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  ק צ י רת

  

 רקע

שימוש לרעה  הבחברה המערבית היאהחברתיות והבריאותיות אחת הבעיות 

� את מצב התודעה וגורמי� נזקי� בריאותיי� אקטיביי� המשני  בחומרי� פסיכו

�יותר ,התמכרות מתחילה בהתנסות. וחברתיי� קשי נמו!   וככל שגיל ההתנסות 

יותר יותר והסיכוי להתמכרות גבוה  מאחר  .ההסתברות לשימוש בסמי� גבוהה 

בני הנוער ביה בשיעור המתנסי� בסישהממצאי� מעידי� על על ישראל מי� בקרב 

 ומשאבי� רבי� מושקעי� כא� המודעות לבעיה עלתה ג� ,שני� האחרונותב

תוכניות המניעה מיושמות .  בגיל צעיר� שמומל0 להתחיל בה,בתוכניות מניעה

בני נוער בסיכו� גבוה ו,באוכלוסיות רחבות �  ללא הבחנה בי�  נוער בסיכו  , נמו!בני 

נוער   הנמצאי� בסיכו� גבוה לשימוש בחומרי�  ,בגילי� צעירי�ולפיכ! איתור בני 

� .  חשוב במיוחד,ממכרי

 13    12המחקר עוסק בפיתוח כלי שמטרתו לזהות באוכלוסייה צעירה של בני 

זו . בסיכו� גבוה לשימוש בסמי�שנמצאי� מתבגרי� קבוצות  בישראל גיל  בקבוצת 

נטייה  את ה,למעשה, שכיחות השימוש בסמי� עדיי� נמוכה ולכ� הכלי מודד

  .לשימוש בסמי� בעתיד) הפוטנציאל(

שה� דיווח עצמי ואיסו*  , מקובלי�הכלי� הזו של פיתוח הכלי נעשה בגישה שונה מ

 �. חברתי ואישיותי, פיאדמוגר  כגו� רקע סוציונתוני� רשמיי� על גורמי סיכו� ידועי

  נות השלכתי  מבוסס על מבח� תמוהוא. מתחו� הפסיכולוגיההוא פותח שהכלי 

גבוה לשימוש  ומנסה להתמודד ע�  שתי בעיות מתודולוגיות באיתור בני נוער בסיכו� 

� רצייה ה שלסובלת מהטיומדידה הנעשית באמצעות דיווח עצמי    האחת : בסמי

, ולהתנהגות שהיא עברה על החוק אופיינית במיוחד לגיל ההתבגרותשהיא  ,חברתית

ות פוטנציאליי� לשימוש בסמי� כאשר שכיחות  של דפוסי התנהג�מדו א   אחרתוה

 �נעשה באמצעות קבוצות ) ת"מב(פיתוח מבח� התמונות . נמוכההיא השימוש בסמי

�ונבדק בשני מחקרי�  מקדימי  �המבח� מבוסס על ההנחה . מיקוד של מתבגרי

ופיתוי להשתמש בסמי� משקפת את    שהתגובה לתמונות המתארות מצבי לח0 

ו, יכולותיו ינהג במצב האמיתי, עמדותי    ,רצונותיו וכוונותיו של הנבדק וכ! אכ� 

י   את הפוטנציאל לשימוש בסמי� ולא את אפוא  הכלי מודד .קלע אליויכאשר 

 . השימוש  עצמו

   

 : שלבי המחקר

� )2;  בניית הכלי בקבוצות מיקוד של מתבגרי�)1: המחקר כלל מספר שלבי

� שכלול הכלי )4; בקבוצת תלמידי� מחקר מקדי� )3 ;התאמת כלי תיקו* ידועי

לי התיקו* 3ְ  תיקו* הכלי )6;  מחקר גישוש בקבוצות מתבגרי�)5; והתאמת 

זיתלמידי כשל  ה יישו� הכלי באוכלוסיי)7; בקבוצות מתבגרי� נבחרות  . 'תות 
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  וכלי התיקו') ת"מב(מבח� התמונות 

בנוי מ ח0 להשתמש  פיתוי ולימצבשמתוארי� בה�  תמונות 20  מבח� התמונות 

�הציו� הסופי נקבע לפי סיכו� הניקוד . לעש� סיגריות ולשתות אלכוהול, בסמי

שמקבל הנבדק על תשובותיו לתמונות הבנויות בסול� סגור המדורג לפי ארבע 

 . 60עד  0   מ  כ! שהציו� המסכ� במבח� הוא בסול�,3 עד 0  מקטגוריות סודרות 

לה� סולמות רציפי� שהועברו ש ,קפי�ת שימשו שאלוני� קיימי� ומתו"לתיקו* המב

נועדו להערי!    , ההרפתקנות והסקרנות, רמת הרצייה החברתיתאת לבני נוער ואשר 

בפועל בסמי� ואת  בנושא הסמי�את השימוש   וכ� שאלו� על מאפייני� ,רמת הידע 

ו, פיי�אדמוגר  �  גורמי סיכו� כ הידועי� בספרות המחקרית ,אישיי�  �יבאישיותיי

 . מוש בסמי�והגנה לשי

  

  תיקו' הכלי 

יותר מאוכלוסיית היעד   כללה ו ,התיקו* נעשה באוכלוסיית מתבגרי� מבוגרת 

�בני נוער בגילי� 261במחקר נכללו . משתמשי� בסמי   בקבוצות מובחנות , 19 – 15 

�   בקבוצת סיכו� 189,  בקבוצת סיכו� נמו!41: ברמות סיכו� שונות לשימוש בסמי

ו  . השתמשו בסמי�שידועי� כמשתמשי� או ה בני נוער 31  גבוה 

 

  מחקר התיקו' � שלממצאיה

רגיש לזהוא ת "המבנמצא כי  בי�   שימוש ואישל  יהויכלי    שימוש בסמי� ומבחי� 

� שוני� של התנסות ופוסישלה� ד ,חקרש קבוצות המושל�  נמצא  .שימוש בסמי

  המחקר  וסייתת לדיווח עצמי על שימוש בסמי� בכל אוכל"בי� המב, מתא� מובהק

)r=0.62 p<0.001 N=236(עדות לתוק*  ה�התוצאות .  ובכל אחת מקבוצות המחקר

 למדידת שימוש ת הוא כלי מדידה רגיש"ומחזקות את הטענה שהמב מתכנס של הכלי

 � .כמו הדיווח העצמיבסמי

  נמצאה עדות : ת אינו מושפע מרצייה חברתית אוששה רק בחלקה"ההשערה שהמב

   א! בבדיקת הקשר ,ת בכל אוכלוסיית המחקר"מבל� רצייה חברתית לקשר מובהק בי

   המובחנות ,התיקו*מחקר ת בכל אחת מקבוצות "בי� רצייה חברתית לציו� במב

    בקבוצת משתמשיובהק לא נמצא קשר מ,ברמת הסיכו� וברמת הרצייה החברתית

 �. )p=0.05ובקבוצת הסיכו� הנמו! p=0.1 ((הסמי , ת המחקרבכל אוכלוסיי, נמצא)

  ככל : ת לציו� ברצייה חברתית"בי� הציו� במב, בכיוו� שלילי, מתא� מובהק חלש

יורד–ת עולה "שהציו� במב   בבדיקת ההשערה שיש מתא� .  הציו� ברצייה חברתית 

  נמצא שככל שעולה רמת ההרפתקנות כ!   ת לבי� הציו� בהרפתקנות"בי� הציו� במב

  , תכונת ההרפתקנותלת "תאמה בי� המבההשערה שקיימת ה. ת"עולה הציו� במב

נכונות להשתמש לבאופ� מובהק הקשורה כתכונת אישיות בספרות המחקרית הידועה 

המתא� . בות ע� ממצאי� קודמי�י והתוצאות עק,אוששה, שימוש בפועלל וסמי�ב

  ציו� בהרפתקנות הוא עדות נוספת לתוק* מתכנס של לת "בי� הציו� במבשנמצא 

בי� המבההשערה ש. ת"המב   תכונת הסקרנות לא אוששה לת "קיימת התאמה 

)p=0.1 . ( 
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נמצא מקד� אלפא ) האומד� למהימנות פנימית(ת "עקיבות בי� פריטי המבבבדיקת ה

  השוואת הציוני� י "ע ת" בבדיקת מהימנות המב. לכל אוכלוסיית המחקר0.89

�   ,)Test-Retest( בשני זמני� שוני� ובתנאי בדיקה שוני� ,שהשיגו אות� נבדקי

  . 0.85מתא� של התקבל 

  

  י�יישו� הכלי באוכלוסיית מתבגרי� צעיר

ב, ' בכיתות ז, תלמידי�1,830אוכלוסיית המחקר התבססה על   בתי ספר באזור 14    

נלווי�על  על מבח� התמונות והשיבוהתלמידי� . המרכז  � על רמת    שאלוני

   קשרי� ,דפוסי בילוי, �דמוגראפיי  סוציונתוני� , ידע על סמי�, ההרפתקנות

 , על השאלוני� בכיתותיה�השיבו התלמידי� .משפחתיי� וחברתיי� והערכה עצמית

�  . מראייני�צוות  החוקרת ובידי ואיסו* הנתוני� נעשה ,בשעות הלימודי

נתנו את הסכמת� אלה    מהתלמידי�15%  כ שסירבו להשתת* ואלה ,  שהוריה� לא 

   ,לא נכללו במחקר     בשאלוני�שהתקשו להבי� את הכתובאו במחקר 

כי הוצאו מעיבוד הנתוני� לאחר שנמצא5%  ו   �כ!  רבי� נתוני�לה�  חסרי

בתי הספר שהשתתפו במחקר והכיתות .  תלמידי�1,767נכללו חקר היישו� שבמ

כניות חינו! ו וברמת ההשקעה בתכלכלית  חברתיתבבתי הספר נבדלי� ברמה ה

 . מניעת שימוש בסמי�ל

  

 ר היישו� ממצאי מחק

(11 הוא , המערי! את הפוטנציאל לשימוש בסמי�,ת"הציו� הממוצע במב   טווח  

 בי� בתי הספר ובהקנמצא הבדל מ רגיל ANOVAבמבח�  .7.7 ע� סטיית תק� ,)59 0

  נמצא  איתור קבוצות בסיכו� גבוה באוכלוסיית מתבגרי�ב. )p=0.014 (ת"בציו� במב

�   מהתלמידי� בבתי הספר שנדג12.7%כי  ציו   גדיר  המ,ת"במב ≤ 18מו קיבלו 

�ולכ� ,פוטנציאל גבוה לשימוש בסמי  . יחסית לעמיתיה�בוהגסיכו� ה� נמצאי� ב 

לניבוי   בניתוח רגרסיה לוגיסטית רבת משתני� לבדיקת התרומה של גורמי הסיכו� 

�בילוי, פוטנציאל גבוה לשימוש בסמי היכרות , נמצאו שבעה גורמי סיכו� כגו� דפוסי 

 �וידע על סמי� בקשר מובהק משמעותית ע� פוטנציאל גבוה ע  �  משתמשי סמי

�וובהקנמצא קשר מ. לשימוש בסמי בי� מגדר  פוטנציאל גבוה לשימוש בסמי� בי�  

)p<0.005( ,�יותר לבני� ע כו� יחסי גבוה  . בסמי�תנסות ושימוש להלעומת בנות  סי

   בילוי ע� המשפחה מו כ,עיסוקי� בבית ובקרב המשפחהקשר מובהק בי� נמצא 

   לבי�, שה� גורמי מג�, )צפייה בטלוויזיה או בווידאו(בבית רב ובילוי זמ� 

רב. פוטנציאל לשימוש בסמי�ה משתני תו! התייחסות לכ!   במודל לוגיסטי 

שהתלמידי� נמצאי� בכתות בבתי הספר והוכנס למודל משתנה הכתה בבית הספר 

בי� ה, כאפקט אקראי   , לפיכ!. תלמידי� בתו! בית הספרלא נמצא מתא� מובהק 

בית הספר אינו אפקט משמעותי באוכלוסיית המחקר    מהתלמידי� 13% . אפקט 

בי� השתתפות בתוכנית מניעה, שהשתתפו בתוכנית מניעההשיבו   א! לא נמצא קשר 

�בי� רמת  מובהק חיובי  נמצא קשר,מצופהכ .לבי� פוטנציאל גבוה לשימוש בסמי

.r=0.46 p<0.001 (הפוטנציאל לשימוש בסמי�י� לבי� ההרפתקנות של התלמיד (   
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  דיו� ומסקנות

  פיתוח כלי מדידה של מבח� תמונות השלכתי נעשה במטרה לתרו� תרומה 

�פוטנציאל להתנהגות שיש בה סיכוני� בריאותיי� וחברתיי  ,מתודולוגית להערכת 

  החברתי של הנמצאת תדיר על סדר יומה , בקבוצת אוכלוסייה פגיעה וקשה למדידה

�רגיש וכאוב של שימוש בסמי המחקר נעשה במטרה לסייע לקובעי . ישראל בנושא 

  ר ותיאבברמת הקהילה ברמה הלאומית ולמבצעיה מלחמה בסמי� של מדיניות ה

   . תוכניות מניעה הולמותובפיתוחבסיכו� גבוה הקבוצה הנמצאת 

נעשה , ימוש בסמי�לש" פוטנציאל"עדר דר! אובייקטיבית אלטרנטיבית לאמוד יבה

 מודד מבנה או תכונה כלי המציי� עד כמה אפשר לומר שה,תיקו* תלוי מבנה

ת לדיווח "שהתבסס על הקשר של המב, לשימוש בסמי�" פוטנציאל"תיאורטיי� כמו 

זיהוי המשתמשי� בסמי� בקבוצה הידועה בשימוש  על שימוש בסמי� בפועל ועל 

  . בסמי� ובסיכו� גבוה

בי� קבוצות מתבגרי� המובחנות ברמות הסיכו� בשינעשה  התיקו*   טת השוואה 

 �ונמצא שהכלי מבחי� בי� אלה המשתמשי� בסמי� , )תוק* קריטריו�(לשימוש בסמי

�   כמו ,סמי�  רגיש להבחי� במשתמשי הכליא�. ואלה שאינ� משתמשי� בסמי

� ית נראה שיתרונו בצמצו� ההטיה של רצייה חברת, שמניחי� שהדיווח העצמי מבחי

גבוה לשימוש בסמי�בהקיימת בדיווח העצמי    קשר בי� ה. איתור בני נוער בסיכו� 

 �שימוש לפוטנציאל בהערכת הת מחזק את תוק* הכלי "ציו� במבלגורמי סיכו� ידועי

�  .  קבוצות מתבגרי� בסיכו� גבוה לשימוש בסמי�   ובאיתורבסמי

גבוה  אחוז מהתלמידי� בבתי הספר שנדגמו ונמ12.7האומד� של  צאו ע� פוטנציאל 

 �   תלמידי� צעירי� שלא התנסו או השתמשו בסמי�   יחסית לאחרי� לשימוש בסמי

 קרוב לשיעור המדווחי� על שימוש   בסיכו� גבוה לשימוש בסמי� בעתיד נמצאי� א! 

פידמיולוגיי� א לפי סקרי� ,בסמי� בגילי� גבוהי� יותר בבתי ספר תיכוניי� בישראל

ג� דווח על התחלת עישו� סיגריותש� שנעשו בעשור האחרו  �שתיית אלכוהול , בה

  . 12.5והתנסות ראשונית של סמי� בגיל 

 �  הכלי הוא תרומה חדשנית של הערכת הסיכו� לשימוש בסמי� בקרב מתבגרי

�ונוח לצעירי�, רגיש ואובייקטיבי, קל לשימוש: צעירי   מתקבל בחיוב , אטרקטיבי 

  ממת� חששות מפני חשיפה וכ! מצמצ� את , ולהעודד לשיתו* פעאצל מתבגרי� ומ

�בדיווח עצמי על שימוש בסמי   נראה שהכלי . השפעת הרצייה החברתית שקיימת 

כול לזהות באוכלוסיית מתבגרי� צעירי� את הנוטי� והמתכווני� להשתמש  שתוק* י

�י נוער שה� בסיכו� גבוה , לפיכ!. בסמי בנ  �  הכלי יסייע באיתור מוקד� של אות

כדי למקד בה� את , כלומר שלה� פוטנציאל גבוה לשימוש בסמי�, ת לעמיתיה�יחסי

  .המניעה

  

  

  : מילות מפתח

�מתבגרי� ; פוטנציאל לשימוש בסמי�; שימוש לרעה בחומרי� פסיכואקטיביי

�  .מבח� השלכתי; תוק*;  כלי מדידה; איתור וסינו�; הערכת סיכו�; צעירי

  

 ]: eb3[הערה
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  רקע כללי. א

בריאותיות המעסיקות גורמי חינו! ובריאות בעול� אחת הבעיות החברתיות וה

, ")סמי�", להל�(אקטיביי�   המערבי המתועש היא השימוש לרעה בחומרי� פסיכו

 �בחומרי� הללו נכללי� ). 71(הגורמי� להתמכרות ולנזקי� בריאותיי� וחברתיי

שא* כי אינ� בלתי חוקיי� ידוע שהשימוש בה� מסכ� את , אלכוהול וניקוטי�

וא* מעלה את ההסתברות לשימוש בסמי� , ות בכלל ובגיל ההתבגרות בפרטהבריא

.39,29(בלתי חוקיי� בעתיד  (  

אמנ� רבי� מתנסי� בשימוש בסמי� ורק . ההתמכרות לסמי� מתחילה בהתנסות

�א! נמצא שככל שגיל ההתנסות נמו! יותר כ! ההסתברות , מיעוט� מתמכרי

יותר והסיכוי להתמכ יותר לשימוש בסמי� גבוהה  .48(רות גבוה  (  

מדידה והערכה של היק* השימוש בסמי� כתופעה אפידמיולוגית בחברה 

 �כאשר נבנתה ,  בשנות השמוני�  ובישראל ) 21(המערבית החלו בשנות הששי

כוללנית ע� בעיות השימוש לרעה בסמי� והומל0 לערו!  תוכנית אב להתמודדות 

. 63(מחקרי� אפידמיולוגיי� בנושא  (  

ז  �נוער החלה להעסיק את יחד ע את התופעה של שימוש בסמי� בקרב בני 

�ובסו* שנות השמוני� כבר הוסקו כמה , החוקרי� עוד בתחילת שנות השבעי

סיגריות (השימוש בחומרי� חוקיי� : מסקנות כלליות מהמחקרי� שנעשו

בני נוער בישראל עולה על השימוש בחומרי� בלתי חוקיי�) ואלכוהול , בקרב 

היק* ; חשיש עולה על השימוש בחומרי� בלתי חוקיי� אחרי�והשימוש ב

השימוש בסמי� בקרב תלמידי� בישראל נמו! בהשוואה לאוכלוסיות מקבילות 

י נוער בעייתיי� ; של תלמידי� במדינות אחרות בנ השימוש בכל הסמי� בקרב 

עולה במידה רבה על השימוש בסמי� בקרב נוער ) נוער במצוקה, נוער מנותק(

.59(לומד  (  

הפועלת מאז הקמתה לבניית מאגר ,  הוקמה הרשות למלחמה בסמי�1988בשנת 

בנושא הסמי� בישראל    ). 56(מחקרי קבוע וארו! טווח 

 �בסקרי� של הרשות למלחמה בסמי� דווח על עלייה מתמדת בשיעור המתנסי

זו דיווחו על שימוש בס� .  1990ב משנת "י  'בסמי� בקרב תלמידי כיתות ז בשנה 

 נמצא שיותר 2001ובשנת , 9.3% דיווחו 1998בשנת , 6.6%חוקי כלשהו לא 

  מעשרה אחוזי� מבני הנוער דיווחו שעשו שימוש בלתי חוקי בחומר פסיכו

. 58(אקטיבי כלשהו בשנה האחרונה  (  

ולבניית תוכניות   � נודעת חשיבות רבה כבסיס לתכנו  �גיי לסקרי� האפידמיולו

גיל ההתנסות בסמי� מניעה לטווח ארו! במטרה לדחות    ). 61(את 

נמצא שתחו� המניעה הראשונית והערכת השפעת� של תוכניות המניעה התפתחו 

במרבית המחקרי� שנעשו בישראל בשני� האחרונות ממליצי� להתחיל ). 7(מאוד 

א! תהלי! הבנייה של תוכניות מניעה , )70, 69, 68, 54(במניעה בגיל צעיר מאוד 

  . ישומ� והערכת השפעת� ה� רק בתחילת�י, לגילי� צעירי� מאוד
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סקירה של מחקרי הערכה של תוכניות מניעה שנעשו בבתי ספר בעול� העלתה 

�בידע. שקיימי� ליקויי� מתודולוגיי� בביצוע המחקרי  �, מקצת� מדדו שינויי

עמדות בדבר שימוש בסמי� או כוונות שימוש בסמי� אחרי , מיומנויות חברתיות

ולא מדדו דפוסי התנהגות הפעלת תוכנית מ ואילו מחקרי� שמדדו דפוסי ) 51(ניעה 

. 20(המושפע מהטיה של רצייה חברתית , התנהגות הסתמכו על דיווח עצמי בלבד (

יכולה להתבטא לעתי� , לתת תשובות בהתא� למקובל בחברה, נטייה זו של הנבדק

רצוי, שברוב� אינ� חוקיות, דיווח של אות� ההתנהגויות  בתת ובלתי בלתי  ות 

ולכוחניות האופייניות לגיל ההתבגרות, או בדיווח יתר, מקובלות   . כביטוי למרדנות 

לאור ההמלצות והמדיניות של הרשות למלחמה בסמי� ומשרד החינו! בישראל 

ביפו תוכנית אינטראקטיבית    פיתחנו בעמותה של האגודה לקידו� החינו! 

התוכנית הופעלה בכיתות ). 62(' ו  'במחשב למניעת שימוש בסמי� לתלמידי כיתות ה

יישו� תוכנית המש! לכיתות ז, בבתי ספר אחדי� באר0' ו נבדקה קבוצת ' ח  'ולקראת 

ו בישוב בדרו� האר0 ' תלמידי� בכיתות    בארבעה בתי ספר 

)N=120( ,�נבדקו משתני� . לאחר שהשתתפו בתוכנית המניעה במהל! שנת הלימודי

�כוונות התנהגות ומידת , עמדות אישיות, ת בפועלהתנהגו, תפישות ודעות, סביבתיי

במטרה להערי! את השפעת� של , כל זאת. החשיבות שהתלמיד מייחס לתוכנית מניעה

גורמי סיכו� ידועי� ואת ההשפעה של הפעלת התוכנית למניעת סמי� על נטיות של 

בנושא   �  מתבגרי� צעירי� ועל דפוסי התנהגות

 �.      57(שימוש בסמי (  

ני ולא ידועי� מחקרי , ת� היה ללמוד מהממצאי� על השפעת תוכנית המניעהלא 

להשוואת , בישראל) 12 11בני (' הערכה על השפעת תוכניות מניעה בכיתות ו

א! ממחקר גישוש זה התקבלה תמונת מצב מסוימת של . הממצאי� שהתקבלו

 שממנה נית� היה ללמוד כמה דברי� על שימוש בסמי�, 12 11קבוצת הגיל 

�  : באוכלוסיית תלמידי� צעירי

1 . �ג� בקרב אוכלוסיית תלמידי  �  עישו� סיגריות ושתיית אלכוהול קיימי

דיווחו שה� מעשני� לפעמי� ואילו 2.5%: א! לא שימוש בסמי�, צעירה מאוד  11% 

 על שתיית יי� 4.2%   דיווחו על שתיית אלכוהול ו7.5%. מוכני� להתנסות בעישו�

�  . יותר מעשר פעמי

מרבית התלמידי� אינ� מתכווני� להשתמש בסמי� א! ייתכ� שיעשנו סיגריות . 2

   דיווחו שהיו 10%   דיווחו שהיו מוכני� לנסות חשיש ו6%: וישתו אלכוהול

�  . מוכני� ללכת למסיבה שיש בה סמי

3 .�בשתיית אלכוהול או , מרבית התלמידי� אינ� מוכני� להודות בהתנסות בסמי

דיווחו 42%: לכל היותר יודו שה� מכירי� מישהו אחר הנוהג כ!ו, בעישו� סיגריות  

  .  שדיווחו על עצמ�2.5%לעומת , שחבריה� מעשני� סיגריות

בפועל. 4 בי� השתתפות בתוכנית מניעה לבי� התנהגות  כוונות , ייתכ� שאי� קשר 

נמצא שלאחר השתתפות בתוכנית . תפישות ודעות בנושא סמי�, עמדות, התנהגות

  ,  אינ� מסכימי� להסביר לאחרי� למה לא לעש�15% המניעה 

 ]: eb4[הערה
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 אינ� מסכימי� 15%   אינ� מסכימי� להתנגד לקנות סיגריות לב� משפחה ו24%

�   אינ� מסכימי� לדווח למבוגר על חבר שמעש� ו26%. לבקש שלא יעשנו  ליד

13%�  .   אינ� מסכימי� לא לשתות משקאות לא מוכרי

ולא ,  מקובלות חברתית ומגע ע� סיגריותלפי הממצאי� לא נמצא קשר בי�. 5

שעל א* שחברי� , כ!. נמצא קשר בי� בילוי זמ� ע� הורי� למגע ע� סיגריות

יש עדויות לכ! שמצבי לח0 , עדיי� אינ� משמעותיי� בגיל זה כמו משפחה

�וישירי�, חברתיי  �משמעותיי� יותר מההתנהגות ומעמדות ההורי� , עקיפי

  .יית אלכוהול ושימוש בסמי�שת, בנושא עישו� סיגריות

ו בית הספר היסודי ' ההתרשמות מההתנסות במחקר ע� תלמידי� בכיתות  של 

�כי תלמידי מתקשי� להבי� מה וכיצד עליה� לענות , בעיקר בגילי� צעירי�, היא 

�ג� , קושי בניסוח התשובות, קיימת שונות גדולה בפרשנות השאלות. על שאלוני

 –וכשהתלמידי� מאבדי� סבלנות , )ת תשובותבחיר(בתשובות לשאלו� סגור 

  . תשובותיה� אינ� שלמות ואינ� אמינות

לאור מגמת העלייה בשימוש בסמי� בקרב מתבגרי� והירידה בגיל ההתנסות 

�חשוב ביותר לזהות את אוכלוסיית המתבגרי� הצעירה הנמצאת , באר0 ובעול

 בה את הניסיו� ולמקד, שלה פוטנציאל גבוה לשימוש בסמי� בעתיד, בסיכו�

  .למנוע את התחלת דפוס ההתנהגות המזיקה או המשכה

שאיתור קבוצות מתבגרי� צעירי� בסיכו� לשימוש בסמי� , ידוע מתו! הספרות

  שיטה    גורמי סיכו� והגנה האטיולוגיי� להתנהגות זיהוי  באמצעותנעשה 

גורמי סיכו� והגנה על ידי איסו* מידע ממקורות שו   ני� הדורשת מיפוי של 

)16 ,73 .(�  מתבגרי� בכלל ומתבגרי� צעירי� בפרט שייכי� לקבוצת , אול

  וה� מוגני� על פי חוק על ידי , אוכלוסייה שהיא רגישה ביותר לחשיפה

 �  אלה מגבילי� את הנגישות ). גורמי חינו! ורווחה, הורי�(האחראי� לה

טייה לדפוסי נגישות הנחוצה כדי לאמוד את הנ; לנתוני� רשמיי� ומקשי� עליה

התנהגות של שימוש בסמי� וכ! לאתר את הקבוצה שהיא בסיכו� גבוה לשימוש 

ג� שקיי� קושי למדוד דפוסי שימוש בסמי� בקרב . בסמי� בעתיד   נראה 

  שבה� השימוש בסמי� הוא , אוכלוסיית מתבגרי� בגילי� צעירי� מאוד

  זרו להתמודד שיע, לפיכ! נדרשות שיטות הערכה חדשות. בשכיחות נמוכה מאוד

הטיה של רצייה חברתית והערכת , ע� הבעיות המתודולוגיות של איסו* מידע

  . התנהגות שהשכיחות שלה נמוכה מאוד

�, מטרת העבודה לפתח ולתק* כלי מדידה חדשני בגישה השונה מהכלי� המקובלי

� ידועי� בקרב  גורמי סיכו שה� דיווח עצמי ואיסו* נתוני� רשמיי� על 

כאשר השכיחות , בה וקשה למדידה של מתבגרי� צעירי� בישראלאוכלוסייה רח

מהיר , כלי שישמש תחלי* פשוט. של דפוסי השימוש בסמי� היא עדיי�  נמוכה

�ושאינו תלוי , וחסכוני לאיסו* מידע ונתוני� על רמת הסיכו� לשימוש בסמי

  . בדיווח עצמי החשוד כסובל מהטיה של רצייה חברתית

 הגישה המעוגנת במסורת המבח� האובייקטיבי ועל תנועת כלי המדידה בנוי לפי

י  ). 4'עמ,ש�,31(ההשלכה שלה טכניקות המבוססות על מת� תגובה חופשית לגירו

היתרו� של מבחני השלכה הוא באפשרות להתמקד בסיטואציות ספציפיות 
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ולמבח� " לא נכו�" "נכו�"ולהפחית חרדה אצל הנבדקי� כאשר אי� תשובה של 

בתהלי! פיתוח מבחני השלכה המותאמי� לילדי� ". משחק"של יש אלמנט 

ומתבגרי� רצויה גמישות בהליכי� במיוחד כאשר ילדי� נדרשי� לרשו� את 

�כדי להקל נרשמו התגובות עבור� ולפיכ! הכלי הוא מבח� ,  לכ�.תגובותיה

 של שלכתיההרעיו� המקורי לפיתוח הכלי הוא מבח� תמונות . השלכתי בחלקו

גרסאות למבחן . )(Rosenzweig Picture Frustration Studyג רוזנצווי

�בקהילה טיפולית , למשל(הוא משמש בישראל  וספציפיות לילדי� ולמתבגרי

 �בעיקר בארצות אירופה וארצות הגוש הסובייטי (ובעול� ") אילנות"למכורי

.30(לסיווג ולהערכת דפוסי תוקפנות בתגובה למצבי לח0 ) לשעבר (  

ה בכלל ומבחני תמונות בפרט המשתייכי� לגו* הידע העוסק מבחני השלכ

  ,ש� 31, 521' עמ , ש�14(בהערכת אישיות מעלי� שאלות מהימנות ותוק* 

גו* מחקרי) 10 8' עמ לפיכ! יישומו . )19, 13 ,35, 34(תוק* נרחב   שגרמו לבניית 

ביישו� קליני להערכ ת של מבח� התמונות של רוזנצוויג רב יותר במחקר מאשר 

   ).15 ,27, 23, 12, 41(אישיות הפרט 

יישו� מבח� התמונות ככלי מדידה לשימוש בסמי� נעשה על ידי הצגת תמונות 

 �המתארות מצבי� של לח0 חברתי ואישי לשימוש בסמי� הדורש תגובות נבדקי

מורכב אפוא מסדרה של תמונות המתארות מצבי� ) ת"מב(הכלי . למצבי� אלה

והנבח� צרי! לבחור בתשובה המטיבה ,  לשימוש בסמי�שוני� שבה� קיי� פיתוי

א� . ביותר לשק* מה לדעתו תהיה תגובת הדמות שבתמונה למצב שאליו נקלעה

אזי מתקיימת ההנחה שהתגובה , אכ� מבח� מסוג זה אינו מושפע מרצייה חברתית

וכוונותיו של , את עמדותיו, לתמונות המוצגות משקפת את יכולותיו ו  את רצונותי

ינהג בסיטואציה האמיתית, בדקהנ   .  וכ! אכ� 

זו הכלי מודד פוטנציאל לשימוש בסמי� בקרב אוכלוסייה צעירה מאוד ולא , בשיטה 

הפוטנציאל מוגדר כסיכוי גבוה להתנהגות של שימוש . בהכרח את השימוש עצמו

� .ג� כאשר דפוס ההתנהגות עדיי� חבוי, בסמי� או נטייה בכיוו� של שימוש בסמי

לאתר ,  באוכלוסיית מתבגרי� צעירי�) ת"מב( של השימוש במבח� התמונות מטרתו

ולסווג� כקבוצה בסיכו� גבוה מתבגרי� שלה� פוטנציאל גבוה  �רמת . לשימוש בסמי

�הנע , התגובה למצבי� המתוארי� בתמונות היא המדד לפוטנציאל לשימוש בסמי

�  .בי� פוטנציאל נמו! לפוטנציאל גבוה לשימוש בסמי

לתרו� תרומה מתודולוגית להערכת פוטנציאל , האחת: וח הכלי שתי מטרותלפית

להתנהגות שיש בה סיכוני� בריאותיי� וחברתיי� בקבוצת אוכלוסייה פגיעה 

יומה החברתי של ישראל בנושא רגיש , וקשה למדידה הנמצאת תדיר על סדר 

�סמי� מלחמה ב של מדיניות הלסייע לקובעי , האחרת; וכאוב של שימוש בסמי

גבוה אלה הנמצאי� ר ותיאבברמת הקהילה ברמה הלאומית ולמבצעיה  בסיכו� 

  . תוכניות מניעה הולמותובפיתוח

�יישו� הכלי באוכלוסיית .  2; פיתוח הכלי ותיקופו. 1: למחקר שני חלקי

�  : בחלק הראשו� מתואר תחילה התהלי! של פיתוח הכלי. מתבגרי� צעירי
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ע� דיו� , שני מחקרי� מקדימי�;   התוכ�בניית מבח� התמונות  ופיתוח

  . ותיקו* הכלי בקבוצות מתבגרי� נבחרות, ומסקנות למחקר התיקו*

�המחקר של יישו� הכלי ושל הערכת הפוטנציאל לשימוש : בחלק השני מוצגי

�המסקנות , הדיו� בתוצאות המחקרי�, בסמי� באוכלוסיית תלמידי� צעירי

  . וההמלצות

  

  ערותמטרות המחקר וההש. ב

שיהיה קל , )מבח� תמונות(המטרה המרכזית היא לפתח ולתק* כלי מדידה 

שימזער את ההשפעה של רצייה חברתית בדיווח ; רגיש ואובייקטיבי, לשימוש

�יוכל לזהות   וכמוב� , יהיה אטרקטיבי ונוח לצעירי�, העצמי על שימוש בסמי  

  .  השתמש בסמי�באוכלוסיית מתבגרי� צעירי� את אלה הנוטי� והמתכווני� ל

י נוער בסיכו� בנ שלה� פוטנציאל גבוה , חשיבות הכלי באיתור מוקד� של 

�  .     בכדי למקד בה� את המניעה, לשימוש בסמי

הבחנה בי� רמות שונות של סיכו� : המטרות הספציפיות של תיקו* הכלי ה�

�; בדיקת הקשר בי� רצייה חברתית לכלי; לשימוש בסמי� כולל שימוש בסמי

  .    יקת המתא� בי� מבח� התמונות לרמת ההרפתקנות והסקרנותובד

  

  :   ההשערות של מחקר התיקו' ה�

  אי� קשר בי� התגובות במבח� התמונות : ת אינו מושפע מרצייה חברתית"המב. 1

  ;    לבי� רמת הרצייה החברתית

  ;ת נמצא במתא� ע� הדיווח העצמי על שימוש בסמי�"המב. 2

  ת לבי� רמת ההרפתקנות ורמת הסקרנות כפי שנמדדו "מבקיי� מתא� בי� ה. 3

�נוספי  �  .    בשאלוני

  

  שיטות כלליות. ג
  
  שלבי המחקר. 1.ג
  

  :תרשי� של שלבי המחקר
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

בניית 
  ת"המב

  בקבוצות
  מיקוד

   התאמת  
   כלי תיקו*

  ת"   למב

   מחקר 
�  מקדי

   שכלול 
  ת"המב

  והתאמת
 כלי תיקו*

   מחקר
גישוש    

 

  ת "   תיקו* המב
    בקבוצות נבחרות

  

  ת"  יישו� המב
 באוכלוסייה של 
�  תלמידי� צעירי
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לזיהוי מצבי� , בקבוצות מיקוד של מתבגרי�) ת"מב(בשלב הראשו� נבנה הכלי 

יש פיתוי ול  �, ח0 להשתמש בסמי� ותרגומ� לתמונותחברתיי� ואישיי� שבה

�  . ולשימוש בסגנו� הדיבור שלה� לטקסטי

כלי תיקו* למב, בשלב הבא ת מתו! הספרות המחקרית על "נעשתה התאמה של 

מתבגרי� ושימוש בסמי� ובוצע מחקר מקדי� קט� במטרה לבדוק מה הכלי 

�� לאחר התאמת המדדי. מודד וכיצד הוא מתוא� ע� מדדי� אחרי� ידועי

יותר גדול, האחרי� לאוכלוסיית המתבגרי� בישראל , בוצע מחקר גישוש מעט 

שמטרתו הייתה לנסות את הגרסה המשופרת של ,  מתבגרי�47בקבוצה של 

  ת לדיווח העצמי "ת ואת המדדי� לתיקו* ולבדוק את ההתאמה של המב"המב

�  .על שימוש בסמי

בהנחה   המוצגותהמודד תגובות לתמונותת הוא כלי "המב: מחקר התיקו*

רצונותיו וכוונותיו של הנבדק , עמדותיו, שתגובות אלה משקפות את יכולותיו

 �ולכ� הכלי מערי! פוטנציאל לשימוש בסמי ולא את וכ! ינהג במצב אמיתי 

לנו מול מה לבדוק . השימוש עצמו ת "אנו מצפי� שהמב, "פוטנציאל"כיוו� שאי� 

 �בסמי� ואלו שכנראה אינ� יוכל לפחות לזהות את אלו שאכ� משתמשי

�,  מתבגרי�267תיקו* הכלי נעשה באוכלוסייה של , לפיכ!. משתמשי� בסמי

בקבוצות מחקר הכוללות מתבגרי� בסיכו� גבוה לשימוש בסמי� ומשתמשי 

מצד , שכנראה אינ� משתמשי� בסמי�, סמי� מצד אחד ומתבגרי� בסיכו� נמו!

  .    אחר

גדולה של תלמידי בתי ספר  נעשה יישו� הכלי ב–בשלב האחרו�  אוכלוסייה 

ת לתכונות ומדדי סיכו� "צעירי� לתיקו* הכלי על ידי בדיקת העקביות בי� המב

�, כגו� רמת הרפתקנות וסקרנות, הידועי� כקשורי� או מנבאי� שימוש בסמי

�י נוער , תכונות דמוגרפיות ודפוסי בילוי וקשרי� חברתיי בנ במטרה לאתר 

  .סמי�בסיכו� גבוה לשימוש ב

  

  פיתוח הכלי . 2.ג

  תהלי! בניית הכלי. 1.2.ג

כלי חדשני החל ברעיו� כללי תיאורטי המבוסס על מבח�  התהלי! של פיתוח 

גי מסוג מבחני האישיות בשיטת ההשלכה רוב על מדדי� של   פי  שחל על, פסיכולו

בי�, תכונות כמו מצבי רגש  � ידוע. נטיות ועמדות, )מוטיבציה(הנעה , אישיי�  יחסי

מהספרות המחקרית ששיטת מבח� תמונות השלכתי אינה מאיימת על הנבדק 

כיוו� שלא מצופה מהנבדק תשובה לגבי התנהגותו שלו אלא  כשיטת הדיווח העצמי 

מבח� בשיטת ההשלכה מבוסס על ). 55(לגבי דעתו על התנהגות הדמות שבתמונה 

�את , פשי ופתוחבאופ� חו, הנבדק רוש�.  אסוציאציה חופשית או השלמת משפטי

  . תגובת הדמות בתמונה למצב שאליו נקלעה

מבח� השלכתי כבר בשלב הראשו� של פיתוח הכלי התברר שמבח� התמונות הוא 

ג� א� המשיבי� אינ� מתייחסי� לעצמ� אלא מביעי� את דעת� על : בחלקו

ועליה� לסמ� אחת מארבע התשובות , הדמות שבתמונה   תשובותיה� אינ� פתוחות 
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. מבח� סגור(ת מתחת לתמונה המופיעו תשובות סגורות היה אילו0 שנבע )

י נוער בנ  �מחוסר סבלנות או , שרבי� מה� נמנעי� מכתיבה, מהיכרות קרובה ע

ומגלי� נכונות רבה יותר לסמ� תשובה מתו! מבחר , מתו! קושי לנסח ולכתוב

ג� נבדקי� שתשובה מוכנה אינה מספקת אות� וה�, אמנ�. תשובות אפשרי  יש 

�בי� התשובות את זו שמתאימה לדעת א! אלה נמצאי� , מתקשי� למצוא 

  . במיעוט

בני נוער צעירי� מאוד חייב "התאמת המב ת מבחינת תוכ� ושפה לשימוש של 

למומחי� מתחומי חינו! ולעוסקי� במניעה של שימוש , פנייה לקבוצות מיקוד

�הגותי הוא צעד פיתוח של כלי סמי השלכתי כמדד לפוטנציאל התנ, וכ!. בסמי

  . נוס* בתחו� מבחני ההשלכה

קבוצת המיקוד התבקשה לתאר את מצבי הלח0 החברתי והאישי שבתמונות 

�בניסיונ�, ולנסח את המלל הנלווה אליה בשפת , בחוויותיה�, תו! שימוש 

ונכונות� הרבה לשת* פעולה–דיבור� ובעיקר   �  .  התלהבות

התקבל אישור , ספר תיכוניי�לאחר כמה פגישות ע� מנהלי� ומורי� מבתי 

בפגישה . לקיי� מפגש ע� קבוצת תלמידי� בבית ספר תיכו� במרכז האר0

ה� מילאו  . 'י  ו'  תלמידי� בכיתות ט12הראשונה של קבוצת המיקוד השתתפו 

והתקיימה , )1נספח (לבירור עמדות ונכונות לשת* פעולה בבניית הכלי שאלו� 

במפגש השני הוצגו . י לשימוש בסמי�עמ� שיחה על מצבי לח0 חברתי ואיש

�בהתא� , בכתב מצבי� שבה� מתבגרי� רואי� פיתוי ולח0 להשתמש בסמי

והתלמידי� התבקשו לרשו� , )2נספח (לניסוחי� שהועלו במפגש הראשו� 

�אסרטיביות בהתנגדות לשימוש : תגובות למצבי� אלה ע� ביטויי� הכוללי

ר; בסמי� ועמדות שוללות דעות המתירות ; )הרפתקנות(יגושי� סקרנות וחיפוש 

�עמדות המחייבות ; חולשת אופי וחוסר ביטחו�; ודעות המחייבות שימוש בסמי

�  . שימוש והיגררות להשתמש בסמי� או ביטחו� ברצו� להשתמש בסמי

  שונו (לתמונות צבעוניות " תורגמו"המצבי� שתוארו במילי� בקבוצת המיקוד 

יותר לשחור כ! ,  עבודת מחשב בשילוב תגובות התלמידי�באמצעות) לב�  מאוחר 

ייצג את השפה המקובלת בקרב בני הנוער   .שמבח� התמונות 

יש  ג  ונראה היה , )1עמוד , 3נספח ( תמונות בששה עמודי� 24במבח� רוזנצווי

 �שנית� לצמצ� את מספר התמונות המייצגות מצבי לח0 שוני� וסוגי חומרי

ארבע תמונות בכל (טמצ� לחמישה עמודי� כ! שהמבח� יצ,  תמונות20  נפוצי� ל

  ).  עמוד

בני ) תגובות(התשובות  לתמונות שהופיעו במבח� התמונות היו אמנ� בשפת� של 

ביטויי סקרנות, הנוער , א! הניסוח לא היה תמיד ברור ונדרש מיו� וזיהוי של 

  . עמדות בדבר שימוש בסמי� וביטויי כוונות ורצו� להשתמש בסמי�, הרפתקנות

חוקרי� והעוסקי� בתחו� מניעת שימוש בסמי� , יועצי�(נה אנשי מקצוע שמו

בני נוער נתבקשו לסמ� את המשפטי� שיש בה� ביטויי סקרנות ) בקרב 

שיותר ממחצית� עוסקי� בנושא שימוש בסמי� או ,  אנשי�12  ו, והרפתקנות

בה� צעיר , במניעת השימוש בסמי� בקרב בני נוער ואחרי� שאינ� עוסקי� בכ!
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המופיעות מתחת לכל תמונה  ) תגובות(נתבקשו לדרג את התשובות , מכור לשעבר

  : כלהל�

1 .�  ;אסרטיביות בהתנגדות להשתמש בסמי� ועמדות שוללות סמי

2 .�בנושא הסמי� א! דעות שוללות סמי   ;סקרנות ועניי� 

  ; הרפתקנות ונכונות להתנסות בשימוש בסמי� ע� הססנות להיענות, סקרנות. 3

  . נכונות ורצו� להשתמש בסמי�, ענותהי. 4

והניקוד שהתקבל קבע את הדירוג הסופי של , תשובות השופטי� מוינו וסוכמו

 מדרגה   כ! נית� היה לבנות סול� תגובות . במבח� התמונות) תשובות(התגובות 

של , ועד דרגה רביעית, של סירוב  וחוסר היענות להשתמש בסמי�, ראשונה

ונכונות להשתמ כ! נעשו שינויי� לשוניי� מסוימי� . ש בסמי�היענות  נוס* על 

�תו! שמירה על סגנו� הדיבור של , בניסוח התגובות בהתא� להערות השופטי

סדר התשובות מבחינת הדירוג , ת"במב. בני הנוער כפי שנרש� בקבוצת המיקוד

�זיהוי הדירוג בידי המשיבי כדי למנוע את    .שלה� שונה מתמונה לתמונה 

  

  )ת"מב(יתוח מבח� התמונות פ. 2.2.ג

אטרקטיביות לנבדקי� צעירי� ,  תמונות צבעוניות20  ת הורכב תחילה מ"המב

לב� לאחר שנמצא במחקר מקדי� שככל שהדמויות   א! ה� שונו לשחור, )4נספח (

 �מדויקות וצבעוניות תשובות הנבדק מושפעות מדעות קדומות ומסטריאוטיפי

"). לדעתי  הבלונדה: "למשל( ... .  

התמונות מתארות מצבי� שבה� מתקיי� מפגש בי� מתבגרי� למתבגרי� ובי� 

י , "אחרי� משמעותיי�"מתבגרי� למבוגרי� בעלי סמכות או  ג לשנ ייצו  �ע

�או איו� , להשתמש בסמי�, ישיר או עקי*, כאשר מופעל לח0 או פיתוי, המיני

�  .שנועד למנוע שימוש בסמי

 �, בשכונה, בבית :מתבגרי�ת היבבסבהמצבי� המוצגי� בתמונות מתרחשי

במסיבה ותוארו בידי המתבגרי� כמצבי� מציאותיי� , בטיול, בבית הספר

�כמו לח0 , ה� מתבססי� על התיאוריה של גורמי סיכו� חברתיי�. מעולמ

�גורמי לח0 אישי הדוחפי� לשימוש בסמי� כשה� , חברתי להשתמש בסמי

�י, זמיני גניטיבי יסות חברתיות המחייבות שימוש כמו עמדות ותפ, �גורמי� קו

�גיי�, בסמי גורמי� פסיכולו כמו רמה גבוהה של הרפתקנות או , אישיותיי�  וכ� 

 �  ). 65(רמה גבוהה של סקרנות התורמות לסיכוי להתנסות או להשתמש בסמי

או , שימוש בסמי� בקרב מתבגרי� בא לענות על הצור! להיות שיי! לקבוצה

 �אישיי� עקב בעיות וקשיי� במשפחה או בחברת נבחר כדר! להתמודד ע� לחצי

�ע� ציפיות ולחצי� להצליח , ניכור ושעמו�, ע� תחושות של בדידות, השווי

ע� לחצי� חברתיי� כמו הופעה חיצונית או  , ולעמוד בדרישות בית הספר

�  .נוהגי� על פיה, המקובלי�, התנהגות שנדמה או ידוע שהאחרי

, סיגריות טבק: � כנפוצי� בקרב מתבגרי�ת ה� החומרי� הידועי"הסמי� במב

�ו וכינויו השכיחי   חומרי הזיה על סוגיה� , כמו גראס ומריחואנה, קנביס על סוגי
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�  אמפטמיני� כמו   וכ� , "לב�", אסיד, כמו אקסטא לאקסטזי, וכינויה� השכיחי

בחלק מהתמונות מדובר בחומרי� ). בירה(כדורי הרזיה ואלכוהול , כדורי מר0

�). למשל עישו� טבק או חשיש( ואילו באחרות מדובר בחומר אחד בלבד אחדי

נוער  בכינויי� של חומרי� המקובלי� אצל בני  כמו (בחלק מהתמונות יש שימוש 

בש� הס� , )למשל אקסטה בירה או : כמו(ובתמונות אחרות יש שימוש מפורש 

. כדורי הרזיה בי� משתמ)  �שי� בחלק מהתמונות יש שימוש במושגי� הרווחי

�בתחילה סודרו התמונות ללא ". מחששה", "סרטי�", "פצצות"כמו , בסמי

כ! , מחשבה מובילה ולאחר ביצוע המחקרי� המקדימי� סודרו התמונות 

�בהמש! יופיעו חומרי� , יופיעו תחילה, כמו סיגריות ובירה, שחומרי� מקובלי

 �ידועי�  חומרי� ה–ולאחר מכ� , ממריצי�) תרופות(לגיטימיי� כמו כדורי

�  .   במטרה להכניס את הנבדקי� לנושא באופ� הדרגתי ובלתי מאיי�, כבלתי חוקיי

חוסר  "  ) 1(  מ, המדורג לפי ארבע קטגוריות סודרותסול� תגובות סגור ת "למב

�רצו� ועניי� רב להתנסות "   ) 4(עד ; "עניי� ורצו� להתנסות או להשתמש בסמי

�, מהתשובות  המופיעי� בחלקסקרנותהרפתקנות ו ביטויי". או להשתמש בסמי

 שופטי� עצמאיי� העניקו לה� את מרב הנקודות כמצייני 12  הוגדרו כ! לאחר ש

  . הרפתקנות וסקרנות

המשקפת בצורה , הנבדקי� מתבקשי� לסמ� את אחת התשובות מתחת לתמונה

נספח (הטובה ביותר את דעת� על תגובת הדמות שבתמונה למצב שאליו נקלעה 

ו). 5   ת נקבע לפי סיכו� הנקודות שמקבל הנבדק בכל אחת "� הסופי במבהצי

, בהתא� לתיאור הקטגוריות לעיל, 3 0 התמונות הבנויות בסול� תשובות 20  מ

  .60 עד 0  כ! שהציו� המסכ� הוא בסול� מ, 4   ל1  מ

  

  כלי המחקר לתיקו*. 3.ג

 נית�  מושג שהוא אבסטרקטי ובלתי–" פוטנציאל"ת מטרתו למדוד "פיתוח המב

בשלב הראשו� של המחקר נבח� כיצד , לפיכ!. למדידה אובייקטיבית ברורה

ותכונות , כמו דיווח עצמי, ת עומד מול כלי קיי� המודד שימוש בסמי�"המב

�לבדיקת . כמו הרפתקנות וסקרנות, שנמצאו כקשורות ומנבאות שימוש בסמי

ת "מבנבדק הקשר בי� ה, ת מצמצ� הטיית רציה חברתית"ההשערה שהמב

לצור! התיקו* נבחרו שאלוני� . לרצייה חברתית בשאלו� המודד רצייה חברתית

�תכונות כמו , קיימי� ומתוקפי� המודדי� דיווח עצמי על שימוש בסמי

אלה . הרפתקנות וסקרנות הידועות כקשורות לשימוש בסמי� ורצייה חברתית

גישוש שאלוני� שהובילו לשינויי� בכלי וב, נבדקו במחקר מקדי� ובמחקר 

ולהתאמת� לבדיקת תוק* הכלי בקבוצות של מתבגרי� בסיכו� גבוה לשימוש 

�  . משתמשי סמי� ומתבגרי� בסיכו� נמו! לשימוש בסמי�, בסמי

ובשלב הסופי של יישו� הכלי נוספו ) פנימית וחיצונית(נבחרו מדדי מהימנות 

�גורמי סיכו� ידועי   בי�, �דמוגראפיי  סוציו: שאלוני� לאיסו* נתוני� על 

 �� ידע על סמי�, ואישיותיי�) הרשת החברתית(אישיי   .   וכ� שאלו

  

 ]: eb5[הערה
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לביצוע מחקרי� במערכות החינו! והרווחה נדרשו אישורי� מהפיקוח וההנהלה 

תחילה התקבל אישור . של המשרדי� ושל המסגרות החינוכיות והטיפוליות

, ז המרכזממנהלת מחוז מרכז של משרד החינו! לביצוע המחקר בבתי ספר במחו

המצאת אישור מהאוניברסיטה , ת ושאלוני התיקו*"לאחר העברת עותק של המב

לאחר מכ� התקבלו אישורי� . והשלמה של הערכת כלי המחקר במשרד החינו!

שירותי טיפול , לביצוע המחקר בקרב אוכלוסיות שה� באחריות משרד הרווחה

רשות עירונית . !בנשי� ובנערות והאג* לחינו! בלתי פורמאלי במשרד החינו

למלחמה בסמי� במרכז האר0 סייעה בהשגת אישורי� לביצוע מחקר הגישוש 

האישורי� אפשרו ביצוע מחקר . ושיתו* פעולה של עובדי חינו! ומטפלי� בנוער

נוער  י  בנוער במצוקה ובנ מקדי� בבית ספר ומחקר גישוש ביחידות לטיפול 

נוער במרכז האר0   .מתנדבי� במענה טלפוני לבני 

  

  שאלו� דיווח עצמי על שימוש בסמי� 

  מדד המקובל בעול� לבדיקת דפוסי התנהגות של שימוש בסמי� הוא שאלו� 

בהיעדר . הדיווח העצמי על שימוש בסמי� לפי סוג ולפי תכיפות השימוש

�נבחר שאלו� דיווח עצמי של שימוש , קריטריו� מוסכ� להערכת שימוש בסמי

� בישראל �בסמי� בסקרי� אפידמיולוגייהמשמש את הרשות למלחמה , בסמי

)58 . כדי , "פניציל", במחקר המקדי� הוכנס לרשימת החומרי� חומר דמה)

�נמצא שמרבית הנבדקי� ענו . לבדוק את המהימנות של תשובות הנבדקי

ואלה שענו בחיוב התייחסו לחומר זה , בשלילה על השימוש בחומר זה

�   ומרי� הפסיכוולכ� הוא הוצא מרשימת הח, כאנטיביוטיקה אקטיביי� בשאלו

  . הדיווח העצמי לתיקו* הכלי

בני נוער והמופיעי� ברוב� , בשאלו� רשימת חומרי� וסמי� הנפוצי� בשימוש 

הקטגוריות של תכיפות השימוש שונו מהמחקר המקדי� למחקר . ת"ג� במב

בשבוע ", "בחודש האחרו�", "שימוש בשנה האחרונה"הגישוש כ! שהקטגוריות 

ו ל, "�האחרו , "פעמי�+ 5"  ו"  פעמי�4 2", "פע� אחת", "א* פע�: "שונ

�ו . המתאימי� יותר למתבגרי במחקר של תיקו* הכלי בקבוצות נבחרות שונ

המתאימות לקבוצת , "פעמי� רבות", "מספר פעמי�", "א* פע�: "הקטגוריות ל

� הנוסח הסופי שהותא�. כמו ג� לקבוצת מתבגרי� בסיכו� נמו!, משתמשי סמי

בר . 6נספח (הרשות למלחמה בסמי� , המבורגר  למחקר נסתייע בידי  ( �הסול

מבוסס על סיכו� הניקוד שמקבל הנבדק לפי תשובותיו על שימוש ) 30 1(רצי* 

�פעמי� "; 2" =מספר פעמי�"; 1" = א* פע�: "ותכיפות השימוש בעשרה חומרי

ו� נע בי� . 3" = רבות   ".    ב בסמי�שימוש ר"ל" אי� שימוש בסמי�"כ! שהצי

  

  השאלו� לבדיקת רצייה חברתית

ה מדידמחקרי� שיש בה�  ר! כללמלווה בדושאלו� מודד רצייה חברתית ה

השאלו� נבחר במטרה לענות . נגוע בהטיה זודיווח עצמי החשוד כשמתבצעת על ידי 

מדד הבודק את ההטיה של השפעת . ת עוק* רצייה חברתית"על השאלה א� המב

מבוסס על שאלו� , על הדיווח העצמי והנמצא בשימוש נפו0נורמות חברתיות 
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Crowne & Marlowהרצייה החברתית של   ) השאלו� בלתי תלוי ). 8 

ב במידת  ופריטיו עוסקי�,במגדרבפסיכופתולוגיה או  זולת הרגישות וההתחשבות 

 – שתי הבעיות המרכזיות בשאלו�. תאישי  י�מערכת היחסי� הבאו באחרי� ב

הובילו  – השליליי�והחיוביי�  הפריטי� וחוסר איזו� בי�) טי�פרי 33(אורכו 

 הבנויי� )44, 11(מקוצרי�  סולמות מדידהכמה לספרות מחקרית ענפה שהניבה 

  . ל�שלפי הסול� ה

 Crowne & Marloweנבחר שאלו� מתוק* מקוצר המבוסס על השאלו� של 

 ושוב לעברית לאנגלית, השאלו� תורג� לעברית). 32(למדידת רצייה חברתית 

, בידי גדרו� י , הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לסוציולוגיה של הבריאות'

ועבר עשרה פריטי�  �הוא במקוצר  השאלו�ה. גוריו� והחוקרת  אוניברסיטת ב�

�המתוארי� בפרקי� , בהתא� לתוצאות של המחקרי� המקדימי�, כמה שינויי

  .  5.ג  ו. 4.ג

תלות בהערכת אחרי� והימנעות , חברתיהשאלו� מודד את הצור! באישור 

, ככל שביטויי� של צור! לקבל אישור מאחרי�). 8(מביקורת כמאפיי� אישיות 

הבעת חשש מדחייה בעקבות התנהגות לא מקובלת ודפוסי התנהגות 

כ! יהיה הציו� של רצייה חברתית , קונפורמיי� לנורמות החברתיות רבי� יותר

, ביטויי� של צור! לקבל אישור מאחרי�א� אי� , לעומת זאת. גבוה יותר

כאשר דפוסי ההתנהגות אינ� מקובלי� וה� נוגדי� את הנורמות החברתיות 

ג נמו! בסול� הרצייה , ומביעי� נונקונפורמיז� חברתי דירו נצפה שיתקבל 

.'ג',ב', א7נספח (החברתית  (        

  

   )חיפוש ריגושי�(שאלו� לבדיקת רמת ההרפתקנות 

  , )60(יפוש ריגושי� נמצאה כגור� סיכו� גבוה לשימוש בסמי� רמה גבוהה של ח

�כ� נבחר לתיקו* שאלו� המודד רמת חיפוש ריגושי   .  ועל 

ריגושי� :  פריטי� וכולל ארבעה תחומי�40השאלו� המלא הוא ב�  חיפוש 

רצו� לחוות חוויות (חיפוש חוויות ; )צור! בריגושי� ובהתרגשויות(והרפתקנות 

נטייה לביטול עכבות ; ) פנימיות ולנהל סגנו� חיי� בלתי שגרתיחושיות ועצביות

)�לשתות , להשתת* במסיבות פרועות, רצו� להשתחרר ממעצורי� חברתיי

חוסר (ורגישות לשעמו� ; )אלכוהול ולהתנסות במגוו� של פעולות מיניות

. למונוטוניות ולנצפה מראש, סובלנות לשגרה (  

כדי לזכות בשיתו* פעולה . ני תיקו*ת ושאלו"מחקר התיקו* כולל את המב

�. מנבדקי� מתבגרי� שסבלנות� קצרה רצוי ביותר להשתמש בשאלוני� מקוצרי

שתוק* במחקר של מדידת ,  פריטי�19שבו , נמצאה גרסה קצרה של השאלו�

-Zuckermanבארצות הברית '  תלמידי קולג2,969במדג� של , משתני אישיות

Kuhlman Questionnaire (ZKPQ) )  52             . (  

כל פריטי,ציונו הכללי של הנבדק  או ,מגדיר את רמת חיפוש הריגושי� שלו, ו על 

  ככל שהמתבגר מראה צור! למצוא ריגושי� ומחפש : ההרפתקנות שלו רמת
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פי . הרפתקנות כ! יהיה גבוה בסול� ההרפתקנות התאמת הנוסח המקוצר על 

.8ספח נ(תרגו� הנוסח המלא נעשתה בידי החוקרת  (  

  

   שאלו� לבדיקת רמת הסקרנות

  המדד לסקרנות נבחר במטרה לבדוק את הקשר בי� תכונת הסקרנות בגיל 

�  מחקרי� הראו קשר בי� פרסומת למניעת שימוש . ההתבגרות לשימוש בסמי

  בסמי� באמצעי תקשורת לעלייה בסקרנות ובי� שימוש בסמי� בקרב בני נוער 

)49 . כגור� סיכ) ו� להתחלת עישו� טבק ושימוש בסמי� בקרב סקרנות נמצאה 

 �סקרנות אצל ילדי� מוגדרת כהתבטאות חיובית ). 38 ,9(מתבגרי� בכמה מחקרי

כהתנהגות , מוזרות או מסתוריות המתרחשות בסביבת�, לתופעות בלתי מוכרות

יותר את עצמ� או את , שיש בה חקירה או עשייה רצו� או צור! להכיר  הבעת 

�כדי לדעת עליה� , חקירת� ובדיקת�, ר חוויות והתנסויותחיפוש אח, סביבת

. 25(יותר  ( �לתיקו* הכלי נבחר שאלו� סקרנות שתוק* באוכלוסיית ילדי� בגילי

ל). 25( פריטי� 41הכולל , של בית הספר היסודי  פריטי� שנמצאו 14  השאלו� קוצר 

נ, לאנגלית ושוב לעברית, תורג� לעברית, רלוונטיי� לנוער ישראלי וספו לו שתי ו

בנושא שימוש בסמי�, שאלות ספציפיות   .  על סקרנות 

כל,ציונו הכללי של הנבדק : שלוהסקרנות מגדיר את רמת ,  השאלו�פריטי  על 

גבוה בסול� הסקרנות יהיה  . ככל שהמתבגר מראה יותר ביטויי סקרנות כ! 

 –� ככל שהמתבגר יבטא צור! נמו! בסיפוק סקרנותו או חוסר עניי, לעומת זאת

. 9נספח (כ! יהיה נמו! בסול� הסקרנות  (  

  

    Preliminary study –מחקר מקדי�  .4.ג

בניסוח המב: מטרות המחקר המקדי� ה� בעיות  , ת והשאלוני� הנלווי�"לזהות 

לבחו� את , ת והשאלוני� הנלווי� לקבוצת הגיל"לבדוק את התאמת המב

ר, ההיענות ואת הנכונות להשתת* במחקר אשונית על המהימנות ולקבל הערכה 

�בקבוצת אוכלוסייה של מתבגרי� , הפנימית של הכלי ושל השאלוני� הנלווי

  . בישראל

  

  שיטות

 �נוער נבחרי י  , בבית ספר תיכו� במרכז הארN=30( ,0(אוכלוסייה של בנ

י בית הספר, ברמות וממגמות שונות', מכיתות  ידי יועצת  . קובצו על 

פעלו (מעורבות בתוכנית מניעת סמי� : הקריטריוני� לבחירת הנבדקי� היו

�שייכות לכיתות מתוגברות וכיתות , )עמיתי�  בתוכנית המניעה כמדריכי

פנויי� , )יחסית לכיתות אחרות, רמה לימודית גבוהה(מתקדמות לבגרות   �והיות

הכוונה הייתה ליצור ייצוג רחב ככל האפשר של רמות . ומוכני� להשתת* במחקר

ולה  סוציו שיג נתוני� מלאי� מנבדקי� שה� ברמה לימודית גבוהה אקונומיות 

ה� התבקשו לרשו� פרטי� , בנוסח הראשו� של הפנייה לתלמידי�.  יותר

�. 10נספח (כדי למנוע את זיהוי� , מסוימי , איסו* הנתוני� נעשה בידי החוקרת)
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�כשה� יושבי� , והתלמידי� השיבו על השאלוני� בכיתות, ללא מורי� מלווי

  . כ! שענו באופ� אישי ובלתי מושפע זה מזה, יבה גדולבמרחק יש

בתחילה הוצגו . באיכות טובה ומושכת עי�, מבח� התמונות הוגש בגרסה צבעונית

� התמונות ע�  עישו� –ובהמש! , התמונות ע� מצבי הלח0 לשימוש בסמי

בירות בשאלו� הדיווח העצמי הוכנס לרשימת החומרי� . סיגריות טבק ושתיית 

למדידת . כדי לבדוק את המהימנות של תשובות הנבדקי�, "פניציל", החומר דמ

 Zuckerman-Kuhlmanרמת הרפתקנות שימש שאלו� מקוצר של 

Questionnaire (ZKPQ)  )52(. של   למדידת סקרנות כתכונה שימש תת �סול

10�מתו! שאלו� להערכת דפוסי תגובות אמוציונליות במבח� אישיות ,  פריטי

ו Spielberger תכונה של/מצב למדידת רצייה חברתית נבחר שאלו� ). 42( ועמיתי

נוער בנורווגיה  בני  (36(שתוק* במחקר בקרב  חישוב המדד ). א7נספח ) 

דגימת התוכ�(למהימנות הפנימית  ת והשאלוני� "של המב) מדד עקיבות לגבי 

�ציוני כל הנבדקי יט לגבי כל פר, הנלווי� נעשה על ידי סיכו� כל השונויות של 

נוסחה הידועה כמקד� אלפא , ופריט .    121 120' עמ, ש�,55(לפי  (  

  

  תוצאות

התלמידי� היו מודעי� לכ! שנבחרו מתו! כלל התלמידי� וייתכ� שחששו שיזוהו 

�ולפיכ! סביר להניח שתשובותיה� על שימוש בסמי� לא היו , על פי תשובותיה

על השימוש בחומר הדמה שמרבית הנבדקי� ענו בשלילה , נמצא. כנות ואמיתיות

  . ואלה שענו בחיוב התייחסו לחומר זה כאנטיביוטיקה, "פניציל"

והועלו הצעות על ידי , =0.76αת נמצא "האומד� למהימנות פנימית של המב

רוקד במסיבה: התלמידי� לשינוי מבנה של תמונה ג  זו שאינו תוא� את , תיאור 

בני נוער ת התקבל אומד� למהימנות בשאלו� רצייה חברתי. סגנו� הריקוד של 

=α 0.75בשאלו� חיפוש ריגושי� היה האומד� למהימנות פנימית . α=0.69פנימית     

  .  =α 0.31, ושאלו� הסקרנות נמצא ע� מהימנות פנימית נמוכה

  

  מסקנות

: כתוצאה מהמחקר המקדי� שונו בשאלו� הדיווח העצמי הקטגוריות הבאות

בשנה האחרונה" , "א* פע�"ל, "בשבוע האחרו�", "ו�בחודש האחר", "שימוש 

יותר למתבגרי�, "פעמי�+ 5"  ו"  פעמי�4 2", "פע� אחת" בשאלו� . המתאימות 

�אני תמיד : "כמו למשל, רצייה חברתית שונו שמונה מתו! עשרה ניסוחי היגדי

בלי קשר ע� מי "  ל" ה לדברי� שנאמרי� לי ללא קשר מי שאמר אות�/מקשיב

שאלו� + נבחר". ה היטב לדברי� שנאמרי� לי/מקשיב אני תמיד –ת /אני מדבר

שנמצא כבעל מהימנות פנימית , Spielbergerלשאלו� של ) 25(סקרנות חלופי 

ל. נמוכה  פריטי� שרלוונטיי� לנוער הישראלי והוספו 14  השאלו� החלופי קוצר 

  .  של סקרנות בנושא השימוש בסמי�, לו שתי שאלות ספציפיות
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   ilot studyPמחקר גישוש . 5.ג

, מבחינת הסיכו� לשימוש בסמי�, מטרות מחקר הגישוש ה� לבדוק את ההתאמה

לקבוצה גדולה ) לאחר הכנסת שינויי� בשאלוני�(ת והשאלוני� הנלווי� "של המב

�ת ובי� הדיווח העצמי על "לבדוק את ההתאמה בי� המב: ומגוונת יותר של מתבגרי

�ת ומתא� בי� רמת "תקנות לציו� במבלבדוק מתא� בי� רמת ההרפ, שימוש בסמי

שאי� קשר בי� רצייה חברתית , ולבדוק את השערת האפס, ת"הסקרנות לציו� במב

  . ת"לבי� הציו� במב

  

  שיטות

 �בגילי נוער  ,  בסיכו� גבוה לשימוש בסמי�19–14אוכלוסיית היעד ה� בני 

בד נוער עו: הנמצאי� בטיפול של שירותי רווחה וקידו� נוער באזור המרכז

נוער , ושאינו עובד  �המשולב במסגרות לימודיות או חברתיות של האג* לקידו

�נוער בסיכו� נמו! לשימוש בסמי תלמידי תיכוני� , במשרד החינו! וכ� בני 

המתנדבי� במענה טלפוני לנוער הפונה לעזרה שנפגשי� בקבוצה לקבלת הדרכה 

�  . ותמיכה ולכ� מעורבי� ומכירי� את הנושא של שימוש בסמי

 �בראיונות אישיי� ובקבוצות קטנות בידי החוקרת ומיעוט איסו* הנתוני� נעשה 

  .   באופ� אישי, מטפל/ באמצעות מדרי!  

. ת לא עבר שינויי� מגרסתו במחקר המקדי� והתמונות נשארו צבעוניות"המב

בניסוח הקטגוריות וכ�   �שאלו� הדיווח העצמי עבר שינוי מהמחקר המקדי

�ל, ברשימת החומרי ,  שהופיעו בשאלו� במחקר המקדי�15 מתו! 10  שצומצמו 

קוק פרסי /והחומר הרואי�,  ואדול�P.C.P, קוקאי�, כאשר למשל הוסרו קראק

  . הרואי�"/לב�"  שונה ל

כ! , הציו� של דיווח עצמי על שימוש בסמי� הוא סיכו� הניקוד על כל תשובה

 פעמי� 4 2שימוש ; 2שימוש פע� אחת מקבל ער! ; 1מקבל ער! " אי� שימוש"ש

שאלו� ההרפתקנות לא עבר . 4מקבל ער! +  פעמי� 5ושימוש ; 3מקבל ער! 

ו , שאלו� הסקרנות הוחל* באחר. שינוי ובשאלו� של רצייה חברתית שונ

 �ג(הניסוחי� של שמונה היגדי כלי המחקר לתיקו* ופרק . 3.להל� פירוט בפרק 

  ). מחקר מקדי�. 4.ג

בהתא� להתפלגות , X 2 2ת נבנה לוח "רתית למבלבדיקת הקשר בי� רצייה חב

� , ת ולהתפלגות הרצייה החברתית"של המב ע� נקודות חת! של ציו� החציו

 ,לבדיקת המתאמי� בי� רצייה חברתית. ת וציו� החציו� ברצייה חברתית"במב

ת נעשתה אמידת מקדמי קורלציה "רמת ההרפתקנות ורמת הסקרנות והציו� במב

 המהימנות הפנימית של השאלוני� חושב אומד� קרונב! לבדיקת. של פירסו�

ג, להל�(אלפא    ). מחקר מקדי�. 4.שיטות בפרק 

  

 בני נוער סרבו 26    שאלוני� שחולקו למדריכי� ולמטפלי� 85 מתו! :תוצאות

 שאלוני� 12; חוסר עניי� לשת* פעולה וחוסר סבלנות, לענות מחשש חשיפה

 קשיי� בהבנת השאלוני� וכאלה ,נפסלו עקב התייחסות מזלזלת למחקר
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�נערי� 26כללו ) N=47(הנבדקי� . שהחסירו נתוני� רבי נערות 21  ו) 55%(   

)45% . (  

ו� , 11.4 ± 25.8ת התקבל ממוצע "בעבור ציו� המב  מתו! 50–4 והטווח 23החצי

 �בדיווח עצמי על שימוש בכל החומרי� . 60 0סול ציו�  , עשרה חומרי�(עבור 

� , 3.7 ± 16.7התקבל ממוצע  ) לכולל טבק ואלכוהו ו  28 10 והטווח 17החצי

 �בעבור ציו� בדיווח עצמי על שימוש בחומרי� ללא טבק . 40 10מתו! סול

ו� , 1.86 ± 8התקבל ממוצע ) שבעה חומרי�(ובירה   בסול� 15–7 והטווח 7חצי

ו� . 28–7 ציו� רצייה חברתית התקבל ממוצע וחצי    והטווח1.77 ± 14.5בעבור 

  .20–10 מתו! סול� של 19 11

  

פעמי    מתארת דיווח עצמי על שימוש מרובה בסמי� ודיווח על שימוש חד1טבלה 

�  .    בסמי

  

מכלל , באחוזי�) בסוגריי�(פעמי    שימוש רב בסמי� ושימוש חד.1טבלה 

�  .   המדווחי� במדג

  

   �  חומרי� הידועי

�  כחוקיי

�  חומרי� הידועי� כלא חוקיי

רופא כולל תרופות ללא   �  מרש

  )4%  (81%טבק        

)                      17%  (89%בירה       

  )15%  (70%אלכוהול  

6  (23%מריחואנה    /חשיש .5%(  

  )2%    (2%הרואי�                 

  )2%    (4%.                  ד.ס.ל

  )9%   (11%אקסטזי               

  )4%    (4%כדורי מר0            

  )13%   (17%כדורי הרגעה        

     �  )4%    (4%חומרי� נדיפי

  

  

שיעור המדווחי� על התנסות , נמצא שבעוד השימוש באלכוהול וטבק נפו0 ביותר

�, לפי הדיווח. א! עדיי� גבוה למדי, בסמי� נמו! יותר , .ד.ס.ל, שימוש בהרואי

אקסטזי , ש בחשישא! שימו, פעמי  כדורי מר0 וחומרי� נדיפי� היה לרוב חד

  .פעמי  וכדורי הרגעה הוא רב

, ת ובי� הדיווח העצמי על שימוש בסמי� בפועל"נמצא מתא� מובהק בי� המב

        r=0.42 (p< 0.005).כולל שימוש בטבק ובאלכוהול 

 �   הטווח , 4.85 וסטיית תק� 28בעבור ציו� ברמת הרפתקנות התקבל ממוצע וחציו

19–38 �ציו� ברמת הסקרנות התקבל ממוצע בע. 38–19 מתו! סול  ± 28.6בור 

ו� , 4.66 ו� . 48–16 מתו! סול� 42–16הטווח , 29חצי נמצא מתא� מובהק בי� הצי

  ככל שהציו� גבוה בחיפוש : p<0.001) (r=0.47ת לרמת ההרפתקנות "במב
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גבוה יותר הציו� במב ו� . ת"ריגושי� כ!  בבדיקת המתא� בי� רצייה חברתית לצי

   .r=-0.05 (p=0.72)ל מתא� נמו! לא מובהק ת התקב"במב

ת "לא נמצא קשר בי� רצייה חברתית לציו� המב ²xבמבח� סטטיסטי של 

)p=0.55 . ג� בבדיקה של המב) כשהציו� המסכ� , ת"תוצאה דומה התקבלה 

  . )p=0.77(חושב ללא תמונות שיש בה� שימוש בטבק ובאלכוהול 

המהימנות הפנימית של . =0.86α ת היא"נמצא כי המהימנות הפנימית של המב

המהימנות הפנימית של שאלו� =α), 0.30(שאלו� רצייה חברתית נמוכה 

והמהימנות הפנימית של שאלו� הסקרנות החדש ,  עלתה=α)0.84(הרפתקנות 

  . =0.72αהייתה 

  

  מסקנות

ציו� המב גודל "נתוני  ת שהתקבלו במחקר הגישוש סיפקו בסיס לחישובי� של 

�  . הכלי וליישומו באוכלוסייה רחבהלתיקו*, המדג

  מחקר הגישוש נעשה ע� ייצוג יתר של אוכלוסייה בסיכו� גבוה ויתכ� ששאלו�

ולכ� התקבל אומד� , הרצייה החברתית מדד תוקפנות יותר מרצייה חברתית

נבחר שאלו� רצייה חברתית אחר למחקר תיקו* , לכ�. נמו! למהימנות פנימית

פלי� בנוער בסיכו� לסייע באיסו* הנתוני� תרמה פנייה למדריכי� ולמט. הכלי

  .לנשירה גבוהה

  נית� היה, ת"שאי� קשר בי� רצייה חברתית למב, לפי תוצאות בדיקת ההשערה

בי� רצייה חברתית למב   ת"ת ונטע� שהמב"להסיק כי אי� עדות לקשר מובהק 

  .אינו מושפע מרצייה חברתית

  

   הכלי במחקר התיקו'דיו� במחקרי� המקדימי� והערכת יישו�. 6.ג

המחקרי� המקדימי� סייעו בפיתוח הכלי ובתיקופו מאחר שהנבדקי� הגיבו 

  . ומרבית� היו נכוני� לשת* פעולה והציעו שינויי� ושיפורי�, ת"בחיוב למב

 * מדד (תוצאות בדיקת המהימנות הפנימית של השאלוני� הנלווי� לתיקו

לשינויי� משמעותיי� בניסוח הובילו ) מדד לתכונת הסקרנות, לרצייה חברתית

והתגובות לשאלו� הדיווח העצמי סייעו להתאי� את , ולשימוש בשאלו� חלופי

י נוער בישראל   . רשימת החומרי� לנפו0 ולמקובל בקרב בנ

�  :   הבאותהאופרטיביותהתקבלו המסקנות , לסיכו

1 . �נדרש הסבר מקדי� למבח� התמונות ומת� זמ� להתעמקות ולהבנת הציורי

ולייחודיות של הכלי. מללוה ו�  , הנבדקי� עוברי� תהלי! של הסתגלות לסגנ

 � גבוהה מהמצופה באוכלוסיית מצוקה  ומהיותו מפתיע ומעורר עניי .  ההיענות 

ת במטרה למזער את ההטיה "יחד ע� זאת יש להגביל את זמ� מילוי המב

ולהגיע  לתגובות ספונטניות ככל האפשר   ;  האפשרית של רצייה חברתית 

2 . � מעורר רגשות – פעילות הידועה כבלתי חוקית –כלי העוסק בשימוש בסמי

ובעייתיי� , של חשדנות הגורמי� לחוסר סבלנות וריכוז  �  ומעלה רגשות מנוגדי
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אלה קיימי� במידה מסוימת בכל ). דימוי עצמי, אשמה, ניכור, מבוכה, כעס(

�בשאלו� שיש בו מצ, שאלו� למתבגרי , בי� של לח0 חברתיא! במידה רבה יותר 

 �מאוד משמעותית ) peers(כאשר המתבגרי� נמצאי� בשלב שבו קבוצת השווי

יישו� הכלי. והמקו� בקבוצה חשוב כ�  ו�, על  , ג� באוכלוסייה רחבה למטרת סינ

המאפשרי� עבודה אישית ואינטימית של , מחייב יצירת תנאי� והכנה מתאימה

�  ;יה�כ! שלא יחששו מביקורת מצד חבר, הנבדקי

לחומרי� לא     ) טבק ואלכוהול(מחומרי� חוקיי� , יש צור! בכניסה הדרגתית. 3

�שה� , הנושא מרתיע ולכ� עישו� סיגריות טבק ושתיית אלכוהול. חוקיי

�כדי למת� , מופיעי� תחילה, התנהגויות שנתפסות כפחות חמורות משימוש בסמי

  ; את תחושת איו� החשיפה

יוצרו. 4 יותר תמונות צבעוניות   �ת סטריאוטיפיות של הדמויות ולכ� נדרשי

�כ! שמה , מבח� השלכתי בחלקומבח� התמונות הוא . לב�  ובשחור, איורי

נערה בלונדינית מעוררת . שהנבדק אומר על האחר מייצג את עצמו דמות של 

ומכא� יש הסטה ,   עבריינות–ונער כהה עור , אסוציאציה של קלות דעת

על א* אפקט , הורד הצבע והדמויות טושטשו, כ!לפי". אחר"אל ה" אני"מה

  . האסתטיות והמשיכה שיש למבח� תמונות צבעוני

תשובות סגורות בתגובות לתמונות מגבילות את התפיסה של מבח� השלכתי     . 5

כ! נמנעת בעיית הקושי של מתבגרי� , שבנוי על אסוציאציות חופשיות א! 

  .בכתיבה ובעיה בניתוח התוצאות

ו תוצאות שונות במדידה של רצייה חברתית בקבוצות אוכלוסייה התקבל. 6

התקבל אומד� מהימנות פנימית ,  תלמידי תיכו�30ע� , במחקר המקדי�. שונות

גישוש, 0.69אלפא  במדג� של , וכאשר נעשה שימוש חוזר באותו שאלו� במחקר 

47�התקבל אומד� מהימנות פנימית ,  מתבגרי� בסיכו� גבוה לשימוש בסמי

  . 0.30לפא של א

  ייתכ� שתוצאות המהימנות השונות של שאלו� הרצייה החברתית בשתי קבוצות 

  והשאלות בשאלו� הנורווגי לא הובנו , הנבדקי� קשורות למאפייני הקבוצות

. שמרבית� מתבגרי� המנותקי� ממסגרות לימוד, על ידי קבוצת הסיכו� הגבוה

רבות ישראלית מודד עוינות ייתכ� ג� שהשאלו� שהועבר מתרבות אירופית לת

יותר מאשר רצייה חברתית   .ותוקפנות 

ת יימצא ככלי תק* ומהימ� "תוצאות מחקר הגישוש חיזקו את ההנחה כי המב

�ג� נית� להערי! את הפוטנציאל לשימוש בסמי� , למדידת שימוש בסמי ולפיכ! 

 �באוכלוסיית מתבגרי� צעירי� שהתנסות ודפוסי שימוש בסמי� אינ� שכיחי

  .בה

כ� ג� ללא הדיווח , כמו   �נמצא שיש לבדוק את הדיווח העצמי על שימוש בסמי

כיוו� שהדיווח העצמי הכולל , על עישו� סיגריות טבק ושתיית אלכוהול

  . התנהגויות אלו עשוי להטות את התוצאות של תיקו* הכלי
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  )ת"מב(תיקו' מבח� התמונות . ד

  רקע. 1.ד

נדרשו קבוצות נבחרות ) criterion-related validityתוק* קריטריו� (לתיקו* הכלי 

�יכולת הכלי להבחי� בי� רמות סיכו� במטרה , המובחנות בשימוש בסמי לבדוק את 

�י נוער צעירי� , מתודולוגית. שונות לשימוש בסמי המצב האידיאלי היה להגיע לבנ

אי� דר! פשוטה , מעשית. מאד שמשתמשי� בסמי� או הנמצאי� בסיכו� גבוה

נוער כאלהל בכדי לבדוק את תוק* הכלי עלינו לפנות לאוכלוסייה . הגיע לקבוצות 

� .כאשר באוכלוסייה צעירה מאד עדיי� אי� שימוש בסמי�, שיש בה שימוש בסמי

ביל להתנסות ולשימוש  מבח� התמונות מכוו� למצבי� שבפוטנציה יכולי� להו

�מצבי� שבה� יש פיתוי במבח� אנו מבקשי� לקבל תגובה ל. בסמי� בגילי� צעירי

על אחת , שא� הכלי יכול לתת מידע על הצעירי�, ולח0 לשימוש בסמי� בהנחה

 �יוכל להבדיל בי� משתמשי� ולא משתמשי� בסמי� במתבגרי כמה וכמה הוא 

שא� מתקבלת אינפורמציה רלוונטית , ההסקה בכיוו� ההפו!. מבוגרי� יותר

בני נוער צעירי� יותרנוכל להסיק , מקבוצת מתבגרי� מבוגרי� יותר , ממנה על 

בתגובות לתמונות מביע הנבדק את  .סימטרי, בקירוב סביר, מניחה כי הטיעו� הוא

וקיימת הסתברות , עמדותיו ותפישתו בדבר השימוש בסמי�, רצונותיו, כוונותיו

זו מודד הכלי את הפוטנציאל , להופעת דפוס ההתנהגות בעתיד ולכ� באוכלוסייה 

  . לא את השימוש עצמולשימוש בסמי� ו

שבה נית� , לצור! התיקו* נבחרה אוכלוסייה מבוגרת מעט מאוכלוסיית היעד

לאתר את אלה המשתמשי� בסמי� ואלו שאינ� משתמשי� בסמי� וא* לא 

�לצור! ההשוואה " נקיות"יחד ע� זאת קשה ביותר למצוא קבוצות . התנסו בה

: סיכו� לשימוש בסמי�ולכ� נבחרה אוכלוסייה המובחנת ברמות ה, ביניה�

�קבוצה , קבוצת מתבגרי� שידוע ממקורות נוספי� שה� משתמשי� בסמי

�, כגו� בעלי זהות דתית, בסיכו� נמו! לשימוש בסמי� על פי גורמי רקע ידועי

וערכית גבוהה  מדריכי� ומנהיגי� (ממשפחות מגובשות ע� הזדהות חברתית 

נוער גורמי סיכו� ידועי�וקבוצת סיכו� גבוה לשימוש בסמ) בתנועות  פי  , י� על 

כמו נשירה ממסגרות לימוד או השתייכות למסגרות חברתיות וחינוכיות של נוער 

  . במצוקה

נוער יש רגישויות ומגבלות נוער , למחקר באוכלוסיית בני  בבני  במיוחד כשמדובר 

ושה� בסיכו� גבוה לסטייה חברתית , שמנותקי� ממסגרות לימוד פורמאליות

בני הנוער עצמ� מסתייגי� ממגע ע� ). שימוש בסמי� וכדומה, יעהפש, אלימות(

הוריה� או , נוס* על כ!. גורמי� פורמאליי� סמכותיי� וחוששי� מחשיפה

, האחראי� עליה� עשויי� להסתייג מהשתתפות� במחקר מחשש שייחשפו לנושא

  שהרי ידוע בציבור , או מחשש שיסווגו מלכתחילה כמועדי� או כעוסקי� בפשיעה

, הגורמי� הפורמאליי� האחראי� על בני הנוער. ששימוש בסמי� מנוגד לחוק

בתי הספר שאליה� הופנו מתבגרי� , משרד החינו! ומשרד הרווחה: קרי

מקומות עבודה שאליה� נשלחו בפיקוח מטפלי� , "הזדמנות אחרונה"כ

 �   מסתייגי� ממחקר בקרב התלמידי� והמטופלי� בשל רצונ� לגונ� –ומדריכי
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, יה� או כדי למנוע חשיפה של עובדות על מצב השימוש בסמי� במסגרתעל

�נדרשת עבודה מאומצת ביותר כדי להביא להסכמת� . בארגו� או במוסד שלה

 �ג שיתו* פעולה של המבוגרי בני הנוער למחקר ולהשי גורמי� אלה לגייס את  של 

�  .והמתבגרי

החינו! ומנהלת מפקח במשרד , רשות עירונית למלחמה בסמי� במרכז האר0

המחוז סייעו באיתור בתי ספר ומסגרות טיפוליות לנוער בסיכו� גבוה לשימוש 

�המטפלת בבני נוער המשתמשי� בסמי� אפשרה את " ס�  אל"אגודת . בסמי

וסייעה להגיע , ביצוע המחקר בקרב מטופלי� בכמה ישובי� באזור המרכז

וניי� האמוני� על גורמי� עיר. למסגרות חסות לנוער הנמצא בסיכו� גבוה

נוער במרכז האר0 אפשרו , ושיתו* פעולה של רכזי� ומדריכי�, פעילויות תנועות 

�בני נוער שה� בסיכו� נמו! לשימוש בסמי   . לבצע את המחקר בקרב 

  

  מטרה. 2.ד

ת והעברת הכלי והשאלוני� הנלווי� "לאחר שנסתיימו הבנייה והפיתוח של המב

�  .ת" בדיקת התוק* והמהימנות של המבעברנו לשלב של, במחקרי� מקדימי

ו ת על ידי העברת הגרסה "בדיקת תוק* ומהימנות פנימית של המב. 1: המטרות הי

 �נוער המובחני המתוקנת של הכלי ושל השאלוני� הנלווי� לשלוש קבוצות של בני 

�ת באמצעות מבח� "בדיקת מהימנות של המב. 2; ברמת הסיכו� לשימוש בסמי

  .נבדקי�חוזר באותה קבוצת 

  

  שיטות. 3.ד

 concurrent(ת נעשה בשיטה תלוית קריטריו� מסוג מקביל "התיקו* למב

validity()  55,�ת נבדק כנגד " הציו� שמקבל הנבדק במב):140 139' עמ, ש

�שהתקבל , קריטריו� של הערכת דפוסי ההתנהגות בתחו� שימוש בסמי

ח העצמי שלה� על מגורמי� מקצועיי� בתחו� הטיפול והחינו! וכנגד הדיוו

�נית� להשתמש בקריטריו� של בדיקה פיסיולוגית אצל , שימוש בסמי כיוו� שלא 

�, לפי רמת הסיכו� לשימוש בסמי�, נעשתה השוואה בי� הקבוצות. מתבגרי

יזוהו יותר משתמשי סמי� בקרב  יותר כ!  בהנחה שככל שרמת הסיכו� גבוהה 

�  . הנבדקי

ב   :בדיקה של שלוש השערותבנוס* נעשה תיקו* המבנה של הכלי 

ו. ת אינו מושפע מרצייה חברתית"המב. 1 בי� המב, דהיינ   ת לרצייה"אי� קשר 

()discriminant validity(    חברתית   5(;  

  ;)concurrent validity(ת נמצא במתא� ע� הדיווח העצמי "המב. 2

  ת ובי� רמת ההרפתקנות ורמת הסקרנות "קיי� מתא� בי� המב. 3

    )convergent validi ty()  6 .(  
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וגודל המדג�. 1.3.ד   אוכלוסיית המחקר 

אוכלוסיית המחקר נבחרה לפי שלוש קבוצות המובחנות ברמות סיכו� לשימוש 

�הקבוצות . על פי מקורות מידע נוספי� וגורמי סיכו� והגנה ידועי�, בסמי

מתבגרי� בסיכו� נמו! ומתבגרי� בסיכו� גבוה , משתמשי� בסמי�: כוללות

�  : לשימוש בסמי

נוער . 1 נבחרו חברי תנועות נוער שכללו :  לשימוש בסמי�בסיכו� נמו!בני 

�  ". מחנות עולי�"ו" ר"בית", "בני עקיבא"מדריכי� ורכזי� מ, פעילי

נוער . 2 תלמידי� הנמצאי� בבתי ספר :  לשימוש בסמי�בסיכו� גבוהבני 

�רגילות, עמלניי� ומיוחדי ,  או לא נקלטו בה�לאחר שנשרו ממסגרות חינו! 

מטופלי� פרטניי� אצל ; ללמוד במערכת החינו!" הזדמנות אחרונה"וקיבלו 

נוער ני  בתוכנית להשלמת השכלה לנוער , עובדי� סוציאליי� ובקבוצות במועדו

ונוער עובד   .מנותק 

נוער ש. 3 שה� בטיפול פרטני וקבוצתי :  בסמי�משתמשי� או שהשתמשובני 

  ת התבגרות ושימוש בסמי� במסגרת אגודת אצל מטפלי� מומחי� בבעיו

  .והשוהי� במסגרות של חסות ומקלט לנוער במרכז האר0" ס�  אל"

וני גיל : להכללה�קריטרי ונכונות לשת* פעולה19 14   .  

  . מתקשי� בשפה העברית ובהבנת הנקרא:קריטריוני� להוצאה

ביותר של רמת הסיכו� לשימוש  בחירת הקבוצות מתבססת על הערכה כללית 

בני נוער  או מסגרות שבה� (בסמי� ונקבעה לפי שיקולי� מעשיי� של יכולת לאתר 

נוער ברור . בדרגות סיכו� שונות המוכני� לשת* פעולה) נמצאי� בני  לפיכ! היה 

העובדה שמתבגרי� , כ! למשל. במאה אחוזי�" נקיות"מראש שאי� הקבוצות 

י� בבתי ספר נמצאי� במסגרות חסות לנוער במצוקה או שתלמידי� לומד

�  .לאוכלוסייה חלשה אי� בה די כדי לשמש ראיה לכ! שה� משתמשי� בסמי

בנושא של שימוש , אוכלוסיית המתבגרי� רגישה ביותר לחשיפה במיוחד 

�ובמיוחד יש רגישות בקרב אלה הנמצאי� בסיכו� גבוה , בחומרי� לא חוקיי

 הפנייה .כלכלית נמוכה  לשימוש בסמי� שמשתייכי� לאוכלוסייה חברתית

זלזול או א* , אדישות, אליה� שישתתפו במחקר נתקלה לעיתי� בהפגנת 

החיצוני למסגרת שבה ה� , כלפי גור� זר מבוגר, תוקפנות מילולית וחוצפה

�  . נמצאי

מעבר לסירוב לשת* פעולה היה בכל פע� צור! לקבל החלטה באשר למידת 

�בשיתו* הפעולה וליכולת הבנת השאלוני  את הנבדקי� ולהוציא, הכנות 

�ונתוני� רבי  �  . שנחשדו בתשובות לא אמיתיות או שהשמיטו פרטי

  הנבדקי� מתגוררי� בערי� וביישובי� במרכז האר0 ושייכי� לשכבות סוציו

פי מידת נכונות� לשת* , כאמור. אקונומיות שונות בחירת� למדג� הייתה על 

לי של כלכ  ולא ידוע מהי סביבת מגוריה� ומה המעמד החברתי, פעולה

�  . משפחותיה

פי חישובי� לפני ביצוע המחקר ומבוסס על השוואת , גודל המדג� נקבע על 

�  . בי� שתי קבוצות) ת"הציו� במב(של משתנה התוצא , tעל ידי מבח� , ממוצעי
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בהשוואת שתי קבוצות מתבגרי� , ת" נקודות ציו� במב5בכדי למצוא הבדל של 

)�כאשר סטיית התק� ,  בגודל שווה)משתמשי� בסמי� ושאינ� משתמשי� בסמי

  נדרש מדג� של , 90% ובעוצמה של 0.05ברמת מובהקות של ,  נקודות10היא 

 כדי 15%גודל מדג� זה כולל תוספת של .   מתבגרי� לשלוש הקבוצות200   כ

�  . לתק�  את איבוד הנתוני� הצפוי משאלוני� פסולי� ולא מלאי

  

'. 2.3.ד   שיטת התיקו

  .במש! חמישה חודשי�,  אישית על ידי החוקרתאיסו* הנתוני� נעשה

�בזמ� , קבוצת הסיכו� הגבוה ה� מתבגרי� שנבדקו בבתי הספר בשעות הלימודי

מפגשי� קבוצתיי� שאליה� הגיעו באופ� סדיר ובקביעות או בזמ� קרוב 

, לאחר שהובטחו לה� סודיות מרבית ואנונימיות, לפגישות אישיות טיפוליות

  .המורי� ומנהלי בתי הספר,  המטפלי� האישיי�תו! שיתו* פעולה של

ואלה , הנבדקי� ישבו מרוחקי� זה מזה להבטחת עבודה אישית ואינטימית

שהגיעו לכיתה באיחור וביקשו לאפשר לה� להשתת* במחקר הוכנסו לכיתה רק 

�בבתי הספר ובמסגרות . א� נמצא לה� מקו� ע� מרווח גדול מיתר הנבדקי

נענו ברצו� וביטאו הנאה חברתיות וטיפוליות לנו  �ער במצוקה מרבית המתבגרי

י נוער מנותקי� ממסגרות. ת"מהמב בנ הנמצאי� בטיפול� , במקומות מפגש של 

�נדרש שיתו* פעולה רב מצד , ובהדרכת� של עובדי� סוציאליי� וחונכי

�שסייעו לעורר אמו� בקרב בני הנוער ולהסביר את מטרת , המדריכי� והמטפלי

  . וראות למילוי השאלוני�המחקר ואת הה

נוער במקומות עבודה מילאו את השאלוני� בהפסקת עבודה ובתיוו! המטפל  בני 

  .ת במחקר/שביקש אישור מהמעסיק להשתתפות המתבגר, האישי

בבתי הספר התעוררו קשיי� אחדי� הקשורי� לאיחורי� בכניסה לכיתות 

בי� את השאלוני� נבדקי� שהתביישו בקושי שלה� לה. ולעזיבת� באמצע המפגש

היו תלמידי� . או החסירו תשובות רבות, השיבו באופ� סתמי, ת"הנלווי� למב

עד שנדרשו לעזוב , שקראו בקול את השאלות והתגרו בחבריה� שעבדו ברצינות

גילו חוסר סבלנות. את הכיתה  �ורבי� שאלו שאלות חוזרות , נבדקי� אחדי

נבדקי� שלא סיימו את . יי�ונשנות בקול ר� וקיבלו תשובות והסברי� איש

נבדקי� אחדי� נעזרו . נשארו בכיתה ע� החוקרת עד שסיימו, השאלוני� בזמ�

א! ה� הוצאו מהמדג� מחשש לתשובות , בחבריה� כדי להבי� את שאלוני המחקר

  . לא אמיתיות

בקבוצת הסיכו� הנמו! מתבגרי� בתנועות נוער שהגיעו לפעילות קבוצתית 

הראו עניי� והיענות גבוהה למלא את ,  במחקרשוטפת ונתבקשו להשתת*

�בשתיי� מתו! ארבע קבוצות של מדריכי תנועות נוער ביקשו בני . השאלוני

 �הנוער לשוחח על הבעיה של שימוש בסמי� ולברר על דרכי מניעה בקרב חניכי

  .לאחר מילוי שאלוני המחקר

בני נוער משתמשי סמי� במקומות חסות ומקלט  ת לנוער מסגרו(בקבוצה של 

ענו על השאלוני� לאחר , )מנותק של משרד הרווחה ועמותות לנוער במצוקה

ה� קיבלו הסברי� על . פעילות קבוצתית או בזמ� שהתאי� לסדר היו� במוסד
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�כמחצית . והשיבו באופ� פרטני ואינטימי, המחקר והוראות למילוי השאלוני

  . מלא את השאלוני�סירבו ל, מבני הנוער במוסדות אלה שנתבקשו לשת* פעולה

נוער המטופלי� באגודת  נוער המשתמשי� , "ס�  אל"בני  י  שתפקידה לטפל בבנ

�נוער שמכורי� לסמי ענו על השאלוני� לאחר מפגש קבוצתי או , בסמי� ובבני 

, נבדקי� בודדי� בתהלי! טיפולי מתקד�. פרטני ושיתפו פעולה בסיוע המטפל

�ת כאילו ה� בתקופה שבה " המבהתבקשו לענות על, שהפסיקו להשתמש בסמי

 �   ). חודשי� קוד� למחקר3 1פרק זמ� של (ה� משתמשי� בסמי

 �כוונה לשתפ� במחקר לא הגיעו למפגשי� הטיפוליי י נוער שהייתה  בנ מספר 

�  .ולכ� לא השתתפו במחקר, שלה

 בכדי למזער בכל הקבוצות הוגבל מבח� התמונות בזמ� ונאס* לאחר עשר דקות

ולהגיע לתגובות ספונטאניות ככל את ההטיה האפשר ית של רצייה חברתית 

  .האפשר

כינוי ומספר על הטופס  בשני בתי ספר התבקשו הנבדקי� להירש� באמצעות 

זיהוי ולאפשר בדיקה של מהימנות הכלי , הפותח של שאלוני המחקר כדי למנוע 

. 11נספח (במבח� חוזר  (  

  

  עיבודי� סטטיסטיי�. 3.3.ד

רמת (למשתני� אחרי� ) ת"הציו� במב(ה התוצא לבדיקת קשר בי� משתנ

נעשתה בחינה גראפית של המשתני� ) רמת סקרנות ורצייה חברתית, הרפתקנות

פיזור וטבלאות שכיחות וTמבחני , באמצעות דיאגראמות   � x²   למשתני� רציפי

�לבדיקת מתאמי� בי� הציוני� של שאלוני הרצייה . למשתני� דיכוטומיי

ת נאמדו "הסקרנות והדיווח עצמי ובי� הציו� במב, ההרפתקנות, החברתית

ת "להשוואת הציוני� במב, ANOVAמקדמי קורלציה של פירסו� ומבח� 

ת "לחישוב מקד� המהימנות הפנימית של המב. בקבוצות אוכלוסיית המחקר

  ). 119 121' ש� עמ,55(משמשת הנוסחה לאומד� קרונב! אלפא 

  .SPSS עיבוד הנתוני� נעשה בתוכנה סטטיסטית

  

  טיפול בנתוני� חסרי�. 4.3.ד

בנתוני� חסרי� נעשה אצל אלה שענו לפחות על   הפריטי� 20 מתו! 18הטיפול 

נתוני� , השלמת נתוני� חסרי� נעשתה בשיטה השמרנית. ת"במב  �שלפיה מקבלי

� מקבל 3–0בסול� (במקו� הנתו� החסר , חסרי� את הער! הנמו! ביותר בסול

כדי למנוע הטיה , "אי� שימוש בסמי�"אילו ענה  כ  ) 0הנתו� החסר ער! 

יותר ,  הוצאו מעיבוד הנתוני� מהנבדקי�2%. משמעותית לאחר שנמצא שהחסירו 

נתוני� במב   .ת"משני 
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  בדיקה של רגישות ושל סגוליות הכלי . 5.3.ד

ת לזהות משתמשי� בסמי� מס! כל המשתמשי� "הרגישות היא היכולת של המב

ת לזהות את "ואילו הסגוליות היא היכולת של המב,  בסמי�שדיווחו על שימוש

�  . אלה שאינ� משתמשי� בסמי� מס! אלה שדיווחו כי אינ� משתמשי� בסמי

, X 2 2ת ביחס לדיווח העצמי נבנה לוח "לחישוב הרגישות והסגוליות של המב

לאחר השלמת נתוני� חסרי� בשיטת (ת "בהתא� להתפלגות הסול� של המב

ציו� החציו� במב, )הער! הנמו!  וכ� 2טבלה ,1גר* , להל�(ת "בנקודת חת! של 

בירה , ודיווח עצמי על שימוש בכל החומרי� מלבד סיגריות, )3.4פרק ד

 �לפי , )חומרי� חוקיי� ונפוצי� היכולי� להטות את התוצאות(ומשקאות חריפי

". שימוש בסמי� = "1; "א* פע� שימוש בסמי� = "0: קטגוריות דיכוטומיות

המתנסי� פע� אחת בכל חומר או בכמה חומרי� נכללו בקטגוריית , וכ!

�אות� תוצאות של רגישות וסגוליות התקבלו כאשר המתנסי� . משתמשי סמי

  ".א* פע�"פע� אחת נכללו בקטגוריה של 

שימשו למחקר , שנעשתה במדג� כולו, התוצאות של בדיקת הרגישות והסגוליות

  . היישו� של הכלי

  

  קת מהימנות הכליבדי. 6.3.ד

) intra-observation(ת בבדיקה חוזרת "לבדיקת העקביות של תוצאות המב

בי� הציוני� במב , ת שקיבלו הנבדקי� בשתי בדיקות"נבדק מקד� המהימנות 

� המייצג את מידת ההסכמה בי� )kappa(חושב המדד . בהפרש של שבועיי

בנוס* נבדקה . הבדיקות מעבר להסכמה שהייתה מתקבלת עקב מקריות בלבד

 �הקורלציה בי� הציו� המסכ� שהתקבל בבדיקה הראשונה לבי� הציו� המסכ

  . שהתקבל בבדיקה החוזרת

כיתות,  תלמידי�50ת נכללו "בבדיקה חוזרת של המב בשני בתי ספר , בארבע 

זכרו את הכינוי והמספר , שדיווחו כי השתתפו בבדיקה הראשונה, במרכז האר0

כני� לשת* פעולה בבדיקה החוזרתמהבדיקה הראשונה והיו    . מו

ת נפסלו משו� שהכינוי והמספר שרשמו בבדיקה החוזרת לא "תשעה שאלוני מב

  .  נמצאו בבדיקה הראשונה

מזה של הבדיקה , בממוצע, זמ� מילוי השאלוני� בבדיקה החוזרת היה קצר יותר

  . והיו בה פחות שאלות הבהרה, הראשונה

  

  תוצאות. 4.ד

  

  סיית המחקר אוכלו.  1.4.ד

נוער המסווגי� לשלוש קבוצות261 נכללו במחקר י    :  בנ

• 41�נוער בסיכו� נמו! לשימוש בסמי  ; בני 

• 189�י נוער בסיכו� גבוה לשימוש בסמי בנ  ; 

• 31�  . בני נוער שמשתמשי� בסמי
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  ת" מכלל הנבדקי� הוצאו מהמחקר כיוו� שחסרו אצל� תשובות רבות במב25%

� שיעור ההיענות בקבוצות .א נכללו בעיבוד הנתוני�ולכ� ל ובשאלוני� הנלווי

   . 50%   ובקבוצת משתמשי סמי� , 90%הסיכו� הנמו! והגבוה היה 

בקבוצת הסיכו� הנמו! ,  בנות44%נמצאו ) N=261(בכלל אוכלוסיית המחקר 

)N=41 ( בנות56%נמצאו בנות 43%נמצאו ) N=189(בקבוצת הסיכו� הגבוה ,    

 �  . בנותN=31 (   32%(ובקבוצת משתמשי סמי

  

  ): באחוזי�(התפלגות הגילי� באוכלוסיית המחקר 

  

  קבוצות
ל י   ג

   בכלל 
�  המדג

 � כו   בסי
מו! נ     

 � כו   בסי
גבוה    

  משתמשי 
�    סמי

15  2.7  4.9  1.1  9.7  

16  24.9  36.6  24.9  9.7  

17  33.3  41.5  34.4  16.1  

18  22.2  12.2  22.2  35.5  

19  16.9  4.9  17.5  29.0  

  

  

כלי המחקר באוכלוסיית המחקר .2.4.ד    התפלגות הסולמות של 

  

נתוני� ( בכל אוכלוסיית המחקר ת"הציו� במב התפלגות .1גר*  לפני השלמת 

�  ).חסרי

 התמונות 20  הציו� הסופי נקבע לפי סיכו� הנקודות שמקבל הנבדק בכל אחת מ

 פרק, להל�(בארבע קטגוריות סודרות , 3 0הבנויות בסול� תשובות , במבח�

  )  פיתוח מבח� התמונות. 2.2.ג

            

, 60–0 בסול� 58בטווח של , )N=195(התפלגות הציו� בכל אוכלוסיית המחקר 

  . 17 וחציו� 12.8סטיית תק� , 20.7ממוצע 
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ו� .2גר*     באוכלוסיית המחקרדיווח עצמי על שימוש בסמי�בשאלו�  התפלגות הצי

  

, 30 0 בסול� 26בטווח , )N=240(קר התפלגות הציו� בכל אוכלוסיית המח

� , 5.65סטיית תק� , 6.34ממוצע  ו   .9 והרבעו� העליו� 2הרבעו� התחתו� , 5חצי

  

   בכל אוכלוסיית המחקר דיווח על שימוש בסמי� התפלגות הציו� ב.3גר*  

)   )ללא סיגריות טבק ואלכוהול           

sum of report use (scale 0-21) no cigarets & alcohol

18.016.014.012.010.08.06.04.02.00.0
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ממוצע , 21 0 בסול� 17בטווח , )N=241(ו� בכל אוכלוסיית המחקר  התפלגות הצי

� , 3.44סטיית תק� , 1.93   .2 והרבעו� העליו� 0הרבעו� התחתו� , 0חציו

  

� .4גר*     בכל אוכלוסיית המחקרהרצייה החברתית התפלגות הציו� בשאלו

 
social desirability sum (scale 0-10)

10.08.06.04.02.00.0
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ממוצע , 10 0 בסול� 10בטווח , )N=254(מחקר התפלגות הציו� בכל אוכלוסיית ה

  .5 וחציו� 1.99סטיית תק� , 4.9
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� .5גר*     בכל אוכלוסיית המחקרהרפתקנות התפלגות הציו� בשאלו

  

sensation seeking sum (scale 0-19)

20.017.515.012.510.07.55.02.50.0
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, 19 0 בסול� 19ע� טווח , )N=238(התפלגות הציו� בכל אוכלוסיית המחקר 

  .9 וחציו� 3.82סטיית תק� , 9.06ממוצע 

  

� .6גר*     בכל אוכלוסיית המחקרסקרנות התפלגות הציו� בשאלו

  

  

, 32 0 בסול� 27בטווח , )N=243(התפלגות הציו� בכל אוכלוסיית המחקר 

  .18 וחציו� 4.19סטיית תק� , 18.48ממוצע 

בנספח    .12תיאור גרפי של התפלגות הציוני� בקבוצות המחקר נית� 

  

� . 3.4.ד   ת לאחר השלמת נתוני� חסרי� "במבהתפלגות הציו

 בקבוצת הסיכו� הגבוה 49:  נבדקי�66ת אצל "נמצא שחסרות תשובות במב

). 26%( בקבוצת משתמשי הסמי� 8  ו) 22%( בקבוצת הסיכו� הנמו! 9, )26%(

�נתוני� חסרי  במקו� 0של מת� ער! , לפי השיטה השמרנית, לאחר השלמת 

 התקבלה   חסרות יותר משתי תמונות כאשר לא , 3 0הנתו� החסר בסול� של 

  ת ירדה מ" וס20.5   ל20.7  בכל המדג� ירד הממוצע מ: התפלגות מעט שונה

בקבוצת משתמשי . 59   והטווח עלה ל18   ל17  החציו� עלה מ, 12.27   ל12.8

�, "אי� שימוש"ולא , בתמונות" שימוש"ש� סביר להניח שיענו בחיוב על , הסמי

� ירד מ, 33.2  ל נקודות 35  ירד הממוצע מ הרבעו� התחתו� ירד , 29   ל33  החציו

נתוני�  . נקודות42   ל43   והרבעו� העליו� ירד מ24   ל26  מ   לאחר שהושלמו 
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�נתוני� ביותר משתי תמונות בקבוצת )2%(נמצאו ששה נבדקי� , חסרי  חסרי 

  .ואלה הוצאו מעיבוד הנתוני�, הסיכו� הגבוה

  

נמצא מקד� ) האומד� למהימנות פנימית(ת "בבדיקת העקיבות בי� פריטי המב

α=0.87  בקבוצת סיכו� גבוה .  לכל אוכלוסיית המחקר0.89אלפא  בקבוצת ,  

    . α=0.88   ובקבוצת משתמשי סמי�  α=0.93 - סיכו� נמו! 

  

  התפלגות הציוני� בכלי המחקר לפי קבוצות המחקר. 4.4.ד

  המחקרת בקבוצות " התפלגות הציו� המסכ� של סול� המב.2טבלה 

            קבוצות 

  ת"ציו� במב

נמו!    בסיכו� 

     N=41          

� גבוה    בסיכו

   N=183  

�   משתמשי סמי

       N=31   

 ) תק�.ס(ממוצע 
  רווח סמ!

)          11.31 (15.4   
95%CI:11.9,18.9   

)      11.14 (19.5  
95%CI:17.9,21.1 

      )11.97 (33.2  
95%CI:28.0,37.4 

  29          17           12        חציו�

  24          12          9        רבעו� תחתו�

ו�   42          26          17        רבעו� עלי

  

שהיא , ת ע� עלייה ברמת הסיכו�"התוצאות מראות על מגמת עליה בציו� במב

  . ת מבטא את הסיכו�"עקבית ע� ההנחה שציו� המב

רוו חי הסמ! עבור קבוצת הסיכו� הנמו! וקבוצת נמצא שקיימת חפיפה בי� 

 �רווחי הסמ! עבור קבוצת משתמשי הסמי ולא קיימת חפיפה בי�  הסיכו� הגבוה 

נמצא שיש הבדל מובהק בי� קבוצת המשתמשי� , כ!. ושתי הקבוצות האחרות

   .ת"לבי� שתי הקבוצות האחרות בציו� במב

ונמצא הבדל מובהק בי� ,)7גר* (ת בקבוצות המחקר "הושוו ממוצעי הציו� במב  

   ).p<0.001)  F=24.601: הקבוצות

  

  ת בי� שלוש קבוצות המחקר "  השוואה של הציו� במב.7גר* 
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   התפלגות הציו� המסכ� של סולמות כלי המחקר בקבוצות המחקר.3 טבלה 

  

   =α 0.50: האומד� למהימנות פנימית של שאלו� הרצייה החברתית

  .=α  0.74:  פנימית של שאלו� ההרפתקנותהאומד� למהימנות

  .=α 0.66: האומד� למהימנות פנימית של שאלו� הסקרנות

  

  דיווח עצמי על שימוש בסמי�. 5.4.ד

לפי ,  להל� מתארת את שיעור השימוש בסמי� באוכלוסיית המחקר4טבלה 

  .הדיווח העצמי של המתבגרי� בקבוצות הסיכו�

  

  )באחוזי�(על שימוש בסמי� בקבוצות המחקר  התוצאות של דיווח עצמי :4טבלה 

ממוצע    קבוצות המחקר  כלי המחקר      
תק�( ית    )סטי

צע      ממו
  וסטיית תק�

� ו �  חצי   רבעו
�   תחתו

�   רבעו
� ו   עלי

וח   טו

על  עצמי  ווח  די
בכל  שימוש 

 �  )30 0(החומרי
N =240 

מו!      נ  �   בסיכו
גבוה     �   בסיכו
�  משתמשי סמי

)  3 .33 (3 .39  
)  5 .02 (5 .73  
)  4 .89 (14 .39  

3.39   ± 3.33  
5.73   ± 5.02  

14.39 ± 4.89  

    2  
    5  
    14  

0 .5  
   2  

11 .2  

   5  
   9  
   18  

 0  12  
 0  26  
 3  23  

על  עצמי  ווח  די
ללא טבק  שימוש 

  )21 0(ואלכוהול 
N =241 

מו!  נ  �       בסיכו
גבוה     �   בסיכו

 �  משתמשי סמי
  

)  0 .96 (0 .34  
)  2 .89 (1 .47  
)  4 .28 (7 .07  

0.34   ± 0.96  
1.47   ± 2.89  
7.07   ± 4.28  

    0  
    0  
    7  

   0  
   0  
   3  

   0  
   2  
   10   

 0  4  
 0  17  
 0  15  

ת   רצייה חברתי
)  0  10 (  

N=254   

מו!      נ  �   בסיכו
גבוה     �   בסיכו

 �                    משתמשי סמי

)  2 .01 (4 .53  
)  1 .99 (5 .15  
)  1 .52 (3 .87  

4.53 ± 2 .01  
5.15 ± 1 .99  
3.87 ± 1 .52  

    5  
    5  

 3 .9   

   3  
   4  
   3  

   6  
   6  
   5  

 1  8  
 0  10  
 1  7   

ות   הרפתקנ
)0 19(  

N =238 

מו!      נ  �   בסיכו
גבוה     �   בסיכו

                   �משתמשי סמי

)  3 .21 (7 .73  
)  3 .79 (8 .82  
)  3 .02 (12 .28  

7.73  ± 3 .21  
8.82  ± 3 .79  

12.28 ± 3 .02   

    8  
    9  
    12  

   6  
   6  
   10  

   10  
   12  
   15  

 1  16  
 0  18  
 7  19  

ות     )32 0(סקרנ
N =243 

מו!      נ  �   בסיכו
גבוה     �   בסיכו

            �משתמשי סמי

)  3 .19 (17 .95  
)  4 .41 (18 .28  
)  3 .68 (20 .37  

17.95 ± 3.19  
18.28 ± 4 .41   
20.37 ± 3.68  

    18  
    18  
    21  

15 .2  
   27  
   16  

19 .7  
   21  
   23  

13 25  
4 31  

15 28   

                 קבוצות   
  

�    חומרי

נמו!   קבוצת סיכו� 
     100% N=41      

  

  קבוצת סיכו� גבוה
     100%N=171   

  

�  קבוצת משתמשי
   100% N=28   
    

  
  סיגריות טבק

  
      48.8         

  
       68.6  

  
      100    

  
  בירה

  
      58.5     

   
          69   

  
   96.8  

  
ל   אלכוהו

  
      46.3  

   
       57.4   

  
   90.3  

, עשב, גראס: קנביס
  מריחואנה , חשיש

  
      4 .9  

  
       26.2  

  
   96.8  

�כדורי : מעוררי
  כדורי הרזיה,מר0

  
         0   

  
       9 .1  

  
   22.6  

�   הרואי
�   קוקאי

  
         0  

  
       5 .4  

  
   22.6  

  .ד.ס.ל
  אסיד

  
         0  

  
          12   

  
   44.8  

�כדורי : מרגיעי
  שינה

  
      2 .4  

  
          13  

  
      20  

י   אקסטז
  

  
         0  

  
          12  

  
      60  

�, דבק, בנזי�: נדיפי
  טיפקס

  
      12.2  

  
       15.4  

  
   51.6  
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גריות ושתיית אלכוהול מהדיווח העצמי על שימוש בסמי� נמצא כי עישו� סי

  ג� בקבוצת הסיכו� הנמו! דווח על שימוש בסמי� . שכיחי� בכל הקבוצות

�  . שינה ללא מרש� רופא/כמו חשיש וכדורי הרגעה, לא חוקיי

גבוה של הסנפת או הרחת חומרי� נדיפי� בכל הקבוצות לרבות , נמצא שיעור 

גבוה יחסית של שימוש בהרו, קבוצת הסיכו� הנמו! קוקאי� בקבוצת /אי�ושיעור 

  .   הסיכו� הגבוה

  

וסגוליות המב. 6.4.ד   ת "רגישות 

ת ככלי "לתיקו* הכלי נדרשנו לבדוק את רמת הרגישות והסגוליות של המב

�הבדיקה נעשתה . לאיתור מתבגרי� שה� בסיכו� גבוה לשימוש בסמי

 �(19 16במתבגרי� בגילי ע� התנהגות שכיחה של שימוש , )אוכלוסיית התיקו* 

�את , באמצעות דיווח עצמי ומידע ממקורות נוספי�, שנית� לזהות בה�, בסמי

�  .המשתמשי� בסמי

�לזיהוי משתמשי� , לפחות כמו הדיווח העצמי, שא� הכלי רגיש, אנו סבורי

נית� להערי! באמצעותו פוטנציאל לשימוש בסמי� , בסמי� באוכלוסיית התיקו*

גי, אצל מתבגרי� שה� בסיכו� גבוה שבה ההתנהגות של , ל צעירה מאודבקבוצת 

הפוטנציאל הזה מתבטא , ת"לפי תשובותיה� במב. שימוש בסמי� אינה שכיחה

ופיתוי   .  בנטייה להשתמש בסמי� במצבי לח0 

הבדיקה של רמת הרגישות והסגוליות של הכלי נעשתה בכל קבוצות המחקר 

 �, ת"במבבנקודות חת! סביב פרמטר החציו� שהתקבל בהתפלגות הציו� המסכ

 �התוצאות מובאות ). 3טבלה , להל�(בהשוואה לדיווח העצמי של הנבדקי

  : להל�5בטבלה 

  

   רגישותו וסגוליותו של מבח� התמונות.5טבלה 

  

    נקודת חת!

  ת"בסול� המב

  )N=216( כל הקבוצות 

  רגישות         סגוליות

15  0 .81              0 .57  

16  0 .81              0 .63  

17  0 .81              0 .71  

18  0 .81              0 .71  

19  0 .74              0 .78  

20  0 .73              0 .81  

21  0 .65              0 .84  

  

 של הציו� 60 0 בסול� 18–15נמצא שהרגישות המרבית התקבלה בנקודות החת! 

בנקודת החת! , ת"המסכ� במב   .  בסול�21והסגוליות המרבית התקבלה 
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 מתארת את 6טבלה . ת לדיווח עצמי"נבדקה ההשערה שיש מתא� בי� המב

 לציו� בדיווח עצמי על שימוש 60 0ת בסול� "בי� הציו� במב הקשר המובהק

�ולציו� בדיווח עצמי על שימוש בסמי� , 30 0בסול� , בסמי� בעשרה חומרי

�  . בכל אוכלוסיית המחקר ובקבוצות   27 0בסול� , בשבעה חומרי

  

  ת לציו� בדיווח עצמי על שימוש בסמי� " מתא� פירסו� בי� הציו� במב.6טבלה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בי� מבח� התמונות לדיווח , בכל אחת מקבוצות המחקר, נמצא מתא� מובהק

�ולדיווח עצמי על שימוש בסמי� ללא סיגריות , עצמי על שימוש בכל החומרי

  ). מתאמי� נמוכי� יותר(ואלכוהול 

  

בי� רצייה חברתית למבהק. 7.4.ד   ת בקבוצות המחקר"שר 

�   4המתוארת בגר* , בהתפלגות הציו� ברצייה חברתית בקבוצות המדג

גבוה ברצייה חברתית בקבוצת הסיכו� הנמו! ובקבוצת , 3ובטבלה  ציו�  נמצא 

  . ציו� נמו! ברצייה חברתית נמצא בקבוצת משתמשי סמי�. הסיכו� הגבוה

  :8התוצאות מתוארות בגר* 

  

   התפלגות הציו� ברצייה חברתית בקבוצות המחקר .8גר* 

  

                  � ו � במב         הצי ו � במב"הצי ו ח      הצי וו בדי  � ו והצי �                                                                        "ת  ו והצי ת 

ללא                                        עצמי  וח  ו על שימוש בכל החומרי�   בדי עצמי                                         

קבוצות   )N         ( ל           ואלכוהו גריות  סי                                                           

              �כל המדג  )236      (r=0.62  (p<0.001)            r=0.53  (p<0.001)  

 ! נמו  � בסיכו קבוצה   )41       ( r=0.60  (p<0.001)           (p<0.001) r=0.57      

 � כו בסי קבוצה                                                                 r=0.61  (p<0.001)           r=0.53  (p<0.001))      167(גבוה  

    �קבוצת משתמשי  )28(r=0.58  (p<0.005)                 r=0.66  (p<0.001)    
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  F=6.633: בהשוואת קבוצות המחקר ברצייה חברתית נמצא הבדל מובהק ביניה�

)p<0.005.(  

: 2ראו טבלה (ת " במב18 כאשר נקודת החיתו! היא ,²xבמבח� סטטיסטי של 

: 3טבלה ראו  (5ונקודת החיתו! ברצייה חברתית היא ) ת"התפלגות הציו� במב

ת "נמצא קשר מובהק בי� רצייה חברתית למב, )התפלגות הציו� ברצייה חברתית

)p<0.001(לא נמצא ;  בכל אוכלוסיית המחקר �בקבוצת המשתמשי� בסמי

ובקבוצת ; )p<0.001( בקבוצת הסיכו� הגבוה נמצא קשר מובהק ;) (p=0.1קשר

  ). (p=0.05לא נמצא קשר  הסיכו� הנמו!

  

בשלוש , ת לעומת הציו� ברצייה חברתית" של הציו� במבלהל� תיאור גרפי

  :הקבוצות

  

  והציו� ברצייה חברתית בשלוש קבוצות המחקר ) ממוצע(ת " הציו� במב.9גר* 

social desirability (scale 0-10)

109876543210
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רצייה ) באדו�(בהשוואה בי� שלוש הקבוצות נמצאו בקבוצת הסיכו� הנמו! 

   ) רוקבי(בקבוצת הסיכו� הגבוה ; ת"חברתית גבוהה וציו� ממוצע נמו! במב

גבוהה וציו� ממוצע גבוה במב ובקבוצה של משתמשי סמי� ; ת"רצייה חברתית 

גבוה במב  ) כחול(   .ת" רצייה חברתית נמוכה וציו� ממוצע 

  

 discriminant(ת לרצייה החברתית "לבדיקת ההשערה שאי� קשר בי� המב

validity(בי� רצייה חברתית לציו� במב �והתוצאות מובאות , ת" נבדק המתא

  : טבלה להל�ב
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  ת לציו� ברצייה חברתית"מתא� פירסו� בי� הציו� במב. 7טבלה 

  

  

                              � ו � במב            הצי ו   ת "צי

ת  יה חברתית )                        N(        קבוצו ברצי  � ו   וצי

              �כל המדג         )248      (r=-0.29  (p<0.001)                   

נמו!         � בסיכו (קבוצה   40         (r=-0 .18  (p=0.1 )                    

גבוה  � =r)      177(        קבוצה בסיכו -0.26  (p<0.001)                                                                 

�r=-0.38  (p=0)31   (        קבוצת משתמשי .05  )                        

  

  

ו� , בכיוו� שלילי, מתא� מובהק חלש, בכל אוכלוסיית המחקר, נמצא בי� הצי

 הציו� ברצייה   ת עולה "ככל שהציו� במב: ת לציו� ברצייה חברתית"במב

  .חברתית יורד

 � בי� הציו  �בקבוצת הסיכו� הנמו! ובקבוצת המשתמשי� בסמי� לא נמצא מתא

ואילו בקבוצת הסיכו� הגבוה יש מתא� מובהק , צייה חברתיתת לציו� בר"במב

  .ת"בי� הציו� ברצייה חברתית לציו� במב, בכיוו� שלילי, חלש

  

בי� רמת ההרפתקנות לציו� במב. 8.4.ד   ת"הקשר 

 ת לבי� הציו� בהרפתקנות"לבדיקת ההשערה שיש מתא� בי� הציו� במב

)convergent validity(ת " בהרפתקנות לציו� במב נבדקה ההתאמה בי� הציו�

 ונמצא שככל שעולה רמת ההרפתקנות כ! עולה הציו� ,באוכלוסיית המחקר

. 3 ובטבלה 5התפלגות הציו� בהרפתקנות במדג� מתוארת בגר* (ת "במב כ� )

, להל�(ת בקבוצות המחקר "נבדקה ההתאמה בי� הציו� בהרפתקנות לציו� במב

  ). 3התפלגות הציו� בהרפתקנות בטבלה 

  :אות מובאות בטבלה להל�התוצ

  

  ת לציו� בהרפתקנות באוכלוסיית המחקר " מתא� פירסו� בי� הציו� במב.8טבלה 

  

 

  )N(קבוצות

ת "    הציו� במב

  ובשאלו� הרפתקנות

     �r=0.56 (p<0  )255(בכל המדג .001)   

r=0.34  (p<0.05)  )40(בסיכו� נמו!          

� גבוה     p<0  )163(בסיכו .001)  (r=0.55    

 �     p=0.07(  r=0.33 (  )29(משתמשי סמי
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בי� רמת הסקרנות לציו� במב. 9.4.ד   ת"הקשר 

   ת לבי� הציו� בסקרנות"לבדיקת ההשערה שיש מתא� בי� הציו� במב

)convergent validi ty(בי� הציו� בסקרנות לציו� במב . ת" נבדקה ההתאמה 

  :התוצאות מוצגות בטבלה להל�

  

פ. 9טבלה   �  חקרת לציו� בסקרנות באוכלוסיית המ"ירסו� בי� הציו� במבמתא

  

  

  )N(קבוצות             

ת "    הציו� במב

  ובשאלו� הסקרנות

      �=r  )237(בכל המדג  0 .11 (p=0.1 )     

=r  )40(בסיכו� נמו!       0 .07 (p=0.1 )    

=r  )167(בסיכו� גבוה       0 .09 (p=0.1 )    

 �r=-0.29 (p=0.1  )30(משתמשי סמי )    

              

  

בכלל אוכלוסיית המחקר ת לציו� בסקרנות "לא נמצא מתא� בי� הציו� במב

:  בקבוצת משתמשי סמי� נמצא קשר שלילי חלש ולא מובהק.ובקבוצות המחקר

  . ת עולה כ! הציו� בסקרנות יורד"ככל שהציו� במב

  

  סיכו� ממצאי מחקר התיקו' 

אי� קשר בי� , דהיינו. שפע מרצייה חברתיתת אינו מו"ההשערה הראשונה שהמב

אי� נמצא ש. אוששה בחלקה )discriminant validity(ת לרצייה חברתית "המב

רצייה חברתית בקבוצות אוכלוסייה בסיכו� נמו! ומשתמשי ת ל"מתא� בי� המב

�  .סמי

 )concurrent validity(ת נמצא במתא� ע� הדיווח העצמי "ההשערה השנייה שהמב

בי� הציו� במבנמצא . אוששה  �ת לדיווח העצמי על שימוש בסמי� המחזק "מתא

ת הוא כלי מדידה רגיש למדידת שימוש בסמי� כמו הדיווח "את הטענה שהמב

  . העצמי

מתא� . ת נמצא במתא� ע� רמת ההרפתקנות אוששה"ההשערה השלישית שהמב

נוספת לתוק* מתכנס שלת לציו� בהרפתקנות "בי� הציו� במב ת " המבהוא עדות 

)validity convergent(.בי� הציו� במב �ת לבי� הציו� " ההשערה שקיי� מתא

  . בסקרנות לא אוששה במחקר זה

ת שימשה כשיטה נוספת " של המב)consistency internal(המהימנות הפנימית 

מראה על עקיבות ת "האומד� לעקיבות פנימית של פריטי המב. לבדיקת תוק* הכלי

בי� פריטי המבח� ולכ� מחזק את ההשערה שהכלי הומוגני פנימית ג בוהה 

�   .כקריטריו� להערכת הפוטנציאל לשימוש בסמי

  

  

(: נמחק

 : נמחק

 ). : נמחק

 : נמחק

 : נמחק
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  ) Retest-Test(מבח� ומבח� חוזר : בדיקת מהימנות הכלי. 10.4.ד

ענו פעמיי� על מבח� התמונות50  � חזרו על הכינוי והספרה באופ� 41.  תלמידי

זוג שאלוני מב, תוא� לסימו� בבדיקה הראשונה נית� היה לבדוק  ת אצל "וכ! 

בי� הציו� 40%ת " של כל המבkappaנתקבל מדד . אותו נבדק  ומתא� גבוה 

  .r=0.85: המסכ� של שתי המדידות

  
ומש! הזמ� שנדרש , עשר דקות, בממוצע, ת היה"למילוי המב הזמ� שנדרש

  .     דקות בממוצע35   ל25ת ושאלוני התיקו* נע בי� "למילוי המב

  

ו   .   'הדיו� בתוצאות התיקו* מובא בפרק 
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  יישו� מבח� התמונות באוכלוסיית מתבגרי� . ה
  
    :מטרה כללית. 1.ה

 שני� מאוכלוסיית 5 4  שפותח ותוק* באוכלוסייה שהיא מבוגרת ב, הכלי

כול, המטרה  �,  ל שימוש בסמי�מבחי� בי�  רמות שונות של סיכו� לשימוש בסמי

ואילו באוכלוסיית מתבגרי� צעירי� הכלי משמש להערכת פוטנציאל להתנהגות 

�   .הנוטה בכיוו� של שימוש בסמי

נוער בסיכו� גבוה לשימוש  המטרה המרכזית בחלק זה של המחקר היא איתור בני 

של הנטייה הפוטנציאלית לשימוש , ת"באמצעות המב, בסמי� על ידי מדידה

  . גורמי סיכו� ידועי� לשימוש בסמי� בקרב מתבגרי�בסמי� ושל 

  

  :מטרות ספציפיות. 2.ה

יותר מהאחרי� לשימוש בסמי� לפי הערכת  איתור קבוצות שה� בסיכו� גבוה 

�  :הפוטנציאל לשימוש בסמי� והקשר ע� גורמי סיכו� ידועי� לשימוש בסמי

י . 1   ;14 12הערכת הפוטנציאל לשימוש בסמי� בקבוצת מתבגרי� בנ

  )הרשת החברתית(אישיי�   בי�, דמוגרפיי�  בדיקת הקשר בי� מאפייני� סוציו. 2

�  ;     ואישיותיי� לפוטנציאל השימוש בסמי

בי� בתי הספר. 3  �  בתקנו� משתני� בדיקת השונות בפוטנציאל השימוש בסמי

�  .    שנמצא כי ה� משפיעי� על השימוש בסמי� אצל מתבגרי

  

  שיטות. 3.ה

וגודל המדג�אוכלוסי. 1.3.ה   ית היעד 

 �תלמידי , 14 12אוכלוסיית היעד של המחקר כללה מתבגרי� צעירי� בגילי

. בחטיבות ביניי� של בתי ספר במגזר היהודי ממלכתי באזור המרכז' כיתה ז

בידי מנהלי המחוזות  איתור אוכלוסיית היעד התאפשר לאחר שהמחקר אושר 

  .  של משרד החינו!שלה� משתייכי� בתי הספר ולשכת המדע� הראשי

  .בבתי ספר ממלכתיי� באזור המרכז'  תלמידי כיתה ז:קריטריוני� להכללה

   :קריטריוני� להוצאה

,      להשתתפות� במחקר, בכתב על גבי טופס ההסכמה, תלמידי� שהוריה� התנגדו. 1

  . ותלמידי� שהביעו התנגדות להשתת*

2 .�המונעות את , מוגבלויותותלמידי� ע� , המתקשי� בעברית, תלמידי� עולי

�  .הבנת השאלוני

ו� (גודל המדג� התבסס על מבח� של השוואת ממוצעי� של משתנה התוצא  הצי

ציו� במב5בכדי למצוא הבדל של . בקבוצות מתבגרי� שונות) ת"במב ת " נקודות 

רמת ,  נקודות15בהנחה שסטיית תק� היא , בהשוואת שתי קבוצות שונות

  תלמידי� בכל 200   דרוש מדג� של כ   90%ל ועוצמה ש, 0.05המובהקות 

בחישוב זה התבססנו על אות� הנחות . בהנחה שהקבוצות שוות, קבוצה

  , א! הנחנו שונות גבוהה יותר באוכלוסייה הרחבה, המתוארות בשלב התיקו*
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כיוו� שהקבוצות אינ� . שהיו בשלב התיקו*, לעומת הקבוצות ההומוגניות יחסית

יותר  פשר עיבודי� רבוכדי לא, בהכרח שוות מוכפל , משתני� לקבוצות  קטנות 

�כ, מספר התלמידי  15%כולל תוספת של ,  תלמידי�1,000  כ! שנדרש מדג� של 

        . כנגד איבוד הנתוני� הצפוי

  

  מחקר חת� בנקודת זמ� אחת: מער� המחקר. 2.3.ה

  רתיתבכדי להגיע לגודל המדג� הנדרש ולאוכלוסיית תלמידי� מגוונת ברמה חב

ל, דמוגרפית ותרבותית, כלכלית פנייה  יועצות 21  נשלחו מכתבי   מנהלי� ומורות 

�  ).13נספח (באזור המרכז ' לביצוע המחקר בכיתות ז, בחטיבות ביניי

אול�  שניי� מה� לא מצאו זמ� .  מנהלי בתי ספר הסכימו להשתת* במחקר16

 על המחקר ע� לאחר אישור המנהלי� התקיימו מפגשי הסברה. פנוי לביצועו

ונמסרו עותקי� של 14  מנהלי� ומורות יועצות ב " מכתב להורה" בתי ספר 

ואנונימיות ומאפשר להורי� , המסביר להורי� את מטרת המחקר מבטיח סודיות 

בהתא� לניסוח שהוסכ� ע� , להתנגד להשתתפות התלמיד או התלמידה במחקר

.   14נספח (משרד החינו!  (  

�ענו בכיתותיה  �על מבח� התמונות ושאלוני� , בנוכחות החוקרת, התלמידי

�וכ� נאספו נתוני� זמיני� חלקיי� מגורמי חינו! בתו! כל בית ספר , נלווי

 �הסביבה , על מאפייני המסגרת, )פיקוח והדרכה(ובמשרדי החינו! המחוזיי

בית הספר וההתייחסות שלו לנושא השימוש בסמי�  הסוציו : דמוגרפית של 

. טיפול בבעיית הסמי�, תוכנית השתלמות מורי� בנושא, עההפעלת תוכנית מני

כדי לצמצ� את חשש התלמידי� , מראייני� נוספי� באו מחו0 לבתי הספר

�לכל תלמיד נמסרה . הנבדקי� מזיהוי� ומהפרת הסודיות בזמ� מילוי השאלוני

ני , לשמירת האנונימיות והסודיות, התחייבות בכתב בטופס הפתיחה לשאלו

חמישה מנהלי בתי ספר ביקשו לקבל את .  בכניסה לכל כיתה  פה    לובע, המחקר

�בית ספר את אומד� שיעור הפוטנציאל לשימוש , דהיינו, תוצאות המחקר של 

בזמ�. בסמי� באוכלוסיית בית הספר שנבדקה במטרה , מבח� התמונות הוגבל 

למזער את ההטיה האפשרית של רצייה חברתית ולהגיע לתגובות ספונטאניות 

ג, כפי שמתואר בפרק הדיו� של מחקרי הגישוש, כל האפשרכ , 2סעי* . 6.בפרק 

ד   . שיטת התיקו*: 2.3.ובפרק 

  

  כלי המחקר. 3.3.ה

ת "תיאור המב(בחלק הראשו� נתבקשו התלמידי� לענות על מבח� התמונות 

ג נית� בפרק  .פיתוח מבח� התמונות: 2.2.בגרסתו הסופית  (  

ו � גורמי סיכו� סוציובחלק השני נתבקשו הנבדקי� לענ , דמוגראפיי�  ת על שאלו

, מצב משפחתי, שנת עלייה, מוצא, גיל, מגדר: כולל, אישיי� ואישיותיי�  בי�

תנאי , השכלת ההורי�, עיסוקי ההורי�, המיקו� בסדר הילדי� במשפחה

י, נוס* על כ!. מגורי� וזהות דתית פנו , ה� נשאלו על דפוסי עיסוק ובילוי זמ� 

ל דפוסי , מעמד, מקובלות חברתית, יחסי� ע� ההורי�, עזרהדפוסי פנייה 

�כמו כ� . התנהגות בקבוצת השווי� והשתתפות בתוכנית למניעת שימוש בסמי
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 �ועל הערכת ההורי� והמורי� אות  �נשאלו על הערכת� העצמית כתלמידי

�  .על קשיי שינה ועל היכרות ע� משתמשי סמי� בסביבת המגורי�, כתלמידי

הכולל עשר , נתבקשו התלמידי� לענות על שאלו� הרפתקנותבחלק השלישי 

�שנבחרו , סקרניי� ומרגשי�, שאלות על דפוסי התנהגות וחשיבה הרפתקניי

ג כלי המחקר . 3.מתו! שאלוני ההרפתקנות והסקרנות המתוארי� בפרק 

מגדיר את רמת ההרפתקנות , ו על כל פריטי,ציונו הכללי של הנבדק: לתיקו*

ככל שהוא מראה צור! למצוא ריגושי� והוא מחפש ,  כ!.שלווהסקרנות 

  . כ! יהיה גבוה בסול� ההרפתקנות, הרפתקנות

�ג� לענות על שאלו� הכולל עשר שאלות ידע על סמי   , התלמידי� התבקשו 

גי , שנאספו מתוכניות מניעה לתלמידי� בבתי ספר בישראל הכוללות מידע על סו

 �  ). 67(סמי� והשפעותיה

�גורמי , בי� השאלוני� ובתו! השאלוני�, סדר הפריטי נבנה כ! שנתוני� על 

� יופיעו לפי דרגת חשיבות� למחקר מתו! הנחה שנבדקי� צעירי� מאבדי� , סיכו

במיוחד כשה� מתקשי� בהבנת , סבלנות כשה� נדרשי� להשיב תשובות מלאות

  ).15ת והשאלוני� הנלווי� בנספח "המב(השאלות וכשלפניה� שאלו� ארו! 

  

  עיבודי� סטטיסטיי�. 4.3.ה

 ,ת להערכת הפוטנציאל לשימוש בסמי�"משתנה המטרה הוא הציו� במב

�גורמי הסיכו� לשימוש בסמי  �בחינה גראפית של . והמשתני� המסבירי� ה

פיזור וטבלאות שכיחות  והמשתני� של ,המשתני� נעשתה באמצעות דיאגראמות 

  . X 2 2 גורמי הסיכו� קובצו לשתי קטגוריות ונבנו לוחות

נורמלית"בהנחה שהציו� במב בלוח , ת מתפלג   � בהתא� X 2 2נבדקו הקשרי

כנקודת החת!18ע� , ת"להתפלגות של ציו� המב פוטנציאל  "   18  מתחת ל = 0:  

�"   18מעל  = 1; "נמו! לשימוש בסמי  �נקודת ". פוטנציאל גבוה לשימוש בסמי

כפי שהיא ת מבוססת על רמת רגישות וסגו" בסול� המב18החת!  ליות הכלי 

ד באוכלוסיית , כציו� המבחי�, )ת"רגישות וסגוליות המב. (6.4.מדווחת בפרק 

�גבוה לשימוש , מתבגרי� צעירי בי� בעלי פוטנציאל נמו! לבעלי פוטנציאל 

�בי� משתנה התוצא   לבדיקת קשרי� חד. בסמי  �) ת"הציו� במב(משתני

 �י ו שימש, )גורמי סיכו� ידועי�(למשתני� התלויי לזיהוי הקבוצה , X²מבחנ

�   .המוגדרת כקבוצה בסיכו� גבוה, שלה פוטנציאל גבוה לשימוש בסמי

�כל הגורמי� :מודלי� לוגיסטיי שעברו ( בשלב ראשו� נבנה מודל שכולל את 

 ע� >0.2Pונמצאו ברמת מובהקות של  ) דיכוטומיזציה על ידי קיבו0 קטגוריות

דיכוטומי תלוי ש"הציו� במב ל הפוטנציאל לשימוש בסמי� בנקודת ת כמשתנה 

  ). ת"רגישות וסגוליות המב: 4.6.כמוסבר בפרק ד (18החת! 

, הערכה עצמית, מגדר: משתני שכולל את המשתני�  בשלב הבא נבנה מודל רב

�וידע על סמי� , בילוי במשפחה, קבוצת החברי�, יחסי� ע� הורי רמת הרפתקנות 

  . סמי�בת הפוטנציאל לשימוש במטרה לבחו� הא� משתני� אלה מסבירי� א
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בניית המודלי� נעשה תיקו� עבור קורלציה אפשרית של  בשלב האחרו� של 

בית הספר ע כגור� אקראי"התצפיות בתו!    .י הכללת משתנה כיתה במודל 

  )GEE) Generalized Estimating Equations  האמידה נעשתה בשיטת ה

� ממדידות חוזרות של פרט המוגדרת כשיטה המשמשת לניתוח נתוני� המורכבי

�בתו! כל אשכול המדידות אינ� בלתי תלויות . לאור! זמ� או אשכול של פרטי

נותנת אומדני� נכוני� של האפקטי� ושל השונות שלה� GEEואמידה בשיטת   

)43. (   

  .STATAבניית המודלי� הלוגיסטיי� נעשתה בתוכנה סטטיסטית 

בי� בתי הספר : ניתוח שונות בפוטנציאל שימוש בסמי� נעשה בדיקת השונות 

ת " פשוט במטרה להערי! הא� ציוני התלמידי� במבANOVAבאמצעות מבח� 

בי� התלמידי� הלומדי� באותו בית ספר במודל . מראי� תלות סטטיסטית 

כל הגורמי� 60 0ת כמשתנה רצי* בסול� "הייתה התייחסות למב  ונכללו 

�תני הסופי כשאפקט בית מש  בעבודה מוצג רק המודל הרב. שנמצאו כחשובי

  .  המתוארת למעלהGEE  בניית המודל נעשתה בשיטת ה. הספר הוא גור� אקראי

  .SPSSעיבוד הנתוני� נעשה בתוכנה סטטיסטית 

  

  הטיפול בנתוני� חסרי�. 5.3.ה

נעשתה בשיטת ) עד שתי תשובות חסרות(ת "השלמת נתוני� חסרי� במב

ת את הער! הממוצע של "ונה במבכ! קיבל כל נתו� חסר של נבדק בתמ. הממוצע

ב, 20 התשובות מתו! 18   .  60 0כדי לקבל סול� , 20  מוכפל 

, "לא יודע"או " לא נכו�"כמו , הגישה למיזוג נתו� חסר ע� קטגוריה אחרת

כל , ת"בשאלוני� הנלווי� למב נעשתה על פי המסקנות ומשמעות התשובות של 

קובצו " לא יודע"ו" לא נכו� "בשאלו� ידע על סמי� הקטגוריות, למשל. משתנה

קובצה , ובשאלה הא� השתת* בתוכנית למניעת שימוש בסמי�, לקטגוריה אחת

יודע"התשובה    ".   לא"לקטגוריה אחת ע� התשובה " לא 

  

  תוצאות. 4.ה

  חקראוכלוסיית המ. 1.4.ה

ז,  תלמידי�1830אוכלוסיית המחקר כללה  ביניי�' בכיתות   בתי 14  ב, בחטיבות 

. 2002יוני   מאי(ב "בסו* שנת הלימודי� תשס, ז האר0ספר במרכ ( �כל התלמידי

קיבלו שאלוני� בכדי לא ליצור , שהיו בכיתות בזמ� המחקר וביקשו להשתת*

ואחד הושמד , נפסלו שאלוני� לפי קריטריוני הוצאה. תחושת הפליה או הפרדה

  .        לפי בקשת התלמידה

  

   דקות 45   ל20פרק הזמ� שנדרש לתלמידי� לענות על כל שאלוני המחקר נע בי� 

. דקות בממוצע32( (  

  :הטבלה להל� מתארת את התפלגות אוכלוסיית המחקר לפי בתי ספר וכיתות
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  )N=1885( התפלגות אוכלוסיית המחקר לפי בתי ספר וכיתות .10טבלה 

                   

  

   *       �   התקיימה הרצאה בנושא מניעת עישו

 **        �והרצאות בנושא סמי   התקיימו שיחות 
    

  .16בנספח , ני בתי הספרתיאור מאפיי          
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22)  15 .2%  (22)  15 .2%(  

24)  16 .6%  (25)  17 .2%(  

28)  19 .2%  (24)  16 .6%(  

145  

)8 .2%(  

  

ד   י

  

      

  

1  

  

24  

29)  18 .5%  (32)  20 .4%(  

25)  15 .9%  (27)  17 .2%(  

13)  8 .3%    (31)  19 .7%(  

157  

)8 .9%(  

  כ "סה
  

37  

)2%(  

28  

)1.4%(  

53  

)2 .85%(  

כיתות58    

  

1767  
)100%(  
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,  כיתות ז58   תלמידי� ב1,885אוכלוסיית המחקר כללה    כשבכל בית ספר נבדקו'

כיתות שהתארגנו לביצוע המחקר6 3 ,  תלמידי�28מתוכ� סירבו להשתת* במחקר .  

בגלל סירוב הורי�37עוד  בגלל קשיי� 53  ו,  לא השתתפו  נוספי� הוצאו מהמחקר   

�גודל אוכלוסיית המחקר הואס! . במילוי השאלוני   . תלמידי�1,767: הכול 

. 54.11%(באוכלוסיית המחקר היה רוב לבנות  (� 13בגיל , מרבית התלמידי

בגיל 20%  כ, )79.48%( 0 (12 ומיעוט� בגיל 14  (15ובגיל ) 45%.  0.28% .(  

מרבית התלמידי� שאינ� ילידי האר0 ). 84.05%(רוב התלמידי� ה� ילידי האר0 

(1990מיעוט� הגיעו עד ). 7.71% (95 1991ראל בשני� הגיעו ליש ואחרי ) 4.14% 

1996   )  3 .34%  .(  

  

  , דמוגראפיי�  תיאור אוכלוסיית המחקר לפי משתני� סוציו, בטבלה להל�

  :אישיי� ואישיותיי�  בי�

  

  אישיי�            בי�, דמוגראפיי�   אוכלוסיית המחקר לפי משתני� סוציו.11טבלה 

             �  )N=1767(ואישיותיי

  

 דמוגרפיי� � משתני� סוציו

  *:ילדי� במשפחה                                      :מצב משפחתי

(551         2 1)            85.5   (1510משפחה שלמה              31.2(  
(247הורית                 חד     13.7             (3 4         1171)   66.2  (  
0      (10חר וחסרי�           א .8              (5          +41)      2 .3(  

     �0       (4                                                           חסרי .3(  
                             

                     *:זהות דתית                             *:המיקו� במשפחה

(547ה                   /בכור 1      (25ת         /דתי)           31.0    .4              (  
(93ה          /ה יחיד/ילד   )            38.0    (672ת   /מסורתי)             5.3     
ני)           32.0   (566ה                     /שני               )    58.9  (1040ת      /חילו

(30חסרי�         )           22.9   (405ת                 /שלישי      1 .7 (  
  )8.7   (155+               ת /רביעי

                    �0      (1חסרי .1(  
  

  :מקו� לידת הא�                                *:מקו� לידת האב

(1021ישראל                       (1090ישראל                      )       57.8      61.7(  
  )19.6   (346אירופה ובלק�      ' מז)       20.7    (366אירופה ובלק�       ' מז

  )            11.8   (208אסיה ואפריקה          )       15.0     (265אסיה ואפריקה          
4      (76אירופה ואמריקה  ' מע (87אירופה ואמריקה ' מע)         4.      4 .9(  

                      �(39חסרי        2 .1         (                     �(36חסרי      2 .0(  
                                                                  

  :עיסוק הא�                                        :עיסוק האב

  )1.8     (31עבודה טכנית            )        26.9     (476עבודה טכנית             
         �(469עבודת שירותי�         )        30.4     (538עבודת שירותי    26.5(  

  עבודה משרדית                                    עבודה משרדית
(945מנהלית ואקדמית       )        33.2     (585מנהלית ואקדמית          53.5(  
2       (51מובטל                      (204מובטלת                    )          9.    11.5(  
            �(117אחר וחסרי       6 .6          (             �6   (118אחר וחסרי .7(    
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  :השכלת הא�                                      :השכלת האב

(101יסודית                          5 4     (78יסודית                    )          7. .4(  
(325יסודית                 על   )19.5   (345יסודית                 על)         18.3     

(651אקדמית                     )39.4   (696       אקדמית           )         36.9     
יודע (616ת               /לא  יודע)         34.9        )33.1    (585ת               /לא 

                    �4       (74חסרי .2          (                     �3     (63חסרי .6(  
  
  

  )הרשת החברתית(אישיי� � משתני� בי�

�  :        יחסי� ע� חברי�                              :יחסי� ע� ההורי

                     �  )77.5     (1369טובי�                  )         96.6   (1707טובי
                �3      (56לא טובי .1           (              �(368לא טובי       20.8 (  
                    �1       (30          חסרי�                  ) 0.3        (4חסרי .7(  

  
  :בילוי בצפייה בטלוויזיה                                   :בילוי בקריאה

7     (139כלל לא ומעט         )         15.3     (270כלל לא                    .9(  
(920מעט                          )        91.1   (1609                    הרבה)         52.1     
(430הרבה למדי                   24.3         (                   �(19חסרי       1 .0(  
(127הרבה                           7 .2           (  
                   �  )           1.1       (20חסרי
                              

  :בילוי ע� חברי�                    :לוי בספורט ותחביבי�בי

1          (17כלל לא               )           3.5       (62כלל לא                   .0(  
  )13.1        (232מעט                   )          19.8     (349מעט                      
  )36.6        (646הרבה למדי          )          33.6     (593הרבה למדי            
  )48.4        (856הרבה                  )          41.9     (740הרבה                    
                  �(23חסרי        1 .2           (                 �0          (16חסרי .9(  

             

נוערבילוי בתנ   *:    בילוי ע� בני משפחה                             :ועת 

(1285כלל לא                  0         (15כלל לא                )          72.7     .8(  
  )14.5       (256מעט                    )          13.2      (233מעט                     

6        (19  הרבה למדי            )44.7       (790הרבה למדי          )            7.
5      (103הרבה                      )39.3       (695הרבה                  )            8.
                 �(27חסרי         1 .6            (                �0         (11חסרי .7(  

  

יותר                    :וצת הגילבילוי ע� בני קב  �  :בילוי ע� חברי� צעירי

0        (16כלל לא                         )40.9      (723כלל לא               )       9.
9      (172מעט                             )47.7     (843מעט                   )        7.
7     (136הרבה למדי         )       36.6      (647 הרבה למדי                .7(  
2       (46הרבה                 )       52.3      (924הרבה                         .6(  
                      �0         (8חסרי .5         (                �  )1.1       (19חסרי

  
  *:בילוי סו* שבוע בדיסקוטק            *:בילוי ע� חברי� מבוגרי� יותר

(682כלל לא                       )45.0   (795כלל לא                )         38.6      
  )37.1   (656מעט                    )         37.7      (667מעט                        
  )11.4   (201   הרבה למדי           )      15.4     (273הרבה למדי               
4     (86הרבה                   )           7.2     (128הרבה                        .9(  
                     �1       (17חסרי .1           (                 �(29חסרי      1.6(  
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  *:בילוי סו* שבוע במסיבה                       *:בילוי סו* שבוע בפאב

(1,563כלל לא                      )10.2   (181כלל לא                   )        88.5   
(140מעט                          )35.5   (627מעט                       )          7.9      
(15הרבה למדי                )33.3   (589           הרבה למדי  )          0.8        
0          (9הרבה                      (334הרבה                     )          5.    18.9(  
                   �2        (40חסרי .3          (                    �(36חסרי     2.1(  

  
  *: בוע בצפייה בווידאובילוי סו* ש                      :בילוי סו* שבוע בקולנוע

9     (167כלל לא                    9   (175כלל לא                  )            5. .9(  
(664מעט                          )32.0   (565מעט                      )           37.6     
(625הרבה למדי              (540          הרבה למדי   )           35.4         30.6(  
(275הרבה                      (450הרבה                     )           15.6         25.5(  
                   �2     (37חסרי�                    )            1.9       (36חסרי .0(  

  
�  *:    הבילוי סו* שבוע במשפח *:בילוי סו* שבוע בהסתובבות ע� חברי

(177כלל לא                   8  (156כלל לא                   )            10.0      .8(  
  )32.0  (566מעט                       )            21.0     (371מעט                      
  )29.9  (527הרבה למדי              )            30.4     (538הרבה למדי            
  )28.0  (495הרבה                      )            37.2     (657הרבה                    
                  �(24חסרי        1 .4            (                       �1    (23חסרי .3(  

                                    
נוער          *:מועדו�/ס"בילוי סו* שבוע במתנ   :בילוי סו* שבוע בתנועת 

  )84.1 (1,486כלל לא                    )           85.8   (1,516כלל לא                 
8      (141מעט                        )8.4    (149מעט                        )             0.
2       (40הרבה למדי               )2.9      (51  הרבה למדי              )           3.
1       (27הרבה                       )2.4      (43הרבה                      )             5.
                  �(43חסרי        2 .4            (                       �(38חסרי      2 .2(  

  :בקשת עזרה בבעיות חברתיות

(666             ה      /חבר      37.7(  
  )38.1     (673הורה                     

9     (174ות                   /אח .8(  
(32מורה                             1 .8(  

  )0.6       (11פסיכולוג    , ת/יועצ
0        (6מבוגר אחר              .3(  
(155לא* אחד                      8 .8(  

2      (50חר וחסרי�           א .9 (  
  

  משתני� אישיותיי�

ד                        *:הערכה עצמית כתלמיד   :הערכת ההורי� כתלמי

י�                         י�                    )        22.8      (403מצו (753מצו     42.6(  
ב                              )44.8    (792     טוב                      )   63.0    (1113טו
ב                   )10.1    (179פחות מטוב            )        11.9      (211פחות מטו
(21גרוע                           1     (34גרוע                      )          1.2        .9 (  
                       �(     19חסרי   1.1         (                   �0       (9חסרי .6  (  

ד   *:בעיות שינה                        :הערכת המורי� כתלמי

י�                         (410מצו   )57.8  (1022כלל לא                 )         23.2     
ב                            (637מי�                 לפע)         59.1   (1045טו    36.0(  
ב                 4     (74פעמי� רבות           )         13.9     (245פחות מטו .2(  
(57גרוע                                 3 .2           (                   �(34חסרי      2 .0(  
                       �(10חסרי       0 .6         (                           
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בי� גורמי, X 2 2הקטגוריות צורפו לבניית לוח *    במטרה לבדוק את הקשר 

  התוצאות מוצגות . ת וכ� את האומד� לסיכו� היחסי"   הסיכו� ובי� הציו� במב

  .13   בטבלה 

  

כלכלי בינוני   לפי הנתוני� נראה שאוכלוסיית המחקר נמצאת במעמד חברתי

גבוהה של דירות גדולות ושל בתי� פרטיי� וחדר :גבוה  ובינוני  קיימת שכיחות 

. ומרבית המשפחות חילוניות ומסורתיות, בממוצע שלושה ילדי� במשפחה, אישי

ועוסקי� בעבודת שירותי� ומשרד  ברוב המשפחות ההורי� ה� ילידי ישראל 

  ). א�(ובעבודה משרדית ומנהלית ) אב(

ג  לא ידעו את עיסוק ההורי6%  יותר מ � והיו שהתקשו למצוא את הסיוו

ג� א� טר� עבד בו , בדומה לכ!. המקצועי ורשמו מקצוע או עיסוק שהורה למד 

אחוז גבוה מהמשיבי� לגבי השכלת ההורי� לא ידעו לענות והתקשו להבי� את 

גבוהה ג� א� לא היו בטוחי� , רמות ההשכלה ולעיתי� בחרו לדווח על השכלה 

  .בכ!

  . קשר טוב ע� חברי�   77%  ל, ר טוב ע� ההורי�למרבית הילדי� יש קש

בספורט , נמצא כי ה� מרבי� לעסוק בשעות הפנאי בצפייה בטלוויזיה

�, מעטי� מבלי� בתנועת נוער. ובתחביבי� ושיעור גבוה מה� מבלי� ע� חברי

  .ורבי� כלל לא ידעו מהי תנועת נוער

יותר מבילוי ע� חברי� מב א! , וגרי� וצעירי�בילוי ע� בני קבוצת הגיל שכיח 

יותר ) 22.6%(בילוי ע� חברי� מבוגרי� שכיח יותר   �מבילוי ע� חברי� צעירי

)10.3% . זו ) גיל    ).57.9%(ע� זאת בילוי ע� המשפחה שכיח מאוד בקבוצת 

בילוי במסיבה בקולנוע , בילוי בסו* שבוע בדיסקוטק ובפאב נדיר יותר מאשר 

 הסתובבות ע� חברי� ובילוי ע� בילוי שכיח למדי הוא. ובצפייה בווידאו

נוער ובמתנ, המשפחה פוני� . ס"ומעטי� מאוד מבלי� בתנועת   �רוב הילדי

פוני�  לחבר או לחברה , )38.1%(להורה בבקשת עזרה בבעיה חברתית   �רבי

ספרית או לאנשי   ואילו מיעוט� פוני� למבוגרי� במערכת הבית, )37.7%(

  ). 2.7%(מקצוע 

וה� , )85.8%(כי� עצמ� כתלמידי� טובי� וטובי� מאוד מרבית התלמידי� מערי

 �אחוז גבוה . מעריכי� אות� כ!) 87.4%(והוריה� ) 72.3%(חושבי� שג� מוריה

בעיות שינה   ).  40.2%(לפעמי� או פעמי� רבות , למדי דיווחו על 

ענו 87%,  השיבו שהשתתפו בתוכנית מניעה13%, באוכלוסיית המחקר    " לא" 

יודעלא"מתוכ� ענו  בנושא . 13%"   בארבעה בתי ספר דווח שקיימו הרצאה 

כזו, מתוכ�. מניעת עישו� שיחות ע� , בבית ספר אחד קיימו נוס* על הרצאה 

�בנושא שימוש בסמי וביו� המחקר התקיי� מפגש ע� אנשי , תלמידי� בכיתות 

  .  על רקע אירוע סמי� בבית הספר, משטרה בכיתות הגבוהות

   –על משתמשי סמי� בסביבת מגורי! או בבית הספר הא� ידוע ל! , לשאלה

  . לא השיבו2%  ו,  השיבו בשלילה70%,   מהתלמידי� השיבו בחיוב28%
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�וידע על סמי והציו� הסופי נקבע לפי , הנבדקי� ענו על שאלוני הרפתקנות 

תוצאות רמת . סיכו� הנקודות שמקבל הנבדק בכל שאלו� ב� עשר שאלות

 11    ו10המחקר ורמת הידע על סמי� מוצגות בגרפי� ההרפתקנות באוכלוסיית 

  :   להל�

  חקררמת ההרפתקנות באוכלוסיית המ

  התפלגות הציו� בסול� הרפתקנות. 10גר* 

19.018.017.016.015.014.013.012.011.0

Adventure sum degree

F
re

q
u
e
n
c
y

600

500

400

300

200

100

0

Std. Dev = 1.34  

Mean = 13.1

N = 1653.00

  

  , 13.1ע� ממוצע  ,  מוטית לימי�N=1653)(התפלגות הציו� בהרפתקנות 

   12יה הרבעו� התחתו� ה. 20 10בסול� , 19 11טווח  , 13חציו� , 1.34סטיית תק� 

  .14והרבעו� העליו� היה 

  

  ידע על סמי� באוכלוסיית המחקר

  

   התפלגות הציו� בידע על סמי� .11גר* 

10.08.06.04.02.00.0

Knowledge sum degree

F
re

q
u
e
n
c
y

700

600

500

400

300

200

100

0

Std. Dev = 2.19  

Mean = 3.5

N = 1767.00

  

 �נורמלית בקירובN=1767)(התפלגות הציו� בידע על סמי   3.53ע� ממוצע  ,  

   2הרבעו� התחתו� היה , 10 0טווח של , 3חציו� ושכיח , 2.19וסטיית תק� 

  . 5והרבעו� העליו� היה 
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  ת"התפלגות הציו� במב. 2.4.ה

המטרה הראשונה היא הערכת הפוטנציאל לשימוש בסמי� בקרב תלמידי בתי 

המשתנה התלוי העיקרי הוא הציו� שהתקבל בסיכו� תגובות התלמידי� . הספר

הציו� הוא בסול� . לפני השלמת נתוני� חסרי�, ת" התמונות במב20  לכל אחת מ

ג, רצי*   .   וח מבח� התמונותפית: 2.2.כמתואר בפרק 

  

ת " התפלגות הציו� במב.12גר* 

  

 ��) N=1444(התפלגות הציו� במדג   , 60–0 בסול� 59 0טווח של , מוטית לימי

ו� , 7.8. ת.ס, 11.1ציו� ממוצע   והרבעו� העליו� 6הרבעו� התחתו� הוא , 9חצי

  . 14הוא 

  

נע ,  תיאור התפלגות התשובות בכל תמונה.12טבלה   �   3   ל0בי� כאשר הציו

                  

  )ת"מב(       מבח� התמונות 

  שכיחות

)�  ) חסרי

  

  ממוצע

  

ות   שונ

  

ו�   חצי

  

  שכיח

  שני (עישו� סיגריות טבק : 1תמונה 
  )              חברי� מתכונני� לבחינה

1760   
) 7(  

35.  44.  00 .  00.  

  בילוי ע�(שתיית בירה : 2תמונה 
�  )              חברי

1760   
) 7(  

55 .  1 .00  00.  00.  

  שני(כדור למצב רוח טוב : 3תמונה 
�  )              חברי

1748   
) 19(  

64 .  58.  00.  00.  

  בילוי ע�(סמי� ובירה : 4תמונה 
�  )              חברי

1755   
) 12(  

71 .  78.  00.  
  

00.  

   1762  )אח משתמש(סמי� : 5תמונה 
) 5(  

42 .  36.  00.  00.  

   1757  )ס"בביה" (מחששה: "6תמונה 
) 10(  

33 .  59.  00.  00.  

   1698  )זוג חברי�(גראס : 7תמונה 
) 69(  

37.   58.  00.  00.  

   1757  )שתי חברות(כדורי הרזיה : 8תמונה 
) 10(  

89.   75.  1 .00  00.  

   1755  )במסיבה(אקסטזי : 9תמונה 
) 12(  

48.   46.  00.  00.  

   1749  )שעמו�(גראס : 10תמונה 
) 18(  

31.   34.  00.  00.  

  ,בירה, משקאות חריפי�: 11תמונה 
בי(                טבק    )ס"בטיול 

1698   
) 69(  

69.   75.  00.  00.  

   1748  )הורי� במריבה(חשיש : 12תמונה 
) 19(  

81.   71.  1 .00  00.  

  לבחינה(כדור מר0 : 13תמונה 
  )ס"               בביה

1759   
) 8(  
  

50.   55.  00.  00.  
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   1746  )בדידות(סמי� : 14תמונה 
) 21(  

89.   74.  1 .00  00.  

יועצת ביה(סמי� : 15תמונה   �   1686  )ס"ע
) 81(  

95.   1 .00  1 .00  00.  

   1755  )בי� חברי�(מריחואנה : 16תמונה 
) 12(  

74.   52.  1 .00  1.00  

   1756  )במסיבה(אסיד : 17תמונה 
) 11(  

50.   53.  00.  00.  

   1744  )על חו* הי�(סמי� : 18תמונה 
) 23(  

29.   32.  00.  00.  

   1673  )במסיבה(סמי� : 19תמונה 
) 94 (  

48.   50.  00.  00.  

   סמי�–" סרטי�: "20תמונה 
  )במסיבה               (

1749 
)18(  

56  41.  00.  00.  

  
  

 �ציו� ממוצע גבוה בתשובות לתמונות המציינות סמי ללא פירוט חומרי� (נמצא 

�ו� , חשיש וכדורי הרזיה/ת מריחואנהותמונות שמציינו) ספציפיי בהשוואה לצי

נמצאה שונות גדולה . ממוצע בתשובות לתמונות המציינות סיגריות ואלכוהול

כדורי הרזיה ושיחת התייעצות ע� , בתשובות לתמונות המתארות שתיית בירה

,  בסול� התשובות0השכיח הוא . מורה בבית ספר על שימוש בסמי� של חבר

. 3 0 בסול� 1(ונה המתארת שימוש במריחואנה מלבד בתשובה לתמ בחמש )

מריחואנה ומצבי� של בדידות , חשיש, תמונות המתארות כדורי הרזיה

 התמונות 19   בתשובות ל0לעומת ,  בסול�1החציו� הוא , והתייעצות ע� מורה

  .האחרות

  

  ת"אומד� למהימנות פנימית של המב. 3.4.ה

  ונות ללא נבדקי� ע� נתוני� חסרי� האומד� למהימנות פנימית של מבח� התמ

)N=1444 (0.85: הוא=α . �עד שתי תמונות חסרות (לאחר השלמת נתוני� חסרי

גודל , )בשיטת חישוב הממוצע של כל תשובות הנבדק בתמונות, לנבדק עלה 

. α=0.85(ת " והתקבל אומד� זהה למהימנות פנימית של המב1761  המדג� ל (  

  

  ימוש בסמי� באוכלוסיית המחקר הערכת הפוטנציאל לש. 4.4.ה

�בכיוו� של שימוש בסמי  פוטנציאל .הפוטנציאל לשימוש בסמי� מוגדר כנטייה 

ציו� , לכ�. ת על סול� רצי*"זה נמדד על ידי המב  ומעלה 18לנבדק המקבל 

יש פוטנציאל , שהוא הקריטריו� שנקבע לפי הממצאי� ממחקר התיקו*, ת"במב

�  . גבוה לשימוש בסמי

 מהתלמידי� בבתי הספר שהשתתפו במחקר יש פוטנציאל 12.7%    לנמצא כי

�  .  ולכ� ה� נמצאי� בסיכו� גבוה משל האחרי�, גבוה לשימוש בסמי

  

  הקשר בי� גורמי סיכו� והגנה ובי� הפוטנציאל לשימוש בסמי�. 5.4.ה

, דמוגראפיי�  המטרה השנייה של המחקר היא בדיקת הקשר בי� מאפייני� סוציו

ו  �כגורמי סיכו� לשימוש בסמי� חברתיי  �  אישיותיי� של התלמידי� הידועי
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ציו� שווה וגבוה מ, ת"ובי� הציו� במב  18  כשפוטנציאל גבוה לשימוש בסמי� הוא 

וחישוב אומד� הסיכו� היחסי של גור� הסיכו� לפוטנציאל גבוה של , ת"בסול� המב

�  . השימוש בסמי

  

בי� הציו� במבמשתני  קשר חד  .13טבלה    לגורמי הסיכו� והאומד� של הסיכו�ת " 

 �  )ORמדד (                היחסי בפוטנציאל גבוה לשימוש בסמי

  

  
  
  

      משתנה
  

  
  
  

  *קטגוריה 
  

  
 �  ציו
  ת"במב

 18 ≥  
  %   

  
  

N     
  
  

                                   
  

Sig   
 
  

  
  

 �    סיכו
   יחסי
OR    

  
  
  CI 95%   
    
  

  בני�          מגדר
 נותב

16.1               
9 .9     

809  
954  

001.<   1 .00  
 57.  

  
76   .,43 .  

  מצב משפחתי
  

�  הורי
 הורי   חד

16.2 
11.9  

  1510     
  247  

  05.   <
     

 1 .00  
 70.  

  
1.01,  48.  

 �ילדי מספר 
  במשפחה

1 2  
3+ 

14.7  
11.8  

551  
1212  

054 .  1 .00  
78.  

  
1.04,  58.  

מיקו� בי� 
�  הילדי

  בכור
  ראח

10.6  
13.5  

547  
1126  

054.  1 .00  
1 .32  

  
1.81,  95.  

י   זהות דתית   חילונ
  מסורתי/דתי

13.7  
11.5  

1040  
697  

104.  1 .00  
82.  

  
1.10,  61.  

  ישראל  מקו� לידת האב
 אחר

12.5  
12.4  

1021  
724  

504.  1 .00  
99.  

  
1.32,  74.  

 �יחסי� ע
�  הורי

�  רעי
�  טובי

46.4  
11.5  

56  
1707  

001.<  1 .00  
15.  

  
26    .,09.  

  עיסוק בצפיית 
  טלוויזיה

  מעט
  הרבה

18.7  
12.2  

139  
1609  

 05 .<  1 .00  
60.  

  
95    .,38.  

  �בילוי ע
  משפחה

  מעט
 הרבה

21.4  
11.1  

271  
1485  

001.<  1 .00  
46.  

  
64    .,33.  

 �בילוי ע� חברי
�  מבוגרי

  מעט
  הרבה

9.7  
22.7  

1349  
401  

001.<  1 .00  
2 .73  

  
3.67,  2 .03  

וע בילוי סופשב
  בדיסקוטק

  מעט
  הרבה

11.4  
18.8  

1451  
287  

005.<  1 .00  
1 .81  

  
2.53,  1 .29  

בילוי סופשבוע 
  בפאב

  מעט
  הרבה

12.0  
50.0  

1703  
24  

001.<  1 .00  
7 .35  

  
16.57, 3 .26  

  בילוי סופשבוע
  במסיבה

  מעט
  הרבה

10.1  
14.7  

808  
923  

005.<  1 .00  
1 .53  

  
2.05,   1 .14  

בילוי בצפיית 
  ווידאו

  מעט
  הרבה

17.7  
8 .8  

740  
990  

001.<  1 .00  
0 .45  

  
56     .,33.  

בילוי הסתובבות 
�  ע� חברי

  מעט
 הרבה

9.3  
14.2  

548  
1195  

005.< 1.00  
1 .62  

  
2.25,   1 .16  

בילוי סופשבוע  
  במשפחה

  מעט
 הרבה

19.8  
7 .8  

722  
1022  

001.<  1 .00  
34.  

  
46     .,26.  

בילוי סופשבוע 
  במועדו� 

  מעט
 הרבה

12.5  
20.9  

1657  
67  

  05.<  1 .00  
1 .85  

  
3.39,   1 .01  

  
  הערכה עצמית

  כתלמיד
  נמו!
 גבוה

24.1  
11.1  

232  
1516  

001.<  1 .00  
39.  

  
55     .,28.  

 בעיות שינה
  

  אי�
 יש

11.1  
15.2  

1022  
711  

 05.<  1 .00  
1 .44  

  
1.91,   1 .09  

 �היכרות ע
�  משתמשי סמי

  אי� 
  יש

10.1  
18.7  

1230  
493  

001.<  1 .00  
2 .07  

  
2.74,   1 .53  
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  הרפתקנותרמת 
  

  נמוכה
 גבוהה

10.0  
54.6 

1556  
97  

001.<  1 .00  
10.89  

  
16.78, 7 .06  

  ידע על 
�  סמי

  אי�
 יש

9.6  
16.1  

937  
830  

001.<  1 .00  
1 .81  

  
2.41,   1 .36  

השתתפות 
  בתוכנית מניעה

  לא
 כ�

12.8  
12.2  

1537  
230  

452.  1 .00  
95.  

  
1.45,   62.  

  

  11ה הגדרות הקטגוריות מצוינות בטבל* 

  

 �נבדקו משתני� הידועי� כגורמי סיכו� לשימוש בסמי� באוכלוסיית מתבגרי

ג� באוכלוסיית , בגילי� מבוגרי� יותר גורמי סיכו�   �שסביר להניח כי ה

�נמצא שקיי� קשר משמעותי מובהק בי� כל אחד מהמשתני� . מתבגרי� צעירי

 �, בוע במשפחהבילוי סו* ש, יחסי� ע� ההורי�, מצב משפחתי,  מגדר  הבאי

, בפאב, עיסוקי� של צפייה בטלוויזיה, הערכה עצמית גבוהה כתלמיד

נוער, במסיבה, בדיסקוטק רמת , בעיות שינה, בהסתובבות ע� חברי�, במועדו� 

 ובי� –ידע על סמי� , היכרות ע� משתמשי סמי� בסביבת המגורי�, הרפתקנות

  .ת"הציו� במב

י מיקו� , מספר הילדי� במשפחה: �לא נמצא קשר משמעותי מובהק בי� המשתנ

,  השתתפות בתוכנית מניעה, מקו� לידת האב, זהות דתית, בי� הילדי� במשפחה

  . ת"לבי� הציו� במב

בבדיקת הסיכו� היחסי לפוטנציאל גבוה לשימוש בסמי� התקבלו התוצאות 

גבוה יותר מבנות: הבאות ילדי� שלה� יחסי� לא טובי� ע� ; בני� ה� בסיכו� 

� בסיכו� גבוה מילדי� ע� יחסי� טובי� ע� ההורי�ההורי� ה  ; �בילוי מועט ע

המשפחה ובילוי לעיתי� תכופות ע� חברי� מבוגרי� ה� סיכו� יחסי גבוה יותר 

�בילוי לעיתי� תכופות ;  מבילוי רב במשפחה ובילוי מועט ע� חברי� מבוגרי

כו� גבוה במסיבה ובהסתובבות ע� חברי� הוא סי, בפאב, בסו* שבוע בדיסקו

ילדי� ע� הערכה עצמית נמוכה ה� בסיכו� גבוה ; יותר מבילוי בקרב המשפחה

ילדי� ע� בעיות שינה או ילדי� ע� , וכ�; יותר מאלה ע� הערכה עצמית גבוהה

גבוהה ה� בסיכו� יחסי גבוה יותר מאלה ללא בעיות שינה או  רמת הרפתקנות 

 יש בבילוי סו* שבוע בצפייה סיכו� גבוה יחסי. ילדי� ע� רמת הרפתקנות נמוכה

ילדי� המבלי� לעיתי� ; בהשוואה לבילוי בבית, מועטה בטלוויזיה ובווידאו

נוער ה� בסיכו� גבוה יותר מאלה המבלי� הרבה במועדו�  רחוקות במועדו� 

ידע רב על סמי� ה� בסיכו� גבוה יותר מאלה שאי� לה� ; נוער  �ילדי� שיש לה

�  .       ידע על סמי

  

  מודל לוגיסטי לניבוי הפוטנציאל לשימוש בסמי�. 6.4.ה

�   בניתוח רגרסיה לוגיסטית רבת משתני� לבדיקת התרומה של גורמי הסיכו

�גורמי סיכו� בקשר מובהק , לניבוי פוטנציאל גבוה לשימוש בסמי   נמצאו שבעה 

�  .משמעותית ע� פוטנציאל גבוה לשימוש בסמי
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רגרסיה לוגיסטית .14טבלה   �גורמי סיכו� לפוטנציאל שימוש שרבת משתני          בסמי�ל 

  
                                         Adjusted  Std.Err.   P-v                  95%CIמשתנה                           

OR                                                                          Lower     Upper    

  .4472       . 8517.           003.      1014.       6172מגדר                                

  .3789.         8747.            01.       1228.       5757                   הערכה עצמית

               �  .1725        .6808.             002.     1200.       3427יחסי� ע� הורי

                      �2.            006.      1768     1.6253גיל החברי .2984       1 .1493  

  .2978.         5753.            000.      0695.       4139בילוי זמ� במשפחה            

1     5.8479רמת הרפתקנות                  .3870    000           . 9 .3088       3 .6737  

                    �2.            004.     1660      1.6224ידע על סמי .2463        1 .1718  

  
גורמי סיכו� והגנה מובהקי�   במודל לוגיסטי רב משתני יש שבעה משתני� של 

�גבוה מבנות בכ: המשפיעי� על הפוטנציאל לשימוש בסמי , 38%  לבני� סיכו� 

ע  �� הערכה עצמית נמוכה סיכו� גבוה בכלמתבגרי   42% � מאשר מתבגרי� ע

למתבגרי� שיש לה� יחסי� לא טובי� ע� ההורי� סיכו� , הערכה עצמית גבוהה

למתבגרי� שלה� חברי� מבוגרי� סיכו� ,  מאלה ע� יחסי� טובי�66%  גבוה בכ

גיל1.6גבוה פי  ועט בילוי זמ� מ,  מאשר מתבגרי� שיש לה� חברי� באותה קבוצת 

גבוה בכ למתבגרי� ע� רמת ,  מבילוי זמ� רב במשפחה59%  במשפחה מהווה סיכו� 

ידע על .  מאלה ע� רמת הרפתקנות נמוכה6הרפתקנות גבוהה סיכו� קרוב לפי 

גבוה פי    .   מאשר מתבגרי� ע� ידע מועט על סמי�1.6סמי� מהווה סיכו� 

  

 שהתלמידי� משתני תו! התייחסות לכ!  בשלב הבא הותא� אותו מודל רב

נמצאי� בכתות בבתי הספר והוכנס למודל משתנה הכתה בבית הספר כאפקט 

  .אקראי

  . 15התוצאות מתוארות בטבלה 

  
רגרסיה לוגיסטית רבת.15טבלה      �   מתוקנת לקורלציה בתו! בית הספרמשתני

  
     

   Adjusted  Robust           p-v                95%CI       משתנה              

                               OR            Std.Err                    Lower      Upper  

1.           057      .  1564.           6172  מגדר                          .0142      3755.  

  .3229       1.0264.          061.         1698.           5762  הערכה עצמית            

        �  .1331.         8820.          026.         1563.           3427  יחסי� ע� הורי

               �גיל החברי   1 .6253         3407         .021          .2 .4511        1 .0777  

  .2991.          5729         . 000.         0686.           4139  בילוי זמ� במשפחה     

1         5.8479  רמת הרפתקנות           .4299       000          .9 .4437         3 .6212  

              �1  ידע על סמי .6224         1490        .000          .1 .9424         1 .3551  
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פרית לא נמצא הבדל במדד ע� תיקו� עבור קורלציה תו! בית סבמודל הלוגיסטי 

 נשאר קשר משמעותי .14לעומת המודל הלוגיסטי המוצג בטבלה ) OR(הסיכו� 

�מלבד במשתני� של מגדר , בי� המשתני� לבי� פוטנציאל גבוה של שימוש בסמי

  .ואילו טעות התק� הצטמצמה, שהתקבלו מובהקי� גבולית, והערכה עצמית

 0.003של ) intra class correlation(התקבלה קורלציה פנימית בתו! בית הספר 

ת בי� התלמידי� באותו בית ספר היה נמו! מאד "המתא� בציוני המב, כלומר

בית הספר אינו אפקט משמעותי באוכלוסיית המחקר, ולכ�   .אפקט 

  

  השונות בי� בתי הספר בפוטנציאל לשימוש בסמי� . 7.4.ה

בי� המטרה השלישית במחקר היא בדיקת השונות בפוטנציאל   �  שימוש בסמי

�� גורמי� שנמצאו כחשובי   . בתי הספר בתקנו

�   ONEWAY ANOVAבמבח� בי  �לבדיקת השונות בפוטנציאל שימוש בסמי

בי� בתי , בתי הספר  �נמצא שאי� הבדל משמעותי בפוטנציאל השימוש בסמי

.F=1.432 df =13)  p< 0.10הספר  (   

  

בי� בתי הספר ברמת ה פוטנציאל לשימוש בסמי� ע� נבדק מודל לניתוח שונות 

�  :16בטבלה , התוצאות להל�. גורמי סיכו� שנמצא כי ה� חשובי

  
ניתוח שונות בי� בתי ספר בפוטנציאל שימוש בסמי� ע� משתני�  .16טבלה     

�                 שנמצאו כחשובי

  

  
 F               df                    Sig   משתנה                      

                                                                             
  >. 001                     1          12.52   מגדר                        

             �  >. 001                     1          23.35   ידע על סמי

       �   >. 001                     1          26.90   יחסי� ע� הורי

              �גיל החברי    13.69          1                     001. <  

בילוי זמ� במשפחה        10.98          1                     005 .<  

  >. 001                     1         297.53   רמת הרפתקנות        

  >. 001                     1           29.59         הערכה עצמית    

בית ספר                      1.41            13                     01.   
  

  

 �נות בי� בתי הספר ברמת הפוטנציאל לשימוש בסמי� כגור במודל לבדיקת השו

גורמי סיכו� שנמצאו כחשובי�, אקראי  �  .הספרנמצא שאי� אפקט מובהק לבתי , ע
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  דיו� . ו

 �גבוה משל האחרי בעבודה זו פותח כלי שמטרתו לזהות מתבגרי� שה� בסיכו� 

�זו. 13 12באוכלוסייה צעירה של בני , לשימוש בסמי גיל  שכיחות , בקבוצת 

את הפוטנציאל לשימוש , למעשה, ולכ� הכלי מודד, השימוש בסמי� עדיי� נמוכה

  .   בסמי� בעתיד

המבוססי� על שאלות ישירות לגבי , נה מהכלי� הקיימי�הכלי פותח בגישה שו

בפועל, עמדות וכוונות בנושא השימוש בסמי�, יכולות הוא . ידע על סמי� ושימוש 

ג� מדר! עקיפה כגו� , של מדידת גורמי סיכו� והגנה ידועי� לשימוש בסמי�, שונה 

  . חברתי ואישיותי, דמוגראפי  רקע סוציו

כלי  נוער למצבי� שמתרחשי� הרעיו� הבסיסי לפיתוח  מתייחס לתגובות של בני 

�כולי� להוביל להתנסות או שימוש בסמי זאת מתו! הנחה שההתנסות . בחייה� וי

ופחות בפעילות עצמאית אישית  �קיי� . בגילי� אלה נעשית בעיקר במצבי� חברתיי

וכיווני השפעה שוני� לשימוש בסמי� הרלוונטיי� למחקר   �מגוו� רחב של גורמי

נושא . סק בשימוש בסמי� בגיל ההתבגרות שאי� מחקר זה מתיימר להבי�העו

כלי שימושי מההיבט החברתי של השימוש בסמי� ולפיכ! אי�  המחקר הוא בניית 

�נפשיי� פנימיי  �ההתמקדות היא בסיכו� של שימוש בסמי� . המחקר עוסק ברבדי

זו גיל  נוער צעירי� מאד בהקשר החברתי בקבוצת  נל בבניית הכלי הרציו. אצל בני 

 � ו הוא להערי! את הסיכו� לשימוש בסמי� לפני שימוש בפועל בעיקר כדי לכו

  .למניעה מוקדמת

. הכוללת משתמשי� בסמי�, תיקו* הכלי נעשה באוכלוסיית מתבגרי� מבוגרת יותר

יוש� באוכלוסייה גדולה של מתבגרי�, לאחר התיקו* במטרה , 13 12בני , הכלי 

  .כו� גבוה לשימוש בסמי�לזהות את הנמצאי� בסי

גי מסוג מבחני האישיות שמודדי� מצבי  מבח� התמונות שפותח הוא מבח� פסיכולו

�, רגש האבטיפוס של שאלו� . נטיות ועמדות, )מוטיבציה(הנעה , אישיי�  יחסי� בי

ששימש דג� לרוב שאלוני ההסתגלות הרגשית , אישיות הוא השאלו� לדיווח עצמי

ביצוע ומבחני מצב הלקוחי� , דו נטיות ועמדותשפותחו מאוחר יותר ומד מבחני 

 �  ). 469 470'  עמ,ש�,55(מחיי היומיו

א* שאינו מבוסס על , הוא שאלו� אישיות בשיטת ההשלכה) ת"מב(מבח� התמונות 

�אלא על בחירת תשובה מתו! תשובות , אסוציאציה חופשית או השלמת משפטי

השלכתי בחלקו בתחו� מניעת השימוש בסמי� הוא פיתוח הכלי כמבח� . קיימות

המפחית " משחק"חידוש בכ! שאינו מבח� מילולי ומשתמש בתמונות כאלמנט של 

  .  חרדה

את תגובותיו על מצבי� " משלי!"מבחני השלכה מתבססי� על ההנחה שהנבדק 

ייקלע למצבי� אלה, שאליה� נקלעות הדמויות שבתמונות . וכ! אכ� ינהג כאשר 

 בסמי� נובע מקיומו של לח0 קבוצתי והנטייה של המתבגרי� להיות השימוש

ג זה של מבח�.מושפעי� ממנו ת מתאר מצבי שימוש בסמי� "המב,  תו! שימוש בסו

 שלפיו קיי� קשר בי� מצבי לח0 חברתיי� ,הבנויי� לפי מודל הלח0 הקבוצתי

  .)50, 10, 5 ,33(ואישיי� לבי� מיומנויות של התמודדות במצבי� אלה 

¶: נמחק

1990, אנסטאזי: נמחק
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ולכ� , )24( התנהגות של שימוש בסמי� היא אחד האמצעי� להתמודד ע� הלח0

ת מראה "סביר להניח כי תגובה או תשובה של נכונות ורצו� להשתמש בסמי� במב

נטייה  ייקלע , של פרט מסוי� לשימוש בסמי� בעתיד" פוטנציאלית"על  כאשר 

   .סיכו� גבוה לשימוש בסמי�ועל היותו ב, ת"למצב המתואר במב

  ת"תיקו* המב
תיקו* הכלי התבצע על אוכלוסיית מתבגרי� מבוגרת יותר מאוכלוסיית המטרה 

אי� שימוש בסמי� שנית� למדידה , כיוו� שבגיל צעיר השימוש בסמי� הוא נדיר

ספיק בקבוצות קטנות והמשתמשי� הצעירי� אינ� נמצאי� במסגרות בדיוק מ

�ג� משתמשי סמי� ידועי� שנתבקשו .שיכולי� להגיע אליה  האוכלוסייה כללה 

�ביותר של . לדווח על שימוש בסמי בחירת הקבוצות התבססה על הערכה כללית 

  , ועררמת הסיכו� לשימוש בסמי� ונקבעה לפי שיקולי� מעשיי� של יכולת לאתר נ

נבחרו . המוכני� לשת* פעולה, בדרגות סיכו� שונות, או מסגרות שבה� נמצא נוער

נוער הידועי� כמשתמשי , קבוצות שהשימוש בסמי� בה� ידוע בקירוב וקבוצת בני 

�  . נכללה בהיותה הקצה הגבוה על רצ* הסיכו� לשימוש בסמי�, סמי

  .הידועות בשימוש בסמי�לצור! תיקו* הכלי נבדק המתא� בי� הכלי לבי� קבוצות 

תוצאות הדיווח העצמי על שימוש בסמי� באוכלוסיית המחקר מצביעות כי בכל 

ושימוש בחומרי� ; שתיית אלכוהול מרובה; רב עישו� סיגריות: הקבוצות נמצא

�כי יש שימוש בחשיש. נדיפי ג� , נמצא   �בחומרי� מרגיעי� ובחומרי� נדיפי

. 4טבלה (בקבוצת הסיכו� הנמו!  , וצאות אלה תואמות מחקרי� קודמי� בישראלת)

 אחוז מתנסי� ומשתמשי� בסמי� בקרב אוכלוסייה 30 20שדיווחו על שיעור של 

 �בגילי . 72 (18 15בסיכו� גבוה  (  

, לשימוש בסמי� בהיעדר דר! אובייקטיבית אלטרנטיבית" פוטנציאל"כדי לאמוד 

המציי� עד כמה אפשר לומר , )construct-related validity(מבנה   נעשה תיקו* תלוי

  .לשימוש בסמי�" פוטנציאל"שהמבח� מודד מבנה או תכונה תיאורטיי� כמו 

בי� משתנה   �בתוק* מבנה נעשה שימוש במשתנה פרוקסי ונבדק הא� יש מתא

של בדיקה א� הכלי יכול לזהות ,  בשלב הראשו� והבסיסי:הפרוקסי למשתנה הנבדק

דיו לזהות שימוש או אי "נבדק א� המב, מוש בסמי�פוטנציאל לשי ת הוא כלי רגיש 

ת לדיווח על שימוש "הבדיקה התבססה על הקשר בי� המב. שימוש בסמי� בפועל

 �זיהוי המשתמשי� בסמי� בקבוצה הידועה בשימוש בסמי בסמי� בפועל ועל 

גבוה על ת ובי� הדיווח העצמי "נמצא מתא� מובהק בי� המב .ובהיותה בסיכו� 

�בי� , כולל עישו� סיגריות ושתיית אלכוהול, שימוש בסמי� בכל החומרי  �ומתא

ללא הדיווח על עישו� סיגריות , ת לבי� הדיווח העצמי על שימוש בסמי�"המב

ת לדיווח העצמי על שימוש בסמי� מחזק "המתא� בי� הציו� במב. ושתיית אלכוהול

מוש בסמי� כמו הדיווח ת הוא כלי מדידה רגיש למדידת שי"את הטענה שהמב

  , ש�,55(של הכלי ) convergent validity(ויש בכ! עדות לתוק* מתכנס , העצמי

  ). 149 148' עמ

יותר ממבחני� אחרי� להשתמטות או להעמדת   �שאלוני� לדיווח עצמי מועדי

�  , מיהנטייה לבחור בתשובות רצויות מבחינה חברתית בשאלוני� לדיווח עצ. פני

¶: נמחק

 ,Lindenberg et Al: נמחק
1998

קראי שוב את , עדנה(קי .או: נמחק
. כי ערכתי אותה מעט, הפסקה הזו

¶)היתה לא ברורה

¶: נמחק
¶
¶
¶
¶

 : נמחק

1999, רהב וטייכמ�: נמחק

מבחני� פסיכולוגיי�: נמחק
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. נפוצה במיוחד בקרב בני נוער, בייחוד בהתנהגויות שאינ� חוקיות ואינ� מקובלות

 �בציו� הדיווח העצמי על שימוש בכל החומרי עשרה (בדקנו א� יש הבדל משמעותי 

�לבי� , )2גר* (הכולל דיווח על שימוש בסיגריות טבק ושתיית אלכוהול , )חומרי

�באוכלוסיית ) 3גר* ( ללא טבק ואלכוהול הציו� בדיווח עצמי על שימוש בחומרי

ביותר בקרב מתבגרי� . מחקר התיקו* נמצא שהשימוש באלכוהול ובטבק נפו0 

ולכ� קיי� הבדל , מבוגרי� ואילו שיעור המדווחי� על התנסות בסמי� נמו! בהרבה

�בי� הדיווחי סביר להניח שדיווח על .  משמעותי בציוני� שהתקבלו בהשוואה 

ושתיית אלכוהול מאיי� פחות מדיווח על חומרי� אחרי� ואינו עישו� סיגריות 

ת "בבדיקת הקשר בי� המב, לפיכ!. נתפש כהתנהגות חברתית חריגה או עבריינית

לציו� בסול� הדיווח ) 60 0(ת "לדיווח העצמי נבדק המתא� בי� הציו� בסול� המב

�והמתא� , )30 0(כולל עישו� סיגריות ושתיית אלכוהול , על שימוש בעשרה חומרי

ללא עישו� , ת לציו� בסול� הדיווח על שימוש בשבעה חומרי�"בי� הציו� במב

ת לציו� הדיווח העצמי "המתא� בי� הציו� במב). 21 0(סיגריות ושתיית אלכוהול 

ע� וללא סיגריות ואלכוהול מחזק את הטענה לתוק* הכלי ומצמצ� הטיה אפשרית 

    .ו בדיווח העצמישמקורה ברצייה חברתית בתוצאות שהתקבל

ת היא שיטת העקיבות הפנימית של הפריטי� "שיטה נוספת לבדיקת תוק* המב

גניות המתבססת על השונות בציוני הנבדקי� , ת"במב בכל פריט ופריט במבח�  ההומו

   ת "האומד� לעקיבות פנימית של פריטי המב). 121 119' עמ, ש�,55(של המבח� 

0.89 α=בקבוצת סיכו� גבוה; כלוסיית המחקר באוα=0.87  ; !בקבוצת סיכו� נמו 

α=0.93 �מראה על עקיבות פנימית גבוהה בי�       α=0.88 ובקבוצת משתמשי סמי

פריטי המבח� ולכ� מחזק את ההשערה שהכלי הומוגני כקריטריו� להערכת 

�  . הפוטנציאל לשימוש בסמי

. ת לציו� בהרפתקנות כתכונה"� במבלחיזוק תוק* הכלי נבדקה ההתאמה בי� הציו

ריגושי� נמצאה כתכונת אישיות שלה השפעה עקיפה ישירה , הרפתקנות או חיפוש 

על , על העמדות כלפי הסמי�, מובהקת ובעלת כיוו� חיובי, ומתחזקת כאחד

. 65(הנכונות להשתמש בה� ועל השימוש בפועל  חיפוש "הרפתקנות מוגדרת כ)

ונכונות לקחת , מורכבות, גשויות אינטנסיביותריגושי� והתר ומגוונות  חדשניות 

(סיכוני� למע� חוויית ההתנסות ההשערה שקיימת התאמה בי� מבח� ). 53" 

ולתוצאות שהתקבלו יש עקיבות ע� , התמונות לבי� רמת ההרפתקנות אוששה

 �� ). 60(ממצאי� קודמי ו בי� הצי  �ת לציו� בהרפתקנות "במבהממצא שיש מתא

validi(ת "הוא עדות נוספת לתוק* מתכנס של המב) 6טבלה ( ty convergent(.  

  

נוער להיענות  אחד הגורמי� העיקריי� לשימוש בסמי� הוא נכונות� של בני 

�ג� האפשרות שהגור� העיקרי לכ! שחלק , ע� זאת. לפיתוי על ידי חבריה קיימת 

כל כ! בתגובה לפיתוי אלא בעצ� החשיפה לומהנוער מגיע לשימוש הוא  יתכ� . לא 

ת היא ההתמקדות באותה קבוצה המגיבה לפיתוי ואי� "שאחת ממגבלות המב

גבוה מחמת החשיפה לגורמי סיכו�  התייחסות ספציפית לאלה שנמצאי� בסיכו� 

�  .אחרי

מבחני� פסיכולוגיי�: נמחק

 : נמחק

1995, טייכמ�: נמחק

Zuckerman,1994: נמחק

1985, ברנע: נמחק

(: נמחק

 : נמחק

 ). : נמחק
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בי� הציו� במב ת לתכונת הסקרנות נעשתה במטרה לתת חיזוק "בדיקת ההתאמה 

הסקרנות מופיעה ברשימת הסיבות להתנסות והתחלת עישו� . לתוק* הכלינוס* 

 �והמתבגרי� הישראליי� בקבוצות , )9(טבק ושימוש בסמי� במחקרי� על מתבגרי

סקרנות בהקשר . ת"המיקוד הציעו ביטויי סקרנות כתגובות לתמונות במב

בגיל ההת  �בגרות מוסברת בתיאוריה להתנסות ותחילת שימוש בסמי

כדי לבדוק  הפסיכואנליטית כצור! פנימי של המתבגרי� להתגרות בנושא מסוכ� 

�. בעצ� את גבולות החיי� והמוות ועד כמה ה� חשובי� לחברה ולמשפחותיה

, מניע להתגרות בסיכו� שבנטילת סמי�" לי זה לא יקרה"הצור! הפנימי להוכיח ש

ע ויכולת להתמודד  הכרתית   תת(� הסכנות ולהוכיח לסביבה להפגי� עצמאות 

�משמעו אני עצמאי ובוגר ומסוגל להחליט בעצמי על , יכולתי לסכנה"כי ) לפעמי

(גורלי האישי ת "נבדקה ההשערה שקיי� קשר בי� הציו� במב, לפיכ!). 74" 

  .  לסקרנות

וכולל קושר " סקרנות"יש בעייתיות בהגדרת הסקרנות ובמדידתה כיוו� שהמושג 

צמא או רצו� , תכונת הסקרנות מוגדרת כצור!. מוטיבציה ודח*, מושגי� כמו חקר

והמונח יכול בעת ובעונה אחת לתאר , שהוא תנאי הכרחי להתנהגות חקרנית, לידע

ג� התנהגות וג� הגור� לה). 4(התנהגות וג� להסבירה תיאורטית  , א� המונח הוא 

לפי , "תכונה"או כ, לפי מדדי� התנהגותיי�, "מצב"כהסקרנות יכולה להימדד 

 �ג� להניח שמתקיי� קשר בי� סקרנות ). 22(מדדי� אישיותיי לכ� סביר 

�ריגושי באוכלוסיית מחקר התיקו* שלנו אכ� . להרפתקנות המוגדרת כחיפוש 

� , )א� כי חלש(חיובי עולה , נמצא קשר מובהק בי� הציו� בהרפתקנות לציו

   ).r=0.14(בסקרנות 

כיוו� שבגיל  לא נמצא בספרות שאלו� סקרנות כתכונה לבדיקת מתבגרי� בישראל 

י� , נוס* על המורכבות של המושג עצמו, ההתבגרות תכונת הסקרנות אינה מגובשת עדי

זו גיל  שנבחר לתיקו* , שאלו� הסקרנות. והתנהגות סקרנית היא אופיינית לקבוצת 

ה,  פריטי�41ת ושכולל "המב כלי למדידת סקרנות בקרב תלמידי כיתות  ' מתבסס על 

א* שהוא תלוי תרבות ולכ� ייתכ� שאינו מתאי� . בבתי ספר בארצות הברית) גיל עשר(

הוא עדיי� נראה מתאי� יותר מאשר שאלו� , )25(לאוכלוסיית המתבגרי� בישראל 

�ל. סקרנות למבוגרי והוספו לו שתי שאלות  פריטי� 14  השאלו� המלא קוצר 

�  . בניסיו� להתאימו למתבגרי� בישראל ולתחו� השימוש בסמי�, ספציפיות על סמי

 �יתכ� שהוספת שתי שאלות בעניי� סמי� בשאלו� הסקרנות פגעה בער! סול

בי� הציו� במב.הסקרנות  �ת לציו� בסקרנות וההשערה שקיימת " לא נמצא מתא

ייתכ� שמקורו של . נות לא אוששה במחקר זהת לתכונת הסקר"התאמה בי� הציו� במב

 שאלו� הסקרנות שנבחר לתיקו* אינו מתאי�   האחת : הממצא הזה בשתי מגבלות

 � הבעייתיות שבמדידת תכונת הסקרנות   האחרת ;  בישראל19 15למתבגרי� בגילי

  . בכלל ובקרב מתבגרי� בפרט

  

 �כדי לצמצ� את נעשית הבחירה בכלי השלכתי לבדיקת הנטייה לשימוש בסמי

בדיווח העצמי   מי שמושפע מאוד מרצייה . השפעת הרצייה החברתית שקיימת 

 & DeMicheli: נמחק
Formigoni, 2002

1989, רוזמ�: נמחק
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Langevin, 1971: נמחק
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יטה להשיב , כלומר רוצה לשמור על תדמית עצמית חיובית בעיני הסביבה, חברתית

בייחוד בשאלות , תשובות המשקפות התנהגויות המקובלות כחיוביות בחברה

  . הקשורות להתנהגות לא מקובלת או לעברה על החוק

. ידוע שמחקרי� המשתמשי� בדיווח עצמי סובלי� מהטיה של רצייה חברתית

דיווח עצמי על שימוש בסמי� , למשל במחקר שבדק את הרגישות והסגוליות של 

באוכלוסיית צעירי� ) gold standard(בהשוואה לבדיקות שת� כמשתנה קריטריוני 

� בקרב נחקרי� על שימוש בסמי דיווח  נמצא תת, )N=290(אמריקניי�   אפרו

בהשוואה לממצאי� , שהשתלבו במסגרות משפחתיות וחברתיות לאחר מאסר

. 20(בבדיקות שת�  בדיווח ) גי אחר נבדקה הטיית רצייה חברתית  במחקר אפידמיולו

ביטוח  עצמי על שימוש בשירותי רפואה דנטאליי� בהשוואה לנתוני� של חברת 

)N=9,200( ,גילונמצאו הבדל בדיווחי� בקבוצות מובחנות של   �, י� משמעותיי

ו   ).  40(אקונומית   מגדר ורמה סוצי

נמצאי� בשימוש , לרבות שאלוני� מקוצרי�, שאלוני� הבודקי� רצייה חברתית

יותר מחמישי� שנה  . 17(נפו0  קיימת בספרות , א! א* כי אלה עברו תיקו*)

סתייגות מהשימוש בשאלוני רצייה חברתית בגרסת� המלאה או המקוצרת על ה

. 3 ,2(בסיס אמפירי וקונספטואלי  זו נמצאו ) ג� במחקר זהלה הסתייגות  , תימוכי� 

  .  כפי שיוסבר בהמש!

 של למדידת הרצייה החברתית במחקרנו נבחר שאלו� מקוצר המבוסס על השאלו�

Crowne & Marlowe האומד� למהימנות הפנימית ). 32( למדידת רצייה חברתית

. α=0.50(של שאלו� הרצייה החברתית במחקר התיקו* נמצא נמו!  ייתכ� )

שהמהימנות הפנימית הנמוכה מעלה את שאלת התוק* המבני של שאלו� הרצייה 

תוצאות אשר מאוששות רק ולפיכ! התקבלו ה, החברתית ששימש במחקר התיקו*

  .ת מצמצ� את הטיית הרצייה החברתית"חלקית את ההשערה שהמב

ובקרב , קיימות עדויות רבות לקשר בי� הדיווח העצמי לרצייה חברתית בכלל

בי� רצייה לכ� ב). 492 491' עמ, ש�,55, 40, 20(מתבגרי� בפרט  דקנו את הקשר 

דיווח עצמי על שימוש בסמי� באוכלוסיית מחקר התיקו* בהתא� . חברתית לבי� 

בי� הרצייה החברתית ) r=-0.62 p<.001(נמצא קשר שלילי חזק מובהק , למצופה

יורד  ככל שהציו� בדיווח עצמי עולה , כ!. לדיווח העצמי .  הציו� ברצייה חברתית 

הטיה של רצייה חברתית ולכ� נבדק הקשר  בא לצמצ� פיתוח כלי מדידה השלכתי

בי� המב. ת לבי� הציו� בשאלו� רצייה חברתית"בי� הציו� במב  �ת "נמצא שהמתא

יחסית למתאמי� בי� , א! חלש, אמנ� מובהק )p<.001)= r  0.29-לרצייה חברתית 

כמו המתא� ע� הדיווח , ש� נמצאו מתאמי� חזקי�, ת למשתני� אחרי�"המב

. r=0.56   והמתא� ע� תכונת ההרפתקנות   r=0.62  י על שימוש בסמי� העצמ

ת מצמצ� הטיית רצייה חברתית הקיימת בדיווח העצמי "נית� להסיק שהמב, לפיכ!

� . א� כי אינו מבטל אותה לחלוטי�, על שימוש בסמי

, ת לרצייה החברתית"נבדק ג� א� הרפתקנות הוא משתנה מתוו! בקשר בי� המב

 �בי� שיו! ונמצא שג נותר קשר מובהק  י�  בשליטה על הציו� בהרפתקנות עדי

): נמחק
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בי� המב, ת"קבוצתי למב ת לרצייה "כ! שהציו� בהרפתקנות אינו מסביר את הקשר 

  . חברתית

בכל אחת מקבוצות , ת"כאשר נבדק הקשר בי� רצייה חברתית לבי� הציו� במב

צא קשר לא נמ, התיקו* המובחנות ברמת הסיכו� וברמת הרצייה החברתית

�! , ) (p>0.1בקבוצת משתמשי סמי    .(p>0.05)ובקבוצת  הסיכו� הנמו

רמת הרצייה החברתית בקבוצת הסיכו� הנמו! ובקבוצת הסיכו� הגבוה נמצאה 

 �ייתכ� שבקבוצת הסיכו� ). 8גר* (גבוהה בהשוואה לקבוצת משתמשי הסמי

� חשש אי, כאשר תופעת השימוש בסמי� היא בשכיחות נמוכה מאוד, הנמו!

או שהמחקר , אי� הטיה של רצייה חברתית, מחשיפה של דפוסי התנהגות ולכ�

ביכולתו להסביר את התוצאה  השוואת הקבוצות ברצייה חברתית מול (מוגבל 

רצייה חברתית נמוכה בקבוצת , לעומת זאת). 9בגר* , ת"הציו� הממוצע במב

גורמת להטיה בתשובות במב חשש מחשיפת ת כאשר אי� "משתמשי הסמי� אינה 

בקבוצת הסיכו� . התנהגות שנתפשת כנורמה חברתית של התמרדות נגד הממסד

בכיוו� שלילי בי� רצייה חברתית והציו� במב   ת "הגבוה נמצא קשר מובהק 

( r=-0.26) :יותר"ככל שהציו� ברצייה חברתית גבוה יותר כ! הציו� במב נמו!   .ת 

זו מת� תשובות , התיקו*שהיא הקבוצה הגדולה במחקר , ייתכ� שבקבוצה 

א� כי (ת מהווה איו� באותה מידה כמו דיווח עצמי על שימוש בסמי� "למב

�.בדיווח על עישו� סיגריות ושתיית אלכוהול, כאמור לעיל, החשש מצטמצ (  

דיו כדי , על א* היותו מבח� השלכתי, ת"ייתכ� שהמב, א� כ!  �אינו מתוחכ

שקשה למדוד , רי� בעייתיי�לבטל הטיה של רצייה חברתית בקבוצה של מתבג

�שנמצאי� במסגרות מיוחדות , מתבגרי� אלה. בנושא כמו רצייה חברתית, אות

ולכ� , או מחו0 למסגרות הנורמטיביות  �מונעי� ברצו� לא להפליל את עצמ

  . מאופייני� בחשדנות רבה וברצייה חברתית גבוהה

נוספ, א� שאלו� רצייה חברתית הוא תלוי תרבות כגו� סקרנותמודד תכונות  , ות 

זו   �ינות ולא בהכרח את הרצייה החברתית וקבוצת מתבגרי הרפתקנות או רמת עו

 יתכ� שהכלי יכול להערי! פוטנציאל לשימוש בסמי� בצמצו�   מוגבלת בהבנתו 

השפעת הרצייה החברתית רק באוכלוסיית תלמידי� שנמצאת במסגרות 

ניכור חברתינורמטיביות ולא באוכלוסיית מתבגרי� בעיתיי� החש  �, השערה זו. י

יש לבדוק באוכלוסיות , ת"וכ� מידת ההטיה כתוצאה מרציה חברתית של המב

� .נוספות במחקרי� עתידיי

  

�בזמני� שוני� ובתנאי , מהימנות נבדקת בהשוואת הציוני� שהשיגו אות� נבדקי

 �בי� " בבדיקת מהימנות המב.)(Test-Retestבדיקה שוני פי מידת ההסכמה  ת על 

המתא� בי� , ע� זאת. 40% נמו! של kappaשתי בדיקות שונות התקבל מדד 

בהתחשב בכ! , נמצא גבוה במיוחד, )r=0.85(הציוני� המסכמי� בשתי הבדיקות 

יש בה , שאוכלוסיית המחקר שנבחרה לבדיקה חוזרת סובלת מבעיות קשב וריכוז

ועניי� מועט בשיתו* פעולה ע� הממסד ובמ   . חקרשיעור היעדרות גבוה 

 : נמחק
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(0.855מקד� המהימנות שהתקבל הוא   N=41( , גבוה מעט יותר ומקד� מהימנות 

יותר משני נתוני� חסרי� במב  �ת "התקבל כאשר הוצאו מהבדיקה נבדקי� ע

)N=30 . (  

  ת"סיכו� התיקו* של המב

בכדי לבדוק את תוק* הכלי יש לפנות לאוכלוסייה שיש בה ג� שיעור גבוה של 

כיו� שבאוכלוסייה צעירה מאד עדיי� אי� , מי�מתבגרי� ע� התנסות בס זאת 

�יישו� . התנסות ושימוש בסמי יותר ואילו  לכ� תיקו* הכלי נעשה בגיל מבוגר 

  .הכלי הוא באוכלוסיית מתבגרי� צעירה עליה לא נית� היה לתק* את הכלי

הוא במטרה לאמוד את הפוטנציאל לשימוש ) ת"מב(פיתוח הכלי של מבח� התמונות 

 �בקרב אוכלוסיית מתבגרי� צעירי� מאד שבה שכיחות השימוש בסמי� בסמי

�הכלי תוק* . נמוכה מאד ולהבחי� בי� רמות שונות של סיכו� לשימוש בסמי

באמצעות מדג� שנבחר והורכב מקבוצות הידועות כמובחנות ברמת השימוש 

�גבוה , אלה שידוע שאינ� משתמשי� בסמי�: בסמי אלה שנמצאי� בסיכו� 

  . בסמי� ואלה הידועי� כמשתמשי� בסמי�לשימוש 

 �גורמי  �תהלי! בחירת קבוצות התיקו* היה ארו! וכרו! במגעי� חוזרי� ונשני� ע

וגורמי אכיפה, כולל מטפלי�(שוני� הקרובי� לנושא   �. מורי כדי לאפשר , זאת)

גישה לבני הנוער בסיכו� גבוה ולמשתמשי� בסמי� תו! שמירה מלאה על חיסיו� 

גיל ומגדר . ת של המשתתפי�ואנונימיו מתעוררת השאלה של אפשרות ההשפעה של 

��  "השאלו� של המב. על מבחני התיקו* עצמ ת עסק כולו בשימוש בסמי� ללא  אפיו

גיל ומגדר ב� , מאחר והמבח� הוא השלכתי. מסוי� של   ונער 15סביר להניח שנער 

 השימוש  ישליכו את תשובת� על מצב שמתאי� למציאות שלה� בדבר18ב� 

�יכולה להיות בעיה בתיקו* רק א� יש מקו� לחשוב שבני נוער צעירי� ובני . בסמי

הא� נער ב� , כלומר. נוער מבוגרי� יענו בצורה שונה בהינת� השימוש שלה� בפועל

יענה אחרת לשאלו� המב 15  � המשתמש 18ת בהשוואה לנער ב� "המשתמש בסמי

�בכדי לברר . זו אינה מאד משמעותיתההנחה בעבודה היא שאינטראקציה כ. בסמי

�ניתוח נוס* של הנתוני זו בוצע  נעשתה , בכל אחת מקבוצות התיקו*: נקודה 

בי� הציו� במב ליניארית  ונבדקה הקורלציה בי� "רגרסיה  ת לבי� הדיווח העצמי 

כי . לבי� הגיל) Residuals(השאריות  לבי� השאריות הקורלציה בי� הגיל נמצא 

: N=41(בקבוצת הסיכו� הנמו! ( נמוכה מאד ולא מובהקת ל"נהממודל  (r=-.149  

p=.352  , �ובקבוצת הסיכו� , N=28 :(r=.057 p=.773(בקבוצת המשתמשי

 ).r=-.183 p=.018 :התקבלה קורלציה נמוכה מאד מובהקת) N=167( :הגבוה

ועדיי� הקורלציה בי� השאריות לבי� ה גיל נעשה ג� ניתוח לשלש הקבוצות יחד 

ממצא זה מעיד כי הגיל אינו תור� . )r=-0.183) p=0.044 :נמצאה מאד נמוכה

 .דר! הדיווח העצמינית� מעבר למה ש, ת"לציו� המבאינפורמציה משמעותית 

בגיל"ציו� המב, בהינת� הדיווח העצמי, כלומר    .ת אינו תלוי 

בי� קבוצת המשתמשי� לבי� שתי הקבוצונמצא , כ�  כמו ת שיש הבדל מובהק 

  מתבקשת ). סיכו� גבוה וסיכו� נמו!(האחרות ואי� הבדל מובהק בי� שתי הקבוצות 

ו: נמחק

ת"מבציו� ב: נמחק
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יוכל להבחי� בי� אלה שבסיכו� נמו! ואלה שבסיכו� גבוה  השאלה הא� הכלי 

ת יעיל בזיהוי "נית� להגיע למסקנה שהמב, ככל הנראה. באוכלוסיית היעד

בגילי נורמטיביות  � צעירי� מאד לה� הפוטנציאל לשימוש בסמי� באוכלוסיות 

א* שלא נמצא , קבוצת הסיכו� הנמו! במחקר התיקו* קטנה מאד. מיועד הכלי

ל, )הנמו! והגבוה(קבוצות הסיכו�  הבדל מובהק בי� שתי שלו קבוצת , ודאיוקרוב 

גדולה יותר ת בי� "הבדל מובהק בציו� המב היה מתקבל, הסיכו� הנמו! הייתה 

כו�    . הגבוהקבוצת הסיכו� הנמו! וקבוצת הסי

על ידי השוואת קבוצות מתבגרי� , ת נעשה בשיטה תלוית קריטריו�"תיקו* המב

� construct related(נבדקו השערות לתוק* תלוי מבנה . המובחנות בשימוש בסמי

validity(בי� המב" של המב �ת למבחני� הבודקי� "ת על ידי בחינת המתאמי

בי�  מתא�    )concurrent validity(תוק* מסכי� כגו� , התנהגות או תכונות

convergent validi(תוק* מתכנס , דיווח עצמי על שימוש בסמי�ת ל"המב ty(    

 � – )discriminant validity(תוק* מבחי� ותכונת הרפתקנות ת ל"בי� המבמתא

בי� המב  �רצייה חברתית בקבוצות אוכלוסייה בסיכו� נמו! ת ל"אי� מתא

�   .ומשתמשי סמי

  קת תוק* הכלי במחקר היא המהימנות הפנימית של המבח� שיטה נוספת לבדי

)consistency internal( ,זאת. וזו נמצאה גבוהה �האומד� הגבוה למהימנות , ע

. פנימית קרונב! אלפא שהתקבל מלמד רק שכל חלקי המבח� מודדי� משהו מגובש

   ת ת בשתי הקבוצות הקיצוניו"קיימת ציפיה שתתקבל עקיבות גבוהה בפריטי המב

" נקיות"  אלא שהקבוצות אינ�   קבוצת משתמשי סמי� וקבוצת הסיכו� הנמו! 

ג� בקבוצת . ונמצאו משתמשי סמי� ג� בקבוצת הסיכו� הנמו! כ� תיתכ� עקביות 

 ולפיכ! התרומה של אומד� קרונב! אלפא לתיקו* הכלי פריטי� שמודדי� דבר אחר

  . מוגבלת

גורמי� נוספי� המשפיעי� על שימוש בס מי� הרלוונטיי� למחקר העוסק יש 

�דועי� מסוימי� א* פותחו סולמות שוני�. בשימוש בסמי   . לגורמי� י

אינו (אטרקטיבי ,  כלי המתאי� לאוכלוסייה מאד צעירהי�ציגבעבודה זו אנו מ

ויעיל , )שונה משאלוני� מילוליי�, מסקר�, דורש כתיבה קל ופשוט יחסית 

נוער בסיכו� גבו   . ה באוכלוסיות גדולות כמו בתי ספרבמטרתנו לאיתור בני 

 �יש לו יתרו� על שאלו� שיש בו מדדי נראה שא� הכלי קל ומהיר בהשגת המטרה 

לא ידועה היו� דר! , בנוס*. אחרי� שבני נוער צעירי� אינ� נלהבי� לענות עליו

אבל , שיטתיתלעשות אינטגרציה של מדדי הסיכו� השוני� לשימוש בסמי� בצורה 

נית� להשתמש בה� המחקר בודאי  נו שולל שימוש בה� ואי� זה אומר שלא  אי

  .  בסיטואציות מסוימות

ייחודיי� מוריד מתוק* המב  �כיוו� שהלא משתמשי� "יתכ� שהשימוש במונחי ת 

�מתו! התנסות ע� מתבגרי� ולאחר , ע� זאת. בסמי� אינ� מביני� את המושגי

�שיש למתבגרי� היכרות נית� להתרש� , ביצוע שני מחקרי� מקדימי� במתבגרי

 �  .סמי�אי� לה� מגע ע� טובה ע� המונחי� ג� א

 : נמחק
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ונמצא תק* להערכת פוטנציאל לשימוש בסמי� , ת הוא כלי שתוכנ�"המב פותח 

ת "נמצא שהמב. בקרב מתבגרי� צעירי� הלומדי� במסגרות לימוד נורמטיביות

י� מצמצ� את הטיית הרצייה החברתית ומפשט את התהלי! של איתור המתבגר

�  . שנמצאי� בסיכו� גבוה לשימוש בסמי

  

  ת "יישו� המב

ההתנסות בסמי� ותחילת השימוש בה� בתקופת ההתבגרות ה� תהלי! התפתחותי 

� גורמי� תו! בי וחו0  המושפע ממערכת מורכבת של קשרי גומלי�   �. אישיי�  אישיי

 � ובמגוו� הגורמי� המשפיעי� וג� בקשרי�  בינ� לבי בוי  עצמ� המורכבות היא ברי

. 1(ובינ� לבי� ההתנהגות הנידונה  שהיא מסוכנת , בכדי להתמודד ע� התופעה)

נבנות תוכניות למניעה של שימוש בסמי� , מבחינה בריאותית ומבחינה חברתית

במידע זה כלולי� נתוני� על . למתבגרי� בהתא� למידע שיש על אוכלוסיית המטרה

המסבירי� ומנבאי� התנסות , רגשיי� והתנהגותיי�, ביבתיי�גורמי סיכו� והגנה ס

ועשויי� להגביר את הפוטנציאל לשימוש בסמי� בסביבה   �ושימוש בחומרי� שוני

מחקרי� רבי� בתחו� המניעה הראשונית , לפיכ!). 257 249' עמ, ש�,61(נתונה 

והגנה בכדי למנוע התנסות או לצמצ� דפ וסי התנהגות של עוסקי� בגורמי סיכו� 

.73, 46, 45, 37, 28, 26, 18(שימוש בסמי� וכ! למנוע התמכרות בהמש!  ב חשו )

להערי! כבר בגיל צעיר מאוד את פוטנציאל השימוש בסמי� ולאתר , אפוא ביותר

�  . כדי למקד בה� את המניעה, את אלה שנמצאי� בסיכו� גבוה לשימוש בסמי

פיתוח כלי שמטרתו להערי! את הפוטנציאל לשימוש בסמי� בגילי� שבה� דפוסי 

�� נדירי הפער הקיי� בי� הצור! יכול לסגור את , התנהגות של שימוש בסמי� עדיי

יעילות� של  בגילי� צעירי� מאוד לבי� היכולת להערי! את  בתוכניות מניעה 

, ת ככלי להערכת רמת הפוטנציאל לשימוש בסמי�"השימוש במב. תוכניות אלה

יאפשר להערי! את מידת , לפני ואחרי הפעלת תוכניות מניעה באוכלוסיות רחבות

בגי  �ג   .     לי� הצעירי�יעילות� של תוכניות המניעה 

נמו! מעט , במחקר היישו�, α  = 0.85, ת"האומד� למהימנות הפנימית של המב

שהתקבל בקבוצות המתבגרי� במחקר , α = 0.89, מאומד� המהימנות הפנימית

נוער צעירי�. התיקו* מביני� פחות את המצבי� ואת , 13 12בני , סביר להניח שבני 

נוער מבוגרי�"המושגי� במב יותרת מבני  ולכ� תשובותיה� פחות , 19 15בני ,  

  .     עקיבות מתשובותיה� של המתבגרי� במחקר התיקו*

 19, 15, 11, 7' נמצא בתמונות מס, בבדיקת התפלגות התשובות בפריטי המבח�

 �גבוה במיוחד של נתוני� חסרי . ולא נמצא דבר משות* לתמונות) 12טבלה (מספר 

חוסר הבנה של המצב המתואר : ה סיבותלנתוני� החסרי� יכולות להיות כמ

שהביאו להימנעות , של המושגי� או של ההנחיות למת� התשובות, בתמונה

רגישות למצב הספציפי ;  חוסר סבלנות ורצו� להשקיע זמ� בתשובה; מתשובה

מעיקרו� או מדעה קדומה וגורמת לחשש , הנובעת מניסיו� אישי, המתואר בתמונה

  .  ימת לב מקרית לתמונהש    אי–וג� ; מפני חשיפה
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גדולה בתשובות לתמונות  כ� נמצאה שונות  כדי להבינה נדרשת . 15, 14, 11, 8כמו 

שלא הייתה , באוכלוסיית מתבגרי� צעירי�, ת בקבוצות מובחנות"בדיקה של המב

כזו תענה על שאלת המהימנות הפנימית של . אפשרית במחקר זה ייתכ� שבדיקה 

ולשיפור הכלית באוכלוסיית מתבגרי"המב � צעירה ותסייע לעידו� .  

  

  :השלמת נתוני� חסרי�

ת ורק במקרי� "בשלב מחקר התיקו* השלמת נתוני� חסרי� נעשתה רק לגבי המב

הטיפול בנתוני� החסרי� נעשה בגישה .  תמונות2  שבה� לא היו חסרות מעל ל

. 0ער! , השמרנית בה מניחי� כי ער! חסר הוא בסבירות גבוהה סיכו� נמו! כלומר

הגישה השמרנית מקשה על קבלת ציו� גבוה ולכ� יכולה רק להקטי� בסופו של דבר 

י . את הקבוצה שתוגדר בסיכו� גבוה שלב התיקו* שיי! לשלב בניית הכלי וציונ

גבוה "המב בי� פוטנציאל  ת של כל פרט שימשו כדי לקבוע את ער! הס* המבדיל 

�לגישה השמרנית בכדי להימנע בשלב זה הייתה עדיפות . ונמו! לשימוש בסמי

נוער שאולי נמצאי� מתחת לס* הסיכו� הגבוה בני  . מלהכניס לקטגוריה הגבוהה 

יישו� הכלי    . הטיפול בנתוני� חסרי� הוא לפי הממוצע) מחקר היישו�(בשלב 

ונמצא שלא היה ) 0  ל(נבדקה ג� שיטת ההשלמה לפי הגישה השמרנית , ע� זאת

כלי הדגש הוא על הערכת הסיכו� באוכלוסייה בשלב יישו� ה. שוני בתוצאות

שומרת ) עד לשתי תמונות חסרות(י הממוצע "ת ע"והשלמת הנתוני� החסרי� במב

כל פרט באוכלוסייה ע   .פ האינפורמציה שהתקבלה"על מיקומו היחסי של 

  

השימוש בכלי שפותח באוכלוסיית תלמידי� צעירי� מזמנת מחקר ראשוני של 

כדי , ת בקרב אוכלוסיות גדולות של מתבגרי� צעירי�"יכולת היישו� של המב

�וזיהוי . לקבל אומד� של הפוטנציאל לשימוש בסמי של ) screening(באיתור 

כי , קבוצות בסיכו� גבוה  מהתלמידי� בבתי 12.7%באוכלוסיית המתבגרי� נמצא 

�, כלומר. הספר שנדגמו היו ע� פוטנציאל גבוה משל האחרי� לשימוש בסמי

ממצא זה קרוב לשיעור השימוש בסמי� . סיכו� גבוה לשימוש בסמי�נמצאי� ב

 �בגילי המבוסס על , 18 14באוכלוסייה דומה בבתי ספר תיכוניי� בישראל 

. הסקרי� האפידמיולוגיי� שעשתה הרשות למלחמה בסמי� בעשור האחרו�

שתיית אלכוהול והתנסות ראשונית , בסקרי� אלה מדווח על התחלת עישו� סיגריות

בגיל ש  �(12.5ל סמי  58 .(  

גבוהה , ת"בציו� המסכ� של המב,  18מחושבת על פי נקודת החת! רמת פוטנציאל 

בנקודת החת! . המתוארת בפרק רגישות וסגוליות המבח� במחקר התיקו*  18הבחירה 

.  זהות ברמת הרגישות והסגוליות18   ו17כיוו� שנקודות החת! , היא החלטה לחומרה

גישות מועדפת מהסגוליות מבחינתנו כיוו� שהיא מגדירה את יכולת הכלי לזהות הר

�ואילו הסגוליות מגדירה את יכולת הכלי , משתמשי סמי� בתו! כלל המשתמשי

  .משתמשי� בסמי� בתו! כלל אלה שאינ� משתמשי�  לזהות לא

ל  מהתלמידי� יש פוטנציאל גבוה לשימוש בסמי� מתורגמת 12.7%  ההערכה כי 

כאשר ייקלעו למצבי , ידת הנטייה של המתבגרי� הצעירי� להשתמש בסמי� בעתידלמ

  .לח0 כמו אלו המתוארי� בתמונות

2001, המבורגר בר: נמחק
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�, חרדה, בעיות התנהגות, ה� קשיי� לימודיי� גורמי סיכו� ידועי� לשימוש בסמי

     ).16(הסתגרות ותחושות דחייה והערכה עצמית נמוכה 

בצירו* שאלוני� נלווי� ,  באוכלוסייה רחבה של תלמידי� צעירי�יישו� הכלי

מזמני� אפשרות , חברתיי� ואישיותיי�, דמוגראפיי�  הבודקי� משתני� סוציו

�� גורמי סיכו� ידועי� לרמת הפוטנציאל לשימוש בסמי בי . לבדוק את הקשר 

ק* תוצאות עקיבות ע� תוצאות שהתקבלו במחקרי� אחרי� תורמות לחיזוק של תו

שסביר כי ה� מעלי� את הסיכו� היחסי לשימוש בסמי� ,  המשתני� השוני�. הכלי

 �בינ� ובי� פוטנציאל גבוה לשימוש בסמי משתני� : ה�) 13טבלה (ושנמצא קשר 

בילוי ע� חברי� מבוגרי�, חברתיי� של בילוי זמ� , בילוי סו* שבוע בדיסקוטק, כמו 

; יבה ובילוי בהסתובבות ע� חברי�בילוי סו* שבוע במס, בילוי סו* שבוע בפאב

�; כמו הערכה עצמית נמוכה כתלמיד ורמת הרפתקנות גבוהה, משתני� אישיותיי

�  . כמו היכרות ע� משתמשי סמי� בסביבת המגורי�, משתני� סביבתיי

 �נמצא כי צפייה מועטה בטלוויזיה ובילוי סו* שבוע בצפייה מועטה בווידאו מעלי

�שאינ� ע� (בהשוואה לעיסוקי סו* שבוע מחו0 לבית , את הסיכו� לשימוש בסמי

בילוי לעיתי� רחוקות במועדו� נוער מעלה את הסיכו� בהשוואה ). המשפחה ואילו 

  .  למעורבות במסגרות כמו מועדוני ספורט והפעלות חברתיות

 �ציו� נמו! בשאלו� הידע על סמי ו(שיעור התלמידי� שקיבלו  לא "תשובות לא נכונות 

. תשובות נכונות( בהרבה מאלה שקיבלו ציו� גבוה גבוה") יודע סבירה אצל  תוצאה זו)

 בלבד 13%: עדיי� לא השתתפו בתוכניות למניעת סמי� שרוב�, תלמידי� בגילי� אלה

תלמידי� שקיבלו ציו� גבוה בידע סביר להניח ש .דיווחו על השתתפות בתוכנית מניעה

) מבוגרי� או משפחה, ת הגילקבוצ(רכשו את המידע שלה� מחברי הרשת החברתית 

ועיתונות  ומאמצעי התקשורת  ,  אפוא, ייתכ�. אינטרנט וסרטי קולנוע,  ספרות 

�בו וחשיפה לאמצעי� לא מבוקרי� של מידע , שההיכרות ע� נושא הסמי ההתעניינות 

להבי� את הקשר שנמצא , אולי, כ! נית�. בסמי�מעלי� את הסיכו� להתנסות בשימוש 

�ידע מהימ� . ת" לציו� במבבי� ידע על סמי הממצא מחזק את  החשיבות של מת� 

  .  ומבוקר במסגרת תוכנית מניעה

� ידוע המעלה את הסיכו� לשימוש בסמי�, הערכה עצמית נמוכה   ,כגור� סיכו

כי יש לה קשר מובהק לפוטנציאל גבוה , נמדדה על ידי הערכה עצמית כתלמיד ונמצא 

�בי� הערכה . לשימוש בסמי בעיני הוריו קיי� פער  עצמית כתלמיד להערכתו כתלמיד 

,   נמצא שההערכה העצמית נמוכה יותר מאשר ההערכה כיצד הנבדק נתפש  ומוריו 

ו, לדעתו בי� תפישת העצמי לתפישת , אפשר להסביר את הפער הזה.  בידי הוריו ומורי

ובעיה בביטחו�, האחרי� את העצמי בעיני התלמיד  במידה גבוהה של רצייה חברתית 

  . שבו האישיות טר� עוצבה, שה� אופייניות לגיל זה, העצמי

מחקרי� שבדקו גורמי סיכו� והגנה לשימוש בסמי� בגיל ההתבגרות מצאו שרקע 

 �ויחסי� במשפחה היו מנבאי� חשובי� להתחלה של שימוש בסמי   משפחתי 

יישו� הכלי נמצא שלעיסוקי� בבית בקרב המשפחה ).66, 47, 9( � , במחקר של  כגו

יש קשר מובהק ע� הציו� , בילוי ע� המשפחה ובילוי בצפייה בטלוויזיה או בווידאו

שמצאו , ממצא זה עקיב ע� ממצאי� במחקרי� אחרי�. ת וה� גור� מג�"במב

בגיל צעיר ה� גור� מג�   .שקשרי� חיוביי� במשפחה 

¶: נמחק
Hawkins JD. et Al., 1992

1998', כפיר א: נמחק

 ;Vakalahi HF., 2001 ;: נמחק
De Micheli D. Formigoni ML., 

2002

 : נמחק
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(2004נתוני הרשות למלחמה בסמי� בשנת לפי  בני� לבנות בשימוש , )56  הפער בי� 

�   ליחס של1   ל4 מיחס של   מצטמצ� , בעיקר בשיעורי השימוש במריחואנה, בסמי

ו . 1   ל2 כי כלוסיית המתבגרי� הצעירי�באובמחקרנ גבוה  נמצא  לבני� יש סיכו� 

בי� משתני� סוציו. לשימוש בסמי�38%   מבנות בכ    ממצאי המחקר על הקשר 

�עקיבי� ע�  חברתיי� ואישיותיי� לפוטנציאל גבוה לשימוש בסמי�, דמוגראפיי

ת ככלי "הממצאי� שנמצאו במחקרי� אחרי� במדינת ישראל ולפיכ! תוק* המב

נוס*למדי   . דת הפוטנציאל לשימוש בסמי� מקבל חיזוק 

�במודל לוגיסטי א! , נמצאה שונות בי� בתי הספר ברמת הפוטנציאל לשימוש בסמי

בי� התלמידי�מתא�שאי�  בתקנו� לשכבות בתו! בתי הספר נמצא   משמעותי 

�אישיי�   בי�, דמוגראפיי�  סוציו(גורמי הסיכו� . בפוטנציאל לשימוש בסמי

�כמו הערכה , שנמצאו משפיעי� על הפוטנציאל לשימוש בסמי�) ואישיותיי

משפיעי� על  השונות , בילוי ע� חברי� מבוגרי�, יחסי� ע� הורי�, עצמית

ואלו השפעת בית הספר על התלמידי� , בפוטנציאל לשימוש בסמי� בי� בתי הספר

בית ספר, בכיתות השונות בי� סביר להניח שקיי� הבדל . היא זניחה, בתו! אותו 

 �בתי הספר ברמת הפוטנציאל לשימוש בסמי� בהיות בתי הספר נבדלי� ברמת

א! תוכנית האינטגרציה במערכת החינו! . כלכלית וברמה הלימודית  החברתית

בי� בתי הספר והממצאי� מחזקי� את ההשפעה של גורמי , מצמצמת את השונות 

�  .  בית הספרללא קשר לרמת , הסיכו� הידועי� על הפוטנציאל לשימוש בסמי

  

  ת"סיכו� היישו� של המב

�ז, המחקר נעשה באוכלוסייה רחבה של מתבגרי� צעירי בבתי ספר באזור ' בכיתות 

ייתכ� שתלמידי� . כלכלית וברמה הלימודית  הנבדלי� ברמת� החברתית, המרכז

ני  כיוו� שלא הבינו את שאלו שסירבו להשתת* במחקר ותלמידי� שהוצאו מהמחקר 

�, י� בלימודי� ובהבנת הנקראהמחקר וה� מתקש , ה� אלה החשופי� לגורמי סיכו

יכולה להיות הערכה ששיעור התלמידי� ע� פוטנציאל גבוה לשימוש , ולפיכ!

גילו עניי� רב במחקר. בסמי� גבוה מזה שנמצא  �התייחסות� , מרבית התלמידי

ולפי הערכת� המב כלי פשוט ואטרקטיבי"לכלי הייתה רצינית   לא א! רבי�. ת הוא 

הכירו את השפה הרווחת בי� הצעירי� בהקשר להתנהגות של שימוש בסמי� ואת 

כגו�   �" דלוקי�", )רע" (זיפט", )דיכאו�" (דיכי", )אקטזי" (אקסטא"כינויי החומרי

)�. מקו� לעישו� וסמי�" (מחששה"או , )תחת השפעת סמי (  

ביטויי� בשאלוני� הנלוו   , ת"י� למבכ� נמצא שהיה קושי בהבנה של מילי� או 

ג היחסי�" (טיב"כגו�  פחות או " (טובי� למדי", )" המורי� של!" (מורי!", )סו

. ?"טובי�"יותר מ (  

הא� לכלול במספר ילדי� : כמו, במהל! העברת השאלוני� התעוררו שאלות

מה מקומו של תאו� ? במשפחה אח או אחות חורגי� או אחי� שעזבו את הבית

כמו שבוע אצל האב ושבוע , ל הסדרי מגורי�ושאלות ע? בסדר הילדי� במשפחה

�יותר"או למה הכוונה ב, אצל הא  �היו שהתקשו להשיב על ". חברי� מבוגרי

פוני� לעזרה  �פוני� לאיש או שמעול� לא נתקלו , השאלה למי ה  �וטענו שאינ

היכרות ע� משתמשי סמי� בסביבה העלתה תהיות . בבעיה שדורשת פנייה לעזרה

הסקר האפידמיולוגי לשנת : נמחק
 על היק* השימוש בסמי� על ידי 2001

אתר , בני נוער ומבוגרי� במדינת ישראל
האינטרנט
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ג� עישו� סיגר  �נוערא ג� למבוגרי� או רק לבני  רבי� . יות נחשב לס� וא� הכוונה 

לא ידעו מה אר0 המוצא של הוריה� והתקשו לסווג את עבודת ההורי� בקטגוריות 

�נהיגת מונית או משאית ועבודת , שיווק, טיפול בתינוקות, כגו� עבודה במחשבי

 העבודה שלו והכירו רק את  מקו�, היו שלא ידעו מהו עיסוק ההורה. משק בית

שאלת מספר החדרי� . ורבי� לא ידעו מהי השכלת ההורי�, )'עירייה וכד, משרד(

בבית העסיקה תלמידי� ג� אחרי שסיימו לענות על השאלוני� והייתה אי הבנה 

דירה לכלול דירת המגורי� ואילו חלקי  גודל  היו שלא ידעו מהי זהות� . לגבי 

והיו שלא הבינו א� תוכנית מניעה ". מסורתי"הדתית או לא הכירו את המושג 

ג� מניעת עישו� סיגריות   בשאלו� הידע על סמי� העדיפו רבי� לענות . פירושה 

  רבי� לא ידעו מהי תנועת נוער . במקו� לנסות לענות על השאלו�" לא יודע"

)�ג� ילידי האר0, בעיקר עולי כ) א!  " חקירה"והיו נבדקי� שהתייחסו למחקר 

  . ות�וטענו שחודרי� לפרטי

סביר ביותר שבקבוצת הגיל שנחקרה אי� היכרות ע� מושגי� בתחו� השימוש 

�ביכולת , נוס* על כ!. בסמי� ויש חוסר ידע באשר לחומרי� ממכרי הייתה בעיה 

להבי� את ההוראות המילוליות של המבח� או את תיאור המצבי� והמלל הנלווה 

�רגשות הנובעי� מנושאי� תשובות התלמידי� היו יכולות להיות מושפעות מ. לה

�חשיפה לתנאי , מצבי לח0 קבוצתיי� או אישיי� קשי�, כמו שימוש בסמי�, רגישי

נוחי� בזמ� המחקר . או מנוכחות מורי� או מראייני� לא מיומני� דיי�, סביבה לא 

ת מבוסס על ההנחה שהתשובה משקפת את ההתנהגות של הנבדק "בנוס* לכ! המב

י, לו היה במצב המתואר ת יש "ש לקבל הנחה זו בהסתייגות משו� שבמבא! 

שאולי אינ� משקפות את סוגי ההתנהגות שהנבדק היה בוחר לולא , תשובות בחירה

יש להיזהר מהכללת יתר של הכלי , לפיכ!. חויב לבחור בתשובות מוכנות

�י נוער צעירי בנ   . באוכלוסיות של 

ות של חומרי� הלגיטימי  אחת ממגבלות הכלי היא ההתמקדות במתח שבי� אי

ולח0 להשתמש בסמי�(אקטיביי� לבי� רצייה חברתית   פסיכו נו )פיתוי   ואי

החל מחשיפה ) או הפוטנציאל(מתייחס לגורמי� אחרי� המשפיעי� על הסיכו� 

בניכור בי� קבוצות בעלות . לסמי� ולפיתויי� וכלה  ההבחנה שהכלי מאפשר היא 

� יותר גבוה ופחות גבוה על אלה שבקבוצת הסיכו� הגבוה אפשר לומר , לכ�. סיכו

 �  .יחסית לאחרי�" בסיכו� גבוה"שה

השימוש בכלי שפותח באוכלוסיית מתבגרי� נת� בסיס למחקר ראשוני להערכת 

ת בקרב אוכלוסיות גדולות של מתבגרי� צעירי� כדי "יכולת היישו� של המב

 לאמוד את הפוטנציאל לשימוש בסמי� ולאתר קבוצות הנמצאות בסיכו� גבוה

�  .יחסית לקבוצות מתבגרי� אחרי
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  מסקנות והמלצות. ז

מוש ילש מהתלמידי� בבתי הספר שנדגמו ה� בסיכו� גבוה 12.7%הערכה כי ה

, על התחלת עישו� סיגריותוהדיווחי�  תלמידי� האחרי�ליחסית  בסמי� בעתיד

 אלה –בסקרי� בישראל  12.5סמי� בגיל בשתיית אלכוהול והתנסות ראשונית 

 . מחזקי� את הצור! במניעה ראשונית ממוקדת בקבוצה זו

יש בו יתרונות ומגבלות , בי� היתר, הנעוצי�, שימוש בכלי של מבח� השלכתי 

�הכרוכי� במדידת האישיות בכלל ובגיל , אינהרנטיי�, בקשיי� מיוחדי

זו פיתוח כלי מסוג זה מעלה שאלות . ההתבגרות בפרט ומקצת� נדונו בעבודה 

 נטייה להתנהגות,  ופילוסופיות על משמעות המושגי� פוטנציאלתיאורטיות

ת הוא כלי "נראה שהמב,  ע� זאת.והתנהגות בפועל שאינ� נדונות בעבודה זו

מתקבל בחיוב , אטרקטיבי ונוח לצעירי�, רגיש ואובייקטיבי, מדידה קל לשימוש

ולכ�. אצל מתבגרי� ומעודד לשיתו* פעולה  הוא ממת� חששות מפני חשיפה 

  . מצמצ� את השפעת הרצייה החברתית

 �הנטייה והכוונה להשתמש (כלי היכול לזהות את הפוטנציאל לשימוש בסמי

�יכול לסייע במיקוד המניעה באלה , באוכלוסיית מתבגרי� צעירי�) בסמי

גבוה    . יותר מהאחרי�הנמצאי� בסיכו� 

שתרמו , הכלי פותח בעזרת קבוצות מיקוד של מתבגרי� תלמידי תיכו� בישראל

לאחר שהכלי נבדק במחקרי� . לסגנו� ולמלל בתמונות ובתשובות, לבניית התמונות

�נעשה התיקו* בקבוצות נבחרות של , מקדימי� במתבגרי� במדגמי� קטני

בגילי� מבוגרי� מאוכלוסיית היעד של המחקר ויישומו באוכלוסיית   �מתבגרי

  . מתבגרי� צעירי� בבתי ספר בישראל

� אופנתיי� ומשתני� ולכ� יש לחזור ולבדוק את המושגי� ת ה"המושגי� במב

מומל0 ביותר . ולהתאימ� לפני השימוש בכלי באוכלוסיות שונות ובתקופות שונות

ולייש� את הכלי באוכלוסיות מתבגרי� שונות : כמו, ע� מאפייני� שוני�, לחזור 

י ספר בבת, נוער עולה במסגרות מיוחדות, אוכלוסיית תלמידי� במסגרות דתיות

בפנימיות או במוסדות, כלכליי�  לפי חתכי� סוציו תלמידי� בבתי , נוער הנמצא 

�  . ולבצע מחקר לפני ואחרי תוכנית מניעה ראשונית, ספר יסודיי

על ידי ,  למשל  היישומי� באוכלוסיות שונות יכולי� לסייע בעידו� ובשכלול הכלי 

ייזו�, שינוי� של התמונות שרבי� לא השיבו עליה�  מחקר על הסיבות לשונות או 

  .  הרבה בתגובות לתמונות מסוימות

�בית הספר על תשובות התלמידי ולהשוואת הפוטנציאל , לבדיקת ההשפעה של 

נדרש איסו* נתוני� על בתי הספר , לשימוש בסמי� בי� בתי הספר ובתו! בתי הספר

�גורמי, ועל משתני� המשפיעי� על השונות בפוטנציאל לשימוש בסמי � כגו� 

�וההשפעה של תוכניות מניעה , התמודדות בית הספר ע� בעיות חברתיות, סביבתיי

   .או של היעדר�

.  ת ע� סיומ�"מומל0 לבצע מחקר מעקב של מספר שני� ובדיקה חוזרת של המב

  י חיזוי ואילו " רק עבדיקה טובה ותיקו* מלא של כלי חיזוי יכולי� להיעשות

  

 מעוצב:גופן: מודגש, גופן עבור
עברית ושפות אחרות: מודגש

 מעוצב:גופן: לא מודגש, גופן
עבור עברית ושפות אחרות: לא

מודגש

¶: נמחק
¶

ה: נמחק

מ: נמחק

על הפוטנציאל לשימוש  : נמחק
.בסמי�

מציעה . חזרה, מיותר: נמחק
.למחוק
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שיקולי� של מגבלות תקציב ותקנות אוניברסיטאיות לא אפשרו לבצע מחקר מעקב 

  . משמעיי�  וחייבו הסתפקות במבחני� פחות חד

 �ג� פרטי� הנמצאי יוכל אולי ללמד על יכולת הכלי לאבח�  מחקר מעקב פרטני 

   .בסיכו� ומומל0 להמשי! ולחקור בכוו� זה
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Abstract 

 

Background 

One of  the problems facing Western society is addict ion to chemical 

substances that al ter the user’s state of  consciousness, causing severe 

health and social  damages. Addict ion starts f rom a f i rst-t ime experience: 

the younger the user is at the t ime of  the f i rst experience, the higher the 

probabi l i ty of  substance abuse and addict ion.  Findings indicat ing an 

increase in the rate of  f irst-experience among adolescents in recent years 

brought about an increased awareness to the problem, and accelerated 

resource al location to prevent ion programs to be used with the youngest 

possible populations.   Prevent ion programs are appl ied in large 

populations with no differentiat ion between high and low-risk groups. 

Identi fying those younger adolescents who are at a high risk of  substance 

abuse is therefore part icularly important.  This study deals with the 

development of  a novel evaluation measurement tool designed to identi fy, 

in the age group of  12-13, groups of  adolescents who are at  a high risk of  

fal l ing into substance abuse. The f requency of  substance abuse in this 

young populat ion is st i l l  low; the tool therefore measures the tendency 

(potential) for substance abuse in the future. 

Exist ing tools are of ten based on methodologies such as substance 

abuse self -report  or indirect  methods such as measuring substance 

abuse known risk and protective factors, e.g. , demographic,  social  and 

personal i ty background. The development of  the measurement tool 

described in this study, however, was based on a di f ferent, 

psychological approach.  

Based on a projective pictures test,  i t  at tempts to resolve two 

methodological problems in the identi f ication of  adolescents who are at  

a high risk of  fal l ing into substance abuse: (1) self -report on the use of  

drugs is biased by social  desirabi l i ty, which is part icularly characterist ic 

to adolescence and to any behavior which consti tutes an infringement of  

the law, and (2) the diff icul ty to assess substance abuse behavior 

patterns when the f requency of  substance abuse is very low.  
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The Pictures Test measurement tool was developed by using adolescent 

focus groups, and was tested in two pi lot  tests.   

The Pictures Test is based on the assumpt ion that the subject’s 

reactions to images depict ing si tuations of  pressure or temptation to use 

drugs are ref lective of  his or her abi l i t ies,  att i tudes, wishes and 

intentions hence, accurately represent potential  behavior in real 

si tuations.  The tool therefore measures not actual but  potent ial  

substance abuse. 

 

Study phases 

The study included several phases: (1) creating the measurement tool in 

adolescent focus groups; (2) adapting known val idation tools;   

(3) prel iminary study in a group of  students;  (4) f ine-tuning the tool  

and further adjusting val idation tools; (5) pi lot study in adolescent 

groups; (6) val idation of  the measurement tool in selected adolescent 

groups; (7) applying the measurement tool in a population of  7 t h grade 

students.  

 

The Pictures Test (PT) and validation tools 

The PT consists of  20 pictures depict ing si tuat ions of  pressure or 

temptation to use drugs, smoke cigarettes or drink alcohol. The f inal 

score is determined by the cumulat ive PT score bui l t  on a closed scale 

and based on 4 ordinal 0-3 categories. The f inal score may therefore 

vary f rom 0 to 60. Val idation was done with exist ing val idated 

quest ionnaires, based on continuous scales, administered to 

adolescents and designed to assess social  desirabi l i ty,  adventurousness 

and curiosi ty scores,  actual substance abuse by self -report  and 

knowledge about substances.  

A questionnaire was also administered on demographic, personal i ty and 

inter-personal i ty factors known in research l i terature to represent 

substance abuse risk and protective factors. 

 

Measurement tool validation 

Validation was done in a population of  adolescents older than the target 

population,  and included substance abusers. The sample included  
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261 adolescents aged 15 - 19, in groups dif ferentiated by thei r 

substance abuse risk level: 41 subjects were in the low-risk group, 189 

in the high-risk group, and 31 were known current or past substance 

abusers.  

 

Findings of the validation study 

The PT was found to be sensit ive to ident i fy substance abusers and 

non-abusers,  and discriminated between the three study groups, which 

had different patterns of  substance abuse.  

A signif icant correlat ion was found between PT scores and self - report 

on substance abuse in general in al l  study populat ion (N=236  r=0.62 

p<0.001) and in the study groups. The signif icant relat ion found between 

PT scores and the self -report  on drug abuse in the study groups 

indicates a converging val idi ty of  the new measurement tool and 

conf irms the assumpt ion that the PT measurement tool is as sensit ive as 

self -report . 

The correlat ion found between social  desirabi l i ty and self -report  on drug 

abuse in the val idation study populat ion was signif icant, as expected. 

However,  the hypothesis that  PT was not affected by social  desirabi l i ty 

was only part ial ly conf irmed. Indicat ions of  a signif icant relat ion 

between social  desirabi l i ty and PT scores was found in the entire study 

population,  but when examined in each of  the study groups, 

di f ferentiated by risk level and social  desirabi l i ty level, no signif icant 

relat ion was found in the drug abusers group (p=0.01) or in the low risk 

group (p=0.05).  

The hypothesis of  a correlat ion between PT and adventurousness  

(a personal i ty trai t  known as signif icantly affecting the wi l l ingness for 

and actual substance abuse) was conf irmed; these results are 

consistent with the f indings of  previous studies.  The correlat ion found 

between PT scores and adventurousness further indicates PT’s 

converging val idi ty. The hypothesis of  a correlat ion between PT and the 

t rai t  of  curiosi ty was not conf irmed (p=0.1).  

An internal consistency val idi ty of  the new measurement tools ' di f ferent 

i tems found a high internal consistency coeff icient (Cronbach alpha=0.89) 

in the study population. 
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A test-retest rel iabi l i ty analysis at di f ferent t imes and external 

condit ions found a rel iabi l i ty coeff icient of  0.85.  

 

Application of the measurement tool  

The study population was based on 1,830 7 th  grade students in 

14 schools located in central  Israel.  The students completed the PT as 

wel l  as associated questionnaires measuring adventurousness, 

substance knowledge, socio-demographic data,  leisure act ivi ty patterns,  

family t ies,  social  t ies and self  esteem. The students completed the 

quest ionnaires in the classrooms, during school t ime. Data col lection 

was done by the researcher and by a team of interviewers. 

Approximately 15% of the students – i .e.,  students whose parents did 

not consent, students who refused to part ic ipate, or students who did 

not understand the questionnaires or had incomplete data sets – were 

excluded from the analysis.  The appl ication study populat ion therefore 

consisted of  1767 students. The part icipating schools and classes were 

differentiated by socioeconomic levels and by the level of  investment in 

substance abuse prevention programs. 

 

Findings of the application study 

The average PT score, which assesses the potential  for substance 

abuse, is 11 (range 0-59) with a standard deviat ion of  7.7. A one-way 

analysis of  variance found signif icant dif ferences between schools in the 

PT scores (p=0.014).  During the screening of  high-risk groups in the 

population of  adolescents, 12.7% of the students in the sampled schools 

scored ≥18 in PT - a score indicat ing a high potential  for substance 

abuse – and were therefore def ined as high-risk. 

In a mult iple logist ic regression model, a signif icant relat ion was found 

between social  variables (e.g. , spending t ime with older f riends, going to 

discos or pubs in the weekends, going to part ies in the weekend and 

hanging out with f r iends) and external variables e.g., acquaintance with 

drug abusers in the neighborhood, knowledge about drugs), and a high 

potential  for substance abuse. A signif icant relat ion was found between 

gender and a high potent ial  for substance abuse (p<.005) with a  
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relat ively higher risk for males than for females. A signif icant relat ion 

was found between occupations at home and with the family – e.g., 

spending t ime with the family and spending a long t ime at home 

(watching TV or video),  which are protect ive factors – and the potential  

for substance abuse.  In a standardized logist ic regression model which 

included those variables that were found to affect the potential  for 

substance abuse in classes at the school, no signif icant correlat ion was 

found between students in the same school. Thus, school was not found 

to have a signif icant ef fect on the study populat ion.  13% of the students 

reported having part icipated in a prevention program, but no s ignif icant 

relat ion was found between part icipation in a prevention program and 

potential  for substance abuse. As expected, a posit ive signif icant 

relat ion was found between the level of  students’  adventurousness and 

their potential  for substance abuse (r=0.46 p<0.001). 

 

Discussion and conclusions 

A novel measurement tool based on a project ive pictures test was 

developed in order to make a methodological contribution to the 

measurement and assessment of  the potential  for a behavior that has 

severe health and social  r isks,  in a populat ion group which is both 

vulnerable and dif f icul t  to measure. This group is currently on the 

national Israel i  agenda with regards to the complex,  del icate and painful  

issue of  substance abuse.  

This study was done in order to assist with screening of  high risk groups 

in the large population and to assist those who develop and implement 

community and nat ional drug prevention programs.   

Lacking alternative objective ways to assess the “potential” for 

substance abuse, a construct-dependent val idation was used, which 

al lowed to determine the extent to which the tool measures theoret ical 

constructs or t rai ts such as the “potential ” for substance abuse which is 

based on the relat ion between PT scores and self -report on actual 

substance abuse, and on the ident i f ication of  substance abusers within 

a high-risk group and a group of  known current or past abusers. 
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Validation was done by comparing groups of  adolescents di fferent iated 

by their r isk of  substance abuse (cri terion val idi ty). The tool succeeded 

with identi fying abusers and in discriminat ing them from non-abusers.   

Assuming this tool is as sensit ive as self -  report in the discriminat ion of  

abusers f rom non abusers,  i t  would seem that i ts reduced bias of  social 

desirabi l i ty gives i t  an advantage over sel f -report  in the identi f ication of  

adolescents who are at  a high risk of  substance abuse.  

The assessed 12.7% of students in the sampled schools who were found 

to have a high potent ial  relat ively to their  peers for substance abuse 

(young students who have not yet experienced or abused substances 

but who are at a high risk of  doing so in the future) is close to the rate 

of  self -report on substance abuse among older age groups in Israel i  

high schools. This evaluation is based on epidemiological studies 

conducted in Israel in the last decade, which also indicated that the f i rst 

event of  smoking a cigarette, drinking alcohol or f i rst trying drugs takes 

place at the age of  12.5.  

This novel tool is a contribut ion to the evaluation of  substance abuse 

risk among young adolescents; i t  is easy to use, sensit ive and object ive, 

and i t  is at tractive and easy to administer. The tool is wel l  received by 

teenagers; i t  encourages cooperation, dispels fears of  disclosure and 

thus reduces the impact of  social desirabi l i ty which occurs in self -report 

on substance abuse.  

I t  would seem that the val idated tool could be used to identi fy, in 

populations of  young adolescents,  those teenagers who tend or intend to 

abuse substances or drugs.  The tool could therefore assist in the early 

screening of  adolescents who are at high risk,  have a high potent ial  for 

fal l ing into substance abuse relat ively to others, and help focus 

prevention efforts more eff ic ient ly on better def ined target groups. 
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