
 

 

 

 

 ובריאות ומה שביניהם 'סטרס' :יום-בחיי היום "הימלט או היאבק"

 פולק-וליצקר דימ

  מבוא

 התייחסהוא ואכן , שנה 800כבר לפני ביטוי שטבע הרמב"ם  - "נפש בריאה בגוף בריא"

 ,איזון המצב הנפשי והרגשיהמלצות ל, לרבות לבריאות הגוף והנפש שלוהרפואה  כתביב

 ארגון פי-בריאות עלההגדרת זו משתקפת בתחומית -בגישה ר 1.נולבריאותכחיוניים 

ולא רק  רווחה פיזית, נפשית, רוחנית וחברתית, "מצב שלכ 2(WHO) העולמי הבריאות

נפש -בגישת גוף ן סטרס לבריאותתייחס לזיקה שבילפיכך, אך טבעי לההיעדר מחלה". 

  .תו האישיתיוצר ורווחהלומד והברמת "האדם השלם" המתפתח,  3,הוליסטית

החל  4,בין "גלגלי השיניים" של ההומיאוסטזיס איזון פנימי מופלאגופנו מתנהל ב

אנו חווים האיזון:  שבהם מופר יומיים-םיו מצביםישנם  אולם 5.רגניזם השלםבאובתא וכלה 

בלימודים  לחץ במצבי ,אינסופית ת משימותמול רשימ יםפיזיו ים, נפשייםרגשי יםעומס

 ציפיות, מידע" פיצוץ" ,איומים ביטחוניים ,ודאות כלכלית-תפקידים, אי ובעבודה, ריבוי

לשילוב הרמוני ו ועם חברים, הורותב, זוגיותבלימודים, בקריירה, "הצלחה בחיים" בל

 רווחתנום על מיאיימככרוכים בשינויים מלחיצים שאנו תופסים  מצבים אלו .ביניהם

 נגנונימ של שרשרתב באופן בלתי רצונימגיב  פנוגוו, (wellness, well-being) ְשלֹומּותנוו

קרויה בלעז  זותגובה  האיזון הפנימי. אתלו  משיביםו םאיומה המחלצים אותו הישרדות

"stress" ,)או  ָעָקה, ְדָחק, לחץ נפשי, לחץ, מתח נפשייתר,  ובעברית: עומס, עומס )סטרס
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'סטרס',  המונח יינקט בעיקר(. במאמר זה (fight or flightהימלט"  או תגובת "היאבק

 והמונחים העבריים ישולבו בהתאמה להקשרים. 

 או תגובת "היאבקשל מבזקיות בג'ונגל סיטואציות  ווהבימים עברו, האדם הקדמון ח

אותו שמסתבר הרגיעה.  שבהעם חלוף הסכנה ו ,כעניין קריטי של חיים או מוות 6,הימלט"

 גוןכ ,חולפים יומיים-םיו ירועיםבאונגל המודרני, ג'ב טבוע בנון יעדי מבזקי מנגנון חירום

. האגו שלנוו ישרדותהעל ה מאיימיםכו ייםגורלכ נתפסיםהה, איון עבודירמבחן, ויכוח או 

מערכות יגרם נזק ללה עלול ,ומתמשכים רצופיםהם  הללו מעגלי ההישרדותאם אולם 

נודע דווקא מינונים מתונים ב, מאידך. חיינו ולבריאותנואיכות ל, נו, לביצועישלנו יחסיםה

זהו ואכן  את משאבי הגוף והנפש למיטב הביצועים; המגייס כמנוע צמיחה לסטרס יתרון

 . הימלט" או "היאבקהמנגנון  של חיובי-הישרדותיהמובן ה

מחקרי אפידמיולוגיים,  7מחקריםרבות ב ונחקרריאות ן סטרס לבהגומלין בי יחסי

סוציאליים וההשלכות -פסיכו-ם את המנגנונים הביובוחניאשר מחקרי מעקב וחתך, ו מוח

  .יומי-םיוה סטרסהשל הבריאותיות, החברתיות והכלכליות 

להתגבר על , לבודד משתנים ינוה 8מחקריים-תודולוגייםאחד האתגרים המ

מגוון  וננקט ,. לפיכךבחיינו משמעותיות של הסטרס-והרב העמימותהסובייקטיביות, 

 כלי מחקר באמצעות, בתנאי מעבדה ובסביבה נטורליסטית, מערכי מחקרו פרדיגמות

ודיווח  , שאלונים, ראיונותתצפיותמכשירי מדידה, ) התנהגותייםו קוגניטיביים פיזיולוגיים,

 . פירותיהם מובאים במאמר זהו ,(עצמי

 כלכליות השלכותהיקף ו :עשרים ואחתה מגפת הבריאות של המאה -סטרס 

לששת גורמי  מקור והיות לאור סקרים המצביעים על רידהסוגיה עולמית מט מהווהסטרס 

מוחי,  דם(, סרטן, שבץ דם )לרבות לחץ וכלי המוות המובילים בעולם המערבי: מחלות לב

את  9העולמי הבריאות לאור זאת מכנה ארגון מחלות בדרכי הנשימה, תאונות והתאבדות.

 ,לצד פגיעה באיכות החיים ,ו" ורואה בעשרים ואחתה "מגפת הבריאות של המאהכ הסטרס

 .מובילמרכזי וכלכלי אתגר גם 

 90%עד  %70-ש בולט בתחום הסטרס 10מחקריםמבין עושר הממצאים שהתקבלו ב

 יוהשלכות, ושסטרסל קשורותה בריאותיות תלונות הם בגין רופאה ם אצלביקוריהמ

ביליון דולר  300-כ שלשנתי  היקףב ,בעבודהברווחיות ובפרודוקטיביות הכלכליות הן ירידה 

                                                             
 2014מרקמן זהבי,  ;2017ניר, ל 6
 Fink, 2017; Slavich & Shields, 2018 APA, 2013; AIS ;2018 ,2017 ,2012 ,; 9819 מאירי, 7
8 Cohen et al., 2016; Kagan, 2016; Shields & Slavich, 2017; Ursin & Eriksen,  2004 
9 2007, 2008 WHO.  

10 rkar et al., Neru ;National Center for Health Statistics, 2011 , 2012, 2018;APA ;, 2013AIS
2007      WHO, Pirraglia et al., 2011;2013;  

http://www.who.int/occupational_health/topics/stressatwp/en/
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 בעקיפיןו, הוצאות רפואיותל ישירות מיוחסות עלויות אלו 11.בשוק התעסוקה האמריקאי

 .ביצועיםרמת הבו, בפריון ירידה בתפוקהל

 יום-יוםבחיי ה נסיבות וסטרסורים ?מלחיץ אותנו מה

 יםשגרת יומנו מאופיינת בהסתגלות תמידית לשינוי פתאומי או להתפתחות המתרחש

  בעלי אופי מאיים וקריטי. הםתים ישינויים מינוריים ולעהלעיתים בסביבתנו. 

אם הפיזי והנפשי,  מאיים על קיומנוכ נובעינינתפס ו הגירוי המעורר תגובת סטרס

 12(.stressor) מכונה 'סטרסור' ,מדומיין, פנימי או חיצוני ואםמוחשי 

פיינים מאיותר מהבבאחד או  ותמאופיינ סטרסורים(=) סיטואציות מלחיצות

להסתגל  נו, מעבר לגבול יכולתעוצמה גבוהה של גירוי מסוים ומשכו: עומס( 1) 13:באיםה

ספק לגבי מסוגלותנו מעורר , נתפס כמאיים על שלומנו, או שלילי או חיובי: שינוי( 2; )כךל

 צרכים.או  התנגשות בין רצונות: דילמהאו  קונפליקט( 4)-; ושליטה-אי( 3; )מוילהתמודד ע

פי היקף השינוי הנגרם, מטרת הסטרסור או אופיו -על את הסטרסורים 14מייןל נהוג

 מאתגרים את ההומיאוסטזיסהשינויים  :ביולוגיים-פיזיולוגיים( 1) 15שלוש קטגוריות:ל

 או גורמים 16,חסך בשינהחום קיצוני, /כאב, קורדימום, פציעה, אימון גופני,  :מוכ ,בגופנו

בשילוב  יםגופני-יםפיזי( 2; )שה חיידקיתת חמצן, פליאספק-כימיים וזיהומיים, למשל אי

בעיות מחלות פסיכומוטוריות, אשפוז, , ניתוחטראומה, כאב, , פציעה :מומרכיב פסיכולוגי, כ

 מו:כ 18אישיותיים וחברתיים-פסיכולוגיים( 3)-ו 17;טרורלחימה וחשיפה לאירועי דימוי גוף, 

נישואין, גירושין, לידה,  :יםנשלט לאומצבים חדשים ודאות ומ-אימשינוי, מ וחששדאגה 

אבטלה, עומס תעסוקתי, , אפליהי, תמעבר דירה, אירוע טראומאישי, -פרידה, קונפליקט בין

כגון ו"גזלני זמן"  התרגשות ושמחה(, אך גם )צער בריא, גורמים רגשיים חיים לא אורח

 ביטחון, עייפות, חוסר ריכוז. פרפקציוניזם, חוסר

 הסטרס לסטרסורים מעגל הקסמים שבין

בתיווך  כיוונית,-ורב גורמית-, רבמורכבת אהיסטרסורים להאינטראקציה שבין הסטרס 

סטרסורים גורמים לתגובת סטרס, : המעגל קסמיםכמתנהלת ו משתנים מתערבים שונים,

                                                             
11 2012 Smith,Fink, 2017;  , 2018;APAAlach, 2013;  
12 Aldwin, 2007; Baum, Singer & Baum, 1981 
 2015; מרום, 2002, כהן ופרידמן )דחק(; ויקיפדיה 13
 .סטרסורים של חיים לכמה קטגוריות-תים ניתן לשייך אירועיילע 14
 Lazarus & Folkman, 1984;APA ;2018 ,)דחק(  ויקיפדיה ;2004טופוריק וכהן,  15

מהווה סטרסור פיזיולוגי המשבש את השעון  ,הגורמת לחסך בשינה ,למשל עבודה במשמרות לילה 16
 ת הסטרס של העובדים.הביולוגי ומגביר את רמ

17 Aldwin, 2007; Besser & Neria, 2009; Neria et al., 2010; Solomon & Ginzburg, 2009 
18 2012, 2017; von Dawans et al., APALund et al., 2014;    
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 דייסיפוק מיכאמצעי ל נתפסותלהיגרר ולהיחשף להתנהגויות ש ובמצב סטרס ישנה נטייה

מהוות , אלא שהן ישון והתמכרויות שונות, תזונה לקויה או אכילה רגשיתכגון ע ,הדחקהול

 ,מצבי סטרס, בשעה שנבעו מהתנהגויות אלו :מהמתח ותאשליית רוגע להשתחרראך 

סטרס חמצוני,  בפרטאת הסטרס,  ביתר שאתסטרסורים שדווקא מגבירים עצמן לשכמהוות 

נוגדי ם גובר על מנגנוני ההגנה של המזיקים לתאי 19ייצור הרדיקלים החופשיים שבמסגרתו

; עומס תעסוקתי ים:מרכזיסטרסורים ה שלושב מעגל הקסמיםדגם להלן יו .החמצון

 בריא. חיים לא אורח ;סטרסורים חברתיים

 עומס תעסוקתי  .א

 תעסוקה תחומיבהן  20כלליתהן , נחקר ביותרמוביל וההסטרסור ה הוא עומס תעסוקתי

מאופיינות ו 22מכונות גם "עבדות מודרנית"הובעניות )ת 21טק-חברות הייכגון  ספציפיים

ואף  25,עורכי דין 24,מרצים-מורים 23,אחיותרופאים ויתר, במיקוד ביעדים ובהשגתם(, -בעומס

  26.שירותם הצבאיהחווים סטרס בחיילים ומפקדים 

 תפוקות פי-על נמדדים םהעובדיו מתייעליםשארגונים כבעידן הגלובלי והטכנולוגי, 

 ההשלכות על העובדים הן, למקום העבודה בשעות עומסמתישה נסיעה ולצד  ,ביצועיםו

האיזון שבין משפחה, קריירה,  הפרתו עבודההנטל  כריעה תחת, יתר-עומסמתח נפשי ו

  .שלילי מעגל קסמיםבהסטרס  תגברים אתמכל אלו  .הבריאות וחיי חבר

לעובדים סטרסור משמעותי  מהווהעומס תעסוקתי  27שונים, מודליםפי -על

 לעומתעודף עבודה( , זמן לחץ) גבוהות/דרישות רבות( 1) :הבאים תנאיםהכשמתקיימים 

דרישות )זמן ותקציב מוגבלים, יכולות נמוכות, סביבת ב ידהעמל מדי נמוכים משאבים

 שליטה מרחב( 2; )יכולות/משאביםבין נוחה(, כלומר פער בין דרישות ל לאמסוכנת/עבודה 

 היעדר, פיתוח מקצועילו לקבלת החלטותנמוך פנימי  שליטה מיקוד )היעדר סמכות, נמוך

 לכידותהיעדר בדידות, ( 3; )שליטהבין (, כלומר פער בין דרישות לקביעות-אי, טחון כלכלייב

 . סיפוק ומשמעותיות היעדרריצוי, , תחושת ניצול( 4)-ו 28;תמיכה חברתיתו משפחתית

                                                             
  וחומצות  DNAמשתתפים בתהליכי חמצון הפוגעים במולקולות חלבונים,  ,אטומים פעילים כימית 19

 די חמצון מנטרלים את התהליכים הללו. שומן. נוג
 ,.AIS, 2013; Bickford, 2005; Naina et al; 2008; יודפת 2011 שטדלר, ;2006; טוביאנה, 2002לרום,  20

2015; WHO, 2007   . 
21 2015; Simoes, 2013 Padma et al., Bort, 2015; Helm, 2017; Liubchenko, 2007; 
ייתיות שבכך, חלקן מאפשרות לעובדיהן לשלב במהלך יום לאור המודעות של החברות לבע 22

 משחקי מחשב. או העבודה פעילויות מהנות ומפיגות מתחים, כגון פעילות גופנית כלשהי, עיסוי
23 Bianchi, 2004; Borges et al., 2016. 
 Naina et al., 2015; Rimo et al., 20152016 al., et Gluschkoff ; ;2011סגל ואחרים,  24
25 2008 al., et choo Geok 
  Plamper, 2009;2004; שלקס, 2015מרום,  ;2012; לוי ולובין, 2007בלייך ומלמד,  26
 .Lazarus & Folkman, 1984)(או המודל האינטראקטיבי  (Karasek, 1979)שליטה -כמו מודל הדרישה 27
28 , 2014Lund et al. Bun, 2002; Denton et al., 2014; Ditzen et al., 2008; 
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צד ל, האישית םרווחתתפקודם ובב, העובדיםבריאות עלולים לפגוע באלו  תנאים

 שלאים מאידך, תנ כאחד. ניםלעובדים ולארגו זיקמדבר התאונות וטעויות, שכיחות ה בעליי

גורמי מהווים  ,גבוהה עצמית מסוגלותו משפחתית/שליטה גבוה, תמיכה חברתית מרחב

, גם (חיובי הפועל לצמצום הסטרסורים )מעגל קסמים חיובי ומועילסטרס ל שיובילו חוסן

 . כשקיים פער בין הדרישות למשאבים

 סטרסורים חברתיים .ב

 פערים בריאותייםסטרס כאחד הגורמים המובילים למחקרים רבים מצביעים על 

רקע כמו  29חברתיים מצוקה גורמיקשר מובהק בין , ועל באוכלוסיות מוחלשות

חסך , נמוכים רמעמד ושכ דלות אמצעים ותנאים, ,דיור צפיפותועוני סוציואקונומי נמוך, 

 אתנית אפליה ,אלימותו העיפשטלה, כלכלית, אבזוגית ויציבות -אי ,חינוכי ותרבותי

 קשורינטייה לסטרסורים ו תמוגבר סטרסרמת לבין , משבר משפחתי מצביו 30תגזעני

 ,בריאותיות התנהגויות לאוהתעללות , סכנות בטיחותיותכמו  (שלילי מעגל קסמים) בריאות

 לרבות 32ניותהתנהגויות סיכו 31,המובילות להשמנה יושבנית פעילותו תזונה לקויה כגון

קיום , נהיגה מסוכנת ו(סמיםו טבק, שימוש בחומרים פסיכואקטיביים ממכרים )אלכוהול

שוויוני בענייני דיומא, נגישות  הוגן ולא זאת מעבר לטיפול לא .ניםמוג בלתימין יחסי 

 תסכולרגשות מצבים אלו גוררים כה. ומודעות מניעתית נמו םמומחי תנמוכה לרפוא

 מסוגלות-אי ,נפשי חוסן היעדרת שליטה נמוכה, רמ ,תפקודחוסר  ,אלימות ואף קורבנותו

 הסטרסרמת לים כשלעצמם את מע, הרצון מהחיים שביעות-איו , ייאושאונים חוסר, עצמית

ת, ההפרעות ואכן, שיעורי התחלואה הכרוני .(שלילי )מעגל קסמים הבריאותיותהשלכותיו ו

בעלי רקע ל באותן אוכלוסיות מוחלשות, יחסית במובהק יםהנפשיות והתמותה גבוה

 . תלו שלא חוו אפליה גזעניאלסוציואקונומי גבוה, ו

  בריא לא חיים אורח .ג

בעולם  דיגיטליתטכנולוגית והמהפכה הה לצד יתרונות, האלקטרוניים בעידן המסכים

 .בריא פחות חיים אורחאנו נוטים לו ,יומיים-םויקדחתניים הים ההעומסרבים , המודרני

  :בכל אחד מממדי אורח החיים הבאיםגם שתואר לעיל טמון השלילי מעגל הקסמים 

מיעוט ונייחות נוחות ושעות  ריבוי ,יושבני חיים אורח 33:גופנית פעילותהיעדר ( 1)

                                                             
29  ; Borders & Liang, 2011; McEwen & Gianaros, 2010et al., 2015 Boehm Bécares et al., 2013; 
30 Dolezsar et al., 2014; Krieger, 2014  Brondolo et al., 2017;Brea et al., 2013;  
31  n, 2016MozaffariaKoch et al., 2012; et al., 2017;  Cozier et al., 2014; Furukawa 
;Collado 2006 et al.,Sargent  Brondolo et al., 2015; Borderías et al., 2015 ; 2008פייסל וח'אלד,  32
 Patrick & Schulenberg, 2014  et al., 2014;  

& et al.,Kilpatrick 2018; Katzmarzyk & Lee, 2012; Menezes,  de Almeida ; 2007פולק, -וליצקר  33
 2015; et al.,Teychenne ; Rebar et al., 2014; Greene et al., 2012 Moore2013;  
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. ֵערּותת הברוב שעו אבולוציונית לתנועתיות םגופנו מותאמבנה ש, דווקא כתנועתיות

דימוי גוף נמוך, לו עצמית הלקאהו םתסכול, אשלרגשות  הובילל העלול התנהגות זו

 מעליםולסטרס פיזי ונפשי. כל אלו , והשמנה( דם לחץ יתרהכוללת ) מטבולית תסמונתל

 ,ימינושל בחברת השפע : איכות התזונה)א(  34:תזונה לקויה( 2; )סיכון למחלות כרוניות

 עובדים. באווירה רווייתתועשים וממזונות מהיצע עשיר של  יצרילבין השאר  השכלנו

 fast food, junkמהיר הכנה ) מוצרי מזון נוחותרבים הפיתויים ל, "טסקינג-מולטי"ו עומסים

food) צבעי מאכל, )מזיקות  תוספות מלאכותיותומלחים,  "ריקים"סוכרים י עתיר שהינם

ושומני טראנס ההופכים לרדיקלים  הדברה חומרי ,משמריםו חומרים מייצבים, מתחלבים

, תזונתיים חיוניים, בסיביםאבות מזון ב יםדל אלו נותמזו בזמן-בו .(חופשיים מזיקים

מבחינת  תזונה-תת נחשבמצב זה , שלהם אף העושר הקלורי על. חמצון ובנוגדי בוויטמינים

כך  .ודו התקיןתפקליוניים הנוטריינטים החמקבל את  אינוהגוף שהרי התזונתי,  הערך

טנית ב   ההשמנעם  מטבולית תגובה דלקתית, תסמונת ,חמצוני סטרס בגוףיווצר לה יםעלול

 מזדמנתאוטומטית, אכילה : הרגלי אכילה; )ב( מחלות כרוניותהתפתחות ל כבסיס בעיקר,

חימום/טיגון מזון מוכן, , משימות, ללא כל מודעות ותכנון ביצוע כדי תוך, ולא מסודרת

וכן אכילת לחץ, נטולת שליטה ) 35ואף אכילה רגשית" רציפים בין הארוחות "נשנושים

אלו עלולים  אכילה הרגלי אף. מתחושת רעב פיזיולוגי נובעתשאינה בולמוסי אכילה( 

גם סטרס. ה גברתלהלהשמנה בטנית ולדימוי גוף נמוך, להוביל לרגשות אשם ותסכול, 

גורמות לסטרס , תזונתית שאינן מאוזנות בזקדיאטות  במיוחד ,קיצוניות דיאטות הרזיה

וחוזר  )השמנה והרזיה אקורדיון"התסמונת "ל מעברהתועלת, על הנזק בהן ורב  ,מסוכן בגוף

עשן  36:עישון סיגריות( 3; )ףנוס את ההומיאוסטזיס ומובילה לסטרס תשבש( המחלילה

, (מוחיים התמכרות מפעיל מנגנוני)ביניהם ניקוטין ה כימיים חומרים 4000-כהסיגריות מכיל 

, גורם להפרת ההומיאוסטזיס ולסטרסהעישון לפיכך . רעילים ומסרטנים רבים מהם

בגוף ולמחלות  דלקתיותל יםמובילהחמצוני,  ולסטרס)היפוקסיה(  'חמצן ובח'ל במיוחדו

 :להימורים ,לסמים ,התמכרות לאלכוהול( 4; ))כגון סרטן ומחלות לב וכלי דם( כרוניות

, אלו התמכרויותצריכה מופרזת ולנטילת סיכונים, לל עלולים להיגררסטרס מצבי ב אנשים

 37:)אינסומניה( שינה הפרעות/סך בשינהח( 5; )נזקיואת הסטרס ו ןכשלעצמ מותהמעצי

 38ואת הפרשת המלטונין שבש את השעון הביולוגיל יםעלולשינה  סרשל חוכרוניים מצבים 

 ,תפקודים מנטליים ופיזייםזיק ללה, נרגיותאמאת הגוף  רוקןל (,המגן מפני סטרס חמצוני)

                                                             
 Singh, 2016; Stress management Society, 2014  2012; al., etSauder;2007 פולק,-וליצקר 34

West, 2016; Yau & Potenza, 2013  Valvano, 2018;Udonwa & Iyam, 2015;  
35 Valvano, 20182015; Macht, 2008; Ulrich Lai et al.,  
36 et al., 2014 Zuo Megson et al., 2013; Li et al., 2013;, 2017; CDCBrondolo et al., 2015;  
37 Thomée et al., 2011Faraut et al., 2012; Palesh et al., 2007;  2006; al., etCropley  
 תי.נחשב גם נוגד חמצון עוצמהמופרש במהלך שינה ו"הורמון החושך"  38
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פתרון השיפוט ו כושרב, היצירתיותו ת הזיכרון, הריכוזויכולב, גמישות המוחיתולפגוע ב

בפעילות ההיפוקמפוס במוח  שיבושעקב עלולה להיפגע יכולת הוויסות הרגשי  גם. בעיות

 שלתסמינים אלו  .ח(מצחית לאמיגדלה )המרכז הרגשי במו-קשר שבין קליפת המוח הקדםבו

חרדה לתוקפנות, ל, עצבנותל הובילעלולים לו סטרסהרמת ב עלייה חוסר שינה משקפים

הנובעת  השמנהו דלקתיות, סטרס חמצונילצד  . זאתדרכים ובעבודהבתאונות דיכאון, ללו

עד כדי  ,ואגירת שומן בטני (לפטין)והשובע  (גרלין)הורמוני הרעב  ביןאיזון חוסר מ

מחלות כרוניות )מחלות לב, שבץ מוחי, סרטן ו דם לחץ יתרפשרית של אהתפתחות 

האצת הזדקנות תאים, דמנציה  ,וסוכרת(, החלשת המערכת החיסונית, ירידה בחשק המיני

מוסיפה אישית וירטואלית -ותקשורת בין לסמרטפוןחברתית התמכרות ( 6) ;ואלצהיימר

רכונים על הסמרטפונים  בהיותנו ,חוויות ואירועים בקצב מסחרר לעומס היתר, בזמנה

מרטפון, הסלצד יתרונות . (Z-הו Y-ה )במיוחד דור לעבודה ולסביבה 24/7מחוברים ו

-'טכנו פיתוח לבין ולאינטרנט לסמרטפון 39קשר מובהק בין התמכרות נמצא במחקרים

בידוד הפרעות שינה, , הפרעות פסיכולוגיות, יתר של מדיה( )עומס מידע וגירוי סטרס'

 גופנית פעילותהישגים לימודיים נמוכים ו ,פנים-מול-נוחות בתקשורת פנים-איו תיחבר

סטרס ומזיקה גבירה הורים לסמרטפון מהשהתמכרות ממצא מעניין נוסף הוא  ירודה.

 טווח בהתפתחות הילד לתקשורת עם ילדיהם, פוגעת בקשב המשותף וגורמת לנזקים ארוכי

פוגעת בסמוך לשנת הלילה  צפייה במסכיםגם  .רת(תקשו)הפרעות קשב, בעיות בשפה וב

הפרשת את סטרס, כאשר האור הכחול הבוקע מהמסך מעכב מגבירה ועקב כך  שינהב

 תהפצ - shaming-ו( bullying-yberc) 40בריונות רשת ןנלוות ה ותמטריד ותתופע .המלטונין

, הטרדהב תתבטאמ בריונות מקוונת .חברתיותהברשתות ו במרחב האינטרנטי חומר פוגעני

 עליית סטרסל גורמתו התלהמות, השמצה והבכה, החרמה, סחיטה, תקיפה, איום והפחדה,

רגשי נחיתות, ו הערכה עצמית נמוכהלדחייה חברתית, לבקרב הקורבנות,  חמורה

-אתגרים חברתיים וחינוכיים .התאבדויותלהוות מצע ל העלולאף ו עומס רגשילו הסתגרותל

ן של השלכות השימוש האינטנסיבי נעדר הבקרה בטכנולוגיה רלמיגובפנינו ערכיים רבים 

לצורכי הילדים  הולם למתן מענהם יחראאידע זה יונח בפני המש ראויו ,החדשה

 . ורגשותיהם

 .ולהתפתחות מחלות כרוניות 41שחיקהסטרס ולמובילים ל שתוארוהתנהגות הדפוסי 

מניעה ם שהוזכרו, תסייע בבריא בכל הממדי חיים לפיכך, התנהגות מתקנת ואימוץ אורח

 סטרס והשלכותיו המזיקות ותתרום לרווחתנו הפיזית והנפשית. ראשונית של

                                                             
39 Samaha &  Knox, 2014; Hawi & Samaha, 2016; ., 2016;et alDarcin  Bian & Leung, 2015;

Geffet & Blau, 2016 ,Zhitomirsky , 2015;et al.Wang  Valvano, 2018;Hawi, 2016;  
 ;Cowie, 2013 Bhat, 2018 משרד החינוך )בריונות ברשת(; איגוד האינטרנט הישראלי; 40
  ;et al., 2016 Gluschkoffde Heus & Diekstra, 2009 ;2011ואחרים, בר אילן  41
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 חיים באירועי וריםסטרסה מדרג

 כגוןאסטרטגיות, ו 43כליםמגוון ב, ים שוניםמחקרמסגרת בסטרס פותחו  42סולמות/סקלות

רס תעסוקתי( סט מעט)לחיים  תדירות המחשבות והרגשות המלחיצים באירועי שלדירוג 

המוביל במדרג הסטרסורים הוא ש מחקריםנמצא ב. כל אירועב דרשנשהאישי ומידת השינוי 

נישואין,  ,פציעה/, מחלהמאסרמשפחה,  מות בןגירושין,  :זוג, ולאחריו בסדר יורד אובדן בן

המין, בעיות  בעיות בחיי ,בעבודהשינוי  ,שינוי כלכלילידה, ריון ויה, פרישהפיטורין, 

שינוי בהרגלי תזונה העתקת מגורים, סיום לימודים, עימות עם הממונה, /דה, תחילתבעבו

 ?לולמהסטרסורים ההנגרמת  תגובת סטרס ם שלמאפייניה פואא םמה וכו'.

 יזיולוגיתסיכולוגית והפזווית הפה :הסטרסתגובת 

 ,שלו הומיאוסטזיסהמנגנוני מצב המאיים על תגובה כללית של הגוף לכל  ינוסטרס הה

  במישור החברתי והאישי. חיים אירועיהסתגלות ל ובכלל זה גם

מודל הבאמצעות , למשל סטרסתגובת הציעה מגוון הסברים להגישה הפסיכולוגית מ

-נפשית-הפיזית ונעל שלמותמאיימת המשמעות  סיטואציהיחס לינ ופי על 44,אינטראקטיביה

ו נייכולות לביןיטואציה סה דרישותבין שפער ה את תקוגניטיבי נואמדשלאחר רוחנית 

כל סיכון פיזי או בהם אין שים במקרגם , שבדרישות אלו עם האיוםהתמודד ל ונמשאביו

זה תהליך אף  .ונשל דימוי העצמיהביטחון והמשאבים, המעמד, האינטרסים, על האיום 

 מערערים ,השפעתםשנוצר בסטרס הו האיומיםעצם : שלילילכיוון ה מעגל קסמיםבמאופיין 

ביתר  הסטרס וכך מוגבר, משאביםבין הדרישות להפער כך שהולך וגדל האדם,  אביאת מש

  כלכלי.וחסר חברתי  ם שלבמצבי פרטב, שאת

עוצמת ו, פי ועל הפסיכולוגית,הגישה הפיזיולוגית ו ההגיש ביןמשלב  45אחר מודל

 יגושרהו עוררותהגברת ה( 1) :שלושה רכיבים שקלול שלמנקבעת קוגניטיבי -הסטרס הנוירו

( 3)-ו ;מאיימתכ חוויההתפיסת ( 2 (;(בדם הסטרס-רמת הורמוני אתנוירולוגית ו וד)ניתן למד

עוצמת  בקביעה שלביותר  משמעותיכ זוהה רכיב השליטה. הנתפס איוםעל השליטה חוסר 

 . מחלהח ותיפלסיכון הסטרס וה

או  סכעלבין לחץ הנובע מ, אוטובוסל ריצהבשמקורו בין לחץ  מבחיןהאם גופנו 

 יוצר, וכל אירוע מלחיץ מאין כמותו אומנם גופנו מתוחכם ?צערבמשמחה או  התרגשות

אלא זהה בכל  ,גירויכל ל ה ספציפיתנתגובת הסטרס אינמסתבר ש ולםגירוי ספציפי, א

                                                             
42 1983; Holmes & Rahe, 1967; Slavich & Shields, 2018 al., etCohen  ; ,2004טופוריק וכהן; 

 ; ויקיפדיה )דחק(2006טוביאנה, 
  (l.,1983Cohen et a) תורגם ותוקף בכמה שפותכהן ואחרים שאף  שפיתחו PSSבמיוחד שאלון  43
 ;Folkman et al., 1986; Lazarus, 1993, 2000, 2006; Lazarus & Folkman, 1984; 2002כהן ופרידמן,  44

Segerstrom & Miller, 2004; Sternthal et al., 2011 
45 Fink, 2017; Kim & Diamond, 2002  
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 איום קיומי. כ מוחנו מפרשאותן שהסיטואציות 

כבר שהגדיר  ,"אבי הסטרס"סלייה, נסמכת על  המסבירה זאת הגישה הפיזיולוגית

 46בהמשךו, לשינוי"ספציפית של הגוף לכל דרישה  "תגובה לאכ את הסטרס 1926שנת ב

סיטואציות מאתגרות המציבות ל ,הומיאוסטזיסאת הכל גירוי המפר תגובת הגוף ל"להרחיב 

 . דרישות, אילוצים או הזדמנויות"

 ההסתגלות תסמונת" מודלב 47סלייהמתאר  "הימלט או היאבק"ה את תגובת

 שהגוף ה שלביםשלושכולל ה (1)איור  (General Adaptation Syndrome - GAS" )הכללית

 שלב התשישות. ( 3)-; ושלב ההתנגדות( 2; )אזעקהה תתגוב( 1) :סטרסורמול החווה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השונים GAS-עקום הסטרס בשלבי ה: 1איור 

  Alarm response) ) תגובת אזעקה :1שלב 

תגובת מופעלת על ההומיאוסטזיס,  מאייםכ סטרסוראנו מסמנים בה שלחיצה מסיטואציה ב

אזורים ב, כאשר דיתיומיקצרה  הימלט" או "היאבקתגובת  - בהילוך גבוה חזיתית-רב אזעקה

 בעיקרועת סכנה, שב רגשיאחראית לוויסות ה) אמיגדלהבהיפוקמפוס וב ,מסוימים במוח

המערכת ההורמונלית בין  טיביתגראינטפעילות  מתקיימת ,(ותוקפנות , כעספחדבעת 

פועלות כמערכת נוירואנדוקרינית מאוחדת, . שתי המערכות הסימפתטית העצבים מערכתל

השלוחה המעוררת , היא הסימפתטית מערכת החירום( 1) :כלהלן 48במלוא עוצמתן ויעילותן

מוכנות הגוף מעלה באינטנסיביות את רצונית,  בלתיה האוטונומית העצבים של מערכת

תפקודים לטובת הניתוב מחדש של משאבי הגוף ל, אתגריםבהתמודדות וללהתגוננות 

 צירשפעול פועלת ב ההורמונלית מערכת החירום( 2)-; ועד להכרעתו האיום מולדחופים ה

                                                             
46 Rice, 2000; Selye, 1976, 1980Grady, 2008; ’Jadad & O 
  Seyle, 1950; Sincero, 2012b; 1990צור,  47
48 Sherwood, 2013et al., 2007;  Lupien Guyenet, 2006; Lundberg, 2005;  
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של שרשרת ב, ([הכליה יותרת] אדרנל-[המוח יותרת] היפופיזה-ציר ההיפותלמוס) HPA49-ה

לצד הורמוני  50(,הורמון הלחץ) בהם הוא קורטיזולשי המרכזלדם,  סטרס שחרור הורמוני

גם משוחררים  אל הדם 51.נוספיםהורמוני סטרס ונוראפינפרין ו )אפינפרין(מפתח אדרנלין 

מבלי בריחה, או ב בלחימה המאפשרים לגוף להתמקדכאבים טבעיים  משככי - אנדורפינים

בין שתי מערכות הזו  ההפעלה המתוזמרת .המאיים במהלך האירוע כלשהו מכאב שיוסח

אנרגיה פיזית ומנטלית  של פרץומקנה לגוף יתרונות ויסות עוצמתיים ויעילים, החירום 

הרמת אדם כבד אל מחוץ לבית בוער, , כגון בשעת הסכנה שגרתיות בלתילביצוע פעילויות 

  כלהלן: 52,ערכות הגוףמכל זמנית ב-מתקיימים בואלו על. -או הימלטות בכוחות

מערכת ופעלת מוח ומלמועבר ידע המ, מזהות איום פוטנציאלי ושיותהמערכות הח •

, ותדרוכבמקור הפחד )עיניים ואוזניים  ומתמקדים החושים מתחדדים .אזעקהה

בשינוי ויזואלי או  ריכוזתוך מחסיר פעימה הלב  53,הגוף קופא ,מתרחבים(ם אישוני

 .(הימלטותבת או היאבקובלאמוד את הסיטואציה ולפעול  סביבה )מאפשרמה שמיעתי

יה יגילוי תושלשחזור מידע, לזיהוי סכנות, ל מנותבהמוח במלוא ערנותו, הזיכרון  •

 .קבלת החלטות להישרדותלו

 .לגוף ספקת חמצןא וכך מוגברת מתרחבות הסימפונותהריאות ו ;קצב הנשימה תהגבר •

א נושהאספקת דם  בכך מוגברת; קצב הלב, עוצמת התכווצותו ותפוקת הלב ה שלהגבר •

הלב, המוח ושרירי השלד, : פעיליםההאיברים  אלחמצן וגלוקוז כמקורות אנרגיה 

מערכות ההפרשה, : , כמולאיברים שאינם חיוניים כרגע להישרדות צמצומהבמקביל ל

 .העיכול, הרבייה והעור

דימום או הזעה של  מאזן המים והמלחים בגוף )למקרהשמירה על הדם,  לחץ העלאת •

ת הגלוקוז וחומצות ורמ ותכך עול. בעיקר בכבד 54,גלוקוזהצור ייהגברה ב, ומרובה(

  .לאזורים הפעילים ונעיםמשהם דלק לפעילות הנמרצת, וכ ,השומן בדם

  .דימוםשל  מקרהגנה לכמנגנון ה הדם בעור כלי 55התכווצות ,קרישיות הדםעלייה ב •

 .פעילות בלוטת התריסשל ו 56החיסוניתתגובה הזמני של דיכוי  •

 ות מערכות העיכול וההפרשה. האטה בפעיל •

                                                             
CRH- מפעיל את המערכת ההורמונלית HPA Adrenal axis)-Pituitary-(Hypothalamic-ציר ה 49

  Cortisol-ACTHבתהליכי למידה, זיכרון ורגשות , ומעורב גם. 
50  Sherwood, 2013; Kudielka & Wust, 2010Rapaport, 2017; 2008; Ditzen et al.,  
, אוקסיטוצין, (RAASואזופרסין ) ,אלדוסטרון ,אנגיוטנסין ,רנין: ההורמונים העיקריים המעורבים 51

ACTH hormone) (adrenocorticotropic  ,וגלוקאגון, במקביל לעיכוב בהפרשת אינסולין מהלבלב
 .הגדילהפרולקטין והורמון וכן 

   ;et al., 2012  SauderSherwood, 2013; 2008; פריקון, 2007פולק, -וליצקר  52
  Fight, Flight or Freeze).מכאן גם הכינוי: "היאבק, הימלט או קפא" )  53
 יצירת גלוקוז מפירוק של גליקוגן )גליקוגנוליזה(, חלבונים )גלוקוניאוגנזה( ומאגרי שומן )ליפוליזה(. 54
 ק ממנגנון הצמצום בהזרמת דם אל האיברים והרקמות שאינם חיוניים להימלטות מהסכנה.גם כחל 55
56 et al., 2014 Zuoet al., 2012;   Farautet al., 2014;  Carlssonet al., 2010; Arnson  

https://www.physiology.org/doi/abs/10.1152/ajplung.00330.2013
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 "מתוכנת"שפורט יעיל ההמנגנון ההישרדותי . ויסות הסטרס ורגיעה - עם שוך הסכנה

שוך הסכנה עם ש, כך בשלב האזעקהאבל רק בהילוך גבוה והבזקי,  פעולהאבולוציונית ל

 צרבתנ וויית הסטרסוח ,לח אות הרגעהנש, סימפתטיתהמערכת השל  פעולתהסיום ו

 ,המערכת הפאראסימפתטיתחריות בא, מתחילה תקופת החלמה משקמת. עברן המכזיכרון 

מערכת ה, המקבילה ההופכית של האוטונומית העצבים מערכתשל  המרגיעהשלוחה ההיא 

אחראית מחזירה את הגוף לאיזון הומיאוסטטי,  המערכת הפאראסימפתטיתהסימפתטית: 

החזרת קצב הלב לת החיסונית, מערכות ההפרשה, העיכול והמערכלשימור ולתחזוק של 

 תגבור מאגרי האנרגיה ולהתחזקות. ל ,לבנייה עצמית, םלתקנ הדם לחץו

של נוסף המונע ייצור הורמונלי, במקביל מופעל מנגנון מתוחכם של משוב שלילי 

 .זמן קצר לאחר העירור הימלט" או "היאבקתגובת  ואחראי להרגעה של קורטיזולהורמון ה

, הקורטיזול ממשיך מנגנון המשוב אינו מופעל דיו, משךמתס מצב הסטרם אאולם, 

שלבי ל - הבאים (GAS' )הכללית ההסתגלות תסמונתוהגוף עובר לשלבי ' להשתחרר לדם,

 ההתנגדות והתשישות. 

  Resistance))שלב ההתנגדות  :2שלב 

. לעומת תגובת על המשמר עמודממשיך להגוף  כמאיימת,מתפרשת סיטואציה הל עוד כ

ין י, עדמול הסטרסור כתמתמשהתמודדות סתגל למגוף הההתנגדות  שלבבקצרה, האזעקה ה

רמה גבוהה  בהשפעת, חירוםלאזורים החיוניים למצב הבמצב עוררות, ומשאביו מנותבים 

 תנגודתמתפתחת וורמת הגלוקוז בדם גבוהים מהרגיל  הדם לחץ .סטרסה של הורמוני

ירידה ברמות רב הסיכוי ל ,בשלב זה. טבוליתמ תסמונתלהוביל לעלולה ה, לאינסולין

, עישון הגברת, אכילה רגשית: בריא לא חיים אורחלרגזנות ול, דאגנותל, עייפותלהאנרגיה, 

מעגל ) גם במערכת הזוגיתסטרס את ה, דבר המגביר ירידה בחשק המיניחסך בשינה ו

 סטרסלפורה מצע  יוצרים היחלשות מערכות ההגנההחולשה הגופנית ו .(שלילי קסמים

התפתחות עולה הסיכוי ל ממשיכה,אם תגובת ההתנגדות . להצטננויותו , לדלקותחמצוני

  הבא.למעבר לשלב כרונית ומחלה 

  Exhaustion))שלב התשישות  :3שלב 

תפקיד הכרוך בלחץ מתמיד למשל ב, יתר עומסלללא הרף ים החשופים אנשמאפיין  זהשלב 

של  תמשךייצור מ תחתשני השלבים הקודמים  מוצולאחר ש חיילים בשדה הקרב.או 

להתמודדות עם האיום. הפיזיים והמנטליים משאבי הגוף נסחטים ורמתו יורדת קורטיזול, 

 ,מאנרגיה נוקזהגוף מ, ממשיכות להיחלשמערכות ההגנה שבו , כוחות אפיסת של זהו שלב

ושלב  ידמתמההגירוי האברסיבי  .תפקודו מידרדרו את המטבוליזםמשמעותית מאט 

 גרוםלעלול ש עומס אלוסטטילו שחיקה מצטברתל פתח יוצרים מתארךההתשישות 

, יתר בפעילותים תונהנ בלאי באיבריםל ,דופק גבוהלהזעה ולעייפות כרונית, ל
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לב זהו הש ים ונפשיים.קוגניטיבי נזקיםלצד , ם ולהאצת תהליכי הזדקנותהתמוטטותל

 מוותכדי עד , לבעיות פסיכולוגיות ורגשיותמוביל למחלות כרוניות וה, המסוכן ביותר

 . במצבי קיצון

 סוגי סטרס 

 סטרס( 1) 57:בחיינו כלהלןשאת הסטרס  ניתן לסווג, (GASבמקביל לשלבי הסטרס )

בגרסה  שלב האזעקה - אפיזודי-סטרס אקוטי (2; )שלב האזעקהל מקבילה, רגעי/חריף/אקוטי

 שלבל מקבילהלאורך שנים, , מתמשךרציף ו, ניכרו סטרס( 3)-; ויתר-אנשים מעורריל ייחודית

יחסים , חיים משברי, כגון מתפשרים בלתיתמידיים ו לחציםמנובע מדרישות והו תשישותה

מתמשכות. מחלות או  עצמי מימוש-בעבודה, אוברדרפט בבנק, איובמשפחה סוחטים רגשית 

שלעיל, תיאור ה אורל .נכבית אינהשאזעקה מערכת כ ,מקובעת עוררותמצב בנמצא הגוף 

  ?בלבדומזיק שלילי הוא סטרס ההאם עולה השאלה 

את נפרש  כתלות באופן שבו שלילי/רע או חיובי/טוב יחשבסטרס ימסתבר ש

אתגר מועיל או כ שלילימלחיץ אם כאיום ה: שהגוף חווה סטרסהסטרסור או תגובת ה

מה בפער שבין תפיסה סובייקטיבית זו תלויה . מפיחת תקווה ומשמעותהתרגשות הגורם ל

וכן , , השליטה והמשאביםהמסוגלות העצמיתתפיסת לבין  שנדרש מהגוף במסגרת החוויה

 . חוויהחשיבות הל שמייחסים ובציפיות האישיות מוטיבציהב

 לקידום, רווחתנול חיוניה כוחכ טוב/סטרס חיוביל ''Eustress סלייה טבע את המושג

פיזי הלשיפור בתפקוד ו להשראה, המוטיבציהומודעות ה להגברת, "אינטרס החיים"

 סטרס חיוביחווה י, אתגרב ודלעמ ומוטיבציה מסוגלותשיחוש אדם כך,  .קוגניטיביוה

התכוננות למבחן או התרגשות ו דוגמת, ( ולסטרס האקוטי1יור )א לשלב האזעקההמקביל 

נקודתית מועילה קצב הלב וב הסטרס הורמוניהעלייה באלו, מצבים ב .לאירוע משמח

לתחושת רווחה גם ר קשונמצא  סטרס חיובי סיומו יורדת רמתם.עם ו, הקצר תגרבא

 . רצון מהחיים ושביעות

, אירועים חמורים ומתמשכיםמצוקה ב בטאמ - 'Distress' -רע /סטרס שלילי ,ולעומת

מקביל לסטרס , ותעסוקתייתר -עומס, או מחלה כרונית ך משפחתי,חיכוהתעללות, כדוגמת 

עלול הוא  ,שלילי בסטרס הצפה לש קריטי . בשלבGASתשישות במודל כרוני ולשלב הה

 אותוממתנים , אלא אם כן חולי כרונילוביל להו רוקן מאנרגיותל, "רעיל"סטרס כ לפעול

 .סטרס השליליאסטרטגיות סובלנות והכלה לאו פנימי  שליטה מיקודבאמצעות 

 

                                                             
& 2012d; Sincero McEwen & Norton, 2002; 2010;Varaniyab,  Abolghasemi , ;קיפדיה )דחק(וי 57

, 2015Valandreas 
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 מינונים וביצועים 

עוררות לרמת /קשר שבין דרגת הסטרסבכתלות  גם שלילי/רע או חיובי/טובייחשב  סטרס

מתח לתפקד ללא  יכוליםאיננו ש ההנחעל רקע ה נחקר רבות. קשר זה הביצועים ואיכותם

  .התפתחותו מעודד שינויה ,כלשהו בריא

בשנת  וצעהש 58"דודסון-ירקס "חוק העוררות שלהוא המתאר זאת סי אהמודל הקל

 עוררות/סטרסת רמב, פיו על. (Yerkes-Dodson curve) עקום פעמוןמוצג כו (2)איור  1908

 בזכות תושג חיובי( )מרכז העקום: לחץ אופטימלי, סטרס פסגת הביצועים ,אופטימלית

, שליטה, יצירתיות עצמית מסוגלות, נפשי חוסןהנובע מ, ניהול אפקטיבי של הסטרס

אזור ה) מדי הנמוכ עוררותההסטרס/רמת כש תרדרמת הביצועים . מאידך, ומוטיבציה

, לחץ : עודףעקוםב החלק הימני היורד)מדי גבוהה או (, , שעמום ואפתיהלחץ-תתשמאלי: ה

 .(כאון ושחיקהיירידה בתפקוד, ד :שלילי סטרס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רמת הביצועים כתלות ברמת הסטרס/עוררות –דודסון -עקום ירקס :2איור 
 

 

עקום  דוגמת, כדודסון-ירקס ברבות השנים הוצעו גרסאות שונות לעקום

שבו הסטרס מנוהל  ( שהתייחס לטווח אזור הנוחות3)איור  59ניקסוןשל ביצועים /הסטרס

 .ופוריים אופטימליים בו ביצועיםבשליטה מלאה, ולכן ה, אפקטיבית

 

 

                                                             
  Vitouch & Selyeet al., 2007;  2007; Diamond al., etAndreassi, 1998; Cohen ,;2003קניאל,  58

Dodson, 1908Yerkes &  2015; al., etRapoliene McEwen & Gianaros, 2010;  2004; 
59 ; Rimo et al., 20152015 al., etRapoliene 2002; Nixon, 1979, 2012;  al., etMaymand  
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 עוררות(/ביצועים )רמת ביצועים כתלות ברמת הסטרס/עקום הסטרס: 3איור 

 ן(דודסו-לעקום ירקס Nixon ,1979)עיבוד של 

 לחץ מתוןמצבי ב 60:בחינה יתדודסון בסיטואצי-ירקסחוק  ניתן להדגים את

 הורמוניהמערכת הסימפתטית ו ,המוטיבציה גבוהה ומניבה הנוחות אזורב ,אופטימליו

הנבחן כך ש, יםאפקטיביביצועים חידוד הריכוז וטובת ל הגוף מגייסים את משאבי סטרסה

נכנסת  ת הפאראסימפתטיתהמערכהמבחן,  תוםב צליח במבחן.יויכולותיו פגין את מיטב י

 .םמשאביה להרגעה ולחידוש לפעולה,

יתר לבין  ,שיא ובביצועיחיובי סטרס ב בין היות הנבחןשעדין הקו ה יש לציין את

 חרדת כדי עד, שעלולים דווקא לגרוע מהביצועים, סטרס הורמוני עודףב הגוף הצפתו לחץ

מיקוד חוסר  ,טחוןיב חוסר, , החלק היורד של העקום(שלילי רססט)אאוט -בלקו בחינות

צליח להו תיותיהאמ יכולותיואת  בטאלנבחן המסוגלות לפגוע ב עלוליםה, ריכוזחוסר ו

סוגיית בגם כך  .ובקיאות טחוןיאמור להפגין בהוא בשעה גורלית זו שבה דווקא , במבחן

 .מול הקהל ביצועההצלחת ל התורם הנוחות אזורב חיובי סטרסלעומת  ,קהל פחד

 בתגובת הסטרס יםאישי-ביןהבדלים 

עם  דודסון ייחודי-ירקסלכל אדם עקום הימלט",  או "היאבק תגובתלמשותף לכולנו במעבר 

סטרס ) שלושיא ה לביצועי חדשתעורר אדם א כלשהי סטרס רמת, . לפיכךנוחות משלו אזור

ניתן לראות זאת  .או לפגוע בו לשתקו ,אחראדם ל סטרס שלילידווקא  הוותל(, עשויה חיובי

יצרחו וייהנו בכל נפילה  מכורים לאדרנליןה הרים: מחפשי ריגושים בחוויית רכבת

 יהדקו לסתותיהם, שיעצמו עיניהםהמפוחדים  לסבב הבא, לעומתציפייה ב ,פתאומית

  .גם יחד ייהנוו, ואחרים יפחדו "עינוי"ה ימתינו בדריכות לסיוםו

                                                             
 Andrews & Wilding, 20102018;  al., etul Haq  Ahsan ;2000סגל ושמעוני,  60
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תגובת הסטרס שבין  אינטראקציהאישיים ב-הבדלים הביןהש ראיםמחקרים מ

 61:אחדים גורמיםב יםתלויביצוע לרמת/איכות ה

 לשאת את כושרה קובעים אתה נפשי חוסןו רגשית בשלות( 1)מבחינת:  אישיות האדם .א

מודעות, , גמישות, עצמית מסוגלות, עצמי דימוי, עצמי טחוןיבנבנים על ה, והסטרסור

אופטימלי ביצוע הו, כאתגר חיובינתפס הסטרסור , כך שפנימי שליטה מיקודו תושייה

-פרו תגובת סטרסל מובילותהמערכות תמיכה מבשלות זו מושפעת גם  .בתנאי לחץ

 שיתוף ,הגנה ואחווה מסגרתכ ,(tend and befriend) "טיפול והתיידדות" מסוגחברתית 

הישגיות, -תת, שלילי עצמי דימויו עצמי טחוןיב חוסר מו:גורמים כ, מאידך; הדדי ואמון

 של תחושות גבירוי שליליות אינטראקציות חברתיותכן ודאגנות נוקשות,  בדידות,

נמצא  .סטרס שליליל ויובילו ,עצמית מסוגלות-איו חששתלות, , וחוסר אונים קורבנות

בין ל סטרס במצבי אנדוקריניתהנוירוהמשפיע על התגובה  BDNF62 גנוטיפבין קשר גם 

סטרס כרוני, ב, מאופיין לחוץה הוא A טיפוס B/A:64 63אישיותי טיפוס( 2; )סטרס שלילי

כעס עוינות ותוקפנות, , רבה נמרצותחזיתיות, -רבשאפתנות, תחרותיות והישגיות, ב

 נינוחהוא  B טיפוס ,. לעומתורוח קוצרו תזזיתיות, בוטות, , זלזולציניותועצבנות, 

 נעמו ואינו הישגיפחות תחרותי ו, הליכות נעיםוסובלני,  סבלני, ורגוע מתון, שלוו

 סטרס הורמונירמות גבוהות של  A טיפוסבני צאו בקרב ממחקרים  .הסביבהצי לחמ

, דם לחץ וליתר כלילית לב מחלתל 3-2פי  סיכון גבוהו טיתתסימפיתר  תגובת, בדם

 אופטימיתנמצא שאישיות  :סימיתפ/ופטימיתאאישיות B; (3 ) לבני טיפוס בהשוואה

עצמית, ותורמת  סוגלותמלו התמדהל, תעוזהל, ופיזי נפשי חוסןל קשורה טיביתאק

( 4)-; ודומים םלאישיות פסימית בתנאי יחסיתלמימוש יעדים, ביצועים גבוהים ול

תנאי בדווקא  הגבוהאנשים מוחצנים ביצועים של הרמת  :תמוחצנ/מופנמתאישיות 

 לחץ.בצע בהיעדר יטיבו לימופנמים שאנשים , לעומת לחץ

 שיא ביצועיבקלות שיג י שימההמ רזיבהשולט  ומיומן אדם מומחה: ת המיומנותרמ .ב

חוסר ודאות ו-אי מיומנות,חוסר  ,זאת . לעומתטחוןיוב התלהבותמתוך  ,בתנאי לחץ

ּיּותחוסר  לצד, םבמיטב אינםהביצועים ו הם מלחיצים שימההמ דרישותשליטה ב  ְפנ 

 . מחשבתית גמישותלו ליצירתיות

מוטיבציה ב , אדם יבצע אותןהיטבמשימות פשוטות ומוכרות אם ה :כבות המשימהמור .ג

יזדקק  מוכרות שאינןו מורכבותמשימות  לביצועאולם לחץ גבוה, הכשהנאה גם בו

                                                             
 61  , 2017; Conway et al., 2015; Lazarus, 2006APA 
  62 rDerived Neurotrophic Facto-Brain 
  ;2013Olpin & Bracken, Friedman, 1977; Friedman & Rosenman, 1974 ;2007פולק, -וליצקר 63  

-רצף נקבע עלבמיקומנו ניהם, כך שנמצאים בקצוות של רצף. ברובנו קיים שילוב בי B-ו Aטיפוסי  64
 .Bאו  A מאפייני טיפוס נו, באם מינון גבוה יותר שלשלפי התכונות הדומיננטיות 
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ת מעבר לנקוד ;אופטימליריכוז לו  שתאפשר לחוצה לאסביבה שקטה ולדווקא 

  יעילות הביצוע. תרד עוררות מסוימת/סטרס

 יכרונ סטרס של אותיותהברי ההשלכות

פרץ אנרגיה ה ויתושי מזמנתכ ,לקיומנות חיונימועילה והימלט"  או תגובת "היאבקאומנם 

במתחים  נתוןהגוף שכאולם , הנפשיתוהפיזית שלמותנו על  המאיימיםסטרס  במצבי

, הנוירואנדוקריניתמערכת החירום  שליתר  עומסבו כוננות מתמדתב ,לאורך זמן נצברים

  .עלול להיפגע טבעיהתפקודו ו ביומשא מידלדלים

או  ותלסטרס, ישיר ותהבריאותיות מיוחס מבעיותינו 90%-לאור העובדה שכ

מזיק ו גוףל לרעל המטפטף בשיטתיות הכרוני חוקרי סטרס מדמים את הסטרס, בעקיפין

ת פיזי שחיקהתשישות ובבבשיבוש מנגנוני ההומיאוסטזיס,  יםמתבטא נזקיומערכותיו. ל

כרוני מחיר הסטרס גובה הבכך  .פורה ויעילד ויכולתנו לתפקבויאותנו , בפגיעה בברתונפשי

חשבון  על , אבלמועדפיםה לאיבריםו משאביבשעת סכנה מופנים שהרי , מהגוף כבד

כשהמערכת החיסונית מדוכאת ונחלשת  בפרטמערכות הגוף,  שאראיזון של בריאות והה

 . שלו הטבעיים נפגעים מנגנוני ההגנהו

המזיקים  רדיקלים חופשיים כתוצרי לוואיבגוף נוצרים השוטפים  םתהליכיאומנם ב

-)אנטי חמצון נוגדיבאמצעות טרול שלהם מנגנון נ  פועל בריא הבגוף ולם א לתאים,

עקב סטרס כרוני, תזונה לקויה, עישון, זיהום אוויר או תרופות , מאידך. אוקסידנטים(

 לכיוון של הצטברות חמצוןהנוגדי ו חופשייםה רדיקליםהשבין מאזן יופר ה ,מסוימות

כתוצאה מכך  .יהם ולנטרלםלהתגבר על יצליחוהחמצון  נוגדימבלי ש ,רדיקלים חופשיים

 ,מזיק לתאי הגוףה 65חמצוני סטרס( 1) :שכיחות מזיקות שלוש תופעות בגוף ותתפתחמ

תגובה ( 2; )עור והתקמטותו(ההזדקנות  דוגמתכ) מותםעד כדי הזדקנותם מאיץ את 

החיסון מגבירים ייצור ציטוקינים המעודדים התפתחות  מערכת תאי 66:דלקתית כרונית

כאב, נפיחות ומופיעים מיקרואורגניזמים, רעלים וסטרס,  מוגובת הגנה לאיומים כתכ דלקת

נזק  התחוללעלול לכרונית,  אהידלקת כשה, אך זו מרפאהואדמומיות. אומנם הגנה טבעית 

הפרעות ו תנגודת לאינסוליןהשמנה, , דם לחץיתר  כוללתה 67מטבולית תתסמונ( 3)-; ותאי

 מצע יוצרותאלו ת תופעו .סוכרתול דם כליגורם סיכון למחלות לב וכבמטבוליזם השומנים, 

המחלות  .נפש-ברמת גוף סטרסל קשורותה מחלות כרוניותתסמינים ולהתפתחות פורה 

                                                             
 ;et al., 2017; Goldkorn et al.,  FurukawaChen et al., 2015; 2013מד, -; אי2012אל ופרי,  בר 65

014 et al., 2 Zuo., 2010; Reuter et al Megson et al., 2013;2014; Li et al., 2013;  
66 et al., 2010 Arnson  et al., 2010; Reuter Li et al., 2013; Powell et al., 2013; 
67  2007 al., et Vogelzangs 2010; al., et Pyykkönen 2017; al., et Furukawa 

https://www.physiology.org/doi/abs/10.1152/ajplung.00330.2013
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, ולכן תנויכל אחד מאגנוטיפ הייחודי לב מוכתבתה "חוליה החלשה"ב מופיעיםוהתסמינים 

  .באים לידי ביטוי שונה מאדם לאדםהם 

 של קטגוריות ארבעל למיין יתןנ בריאותנו על סטרס של השלכותה מגוון את

-בו אבל ,טרסבס מקורם מנםואש כך ,שלילי קסמים מעגל מנגנוניב פועלים רובם ,םתסמיני

  :יםאפשרי לחץ תסמיני להלן .הסטרס את יותר אף םמיעצימה יםסטרסור גם הם בזמן

ולפרוק  )לכאורה( , כדי להירגעומצוקה במצבי לחץ: יםמזיק 68יםהתנהגותי תסמינים .א

 הרגלי כדוגמת, ולנטילת סיכונים בריאותית להתנהגות לאנוטים אנשים , מתחים

 דילוגל"נשנושים" או לו פוד-לג'אנקמזדמנת ולא מודעת,  האכילנטייה ל :לקויים אכילה

 הפרעות ואף ,מתוקיםל השתוקקות/התמכרות מופרזת,ו רגשית אכילה ,על ארוחות

 סיגריות עישון אלכוהול,) פסיכואקטיביים חומריםל תוהתמכר מסוכנת, נהיגה ;אכילה

 ואף לקניות ,פורנוגרפיהב לצפייה ,מוגן לא מיןל ולסמטרפון, לאינטרנט ,(סמיםו

מנגנוני הגנה רגרסיביים,  משמשות אלוויות נהגתה .גופנית פעילות זנחתה תוך ,לעבודה

 נחמהלו פיצויל ,של חוסר שליטה" רגשי "בורכיסוי ל, מהמצב המלחיץ מעין בריחה

קוהרנטיות חוסן והתחושת הכשבפרט  ,סטרסה בגיןלכאורה על האנרגיות המידלדלות 

 לחץ תסמיני ;שליטה בתחום זמין אחר שיגיםכך מבבסטרסור, ואין שליטה כשו נמוכה

עימותים במערכות תוקפנות, , ותוהפכפכ ותעצבנ, זעם פרצינוספים יכולים להיות 

אנשים השרויים . הזנחה אישיתאו  התבודדותכסיסת ציפורניים, בכי, גמגום, , יחסים

ולהקלה על תסמיני הסטרס, אולם  ליטול תרופות להרגעהגם נוטים  כרוניסטרס ב

הנזק  ם, עגתית של מינוני התרופותהתמכרות המלווה בהעלאה הדרה להתפתח עלול

 נחיותהמ התעלמותאו ותיהם הבריאותיות בעי תמאפיין נוסף הוא הדחק. בכך הכרוך

 .מחלותהתסמינים וה מוחמריםובכך  רפואיים, טיפוליםממבדיקות ו ,רופאה

 פיזור אובססיביות, ,וטורדני חרדתי מחשבתי עומס גוןכ, נפשיים-תסמינים קוגניטיביים .ב

 בעיות , בפתרוןבחשיבה מסודרת ,מיקודבו ריכוזב םקשיי, כחנותוש לבלבו ,נפש

 .שליליות מחשבותו פסימיות ,שיפוט לקויהתלהבות, עניין ואובדן חלטות, ובקבלת ה

 ישותרגיתר,  דאגנות 69,דיכאון, וחרדה פחד מועקה, תחושות גוןכ, תסמינים רגשיים .ג

חוסר  ,רוח קוצר אונים, חוסרן, טחויב חוסרקורבנות,  ריקנות, תסכול,הססנות,  ,יתר

, ירידה בחשק המיני ,תיאבוןאובדן , התפרצויות זעם ,רגשית יציבות ואי שקט

 .אימפוטנציה בקרב גברים

                                                             
Collado et al., 2014; Udonwa & Iyam,  ; Borderías et al., 2015;, 2017APA ;2008פייסל וחאלד,  68

2015; Ulrich Lai et al., 2015  
69 Yang et al., 2015Rebar, 2014; et al., 2014;  Monroeet al., 2018; Denton et al., 2014;  Ahsan 
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נפש, לרוח ולהקשר שבין הגוף לרגשות, לאור : יםפסיכוסומטי גופניים-תסמינים פיזיים .ד

 :, כגוןגוףמערכות הכל ב פיזיולוגייםתסמינים במשתקפת  תידרדרהמבריאות ה

 ארוכתפעילות אדרנלית לאחר שמוצו משאבי הגוף ב ,והיעדר אנרגיה , חולשהתשישות

 ,הפרעות שינה )אינסומניה( ופיעעלולות לה ;התמודדות מול הסטרסוריםעת הב שנים

תפקוד לקוי של בלוטת  ,כאבי ראש כרוניים, סחרחורות ובחילות ,מיגרנותכמו גם 

ארגונומיות  בעיות או יובש בגרון ובפה ,וורוןיו חהסמקה א הזעה מוגברת, ,התריס

צוואר באגן ובבטן, גב, ב יםמתח קבוע וכאב. תופעה שכיחה היא יםשריר/שלדב

, נשימה קוצר ;נימול ברגלייםו רעדשרירים,  כיווץחולשה בעורף, וכתפיים תפוסים, 

 הדםהדם ובקרישיות  עלייה בלחץ ;עומס בסרעפת, שטחית ומאומצת ,נשימה מואצת

עלייה  ;ואץמ דופקבו חזהם בכאביהמתבטא ב לעומס יתר בלב ולנזק בתפקודו, תהגורמ

, דלקתיותתגובה החיסונית, דיכוי ה ;בדם כולסטרולה, הטריגליצרידים וזברמת הגלוקו

כאבי  :במערכת העיכול שיבושים )כגון שפעת(; ליותאולמחלות ויר רגישות להצטננויות

השמנה וכן  71שבמעי 70מיקרוביוםאוכלוסיית הנזקים לו, צרבתשלשול, עצירות, בטן, 

בעיות  ,תכופההטלת שתן המחקר בתחום מתייחס גם לתופעות של  72)בעיקר בטנית(;

וחריקת  , נשירת שינייםכאבי שיניים, נשירת שיערו (, פריחה)פסוריאזיס, אקנה עור

 ים.נוספ סטרס , כתסמיניבשינה שיניים

 סטרס-שורותקמחלות כרוניות  :בטווח הארוך

מהווה זרז להיווצרות מחלות כרוניות תסמיניו מהסטרס ומ הנובעחוסר האיזון הפנימי 

 אי לב, תעוקתכלילית:  לב מחלת) 74דם כליו מחלות לב :העיקריות שבהןו 73"מודרניות"

איזון ברמת חוסר  מוחי, שבץ 75,דם לחץ יתר ;(הלב סדירות בקצב אי ;לב לב, התקף ספיקת

סוכרת  מרתטריגר להכ)סטרס  2 מסוג 77סוכרת; מסוגים שונים 76סרטן בדם; הכולסטרול

תסמונת מחלת המעי הדלקתי, , קיבה )קוליטיס, כיב מחלות בדרכי העיכולסמויה לגלויה(; 

שמשאבי הגוף מופנים מתפקודים כמצבי סטרס, ב ;וכליות כבדמחלות ו, (רגיזה מעיה

                                                             
 Alou et al., 2016; Bharwani et al., 2016; Harmelin et al., 2016; Mayer, 2016; 2017אלינב,  70
במעיים ותורמים לבריאותנו ולהתפתחות גופנית  מכלול המיקרואורגניזמים החיים בסימביוזה 71

תקינה. הנזקים יתבטאו בדילול אוכלוסיית החיידקים ה"טובים", כך שישובשו תהליכים מטבוליים 
 חיוניים ותהליכי גדילה וחיסון, ויתפתחו חיידקים פתוגניים )גורמי מחלה(. 

 .טני, בעיקר שומן ב  הקורטיזול )הורמון הלחץ( אחראי להעלאת כמות תאי השומן בגוף 72
73 Azuma et al., 2015; Faresjö, 2015; Huang et al., 2018; Lundberg, 2005; et al., 2010; Arnson 

Miller et al., 2011; Schut et al., 2014; Smyth et al., 2013 
74 t al., 2014; Buckley & Shivkumar, 2016; Boylan et al., 2016; Chomistek et al., 2013; Denton e

et al., 2013; Netterstrøm et al., 2012Megson  et al., 2012; Diène, 2012; al., etSauder   
75  2014; Gooding et al., 2015Dolezsar et al.,  2012;et al., Carroll et al., 2014;  Awosan 
76  Advani et al., 2014; Dicks et al., 2015; Goldkorn et al., 2014; Powell et al., 2013 
 Carolyn et al., 2015; Maksimovic et al., 2014; Mozaffarian; 2018האגודה ישראלית לסוכרת,   77

, 2015.Siddiqui et al 2010; ,.al et Pyykkönen 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875213611002993#!
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תהליך מואץ להיאבקות/הימלטות, אל איברים החיוניים  (כמו בניית תאים) שגרתיים

דיכוי בגם תהליך זה מלווה  .מואטת ההתחדשות הגופנית והנפשיתותאי הגוף של ההזדקנות 

מחלות ו אלרגיות, אסתמהדלקות זיהומיות, המערכת החיסונית, ולכן עלולות להתפתח 

 ,פיברומיאלגיהשגרתית,  מפרקים דלקת ,ניוון שרירים, שרירים כרוניים כאבי ;אוטואימוניות

סטרס עלול לפגוע ה מסוימיםמצבים ב ;אוסטאופורוזיסומחלות עור )פסוריאזיס, אקזמה( 

 ;אלצהיימר ופרקינסון מולגרום למחלות ניווניות כגם ולצד מיגרנות כרוניות  ,במוח

בכניסה  סדירות וסתית, קושי-אי תפקוד המיני,וב שיבושים הורמונליים במערכת הרבייה

, לידת עת טרםב לידהבמהלך ההיריון או פגיעה אף  ייתכנוסטרס קיצוני מצבי ב .ןלהיריו

  .בוכים בהתפתחות המוחית של העוברתינוק במשקל נמוך או סי

אולם , יכולות לנבוע מסטרסמחלות ה : אומנםשלילי מעגל קסמים כאן משתקף גם

גביר המ סטרסור המהוו )לרבות תהליכי האבחון והטיפול( בחיי האדם נוכחותוו עצם החולי

  .פיזיהנפשי והסטרס את האף יותר 

  עם הפנים קדימה

סקירה זו של המחקר  , "Without stress, there would be no life"78לדברי סלייה גם אם

יש פעת הסטרס ממדיה העצומים של תול האישיים, ולסבל למצוקה מעברש מנכיחה בתחום

ידי -על כינויה ומכאן ביצועים,ב ירידהבו שחיקהב כלכליות-בריאותיות-ברתיותהשלכות ח

 ". עשרים ואחת"מגפת הבריאות של המאה ה ארגון הבריאות העולמי

ּיּותכ חיים"/"איזון עבודההוגדר היעד כבר בשנות התשעים  נפש לניווט וה גוףשל ה ְפנ 

כיבוד ו וגופני נפשי חוסןטיפוח  תוךביצועים, העילות יהחלטות ולאתגרים ומושכל של 

 לאור .שאת ביתרכיום נדרש  על כן הואו ,לא הושג זה יעד ולםא, צרכים וערכים אישיים

הבעיה הולכת ומחריפה הסטרסורים שהוזכרו, השלכותיה על וההתפתחות הטכנולוגית 

ל ניתן להמליץ ע, התמודדות עם מגפה זוכגבר לממדים כאוטיים. תתלך ואך ונראה ש

  :הארגוניתברמה האישית ו שלהלן, מהלכיםה

  ברמה האישית

חיוני לקיומנו ה אינסטינקט הישרדותי טבעי ואההימלט"  או "היאבק מנגנוןשהביננו ב

 לפיכך,. תויעמת אאו להת , להיפטר ממנולהתגבר עליו יכולתנובאין ולרווחתנו, הרי ש

"מערכת יחסים  ומיעיצור ליהיה נכון ל הסטרס, לאור מודעותנו לנזקים הבריאותיים שו

להשקיע דווקא , ותחושות שליליות שואבות אנרגיהבהתמקד בבעיות ולמ להימנע ,"בונה

נקודות החוזק את ת נפמממוטיבציה מנטלית,  מגבירה זוגישה . םבפתרונות ובהשגת

הנסיבות ש במקרים גם. שליטה במתרחש בחיינו ידיאותנו להמניע כוח ההאישיות שלנו ו

                                                             
78 ; Sincero, 2012 ye, 1936Sel 

http://www.fibromyalgia.co.il/booklet.html
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 ינובתגובותמיקוד שליטה פנימי, לשליטה שיטות  נקוט, עדיף לידינוב ןאינ ותהמלחיצ

 הסטרסורלהפגנת עוצמה מול שיגרמו והן הנפשיות, הרגשיות, ההתנהגותיות והגופניות 

 ויחשלו את גופנו ונפשנו מפני הידרדרות במדרון הבריאותי החלקלק בגין הסטרס. 

היא שהאחריות  העל-גישת, אדםכל ייחודי לאישי הון הדודס-ירקסבהינתן עקום 

 - בחיינו צבי סטרספרש ונייחס משמעות למשבו נאופן לרבות הנו, יבידהיא לבריאותנו 

שלנו  אזור הנוחותל שינותבומועיל,  , מדרבןאתגר חיוביכ אוומתסכל,  מזיק איוםכ אםה

גמישות הפעלת  ידי-. עלינווליכולות פנוגומתרחש בהקשבה לערות ומודעות עצמית, תוך מ

, מתאימותהבפרופורציות , מתח יוצריאירועי חיים נו ליתובתגוב מחשבתית, רגשית ונפשית

איזון בין נוכל להשיג  - סיפוקלו מלאותלשלמות, להגשמה עצמית, למבוקרת חתירה כמו גם 

כת המערלפעילות אופטימלית של פורייה תשתית  ניצורכך  .העבודה לשאר תחומי החיים

 . לגוף ולנפש ומקדם משאבים ותפקוד מיטבי חיזוקשתעודד , שלנו יתטתסימפאראהפ

הפוך ננגדנו, ולא  ך שיפעל למעננוהסטרס, כמושכל ואפקטיבי של ניהול באמצעות 

 ויסות רגשי באמצעות ,והעצמה נטרול מתחים אל עבר השלילי קסמיםהמעגל  כיוון את

 מחלותשל  מניעה ראשוניתל, הסטרסניהול ם לדרכירבות ה .יפה שעה אחת קודםו ,יעיל

, למען הפרודוקטיביות ולריפויים כרוני סטרסקשורים לכרוניות ותסמינים פסיכוסומטיים ה

 שתתחשבבגישה המשלבת גוף ונפש, אורח חיים בריא, עלינו לאמץ בעיקר  . המיטבית שלנו

, תיותתזונה, תנוע ו:איזון הפנימי, לבריאותנו ולרווחתנהשמירה על הנדרשים לרכים בצ

דרכים להלן ומימוש עצמי.  מודעותמשפחתית, -, תמיכה חברתיתנפש רגיעה ושלוות

 79:נבחרות

 :והנפשגוף לבריאות הלהפגת סטרס, שעות(, שכה חיונית  7-9) מספקת ורצופה 80שינה .א

חידוש מלאי האנרגיה, לניקוי ללהרגעה מרעשי היום שחלף ולהסדרת ההומיאוסטזיס, 

דוש ים שנצברו בשעות הערות )המערכת הגלימפטית( ואתחולו מחדש, לחיהמוח מרעל

 ך היוםשבמ עצביים בו )פלסטיות המוח(, לעיבוד המידע שנצבר-ביןזוק קשרים וחי

לצמיחה, לשיקום ולחידוש הורמונים ותאים )בהשפעת הורמון וכן בזיכרון, אחסונו ו

ונעים צור ציטוקינים המחיזוק המערכת החיסונית )יילהגדילה המופרש בשינה(, 

לאור  שריפת שומן. ה שלהורמוני הרעב והשובע והגבר בין מטבוליזיהומים(, ולאיזון 

ליצור סביבה מקדמת שינה, שקטה יומלץ איכותה,  שיפורשם חשיבות השינה ול

                                                             
 79 et al., 2010; Pyykkönen Olpin & Bracken, 2014;2018; Menezes,  , 2013; de Almeida &AIS 

    Singh, 2016; Stranks, 2015; Yau & Potenza, 2013Samaha & Hawi, 2016; Rebar et al., 2014;  
 2008; פריקון, 2007פולק, -וליצקר ; 2016הראל,     
 80 Thomée et al., 2011Faraut et al., 2012; Palesh et al., 2007;  2006; al., etCropley  
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)סמרטפון, טלוויזיה,  81פייה במסכים אלקטרונייםמצ הימנעצמצם/לל, ותאורה ונטולת

 ינה.שבסמיכות ל טאבלט(

הימנעות/הפחתת מזונות מעובדים  מאוזנת, מגוונת ומותאמת אישית: 82,תזונה נבונה .ב

)ארוזים, עם רשימת רכיבים( ומטוגנים, עתירי סוכרים, מלחים, שומני טרנס )שומן 

לא ו גולמיים ולחלופין: העדפת מזונות טבעיים .מזיקים צמחי מוקשה( וצבעי מאכל

רים באבות מזון, בסיבים תזונתיים, בנוגדי העשי, רשימת רכיביםללא  מתועשים,

עוף, בשר, דגים, ביצים, ירקות ופירות במגוון  :למשלובמינרלים,  83חמצון, בוויטמינים

, מסודרות הרגלי אכילה: ארוחות .מספקת ת מיםושתיי, צבעים, קטניות, אגוזים וזרעים

צמצום עות/הימנ, (תורמת לוויסות סטרס במהלך היום)ארוחת בוקר מזינה לרבות 

העדפת בישול, אידוי טית, ילעיסה א, אכילה מתונה ומודעת )לא רגשית(, "נשנושים"

 .גופנית סדירה פעילותשל שילוב כל זאת ב ;נועל פני טיגו של המזון והקפצה

פעילות אירובית  ,מהנה ומרגיעהדקות בממוצע ליום(  30-)כיומית -םיו 84פעילות גופנית .ג

זאת  .מחול, רכיבת אופניים או אתלטיקה, פילאטיס וגינוןכגון הליכה, ריצה, שחייה, 

)תרגילי כלשהי תנועתיות בקטיעתה מדי חצי שעה ו משך הישיבה םוצמצבמקביל ל

גבירה זרימת דם לכל מהגופנית פעילות ה. כאחד לגוף ולנפש , שהינה חיוניתמתיחה(

מעלה את רמת בזמן -סטרס ובוורידה את רמת הורמוני המ 85,חלקי הגוף, לרבות המוח

 . שינהאיכות המיטיבה את  אףו 86,("הורמוני אושר"האנדורפינים )

משאר התמכרויות מזיקות, תוך מצריכה מופרזת של אלכוהול ו ,הימנעות מעישון .ד

 .הןבהקשר ל הגברת השליטה וקבלת החלטות אחראית

, יבמצבי שינו. ובתגובה כלפיה מאיימתכ שאנו מפרשים בניתוח סיטואציה ויסות רגשי .ה

, או עוינתו הימנעות מתגובת סטרס לחוצה, כעוסהחשוב לסגל  ,או פגיעות ודאות-אי

כנבואה המגשימה  עמיק את הסטרסמהדבר  ,על התשישות המנטלית שלילימדיאלוג 

, סטרס בגישה חיוביתאת הללמוד כיצד לנהל יש לחלופין, . מעגל קסמים שלילי() עצמה

תוויות חיוביות  להדביק/להצמיד, לאה"(יש )"חצי הכוס הממה שוב בטוב להתמקד

                                                             
 , אשר המלטוניןהורמון כב את ייצור הנפלט מהמסכים פוגע בשעון הביולוגי ומע כחולהאור ה 81

 .מסייע להפגת הסטרס, ולכן דלקתי ונוגד חמצון יעיל-בהיותו אנטי וני לשינה איכותיתחי
 anagement Society, 2014 MSingh, 2016; Stress  2012; al., etSauder; 2007 פולק,-יצקרול 82 

West, 2016; Yau & Potenza, 2013  Valvano, 2018;Udonwa & Iyam, 2015;  
, חומצה פולית, אשלגן, ברזל, מגנזיום ונוגדי חמצון המנטרלים רדיקלים חופשיים 12B, 6Bויטמינים  83

, סלניום, 10Qקרוטן, קואנזים -, פלבונואידים, בטאA ,C ,Eסטרס חמצוני: ויטמינים ומגנים מפני 
 אבץ, ליקופן.

& et al.,Kilpatrick 2018; Katzmarzyk & Lee, 2012; Menezes,  de Almeida ; 2007 פולק,-וליצקר 84
Vásquez et. al.,  ;2015 et al.,Teychenne ; Rebar et al., 2014; Moore Greene et al., 20122013; 

2014 
 קוגניטיביים.הרים ושיכהפעילות גופנית מסייעת לגמישות המוחית, לחדות הזיכרון ולשאר  85
 מרמתם במנוחה, תורמים להנאה, למצב רוח מרומם ולשיכוך מתח וכאב. חמישה רמתם בדם פי 86
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בחשיבה , תוך דיוק ושלמות עם צו הלב , למחשבות וליכולות,אמונותל ,תחושותל

תכנון כמו גם  אתגור אישי,ו העצמה .גמישה ויצירתית, בדיאלוג פנימי בונה ומקדם

  .יסות הרגשיוהוו כלים תומכים לוי אופק לפיתוח אישי ומקצועי

 רשימת משימות, היום בשליטה ובנינוחות תכנון יעיל של סדר :אפקטיבי ניהול זמן .ו

 שתתאים ללוח הזמנים וליכולות, תוך הימנעות מדחיינות ומהערמת משימות מעיקה;

 .ללא הסחה ממשימות מקבילות, נוכחות מלאהמיקוד ובביצוע כל משימה בנפרד, 

  .משימותאחריות ל ביזורו האצלת סמכויות .ז

 ;התנדבותנתינה וואדיבות,  , סליחהחמלה, לזולת שותרגי, אינטראקציה חברתית .ח

תמיכה אהבה, חיבה וקבלת ל הסכמה/פתיחותו יםמעיקדברים שיתוף אחרים ב

 (.המפחית לחץהאוקסיטוצין הורמון את רמת  עלהחיבוק מ) משפחתית/חברתית

וממחשבות  מלחצי החיים)ולו לכמה דקות( להפוגה רגעית ו הירגעותל זמן פינוי .ט

זמן איכות ל ,מאוזנת ושלווה לערנות נינוחה,להתבוננות עצמית, , מטרידותשליליות 

חידוש לו אלקטרוניים וממסכים התנתקות מהסביבהללעצמנו, למשפחה ולחברים, 

 לגוף ולנפש המסבים שלווה, הנאה ונחת, מלהיביםותחביבים  פעילויות פנאי .משאבים

פתרון בעיה סרט, צפייה ב, יםאו מאמר מעצ ספרקריאת  :למשללהפגת הסטרס, יתרמו 

, נגינהכתיבה, מחול, , יד-פיסול, מלאכתצביעה,  ציור, מנותית כגוןויצירה אמאתגרת, 

והשתחררות מחפצים  הבית/משרדסידור ואף , דיג, משחק ,יקהזמוהאזנה לאו  שירה

באווירה ם חבריעם מפגש יציאה לחופשה, טיול בחיק הטבע, . לא כל שכן מיותרים

 - מדיטציה :לדוגמה 87,רגיעההרפיה ול נוספות או שיטות, נפש תרחיבומ תמשעשע

מחשבה מסודרת, הרמוניה באונות המוח, למסייעת ל עצימת עיניים ונשימה מבוקרת

תפקוד תורמת לבכך , והחלפת מחשבה שלילית בחיובית ומרגיעהול יעילה וממוקדת

 ;נפשיתהולוגית והפיזייציבות לו יצירתיותלצלילות המחשבתית, ל, הקוגניטיבי

ניהול מצבי תודעה לונטולת שפיטה,  תשיטתי, מודעתמתבוננת,  קשיבות -מיינדפולנס 

 האפקטיביות התקשורתית,מגבירה את , בזמן אמת קשייםהתמודדות עם שינויים ולו

למודעות עצמית, לאיזון מנטלי ולוויסות ותורמת , אמפתיההו מחשבתיתהבהירות ה

דמיון או שיטת  הרפיה מנטלית, רגשית או פיזית,ית עמוקה, נשימה סרעפתיוגה, ; רגשי

 שיבחרויש  במהלך אירוע מלחיץ;להחזרת השליטה והתחושות החיוביות  יוצר/מודרך

 לנטרול רגשות שלילייםשחרור רגשי ב או , אוטוסוגסטיהצ'י, ביופידבק קונג, טאי צ'יב

ולאחרים , בכיאו  ור, הומ)"שיחת נפש"( כתיבה, דיבורבאמצעות  ולהבהרת בעיות

טחון יולתחושת ב ככלי מסייע לרגיעה השפע בחייהם על ודיהאו התימצא התפילה 

 ומלאות.

                                                             
 87 iscombé & Gaylord, 2014G-Cherkin et al., 2017; Corlis, 2017; Fjorback et al., 2011; Woods 
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 ה הארגוניתברמ

לשיפור ייזמו מהלכים מומלץ שארגונים ומוסדות , סטרס חיוביבהטמון לאור הפוטנציאל 

הסטרס,  ישורשעומק של  הבנתל ,םהעובדיל חיים/עבודה איזוןה להשבתו האקלים הארגוני

  :להלןכ, קדמיםלכיוונים יצירתיים ומ וולרתימת ולוויסות

ריאליות דרישות  הגדרת ,טכנולוגיים-הארגוניים העבודה תכנון תנאיומדיניות  גיבוש .א

שתגביר , תוך הקצאת משאבים ותיאום ציפיות, באווירת אמון והעצמה, השגה ברותו

תמיכה  ותעודדבות לארגון, עצמית, שייכות ומחוי תחושת מסוגלותבקרב העובדים 

 .חברתית ולכידות צוותית

וגמישות  אישי שליטה אוטונומיה, מרחבתחושת  יםלעובדשיזמנו תכנון משרות  .ב

  .לעבודה מרחוק

ה סדנאות להקניית כלים להתמודדות עם לחץ ולהפגת מתחים, באווירו ייעוץ אישי .ג

  .שיאתגר ללמידה ולפיתוח מקצועי ואיו וטיבציהשתעודד מ מעצימה

 פריקת מתחים. לחופשות תקופתיות לריענון ושל תכנון עידוד ו .ד

, )נפשית ופיזית, גם מבחינה ארגונומית( נוחההוגנת ובריאה, סביבת עבודה לסיכום, 

גם תפקוד מיטבי  תקדם, עובדכל  ובחוזקות של תויכולגורמים האישיים, בשתתחשב ב

זון פיזי ומנטלי בקרב העובדים על אילשמירה שכזו תהווה השראה  ה. סביבבתנאי לחץ

כל  .ותחלופתם םיעורי היעדרותש, תםחיקותתרום לצמצום ש, האישית ווחתםלקידום רו

עצימו י ,עשרים ואחת"ה הבריאות של המאהמגיפת "כ הסטרס עםאלו יסייעו בהתמודדות 

הפרט ברמת  בריאותהוהנפשי  חוסןאת ה במיוחדו, והתפוקה הארגונית פריון העבודהאת 

  .כאחד חברהוה
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