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 לא אובדנית  פגיעה עצמית 
Non-suicidal self-injury - NSSI 

באופן , נזק עצמי מכוון לפני שטח גופו של אדםהסבת •
 כאבחבלה או , הגורם לדימום

 
 כתוצאה מהפציעהאין כוונה למות , בינונימתון עד נזק •

 
 
 
 

 

 
הכאב הנפשי . אחרי החיתוך אני מרגישה משוחררת ופחות חרדה"

 "מתפוגג לאט והופך לכאב גופני
 
 "מכיוון שאני לא יכול לשלוט בשום דבר אחר בחיי, זו דרך לשלוט בגוף"

 



 רקע

Professor Mark Williams 

Cry of Pain Vs. Cry of Help 



 מטרת המחקר

 משוערמודל 

מדוע אנשים אור על מנגנון פסיכולוגי אפשרי המסביר לשפוך •
 אובדניתבפגיעה עצמית לא עוסקים 

התפקיד הייחודי של חוויית ההתמלכדות בניבוי בחינת •
 שאינה קליניתאוכלוסיה בקרב  NSSIהתנהגויות של 



 (Entrapment)חוויה של התמלכדות 

 רצויהלברוח מסיטואציה לא מוטיבציה •

 נתפשות כחסומותהבריחה דרכי •

חיצונית או ייסורים פנימיים לכוד בסיטואציה האדם מרגיש •

 מפניהם ושלא ניתן לברוח פוסקים בלתי , בלתי נשלטים
 

 קשר לאובדנות•
 

 : ,1998The Entrapment Scales (Gilbert & Allan( -מתוך  
 לעיתים קרובות אני מרגיש שאני רוצה לברוח מעצמי•
"  חור שחור"לעיתים קרובות אני מרגיש כאילו אני כלוא בתוך •

 שאינני מסוגל לצאת ממנו
 איני יכול לראות דרך לצאת ממצבי הנוכחי•
יש בי רצון עז להתרחק ולהישאר רחוק מהמקום בו אני נמצא  •

 היום



 שיטה

 סטודנטים, כדור שלג: גיוס משתתפים•

 משתתפים 412•

 18-35גילאי •

 גברים 21%, נשים 79%•



 תוצאות

,  ללא כוונה להתאבד, האם אי פעם פגעת בעצמך במכוון
הפרעה  , תלישת שיער, חריטה על העור, נשיכה, שריפה, חיתוך עצמי: התנהגות כגוןידי -על

 '?בליעת חומרים מסוכנים וכו, תקיעת מחטים בעצמך, הכאה עצמית, להחלמה של פצע

 לא פגעו בעצמם
76% 

 פגעו בעצמם 
 האחרונהבשנה 

15% 

 
 בעצמם פגעו 

 בעבר
9% 



 תוצאות

 שיטות לפגיעה עצמית  
ISAS (Klonsky & Glenn, 2009) 

 
 
 

55% 53% 
47% 46% 43% 

36% 34% 

24% 22% 21% 19% 
14% 

חריטה על 
 העור

חיתוך  
 עצמי

הפרעה  
להחלמה 
 של פצע  

חביטת  צביטות
חלקי גוף  
או הכאה  

 עצמית

תלישת  גרד חמור נשיכות
 שיער

בליעת 
חומרים 
 מסוכנים

שפשוף  
העור כנגד  

משטח  
 מחוספס

תקיעת  
מחטים  
 בעצמך

 כוויות

 

 (7-30טווח , 4.3. ת.ס) 15: גיל התחלה ממוצע•



דיווח עצמי על הסבירות  
 להתנהגות אובדנית עתידית  

תוכניות או ניסיונות אובדניים  
 במהלך החיים

0.53 

1.44 
1.12 

2.24 

1.46 

2.61 
ללא  

 היסטוריה

היסטוריה  
מועטה של   

NSSI 

היסטוריה  
רבה של 

NSSI 

 ממוצע

NSSI במהלך החיים 

  NSSI-אובדנות כתלות בתוצאות 

η2 = 0.28 

η2 = 0.1 

 תדירות מחשבות אובדניות בשנה האחרונה

1.35 

2.33 2.44 

NSSI   האחרונהבשנה 
 NSSIללא 

 בשנה האחרונה

מעט ניסיונות  
 בשנה האחרונה

הרבה ניסיונות  
 ממוצע בשנה האחרונה

η2 = 0.13 
*** 

  (Osman et al, 2001) SBQ-R  



 התמלכדות

1.91 

2.59 

3.28 

 ללא היסטוריה

היסטוריה מועטה  
 NSSIשל  

היסטוריה רבה של  
NSSI 

 ממוצע

η2 = 0.2 

 תוצאות  
 בשנה האחרונה NSSI-התמלכדות כתלות ב



 תוצאות  
 SEMניתוח נתיבים 



 תוצאות  
 תיווך מלא -התמלכדות 

NSSI במהלך החיים NSSI בשנה האחרונה 



 דיון

•"NSSI כמבשר סכנה להתנהגות אובדנית" 
 
 לאובדנות NSSIהתמלכדות כחוליה מקשרת בין •

 
 עתידיהפחתת סיכון אובדני  -התערבות מוקדמת •

 
 התערבות טיפולית•

 הערכת התמלכדות וגורמים משמרים - 
 היחלצות אפשריים במצבי מצוקהנתיבי  - 



 כלי להערכת התמלכדות
 The Entrapment Scales (Gilbert & Allan, 1998) -מתוך 

 לעיתים קרובות אני מרגיש שאני רוצה לברוח מעצמי•

 לעיתים קרובות אני מרגיש שאין לי את הכוח הדרוש על מנת לשנות את עצמי•

 בחיילעיתים קרובות מתעורר בי רצון עז לברוח מדברים רבים •

 דבריםאני מרגיש שאין לי את הכוח לשנות •

 שאינני מסוגל לצאת ממנו" חור שחור"קרובות אני מרגיש כאילו אני כלוא בתוך לעיתים •

 איני יכול לראות דרך לצאת ממצבי הנוכחי•

 פעמים אני מרגיש כאילו אני לכוד בתוך עצמיהרבה •

 

 aravabh@gmail.com תודה על ההקשבה


