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Braden )מאוזכר אצל Bailey, 2003a( כותב, שהדימוי העצמי 

הינו הערכה אינדיבידואלית של כל אחד את עצמו בעזרת שיפוט 

עצמי. Rand )מאוזכר אצל  Bailey, 2003a( מציין, שדימוי עצמי 

 Bailey, מאוזכר אצל( Sigelman .הוא הביטחון ביכולתך לחשוב

2003a) מדבר על הערכה כוללת, הנותנת ערך לבן האדם )נמוך 

או גבוה(. הערכה זו מבוססת על תפיסה עצמית חיובית או שלילית. 

באופן כללי, דימוי עצמי הוא מושג המנסה להסביר מצבים 

מנטאליים שונים ומסובכים, אשר בעזרתם בני האדם מעריכים 

את עצמם. ישנה חשיבות רבה להבנת הגדרות אבני היסוד של 

גוף, מכיוון שהן תורמות לזיהוי הגורמים  ודימוי  דימוי עצמי 

המשפיעים על הדימוי העצמי,  להבנת התהליכים הפוגעים בדימוי 

העצמי, ולחיפוש דרכים יעילות לשיקום של הדימוי העצמי לאחר 

פגיעה.

דימוי עצמי ממבט פסיכואנליטי 
התפתחות הדימוי העצמי מתרחשת בגיל צעיר, על ידי הערכה 

והשוואה לאחרים הסובבים אותנו. ילדים מקבלים מידע על עצמם 

דרך תגובות הסביבה, והם משווים את כישוריהם לאלה של ילדים 

אחרים. ילדים בדרך כלל רגישים ופגיעים יותר ממבוגרים ומושפעים 

מבוא
בשיח  הלב  תשומת  את  ה"עצמי"  מושג  ממקד  שנים  מזה 

הפסיכואנליטי. הדבר הבולט ביותר לגבי המושג "עצמי" הוא 

הניגוד בין מרכזיותו, לבין הערפול בו הוא מוגדר על ידי תיאורטיקנים 

שונים, בצד שונות בולטת בין המשמעויות המוענקות לו, וחוסר 

ההסכמה באשר לגבולותיו וליישומיו )ירושלמי, 2007(.

 )self image( "ישנם מספר רב של הגדרות למושגים "דימוי עצמי

ו"דימוי גוף" )body image(. דימוי גוף מהווה חלק אינטגראלי של 

דימוי העצמי. דימוי גוף יכול להיות מושפע מהדימוי העצמי וגם 

להיפך. שתי החוויות הללו משפיעות זו על זו ברמה כזאת או 

אחרת, ולכן לא תמיד ניתן להפריד ביניהן או לדון בהן בצורה 

נפרדת. המאמר הנוכחי ינסה לשפוך אור על תהליכי ההתפתחות 

המורכבים של דימוי עצמי ודימוי גוף, על שינויים המתרחשים 

בדימויים אלו בעקבות מחלה וטיפולים, ועל השפעתם של הדימוי 

העצמי ודימוי הגוף על רבדים שונים בחיי האדם. 

בספרות ישנם מספר רב של הגדרות של דימוי עצמי ודימוי גוף. 

את  ולהבין  לנסות  במטרה  מהם,  חלק  יובאו  זה  במאמר 

המושגים.

לנה קורץ, RN ,BA, יועצת מיניות מוסמכת, האגודה למלחמה בסרטן

lenak6@walla.com

דימוי עצמי ודימוי גוף

לנה קורץ

"Is there ever real perfection in our body? Other than in art?
The beauty is in Our minds, Our spirit, Our soul, And that can 

never be removed or taken away.”

By Sheryl Mendlinger 

מאמר זה עוסק במושגים "דימוי עצמי" ו"דימוי גוף". שני מ

מושגים אלו קשורים אחד בשני ומקיימים מערכת גומלין. 

תהליך הבניה של "העצמי" הוא תהליך מורכב, המתחיל 

עם הלידה ומתקיים לאורך כל החיים. 

תהליך זה מושפע באופן ישיר מהאינטרקציה שלנו עם 

הסביבה הקרובה, כגון המטפלים העיקריים שלנו, ההורים, 

מורים  כגון מעגל חברים,  יותר  ומהסביבה הרחוקה 

ועמיתים. 

ישנם הבדלים בין דימוי עצמי של נשים ושל גברים, אשר 

מתבססים לרוב על מסרים חינוכיים הנספגים מהסביבה. 

דימוי עצמי ודימוי גוף נתונים לשינויים, בעיקר כאשר אדם 

חווה משבר כלשהו. מחלה - ובעיקר מחלת סרטן, עלולה 

להשפיע בצורה הרסנית על דימוי עצמי ודימוי גוף, בדומה 

להשפעה שלה על רבדים שונים של חיי האדם. 

המאמר מציג סקירה קצרה של שינויים בדימוי עצמי ודימוי 

גוף המושפעים ממחלה, התערבויות טיפול בשינויים אלה, 

ומודל שיקומי חדש המבוסס על ניסיון טיפולי בחולים 

אונקולוגיים, אשר פותח על ידי מחברת המאמר. 

לנה קורץ

קורץ
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גם מאירועים מינוריים. מבוגרים מסוגלים להתמודד עם אירועים 

 .)Bailey ,2003b( אלה בצורה נכונה יותר

כל אחד מאיתנו רואה את העולם, מתוך התפיסה הכללית שהחלה 

להתפתח בילדות. ראיית  החיים של כל אדם היא תוצאה של מה 

שאנו שומעים וחווים, בזמן שאנו גדלים במסגרת המשפחה. 

המבוגרים המשמעותיים בחיי הילד, כגון הורים, קרובים ומורים, 

משפיעים על תפיסת עולמו, דרך האינטראקציה עימו. הם נוהגים 

עימו בהבנה ועדינות כאשר הם מסכימים עם התנהגותו, ומשנים 

התנהגותם כאשר הילד לא עומד בציפיות שלהם. החוויה הלימודית 

הזאת יחד עם התכונות המולדות, מתפתחת לדרך מסוימת של 

 .)Williams & Davis, 2004( חווית העולם

על פי Kohut )מאוזכר אצל ירושלמי, 2007(, התפתחות ה"עצמי" 

הבריא כמו גם הפתולוגי, תלויה באינטראקציה בין הגורמים 

התורשתיים של התינוק, ובין תגובות סלקטיביות של ה"זולת 

-עצמי" )כלומר זולת אחר, שנחווה על ידי האדם כחלק מחוויית 

ה"עצמי" שלו, כמי ששומר ומתחזק את תחושת הערך עבורו(. 

לפי פיאז'ה )מאוזכר אצל Williams & Davis, 2004( ילדים הם 

בעלי מערכת עצבים לא מפותחת, והם מחוסרי יכולת לחשוב 

באותה דרך כמו מבוגרים. ילדים חיים "בארץ התקווה", אשר 

מכילה פנטזיות ואגוצנטריות. הם לא מסוגלים להתמודד עם הגיון 

מופשט, ומרוכזים בהווה הקונקרטי. הם מתמודדים עם תחושה 

של תלות וצורך בעזרה, ומאמינים שהוריהם הם בעלי שליטה 

וכוח ויגנו עליהם תמיד, גם אם הם חווים חוויות של חוסר עזרה 

 )Williams & Davis, 2004 ותמיכה. אריק אריקסון )מאוזכר אצל

פיתח מודל להתפתחות האדם מהלידה עד סוף החיים. הוא סבר 

שהדרך בה אנחנו מגיבים לעולם, מושפעת מגורמים ביולוגיים, 

חוויות העבר, תחושת העצמי ותפיסה של הדימוי העצמי. אריקסון 

טען שאנשים נולדים ללא יכולת להשיג מזון בצורה עצמאית, ולכן 

תינוקות צועקים ובוכים כדי להשיג צרכים בסיסיים מהסובבים 

אותם. העובדה שאנו נולדים ותלויים בצורה טוטלית באחרים כדי 

לשרוד, היא נקודה חשובה להתפתחות התפיסה שלנו. הדרך בה 

אנחנו תופסים את עצמנו ואת העולם תלויה בדרך בה אחרים 

מגיבים אלינו, כאשר אנחנו חסרי ישע וזקוקים לעזרה של אחרים. 

כך האישיות שלנו נבנית ומתפתחת. כל אחד נולד לתוך קומפלקס 

משפחתי ונפגש עם אתגרים שונים, שאריקסון תאר כהתפתחות 

יום יומית. כאשר ילד נולד לתוך משפחה שבה ההורים חשים 

נוחות פיזית ורגשית ונהנים מקיומו, הילד יפתח תחושת ביטחון 

ואמונה, שהעולם הוא מקום חם ואוהב. ילד שנולד למשפחה 

אלימה יחווה את העולם כרע, וילמד לא לבטוח באחרים. כל שלב 

התפתחותי על פי אריקסון מלווה בקשיים, ולעיתים כאשר 

המשימות של שלב אחד לא הושלמו, הפרט מנסה להשלים אותם 

בשלבים הבאים. אריקסון טוען שהתפתחות דימוי עצמי בריא, 

דורשת סיומים מוצלחים של שלבי התפתחות. במשפחות בהם 

ישנו קושי במסוגלות או ברצון הורה אחד או שני ההורים לתפקד 

כהורים,  נוצרת בקרב ילדיהם תפיסה מעוותת של העולם והם 

מפתחים "false self". כלומר, הם עלולים לפתח דימוי עצמי נמוך 

והרגשה שהם לא מספיק טובים. כל הילדים חווים מבוכה, אך 

בילדים הגדלים במשפחה בעייתית, הופכת הבושה לחלק משמעותי 

מהזהות שלהם. ילדים אלה אף פעם לא חופשיים להיות ילדים, 

והם חיים בתחושה שהם מתנהלים לא נכון. 

לסיכום, ניתן לראות את הדימוי העצמי כיכולת שלנו להאמין בטוב 

המהותי שלנו, למרות העדר שלמות. דימוי עצמי כולל גאווה 

בגדילה עצמית, בשינויים בעקבות הבגרות ובתקווה לחיים עשירים 

יותר.  

דימוי גוף
דימוי גוף הוא התמונה של גופנו שאנו יוצרים במוחנו. כלומר, 

הדרך בה אנחנו תופסים את גופנו. המושג הוא מושג גמיש, 

שנבנה מכל ההתנסויות הגופניות והנפשיות שלנו, וכן מתוך 

התייחסות האחרים אלינו. בבריאות הנפש נהוג לדבר על דימוי 

גוף כעל תמונה מנטאלית של היחיד, רצונותיו ורגשותיו. יש הטוענים 

שההגדרה המילולית של דימוי הגוף נוצרה במאה ה-13, כאשר 

 )to make copy of( "imitate" נוצרה מהמילה "image" המילה

ונועדה כדי לתאר "דמיון למשהו" או "תמונה של אובייקט". במאה 

ה-16 הוסיפו את החלק "המנטאלי" למשמעות המילה, ודיברו 

על תפיסה חזותית של האובייקט. 2003b( Bailey) מזכיר מספר 

מרכיבים איכותיים של דימוי גוף: 

•נתונים גנטיים אשר אינם ניתנים לשינוי, כגון מבנה גוף, גובה,  	
צבע עיניים.

•נתונים גנטיים אשר ניתנים לשינוי, כגון משקל הגוף והיקפים. 	
•דברים שאדם רכש, כגון רכוש, ממון, סטאטוס. 	

דימוי הגוף מתחיל להיבנות עם הולדתנו, דרך מגע גופנו בסביבה 

ודרך התייחסות המבוגרים המשמעותיים בחיינו אלינו - ההורים 

שלנו. כאשר אנו גדלים, דימוי הגוף שלנו משתנה גם דרך התייחסותם 

של בני גילנו. דימוי הגוף של הילד משתנה עם גדילתו של הגוף, דרך 

 Thompson .שלבי ההתבגרות השכלית, הנפשית והגופנית-מינית

)2003( מדבר על נקודה נוספת, המוסיפה פאן נוסף למושג דימוי 

גוף. הוא מציין שחשוב להבדיל בין שביעות רצון מההופעה החיצונית, 

לבין החשיבות שהאדם מייחס להופעה שלו. 

בחברה המודרנית, המחשיבה יותר את ההופעה הפיזית, התקשורת 

עמוסה בהתייחסות למראה ולממדי הגוף. גם כשאנו הולכים 

ברחוב, החנויות מלאות בתמונות ובבובות בחלונות הראווה שהן 

דקות גזרה ויפות. לסביבה יש השפעה נרחבת על דימוי הגוף 

שלנו ועל בניית סטריאוטיפים. נהוג לחשוב כי "יפים ויפות" מאושרים 

יותר, "לבנים מוצלחים יותר משחורים", "צעירים" מקיימים יותר 

יחסי מין מ"זקנים". בני אנוש נוטים לחשיבה סטיגמתית שמכוונת 

)1997( טוענים   Fein & Spencer .כלפי אחרים וגם כלפי עצמם

בעבודתם, שתהליך שימור העצמי )self-maintenance), )מושג 

שמהווה חלק מחווית העצמי, שומר על המסגרת של העצמי, 

ומשפיע על קביעת סטיגמות וסטריאוטיפים( הינו בעל תפקיד 

חשוב בקביעת סטריאוטיפים ודעות קדומות. הם הציגו שלושה 

מחקרים, שהוכיחו שאנשים נטו להעריך אדם השייך לקבוצת 

קורץ
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סטריאוטיפים באופן חיובי, ככל שהם עצמם עברו חיזוק של 

הדימוי העצמי )self image( על-ידי העצמה של חיזוק העצמי 

)self affirmation). במילים אחרות, הם נטו להעריך את האדם 

בצורה סטריאוטיפית, ככל שהדימוי העצמי שלהם היה מאוים 

על ידיו בהיזון חוזר שלילי. יתר על כן, בין האנשים אשר הדימוי 

העצמי שלהם היה מאוים, השפלה של האדם בעל הסטריאוטיפ 

היוותה גורם מתווך, המעלה את הערך העצמי של המעריך. 

הכותבים מניחים, ששימוש בסטריאוטיפ ודעות קדומות יכולים 

להיות אמצעים שכיחים לשימור דימוי עצמי ודימוי הגוף. ניתוח 

הנתונים שהובא במאמר הראה, שאנשים נוטים יותר לתת סטיגמות 

ולהתייחס לדעות קדומות, מאשר להעצים ולשמר את הדימוי 

עצמי שלהם.  

ללא ספק שביעות רצון מהופעה חיצונית, כמו הסיפוק מביטויים 

של ה"עצמי" במישורים אחרים, הוא תנאי הכרחי להנאה מזוגיות 

וממיניות. אדם אשר אינו מרוצה מההופעה החיצונית שלו, לרוב 

לא יצליח לפנות לעצמו מקום לפנטזיות ולהנאות, ולפעמים יחפש 

דרכים לשינוי, וישדר לסביבה את חוסר היציבות שלו. אלו שעדיין 

לא נמצאים בקשר זוגי, לעתים יימנעו מהתחלות חדשות על מנת 

להימנע מכישלון. 

הבדלים בין המינים בתפיסה של הדימוי העצמי  
Josephs, Markus & Tafarodi )1992( טוענים, שהתפקידים שנשים 

וגברים לוקחים על עצמם שונים במערכת ההיררכית האנושית. 

בהמשך עבודה זו, המחברים ניסו לבדוק האם לאור חלוקת 

התפקידים, קיימים הבדלים בין הדימוי העצמי של נשים וגברים. 

הם מצאו שגברים נוטים להתמקד ביכולות הייחודיות שלהם, 

ולהבדיל את עצמם מאחרים. נשים לעומת זאת, לא מתמקדות 

בייחודיות התפקידים שהן מגלמות, ולא נטו להבדיל את עצמן 

מאחרים. להיפך, נשים נוטות לתלות הדדית ולקשרים עם האחרים. 

גילויים אלה הוכיחו את השערת החוקרים, שמדברת על כך, 

שההערכה החיובית של הגברים את עצמם נובעת ממילוי מספר 

תפקידים, כגון: להיות בלתי תלוי, אוטונומי, נפרד ובנוסף לכל, 

להיות טוב יותר מאחרים. עבור נשים, הערכה חיובית או הרגשה 

טובה מעצמן נובעת מתחושה של להיות רגישה ל..., קשורה ל... 

ובאופן כללי תלויה באחרים. מכיוון שעבודה זאת נעשתה לפני 

כעשרים שנה, יש להתייחס לשינויים שהביא איתו העידן החדש, 

העידן של התנועות הפמיניסטיות, המאופיין בטשטוש של חלוקת 

התפקידים והעצמה נשית לצד אימפוטנציה גברית. 

הבדל נוסף בתפיסת דימוי עצמי ודימוי גוף בין המינים, נמצא 

בעבודתם של Markey, Markey & Birch )2004(, המדברים על 

שביעות רצון של נשים מעצמן. ממצאי המחקר הראו השפעה 

ניכרת של משקל הגוף על הדימוי העצמי שלהן. נתון נוסף מעניין 

שבדקו בעבודה זאת, הוא השפעת התפיסה של הבעלים, הקשורה 

לשביעות רצון של הנשים מעצמן. נמצא שמבנה גוף האישה 

משחק תפקיד חשוב עבור גבר כמניע להתחלת הקשר. ממצא 

נוסף הראה, שנשים נוטות לחוסר שביעות רצון מגופן ורוצות 

להיות רזות יותר. בנוסף הן חושבות, שגם בני הזוג שלהן מעדיפים 

אותן רזות יותר, אך הבעלים היו מרוצים באופן כללי מהמראה 

של הנשים שלהם. כמו כן,  תחושות הבעלים לגבי נשותיהן אינן 

אינפורמציה  על  יותר  אלא  חיצונית,  הופעה  על  מבוססות 

סובייקטיבית. אומנם נמצא שוני בין התפיסה העצמית של גברים 

ונשים, אבל יש לציין, שקיימת גם שונות בתוך קבוצת הגברים 

והנשים, ולכן אין זה נכון לעשות חלוקה דיכוטומית בין המינים, 

אלא התפיסה צריכה להיות בסופו של דבר אינדיבידואלית וקשורה 

לעולמו של כל פרט.  

השפעת מחלה על הדימוי העצמי של האדם
כפי  שהוזכר בתחילת המאמר, דימוי עצמי הוא תהליך מורכב 

ורגיש המושפע מפרמטרים שונים. לכן ללא ספק, השינויים 

החלים עלינו במשך החיים, כגון: התבגרות, מחלות, לידה ואובדנים 

שונים, משאירים את חותמם על הדימוי העצמי. חלק מהאירועים 

עלולים להוריד את הדימוי העצמי, וחלק אף להגבירו. חשוב לציין, 

שתפיסת מחלה או מוגבלות כלשהי היא סובייקטיבית, ונתפסת 

על-ידי כל אדם בצורה שונה. לכן, לא תמיד הופעת המחלה עצמה 

משפיעה על הדימוי העצמי, אלא לעיתים יהיו אלה השלכותיה 

שישפיעו על האדם, למשל חוסר תפקוד, תלות, ירידה בסטאטוס, 

בדידות, שינויים בהופעה החיצונית וכדומה.

מחלה היא הפרה של האיזון ושינוי מציאות. ארלו )מאוזכר אצל 

ירושלמי, 2007( מדגיש את הצורך האנושי האוניברסאלי בתחושת 

הרציפות והעקביות. ארלו מסביר ש"העצמי", בהיותו מושג חווייתי 

שמגדיר את זהותו האישית של האדם, הוא תמיד תלוי זמן, ותחושת 

ההמשכיות מתחזקת תדיר את חוויית ה"עצמי". תחושת הזהות 

העצמית קשורה להמשכיות בצורה חזקה, אפילו יותר מתחושת 

הזהות הקשורה לאחרים משמעותיים בחייו של האדם. לטענת 

וה"אחר"  שה"עצמי"  היא,  האישית  הזהות  ארלו, משמעות 

)"האובייקט" במושגי פסיכואנליזה(, נשארים זהים בנקודות זמן 

שונות, ללא הקניית חשיבות למספר השינויים והטרנספורמציות 

שחלו בשנים שחלפו. ארלו סובר, שדימויים או ייצוגים מוקדמים 

רבים של ה"עצמי", אשר מקובעים במערכת הנפשית יכולים 

להיזנח, כלומר: דימויים שונים על "מי אני" ומהי זהותי הייחודית, 

יכולים להשתייך לתקופת חיים מסוימת, ובתקופות אחרות אנו 

מאמצים לעצמנו דימויים פנימיים חדשים. מחלה עלולה לערער 

את תחושת ההמשכיות, אשר כל כך חיונית לאדם, ולכן כתוצאה 

מכך הדימוי העצמי עלול להיפגע. 

 )2004( Mann, Hosman, Schaalma & De Viers בעבודתם של

נמצאו הוכחות לכך, שדימוי עצמי גבוה יכול להוביל לבריאות 

טובה יותר ולקשרים חברתיים טובים יותר ולהיפך, דימוי עצמי 

ירוד קשור למגוון בעיות נפשיות )דיכאון, חרדות, הפרעות אכילה(, 

מחלות כרוניות ובעיות חברתיות. Penninx ועמיתיו )מאוזכרים 

אצל Mann et al., 2004( מציינים, שהדימוי העצמי משמש כאמצעי 

ביטחון של הפרט כנגד פחד וחוסר וודאות, וכאמצעי הגנה ששומר 

מפני מחלות. מחקרים שונים מצאו, שתחושת שליטה, יעילות 
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ודימוי עצמי גבוה, בשילוב עם קשר זוגי וקשרי חברה עשירים, 

מפחיתים באופן משמעותי התפתחות סימפטומים דיכאוניים 

במחלות כרוניות. בהמשך המאמר נמצא, כי דימוי עצמי הוכיח 

את עצמו כמשפר את יכולתו של האדם להילחם במחלה, ומסייע 

בשיקום לאחר התערבות כירורגיות. Broers ועמיתיו )מאוזכרים 

אצל Mann et al., 2004( מצאו מחקרים נוספים, שנעשו על 

משתנים פסיכולוגיים לפני השתלת מח עצם ואחריה, אשר הראו 

שדימוי עצמי גבוה לפני ההשתלה קשור לאחוזי הישרדות גבוהים 

)Mann et al., 2004 מאוזכרים אצל( Chang & Mackenzie .יותר

מצאו קשר בין רמת הדימוי העצמי ותפקוד לאחר אירוע מוחי.

מחלת הסרטן ודימוי עצמי
סרטן לעתים מזוהה כאחת המחלות המאיימות ביותר שאדם 

יכול לחוות. למרות התקדמות הטיפולים  והשיפור באחוזי ההחלמה 

וההישרדות, סרטן עדיין נחשב מחלה שקשורה באופן ישיר למוות. 

חלק מהאנשים יחווה תופעות לוואי וחלק פחות, אבל אין ספק 

 Eilers & Westercamp,( שהחיים אינם אותם חיים לפני ואחרי המחלה

 .)2002

סרטן והטיפולים בו הינם הרסניים בהגדרה. ההשפעה ההרסנית 

של הסרטן והטיפולים מתבטאת באיבוד חלקי גוף, צלקות, עיוותים, 

או לחילופין, בתהליך הסתגלות לתותב או למגבלות תפקודיות 

)White, 2000(. כמו כן מחלת הסרטן כרוכה לעיתים באיבוד 

תפקידים חשובים בחיי האדם, כגון תפקיד ההורה, תפקיד מנהל 

עבודה או פרטנר בזוגיות, המשפיעים גם הם על תחושת הערך 

העצמי. עצם קבלת תפקיד ה"חולה" או "המטופל" מכניסים את 

האדם למסגרת של תלות ואיבוד העצמאות. לכן, מחלת הסרטן 

והטיפולים בה משאירים את סימניהם על הדימוי העצמי ודימוי 

הגוף. בהמשך יוצגו חלק מהדוגמאות המובאות בספרות המורחבת 

בנושא זה.

תופעות הלוואי של כימותרפיה הקשורות להופעה החיצונית של 

המטופל, כגון איבוד שיער, לעתים מדורגות כתופעות קשות יותר 

מבחילות, עייפות וכדומה. יתר על כך, יש שמניחים, ששינויים 

ברמה הפסיכולוגית, לדוגמא שינויים בביטחון עצמי, עלולים 

 .)White, 2000( להיפגע לצמיתות בעקבות אירוע של איבוד שיער

שינויים אלו חווים אנשים בכל הגילאים, ללא הבדל בין המינים 

ובכל סוגי הסרטן. השינויים בהופעה החיצונית עקב סרטן, הנמצאים 

תחת הכותרת "שינויים בדימוי הגוף", קשורים באופן הדוק למכלול 

החוויות הרגשיות שחווה האדם. 

מושג דימוי הגוף נחקר בהקשר האונקולוגי פחות מאשר בתחומים 

אחרים. מסיבה זו עדיין אין הגדרה ברורה שלו בספרות הפסיכו-

אונקולוגית. יחד עם זאת, ישנה הבנה ברורה שדימוי עצמי מהווה 

מרכיב חשוב באיכות החיים של המחלימים מסרטן, ובעל תפקיד 

משמעותי בהסתגלות למחלה. מספר ניכר של מחקרים בתחום 

דימוי הגוף בנשים שחלו בסרטן שד, מעידים כי קיימים שינויים 

מועטים בהסתגלות ובאיכות החיים בין נשים שעברו כריתת שד 

חלקית, לעומת כריתה מלאה. ההבדל בין קבוצות הנשים שעברו 

כריתה חלקית או מלאה, היה במדדים של דימוי הגוף והתפקוד 

המיני. נשים שהיו בקבוצה שעברה כריתה מלאה דיווחו על קושי 

 Moreira,( בהסתגלות למראה החדש ועל קשיים בתפקוד המיני

 .)Silva, Marques, & Canavarro, 2010

במחקר של אוניברסיטת קליפורניה ושל מרכז הסרטן שבקליפורניה 

 ,)2006( Fobair, Stewart Chang, D'Onofrio, Banks & Bloom ערכו

ראיונות עם חמש מאות ותשע נשים בגילאים שנעו בין 50-22, 

שחלו בסרטן שד בשלבים שונים, ובדקו את השפעת סרטן השד 

על הפעילות המינית ועל דימוי הגוף. ממצאיהם הראו את הנתונים 

הבאים: 

מספר ניכר של נשים חוו ירידה בדימוי גוף ובעיות במיניות,  1 .

בחודשים הראשונים לאחר האבחנה.

מחצית מהנשים חוו שתיים או יותר בעיות בדימוי גוף בחלק  2 .

מהזמן )33%(, או לפחות בעיה אחת רוב הזמן )17%(.

בין הנשים שהיו פעילות מינית, בעיות בדימוי גוף היו קשורות  3 .

לכריתת שד מלאה והאפשרות לשחזור, לנשירת שער, למשקל 

יתר או לתת משקל, לבעיות בבריאות הנפשית, לדימוי גוף 

ירוד או לקושי של בן הזוג בהבנת הקשיים של האישה. 

בנוגע לתפקוד המיני, 52% מהנשים דיווחו על בעיה קלה באחד 

או בשני מישורים של תפקוד מיני, 28% דיווחו על בעיה רצינית 

אחת. הבעיות הרציניות היו קשורות ביובש נרתיקי, בירידה בבריאות 

הנפשית, בנישואים, בקשיים עם הבן זוג, ובירידה בדימוי גוף. כמו 

כן, נצפו הבדלים משמעותיים בתשובות בין הקבוצות האתניות 

שונות.  

 )2008( Hilton, Hunt, Emslie, Salinas & Ziebland בעבודתם של

שנעשתה על ניתוח של  המוטיב הסיפורי )נרטיב( של חולי סרטן, 

נמצא שאין שוני בקושי בהתמודדות עם נשירת השיער בין נשים 

וגברים. איבוד השיער בגברים ונשים הופך אותם, לפי תפיסתם, 

פגיעים יותר ו"נראים" יותר כ"חולי סרטן". ההבדלים בתפיסת 

נשירת השיער בין נשים וגברים היו בכך, שנשים דיברו על הנשירה 

באזור הראש, העיניים והגבות, ואילו גברים דיברו על נשירת 

השיער בגוף כולו. כמו כן, רק נשים הביעו רצון להסתיר את 

הקרחת, או כפי שצוטטה אחת המטופלות: "יותר מאוחר, בזמן 

טיפול כימי, לא רק השיער בגוף נושר, אלא גם בראש, בבית 

השחי, בגבות. אז אתה מבין שאתה לא רק אופנתי בכך שאתה 

מגלח את השיער, אלא ברור לכולם מסביב וגם לך שאתה חולה!" 

.)Hilton et al., 2008, p. 580(

 )2008( Nicholas, Swan, Gerstle, Allan & Griffiths בעבודתם של

שנעשתה על צעירים הנושאים סטומה, תיארו הנחקרים שינויים 

בדימוי הגוף והפרעה במרחב האישי, עקב בדיקות רפואיות תכופות 

וטיפולים רפואיים. הצעירים הביעו תסכול מהמגע התדיר והלא 

רצוי בגופם, כמו כן חששו שאחרים יגלו את הסטומה והדבר יביך 

אותם. המשתתפים ציינו את חשיבות תהליך קבלת הסטומה, 

או במילים אחרות "להיות בסדר עם הסטומה" )okayness(, ואז 

ניתן להרגיש איתה נוח גם בנוכחות אחרים. 

על סמך תוצאות מחקרים רבים אחרים שנעשו בנושא של דימוי 

קורץ
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גוף בתחום הפרעות אכילה, מצביע White )2000( על ממצאים 

חשובים בנושא זה בתחום הסרטן. ישנה טענה, שדימוי גוף ירוד 

קשור לדימוי עצמי נמוך, חרדה חברתית, מודעות עצמית נמוכה 

ותסמיני דיכאון. כל אלה יכולים להופיע בעקבות מחלת הסרטן 

 White, מאוזכרים  אצל Katz et al. -ו Brewin et al.( והטיפולים בה

.)2000

מניסיון בעבודה עם חולי סרטן, רובם חווים פגיעה בדימוי העצמי 

ובדימוי הגוף, אך כל אחד מהם חווה זאת בעוצמה אחרת וברבדים 

שונים.  כדוגמאות אביא ציטוטים מפיהם של מטופלים בהם 

נפגשתי במהלך עבודתי:

"אני לא נהנית ממין עם צלקת בשד. הייתי כל כך מינית והיום 

אני נורא מתוסכלת, למרות שבעלי "מת עלי" וטוען שזה לא 

לו בכלל!" אמרה אחת הנשים שעברה כריתת שד  מפריע 

חלקית.

"הסטומה שיש לי לא מאפשרת לי לפנות את הראש. אני כל 

הזמן עסוק במחשבות על הריח שיוצא ממנה, על השקית 

שתתפוצץ. אני לא מסוגל לראות את עצמי במראה ומתפשט 

בחושך". אלו מילותיו של גבר שעבר ניתוח כריתת מעי עם יצירת 

סטומה.

 "מי ירצה להכיר אותי כאשר אני בולעת שמונה כדורים ליום 

והשנים שלי ספורות", אומרת בחורה צעירה, שחולה במשך 

שמונה שנים בגידול מוחי ולא מאפשרת לעצמה זוגיות, שהיא כל 

כך צמאה לה.

 "אני כמו סמרטוט, לא מסוגל לתקוע מסמר בקיר מרוב החולשה. 

בניתי את הבית במו ידי והיום אני לא שווה כלום!" מספר גבר 

בשנות החמישים לאחר השתלת מח עצם. 

לעומת זאת, אישה שעברה כריתת שד מלאה ובחרה לא לעשות 

שיחזור, מספרת שמבחינתה זאת החלטה נכונה והיא חיה איתה 

בשלום: "אם הייתי יכולה להגיד "אבראקדברא" והייתי מקבלת 

את השד בחזרה, הייתי עושה את זה, אבל זה לא עובד כך ואני 

בוחרת לחיות ככה ולתפור בגדים שמסתירים את החסר". 

ישנם עוד אין ספור תגובות שונות המצביעות על תהליך המשבר 

של ה"עצמי", אשר לעתים מגיע עם המחלה, ולעיתים מתגבר 

בשלבים המאוחרים יותר, כאשר הטיפולים הקשים כבר נשארו 

מאחור. הניסיון לעידוד מצד הקרובים הסובבים את האדם וגם 

מצד הצוות המטפל, המתבטא לעתים במשפטים כגון: "מה זה 

חשוב המראה, העיקר שנשארת בחיים!", או: "תהיי אופטימית, 

יהיה בסדר!", בדרך כלל אינם תורמים להתמודדות ולעיתים אף 

מרגיזים. 

אז מהי "התרופה" לדימוי עצמי ולדימוי גוף ירוד?
על סמך סקירת הספרות הנרחבת בנושא של דימוי עצמי ודימוי 

גוף, ניתן להסיק שאין פתרון אוניברסאלי לקשיים הקשורים עם 

ירידה בדימוי עצמי ודימוי גוף. כמו כן, הנושא נמצא עדיין בחקירה 

ובתהליך למידה. יחד עם זאת, אפשר להבחין במספר דרכים 

בניסיון להתמודד עם שינויים בהערכה עצמית, בעקבות מחלה 

בכלל ומחלת סרטן בפרט. 

ישנן מספר גישות או מודלים שיכולים לעזור או לכוון מטופלים 

 White בהתמודדותם עם שינויים בהערכה עצמית. במאמר של

)2000( מוזכר מודל לטיפול קוגניטיבי, שיכול להיות שימושי 

בהסתגלות לשינויים בהערכה עצמית. המודל מדבר על כך, שבני 

אנוש רגילים לעבד מידע באופן קבוע. אופן זה מכתיב את החוויות 

שלנו, את הרגשות שלנו וגם את ההתנהגות כתוצאה מכך. ישנם 

סוגים שונים של מחשבות, החל ממחשבות טורדניות עד לאמונות 

או סכמות, דרכן אנו רואים את העולם, והן מייצרות את תבניות 

התגובות לאירועים הפנימיים או החיצונים. לדוגמא: אישה כרותת 

שד יכולה להסתכל בעצמה במראה ולהגיד "אני כישלון". העבודה 

בעזרת טיפול קוגניטיבי, מכוונת לשינוי צורת החשיבה בנושא 

הערכה עצמית. גישה זו הוכחה כהתערבות יעילה במטופלים 

אונקולוגיים. 

White )2000( מציג במאמרו מחשבה נוספת, הגורסת כי בתהליך 

התפיסה של האנשים את דימוי גופם מעורבת הפעלה תבניתית 

)schematic activation(, אשר מסמלת את ההערכה העצמית. 

ההפעלה התבניתית משפיעה על התהליך הקוגניטיבי, אשר 

משפיע על ההרגשה וההתנהגות. החוקרים טוענים שההפעלה 

התבניתית היא, במובן מסוים, ביטוי של התנהגות נמנעת או 

בריחה מההסתגלות למצב החדש. במילים אחרות, קל לנו יותר 

להיכנס למצב של רחמים עצמיים וחוסר שביעות רצון מעצמנו, 

מאשר לנסות לעבוד על שינוי תפיסתנו.  

תיאוריה נוספת של White )2000( המוצגת במאמרו, היא התיאוריה 

המכונה "סתירה עצמית" )self discrepancy theory(, המדברת 

על כך שיש לנו שני מצבים של ה"עצמי" - האני העובדתי והאני 

האידיאלי ) actual and ideal self(. התיאוריה מסבירה איך הפרט 

מנסה להתאים בין האני העובדתי והאני האידיאלי שלו, אך הסתירה 

בין השניים גורמת לתחושה של אכזבה, בושה ומבוכה. מושג 

נוסף שמוזכר בקשר לתיאוריה זו, הוא מעורבות או השקעה 

)investment( של אדם ספציפי בהתמודדות עם רגשות הסתירה, 

היא, שככל  האידיאלי". הטענה  ו"האני  העובדתי"  ה"אני  בין 

שההשקעה נמוכה יותר, כך ההרגשה תהיה חיובית יותר. סביר 

להניח שמחלימים מסרטן יחושו סתירה בין האני האידיאלי והעובדתי 

שלהם  המעורבות/ההשקעה  ומידת  יותר,  בולטת  בצורה 

יותר. לכן עבור  גבוהה  זאת תהיה  בהתמודדות עם סתירה 

המטפלים, העבודה במישורים אלו מהווה אתגר אמיתי. 

 Eilers & Westercamp מודל נוסף, שפורסם במאמר אחר של

)2002(, עוסק ב"מציאות בצל המחלה". במודל זה מוצגת 

המציאות כבית אחד עם הרבה חדרים, כאשר כל חדר מסמל 

זהויות שונות של האדם. בכל חדר האדם מרגיש באופן שונה, 

בהתאם לזהות שהוא מוצא בו. לדוגמא, המטבח אצל מספר רב 

של אנשים, הוא מקום מרכזי בבית המסמל חמימות, מקור 

לתזונה, ביטוי עצמי, יצירתיות וביטחון. חדר השינה הוא מקום 

של ביטוי המיניות והאינטימיות, בו נמצאים גם הבגדים, שהם 
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חלק ניכר של הזהות. חלק ניכר מתחושת האטרקטיביות שהאדם 

מייחס לעצמו, מרוכז בחדר השינה. תהליך יצירת הבית מאפשר 

העצמה של ייחודיות  האדם. התפרצות מחלה משליכה על מישורים 

רבים בחיי האדם ועל תפקידי ה"חדרים", שהיו פעם שימושיים 

וכעת נעשים פחות שימושיים מבעבר. ניתן לחקור בעזרת המודל 

שהוצג את השינויים שחלו אצל האדם בעקבות מחלת הסרטן, 

ולתת לו הזדמנות לבנות את החדרים מחדש או להזיז את הקירות 

בבית, בכדי להתאים את הבית למצב, כך שיהיה נוח ונעים יותר 

במצב הקיים.

לאור הממצאים שהובאו במאמר ומניסיון אישי כיועצת מיניות 

באגודה למלחמה בסרטן, מצאתי את שיקום הדימוי העצמי 

כאתגר אמיתי. הניסיון בעבודה עם אנשים שחוו שינויים בדימוי 

העצמי בעקבות הסרטן, מעורר את הרושם שאנשים בעלי דימוי 

עצמי גבוה בבסיסם, יחוו פחות קשיים בשיקום של "העצמי" 

לעומת אלה שדימויים העצמי נמוך מלכתחילה, אם כי סוגיה זו 

לא נבדקה מחקרית. להלן יוצג מודל של התערבות בבניית דימוי 

עצמי חדש או שיקום של הישן. זהו מודל ביו-פסיכו-סוציאלי 

שחובר על-ידי כותבת מאמר זה, המבוסס על גישה הוליסטית 

שתופסת תאוצה בתחום השיקום בכלל ובשיקום אונקולוגי בפרט. 

המודל נקרא: א"א - אני אחר )אלטרנטיבי( ומוצג בתרשים 1.

תרשים 1: מודל  א"א - אני אחר )אלטרנטיבי(

מודל זה עוסק בצורך של החולה ו/או המחלים מסרטן לבנות 

לעצמו דימוי עצמי חדש, בעקבות הפגיעה הרב ממדית בעצמי 

הישן הנובעת מהמחלה, ובתפקיד המטפל בסיוע בשיקומו של 

הדימוי העצמי של החולה. בניית הדימוי העצמי החדש - "האני 

האחר" פועלת בשלוש רמות: ביולוגית, פסיכולוגית וסוציאלית.

ברמה הביולוגית לדוגמא, יש לבדוק האם האדם אוכל תזונה 

מתאימה, אשר יכולה לטפל בהשמנה או בהרזיה בעקבות הטיפולים 

שקיבל או ממשיך לקבל. ניתן להמליץ לפנות לדיאטנית או לרופא 

לצורך זה. אם אדם סובל מדליפה מסטומה, או מריח רע, ניתן 

להפנות את האדם לבדיקה אצל רופא או אחות סטומה, או בעלי 

ניסיון אחרים בתחום זה. אם אישה סובלת מתנועה מוגבלת ביד 

או מלימפאדמה עקב ניתוח בשד, שוב יש מקום לבדיקת רופא 

או ייעוץ אצל פיזיותרפיסט. לעיתים קרובות המטופלים לא יפנו 

מיוזמתם לאנשי מקצוע, על כן למטפלים, ובפרט לצוות הסיעודי, 

יש מחויבות קריטית בהפניית המטופלים לאנשי המקצוע השונים, 

בהתאם לנדרש.

ברמה הפסיכולוגית, חשוב שאדם יעבור תהליך אובדן או אבל 

ברמה מסוימת, בכל הנוגע לשינויים בדימוי הגוף והדימוי העצמי. 

מומלץ שתהליך זה יתבצע בליווי אנשי מקצוע, על מנת שיקבל 

הבנה, אוזן קשבת ותמיכה בשלבי המחלה השונים. אין ספק 

שנוכחות אדם קרוב: חבר, בן או בת זוג, יכולה לתרום לתהליך 

ההתמודדות ואף לזרז את השיקום העצמי. מרכיב הזמן הוא 

מרכיב חשוב בהבנת תהליך השיקום. בניה של "אני אלטרנטיבי" 

דורשת זמן בדומה ללימוד שפה חדשה. דרך נוספת לשיקום 

ה"עצמי", היא הבנת תהליך הפגיעה של הדימוי העצמי ודימוי 

הגוף. זהו מרכיב חינוכי שמהווה שלב בדרך לשינוי. חשוב לספק 

את המידע אודות השינויים הכרוכים במחלה. לפעמים התהליך 

נעשה יחד עם המטופל באמצעות חקירה ולמידה של העולם 

הפנימי הייחודי רק לו. בהמשך התהליך ניתן להיעזר בטיפול 

קוגניטיבי-התנהגותי, שמטרתו לזהות את המחשבות האוטומטיות 

שמקשות על האדם, ולא מאפשרות לו להרגיש מקובל. לאחר 

מכן, יש ללמד את האדם לחשוב בדרך אשר תגרום לו להרגיש 

ולהתנהג שונה. 

ברמה המעשית יותר, יש לעבוד על המרכיבים השונים של הדימוי 

העצמי. כלומר אם משווים את הדימוי העצמי או את ההערכה 

העצמית, למטריה שתחתיה יש מרכיבים רבים של ה"אני", מומלץ 

להתחיל עם המרכיבים השונים, ודרכם לשפר ולהעלות את 

התחושה הכללית של הדימוי העצמי. לדוגמא, פעילות ספורטיבית 

אמורה לא רק לעצב את הגוף, אלא גם לשפר את ההרגשה 

הכללית ודימוי הגוף. דוגמא נוספת - חזרה לעבודה, במידת 

האפשר, יכולה להעלות את תחושת החשיבות והיעילות של האדם 

בעיני האחרים. לפעמים עבודה בהתנדבות מביאה סיפוק רב 

ותחושת חיוניות ייחודית שתורמת רבות להערכה עצמית. הוא 

הדין לגבי עבודה יצירתית, יוגה, מדיטציה, mindfulness )מודעת 

להווה(, או כל  דבר שאדם אוהב ונהנה לעשות. כמו כן, ניתן לבדוק 

יחד עם האדם מה הם התחומים שהצטיין בהם, כמו למשל בישול, 

ריקוד או פיסול, ולנסות לחזור בהדרגה לתפקוד באותם התחומים 

בהם הוא מרגיש יותר ביטחון. במילים אחרות, מומלץ לנסות 

להחזיר למטופל חלק מחוויותיו החיוביות מהעבר להווה. 

ברמה הסוציאלית, יש לבדוק האם האדם נמצא במערכת זוגית, 

ועד כמה מהווה מערכת זו מקור חם ותומך עבורו. לאדם המביע 

רצון להיות במערכת זוגית כלשהי, ניתן לעזור בהנחיה והדרכה 

לצורך זה. כמו כן, חשוב לבדוק אם לאדם יש מערכת תמיכה 

משמעותית אחרת בחייו. ניתן להפנות את האדם, במידה והוא 

מעוניין, למפגשים של קבוצות עניין, הרצאות או טיולים מאורגנים. 

במקומות האלו קיים סיכוי לפגוש אנשים וליצור קשרים, אשר 

ולקשר ארוך  יכולים בהמשך להוות מקור לתמיכה, לעידוד 

טווח. 

אין ספק, שבכדי להשתמש במודל "אני אחר", לא מספיק רק ידע 

וטכניקות טיפוליות שונות, אלא חשוב להצטייד גם ברשימת אנשי 

מקצוע, אשר יכולים לעזור בתהליך ההתמודדות וההסתגלות 

אני אחר )א"א(
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הפסיכולוגית
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הסוציאלית

קורץ



37 | ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך י"ט חוברת מס' 3 | דצמבר 2010 |

למצב החדש. כמו כן, חשוב מאוד לבצע מעקב של התהליך 

בעזרת "חיזור" אחר המטופלים )reaching out(, בכדי לשמור על 

רציפות התהליך החשובה להשגת תוצאות הרצויות. 

סיכום
כפי שנלמד מהספרות המקצועית המורחבת, המסע לחיפוש ועיצוב 

העצמי מתחיל בשלבים הראשונים של החיים ונמשך עד סוף החיים. 

תהליך זה כואב לעיתים, מורכב ושונה מאדם לאדם. הדימוי העצמי 

ודימוי הגוף משתנים עם הגיל וגם בעקבות משברים. פילוסופים 

נוהגים לדבר על "חווית גבול" – חוויות לוחצות אשר דוחפות אותנו 

באחת אל מחוץ לשגרת היומיום ומפנות את תשומת הלב אל "הקיום" 

עצמו )יאלום, 2002(. מחלת הסרטן יכולה ליצור את חוויית הגבול, 

שיאלום מדבר עליה, ולהשפיע על הדימוי העצמי ודימוי הגוף. בניית 

"העצמי" מחדש במהלך ולאחר מחלת הסרטן מלווה בקשיים רבים. 

קיימים מספר ניסיונות לשיקום של דימוי עצמי, אך אין ספק שליווי 

בתהליך זה מהווה אתגר אמיתי למטפלים. לעיתים מחלה, עם 

הקשיים הנלווים אליה, מאפשרת הזדמנות לצמיחה, ללמידה ולהבנה 

של העצמי. הצמיחה שיכולה לבוא מתוך כאב ואובדן, היא בראש 

ובראשונה בעיני האדם שחווה את הקושי. 
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