש�א� לא , אינטנסיבי ותקופתי, לאיו� מוות פתאומי

  .של כשמונה שני� לאיו� חיי� מתמיד איננו מאפשר להחזיק באשליה זו של תחושת שליטה בחיי�

   160במאמר סקירה של . הממצאי� בספרות מחקרית קודמת בתחו� זה אינ� עקביי� לחלוטי

 בשימוש באלכוהול בעקבות האסונות במחקרי� מחקרי� שעסקו בנפגעי אסונות קהילתיי� מדווח על עליה

אול� בעיקר בקרב כאלו שהיו לה� בעיות שתייה קוד� לאסו או כאלו שפיתחו הפרעות , אחדי�
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 Ben-Zur(צור וזיידנר  בסקירת ספרות שערכו ב, לעומת זאת). Norris et al., 2002(פסיכולוגיות אחרות 

& Zeidner, 2012 (ג� בקרב , לייה בצריכת אלכוהול בקרב חשיפה לאירועי טרורה� מצביעי� על נטייה לע

בשני מחקרי� . על א� שקיימי� ג� מחקרי� שלא מצאו מגמה זו, אלו שלא סבלו קוד� לכ מבעיות שתייה

-Pat(שנערכו בישראל נמצא קשר בי חשיפה לטרור לבי צריכה מוגברת של אלכוהול בקרב בני נוער 

Horenczyk et al., 2007; Schiff et al., 2006  .(להבדיל מהמחקר הנוכחי מחקרי� אלו בחנו , אול�

 ,Sporadic exposure; Lahad & Leykind(צריכת אלכוהול בעקבות חשיפה לאירועי טרור אקרעיי� 

שאינ� ניתני� להשוואה לחשיפה אינטנסיבית תקופתית וחשיפה מתמשכת לאירועי טרור בשל ) 2010

החשיפה , במחקר נוס� שנער� בישראל במדג� ארצי). Lahad & Leykind, 2010(מאפייניה� השוני� 

לאירועי� ביטחוניי� של טרור ומלחמה נמצאה קשורה במידה מועטה בלבד לשימוש בסמי� ואלכוהול 

ככל הידוע לנו לא נמצאו מחקרי� שמצאו ירידה בנכונות לנטילת סיכוני� , אול�). 2008, שי� ועמיתיה(

  .כפי שנמצאו במחקר הנוכחי, קבות חשיפה לאיו� חיי� ממשיבשתיית אלכוהול בע

דומה כי למציאות של אירועי טרור מאיימי� דינמיקה , לסיכו� הדיו בממצאי� האמורי� לעיל  

. ייחודית בהבנת השימוש במנגנוני ההגנה למול אימת המוות כפי שהדבר מתבטא בנכונות ליטול סיכוני�

דואציה של המתבגר בהבחנתו מהוריו ומערכיה� המיוצגי� בתרבות אינדיווי אפשר ותהליכי הספרציה

".  לחצות קווי� אדומי�"מבלי , הכללית על ידי נטילת סיכוני� יכולי� להתאפשר רק בגבולות מסוימי�

ביטחונית באר' עשויי� להטות  מאפייניה של החברה הישראלית הקשורי� למציאות הפוליטית, כאמור

יות לערכי החברה הנתפסת כזקוקה להגנה וכ לכיוו של קרבה למשפחה את ערכי הנוער לקונפורמ

, כאשר המציאות בחו' סוערת). 1998, מייזלס(והימנעות ממרידה בדור ההורי� ובערכי� אות� הוא מייצג 

הצור� בקרבה , לפיכ�. דומה כי הסערה המאפיינת גיל ההתבגרות באה לידי ביטוי בשינוי בגבולות פנימיי�

התנהגות העשויה להתפרש כמרידה , ביא אות� להפחית הנכונות להפריז בשתיית אלכוהוללמשפחה מ

אול� הצור� בנפרדות ודיפרנציאציה של המתבגר מהוריו יחד ע� הצרכי� של קרבה ; בהורי� ובחברה

מה ג� שמרידה מעי זו בהורי� נעשית , ואינטימיות מתבטאי� בנכונות גוברת ליטול סיכוני� מיניי�

ומאיד� לחוש עצמ� , המתבגרי� יכולי� לחוש מחד שה� שומרי� על הוריה�, באופ שכזה.  חדרי�בחדרי

המתבגרי� מתמודדי� ע� , כשהסערה החיצונית והסערה הפנימית נפגשי�, כ�. נפרדי� ומובחני� מה�

  .       המוות באופ סימבולי בגבולות המאפשרי� לקיי� ה צורכי נפרדות וה צורכי קרבה

נדו בקצרה בהבדלי� מגדריי� בנכונות ליטול סיכוני� שאפיינו , � נעבור לסיכו� ממצאי המחקרבטר  

  .את ממצאי כלל המחקרי�
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  הבדלי� מגדריי� בנכונות ליטול סיכוני�

בבחינת הבדלי� מגדריי� בנכונות ליטול סיכו בכל תתי מחקר זה נמצא כי בני� נוטי� להביע נכונות רבה 

בהתא� , יחסי מי ובנכונות הכללית לנטילת סיכוני�, שתיית אלכוהול, סיכוני� בנהיגהליטול מבנות יותר 

 150בסקירת . ממצאי� אלו עולי� בקנה אחד ע� ממצאי מחקרי� קודמי� בתחו�. להשערת המחקר

 נמצא כי גברי� נוטי� ליטול סיכוני� 1996 1967מחקרי� שנערכו בתחו� של נטילת סיכוני� בי השני� 

א� ). Byrnes, Miller, & Schafer, 1999(רבה יותר מאשר נשי� במגוו רחב של תחומי סיכו במידה 

מחקרי� משני� מאוחרות יותר מצביעי� על הנטייה של גברי� להביע נכונות ליטול סיכוני� רבי� יותר 

, )Taubman – Ben-Ari & Findler, 2003(וכ בתחומי� של נהיגה מסוכנת , )Cotter, 2003(באופ כללי 

  & ,Lam, Morrison(או לא מוג ) Birenbaum, Hirschberger, & Goldenberg, 2011(מי מזדמ

Smeesters, 2009( , ושתייה מופרזת של אלכוהול)Teesson, Bailla, Lynskey, Manor, & Degenhardt, 

2006; Rodham, Hawton, Evans, & Weatherall, 2005  .(לו קשור בתוקפנות הסבר אפשרי לממצאי� א

תוקפנות הבאה לידי ביטוי בפנטזיות ובמעשי� , האופיינית לגיל ההתבגרות בכלל ולבני� מתבגרי� במיוחד

)Blos, 1979( , ולמאפייני� של חיפוש ריגושי� ואימפולסיביות האופייניי� במידה רבה יותר לבני� מאשר

 ,Taubman – Ben-Ari, 2004b; Zuckerman(מאפייני� שנמצאו קשורי� לנכונות ליטול סיכוני� , לבנות

1993 .(  

ממצאי מחקרי� קודמי� הינ� פחות , בהתייחס להבדלי� מגדריי� בנכונות להשתמש בסמי�  

). Hirshberger et al., 2002(א� כי נית לראות נטייה לשימוש רב יותר בקרב גברי� לעומת נשי� , עקביי�

גברי� דיווחו על שימוש , נער� בארצות הברית ובאוסטרליהש)  איש בקירוב15,000(במחקר רב משתתפי� 

ממצאי� דומי� התקבלו ג� בקרב מתבגרי� אנגלי� ). Teesson et al., 2006(רב יותר בסמי� מאשר נשי� 

במחקר שנער� בקרב מתבגרי� אוסטרלי� נמצא כי בנות , אול�). Rodham et al., 2005 (16 15בגילאי 

 ,Dean, McBride(לעומת בני� , בסמי� קשי� ושימוש מועט יותר במריחואנהדיווחו על שימוש רב יותר 

MacDonald, Connolly, & McDermott, 2010 .(בקרב נוער , בישראל במחקר אפידמיולוגי שנער� ה

רוזינר , אזרחי, בר המבורג(נמצא כי בני� מדווחי� על שימוש רב יותר בסמי� , לומד וה בקרב נוער מנותק

  .תוא� ג� את ממצאי מחקר זה, הקו המוביל בספרות בהתייחס לשימוש בסמי�). 2009, וניראל

בימי , בזמ ניטראלי, בני� הביעו נכונות רבה יותר להשתמש בסמי� מאשר בנות, במחקר הנוכחי  

לאחר המלחמה לא נמצאו הבדלי� בי המיני� בנכונות , אול�. כמשוער, הזיכרו ולאחר מסע לפולי

ממצאי� אלו עשויי� לנבוע מכ� שבני� נטו להגביר הנכונות לשימוש . בניגוד למשוער, �לשימוש בסמי
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בעוד בנות נטו להנמי� הנכונות , בסמי� בעקבות חשיפה לאיו� ממשי על החיי� בהשוואה לביקורת

מגמה זו דומה לממצאי� ; להשתמש בסמי� בעקבות חשיפה לאיו� ממשי על החיי� בהשוואה לביקורת

שג� היו , בי קבוצות המחקר  מעי אלואול� מאחר ולא נמצאו הבדלי� , יכו האחרי�בתחומי הס

  .  מ הראוי שהדבר ייבח במחקרי המש�,מובהקי�

נמצאו הבדלי מגמות תו� מגדריי� בנכונות ליטול סיכוני� בשתיית ) 3מחקר (לאחר המלחמה ,  בנוס�  

בקרב בני� נמצאה נכונות כללית גבוהה יותר ליטול . אלכוהול ובציו הכללי של הנכונות ליטול סיכוני�

בקרב בנות , בניגוד לכ�. סיכוני� בקרב אלו שנחשפו לאיו� זמני לעומת אלו שלא נחשפו לאיו� ממשי

בשתיית אלכוהול ובנכונות הכללית ליטול סיכוני� נמצאה נכונות נמוכה יותר בקרב אלו שנחשפו לאיו� 

הבדלי� תו� מגדריי� אלו עולי� בקנה אחד .  שלא נחשפו לאיו� ממשיזמני או לאיו� מתמש� לעומת בנות

בה� נמצא כי בני� מביעי� נכונות רבה יותר , ע� מחקרי� אחרי� שבוצעו במסגרת תיאוריית ניהול האימה

 ;Hirshberger et al., 2002: לדוגמא(השפעה שלא נמצאה בקרב בנות , ליטול סיכוני� תחת בולטות מוות

Taubman – Ben-Ari & Findler, 2003 .(תפיסות עול� תרבותיות , בעוד �בני� במחקר זה יכלו לתק

אימת מוות אינטנסיבית במצבי ולחזק הער� העצמי על ידי הגברה כללית של הנכונות ליטול סיכוני� 

תיאוריית ניהול האימה , שכ. הרי שבנות עשו שימוש מופחת בהגנה מעי זו,  לאחר המלחמהתקופתית

 במצבי, באופ כזה. ת כי בולטות מוות נוטה לחיזוק הנטיות המוקדמות של האד� את תפיסת עולמוטוענ

במחקר כ� ג� ). Castano et al., 2011(בולטות מוות נבדקי� חיזקו אמונת� האידיאולוגית באשר היא 

ת חיזקו את  בולטות מוות ממשית בני� חיזקו את נטיית� ליטול סיכוני� ואילו בנובמצבי� של, הנוכחי

מאחר וממצאי� אלו לא היו שיטתיי� בכל . נטיית שלא להשתת� בפעילויות מסוימות של נטילת סיכוני�

  . יש מקו� לחזור ולבחו מגמה זו במחקרי המש�, בתקופה שלאחר המלחמהתחומי התנהגויות הסיכו
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  סיכו� הדיו� בממצאי המחקר

). games(משחקם של מי שעדיין לא שמעו על משחקים , )play(משחק חוויות תרבותיות הן המשכו הישיר של ה"

  )".שראשיתה היא האובייקט(מיקומה של חוויה תרבותית הוא במרחב הפוטנציאלי שבין האדם ובין סביבתו 

  118' עמ, 1971/2005, "  משחק ומציאות " בתוך, ויניקוט-                  

  

שמשי� כמגרש המשחקי� השכיח להתמודדות ע� נושא המחקר הנוכחי עסק בנכונות לנטילת סיכוני� המ

 ,.Solomon et al(במסגרת התייחסותה של תיאוריית ניהול האימה , )1994, פלשמ(המוות בגיל ההתבגרות 

מציאות חיצונית שיש לה חשיבות בהבניית זהותו של , ומתו� חוויות המציאות התרבותית בישראל, )1991

  ). 2005, ויניקוט; 1987, אריקסו(הפרט 

   כותב כי זהות האני המתגבשת בגיל ההתבגרות היא תוצאה של סינתזה המתרחשת ) 1987(אריקסו

" אני"כוחו של ה.  באותה סביבה המהווה את המציאות החברתית המשודרת לילד, "האני"באחד מגבולות 

ברי� אלו נית להבי על רקע ד. בגיל ההתבגרות נובע מ האישור ההדדי הנית לו על ידי הפרט והקהילה

את ממצאי המחקר הנוכחי המלמדי� כי בזמני� ניטראליי� הזדהות לאומית חיובית ממתנת נטילת 

 ,.Turner et al(מאחר ושייכות זו מהווה מקור לער� עצמי , סיכוני� בכל תחומי הסיכו למעט ביחסי מי

הזדהות זו ע� הלאו� ,  לער� עצמיבשל היותה מקור). 1987, אריקסו(ולהבניית הזהות האישית ) 1979

באופ מתופעל , מיתנה ג� את נכונות� של מתבגרי� להשתמש בסמי� ג� כשאלו רלוונטיי� לערכ� העצמי

  .ל"בזמ ניטראלי ובאופ מציאותי ביו� הזיכרו לחללי צה

נות  להפחתת הנכו הזדהות חיובית ע� הלאו� לא הביאלותפעלתינו ניסיונוחר� ממצאי� אלו , אול�  

מאחר והייחוד של הפרט הוא יסוד .  תפעול בולטות מוות במצבי� שלליטול סיכוני� בתחומי� השוני�

דומה כי הצרכי� של המתבגרי� בנפרדות , )1987, אריקסו(חשוב בזהות הפרטית והקולקטיבית 

 ,Blos(ובאינדיווידואציה בגיל זה הביאו להבחנת� מייצוגי ההורי� בדמות התרבות הלאומית וערכיה 

1979 .(של הזדהות לאומית באמצעות " מלאכותי"תפעול , להבדיל מהזדהות לאומית כמשאב פנימי,  שכ

   .קריאת טקסט בנושא עשוי להגביר ההבחנה בי העצמי לייצוגי� חיצוניי� לו

תפעול הזדהות לאומית חיובית הביא להגברת הנכונות להשתמש בסמי� כאשר תופעל , יתרה על כ�  

, קרי. בקרב מתבגרי� ומתבגרות שהזדהות� ע� הלאו� רבה יותר ובקרב בני� בלבד, בולטות מוותיחד ע� 

אמצעי סימבולי להתמודדות ע� אימת כל הנראה כנבדקי� אלו א� הגבירו נכונות� להשתמש בסמי� כ

 המוות כאשר צורכי הנפרדות והאינדיווידואציה שלה� גברו לנוכח הבלטת שייכות� לתרבות ולייצוגי

צור� זה בחיזוק הער� העצמי . בכדי לקרוא תיגר על אפשרות של היות� קונפורמיי� ולא ייחודיי�, ההורי�
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באמצעות שימוש בסמי� לנוכח העלאת המוות למודעות נתמ� על ידי הממצאי� המלמדי� כי כאשר איננו 

אלו שסמי� תפעול בולטות זהות ממת הנכונות לשימוש בסמי� בקרב , מעלי� את המוות למודעות

  . רלוונטיי� לערכ� העצמי במידה רבה יותר

  שבגיל ההתבגרות המנגנו ההגנתי של חיזוק הער� העצמי להתמודדות ע� המודעות למוות , מכא

, ולמתח הקיי� בנפש� בי צרכי� מנוגדי� אלו, נתו לצרכי� המשתני� של המתבגרי� בנפרדות ובקרבה

 רק על רקע ההנחה בדבר הקשר בי המציאות החיצונית למציאות .שטר� הבשילו לכדי אינטגרציה ואיזו

נוכל להבי את הדינמיקה המשתנה של מנגנוני ההגנה בעוד� נפגשי� ע� נושאי� , הפנימית של המתבגרי�

  .של מוות

כאמצעי להג על האגו מפני התפרקות רגרסיבית האופיינית לתהלי� נטילת הסיכוני� ניתנת להבנה   

התנגדות זו לרגרסיה שעשויה להיות כרוכה במחשבות ופעולות חסרות ). Blos, 1979(יה האינדיווידואצ

 ).Blos, 1979(מייצגות עבור המתבגר את הניתוק מההורה וייצוגיו בחברה ומוסכמותיה , זהירות ביותר

 לגבש המתבגר זקוק לאישור של הוריו והחברה לפיתוח עצמיותו ועליו, כאשר בד בבד ע� צורכי נפרדות אלו

  ). 1987, אריקסו(את זהותו התרבותית ושלמותו הנפשית ע� הציוויליזציה שלו 

 קשורה למאפייני גיל ההתבגרות פחותהתנועות אלו בי נכונות מוגברת לנטילת סיכוני� לנכונות   

, אצל מוס, 1967, בלוס(בו תנועות של התקדמות ונסיגה מתחלפות לסירוגי , ולתהלי� האינדיווידואציה

חרדה המוגברת על . מעוררי חרדה, בלוס מדבר על התלקחות פתאומית של דחפי� מיניי� ותוקפניי�). 2008

דומה כי עליית הדחפי� המיניי� ). 2008, מוס(הגוברות והולכות , ידי הציפיות והדרישות החברתיות

ות לאומית כתחומי שלא מותנו ג� על ידי הזדה, במחקר באו לידי ביטוי בנכונות ליטול סיכוני� מיניי�

, ואילו העלייה בדחפי� התוקפניי� באה לידי ביטוי בנכונות גוברת להשתמש בסמי�; הסיכו האחרי�

  .שגברה לנוכח החרדה ממוות וציפיות החברה בשייכות והזדהות

בימי הזיכרו ולאחר שוב� של בני נוער , חרדה זו באה לידי ביטוי ג� לנוכח בולטות מוות מציאותית  

ביו� הזיכרו לשואה מתבגרי� הביעו נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול ובשימוש . מפולי

ממצאי� אלו עולי� בקנה אחד ע� מחקרי� . וזו האחרונה נמצאה ג� לאחר שוב� מהמסע לפולי, בסמי�

 סימבוליות ב שמצאו כי חשיפה לימי זיכרו ואבל לאומי מעוררת הצור� של הפרט בהגנות"שנערכו בארה

אול� בעוד מחקרי� אלו בחנו ; )Osborn et al., 2006; Pyszczynski et al., 2002(כנגד המודעות למוות 

אנו התייחסנו לתפיסות העול� כמשתנה מתוו� לקשר שבי המודעות למוות , תפיסות העול� התרבותיות

ורר המודעות למוות ואיננו מספק  כי נושא השואה מעהנחנו, בדיו האמור לעיל,  לפיכ�.לנטילת סיכוני�

חלקי� על ה, ההגנה של תפיסות עול� חברתיות וחיזוק הער� העצמי בשל התכני� הקשי� המעורר יו� זה

ל מספק הגנה של תפיסות "יש יסוד להניח כי יו� הזיכרו לחללי צה,  מנגד.הקורבניי� והרודפניי� שבו
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הירואז� הוא מנגנו סימבולי , שכ; ורה שמבליטעל החלקי� של אומ' וגב, עול� וחיזוק הער� העצמי

מנגנו , אול�).  Becker, 1973; Pyszczynski et al., 2002(לחיזוק הער� העצמי והפחתת החרדה ממוות 

זה לא עמד לרשות� של מתבגרי� שהזדהות� ע� הלאו� נמוכה יותר וסמי� רלוונטיי� לערכ� העצמי 

הנרטיב הציוני המובנה , באופ שכזה. כונות� להשתמש בסמי�ולפיכ� ה� הגבירו נ, במידה רבה יותר

בתרבות של ההיסטוריה היהודית והתשובה הציונית באמצעות ימי הזיכרו את הרדיפות וגורל היהודי� 

 מביא לשונות בזמינות� של מנגנוני ההגנה , )2003, פדר  לומסקי(ואת המדינה והצבא החזק כתשובה לה

בקרב מתבגרי� המתמודדי� , כל שכ. או לנהל את החרדה ממוות בזמני� אלוהעומדי� לרשות הפרט בבו

  ).1995, ויניקוט, ראה בדיו(פנטזיות וקונפליקטי� לא מודעי� , ע� הצפה פנימית של חרדה

מציאות פנימית זו הנפגשת ע� מציאות חיצונית הכוללת חשיפה ישירה לאיו� של המוות נבדקה   

כל סוגי החשיפה למוות , בתקופה זו". מבצע עופרת יצוקה"לאחר , שראלבמחקר בסמו� לתו� מלחמה בי

ה חשיפה ממושכת , באופ שכזה. הביאו לעליה בנכונות ליטול סיכוני� מיניי� לעומת קבוצת ביקורת

וה תפעול קלאסי של בולטות מוות בקרב אלו שנחשפו באופ , ה חשיפה זמנית לאיו� חיי�, לאיו� חיי�

הביאו לדיווח על רמות גבוהות יותר של נכונות להשתת� בפעילויות מיניות , ת המלחמהעקי� למאורעו

, לעומת זאת. מסתכנות בהשוואה למתבגרי� שנחשפו במידה עקיפה למאורעות המלחמה ולתפעול אברסיבי

בממצאי� . הנכונות ליטול סיכוני� בשתיית אלכוהול פחתה בקרב כלל הנבדקי� שנחשפו לאיו� זמני בלבד

לאור שונות מרחב הביניי� הפוטנציאלי בו נית , אלו דנו על רקע המאפייני� השוני� של תחומי הסיכו

  . ליטול סיכוני� כאשר המציאות בחו' סוערת וכ� ג� המציאות שבפני�

נית להתייחס להתנהגויות של נטילת הסיכוני� כתופעת מעבר ומשחק של מרי הנעורי� המתקיימות   

, )2005(במושגי� של ויניקוט ,  שבי העול� הפנימי של המתבגר לבי העול� החיצוניבמרחב הפוטנציאלי

הנחלשות תחת מציאות המעוררת החרדה , וכאמצעי להשבת תחושות השליטה באובייקט ובמציאות

בי , מקומה של חוויה תרבותית הוא במרחב הפוטנציאלי שבי אד� ובי סביבתו, כמו במשחק. ממוות

משחק "בהקדמה לספרו של ויניקוט , )2005, בתו� ויניקוט(קולקה ). 2005, ויניקוט(בייקט האובייקט לסו

ה� אובייקט , מציע שמרד הנעורי� בדמות האידיאליז� והחזו לעול� טוב יותר של המתבגרי�" ומציאות

ל יתכ והמפגש ש. שהזכות לפרדוכסליות בלתי פתורה שמורה לו, המעבר המתקיי� במרחב הפוטנציאלי

מחקר (ומלחמה בהווה ) 2מחקר (בדמות מלחמות עבר , המתבגרי� ע� קלקולו של החזו לעול� טוב יותר

בו עשו שימוש מועט יותר , מביאי� אות� לחפש אחר אובייקט מעבר חלופי כנכונות לנטילת סיכוני�, )3

  . במציאות ניטראלית

הגומלי בי אי קיומו של דבר מצוי במשחק , המרחב הפוטנציאלי, מרחב הביניי� של העצמיות  

באופ ). 2005, ויניקוט(ובי קיומ� של אובייקטי� ותופעות מחו' לתחו� השליטה האומניפוטנטית , מלבדי
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יכול המתבגר באמצעות נטילת סיכוני� להשיב לעצמו תחושה של שליטה אומניפוטנטית כאשר הוא , שכזה

אפשר לו לנהל את הדחפי� המיניי� והתוקפניי� השימוש במרחב הביניי� מ, כמו כ. נפגש ע� המוות

מאחר והסערה . והקונפליקטי� הלא פתורי� שלו המאפייני� הסערה הפנימית למול הסערה שבחו'

כוללת פנטזיה תוקפנית של הרג ההורה בכדי לתפוס את ) 2005(הפנימית בגיל ההתבגרות על פי ויניקוט 

כאשר הסביבה . רי� צריכי� לעמוד בתוקפנות ולהכילההמבוג, מקומו ומתאפיינת במאבק לחיי� ולמוות

  .אנו רואי� שונויות בנכונות ליטול סיכוני�, החיצונית מאיימת ג� על שלמות האובייקטי� ההוריי�

נית לשיי� לכ� שה� , את הנכונות של המתבגרי� ליטול סיכוני� בתחומי� שוני� כפי שנמצא במחקר  

ויכלו לבחור במה היו רוצי� ליטול יותר סיכוני� תחת , ותחומי הסיכוענו על שאלו שכלל כל הסיטואציות 

ה� יכלו לנהל בפנטזיה את ה את הדחפי� המיניי� , באופ שכזה. תנאי� שוני� וחוויות תרבותיות שונות

והתוקפניי� שלה� וה את צורכיה� בנפרדות ואינדיווידואציה בצורה דינמית המתאימה לנסיבות 

  . ת החיצוניתהמציאות התרבותי

תחו� סיכו , בעוד המפגש ע� המוות בימי אבל לאומיי� התבטא בנכונות רבה יותר להשתמש בסמי�  

הרי שאיו� חיי� חיצוני ממשי על האובייקטי� , שעשוי לבטא דחפי� תוקפניי� כלפי האובייקט וכלפי עצמי

לויי� ומחשש להרס מחשש לביטויי מרד ג, בתקופת המלחמה מית ביטויי� של דחפי� תוקפניי�

והעלה הצור� בביטוי דחפי� מיניי� ונטילת סיכוני� כאמצעי סימבולי לניהול החרדה , האובייקטי�

, ובו זמנית; ותהלי� ההתבגרות חייב לאחד את ההתמזגות ע� ישות כלשהיא או ע� אחר, מאחר. ממוות

יי� אפשרה שני מרכיבי חוויה נטילת סיכוני� מינ, )2008, ארלי�(את תחושת הנפרדות וההגדרה העצמית 

ג� א� זהו , המתבגר יכול לנהל את החרדה ממוות על ידי התמזגות ע� אובייקט אחר, באופ שכזה. אלו

  . אובייקט זמני מזדמ

ועל פי מידת , מגדריי�  מגדריי� ותו� הצבענו על הבדלי� אישיי� בנכונות ליטול סיכוני� בי, בנוס�  

 הבדלי� אלו עולי� בקנה אחד ע� הספרות המקצועית . לער� העצמי שלה�הרלוונטיות של תחו� הסיכו

וניתני� להסבר מתו� ההבנה כי בולטות מוות מחזקת , )Taubman – Ben-Ari, 2004b: לדוגמא(בתחו� 

בעוד בני� הביעו נכונות רבה יותר ליטול סיכוני� ). Castano et al., 2011(את הנטיות הטבעיות של הפרט 

 שחשיפה תקופתית לאירועי המלחמה הגבירה הנכונות הכללית ליטול סיכוני� לעומת בני� הרי, מבנות

בנות שנחשפו לאיו� חיי� הפחיתו נכונות ליטול סיכוני� בשתיית , לעומת�. שלא נחשפו לאיו� חיי� ישיר

יכו מידת הרלוונטיות של תחו� הס, כמו כ. אלכוהול ובאופ כללי בהשוואה לבנות מקבוצת הביקורת

ובדיו הצבענו על תרומת משתנה זה , לער� העצמי נמצאה קשורה לנכונות ליטול סיכוני� באותו תחו�

  . באופ ספציפי בהסבר הנכונות להשתמש בסמי�



 132 

הרי שחוסר , בדבר ההבנה שבולטות מוות מחזקת הנטיות הטבעיות, מתו� האמור לעיל, יחד ע� זאת  

מאפשר לנו להצביע על כיווני מגמות ) Arnett, 1999( מתבגרי� היציבות וההפכפכות הרגשית שמאפיינות

שיוצגו , חוסר זה  עשוי לעלות ג� ממגבלות המחקר הנוכחי. לצד קבלה של חוסר אחידות שיטתי בממצאי�

  .להל בד בבד ע� המלצות למחקרי המש�

  

   והמלצות למחקרי המש�מגבלות המחקר

  לית כחברה קולקטיביסטית הנתונה למציאות פוליטיתבשל המאפייני� הייחודיי� של התרבות הישרא

מגבלה אחת של המחקר עשויה לנבוע מהיכולת , ביטחונית מורכבת הכוללת איומי מוות חוזרי� ונשני�

נער� מדג� נוחות בהתא� בשל מגבלות המציאות , יתר על כ. להכליל ממצאי� אלו על אוכלוסיות אחרות

 מייצג אוכלוסיה מאזור מרכז 1מחקר . שאלוני�  בקרב התלמידי�לבתי הספר שניענו לבקשתנו להעביר 

בדקי� שנדגמו לאחר המלחמה הנ, 3במחקר .  נער� בפריסה ארצית רחבה יותר2אול� מחקר , האר' רבתי

חוסר האפשרות . קבוצות המחקר על פי אזורי מגורי� שוני� בהתא� למידת חשיפת� לאיו� החיי�נכללו ב

. מקרה זה עשוי לערב משתני� מתווכי� נוספי� בהסבר הנכונות ליטול סיכוני�ית באלביצוע דגימה אקר

ראוי לציי , כ. אנו ניסינו לצמצ� אפשרויות אלו על ידי דגימה של מספר יישובי� שוני� לכל קבוצת מחקר

על מנת לגבור . כי ניתוח המשתני� הדמוגרפיי� לא העלה הבדלי� בי הקבוצות בדיווח על מצב� הכלכלי

  .במציאות הישראלית בפרט ובתרבויות אחרות ככלל, על מגבלות אלו יש מקו� לבצע מחקרי המש�

מחקרי� קודמי� בחנו . אחת ממגבלותיו ג� וז, על א� שייחודיותו של המחקר בכ� שנער� במציאות  

א� באמצעות שתי שאלות קלאסיות או באמצעי� חזותיי� אחרי� , תפעולי� מבוקרי� של בולטות מוות

כ� ג� במספר מחקרי� שנערכו לאחר אירועי הטרור , )Taubman – Ben-Ari et al., 2000: לדוגמא(

א� ).  Kosloff et al., 2006; Osborn et al., 2006(בארצות הברית שיצרו בולטות מוות כלל ארצית 

קרב מחקרי� מאוחרי� יותר שבחנו את התסמונת הפוסט טראומתית ושיבושי� בסינו החרדה ממוות ב

 ;Abdollahi et al., 2011( תפעלו בולטות המוות האישי  ,ניצולי אסונות לאומיי� במדינות שאינ מערביות

Chatard et al., 2011 .(במחקר הנוכחי לא תפעלנו בולטות מוות בקרב נבדקי� שנחשפו , לעומת�

 וא� בתקופה שלאחר א� בימי הזיכרו הלאומיי� או לאחר המסע לפולי, לאירועי� אלו באופ מציאותי

הנחנו , מתו� מטרה לבחו בולטות מוות מציאותית גרידא.  המלחמה בקרב אלו שנחשפו לאיו� חיי� ממשי

נעשה במחקרי� שצוינו פי שכ, כי קיימת בולטות מוות בזמני� אלו ולא הוספנו עליה ג� תפעול מעבדתי

ופ הקלאסי לאחר המלחמה בקרב התפעול של בולטות מוות באחשוב לציי כי , יחד ע� זאת. לעיל

הביא לנכונות רבה יותר , )בשל החשיפה הכלל הארצית(מתבגרי� שנחשפו למאורעותיה באופ עקי� בלבד 
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 בקרב מתבגרי� שנחשפו שהתקבלובדומה לממצאי� , לנטילת סיכוני� מיניי� בהשוואה לקבוצת ביקורת

מצביע על כ� שאולי המגבלה שהוזכרה לעיל י� דמיו זה בממצא. לאיו� חיי� ממשי באופ זמני או ממוש�

 הנכונות של מתבגרי� ליטול חשוב להמשי� לחקור את, כ� או כ� .אינה כה משמעותית במחקר הנוכחי

  .סיכוני� במציאות החיי�

,  בשל כ� היה מצומצ�הנבדקי�טווח הגיל של  התמקד בגיל ההתבגרות ומאחר והמחקר הנוכחי  

  המש� כיצד אנשי� בגילאי� שוני� מגיבי� לבולטות מוות מתופעלת או לבחו במחקרייהיה מעניי

מחקרי� קודמי� בדקו , בהתייחס לנטילת סיכוני� בנהיגה. מציאותית מבחינת נכונות� ליטול סיכוני�

 & Taubman – Ben-Ari et al., 1999; Taubman – Ben-Ari(נכונות להסתכ בנהיגה בקרב חיילי� 

Findler, 2003( , סטודנטי� או)Hirschberger et al., 2002(, בעוד במחקר הנוכחי בחנו את הנכונות 

כי על , יש לציי. 'יב 'בכיתות יא, להסתכ בנהיגה תחת בולטות מוות בקרב מתבגרי� צעירי� תיכוניסטי�

 ,אול�. לא מצאנו הבדלי� ג� בקרב בעלי רישיו הנהיגה, א� שלא כל הנבדקי� היו בעלי רישיו נהיגה

מש� (שחלקה מבוקרת  באמצעות נהיגה בליווי , או של חבריו, הסמיכות לראשית נהיגה עצמאית של הפרט

יתכ ומיתנו , וכ תוכניות מניעה שנערכות בבתי הספר בנושא, )שלושה חודשי� בזמ איסו� הנתוני�

מחקרי המש� מ הראוי ש, לפיכ�. הנכונות ליטול סיכוני� בנהיגה בקרב מתבגרי� צעירי� במחקר זה

ייבחנו השלכות של חשיפות שונות למוות על הנכונות לנטילת סיכוני� בנהיגה בקרב נבדקי� בגילאי� 

  . להרחבת הידע בתחו� זהשוני�

כאשר לכל תחו� סיכו מאפייני� ייחודיי� , המקורות והגורמי� לנטילת סיכוני� רבי� ומגווני�  

הרחבת הידע והכללת משתני� נוספי� בעתיד אפשר ת ,צמובחינה מעמיקה של כל תחו� סיכו בפני ע. משלו

בשל האפשרות המוגבלת של מספר המשתני� שנית . העשויי� לתרו� לנכונות של מתבגרי� ליטול סיכוני�

יש צור� בידע מצטבר להרחבת היריעה , הנבדקי�מצד שיתו� פעולה סביר קבלת תו� , לבחו במחקר אחד

ול  מאפייני� משפחתיי� של המתבגרי� כגו תמיכה הורית וקרבה מחקרי המש� עשויי� לכל. בתחו�

סימפטומי� פוסט טראומתיי� תחת איומי , מאפייני� אישיותיי� כגו הצור� בחיפוש ריגושי�, פסיכולוגית

תו� צמצו� שאר המגבלות שפורטו לעיל , בחינת גורמי� אלו. ועוד כהנא וכהנא משתני�; חיי� ממשיי�

על היבטי� נוספי� של נטילת סיכוני� בגיל ההתבגרות בחוויות תרבותיות שונות עשויי� לשפו� אור 

  .וסוגי� שוני� של חשיפה למוות
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  יישומיות השלכות תיאורטיות ו

 חשיבותו של מחקר זה בתרומה התיאורטית לספרות העוסקת בתחו� של נטילת סיכוני� בגיל ההתבגרות

 י� וההבנה של המקורות להתנהגויות אלו במצבי� שונ,ולספרות העוסקת בתיאוריית ניהול האימה

מחקר זה שופ� אור על הדינמיקה של מנגנוני ההגנה של . המעוררי� את המודעות למוות במציאות חיינו

ובוח את הנחותיה של תיאוריית ניהול , הפרט בהתמודדות ע� מודעות למוות וחשיפה לאיו� חיי� ממשי

      .האימה בראי המציאות

 עולה כי העלאת המודעות לנושא המוות האישי של הפרט על ידי שאלות קצרות הדנות מהמחקר  

הכרוכה במציאות , בולטות מוותדווקא , אול�. לשינוי בנכונות ליטול סיכוני�בהכרח איננה מביאה , בנושא

 ,�כמות זו הכרוכה בזמני� המאזכרי� את נושא השואה או חשיפה ישירה לאיו� על החיי, חיינו בישראל

 מנגנוני הגנה סימבוליי� ת� שללהפעלעשויה לגרו� מותירה את המתבגרי� חשופי� לאימת המוות ו

המשמעות שעשויה לנבוע מכ� היא כי . לחיזוק הער� העצמי כנכונות ליטול סיכוני� באופני� שוני�

, מוותמתבגרי� בשלהי התיכו עושי� שימוש אחר בהגנה הסימבולית של נטילת סיכוני� כנגד אימת ה

 ,.Taubman – Ben-Ari et al: לדוגמא(מצעירי� בגילאי� מתקדמי� יותר שנבחנו במחקרי� אחרי� 

הבנה מעמיקה של הבדלי� אלו בשימוש במנגנוני ההגנה לניהול החרדה ממוות דורשת חקר , אול�). 1999

  . אמפירי נוס�

עוררת הצור� בהגנה ממצאי המחקר מלמדי� כי חשיפה למוות תו� העיסוק בזיכרו השואה מ  

התנהגות שלא נצפתה ביו� , סימבולית בדמות נטילת סיכוני� בשימוש בסמי� או בשתיית אלכוהול

ל מסייעות בסינו "אנו משערי� שתפיסות העול� השלובות ביו� הזיכרו לחללי צה. ל "הזיכרו לחללי צה

ומית חיובית ביו� הזיכרו לחללי לאור הבדלי� אלו בי ימי הזיכרו ומאחר והזדהות לא, החרדה ממוות

מאחר וג� בזמ , בנוס�. ל מיתנה השימוש בסמי� בקרב אלו שתחו� סיכו זה רלוונטי לערכ� העצמי"צה

ניטראלי נמצאה לבולטות זהות מתופעלת השפעה ממתנת על הנכונות להשתמש בסמי� בקרב אלו שתחו� 

 חיובית נמצאה קשורה לנכונות ליטול סיכוני� ואילו הזדהות לאומית, סיכו זה רלוונטי לערכ� העצמי

מחקרי� נוספי� עשויי� . יש יסוד להניח בדבר פוטנציאל המיתו של מרכיב זה, בתחומי סיכו נוספי�

  .לשפו� אור נוס� על אפשרויות המיתו של הזדהות לאומית על הנכונות ליטול סיכוני�

שזמני� המעוררי� בולטות מוות באמצעות יש לשי� לב לממצאי� המלמדי� על כ� , באופ מיוחד  

ולתכנ התערבויות שיספקו למתבגרי� ביו� הזיכרו , העיסוק בשואה מגבירי� הנכונות לשימוש בסמי�

תכנו התערבויות אלו במסגרות . מנגנוני הגנה חלופיי� לחיזוק הער� העצמי, לשואה ולאחר המסע לפולי

  . הפחית את הנכונות להשתמש בסמי�ו מסגרות טיפוליות עשויי� ל/חינוכיות או
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  מעלה שאלות בדבר ההשפעה של , הצור� בהגנות סימבוליות להתמודדות ע� נושא השואה, כמו כ

מחקרי המש� עשויי� לבחו את . חשיפות מאסיביות אחרות לנושאי� של מוות והרג על בני הנוער

דוגמת דיווחי� על הרג כלשהו כרצח כ, ההתמודדות של מתבגרי� ע� אירועי� חדשותיי� הכרוכי� במוות

אירועי� אלו או אחרי� , רצח חפי� מפשע לרבות הרג ילדי�, המוני במדינות אחרות או פיגוע טרור בישראל

ג� א� מתרחשי� מחו' , יתכ והמפגש ע� אירועי� תוקפניי� אלו. הזוכי� לסיקור תקשורתי נרחב ושיטתי

לחרדות רודפניות ,  חשופי� לדחפיה� התוקפניי�עשויי� להותיר אות�, למציאות של המתבגרי�

שבבסיסה שוכנת ג� , החרדה שנושאי� אלו מעוררי�. ולפנטזיות הכוללות מוות ואובד העצמי והאובייקט

ועלינו , עשויה להגביר נכונות� ליטול סיכוני� קיצוניי� כאמצעי להקלה בתחושות אלו, המודעות למוות

ציאות למתבגרי� בהתא� להתפתחות� הרגשית ובדרכי� שיסייעו המבוגרי� מוטלת החובה בתיוו� המ

  . לה� בניהול החרדות

תרומה נוספת של מחקר זה היא בבחינת הנכונות ליטול סיכוני� לאחר חשיפה לאיו� מוות ממשי   

הישנות אירועי מלחמה וטרור במדינת ישראל בפרט ובעול� בכלל , לדאבוננו. בתקופה שלאחר מלחמה

מצביעי� על , הממצאי� של מחקר זה הראויי� לתשומת לב מיוחדת. שיבות העיסוק בנושאמדגישי� את ח

ה בקרב , הנכונות הגוברת של מתבגרי� ליטול סיכוני� מיניי� בתקופות בה יש בולטות מוות מציאותית

, �ה בקרב מתבגרי� שנחשפו באופ תקופתי לאיו� על החיי, מתבגרי� שנחשפו ממושכות לאיו� על החיי�

ממצאי� . וא� בקרב מתבגרי� שלא נחשפו לאיו� ממשי א� נחשפו לתפעול המעלה נושא המוות למודעות

אלו המרמזי� על חרדה כללית גבוהה מפני המוות בתקופות שלאחר המלחמה ועל הנכונות של בני נוער 

הגורמי� ראויי� לתשומת לב של , ליטול סיכוני� מיניי� רבי� יותר כאמצעי הגנתי להפחתת החרדה

יש לשי� לב לנכונות הכללית הרבה של בני� ליטול סיכוני�  בעקבות , כמו כ. החינוכיי� והטיפוליי�

  . חשיפה לאיו� חיי� תקופתי

עולה החשיבות להבנת הדינמיקה הנפשית של מתבגרי� המביעי� נכונות גוברת לנטילת , מתו� כ�  

יש מקו� לבחינה , הצביע על מגמות מסוימותבעוד מחקר כמותי זה . סיכוני� במצבי חיי� מסוכני�

קיימת חשיבות לפעול לבניית תוכניות התערבות להפחתת , כ.  מעמיקה של הממצאי� במחקר איכותני

. החרדה ממוות בקרב מתבגרי� בתקופות של איו� חיי� ממשי ומיתו הנכונות לנטילת סיכוני� מיניי�

אלא לספק למתבגרי� כלי� להתמודדות , ההסתכנותאל לה להתמקד א� ורק במיתו , תוכניות אלו

  .  ותחושת השייכותואמצעי� חלופיי� לחיזוק תחושת הער� העצמי

ואילו תחת בולטות , מאחר ובזמני� ניטראליי� ההזדהות הלאומית מיתנה הנכונות ליטול סיכוני�  

ש בסמי� יש לשקול מוות מציאותית בימי זיכרו ולאחר המלחמה היה בכוחה למת ג� הנכונות להשתמ

 חיזוק הער� העצמי ותפיסות עול� לאומיות ג� בתקופות אלו ולבחו באופ אמפירי הא� הדבר ממת
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מציי כי השתתפות בפרויקטי� חברתיי� עשוייה להפחית תחושת ) 2005(ויניקוט . נטילת הסיכוני� מיניי�

מצביע על ) 2005,  ויניקוטבתו�(וקולקה , לצמצ� את הפחד שבפני� ואת המועדות לתאונות, אש�

פיתוח אזורי , לפיכ�. האידיאליז� וחזו תיקו העול� של המתבגרי� כאובייקט מעבר במרחב הפוטנציאלי

ג� א� הינ� , הכוללי� מת אפשרות לביטוי רעיונותיה� אודות העול�, ביניי� אלו עבור המתבגר

נציה שישיבו תחושת שליטה בעצמי ובעול� פנטזיה ותחושות אומניפוט, עשויי� לאפשר משחק, גרנדיוזיי�

, אול�. שכ האחריות המעשית נתונה על המבוגרי�, אי הדבר אומר ביטוי מעשי של מחשבותיה�. שבחו'

מת מקו� לביטוי רעיונותיה� במסגרת חברתית עשוי לספק לה� מרחב ביניי� חלופי לביטוי הדחפי� 

  . במקומה של הנכונות ליטול סיכוני�

 ממצאי המחקר הממוקדי� בתחומי הסיכו של שימוש בסמי� וביחסי מי לא מוגני� ראויי� , בנוס�  

 יש להיות מודעי�, בהתייחס לשימוש בסמי�. לתשומת לב מיוחדת של הגורמי� המטפלי� במתבגרי�

יש , בהתייחס ליחסי מי לא מוגני�. על תחו� סיכו זהלאפשרויות המיתו של הזדהות לאומית חיובית 

בייחוד בעיד ; י� לב לנכונות הגבוהה ליטול סיכוני� מיניי� בעקבות אירועי� המאיימי� על החיי�לש

, המעלה את אפשרויות המימוש של התנסויות מיניות בעוד גורמי העכבה פחות נגישי�, הוירטואלי

ממצאי , יתרה על כ�.  מאפייני� העלולי� להגביר את הסיכוני� הכרוכי� בהתנהגות מינית לא זהירה

 התנהגות מסוכנת נמצא כמעלה את הסבירות שלמעורבות בסוג אחד , הספרות מלמדי� כי לאור� זמ

יש מקו� להמשי� ולחקור כלל תחומי , לפיכ�). Igra & Iewin, 1996(למעורבות בהתנהגות סיכו אחרת 

  .כמו ג� לעשות שימוש בתוכניות התערבות כלליות בתחו� נטילת סיכוני�, הסיכו

ורבות הורית בהתמודדות ע� נטילת סיכוני� צריכה להיות במוקד תשומת הלב בזמני� שבה� יש מע  

עולה ההנחה כי הנכונות ליטול סיכוני� באופני� ,  מתו� הדיו בממצאי�.חשיפה ניכרת לנושאי� של מוות

 צרכי� כאשר התנועה בי, שוני� קשורה במתח הקיי� בגיל ההתבגרות בי צורכי נפרדות לצורכי קרבה

 היעדר גבולות פנימיי� יציבי� בגיל ההתבגרות .למול מציאות חיצונית זו או אחרתחלופות אלו משתנה 

גבול ברור ובטוח ויחד ע� זאת גמיש ,  את הגבול החיצוני עבור המתבגר"להחזיק"מחייב את המשפחה 

מעוררת החרדה ממוות בהתא� לצרכי� המשתני� של המתבגר ולנוכח מציאות חיצונית ה, )2001, שפירא(

  .ביתר שאת

מלבד אחריות� של ההורי� ניכרת ג� אחריות החברה להתמודדות ע� נטילת הסיכוני� של , אול�  

בו יותר מכל , בגיל ההתבגרות. המתבגרי� במציאות שבה ג� האובייקטי� ההוריי� או ייצוגיה� מאוימי�

, )1987, אריקסו(והאיו� לאיבוד העצמי שלב אחר במחזור החיי� כרוכי� יחדיו הבטחת החיפוש העצמי 

מחובתנו לסייע וללוות התהליכי� ההתפתחותיי� ולשמור על המתבגרי� שלא יאבדו עצמ� בחוויות של 

א� כתוכניות התערבות , סיוע זה באמצעות פיתוח חוויות חלופיות לנטילת סיכוני�. נטילת סיכוני�
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עשויי� לאפשר למתבגר עימות מבוקר ע� החרדה , תתוכניות התערבות חינוכיות או חברתיו, טיפוליות

,  מת חוויות תרבותיות חלופיות לנטילת סיכוני�.ע� קונפליקטי� פנימיי� וע� המציאות שבחו', ממוות

 בו יוכל, גר יאפשרו המש� משחק במרחב הפוטנציאלי של המתב,)2005(במושגי� תיאורטיי� של ויניקוט 

יוכלו המתבגרי� לנהל , באופ שכזה. דחפי� ותחושות, מחשבות, להמשי� ולתת ביטוי לרצ� רעיונות

בניהול החרדה ממוות  שיסייע במרחב, משחקי גומלי בי העצמי לבי האובייקטי� והמציאות החיצונית

הילד או המבוגר מסוגלי� להיות במשחק , שכ.  מבלי לסכ עצמ� באופ ממשי,והצרכי� ההתפתחותיי�

מתו� ; )2005, ויניקוט (ורק בהיותו יצירתי מגלה היחיד את העצמי, יות כולהיצירתיי� ולהשתמש באיש

 בה המתבגרי� יוכלו ,ות לנטילת סיכוני�יחלופחוויות תרבותיות  המשמעותי בסיפוק הבנה זו עולה הצור�

האותנטי צמי האינדיווידואלי  את העולגלות ולגבש, לתת ביטוי לכלל אישיות�, לחוות עצמ� כיצירתיי�

  . מבלי להסתכה�ל
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  נספחי�

  מטלת הסחה: 1נספח 
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  טקסטי� להבלטת עמדות כלפי נטילת סיכוני�: 2נספח 

  :טקסט להבלטת עמדה המתנגדת לנטילת סיכוני�

  :בק לכתבה שהתפרסמה באתר אינטרנט ידוע בנושא בני נוער המסכני� עצמ� בה שכתב נער בטוקתגו

. זה הפ� למ טרנד שכזה להתייחס בזלזול לנוער של הדור הזה. תפסיקו להתלונ על בני הנוער, די

ני כב, הנוער, התקשורת עסוקה בלהציג אותנו?  נשמע לכ� מוכר הנוער של היו� זה לא הנוער של פע�

אני והחברי� והחברות שלי . אז זהו שלא כול� כאלו. כאלו שעושי� הרבה שטויות וטעויות,  עשרה טיפש

איכפת לנו מאחרי� ואנחנו מתכנני� , נהני� ומבלי�, כאלה שלומדי�, כול� אחלה חברה. בכלל לא כאלו

אנחנו משתטי� קצת , כ. אני בהחלט יכול להגדיר אותנו כחברה טובי�. לשרת את המדינה, להתגייס לצבא

שמענו על איידס ואנחנו , "כמו גרביי�"לא מחליפי� בנות , אנחנו לא מעשני� סמי�, אבל לא, לפעמי�

יש ג� , נכו. אנחנו לא משתוללי� ע� המכוניות בכבישי� ואנחנו ממש נגד כאלו שפוגעי� ובורחי�, נזהרי�

יש הרבה יותר חברה כמוני וכמו . א כאלהרוב בני הנוער ל. כאלה אבל אלה רק חלק קט מבני הנוער

נראה לי שאלו שעושי� דברי� שכאלו ה� . בני נוער טובי� שלא יסכנו את עצמ� ואת אחרי�, החברי� שלי

, אבל שלא תטעו. אנחנו לא צריכי� את זה. שעסוקי� בניסיונות להשיג כבוד, בני נוער חסרי ביטחו עצמי

את הכי� שלנו . אנחנו לא צריכי� לעש סמי� בשביל להרגיש בכי�. אנחנו יודעי� להנות מהחיי�  בגדול

ממוזיקה חזקה שמרעידה את הגו� ואתה , מלתפוס ראש טוב במסיבה שווה, אנחנו משיגי� בדרכי� אחרות

אנחנו יודעי� להנות . וזה עוד כלו�, להתאהב, להתחיל ע� בחורה, מלזרו� ביחד לחו� הי�, מתחבר אליה

תיזהרו , אז פע� הבאה שאת� כותבי� על בני הנוער. מבלי לעשות שטויות, תולפעמי� ג� להשתטו

אל תציגו את כול� ככאלו שרק מחפשי� ריגושי� ולא איכפת לה� מהחיי� של עצמ� ושל , מהכללות

  .  אנחנו לא כאלה, תסתכלו מסביב. אחרי�

  

  :טקסט להבלטת עמדה התומכת בנטילת סיכוני�

  :תבה שהתפרסמה באתר אינטרנט ידוע בנושא בני נוער המסכני� עצמ�בק לכ תגובה שכתב נער בטוק 

הציגו אותנו באור ...). ואפשר לחשוב אי� היה הנוער של פע�(אני לא מבי מה רוצי� מהנוער של היו� 

א� אתה רוצה . כדי לתפוס ראש טוב, הנוער של היו� מעש גראס מדי פע�, נכו. שלילי כל כ� בכתבה

הגישה של . זה לא אומר שלא איכפת ל� מעצמ� או מאחרי�, פוק את הראש במסיבהלהשתחרר קצת ולד

. אפשר לעשות סמי� קלי� ולא להתמכר, לידיעת המבוגרי�. עבר זמנה, פע� כלפי סמי� קלי� מיושנת

את� , אבל מה בעניי הסקרנות המינית, את� לא מכירי�, לגבי סמי� קלי� מילא. האכילו אתכ� בשטויות

חיפשת� התנסויות , הרי ג� את� בגיל הזה לא התחייבת� לבחורה אחת? ת עצמכ� כצעירי�זוכרי� א

? אז מה פתאו� התחלת� להתיפיי� עכשיו, קפצת� ממיטה למיטה ולא היו לכ� אמצעי מניעה, מיניות

הידעת� שיש . שאנחנו נוהגי� במהירויות מופרזות ומשתוללי� בכבישי�, ועניי נוס� שכתבת� עליו בכתבה

א� אתה בפוקוס , זה לא מסוכ כמו שזה מצטייר? מדינות שלא מגבילות את מהירות הנהיגה כמו בישראל

אנחנו לא . החיי� קצרי�.  תנו לנו להנות מהחיי�  מה שאני רוצה לומר זה. ובשליטה טובה על המכונית

ולנו לעשות בצעירותינו ומה שיכ, שלא ניסינו כי פחדנו להעיז,  שלא מיצינו את החיי�60רוצי� לגלות בגיל 

מה שהיו� . זה הזמ שלנו לנסות ולהעיז. לא רוצי� להיות חנוני�. כבר לא נית לעשות בגיל מבוגר

. תפתחו את הראש ותנסו לשנות גישה. בדור הבא יהיה כבר מוב מאליו, בהתנהגויות שלנו נראה לכ� מסוכ

אז מה כל כ� רע בעצ� , מחר או בעוד כמה ימי�וא� אחד לא יודע מה יהיה , יש ג� ככה הרבה צרות בעול�

  ?   בלהנות מהחיי�
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  שאלו� לבדיקת רלבנטיות ההתנהגויות לער� העצמי: 3נספח 

עליי� לציי� באיזו מידה אתה מסכי� ע� כל אחד מ� . לפני� משפטי� המתייחסי� לתחומי� שוני�

  :השתמש בסול� התשובות הבא. המשפטי� הבאי�

..........................................................................................................................................  
    בכלל לא                                          במידה בינונית                                    במידה רבה מאוד

        1                  2                  3                  4                  5                  6                  7  
..........................................................................................................................................  

  
  ....הא� נהיגה עשויה ל, ג� א� אי� ל� רישיו� כרגע, חשוב על נהיגה

    7        6        5        4        3        2        1ה                          ' לאפשר לי להיות אחד מהחבר .1

            7        6        5        4        3        2        1 לאפשר לי להרשי� אחרי�                                    .2

   7        6        5        4        3        2        1 לאפשר לי להראות לאחרי� מה אני שווה             .3

       7        6        5        4        3        2        1 לאפשר לי לחוש בעל ער� עצמי                              .4

  לי תחושה שאני מסוגל לעשות לתת .5

          7        6        5        4        3        2        1    דברי� שקוד� לא יכולתי לעשות                          

  ....הא� שימוש בסמי� עשוי ל, חשוב על סמי�

         7        6        5        4        3        2        1ה                        ' לאפשר לי להיות אחד מהחבר .6

     7        6        5        4        3        2        1 לאפשר לי להרשי� אחרי�                                 .7

   7        6        5        4        3        2        1 לאפשר לי להראות לאחרי� מה אני שווה          .8

    7        6        5        4        3        2        1 לאפשר לי לחוש בעל ער� עצמי                           .9

 לתת לי תחושה שאני מסוגל לעשות .10

   7        6        5        4        3        2        1      דברי� שקוד� לא יכולתי לעשות                        

  ....הא� שתיית אלכוהול עשויה ל, חשוב על אלכוהול

    7        6        5        4        3        2        1ה                        'לאפשר לי להיות אחד מהחבר .11

         7        6        5        4        3        2        1לאפשר לי להרשי� אחרי�                                 .12

    7        6        5        4        3        2        1לאפשר לי להראות לאחרי� מה אני שווה          .13

                      7        6        5        4        3        2        1לאפשר לי לחוש בעל ער� עצמי                           .14

 לתת לי תחושה שאני מסוגל לעשות .15

    7        6        5        4        3        2        1       דברי� שקוד� לא יכולתי לעשות                       
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  ....הא� קיו� יחסי� עשוי ל, חשוב על יחסי� מי�

    7        6        5        4        3        2        1ה                        'לאפשר לי להיות אחד מהחבר .16

   7        6        5        4        3        2        1לאפשר לי לחוש בעל ער� עצמי                           .17

   7        6        5        4        3        2        1לאפשר לי להראות מה אני שווה                        .18

           7        6        5        4        3        2        1לאפשר לי להרשי� אחרי�                                 .19

      7        6        5        4        3        2        1לחזק את התדמית החיובית שלי                        . 20
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  )גרסא לבני� וגרסא לבנות(שאלו� נכונות לנטילת סיכוני� : 4נספח 

קרא כל תאור בעיו� וציי� מה הסיכוי שהיית עושה כל .  של מצבי� שוני�אורי�ית לפני�: גרסא לבני�
  .אילו היית נמצא במצב הזה עכשיו,  המתוארי�הדברי�אחד מ� 

לב רצו� מפריד בי המסלול  פס הפרדה. ת לפני�משאית איטית נוסע. אתה נמצא בדר� לחופשה באילת .1

   ?שתצא לעקיפה, להערכת�, מה הסיכוי. שבו אתה נוסע לבי המסלול הנגדי
  

100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  
  

כבר המו זמ את� חברי� . יומזמי אות� ועוד כמה חברי� אלהוא . של� יש בית ריק טוב חברל. 2
,  יושבי� בחדר שלואת� .כבר די הרבה זמ וינטי�'גאתה יודע שהוא מעש . ביחדועברת� הרבה דברי� 

  ?מה הסיכוי שתעש. וינט ומעביר בי כול�' גמגלגלהוא , ברקעמוזיקה , מדברי�
  

100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  
  
, את� יוצאי� בערב לפאב ומזמיני� סיבוב ראשו של בירה. אתה נמצא באילת ע� חברי� טובי�. 3

מה . חלק כבר שפוכי� לגמרי. את� מזמיני� סיבוב של וודקה רדבול ושותי�. מתחילי� לתפוס ראש
  ?הסיכוי שתל� על סיבוב שלישי

  
100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  

  

אחרי קצת בירה השיחה זורמת .  נדלקת על מישהי ובדייט השלישי יש כבר הזמנה לדירה שלה .4
  ?מה הסיכוי שתעש יחד איתה. היא מוציאה גראס ומציעה ל�, ואת� באותו ראש

  
100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0% 

  
מה . אתה תקוע בפקק ארו� ומעצב וחושש שלא תספיק להגיע בזמ. ' ד20קבעת ע� חברי� לסרט תו� . 5

 ?על מנת לעקו� את הפקק, הסיכוי שתרד לשולי הדר� ותיסע עליה�

   
100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  

  
החלטת לקחת את הענייני� לידיי� . כבר חודש שאתה דלוק על מישהי מהשכבה ונראה שיש מצב מצידה. 6

היא מאוד מושכת אות� ונראה שהיא , את� יוצאי� לשתות בירה. ואתה מבקש ממנה את הטלפו שלה
הביתה את� עולי� אליה . היא מציעה ל� לקפו' אליה, כשאת� עוזבי� את הפאב. בהחלט מעוניינת

  ?מה הסיכוי שתלכו עד הסו�. והענייני� מתחממי� אבל לא הבאת אית� קונדו� וג� לה אי
  

100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  
  

7 .כאשר אתה נוהג במכונית , את� נוסעי� בשלוש מכוניות. אתה יוצא ע� החברי� לטיול בצפו
אתה לא מכיר את האזור אבל אתה שומר על קשר עי ע� שתי המכוניות , האווירה ברכב טובה. לישיתהש

  הרמזור …השניה בכתו�, מכונית אחת עוברת בירוק מהבהב, את� מגיעי� לצומת מרומזרת. האחרות
  ?שתי המכוניות  כדי שלא לפספס את מה הסיכוי שתנסה לעבור את הרמזור. התחל� בדיוק לאדו�

  

100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  
  
כבר ממזמ רצית . דיברת� קצת והחלפת� טלפוני�.  לא מזמ פגשת מישהי שהייתה אית� בחטיבה. 8

 היא מביאה וודקה. אתה מתקשר אליה והיא מזמינה אות� אליה. אותה אבל לא קרה שו� דבר ביניכ�
  ? כוסיות4מה הסיכוי שתשתה . וקצת נשנושי� והשיחה מתחילה לזרו� מכוס לכוס

   
100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  

  
גילית אתה מת להרשי� אותה ו . ע� בחורה שווהאתה נוהג במכונית בדר� לדייט. בערבחמישי יו� . 9

  ?ש בתו� העיר" קמ80מה הסיכוי שתיסע במהירות של . לאחר ואסור ל� לפשלשאתה עומד 

  
100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  
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אוכלי� , את� ישני�. כבר המו זמ לא יצא לכ� להיות ביחד. אתה יוצא ע� החברה לסופשבוע באילת. 10

  ? מה הסיכוי שתעש .בערב השני אחרי הארוחה היא מפתיעה אות� ע� גראס. טוב ומבלי�

100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0% 

אתה ע� . אתה מגיע ע� שישיית בירות. חברי� מזמיני� אות� לעשות על האש ביו� שישי בצהריי�. 11
כשמגישי� . ובינתיי� אתה יורד על הבירה הראשונה, מתעדכני�, צוחקי�,  זמחברי� שלא פגשת הרבה

חבר מביא ל� סטייק ובקבוק . וגומר את הבקבוק השני של הבירה, את האוכל אתה אוכל שיפוד פרגיות
  ? מה הסיכוי שתשתה אותו. בירה נוס�

  
100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  

  
12 .כול� , מוזיקה בכל מקו�, האווירה ממש טובה. אתה נוסע ע� החברי� לפסטיבל מוזיקה בצפו

  ?אחד מהחברי� מציע ל� כדור אקסטזי מה הסיכוי שתיקח. מחייכי� והרוב דלוקי�
  

100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0% 
  

13 .אתה הול� . בר משקאות שווה ואחלה אווירה, יש מוזיקה ממש טובה. אתה יוצא למסיבה במועדו
היא בינתיי� . אתה נדלק על מישהי ולוקח וודקה רדבול כדי לקבל קצת אומ'. לבר ולוקח בירה

י מה הסיכו. אתה מחליט לנסות בכל זאת להתקרב אליה. התחילה לרקוד ובחור אחר רוקד לידה
  ?שתיקח עוד וודקה לפני

    
100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  

  
חשוב  קיבלת ציו נמו� במבח". לא הל� ל� שו� דבר" שוב רבת ע� הורי� וזה אחרי יו� שפשוט .14

ונ למבחני� ומישהי שהבטיחה יש ל� המו שיעורי בית להכי ולהתכ, שדווקא חשבת שהצלחת בו
ש� ,  לנקות את הראשאתה לוקח את המכונית לנסיעה בכביש החו�.  לא מתקשרת להחזיר ל� צלצול

  ?ש"קמ 130שתיסע במהירות של , להערכת�, מה הסיכוי.  ופשוט נוסעבפול ווליו�מוסיקה 

  
100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  

  
מזמי אות� וחזר מהודו   שלואחהוא מספר ש. את� מכירי� כבר הרבה זמ,  מדבר ע� חבר טובאתה. 15

 לשניי�מחלק , הוא מוציא כדור אקסטזי. תאורה עמומה ורק שניכ� בעסק, ברקעטובה  מוסיקה. אליו
  ?מה הסיכוי שתיקח. ומציע ל� חצי

100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  

על . וודקה ורדבולי�, החברה הגיעו ע� וויסקי. יש ל� בית ריק והזמנת ארבעה חברי� לשתות קצת. 16
 . שותי� ומפצחי�, את� שמי� מוזיקה. פיצוחי� ובייגלה,  בקבוקי� אלכוהוליי� שוני�5השולח

  ?מה הסיכוי שתסיימו את כל הבקבוקי�. ני�את� צוחקי� ונה, השיחה זורמת
   

100%        90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  
  
17 .התחלת לרקוד , נדלקת על מישהי שרוקדת. יש מוזיקה ואווירה מחשמלת. אתה ע� חברי� במועדו

מה הסיכוי שבסו� הערב . י� למעלה ומתחרמני�בהמש� הערב את� עול. לידה והיא זורמת אית�
  ? תציע לה להמשי� את הלילה אצל�

  
100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  
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 מה הסיכוי שהיית עושה כל ני כל תאור בעיו� וציייקרא.  של מצבי� שוני�אורי�ית לפני�: גרסא לבנות
 . במצב הזה עכשיותאילו היית נמצא,  המתוארי�הדברי�אחד מ� 

לב רצו� מפריד בי  פס הפרדה. משאית איטית נוסעת לפני�.  בדר� לחופשה באילתת את נמצא.1
  ? לעקיפהישתצא, להערכת�, מה הסיכוי.  לבי המסלול הנגדיתהמסלול שבו את נוסע

  
100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  

 

 כבר המו זמ ות חבראת. ה אות� ועוד כמה חברי� אלינהמזמיהיא . של� יש בית ריק הטוב החברל .2
, ה יושבי� בחדר שלאת�.  כבר די הרבה זמנתא מעשי שהתאת יודע. ביחדועברת� הרבה דברי� 

 ?נימה הסיכוי שתעש.  בי כול�הרוינט ומעבי' גתמגלגלא יה,  ברקעמוזיקה, מדברי�
  

100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  
   

, את� יוצאי� בערב לפאב ומזמיני� סיבוב ראשו של בירה. ע� חברי� טובי� את נמצאת באילת. 3
מה . חלק כבר שפוכי� לגמרי. שותי�את� מזמיני� סיבוב של וודקה רדבול ו. מתחילי� לתפוס ראש

  ?הסיכוי שתלכי על סיבוב שלישי
  

100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0% 
  
אחרי קצת בירה השיחה זורמת . נדלקת על מישהו ובדייט השלישי יש כבר הזמנה לדירה שלו. 4

  ?מה הסיכוי שתעשני יחד איתו. ראס ומציע ל�הוא מוציא ג, ואת� באותו ראש
 

100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  
  
מה .  להגיע בזמי שלא תספיקת בפקק ארו� ומעצב וחוששהאת תקוע. ' ד20קבעת ע� חברי� לסרט תו� . 5

 ? על מנת לעקו� את הפקק, עליה�י לשולי הדר� ותיסעיהסיכוי שתרד

 
100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  

  
החלטת לקחת את . כבר חודש שאת עושה לו עיניי� והוא משת� פעולה. נדלקת על מישהו מהשכבה של� .6 

. הוא נראה טוב ומשדר שהוא רוצה אות�. את� יוצאי� לשתות בירה. הענייני� לידיי� וביקשת את הטלפו
את� עולי� אליו הביתה  והענייני� מתחממי� אבל . כשאת� עוזבי� את הפאב הוא מציע ל� לקפו' אליו

  ?מה הסיכוי  שתלכו עד הסו�. אי לו קונדו� וג� ל� לא
  

100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%      0%  
  
האווירה .  במכונית השלישיתתכאשר את נוהג, את� נוסעי� בשלוש מכוניות.  ע� החברי� לטיול בצפותאת יוצא. 7

את� מגיעי� .  על קשר עי ע� שתי המכוניות האחרותת את האזור אבל את שומרהאת לא מכיר, ברכב טובה
מה הסיכוי . הרמזור התחל� בדיוק לאדו�  …השניה בכתו�, מכונית אחת עוברת בירוק מהבהב, לצומת מרומזרת

  ?כדי שלא לפספס את שתי המכוניות   לעבור את הרמזורישתנס

100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  
  
,  אותוכבר ממזמ רצית.דיברת� קצת והחלפת� טלפוני�. לא מזמ פגשת מישהו שהיה אית� בחטיבה. 8

הוא מביא וודקה וקצת נשנושי� . הוא מתקשר אלי� ומזמי אות� אליו. אבל שו� דבר לא קרה בניכ�
   ? כוסיות4מה הסיכוי שתשתי . והשיחה מתחילה לזרו� מכוס לכוס

  
100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  

  
 תגילית שאת עומדאת מתה להרשי� אותו ו.  ע� בחור מדהי�  במכונית בדר� לדייטתאת נוהג.  בערבחמישייו�  . 9

  ?ש בתו� העיר" קמ80 במהירות של ימה הסיכוי שתיסע. לאחר ואסור ל� לפשל

 
100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  
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אוכלי� , את� ישני�. כבר המו זמ לא יצא לכ� להיות ביחד. לסופשבוע באילתאת יוצאת ע� החבר . 10
  ? מה הסיכוי שתעשני. בערב השני אחרי הארוחה הוא מפתיע אות� ע� גראס. טוב ומבלי�

100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0% 

את ע� . את מגיעה ע� שישיית בירות. שות על האש ביו� שישי בצהריי�חברי� מזמיני� אות� לע. 11
כשמגישי� . ובינתיי� את יורדת על הבירה הראשונה, מתעדכני�, צוחקי�, חברי� שלא פגשת הרבה זמ

חבר מביא ל� סטייק ובקבוק בירה . וגומרת בקבוק שני של בירה, שיפוד פרגיות את האוכל את אוכלת
  ? שתי אותומה הסיכוי שת. נוס�

100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  
  

12.  כול� , מוזיקה בכל מקו�, האווירה ממש טובה. את נוסעת ע� החברי� לפסטיבל מוזיקה בצפו
  ?אחד מהחברי� מציע ל� כדור אקסטזי מה הסיכוי שתיקחי. מחייכי� ורוב� דלוקי�

  
100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0% 

  
13 .את הולכת . בר משקאות שווה ואחלה אווירה, יש מוזיקה ממש טובה. את יוצאת למסיבה במועדו

תחיל הוא בינתיי� ה. את נדלקת על מישהו ולוקחת וודקה רדבול כדי לקבל קצת אומ'. לבר ולוקחת בירה
מה הסיכוי שתיקחי עוד . את מחליטה לנסות בכל זאת להתקרב אליו. לרקוד ובחורה אחרת רוקדת לידו

  ?וודקה לפני
  

100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  
  

חשוב  ת ציו נמו� במבחקיבל". לא הל� ל� שו� דבר"שוב רבת ע� הורי� וזה אחרי יו� שפשוט . 14
 שהבטיח ויש ל� המו שיעורי בית להכי ולהתכונ למבחני� ומישה, שדווקא חשבת שהצלחת בו

 מה ש, לנקות את הראש את המכונית לנסיעה בכביש החו�תאת לוקח.  לא מתקשר להחזיר ל� צלצול
  ?ש"קמ 130של  במהירות ישתיסע, להערכת�, מה הסיכוי. ת ופשוט נוסעפול ווליו�מוסיקה ב

  
100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  

  
. מזמי אות� אליוו חזר מהודו   שלואח הוא מספר ש.את� מכירי� כבר הרבה זמ,  ע� חבר טובת מדבראת. 15

.  ומציע ל� חצילשניי�מחלק ,  אקסטזיהוא מוציא כדור. תאורה עמומה ורק שניכ� בעסק,  ברקעטובה מוסיקה
   ?ימה הסיכוי שתיקח

100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  

על . וודקה ורדבולי�, החברה הגיעו ע� וויסקי. יש ל� בית ריק והזמנת ארבעה חברי� לשתות קצת.  16
 . שותי� ומפצחי�, את� שמי� מוזיקה. פיצוחי� ובייגלה, � שוני�  בקבוקי� אלכוהוליי5השולח

  ?מה הסיכוי שתסיימו את כל הבקבוקי�. את� צוחקי� ונהני�, השיחה זורמת
  

100%        90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  
  

  
17 .התחלת לרקוד לידו , נדלקת על מישהו שרוקד.  מחשמלתיש מוזיקה ואווירה. את ע� חברי� במועדו

מה הסיכוי שבסו� הערב תציעי לו . בהמש� הערב את� עולי� למעלה ומתחרמני�. והוא זור� אית�
  ? להמשי� את הלילה אצל�

  
  

100%     90%     80%     70%     60%     50%     40%     30%     20%     10%     0%  
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  שאלו� פרטי� דמוגרפי�: 5נספח 

  )הק� בעיגול(בת    . 2ב    . 1אני     •

  ___________גיל  •

  ________שנת עליה _______________ אר' לידה _______________עיר מגורי�  •

  ___________________בית ספר __  ____כתה •

  _____________מקצוע מורחב בבית ספר /מגמה •

 ) אוקראינה, מרוקו, ישראל: לדוגמא(_______________ אמי נולדה ב  •

  ____________המקצוע שלה   •

  ______________והמקצוע שלו _________________  אבי נולד ב  •

  _____________  אחר . 4רק אחד מה� בחיי�     . 3גרושי�     . 2נשואי�      . 1:   הורי •

   מצוי10   9  8  7  6  5  4 3  2  1לא טוב ):  הק� בעיגול (10 עד 1 מ, הקשר שלי ע� אימי •

   מצוי10   9  8  7  6  5  4 3  2  1לא טוב ):  הק� בעיגול (10 עד 1 מ, הקשר שלי ע� אבי •

  ___________מספר אחי� ואחיות  •

  )הק� או רשו� מספר� בסדר הלידה(, ________ הרביעי, השלישי, השני,   הבכור: אני נולדתי •

   מצוי10   9  8  7  6  5  4 3  2  1לא טוב ):  הק� בעיגול (10 עד 1 מ, אחיותי/הקשר שלי ע� אחי •

                                                                                                                                                                                                                                                                ת    /לא יודע. 5בכלל לא טוב . 4ממוצע . 3טוב  . 2טוב מאוד . 1: מהו לדעת� המצב הכלכלי של משפחת� •

  דתי . 3מסורתי        . 2חילוני      . 1:   כיצד היית מגדיר עצמ� •

  )הק� בעיגול(ע� חברי� , לבד: אחרי הלימודי� אני אוהב לבלות •

  ________מספר החברי� שלי  •

  ____________________________________________התחביבי� שלי ה�  •

  ? __________________________________          "כשתהיה גדול"מה תרצה להיות  •

______  ו שני�? ________   כמה זמ, כ. 2   לא.  1?   אופנוע יש ל� רשיו לקטנוע או הא� •

  חודשי�

 חודשי� ______  ו שני�? ________   כמה זמ, כ. 2   לא. 1?   יש ל� רשיו לרכב פרטיהא� •

  ? _________ מעורב כנהג בתאונת נזקהיית�  פעמי� בימי חייכמה •

  ? ______נפגעי� פעמי� בימי חיי� היית מעורב כנהג בתאונה ע� כמה •

   ? __________קטלנית פעמי� בימי חיי� היית מעורב כנהג בתאונה כמה •

  קשה . בינוני     ג. קל     ב. א: באופ,  כ. 2     לא. 1?    נפגעת פע� בתאונת דרכי�הא� •

. גבינוני  . בקל  . א: באופ, כ. 2לא  . 1? דרכי�ישהו ממכרי� הקרובי� נפגע פע� בתאונת  מהא� •

  נהרג. דקשה 

: מתי, כ. 2לא   . 1? האחרונה מישהו ממכרי� הקרובי� נפטר או נהרג בשנה הא� •

______________  

__________________________:  כתוב מי הוא היה בשביל�אנא •
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  טת לאומניותטקסט להבל: 6נספח 

אנא , לקוח מתו� כתבה שפורסמה ביו� העצמאות האחרו באתר חדשות ידוע באינטרנט, הקטע הבא

  :י אותו/קרא

בשישי� שנות . אזרחי מדינת ישראל יכולי� להתגאות בארצנו הקטנטונת, א� על פי כ ולמרות הכל

מבחינת . ישורי� רבי� לכל הדעותמדינת ישראל הגיעה להישגי� מדהימי� במ, )זה לא הרבה למדינה(קיומה 

, כמות המוחות שיש לנו.  אנחנו משמשי� מופת לעמי� אחרי� צבא וכיוצא בזה, רפואה, השכלה, טכנולוגיה

אנחנו נוהגי� להשוות . וזוכי� לעניי ויישו� ברחבי כל העול�, ההמצאות והפיתוחי� שביצענו ה� עצומי�

, לעומתה! יזה על עצמאותה לפני מאתיי� שלושי� ושתיי� שנהובכ  מעצמה זאת הכר, אותנו לארצות הברית

המלחמות והאיו� הקיומי לאור� , עשתה כברת דר� רבה ומשמעותית למרות הסבל, רק בת שישי�, מדינתנו

חזק ואית , הקמנו צבא ערכי. ובמקו� זאת המשכנו לצמוח, המלחמות לא כופפו אותנו. כל שנות קיומה

, שמעבר לציניות האופנתית, אנחנו מחנכי� ומגדלי� דור של בני נוער. רי� בעול�המהווה דוגמא לצבאות אח

אלפי בני נוער מעורבי� בפרוייקטי� התנדבותיי� למע . מעורב בחיי� הציבוריי� ואיכפת לו מהמדינה

לובשי� מדי� בגאווה ותורמי� למדינה מזמנ� ומרצ� באופ שאי כדוגמתו , מרבית� מתגייסי�. הקהילה

אלא מרצו ומתו� תחושת שליחות ואמונה , ה� עושי� זאת לא רק מתו� מחויבות.  מדינה אחרתבא�

יש לנו מה לשפר , יש מקו� לביקורת, לא הכל ורוד, אמנ�. בערכי� עליה� התחנכו כאהבת האר' והמדינה

ל לראות שיש נשכי, א� נחדל לרגע מנטייתנו להתלונ ולבקר. א� בואו נביט על התמונה המלאה. ולא לשאו�

במלאת , אז א� על פי כ ולמרות הכל. והרי לכולנו יש בלב פינה חמה עבורה.  לנו מדינה הראויה להערכה

  .    הניפו נא את דגל ישראל בגאו שישי�

   

  

  :ה/י הא� את/אנא סמ, בהתייחס לנאמר

 מסכי� �

 לא מסכי� �

 ________________________________________________הערות/אחר �
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bstractA  

  

Risk-taking behaviors are investigated extensively because of the practical implications 

toward the reduction and prevention of the phenomenon. The current series of studies was 

conducted to explore the mechanisms that drive adolescents to take risks in general, and 

specifically in driving, drug use, alcohol and sexual activity. According to the literature, 

one motive underlying adolescents’ tendency to engage in risky behavior is death anxiety, a 

type of anxiety shared by all humans, that affects their attitudes and behaviors.  

 The current study explored adolescents' risk taking based on the perspective of Terror 

Management Theory (TMT; Solomon, Greenberg, & Pyszczynski, 1991). TMT posits that 

cultural worldviews buffer terror of death. To the best of our knowledge, the present study 

was the first to examine the role of national worldviews in the willingness to take risks. In 

addition, the willingness to take risks was examined at differing levels of death exposure. 

This was achieved both by mortality salience manipulation, as in most TMT studies, and in 

a more naturalistic way, as varying levels of mortality salience are  part of life in Israel, 

routinely and during war.   

 Study 1 included a sample of 316 adolescents (M=17.36, SD=0.60) and examined the 

influence of death reminders on the willingness to take risks, while examining the role of 

national worldviews. Participants were randomly assigned to four experimental conditions, 

each condition involved different primes: death salience, aversive topic salience (control), 

positive national worldview salience combined with death salience, and positive national 

worldview salience combined with aversive topic salience. Study 2 included a sample of 

420 adolescents (M=17.49, SD=0.63). This study examined, in reality, the contribution of 

national identity salience combined with mortality salience to the willingness to take risks, 
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during national memorial days: Memorial Day of Holocaust Remembrance, Memorial Day 

of Israeli fallen, and upon adolescents` return from their visit to the death camps in Poland. 

The participants who were measured at these times (three groups) were compared to 

participants measured at a neutral time (control group). Study 3 included a sample of 311 

adolescents (M=17.61, SD=0.61). This study was conducted after the end of war in Israel 

("Operation Cast Lead") and examined the role of national worldviews in the effect of 

realistic mortality salience on the willingness to take risks among adolescents. Participants 

formed  five groups according to death exposure level: war salience- ongoing exposure to 

rockets, war salience- temporary exposure to rockets, war salience –  no exposure to 

rockets, mortality salience (also no exposure to rockets), and aversive topic salience (also 

no exposure to rockets; control).  

 The first two studies hypothesized that mortality salience whould increase 

adolescents' willingness to take risks, while national worldviews’ validation whould 

decrease their willingness to take risks in situations of mortality salience, both under 

manipulation condition and reality condition (at memorial days).  The research question of 

study 3 was whether there would be differences in adolescents' willingness to take risks, 

related to the level of death exposure. Additionally, all three studies hypothesized that 

males would report a greater willingness to take risks than females.  

 Findings revealed that, contrary to hypotheses, mortality salience manipulation did 

not increase the willingness to take risks and positive national worldviews did not moderate 

the willingness to take various risks under mortality salience conditions. However, there 

was a moderating effect of national identification on the willingness to take risks when 

death was out of awareness, in most risk areas. Furthermore, positive national worldview 

manipulation moderated the willingness to use drugs among participants for whom this risk 
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is relevant to their self-esteem. In contrast, the combined manipulations of mortality 

salience and national worldview salience increased the willingness to use drugs, among 

males and among those with strong national identification. 

 Other findings show that, on Holocaust Memorial Day and after the journey to 

Poland, adolescents were more willing to take risks in the areas of alcohol and drug use, 

respectively. In contrast, exposure to real death threat at the war led to little willingness to 

take risks of alcohol and greater willingness to take risks in sexual activity compared to a 

control group. As hypothesized, in all the studies males expressed greater willingness to 

take risks than females.  

 The study contributes to expand knowledge and promote understanding of risk-taking 

behaviors in light of awareness of death, an awareness that is present in inner mental life as 

well as external reality. This indicates the importance of examining Terror Management 

Theory ideas in the field, outside the laboratory. The uniqueness of this study is in the fact 

that it examined the dynamics of various mechanisms, such as cultural worldviews and 

self-esteem validation, on death anxiety management as reflected in risky behaviors among 

adolescence. The discussion of the findings reflects the understanding of risk-taking 

behaviors as a means of managing death anxiety along with managing emotional 

developmental needs of adolescents. Additionally, this study has practical implications that 

emerge from revealing the moderating potential of national identification on risky 

behaviors, as well as from finding that willingness to take risks increases during times of 

significant realistic exposure to death. The findings highlight the need to design 

interventions to reduce and prevent risk-taking in general, and the use of drugs in 

particular, when external reality arouses death anxiety.   
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