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הקדמה
של  עקרונות  על  המבוססת  פסיכותרפיה  האחרונות,  בשנים 
ומהווה  רבה  פופולאריות  צוברת  וקבלה,   )Mindfulness( קשיבות 
 .]1[ ראיות  מבוססת  פסיכותרפיה  של  המרכזי  מהזרם  חלק  כיום 
בעוד שטיפולי פסיכותרפיה המבוססים על עקרונות של קשיבות 
בעשורים  רק  המערבית  הפסיכותרפיה  בעולם  הופיעו  וקבלה 
עתיקים  שורשים  בעל  הוא  קשיבות  מבוסס  טיפול  האחרונים, 
עיקר  בודהיזם.  הזן  במסורת  שמקורם  שנים,  מ־2,500  יותר  של 
עניינה של דרך הבודהא הוא בשחרור מסבל. אם כך, אין זה מפתיע 
שמשנת חיים שעיסוקה בריפוי וטיפוח איכויות של נחמה וחמלה, 
המונח  המערבית.  הטיפולית  לעשייה  רלוונטית  להיות  יכולה 
"קשיבות" קשור לדרך המעשית שבה ניתן להקל על הסבל, ופירושו 
המקובל הוא: "הכוונת הקשב אל חוויות הרגע הנוכחי )מחשבות, 
רגשות ותחושות( עם גישה מקבלת ולא שיפוטית" ]2[. זהו אימוץ 
שכולל  מה  אל  וחומלת,  מכבדת  מודעות  בהירה,  התבוננות  של 
הרגע הזה - ללא העדפות ושיפוטים בין טוב ורע, נעים ולא נעים. 
מתפתחת  ושיפוטים,  בהעדפות  עוסקת  אינה  שהתודעה  ברגע 
ראייה צלולה של המציאות, כפי שהיא. איכות זו של הפניית קשב 
ניתנת לטיפוח באמצעות תרגול מדיטציה, הלכה למעשה. היושב 
במדיטציה מתרגל הפניית הקשב למרכיבי הרגע הזה, תוך ויתור על 

ההשתוקקות שהדברים יהיו אחרת מכפי שהם. ממש כפי שפיתוח 
שריר דורש התמדה, נחישות ואימון, כך גם פיתוח קבלה, קשב, אי 
שיפוטיות וחמלה מצריכים תרגול. על כן, דגש מרכזי ברוב תוכניות 
הטיפול המבוססות קשיבות הוא על תרגול יומיומי של מדיטציה, 
מכיוון שמדיטציית קשיבות נחשבת דרך יעילה ומעשית )פרקטית( 

לפתח איכויות אלה. 
שילוב של טיפולים מבוססי קשיבות בעשייה )פרקטיקה( 
 Kabat-Zinn מערבית החל בסוף שנות השבעים, בעבודותיו של
]2[; הוא פיתח תוכנית של שמונה שבועות המבוססת על תרגול 
מדיטציית קשיבות עבור חולים הסובלים מכאב כרוני, הידועה 
בשם Mindfulness Based Stress Reduction -MBSR. מאז התוכנית 
הראשונה, שתוצאותיה החיוביות פורסמו במחקר מדעי ראשון 
]2[, נערכו עוד מאות מחקרים שנבדקה בהם השפעתן של תוכניות 
מבוססות קשיבות על מגוון רב של קשיים ובעיות כגון דיכאון, 
חרדה והתמכרויות, וכן עבור מצבים רפואיים דוגמת כאב, סרטן 
ומחלות לב ]4,3[. כמו כן, בשנים האחרונות מצטברות עדויות 
ממחקרים הנוגעות לרכיבים ולמנגנוני פעולה המהווים חלק 
מטיפול מבוסס קשיבות, ואשר מסבירות את השפעתו החיובית 
הנרחבת. דוגמאות לכמה מנגנונים משוערים כוללות וויסות קשב, 
מודעות לתחושות גוף, ויסות רגשי, שינוי בפרספקטיבת העצמי 

וחמלה עצמית ]5[. 

ניצנים של קשיבות במדבר: תוצאות ראשוניות 
 ממחקר קליני, מירפאת המיינדפולנס, 

המרכז לבריאות הנפש באר שבע
הקדמה: שורשיהם של טיפולים מבוססי קשיבות )Mindfulness( נטועים במסורת 
הבודהיסטית, ובמרכזם מצוי טיפוח של מיומנויות כגון תשומת לב פתוחה, קבלה וחמלה. 
בישראל יש מיעוט של מחקרים בתחום הקשיבות בכלל ועבור אוכלוסייה הטרוגנית )קלינית 
ולא קלינית( בפרט. במירפאת המיינדפולנס במרכז לבריאות הנפש באר שבע, מתקיימות 
סדנאות קשיבות לקהל רחב ומגוון החווה התמודדויות שונות כגון עקה יומיומית, כאב 

כרוני, דיכאון ועוד. 
המטרות במחקר: במאמר הנוכחי מדווח על השפעתן של סדנאות מבוססות קשיבות על 
קהל יעד מגוון, על ידי בחינת משתנים של איכות חיים, תסמיני דיכאון וחרדה, קשיבות, 

חמלה עצמית וביקורת עצמית. 
שיטה: שאלוני דיווח עצמי שהועברו לפני תחילת הסדנה ולאחר סיומה. 

תוצאות: תוצאות ראשוניות מדגימות כי עבור 18 נכללים בסדנאות קשיבות בין נובמבר 
2013- מרץ 2014, נצפה שיפור מובהק ובכיוון המשוער במרבית המדדים. גודלי האפקט 
עבור המשתנים השונים היו בינוניים ומעלה, כאשר גודל האפקט המשמעותי ביותר נמצא 

עבור השינוי בחמלה עצמית. 
דיון: תוצאות ראשוניות אלה מדגימות את יעילותה של סדנת קשיבות עבור אוכלוסייה 
מרקע מגוון בפרק זמן מוגבל. לנוכח מיקומה הגיאוגרפי של המירפאה, ניתן לשער כי 
סדנאות מבוססות קשיבות עשויות לתת מענה טיפולי יעיל או בעל אופי מונע )"מניעתי"( 
עבור תושבי הדרום, אשר מתמודדים עם איום ביטחוני מתמשך בשנים האחרונות. בעתיד 

יש לבחון השערה זאת באופן אמפירי. 

קשיבות; אוכלוסייה הטרוגנית; דיכאון; חמלה עצמית.
.Mindfulness; Mindfulness based intervention; Heterogenic population; Depression; Self-compassion
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בארה"ב ובאירופה הוקמו בשנים האחרונות מרכזים רבים 
המציעים טיפול מבוסס קשיבות, וגם בישראל ניתן להבחין 
בהתפתחות בתחום זה. עדות יפה לכך ניתן למצוא ב מירפאת 
המיינדפולנס במרכז לבריאות הנפש בבאר שבע ]6[. במסגרת 
המירפאה, שהוקמה לפני כחמש שנים, נערכים טיפולים וסדנאות 
מבוססות קשיבות וכמו כן מוצעות הכשרות בנושא לאנשי 
מקצועות הטיפול. זוהי יוזמה ייחודית בישראל, אשר החלה 
בהטמעה של עשייה )פרקטיקה( מבוססת קשיבות בקרב מטפלים 
במגוון של גישות פסיכותרפוטיות, על ידי לימוד חווייתי של 
עקרונות הקשיבות ותרגול מדיטציה משותף. הלימוד וההתנסות 
מהדהדים בהמשך אל תוך העשייה הטיפולית בבית החולים וכמו כן 
מספקים למטפלים מענה בהתמודדות עם עקה שחיקה ]7[. בנוסף, 
מתקיימות במירפאה סדנאות קבועות המבוססות על תוכניות 
 MBCT )Mindfulness based cognitive( קשיבות מבוססות ראיות כגון
therapy ו–MBSR. אחד ממאפייניהן הייחודיים של הסדנאות, הוא 
היותן פתוחות לקהל רחב של פונים המגיעים מרקעים מגוונים; 
ביניהם סטודנטים, פנסיונרים, אנשים המתמודדים עם עקה 
)סטרס( יומיומית וכן מטופלים הסובלים מדיכאון, חרדה, כאב 
כרוני ועוד. נכון למועד זה, השתתפו מעל 250 אנשים בסדנאות 
קשיבות, המתקיימות בתדירות של שלוש פעמים בשנה. המאחד 
את רובם ככולם, אנשי הטיפול, צעירים ומבוגרים כאחד, הוא 

התקווה למצוא הקלה מהסבל, על צורותיו השונות. 
במקביל לעשייה הטיפולית, מתקיים במירפאת המיינדפולנס 
יותר את  ולהבין טוב  יעילותם  מחקר שמטרתו לתקף את 
השפעתם של טיפולים מבוססי קשיבות בבית החולים. למיטב 
ידיעתנו, נערכו ופורסמו בישראל מעט מאוד מחקרים מדעיים 
קליניים שנבחנה בהם היעילות של טיפול מבוסס קשיבות. על 
כן, במסגרת סדנאות הקשיבות בבית החולים, אנו בוחנים באופן 
אמפירי האם חל שינוי במדדים מגוונים בעקבות ההשתתפות 
בסדנה. באופן סגולי )ספציפי(, אנו מתעניינים בתסמינים 
של דיכאון וחרדה, שכן אלה נפוצים הן במדגמים קליניים והן 
במדגמים שאינם קליניים, וכן באיכות חיים. בנוסף, בניסיון 
לזהות מנגנונים העשויים להסביר את השינוי בעקבות השתתפות 
בסדנה, אנו בוחנים משתנים של חמלה עצמית וביקורת עצמית 
בקרב משתתפי הסדנה, כבעלי פוטנציאל להיות אלה שמתווכים 
את השיפור באיכות החיים ובתסמינים הפסיכולוגיים. בחרנו 
במדדים אלו, שכן נמצא כי חמלה עצמית מנבאת רווחה נפשית, 
וביקורת עצמית מהווה גורם פגיעות משמעותי לדיכאון ]10-8[. 

המטרות במחקר
המטרה הייתה לבחון את הישימות של סדנה מבוססת קשיבות 
אוכלוסייה  בקרב  שבועות,  שמונה  שנמשכה   ,MBCT מודל  לפי 
הטרוגנית המתגוררת באזור באר שבע והסביבה. השערתנו היא, 
כי בעקבות הסדנה תחול הפחתה מובהקת בתסמינים של דיכאון 
וחרדה, ובביקורת עצמית, יחד עם עלייה מובהקת בחמלה עצמית 

ואיכות חיים. 

שיטות
שבמרכז  המיינדפולנס  במירפאת  גויסו  במחקר  הנכללים 
לבריאות הנפש בבאר שבע בין השנים 2014-2013, מקרב הפונים 
להשתתף בסדנת קשיבות. סדנאות הקשיבות במירפאה פתוחות 
לקהל הרחב ואינן מיועדות לאוכלוסייה קלינית מסוימת. למעט 
קריטריונים  היו  לא  פעילה,  פסיכוזה  ו/או  תוקפנות  של  קיומה 

אחרים שמנעו מהפונים להשתתף בסדנה. 
מעקב באמצעות שאלונים: במהלך השבועיים שלפני תחילת 
הסדנה, קיבלו המשתתפים טופס הסכמה מדעת להיכלל במחקר, 
ובו הסבר ורקע אודות המחקר, ומילאו סדרת שאלונים, שאותם 
מילאו בשנית בטווח של כשבוע לאחר סיום הסדנה. השאלונים, 
שיתוארו להלן, תורגמו מאנגלית לעברית בשיטת התרגום לאחור 
)Back translation( על ידי החוקרים. מדדי המהימנות הפנימית 
הדגימו עקיבות פנימית גבוהה עבור כלל השאלונים )ערכי אלפא 

של קרונבך נעו בין 0.92-0.84(. 

מדדי דיכאון וחרדה: 
 	 :]1[ Snaith–ו Zigmoond שאלון בית חולים דיכאון חרדה" של"

שאלון הכולל 14 פריטים, שבעה מתוכם נועדו למדוד תסמיני 
דיכאון, כדוגמת "אני מרגיש כאילו אני פועל בקצב איטי יותר", 
ושבעה נועדו למדוד חרדה, כדוגמת "אני מרגיש מתוח ודרוך". 
ויעיל  מהיר  סינון  כלי  מהווה  השאלון  כי  במחקרים,  הוכח 
מ-10  הגבוה  סקאלה  תת  ציון  כאשר  וחרדה,  דיכאון  לאיתור 
נחשב כאינדיקטיבי לקיומה של הפרעת חרדה ו/או דיכאון ]12[.

 	 16 הכולל  שאלון   :]13[  Flanagan של  חיים"  איכות  "שאלון 
לידי  שבאה  כפי  היומיום,  בחיי  רצון  שביעות  המודד  פריטים 
ביטוי בחמישה תחומי חיים: נוחות חומרית וגופנית, מערכות 
התפתחות  ואזרחיות,  קהילתיות  חברתיות  פעילויות  יחסים, 

אישית והגשמה, ופעילות בשעות הפנאי.

מדדי תהליך:
קשיבות: 

"שאלון תשומת לב מודעת קשובה" של Brown ו–Ryan ]14[: כלי 
הכולל 15 פריטים המעריכים את התדירות שבה הנבדק מדווח 
על נטייתו היומיומית להיות קשוב, נוכח וער לחוויות ולאירועי 
הן  קשיבות,  להעריך  מאפשר  הסולם   .5-1 של  בסולם  ההווה, 
יכול/ה לחוות רגשות  "אני  )כדוגמת רגשות:  פנימי סמוי  כמצב 
והן  יותר"(  מאוחר  רק  אלא  לכך  מודע/ת  להיות  ולא  מסוימים 
"אני  יומיות:  משימות  במסגרת  )כגון  גלויה  מהתנהגות  כחלק 
שובר/ת או שופך/ת דברים בגלל חוסר זהירות, חוסר תשומת לב 

או מחשבות על דברים אחרים"(. 

חמלה עצמית:
פריטים  הכולל 26  ]15[: שאלון   Neff של  עצמית"  חמלה  "שאלון 
ומאפשר להעריך חמלה עצמית בסולם של 5-1, ומבוסס על שישה 
אנושיות  עצמי,  שיפוט  לעומת  עצמית  אדיבות  סולמות:  תתי 
פריטים  יתר.  הזדהות  לעומת  וקשיבות  בידוד,  לעומת  משותפת 
לדוגמה: "אני משתדל להיות אוהב כלפי עצמי כשאני מרגיש כאב 
רגשי", "אני משתדל לראות בכישלונות שלי כחלק מהמצב האנושי". 

ביקורת עצמית: 
"שאלון חוויות דיכאוניות" של Blatt וחב' ]16[: תת סולם הכולל 
שישה פריטים בסולם של 7-1, המאפשר למדוד ביקורת עצמית 
דוגמה  דיכאוניות.  חוויות  המודד  המקורי  מהשאלון  ולקוח 
לפריטים: "קיים הבדל ניכר בין איך שאני היום לבין איך שאני 

רוצה להיות", ו"אני נוטה לא להיות מרוצה ממה שיש לי".
תהליך ההתערבות: הסדנה כללה שמונה פגישות שבועיות 
של שעה וחצי כל אחת, אשר התנהלו במירפאת המיינדפולנס 
בבית החולים הפסיכיאטרי בבאר שבע. הפגישות התבססו על 
 MBCT- mindfulness[ פרוטוקול טיפול קוגניטיבי מבוסס קשיבות
based cognitive therapy[ ]17[. בכל פגישה התקיים תרגול מדיטציה 
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מסוגים שונים ונחקרה החוויה. בסוף התבקשו המשתתפים בסדנה 
להקדיש בין חצי שעה לשעה בכל יום לתרגול המדיטציות, בעזרת 
קבצי שמע שחולקו בתחילת הסדנה. במיפגש הראשון של הסדנה 
למדו המשתתפים מדיטציית נשימה המנחה תרגול של הפניית 
הקשב אל הנשימה, והתוודעו לראשונה לעקרונות של תרגול הקשב, 
ריכוז והתמקדות ברגע הנוכחי ולקבלה לא שיפוטית. במפגשים 
הבאים נלמדו ותורגלו מדיטציות נוספות כגון: סריקת הגוף - 
שבמהלכה מופנה הקשב אל תחושות הגוף באופן שיטתי ועדין; 
מדיטציית קשב פתוח - שבמהלכה מופנה הקשב באופן בלתי 
מכוון אל אובייקטים שונים בחוויית הרגע הזה; מדיטציית הליכה 
ותנועה - במהלכה מופנה הקשב אל קיומה של תנועה עדינה ורכה; 
ומדיטציית שלוש דקות מרחב מודע - מדיטציה קצרה המאפשרת 
תרגול עקרונות קשיבות למשך מספר דקות בלבד. בנוסף תרגלו 
המשתתפים ביצוע פעולות יומיומיות )כגון צחצוח שיניים או 
בישול( באופן מודע שמביא מודעות לא שיפוטית אל חווית הרגע 
הזה. במהלך כל פגישה נערכה שיחת משוב עם המשתתפים על 
התרגול בבית, תוך עידוד ומתן תמיכה בקשיי התרגול. בנוסף 
התקיימו דיונים אשר אפשרו למשתתפים בסדנה להבין ולהפנים 
טוב יותר את עקרונות התרגול בחייהם האישיים. הקבוצות הונחו 
בהנחיה משותפת של אנשי מקצוע בעלי רקע בהנחיית קבוצות 

ובתרגול ובהוראת מדיטציית קשיבות. 

תוצאות
במירפאת  בסדנאות  להשתתף  שפנו  המטופלים   40 מבין 
את  מילאו   28  ,2014 מרץ  עד   2013 נובמבר  בין  המיינדפולנס 
השאלונים לפני תחילת הסדנה. מתוכם, 18 עברו את פרוצדורת 
הסדנה,  לאחר  השאלונים  את  גם  ומילאו  במלואה  המחקר 
בעקבות  תגמול  ניתן  לא  הנוכחי.  בניתוח  הנכללים  אלה  והם 
)גיל, מין  היכללות במחקר. בהשוואה בין מאפיינים דמוגרפיים 
הודגם,  וחרדה(  דיכאון  בשאלון  )ציון  וקליניים  השכלה(  ושנות 
כי אין הבדלים מובהקים בין עשרת הנכללים במחקר שענו על 
השאלונים לפני הסדנה בלבד, לבין 18 הנכללים במחקר שסיפקו 
מבין  ההשוואות(.  כלל  עבור   p>.1( ואחריה  הסדנה  לפני  מענה 
עצמאי  באופן  למירפאה  הגיעו  כמחצית  במחקר,  הנכללים 
)בעקבות המלצת חבר או מודעה באינטרנט: N=8,44.4%( והשאר 
הגיעו בעקבות הפניית מטפל. מטופלים שקיבלו טיפול בתרופות 
את  לקבל  המשיכו  בסדנה,  השתתפותם  טרם  פסיכותרפיה  או 
הצהירו  מבין המטופלים   )55%( לאורך המחקר. עשרה  הטיפול 
על נטילת טיפול בתרופות מכל סוג שהוא במהלך הסדנה, מתוכם 
ושניים  דיכאון,  נוגדות  תרופות  נוטלים  הם  כי  דיווחו  שמונה 

דיווחו על נטילת תרופות להורדת לחץ דם וכולסטרול. כמו כן, 
חמישה )27.7%( מטופלים הצהירו על השתתפות בפסיכותרפיה 
במקביל לסדנת הקשיבות. הגיל הממוצע בקרב משתתפי הסדנה 
השתתפו  בסדנה   .)74-25 טווח:   ,15.8 )ס.ת:  שנים   41.1 היה 
מועסקים  היו  בסדנה  המשתתפים  מרבית   .)61.1%( נשים   11
שישה  כאשר  סטודנט,  או  חלקית  מלאה,  משרה  של  במסגרת 
מבחינת  בית.  עקרי   / מועסקים  לא  היו   )35.2%( משתתפים 
 10< ציון  על  דיווחו   )55.5%( 10 משתתפים  קליניים,  מאפיינים 
בתת סולם )סקלה( החרדה, וחמישה )27.7%( דיווחו על ציון זה 

עבור תת הסולם של דיכאון. 
שאלת המחקר המרכזית הייתה האם קיימים הבדלים בין 
עבור  ואחריה,  ההתערבות  לפני  השונים  המדדים  ממוצעי 
אוכלוסיית המחקר. משיקולי עוצמה סטטיסטית, בחרנו להתמקד 
במחקר ראשוני זה בבחינת ההבדלים לפני ההתערבות ואחריה, 
ולא בביצוע ניתוחי מיתון ותיווך שנועדו לבחון את השערתנו 
 t ניתוחי  אודות מנגנוני פעולה בהתערבות. לשם כך בוצעו 
לממוצעים מזווגים, המפורטים בטבלה 1. כשלב מקדים לביצוע 
ניתוחי t ומשיקולי גודל מדגם, בדקנו האם המשתנים מתפלגים 
נורמאלית, ונמצא כי כלל המדדים שנבדקו מתפלגים נורמאלית 
 :Kolmogorov Smirnov )תוצאות תבחין קולמוגרוב סמירנוב 
n.s; ערכי Kurtosis נעים בין -1 ל-1(. כמו כן, חושב עבור כל זוג 
ממוצעים גודל אפקט )Cohen’s d(, שחושב על ידי חלוקת הפרש 
ממוצעי לפני ההתערבות ואחריה, בסטיית התקן של ההפרשים. על 
פי Cohen ]18[, גודל אפקט של 0.2, 0.5 ו–0.8, נחשב לקטן, בינוני, 
וגדול , בהתאמה. על סמך התוצאות המוצגות בטבלה 1, ניתן 
לראות כי השערתנו אוששה, שכן נמצאו הבדלים מובהקים ובכיוון 
t=-( חמלה עצמית ,)t=-2.22, p=0.04( המצופה עבור קשיבות
p=0.000 ,5.94(, ביקורת עצמית ))t=4.20, p=0.001, איכות חיים 
)t=-3.67, p=0.002( וחרדה )t=3.46, p=0.003(. מדד דיכאון היה 
המשתנה היחיד שבו לא נמצאה מובהקות, אלא נטייה למובהקות 
)p=0.05(. גודלי האפקט המתוארים הם בגודל בינוני ומעלה, כאשר 

גודל האפקט הגדול ביותר נמצא עבור המשתנה חמלה עצמית. 

דיון
ספרות המחקר הענפה מדגימה, כי טיפולים מבוססי קשיבות הם 
בעלי תועלת עבור מגוון אוכלוסיות - קליניות ולא קליניות ]19,3[. 
המטרה במחקר הנוכחי היא לתקף את ישימותן של התערבויות 
ישראלית הטרוגנית מדרום  אוכלוסייה  בקרב  מבוססות קשיבות 
המקדמיות  תוצאותיו  בתחום,  הספרות  עם  עקבי  באופן  הארץ. 
קשיבות  מבוססת  להתערבות  כי  מעלות,  הנוכחי  המחקר  של 
על המדדים שנבחנו. בתום הסדנה  חיובית מובהקת  יש השפעה 
דיווחו המשתתפים בה על איכות חיים גבוהה יותר ועל הפחתה 
שלפני  למדידה  בהשוואה  וחרדה,  דיכאון  בתסמיני  משמעותית 
המנגנון,  מדדי  בקרב  ההבדלים  בבחינת  כן,  כמו  ההתערבות. 
החמלה  ובמידת  היומיום  בחיי  הקשיבות  במידת  עלייה  הודגמה 
העצמית.  הביקורת  במידת  משמעותית  ירידה  לעומת  העצמית, 
בעתיד, עם הגדלת המדגם, נוכל לבסס את השערתנו לגבי תהליכים 
מתקיים  כי  המימצא  עצם  זאת,  עם  יחד  השינוי.  את  המתווכים 
שינוי במשתנים חשובים אלה, יש בו כדי להוכיח את יעילותה של 

סדנת קשיבות בפרק זמן מוגבל.
למיטב ידיעתנו, זהו המחקר הראשון שנערך בישראל המבוסס 
על טיפול בגישת קשיבות באוכלוסייה מעורבת )קלינית ולא 
קלינית(. עם זאת, לא ניתן להתעלם ממיקומה הגיאוגרפי של 
מירפאת המיינדפולנס וממאפייניה הייחודיים של האוכלוסייה 

טבלה 1:
הבדלים בקרב משתתפים בסדנת קשיבות )n=18( לפני ההתערבות ואחריה

גודל אפקטאחרי ההתערבותלפני ההתערבות מדד
7.2-0.81 )2.81(**10.5 )4.54(חרדה

4.7-0.49 )2.58(7.1 )4.97(דיכאון
79.40.86 )12.22(**70.3 )13.72(איכות חיים

3.80.54 )0.64(*3.6 )0.7(קשיבות
201.40 )4.34(***16.1 )4.4(חמלה עצמית

23.3-0.99 )8.62(**29.2 )8.36(ביקורת עצמית

*p<0.05; **p<0.001;*** p<0.0001
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שהיא משרתת, הנובעים מכך. בשנים האחרונות תושבי הדרום 
נחשפים לאיום של טילים למשך תקופות מגוונות. בהקשר 
ייחודי זה, נוכל להוסיף ולשער כי סדנה מבוססת קשיבות יכולה 
לתת מענה טיפולי יעיל או בעל אופי מונע )"מניעתי"( עבור 
תושבי הדרום; ראשית, תוצאות המחקר מדגימות, כי מיומנויות 
המטופחות בעת תרגול קשיבות, כגון קבלת רגשות ומחשבות כפי 
שהם, עשויות לסייע לפיתוח חוסן בעת התמודדות עם אירועי 
דחק ]20[. שנית, אופיין של הסדנאות הניתנות בבית החולים 
מאפשר לתת מענה לקהל רחב של אנשים, הן למתמודדים עם 
עקה יומיומית והן למתמודדים עם מצבים קליניים מורכבים יותר. 

שאלות אלה יצטרכו להיבחן באופן אמפירי בעתיד.
בין מגבלות מחקר ראשוני זה, יש לציין את מספר הנכללים 
הקטן יחסית ואת היעדרה של קבוצת בקרה. בנוסף, העובדה כי 
שליש מהמשתתפים בסדנאות לא מילאו שאלונים, מעלה את 
האפשרות של הטיה בתוצאות לטובת משתתפים בעלי נכונות 
גבוהה יותר להיענות לסדנת הקשיבות מלכתחילה. כמו כן, כמעט 
מחצית מן המשתתפים בסדנה נטלו טיפול בתרופות נוגדות 
דיכאון וטיפולי פסיכותרפיה במהלך המחקר - גורם ערפלני 

שעשוי להשפיע על התוצאות. לבסוף, בשל האופי ההטרוגני של 
הנכללים במחקר, לא ניתן להגיע למסקנות חד משמעיות בקשר 
ליעילותה של סדנת קשיבות בקרב אוכלוסיות קליניות סגוליות 
)ספציפיות(. יחד עם זאת, במחקר הנוכחי מובאות תוצאות 
ראשוניות המדגימות את יעילותה של סדנה מבוססת קשיבות 
עבור אוכלוסייה ישראלית הטרוגנית מדרום הארץ. מימצאים 
אלה מעודדים את המשך פועלה של מירפאת המיינדפולנס, ואנו 
מקווים שיהוו השראה והניעה )מוטיבציה( לחוקרים ומטפלים 
נוספים ליישם ולבחון טיפולים מבוססי קשיבות בישראל, על 
מנת שנוכל להבינם טוב יותר ולאפשר לאנשים רבים יותר להפיק 

תועלת מהשפעותיהם המיטיבות. • 
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