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מהי פסיכולוגיה חיובית ומדוע כדאי 
להיות מאושר

בעוד שקידום ושיפור איכות חיים ואושר 
מותאמים לפילוסופיית הרפואה, למעשה 
במאה הקודמת תשומת הלב להיבטים אלו 
של בריאות הנפש הוזנחה לטובת מיקוד 

באבחון וטיפול בתחלואה נפשית.

בשנים האחרונות נצפה מאמץ משמעותי 
ורב היקף בתחום הפסיכולוגיה לקדם נושאים 
כמו אושר, משמעות בחיים וחוזקות אופי. 
פסיכולוגיה חיובית הינה המטריה האקדמית 
והמעשית לעיסוק ברגשות חיוביים, תכונות 
מאפיינות חיוביות ומוסדות המאפשרים 
החיובית  הפסיכולוגיה  תנועת  זו.  גישה 

הצליחה לצמד מספר עצום של מדענים 
חקרו  אשר  וההתנהגות  החברה  מתחום 
ולמדו היבטים ויתרונות של חוזקה אנושית, 
רגשות חיוביים, שביעות רצון, עמידות, חוסן 
ותקווה. הדגש בתחום המחקרי והמעשי הוא 

כיצד ניתן לפתח תחומים אלו.
יש המכנים את הפסיכולוגיה החיובית 
כ"מדע האושר" והוא מוגדר כתחום המדעי 
המסתמך על בסיס עובדתי במאמץ לזהות 

התערבויות שיקדמו בריאות נפשית ואיכות 
חיים. ישנן מספר סיבות חשובות להתמקדות 
בפסיכולוגיה חיובית. אחת הסיבות הלא 
פשטניות להתעניינות בהתערבויות בונות 
נלוות   תופעה  אינו  שאושר  היא  אושר 
עצמו.  בפני  עומד  אלא  אחרים  לרגשות 
עובדה חשובה שהוכחה בשנים האחרונות 
היא כי אושר הוא גורם וסיבה ליתרונות 
רבים מעבר להרגשה טובה. אנשים מאושרים 
יותר בריאים, מצליחים ומקושרים חברתית. 
בנוסף יש יתרונות אחרים הקשורים לחוויית 
רגשות חיוביים, בין השאר גמישות חשיבתית, 
שבדק  בניסוי  עצמית.  ובקרה  יצירתיות 
החלטות מנהלים נמצא כי מנהלים שבהם 
הופקו רגשות חיוביים הגיעו לפתרון בעיות 
מהר יותר ולא ביטלו אפשרויות מוקדם מדי 
בתהליך. יש בממצאים אלו לרמז שלעובדים 
במצב רוח חיובי סיכוי להגיע להחלטות 
לבסוף,  הלקוחות.  לרווחת  יותר  טובות 
למרות שהנושא לא נבדק ישירות יתכן 
כי התערבויות להגברת אושר יקטינו את 
שיעורי תחלואת הנפש והסבל המתלווה 

האם ניתן להגדיל 
את האושר

הבסיס העובדתי למדע האושר 
והמיקוד בתקופת הזיקנה
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אוניברסיטת תל אביב
פרופ' דב איזנברג, ביה"ח גהה, מסונף לפקולטה 

לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' יורם ברק ופרופ' דב איזנברג

הפתעה - אנחנו לא פחות מאושרים בתקופת הזיקנה

בשנים האחרונות נצפה מאמץ 
משמעותי ורב היקף בתחום 

הפסיכולוגיה לקדם נושאים כמו 
אושר, משמעות בחיים וחוזקות 

אופי. פסיכולוגיה חיובית הינה 
המטריה האקדמית והמעשית 

לעיסוק ברגשות חיוביים, תכונות 
מאפיינות חיוביות ומוסדות 

המאפשרים גישה זו
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אליה.
לקורא  להציג  היא  זו  סקירה  מטרת 
ולסקור מספר דוגמאות מעבודת השדה 
המתבצעת בתחום הפסיכולוגיה החיובית 
תוך דגש לגבי התערבויות מעשיות. אלו 
יתוארו באופן שיאפשר הפעלתן באימון או 

בהתפתחות אישית.

התערבויות להגברת האושר

רבות  התערבויות  של  "העל"  מטרת 
בתחום הפסיכולוגיה החיובית היא להגביר 
את רמת האושר האישית של המטופלים. 
אולם, לפני כל התערבות יש לנסות ולהבהיר 
את עצם המונח "אושר". המחקר המדעי 
ההנחה  תחת  מתבצעים  וההתערבויות 
כי אושר הוא מונח לא זמין להגדרה וכי 
לשלושה  לפרקו  יש  אושר  לחקור  כדי 
ב.  והנאה  חיובית  תחושה  א.  מרכיבים: 
מעורבות ג. חיים משמעותיים. ממצאים 
מדגישים כי האנשים המסופקים ביותר הם 
אלו המצליחים להשקיע בשלושת צורות 
החיים הללו אך שהמשקל המכריע ניתן 
לחיים המשמעותיים. בתיאור ההתערבויות 
הנחקרות נמשיך להשתמש במונח אושר 
רגשות  יחדיו  המאגדת  כללית  כתווית 

חיוביים, מעורבות ומשמעות.
בשנים  ניסו  שונות  מחקר  קבוצות 
האחרונות להעריך באופן מדעי ומובנה את 
הנחות היסוד לגבי הגברת אושר. מתפריט 
שתוארו  התערבויות  כמאה  של  נרחב 
בספרות המדעית בחרנו להציג בסקירה זו 
חמש התערבויות שהושוו לקבוצת ביקורת 

)משימת אינבו(.
המשתתפים בקבוצות הביקורת קיבלו 
כתיבת  כמו  )פלסבו(,  אינבו  משימות 
זיכרונות מילדותם מדי ערב במשך שבוע.

לפי ממצאי המחקר שניים מהתרגילים 
- השימוש בחוזקות אופי באופן חדשני 
ושלושת הדברים הטובים - הגבירו אושר 

והקטינו דיכאון למשך 6 חודשים. תרגיל 
נוסף - הכרת התודה - הביא לשינויים 
חיוביים עצומים למשך כחודש ימים. שני 
התרגילים האחרים ותרגיל האינבו גרמו 
לשינויים חולפים בלבד. לא מפתיע היה גם 
הממצא כי האופן בו המשתתפים המשיכו 
להשתמש בתרגילים מעבר לשבוע שהוקצה 
לכך במפורש, חיזק את השפעתם ארוכת 

הטווח.
  

הכרת תודה

להכרת תודה יש עבר עשיר בהיסטוריה 
של הפילוסופיה. לרוחב תרבויות וזמנים, 
חוויות וביטויים של הכרת תודה נתפסו 
כתכונה אנושית וחברתית בסיסית ורצויה. 
לדוגמא הכרת תודה הינה גישה מועדפת 
בחשיבה היהודית, הנוצרית, המוסלמית, 
הבודהיסטית וההינדית. למעשה ההסכמה 
הרווחת בין כותבים דתיים ואתיים בעולם 
היא כי על בני האדם באופן מוסרי חלה 
החובה לחוש ולבטא הכרת תודה כתגובה 
לקבלת יתרונות. למרות עידוד נרחב זה, 
תרומתה של הכרת התודה לבריאות ותיפקוד 
משופר לא נבדקה. מחקר עכשווי בתחום 
הכרת התודה הוא בחיתוליו. מספר מחקרים 
עדיין בתהליך במטרה להעריך את השפעת 
הכרת התודה על איכות חיים נפשית ביום 
ההנחות  את  למבחן  להעמיד  ובכך  יום 
הפופולאריות והקלאסיות לגבי ערכה המוסף 

של הכרת התודה. 

 האם הכרת תודה אכן 
מוסיפה אושר

לסטודנטים  ניתנו  המחקרים  באחד 
באוניברסיטה עשרה יומני דיווח שבועיים. 
היומנים חולקו לשלוש קבוצות המייצגות 
את תנאי הניסוי השונים. לאלו אשר נכללו 
ההוראות  ניתנו  התודה  הכרת  בקבוצת 

 כדי לחקור אושר יש 
לפרקו לשלושה מרכיבים: 
א. תחושה חיובית והנאה 

ב. מעורבות  ג. חיים 
משמעותיים. ממצאים 
מדגישים כי האנשים 

המסופקים ביותר הם אלו 
המצליחים להשקיע בשלושת 

צורות החיים הללו
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להלן תיאור קצר של ההתערבויות:
✱  הכרת תודה: למשתתפים הוקצה שבוע 
כדי לכתוב ולספק אישית מכתב הכרת-

תודה לפרט שהיה באופן מיוחד טוב אליהם 
אך הם לא הודו לו כראוי.

✱  שלושה דברים טובים: המשתתפים 

התבקשו לכתוב מדי ערב, במשך שבוע, 
שלושה דברים טובים שיזמו בכל יום ואת 
הגורם להם. בנוסף התבקשו לתת הסבר 

סיבתי לכל דבר טוב שחוו. 
✱  אתה במיטבך: המשתתפים נתבקשו 

לכתוב לגבי זמן בו היו במיטבם ולאחר 
מכן להרהר על חוזקם האישי המבוטא 
בסיפור. הם נצטוו לעיין בסיפור כל ערב 

במשך שבוע.
אופי:  בחוזקות  חדשני  שימוש    ✱

סקר  את  למלא  נתבקשו  המשתתפים 
חוזקות האופי כמשוב. הם קיבלו תיאור 
של חמש חוזקות האופי הנבחרות שלהם. 
אז נדרשו המשתתפים להשתמש באחת 
מהחוזקות באופן חדשני, בכל יום במשך 

שבוע.
✱  זיהוי חוזקות אופי: כמו בהתערבות 
הקודמת נתבקשו המשתתפים לזהות את 
חמשת חוזקות האופי שלהם ולהרבות 

בשימוש בהן במשך שבוע. 
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הבאות: "יש הרבה דברים בחיינו, קטנים 
כגדולים, שעלינו להוקיר להם תודה. אנא 
היזכר בשבוע שעבר וכתוב ביומן עד חמישה 
דברים להם אתה מודה או  מוקיר תודה".

לנבדקים שנכללו באשכול הטרדות ניתנו 
ההוראות הבאות: "טרדות הינן ביטוי של 
אירועים שמציקים או מפריעים לך. הן קורות 
בתחומי חיים שונים, כגון: מערכות יחסים, 
בריאות  כלכלה,  דיור,  לימודים,  עבודה, 
ועוד. חשוב על היום שעבר וכתוב ביומן 

עד חמישה טרדות שחווית".
תלמידים  כללה  השלישית  הקבוצה 
שנתבקשו לכתוב ביומניהם על אירועים 
"ניטרליים" שחוו במהלך השבוע, וכך היוו 

למעשה את קבוצת הביקורת.
לתלמידים  כי  הראו  המחקר  ממצאי 
ביחס  יתרון  היה  התודה  הכרת  בקבוצת 
הביקורת.  קבוצת  או  הטרדות  לקבוצת 
משתתפים בקבוצת הכרת התודה חשו טוב 
יותר ביחס לחייהם והיו אופטימיים יותר 
בציפיותיהם לשבוע הבא. הם גם דיווחו 
פחות על תלונות גופניות ועל השקעת זמן 

ארוך יותר בפעילות גופנית.
שימוש בתהליך אינטנסיבי וממושך יותר 
לעידוד הכרת תודה אפשר צפייה במספר 
השפעות חיוביות בתחום הרגשי. כמו מתן 
עזרה רבה יותר לחבר הסובל מבעיה אישית 
או תמיכה רגשית, ממצאים אלה מרמזים 
כי הנעה כלפי קשרים חברתיים הינה חלק 

מהרווח בעידוד הכרת התודה. 

מדע האושר בעתיד

מחקרים על התערבויות ייחודיות מראים 
כי הן תורמות לאושר מתמשך. יש להאמין כי 
לממצאים אלו השלכות לעתיד הפסיכולוגיה 
החיובית ויתכן שאף להתערבויות קליניות. 
אמנם, שדרוג אושר למשך מספר חודשים 
אינו לנצח אך הממצאים מראים כי הגדלת 
אושר אינה מוגבלת רק לאגדות. ההשפעה 

של ההתערבויות שנחקרו הייתה בינונית עד 
גדולה ובהחלט בניגוד לעמדה המסורתית 
כי אושר הוא מימד אישי קבוע ולא ניתן 
לשינוי. המחקר בפסיכולוגיה חיובית יתמקד 
בשנים הקרובות בזיהוי מימדים ייחודיים 
ושילובים של התערבויות להשגת שינוי 

חיובי קבוע וממושך. 

אושר בתקופת הזיקנה

פרופ' מרטין סליגמן, פסיכולוג ואבי 
התנועה הפסיכולוגית הקרויה "פסיכולוגיה 
חיובית", פותח את סיפרו הידוע "אושר 
קטעים  שני  של  בציטוט  אמיתי" 
נזירות אשר  אוטוביוגרפים קצרים של 

נכתבו בתחילת המאה הקודמת:
ססיליה: "אלוהים התחיל את חיי בצורה 
טובה, ונטה לי חסד בצורת ערכים עמוקים 

שאי אפשר לאמוד את שיעורם... השנה 
האחרונה, שבה ביליתי כמועמדת ולמדתי 
בנוטרה-דאם, היתה שנה מאושרת מאד 
בחיי. כעת אני מביטה קדימה בשמחה 
ובציפייה לקבלת גלימת הנזירות הקדושה 
של גבירתנו, ולחיים של איחוד עם האהבה 

האלוהית."
מרגריט: "נולדתי ב 26 בספטמבר 1909, 
הבכורה בין שבעת ילדים, חמש בנות ושני 
בנים... את שנת המועמדות שלי ביליתי 
במנזר ולימדתי כימיה ולטינית למתקדמים 
במוסד נוטרה-דאם. בעזרת חסדו של האל 
אני מתכוונת לפעול כמיטב יכולתי לטובת 
המסדר שלנו, כדי להפיץ את הדת וכדי 

להגיע לסיפוק עצמי."
כתבי היד אותן כתבו הנזירות כנערות 
ונשמרו במשך שנים בארכיוני המנזר נמסרו 
להערכה. החוקרים העניקו ניקוד לביטויים 
כפי  ואושר  גיל  רגשות  של  לשוניים 
שנכתבו על ידי הנזירות. הסיבה לבחירה 
מהוות  שהן  העובדה  הייתה  בנזירות 
מנהלות  נשים,  כולן  הומוגנית:  קבוצה 
אורח חיים דומה, לכולן היסטוריה דומה 
בתחום הנישואין, הן משתייכות לאותו 
מאותה  ניזונות  וחברתי,  כלכלי  מעמד 
תזונה ושרותי בריאות זהים. עובדות אלו 
מסייעות להעריך בדרך מדויקת יותר את 
השפעת הרגשות החיובים על חייהן של 
הנזירות. נמצא כי היו הבדלים גדולים 
בין הנזירות. הקטע הראשון נכתב על ידי 
הנזירה ססיליה עליה נמסר כי היא "בת 98 
ולא הייתה חולה אפילו יום אחד בחייה", 
ולעומתה הנזירה מרגריט "לקתה בשבץ 
בגיל 59 והלכה לעולמה זמן קצר לאחר 
מכן". חדי העין מבין הקוראים שמו לב 
כי בקטע של ססיליה הודגשו הביטויים 
החיובים: "טובה", "מאושרת" "בשמחה" 
ו"אהבה". לעומת זאת בקטע של מרגריט 

לא נמצא ביטויים של רגש חיובי.
החוקרים לא ידעו את תוחלת החיים 

 המשך מעמוד 5

איזה שלושה דברים טובים קרו לי היום?

מחקרים מצביעים על כך 
שגם בגיל מבוגר יש בהחלט 
דיווחים אודות שביעות רצון 
מהחיים אצל אנשים זקנים, 
לעיתים אפילו יותר מאשר 

אצל אנשים צעירים יותר

אנשים מאושרים יותר 
בריאים, מצליחים ומקושרים 
חברתית. בנוסף יש יתרונות 

אחרים הקשורים לחוויית 
רגשות חיוביים, בין השאר 

גמישות חשיבתית, יצירתיות 
ובקרה עצמית
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של הנזירות אשר את כתבי היד שלהן הם 
העריכו וניקדו על פי הרגשות החיובים. הם 
מצאו כי 90% מהנזירות שביטאו את כמות 
הרגשות החיובים הרבים ביותר היו עדין 
בחיים בגיל 85, לעומת 34% מכלל הנזירות 
אשר הביעו שמחה ואושר בכמות הקטנה 
ביותר. תוצאות המחקר מצביעות על כך 
כי כמות התחושות והביטויים החיוביים 
כפי שבאו לידי ביטוי בחיבורים שכתבו 
הנזירות בגיל צעיר היו בהתאמה לבריאות 
ולאורך חייהן עשרות שנים מאוחר יותר, 
נזירות שביטאו אושר ושמחה זכו לתוחלת 

חיים ארוכה יותר!
לשורה  להיחשף  עלול  הזקן  האדם 
ארוכה של "אובדנים" הקשורים, בדרך 
כלל, לעלייה בגיל. כדוגמת, אובדן בן/
בת זוג, אובדן קשרים חברתיים, אובדן 
קוגניטיביות  יכולות  אובדן  בריאות, 
)זיכרון(, אובדן יכולת ההכנסה והביטחון 
הכלכלי ואובדנים נוספים. לכאורה אין 
סיבה לאושר... אולם מחקרים מצביעים 
על כך שגם בגיל מבוגר יש בהחלט דיווחים 
אודות שביעות רצון מהחיים אצל אנשים 
זקנים, לעיתים אפילו יותר מאשר אצל 

אנשים צעירים יותר. 
עקומת האושר בגילאים השונים מתוארת 
לאחרונה בצורת האות האנגלית U. בגיל 

לשיאו  מגיע  גבוהה, השפל  היא  הצעיר 
בסביבות גיל 40 אולם משם קיימת שוב 
עליה והאנשים הזקנים מדווחים על רמת 
גילאים צעירים.  לזאת של  דומה  אושר 
העיתון אקונומיסט מדווח על עבודה של 
שאין  שסובר  אוסוואלד  אנדרו  הכלכלן 
מדובר באירוע נקודתי חד פעמי. לדעתו 
ההשפעה של הגיל על רמות האושר מנקודת 
התחתית של עקומת ה-U ועד לעליה בגיל 
הזיקנה היא כמחצית ההשפעה שיש לנתון 

כלכלי אחר - היעדר תעסוקה.
גם לפי מחקרים נוספים מסתבר שממצאי 
עקומת ה-U מופיעים במדינות עם רקע 
תרבותי דתי ולאומי שונה. במחקר שנערך 
ב-72 מדינות שונות נמצא כי הדבר המבדיל 
בין המדינות הוא הגיל בו רמת האושר 
מגיעה לשפל. כך לדוגמא באוקראינה השפל 
של רמת האושר הוא בגיל 62 לעומת שוויץ 
בגיל 35. ברוב המדינות הרמות הנמוכות של 
דיווח אודות אושר הינו בשנות הארבעים 
ותחילת שנות החמישים. הממוצע העולמי 
עומד על גיל 46 שנה ומשם, כאמור, שוב 

נוסקת רמת האושר.

יש למה לחכות  -  נסיקת רמת 
האושר בזיקנה

בניסיון להסביר את הסיבות לנסיקת 
רמת האושר בזיקנה אפשר לדון בנסיבות 
חיצוניות: העובדה שתוחלת החיים עלתה, 
הילדים התבגרו ועזבו את הבית וכן העובדה 
שאנשים מבוגרים יותר נוטים להיות יותר 
מבוססים מבחינה כלכלית ומשוחררים יותר 
ממחויבויות. יש כמובן גם נסיבות פנימיות 
לעליה ברמת האושר: מן הסתם ניסיון 
החיים והעובדה שהדברים שגורמים לנו 
סיפוק ואושר בגיל המבוגר שונים מאלו 

שבגיל צעיר יותר.
לאנשים  כי  לומר  ניתן  אחר  בהיבט 
מבוגרים יש יכולת להתמודד טוב יותר 

עם משברים משום שהם שולטים יותר 
נוטים  ובהתנהגותם,  ברגשותיהם  טוב 
לקבל יותר טוב מצעירים את הסתירות 
הקיימות לעיתים בחיי היום יום ומועדים 
פחות לכעס. העיתון אקונומיסט מצטט 
מחקר בו הושמעו לנבדקים הקלטות של 
אנשים שביטאו זלזול כלפיהם. הצעירים 
והמבוגרים הגיבו בצורה שונה באשר למידת 
הכעס שעוררה בהם ההאזנה. המבוגרים 
חשו פחות כעס ונטו להימנע משיפוטיות 

בהשוואה לנבדקים הצעירים. 

אם לפני דור תפיסת הזיקנה היתה של 
אובדן, כאב וסבל, ברור ממחקרים על 
אושר שהזיקנה היא שלב במעגל החיים 
בו מאושר. השגת אושר  להיות  שניתן 
אינה מקרית או מזדמנת. יש להתחייב 
להשגת האושר ולהשקיע במטרה זו זמן, 
נמצאים  אנו  בזיקנה  ומשאבים.  מאמץ 
בעמדת יתרון להתחייבות לאושר - תנסו, 

מומלץ! 
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לאנשים מבוגרים יש יכולת 
להתמודד טוב יותר עם 

משברים משום שהם שולטים 
יותר טוב ברגשותיהם 

ובהתנהגותם, נוטים לקבל יותר 
טוב מצעירים את הסתירות 

הקיימות לעיתים בחיי היום יום 
ומועדים פחות לכעס

מה רציתי לקחת מהמקרר? האם נעלתי את הדלת?
 מהו אושר?  בריאות טובה וזיכרון קצר
 )אלברט שוויצר(

השגת אושר אינה מקרית או 
מזדמנת. יש להתחייב להשגת 

האושר ולהשקיע במטרה זו זמן, 
מאמץ ומשאבים. בזיקנה אנו 

נמצאים בעמדת יתרון להתחייבות 
לאושר - תנסו, מומלץ!


