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  רת מחקצימת
  

  הקדמה. 1
 יםהעוסק וכלים ,התנהגות אלימה כלפי הזולת בהערכה שלכלים העוסקים ג יהצל נועדההסקירה 

משפטית  ההמחלקה לפסיכיאטרי למעןסקירת הספרות התבצעה . בהערכה של התנהגות אובדנית

בארבע הכרעות , החלטה-ככלים תומכי מסוימים והתמקדה באפשרות ליישום כלים ,במשרד הבריאות

  :קליניות

  ).אשפוז כפוי(לצורך התערבות פסיכיאטרית לא וולונטרית  האחרהערכת התנהגות אלימה כלפי   .א

  . החזקת נשק או שלילתו רישיוןלצורך מתן  האחרת התנהגות אלימה כלפי הערכ  .ב

 .לצורך התערבות במשפחה זוג-בתהערכת התנהגות אלימה כלפי   .ג

  .החלטה על אשפוז כפוי-כתומכיהערכת התנהגות אובדנית   .ד

  

עומד כיום כחלק מרכזי מהנמקה משפטית של התערבויות ) Dangerousness" (תנּומסוּכָ "המונח 

 ,.Monahan et al(ובצפון אמריקה ) 1991-א"התשנ, חוק טיפול בחולי נפש(בארץ , פסיכיאטריות כפויות

הוא עלול "כי  ,בין השאר, יש להראות" בדיקה כפויה דחופה"כדי להביא אדם ל, לדוגמה, כך .)2001

של אדם " תמידת המסוכנו"הפכה הערכת , מתוך כך". דייילסכן את עצמו או את זולתו סיכון פיזי מ

ומטבע הדברים משכה אליה , וולונטרית ושלילת זכויות- לבעלת משקל רב בהחלטה לגבי התערבות לא

, משטרה, בתי משפט(בעוד שקיימת דרישה מערכתית  ).Borum, 1996; Mossman, 1994(לב רבה -תשומת

סטנדרט לא קיים , של אדם" מידת המסוכנות" מאנשי מקצוע להעריך את) מערכות בריאות ועוד

לא , בנוסף). Whittemore & Kropp, 2002(או משפטי ברור לגבי הליך זה /ו) פסיכולוגי או אחר(מקצועי 

הדרישה  ).Borum, 1996( לא במחקר ולא בפרקטיקה, קיימת הכשרה מיוחדת להערכת מסוכנות

והמכשולים העומדים , מצד אחד ,מסוכנות שלההולכת וגוברת של המערכות השונות לביצוע הערכות 

מהווים את הקונטקסט בתוכו מתרחש הדיון , מצד שני, את הערכת המסוכנותבפני אנשי מקצוע לבצע 

  .על הניבוי וההערכה

  

 ,ת שתעמוד בפנינו בסקירה הנוכחית היא מתן משמעות לממצאים הסטטיסטייםואחת הבעיות הבסיסי

לא ניתן לבצע תרגום מלא . באופן שיעזור לקבלת החלטה לגבי מדיניות על שימוש בכלי הערכה מסוים

אלו מתבססות לא רק על הממצאים , שכן, של הממצאים המחקריים למסקנות אופרטיביות

בכלים עצמם כדי לאפשר דיון , אולם. כלכליים ועוד, שיקולים מוסריים גם על ,האמפיריים אלא

את , עד כמה שניתן, נגדיר, להקל על תהליך קבלת ההחלטהו, הנגזרות מהמחקרובמסקנות 

בעיות , מספר מונחי יסודבבקצרה  נדון ;של התנהגות אלימה או אובדנית" ניבוי מוצלח"הקריטריונים ל

המשמעות  ונבהיר את; בהערכה של ניבוי התנהגות אלימה או אובדנית, בסיסיות ופתרונות אפשריים

  .ל המדדיםהסטטיסטית ש

  

, בשדה  המקצועי, כיום". אקטואריותהערכות "לו" קליניותהערכות "ניתן לסווג ל" הערכות מסוכנות"

 הערכה"בדוח הנוכחי . על בסיס הערכה קלינית מתבצעות, של אדם" סוכנותמידת מ"על  רוב ההחלטות
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לבין ההחלטה  בהן הקשר בין האינפורמציה שנאספה בזמן ההערכהשפרוצדורות תוגדר כ" תיקלינ

קיים משקל רב לשיקול , ראשית . לעניין זה שתי משמעויות חשובות. ידוע הסופית איננו קשר מתמטי

אופן גזירת המסקנה איננו ידוע לאדם חיצוני ופעמים רבות גם לא לאיש , שנית. דעת של בעל המקצוע

הערכה "הביטוי  .שאיננו מודע בהכרח למשתנים ולמשקלם היחסי בקבלת ההחלטה ,המקצוע עצמו

). Buchanan, 1999(מתייחס למודל מתמטי לקבלת החלטה , "הערכה קלינית"בניגוד ל, "אקטוארית

הם מציעים בקרה טובה יותר על : שתוארו לעיל הנקודות מציעים פתרון לשתי אקטוארייםהכלים ה

   .אחר תהליך ההערכהות קומאפשרים להתח ,המשתנים ומשקלם

  

, משמעית וניתן לראות את שני סוגי ההערכה-שאינו אקטוארי איננה חדלההבחנה בין אקטוארי 

של קיומה -איבהם נבדלים לא רק בקיומה או . כמהווים קצוות של רצף, תוהאקטוארי תהקליני

הערכות , דוגמהל ,כך .בהם נעשה שימוש בסוגי הכלים אלא גם, האקספליציטית מה המתמטיתיהסכ

שהקשר  אף(אישיותיים  םתאוריה קלינית ומתייחסות למאפייני מסתמכות פעמים רבות על, קליניות

להסתמך על משתנים  ובאופן דומה הערכות אקטואריות נוטות, )קליני איננו מחויב המציאות=אישיותי

שפותחו בשנים אנו נסקור כלים . שאין הכרח בדבר אף) יםהיסטורי, יםיכגון משתנים דמוגרפ" (יציבים"

אינם פוסלים שיתוף  כלים אלו). הקלינית והאקטוארית(ה בין שתי הגישות סינתז משקפיםשהאחרונות 

" קלאסיים" אקטוארייםבצד משתנים  ,קליניות על אלימות תאוריותמשתנים אישיותיים מתוך 

 ההגדרת פונקציה מתמטית הקושרת בין האינפורמציך כדי תו ,)םוגרפיים והיסטוריידמ םמשתני(

   ).ציונים או ציונים סופיים(לבין ההחלטה הסופית ) בפריטים(שנאספה 

  

מהו והחלטה מומלץ לבדוק עד כמה היא מדויקת -להשתמש בפרוצדורה מסוימת ככלי תומך כדי

תוקף של מבחן מתייחס לקשר בין ציון המבחן לבין הראיות התומכות במסקנות הנגזרות . התוקף שלה

קיימים  .בבואנו לקבל החלטה על שימוש בכלי מסוים ,ניין זה חשוב ביותרע). Cronbach, 1971(ממנו 

 criterion related)הסקירה הנוכחית מתמקדת בתוקף הקשור לקריטריון .  סוגים שונים של תוקף

validity) תוקף זה ניתן לחלק לשני סוגי  .כלשהוחיצוני קשר בין ציון המבחן לבין קריטריון , דהיינו

הוא תוקף ציון המבחן ביחס ) Predictive Validity(תוקף ניבוי . בהתאם לזמן מדידת הקריטריון, משנה

לפני  תבהם מדידת המשתנים המנבאים מתבצעשמערכי מחקר  .במועד מאוחר יותר, לביצוע קריטריון

תוקף מקביל . הערכה של תוקף הניבוימדידת הקריטריון נקראים מערכים פרדיקטיביים ומאפשרים 

)Concurrent Validity (מערכי . מתייחס לתוקף ציוני המבחן ביחס לביצוע הקריטריון בהווה או בעבר

במקביל או לאחר מדידת הקריטריון נקראים  תבהם מדידת המשתנים המנבאים מתרחששמחקר 

  ). postdictive(דיקטיביים -מערכים פוסט

  

הולך וגדל שימוש במדד דיוק הנקרא  ,כיום. במדדים שונים משתמשים וצדורהפרשל לבחינת תוקף 

ROC )Receiver Operating Characteristic( ,שימוש בניתוח. מדד שבו נשתמש במידת האפשר גם בדוח זה 

ROC היתרון בשימוש ב. העוסקים בדיאגנוסטיקה ,מקובל בתחומים רבים-ROC  נעוץ בכך שהוא

או מנטייה של אנשי מקצוע /והשיעור הבסיסי מאפשר תיאור של דיוק הניבוי באופן שאינו מושפע מ

 ;Swets, 1988; Rice & Harris, 1995(להשתמש בסף החלטה מסוים ובכך להעדיף סוג מסוים של טעות 

Dolan & Doyle, 2000; Borum, 1996; Mossman, 1994 .(עקומת ה-ROC ונקציה של רגישות ושלהיא פ 
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הניתוח מאפשר קבלת מידע , בנוסף. יחס המבטא באופן עקיף את החליפין בין השתיים, ספציפיות

נשתמש בשטח , על מנת להשוות בין הכלים שונים. מפורט על התנהגות הכלי בספי החלטה שונים

המבחן בספי החלטה הממצע את דיוק הניבוי של כמדד  AUC (Area Under the Curve)שמתחת לעקומה 

מראה כי המבחן איננו מוסיף מידע  0.50שטח של . 1-ל 0.50השטח מתחת לעקומה נע בין . שונים

 .משקף יכולת ניבוי מושלמת 1שטח של , ולעומתו) Hanley & NcNeil, 1982(התורם לניבוי הקריטריון 

על מנת לאפשר השוואה בין מחקרים וכלים שונים נעשה טרנספורמציות של המדדים השונים למדד של 

  . שטח מתחת לעקומה

  

עלינו להבטיח כי האוכלוסייה עליה היא נבדקה במחקר תואמת , בבואנו להסיק על תוקף של פרוצדורה

לגביהן קיים שכאוכלוסיות  יוגדרו אוכלוסיות מטרה. בה היא אמורה להיות מיושמתשאת האוכלוסייה 

כאוכלוסיות יוגדרו  ואוכלוסיות מחקר ,ת בישראלכנּועניין ליישם את הפרוצדורות להערכת מסּו

מובן מאליו שככל שאוכלוסיית המחקר כוללת מאפיינים השונים . קפו הפרוצדורות בפועללגביהן תּוש

בסקירה  .תפלגות והן בתוקףכך קיים חשש להבדלים הן בתכונות הה, אוכלוסיית המטרהאלה של מ

לאוכלוסיות , הקרובות עד כמה שניתן ,הנוכחית ננסה לסווג את האוכלוסיות ולהתמקד באוכלוסיות

  .המטרה

  

  כלים להערכת מסוכנות כלפי האחר . 2

  כלים להערכת מסוכנות כלפי האחר בקרב אוכלוסייה פסיכיאטרית  2.1
אחר באוכלוסיות המתוארים ארבעה כלים להערכת התנהגות אלימה כלפי של הדוח בחלק זה 

חיפוש במאגרי מידע , הכלים נבחרו לאחר סקירת ספרות. קרימינליות-פסיכיאטריות ופסיכיאטריות

 VRAG )The Violence Risk בשםלסקירה לא הוכנס כלי . והתייעצות עם אנשי מקצוע וחוקרים בתחום

Assessment Guide( )Quinsey et al., 1998( אשר נבדק במקור אל מול אוכלוסיות קרימינליות ) פחות

  .דונו כלים העוסקים בניבוי של תקיפה מיניתיכן לא י-כמו .)רלוונטי לענייננו

  

)1 (PCL-R )Hare, 1991) (Psychopathy Checklist-Revised( , אחד הכלים החשובים הוא כלי זה

 )R-PCL(גרסה זו  .PCL-של הגרסה משופרת ומהווה והמפורסמים לניבוי של התנהגות אלימה 

 ,Hare, 1991; Dolan & Doyle(קות המאפשרות גם יישום קליני יתכונות פסיכומטריות מספ בוססת עלמ

למשתנה מנבא מרכזי  PCL-R-הפך ה, למרות היותו כלי להערכת מבנה אישיות פסיכופטי ).2000

 & Monahan, לדוגמה(החזק ביותר  הבודדהוא כיום המנבא  הכללי שלו והציון, להתנהגות אלימה

Steadman, 1994 .(או/ו למחצה איון מובנהיהרשימה מורכבת מעשרים פריטים המקודדים על בסיס ר 

איון ושעה נוספת של יהציון הסופי מופק לאחר כשעתיים של ר. על סמך נתונים הנמצאים בתיק אישי

בסקירה הנוכחית נבדק  .של פסיכופט מתאים לפרוטוטיפ בה נבדקשומספק הערכה של המידה  ,קידוד

לקריטריון של התנהגות אלימה בקרב אוכלוסיות קרימינליות  PCL-R-בין הבספרות הקשר 

 .ואוכלוסיות קרימינליות פסיכיאטריות
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)2 (PCL-SV )Screening Version( .הוא גרסה מקוצרת ל כלי זה-PCL-R  של  מהירביצוע המאפשרת

בסקירה נבדק תוקף הגרסה המקוצרת בקרב אוכלוסיות  .איון קלינייראמצעות ה בההערכ

 .ת במהלך האשפוז ובעת השהייה בקהילהות אזרחיופסיכיאטרי ות ואוכלוסיותקרימינליפסיכיאטריות 

  .סיכוםלדקות נוספות לקידוד ו 30-וכאיון ידקות לר 45-ככת נמשהעברה של הגרסה המקוצרת 

  

)3( HCR-20 )Historical/Clinical/Risk Management 20 - Items) (Webster et al., 1997 ( אהוכלי זה 

חלוקה לשלושה סוגים  בוסס עלמ  HCR-20-המבנה של ה. גורמי סיכון להתנהגות אלימה 20רשימה של 

פריט ה( PCL-וכולל בתוכו את ה) Douglas, 2001(עתיד המהווה והמ, משתנים מהעבר: של משתנים

הסקירה ). PCL-מתייחס לציון הסופי של אחת משתי הגרסאות של ה ,ייםתהמעריך קווים פסיכופ

- תופסיכיאטרי קרימינליות ואוכלוסיות-הנוכחית כוללת מחקרים שבוצעו על אוכלוסיות פסיכיאטריות

דקות  30-וכ לפחות איוןילר דקות 45-ן העברה כזמ. אזרחיות במהלך האשפוז ובעת השהייה בקהילה

- זמן לשאר פריטי הרכת אללא הו ,)בוחרים את הגרסה המקוצרתאם ( PCL-SV-נוספות לקידוד ה

HCR-20 .למוקדשות שעה וחצי עד כשעה , הכל-בסך-PCL-SV חצי שעה לשאר הפריטים בכמינימום ו- 

HCR-20.(  

  

)4( MacArthur VRAS  )(Violence Risk Assessment Study )Monahan et al., 2000(. ה-VRAS  בודק

כנת מחשב המבוססת על תהליך של מספר ות זוהי.  תבקרב אוכלוסייה פסיכיאטרי האחראלימות כלפי 

. שונים" החלטה עצי"והשוואה ושילוב של ) Classification Tree-CT" (החלטה ציע"בצורה של  מיונים

 )Iterative CT( "עץ החלטה עם חזרה", )Simple CT" (החלטה פשוטעץ "בסקירה מוסברים המושגים 

לכלי ). השוואת מודלים(וחיבור של עצי החלטה שונים להגדלת התוקף הסטטיסטי של הניבוי  והשוואה

לשלוש קבוצות סיכון תוך  חלקיםהנבדקים מת,  בניגוד למודלים קודמים .א: מספר יתרונות בולטים

סיכון "סף שני שמעליו נבדקים ב, "סיכון נמוך"סף אחד שמתחתיו נבדקים ב :שימוש בשני ספי החלטה

. אלהבשתי קבוצות נכללים  ינםהנבדקים שא נמצאים השב" בלתי מסווגים"כך נוצרת קבוצת ". גבוה

בסופו של תהליך הצלבת המודלים מתקבלות חמש קבוצות סיכון עם הסתברויות שונות להתנהגות 

הוא כולל משתנים  .ג). הגבוה ביותר שפורסם עד כה(תוקף ניבויי גבוה במיוחד המודל מראה  .ב. אלימה

 15-כ(ביצוע ההערכה אורך זמן קצר בהרבה משאר הכלים  .ד. איוןיהנגישים לקלינאי בעת ביצוע ר

, אל מול היתרונות הברורים של הכלי). HCR-20-בו PCL-SV/R-בדקות לעומת שעה עד שלוש שעות 

  ".Postdictive"ל והוא העובדה שהוא מסתמך על מחקר יחיד מסוג עומד חיסרון גדו

  

  תוקף 

ההערכה ומדידת הקריטריון (אזרחיים אשר נבדקו בזמן האשפוז -םיבאוכלוסיות של חולים פסיכיאטרי

. בהתאמה ,HCR-20-וה  PCL-SV-ה עבורב AUC=.60/61נמצא תוקף נמוך של ) התבצעו בזמן האשפוז

נמצא תוקף בינוני עם יתרון , אזרחית לאחר השחרור לקהילה-כאשר נבדקה אוכלוסייה פסיכיאטרית

 .בהתאמה, 0.69-ו 0.73שטחים מתחת העקומה בסדר גודל של : PCL-SV-על פני ה HCR-20-למסוים 

וצה ואם נבחר מתוך כל קב, אלימים-ק את המדגם לאלימים וללאכי אם נחל ת השטחים היאמשמעו

שניהם , מהמקרים 69%-ו 73%-בש הרי ,ונחזור על תהליך זה פעמים רבות, רנדומלי שני נבדקים באופן

  . בהתאמה, PCL-SV-וה HCR-20-על פי הלקבוצות מקבילות גם  יסווגו
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יותר מאוכלוסיית המטרה במשתנים " רחוקה"מהווים אוכלוסייה " םיקרימינלי-פסיכיאטריים"חולים 

, םיקרימינלי-חולים פסיכיאטרייםבהקשר ל יקה של הערכת האלימות בתוך המוסדבבד. הרלוונטיים

, PCL-R-לו HCR-20-לו PCL-SV-ל =0.70AUC-ו =0.67AUC= 0.74AUCנמצא ממוצע שטחים 

נמצא ממוצע , ם לאחר השחרור לקהילהיקרימינלי-יםיכאשר נבדקו חולים פסיכיאטר. בהתאמה

חולים ל, לסיכום. בהתאמה ,HCR-20-וה PCL-SV-עבור הב =0.72AUC-ו =AUC 0.71של  שטחים

תוקף גבוה , באופן עקבי מראה HCR-ה, במוסד ולאחר השחרור לקהילה, םיקרימינלי-םייפסיכיאטר

  . PCL-R-וה PCL-SV-מאשר ה במקצת יותר

  

וזמן מועט יותר , קלסיפיקציה מורכבת יותר, )AUC=.88(מראה תוקף גבוה יותר מאחרים  VRAS-ה

-למרות כל אלו ל). HCR-20-שעתיים של ה-וכשעה וחצי PSL-SV-דקות לעומת כשעה של ה 15(להעברה 

VRAS בעתיד . אין נתונים ממערך פרדיקטיבי .ב. התבצע רק מחקר אחד .א: שני חסרונות מרכזיים

  .אמורים להתפרסם ממצאים ראשונים ממחקר פרדיקטיבי

  

 וגידי בן ז-הערכה וניבוי של תקיפה על 2.2
 ;Hart, 2003(רק לגבי שניים בסוגיה זו מקביל /מצאנו עדויות על תוקף ניבוי, בין עשרות הכלים הקיימים

Roehl & Guertin, 1998) :(1 (SARA )Spousal Assault Risk Assessment) (Kropp et al., 1999; Kropp & 

Hart, 2000( ;)2( (Danger Assessment) DA2/DAS2  (Campbell, 1986) .  

  

)1( SARA )Spousal Assault Risk Assessment ()Kropp et al., 1999; Kropp & Hart, 2000(  .מוגדר  כלי זה

הרשימה כוללת  ).לא רצח( זוג-בתאלימות כלפי ההערכה לניבוי לביצוע ) Checklist" (רשימת פריטים"כ

מחצית . זוג-ים של בנותיפוטנציאל עם תוקפיםלמחצה איון מובנה יגורמי סיכון המתקבלים מתוך ר 20

תוך ב". הזוג-אלימות כלפי בת"ומחציתם ספציפיים ל ,"אלימות כללית"סיכון מעריכים המגורמי 

הזוג כלולים שלושה משתנים המתייחסים -עשרת גורמי הסיכון המתייחסים לאלימות כלפי בת

 SARA-הערכות של הה .דקות 15-זמן הריאיון והקידוד הוא כ .לאלימות שהתרחשה בסמוך להערכה

 & Roehl( ריתהב-צותבבתי משפט במדינות קולורדו וורמונט באר ,החלטה-כתומכות כיום מקובלות

Guertin, 2000.(   

  

)2( DA2 )Danger Assessment(. .(Campbell, 1986)שייך לקבוצה של כלים אשר נועדו להעריך  כלי זה

בהם קיימת סכנת שהמטרה של הפרוצדורה היא ניבוי המקרים . זוגה-י בןיד-לצח אישה עמסוכנות לר

בסס על מספר התהפיתוח של הרשימה ). SARA-במקרה של ה זוג-בתלעומת ניבוי אלימות כלפי (חיים 

כולל  DA2-החלק הראשון של ה .זוג-י בנייד-לפציעה קשה עשל דיקטיביים של רצח או -מחקרים פוסט

אצל , קיימתזו אם , אלימותהמעין הקדמה לשאלון שמטרתה להפחית את הכחשת שאלות המהוות 

המייצגות גורמי סיכון הקשורים לרצח  ,למילוי עצמי" לא/כן"שאלות  15החלק השני כולל . הנבדקות

ם לאלימות קשה מצד יהמחקרים בסקירה כוללים אוכלוסיות של קורבנות פוטנציאלי .זוג-י בןיד-לע
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 ווקידוד שאלוןהת העבר). בה ענו על השאלוןשנשים החשופות לאלימות בתקופה  ללכרך בד(הזוג -יבנ

  . דקות 15-ורכים כא

  

מהימנות על עדר נתונים על תוקף וישלושה כלים נוספים אשר למרות ה יםתוארמבגוף הסקירה 

 Domestic( DVSI )1( :נרחב ומצויים בימים אלו בעיצומו של מחקר פרדיקטיבי נמצאים בשימוש קליני

Violence Screening Instrument( ;)2(Kingston Screening Instrument for Domestic Violence  ;)3 (

Mosaic-20.  

  

  תוקף 

 ,Heckert & Gondolf(ופרדיקטיבי ) Kropp & Hart, 2000(דיקטיבי -פוסט, שני מחקרים. SARA-תוקף ה

בדקו ) Whittemore & Kropp, 2002 .(Kropp & Hart )2000( SARA-בדקו את התוקף של ה ,)2002

  ).Probation(נבדקים בתקופת מבחן  1,671-אסירים ו 1,010מתוכם  ,איש 2,681אוכלוסייה של 

  

  :דיקטיבי בשלושה אופנים-טנבדק במערך פוס, הזוג- כלומר הקשר לאלימות כלפי בת, תוקף הכלי

אסירים ללא היסטוריה לבין , זוג-בתה השוואה בין אסירים בעלי היסטוריה של אלימות כלפי רכענ )1(

   .AUCt=0.85 ,בשתי הקבוצות SARA-ונמצא הבדל מובהק בין הציון הסופי של ה ,כזו

זוג אשר לאחר תכנית טיפולית חזרו -בני" (רצידיוויסטים"ה השוואה בין אוכלוסיית רכענ )2(

זוג שלאחר תכנית טיפולית -בני" (םרצידיוויסטי-שאינם"לבין מי ) הזוג-תלהתנהגות אלימה כלפי ב

בהשוואה זו לא נמצא הבדל מובהק בציון הכללי של ). הזוג-לא חזרו להיות אלימים כלפי בת

 . AUC=0.66): זוג- בתהספציפיים לאלימות כלפי (מדדים בחלק השני לנמצא הבדל מובהק . הרשימה

 "בינוני", "סיכון גבוה: "לשלוש קטגוריות SARA-ביצוע בעל פי הנבדקים חולקו , בניתוח מעט שונה )3(

 Cohen's :זם נמצא בינוניידיווילבין הקריטריון לרצ SARA-על פי ה סיווגההקשר בין ". נמוך"ו

d=0.76 , AUC=O.70 )Kropp & Hart, 2000.( 

 

Heckert & Gondolf )2002 ( גברים הנמצאים בתכנית שיקום בעקבות התנהגות  לשנשים  804בדקו

 החוקרים דיווחו על. חודשים 15הבדיקה התבצעה במערך פרדיקטיבי לאחר . םזוג-בנותאלימה כלפי 

  .27%של  False Positive -ו  43%  רגישות של

  

 ;Campbell et al., 2003; Tolman & Saunders, 2000(דיקטיביים -שלושה מחקרים פוסט. DA2-תוקף ה

Goodman et al., 1999 ( ומחקר פרדיקטיבי)Heckert & Gondolf, 2002 (בדקו את תוקף הניבוי של ה -

DA2 .  

  

Campbell 343זוגן וקבוצת ביקורת של -י בנייד-לקרובים של נשים שנרצחו ע 220בדקו ) 2003( יםאחרו 

    =AUC.0.90 עקומה של לל שטח מתחת ע יםמדווחהם . הזוג-נשים אשר דיווחו על התעללות מצד בן
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 Heckert & Gondolf)2002( ,באותו מחקר שבדק את ה-SARA ,לשנשים  804-העבירו את הפרוצדורה ל 

 False Positive-ו 66%הם מדווחים על רגישות של . חודשים 15גברים הנמצאים בתכנית שיקום למשך 

  .33%של 

  

Weisz יכולת ניבוי כאשר העדר ימדווחים על ה) 2000(ים אחרו-DA2  גברים  לשנשים  177נבדק על

  .זוג-בתשהורשעו בבית משפט על התנהגות אלימה כלפי 

   

  הערכת התנהגות אלימה בישראל 2.3 
הערכת  לגביהחלטה -ככלים תומכי, בישראל נעשה שימוש מצומצם מאוד בכלים אקטואריים למחצה

הערכה "התקבל הרושם כי ברוב המקרים מתבצעת מתוך הראיונות . האחרהתנהגות אלימה כלפי 

שתי סיבות מרכזיות עלו לשימוש המועט . אינטואיטיבית על סמך ניסיונו של איש המקצוע" קלינית

 ,כמו גם מחקר והכשרת בעלי מקצוע לשימוש בו, פיתוח כלי: קשיים תקציביים. א: בכלים מובנים

שמקורה הן בהכשרה  ,נגדות לשימוש בכלי מובנהבחלק מהמקרים קיימת הת. ב. דורשים מימון מתאים

הנחה שתוקף הכלים לא /בטענה והן, של אנשי מקצוע אשר לא הורגלו לשימוש בפרוצדורות מובנות

כלי שפותח : בישראל נמצאים שני כלים בשלבי פיתוח. מספק ולכן ההשקעה בשימוש בהם לא כדאית

  . ם אוניברסיטת חיפהשפותח במשרד הרווחה בשיתוף ע וכלי ,במשטרת ישראל

  

נועד להעריך מסוכנות כלי זה . )תכתובת אישית 2003, ר מורג"ד(כלי שפותח במשטרת ישראל  )1(

). לא רק מתחום בריאות הנפש(את ההערכה יכולים לבצע אנשי מקצוע מגוונים . לאלימות בין בני זוג

והכלי עצמו אינם נמסרים לגורמים לא פורסמו נתונים לגבי מהימנות ותוקף הכלי וכמו כן גם הפריטים 

, החלטה-ככלי תומך, מיושם דרך קבעלבים סופיים של תיקוף פרדיקטיבי והכלי נמצא בש .חיצוניים

  .בשתי תחנות משטרה

  

 כלי זה.  )תכתובת אישית 2003, ר אינס"ד(ידי משרד הרווחה ואוניברסיטת חיפה -שפותח עלכלי  )2(

לא פורסמו נתונים לגבי , כמו במקרה הקודם. זוג-בנותמות כלפי נועד גם הוא להעריך מסוכנות לאלי

הכלי תוקף . כן גם הפריטים והכלי עצמו אינם נמסרים לגורמים חיצוניים-וכמו ,מהימנות ותוקף הכלי

מרצח ועד תקיפה קלה ללא  - סוגי תקיפה הל ארבעעדיקטיבית אל מול הרשעות בבית משפט -פוסט

   .פגיעה

  

  של התנהגות אובדניתניבוי והערכה . 3
שימוש  אכאשר המטרה הי, הערכה של התנהגות אובדניתלכלים לניבוי ו 7 יםדונינשל הדוח בפרק זה 

לגביהם דווח על תוקף ניבוי כלים  נזכיר כי בסקירה נכללו רק  .החלטה על אשפוז כפוי-כלי כתומךב

  .מקביל או/ו

  

אחד הכלים החשובים להערכת  זהו .)Scale for Suicide Ideation( )Beck, et al., 1979( SSI-ה )1(

פריטים הבודקים את  19-מהכלי מורכב ). Range & Knott, 1997; Brown, 2003(התנהגות אובדנית 
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בסקירה כלולים מחקרים  .איוןיהתנהגות ותכנון של התנהגות אובדנית ביום הר, העוצמה של עמדות

  .אשפוזי או/וי אמבולטורי העוסקים באוכלוסיות הנמצאות בטיפול פסיכיאטר

  

טים היבייחודי בכך שהוא בודק  )Scale for Suicide Ideation-Worst) (Beck et al., 1997( SSI-W-ה )2(

 ,זאת .)SSI-Worst(המחשבות היו בשיאן , לדעת הנבדק, בהששונים של חשיבה אובדנית בתקופה 

המראיין מבקש ). SSI-Current(איון יהבודקים חשיבה אובדנית בעת הר, וכלים אחרים SSI-להבדיל מה

ומבקש ממנו להתייחס , בה חווה מחשבות אובדניות באופן החריף ביותרשנבדק להיזכר בתקופה המ

ההיגיון העומד . תקופה זו יכולה להיות גם מספר שנים אחורנית. ישאליאליה בתשובות לשאלות ש

ביצוע לבין מחשבות אובדניות בעבר  עוצמתנשען על ממצאים קודמים שהראו קשר בין  הכלי זבבסיס 

מחשבות הבאופן ספציפי על תקופה בה הכלי שואל  ,גיון זהיבהתאם לה. מעשה אובדני לאחר מכן

המחקרים הכלולים בסקירה התבצעו על אוכלוסייה של . פריטים 19כולל  הכלי. ות היו בשיאןיאובדנה

 . פונים לטיפול אמבולטורי
  

)3( ASIQ )Adult Suicide Ideation Questionnaire( .נועד להעריך תדירות של חשיבה אובדנית  כלי זה

אובדנית החל בפנטזיה , ונים של חשיבה אובדניתטים שהיבהפריטים בשאלון בודקים . בקרב מבוגרים

כתיבת מכתבים , היכן, מתי, כגון כיצד ,ועד למחשבות ספציפיות" להיוולד לא"דעת כגון הרצון לא מו

- הסקירה כוללת מחקר על אוכלוסיית סטודנטים ואוכלוסיות פסיכיאטריות ).Reynold, 1991(' וכו

  . אזרחיות

  

)4( SIS )Suicide Intent Scale) (Beck et al., 1974( .בודק את חומרת הניסיון האובדני בקרב  הכלי

ולאחר בזמן , פריטים המעריכים התנהגות ועמדות לפני 15הוא כולל . נבדקים שביצעו ניסיון אובדני

פריטים הבודקים מה שהמחברים מכנים  8-מורכב מ SIS-החלק הראשון של ה. האובדניהניסיון 

רמזים שהנבדק נתן , הוצאה לפעול, ותכגון הכנ ,של הניסיון האובדני" טים אובייקטיבייםהיב"

החלק השני מתייחס לתפיסה  .את החלק הזה ניתן למלא לעתים גם על סמך סקירה של דוחות. לסביבה

כגון צפיות להצלה או המטרה המוצהרת של  ,של הנבדק את סופיות הניסיון האובדני וכולל פריטים

  . אוכלוסייה פסיכיאטריתבטריון המחקרים בסקירה כוללים בדיקת הקרי  .הניסיון האובדני

  

)5( BHS )Beck Hopelessness Scale( )Beck & Steer, 1988( . פותח על מנת לבדוק אמונות חיוביות הכלי

 20-השאלון מורכב מ). השבוע שלפני מילוי השאלון(במהלך השבוע האחרון , ושליליות לגבי העתיד

איון יללא צורך בר, השאלון הוא למילוי עצמי". לא"או " כן"הם הנבדק צריך להשיב בילעש, םהיגדי

של אוכלוסיות באשפוז עם ובלי עבר של הסקירה כוללת מחקרים . ודורש חמש דקות למילוי, מקדים

 ). בטיפול מרפאתי(חשיבה והתנהגות אובדניים ואוכלוסייה אמבולטורית 
  

)6( RFL/LRFL )Linehan Reason for Living Inventory( )Linehan et al., 1983( .את הרצון  מעריך כלי זה

 וחסמיםהשאלון בודק כוחות , בניסיון להעריך את הפוטנציאל להתנהגות אובדנית .והמוטיבציה לחיות

 I would like to accomplish my plans or goals in"כגון  ,Likertפריטים מסוג  48בשאלון . הפועלים כנגדה

the future" .זמן  ".סיבה לא לבצע מעשה אובדני"כל פריט עד כמה הפריט חשוב כביחס ל הנבדק נשאל



  ix

 

 ,ם מאושפזיםיחולים פסיכיאטרי: אלו תהמחקרים בסקירה כוללים אוכלוסיו. דקות 20-העברה כ

מבקרים במרכז קניות וסטודנטים במחלקה , ורי'ם מאושפזים וסובלים מדיכאון מגיחולים פסיכיאטרי

  . לפסיכולוגיה

  

)7( MAST )Multi-Attitude Suicide Tendency) (Orbach, et al., 1991( .פותח בישראל למטרות  כלי זה

הוא נגזר מתוך הנחה ו ,)ללא מוטיבציה לניבוי ברמת הפרט(מחקר על אובדנות בקרב מתבגרים 

משיכה ודחייה מחיים ומשיכה ודחייה : כוחות התאורטית כי על התנהגות אובדנית משפיעים ארבע

הפריטים בשאלון מייצג אחד מארבעת המרכיבים המשפיעים על התנהגות  30-כל אחד מ. ממוות

, תיכוןספר -ביתתלמידי : הבאות אוכלוסיותהנבדק על  MAST-ה .Likert הפריטים הם מסוג. אובדנית

 .אובדניתהתנהגות או בלי ים מאושפזים עם מתבגרו ;מתבגרים בטיפול פסיכיאטרי שאינם מאושפזים

המחקרים  .וחלק נערכו על מתבגרים ומתבגרות כאחד, בלבדמתבגרות  חלק מהמחקרים נערכו על

  .הברית-נערכו בישראל ובארצות

 
   תוקף 

 25-כפי שנבדקה ב(לגבי היכולת לנבא התנהגות אובדנית באמצעות שבעת הכלים השונים , הכל-בסך

נציין כי קיימת . 0.73וממוצע של  0.82-ל 0.62טווח שטח מתחת לעקומה של בין נתקבל  ,)מחקרים

דיווח מהקפדנו להימנע מחפיפה ו, זאת עם). SSI, SSI-W, BHS(חפיפה של המדגם בשלושה מהכלים 

הסקירה לא כללה פרסומים שונים המתייחסים , כלומר. כל כלי בנפרד לגבי) שקיים בספרות(יתר 

  . אותו הכלי לגביגם חופף לאותו מדגם או מד

  

נבדק בארבעה מחקרים ) SSI )Scale For Suicide Ideation-ה :גבוה-שלושה כלים הראו תוקף בינוני

חשוב לציין כי היכולת של הכלי להבחין בין נבדקים שביצעו . 0.77ומראה שטח מתחת לעקומה של 

היא זניחה  ,וקים בחשיבה אובדניתנבדקים שמראש היו עס ביןמ, עשו כך מעשה אובדני לבין אלו שלא

, עם השיעור הבסיסי הגבוה של חשיבה אובדנית, אנשים כאלהנראה כי . וקרובה לניחוש לא מושכל

. מראש חשש להתנהגות אובדנית םבמקרים רבים קיים לגביה: יותר לאוכלוסיית המטרה שלנו יםקרוב

נציין כי חשוב לראות את הביצועים . 0.82אחד והראה שטח מתחת לעקומה של  נבדק במחקר SSI-W-ה

 SSI-W-הרעיון העומד בבסיס ה .אוכלוסייה עם שיעור בסיסי גבוה של חשיבה אובדניתלגבי של הכלי 

התנהגות אובדנית בזמן , לרוב, משום שראיונות קליניים ופסיכיאטריים בודקים ,זאת, מעניין כשלעצמו

בין אם , בדיקה כזו .בה המחשבות היו בשיאןש ולא את חומרת ההתנהגות והעמדות בתקופה, איוןיהר

לסמן פוטנציאל לחומרת , כפי שראינו, יכולה, איון קלינייאו במהלך ר SSI-W-נעשית בעזרת ההיא 

 ASIQ )Adult Suicide-גבוה הוא ה-הכלי השלישי שהראה תוקף בינוני. החשיבה האובדנית בעתיד

Ideation Questionnaire .(אשר בנסיבות " רצון לא להיוולד"בודק גם פנטזיות נוסח  הכלי מעניין כי הוא

הראה את התוקף הממוצע הגבוה  ASIQ-ה. מסוימות יכולות לקפל בתוכן משאלה לא מודעת למות

  . דיקטיביים בלבד-יש להסתייג ולציין כי הוא מבוסס על מערכים פוסט, אולם, )AUCt=0.86(ביותר 

  

 Linehan Reason For( RFL/LRFL-ה ,)Suicide Intent Scale( SIS-ה ,)BHS )Beck Hopelessness Scale-ה

Living Inventory(, וה-MAST )Multi-Attitude Suicide Tendency Scale for Adolescents(,  הראו ביצועים
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הראה יכולת  BHS-ה) Beck et al., 1985( אובדנית חשיבהנבדקים בעלי למעניין כי . נמוכים מהממוצע

באוכלוסייה של  נבדק BHS-הכאשר . SSI-יותר מזו של ה האולם גבוה ,)0.70(ניבוי בינונית נמוכה 

 10עד  5לא הצליח לנבא התנהגות אובדנית לטווח של הכלי , סביב ניסיון אובדני שאושפזונבדקים 

והראה  ,יקטיבייםד-נבדק בשישה מחקרים פוסט, המעריך חסמים כנגד מעשה אובדני ,LRFL-ה. שנים

  . 0.68-נמוך של כ-תוקף בינוני

  

נבדק על מתבגרים והראה תוקף  ,ריתהב-צותכלי שנבנה בישראל ותוקף בישראל ובאר, MAST-ה

י מיצוע כל ארבעת יד-לחשוב לציין כי הציון הכללי חושב ע ,עם זאת). MAUCt=0.70(נמוך -בינוני

ונעשתה רק על מנת לאפשר  ,הוראות השימוש בשאלון על פימתבצעת בפועל  ינהפעולה זו א. המדדים

   .)לסולמות ספציפיים נמצא תוקף גבוה יותר, כלומר( לסכם את הממצאים למדד יחיד של תוקף

  

- במערכים פוסט. בו נמדד הקריטריוןשבבואנו להעריך את ביצועי הכלים יש לשים לב לטווח הזמן 

ר אחד שבדק התנהגות אובדנית לטווח של שלושה מחקפרט ל. לרוב לא מצוין דיקטיביים טווח הזמן

המחקרים בדקו את הקריטריון בטווח זמן של , א דיווח על תוקף ניבויול ,)Osman et al., 1999(חודשים 

גביו שלממצאים אלו לגבי טווח הזמן ממשנה זהירות בבואנו להסיק  יש לנקוט. בין חמש לעשר שנים

 , לגביו נבחן התוקף, שנים 10-5של נראה כי טווח זמן . ההייתה כוונה ליישם את הכלים מלכתחיל

קבלת החלטה בדבר התנהגות אובדנית בטווח הקצר למאשר  ,יותר לתכנון טיפול לטווח ארוך מתאים

  .לשם החלטה על אשפוז כפוי

  

  מסקנות והמלצות. 4
  אשפוז כפוי 

וזאת ככלי , )לפני אישפוז( אזרחית-יה פסיכיאטריתיהמטרה היתה למצוא כלי שיסייע בהערכת אוכלוס

רוב . לא נמצאו מחקרים ספציפיים לאוכלוסייה זו. כפוי אשפוזהחלטה בנוגע להחלטה על -תומך

או ) כפוי ושאינו כפוי(אזרחיות בוצעו בעת האשפוז -המחקרים שבוצעו על אוכלוסיות פסיכיאטריות

- לשקול שימוש בזה מומלץ בהתאם לסקירת הספרות המובאת בדוח . במהלך השיקום בקהילה, אחריו

HCR-20 או ב-VRAS באמצעות  ולאוכלוסיית המטרה תוך הדגשת החשיבות בהתאמת הכלי לארץ

  .מחקר מקדים ובדיקת התוקף הפרדיקטיבי

  

  רישיון נשק 

היא הערכת , החלטה על מתן רישיון נשק-המטרה של הערכת מסוכנות להתנהגות אלימה ככלי תומך

פסיכיאטרי  או/ונמצאים או שהיו בטיפול פסיכולוגי הם אנשים שהצהירו שהתנהגות אלימה בקרב 

שקיים ויכוח האם אוכלוסייה הנמצאת בטיפול פסיכיאטרי אלימה יותר  אף. נשק רישיוןומבקשים 

קשר בין אוכלוסייה  המצביעים עלמכירים נתונים איננו  ,מאוכלוסייה שאיננה בטיפול פסיכיאטרי

של אשפוז  בסוגיהליישם את ההמלצות  ,אולי ,ניתן .ת לאלימותעדּוגי לבין מּוהנמצאת בטיפול פסיכולו

לשמש  חשוב לציין כי הכלי יוכל. VRAS-או על ה, HCR-20-ולהשתמש בכלי המבוסס על ה ,כפוי

 .החלטה על מתן רישיון נשק- ולא ככלי תומך, החלטה לגבי הפוטנציאל להתנהגות אלימה-כתומך

מאשר הפוטנציאל להתנהגות אלימה  קריטריון רחב יותר, בהכרח, נשק כוללתההחלטה על מתן רישיון 
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אולם סובלים מבעיות קשות , לאלימות מהממוצע נמוכהאנשים הנמצאים בקבוצת סיכון  ,לדוגמה(

   .)בשיפוט ובביקורת מציאות

  

  זוג -אלימות כלפי בנות

החלטה במקרה -בהקשר לשימוש בפרוצדורה כתומכתקיים קושי להשוות בין ארבעת הכלים שנסקרו 

ומשום  ,ין אין נתוני תוקף ומהימנות לכלים שפותחו בארץימשום שעד, זאת. זוג-של אלימות כלפי בנות

הכלי של משטרת ישראל נמצא בשלבים  ).כזכור מנבא רצח DA2-ה(אינם מנבאים אותו קריטריון הם ש

והממצאים אמורים להתפרסם בחודשים , יקטיבימחקר פרד לקראת סיום ,מתקדמים של פיתוח

נתמכים במספר מועט של מחקרים  ,DA2-וה SARA-ה, שנסקרו שני הכלים, בנוסף .הקרובים

  .המצביעים על תוקף בינוני

  

לשקול בחיוב שימוש בפרוצדורה המבוססת על הכלי שפותח במשטרת  אנחנו ממליצים, בינתיים

שימוש בפרוצדורה מחוץ (קושי בהעברת מידע בין הגופים ככל הנראה קיים , עם זאת . ישראל

קושי זה עלול להפוך לבעיה ממשית משום שחלק מהפריטים נשענים על מידע קודם הנמצא ). למשטרה

, אולם, ללא הפריטים הנשענים על מידע קודם מהמשטרה" בת-גרסת"ניתן לפתח , כפתרון. במשטרה

 אלחשוב לוודא שכלי זה , בנוסף. קף שיתקבל יהיה נמוך יותריש לזכור כי ייתכן שללא פריטים אלו התו

ובין אם בגרסה , בין אם יוחלט להשתמש בגרסה של הכלי שפותח במשטרה. SARA-ל בתוקפו מהופיי

ל להוות מדד נוסף וחשוב לפוטנציאל ושיכ DA2-ניתן וכדאי לצרף אל הכלי את ה, SARA-ישראלית ל

או בפרוצדורה  DA2-יש לשקול שימוש בחלק הראשון של ה, בנוסף. של פגיעה פיזית חמורה וסכנת חיים

פרוצדורה שתתבצע לפני ביצוע , הזוג המוכה להכחיש-לצמצם את נטיית בתפית שתפקידה וחל

  .ההערכה

  

  התנהגות אובדנית 

, היא לבצע מחקר מקיף על שניים מהכלים ההמלצה העולה מסקירת הספרות המובאת בדוח הנוכחי

ASIQ ו-SSI-W ,לגבי אותו ולבדוק אותם על אוכלוסיית המטרה בארץ , גבוה בעבר-שהראו תוקף בינוני

הרי שיש , החלטה העוסקת באשפוז לתקופה הקרובהבמאחר שמדובר (להחלטה הרלוונטי הזמן פרק 

כפי , לבחון את יכולת הכלי לנבא התנהגות אובדנית לתקופה הקרובה ולא לטווחים ארוכים יותר

כדוגמת , נציין כי גם אם יוחלט שלא להשתמש בכלי אקטוארי למחצה. )תים במחקריםשנעשה לע

גם ) SSI-W-ו ASIQ(יש מקום לשקול שימוש ברציונל העומד מאחורי שני כלים אלה , ל"הכלים הנ

הערכה של חומרת המחשבות וההתנהגות האובדניות בתקופה לבצע  ,כלומר .בהערכה קלינית רגילה

להשפעה שלילית של השאלות להיות מודעים , )רק בזמן הריאיון והתקופה סביבוולא (היו בשיאן ש

  . בבדיקת חסמים כנגד התנהגות אובדניתולהשתמש בריאיון הקליני 
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  תודות

  

, מר רזק חואלד, ראר אריה באו"ד: תודה לחברי הוועדה למניעת אלימות במשפחה והערכת מסוכנות

 רונית צור' איילה מאיר וגב' גב ;)משרד הבריאות( דבורה איציק' גב, מרים זינגר' גב, ר פאולה רושקה"ד

  . )משרד הרווחה(

  

המחלקה לעבודה ( ר אורלי אינס"תודה לד. )שירות בתי הסוהר( שע וויסור יה"תודה מיוחדת לד

המחלקה (ישראל אורבך ' לפרופ, )משטרת ישראל( ר מיכל מורג"ד, )אוניברסיטת חיפה, סוציאלית

- גרשון בן' תודה לפרופ .)חולים שלוותה-בית( ר שמואל קרון"וד) אילן-אוניברסיטת בר, הלפסיכולוגי

המרכז הארצי לבחינות ( סימון-ר ענת בן"לד ,)האוניברסיטה העברית, המחלקה לפסיכולוגיה( שחר

 .)והערכה
  

ועזרתה  ,מכון ברוקדייל על הארותיה והערותיה-וינט'ג-ר נעמי שטרוך ממאיירס"לד מיוחדת תודה

  .בהוצאת הדוח לאור
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   מבוא. 1
  

  הקדמה 1.1
 ,האחרשנועדו להעריך התנהגות אלימה כלפי  כליםהיא להציג  ספרות המובאת כאןהת מטרת סקיר

המחלקה לפסיכיאטריה  בשבילהסקירה בוצעה . בהערכה של התנהגות אובדנית יםהעוסק כליםו

בארבע , החלטה-ככלים תומכי, והתמקדה באפשרות ליישום הכלים ,משפטית במשרד הבריאות

 :הכרעות קליניות

לונטרית ולצורך התערבות פסיכיאטרית לא ו ,האחרשימוש בכלים להערכת התנהגות אלימה כלפי   .א

  ).אשפוז כפוי(

או לצורך  החזקת נשקלשיון ירך מתן רלצו ,האחרשימוש בכלים להערכת התנהגות אלימה כלפי   .ב

 .שלילתו

 .לצורך התערבות במשפחה ,זוג-בתהתנהגות אלימה כלפי  תשימוש בכלים להערכ  .ג

 .על אשפוז כפוי החלטה-כלי תומךשימוש בכלים להערכת התנהגות אובדנית כ  .ד
  

גות והערכה של התנה האחרהערכת התנהגות מסוכנת כלפי , מבוא: קיםפרלשלושה  תחולקמהסקירה 

: יוגדרו מושגים בסיסיים מתחום הערכת המסוכנות ובהם, במבוא, ק הראשוןפרב. אובדנית

עוד ". תוקף מקביל"ו" תוקף ניבוי", "הערכה אקטוארית", "הערכה קלינית", "סיכון", "מסוכנות"

- הוהפתרון המוצע בעזרת  ,"ספציפיות"ו" רגישות"כגון  ,דונו הבעייתיות בשימוש במדדים קלאסייםיי

ROC Analysis.  

  

 :פיםסעיק זה מחולק לארבעה פר. האחרכלפי  סוכנתק השני יוצגו כלים להערכת התנהגות מפרב

 Hare, 1991(, PCL-SV( PCL-R :התנהגות אלימה תיידונו ארבעה כלים להערכ) 2.1(הראשון  סעיףב

)Hart et al., 1995( ,HCR-20 )Webster et al., 1997(, ו-VRAS )Monahan et al., 2000.( השני  סעיףב)2.2 (

- ו) SARA )Kropp et al., 1999a,b: זוג-יידונו שני כלים ספציפיים לניבוי התנהגות אלימה כלפי בת

DA2/DAS )Campbell, 1986(. השלישי  סעיףב)זוג-להערכת התנהגות אלימה כלפי בניידונו כלים י) 2.3 ,

ננסה להשוות בין הכלים שהוצגו בשלושת  ,בדיון, )2.4( הרביעי סעיףב. הנמצאים בשימוש בישראל

החזקת ל רישיוןשלילת , אשפוז כפוי: לשלושת היישומים שהוגדרו לעיל נוגעפים הראשונים בסעיה

  .והתערבות במשפחה ,נשק

  

פרק  :לאור ארבעת היישומים שהוגדרו לעיל ,בפרקים נפרדים ראוי היה לתאר את הכלים, לכאורה

בהם ש ,נשק רישיוןכגון החזקת  ,קיימים תחומים, בפועל, אולם. 'נשק וכו יוןלרישפרק , אשפוז כפויל

פים הראשונים יתוארו הכלים באופן שינסה סעילכן בשני ה. אין מחקרים ספציפיים לעניין זה

בין כלים המעריכים התנהגות אלימה בקרב  מפרידים, שם ,המקצועית להתחקות אחר הדיון בספרות

) חולים-בתימאושפזים ב(אוכלוסיות פסיכיאטריות , )דהיינו אסירים( נליותיאוכלוסיות קרימ

, )חולי נפש עם היסטוריה קרימינלית או אסירים חולי נפש(נליות יקרימ-ואוכלוסיות פסיכיאטריות

גם משיקולים  ,ככל הנראה ,הפרדה זו נובעת. זוג-לבין כלים המעריכים התנהגות אלימה כלפי בת
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וגם כתוצאה מחלוקה ) אם כי גם חופפים(ולמות תוכן מעט שונים שכן מדובר בע, מקצועיים

  .שהתפתחה במהלך השנים" היסטורית"

  

לאחר : לכמה סעיפיםק השלישי דן בכלים להערכה קלינית של התנהגות אובדנית ומחולק פרה

 סעיףב; )Beck et al., 1979( SSIנבחן  3.2בסעיף : כליםמובאים סעיפים הבוחנים מספר ) 3.1(ההקדמה 

 SIS נבחן 3.5בסעיף ; )Reynold, 1991( ASIQנבחן  3.4בסעיף  ;)SSI-W  )Beck et al., 1997נבחן 3.3

)Beck, et al., 1974( ; נבחן 3.6בסעיף BHS )Beck & Steer, 1988( ; נבחן 3.7בסעיף LRFL/RFL )Linehan 

et al., 1983(.  דן בכלי שפותח בישראל 3.8סעיף :MAST )Orbach et al., 1991 .(יוצגו , בדיון, 3.9סעיף ב

סיכום כללי לגבי היכולת לנבא או להעריך התנהגות , הכלים בנפרדשבעת סיכום התוקף של כל אחד מ

  .אשפוז כפויל החלטה-תומךאובדנית והערכת הכלים לאור היישום ככלי 

  

  הצורך בהערכת מסוכנות 1.2
כיום כחלק מרכזי מהנמקה משפטית של התערבויות עומד ) Dangerousness" (תנּוּכָ מסּו"המונח 

כדי להביא אדם , לדוגמה ,כך). Monahan et al., 2001(ובצפון אמריקה  בארץ, פסיכיאטריות כפויות

הוא עלול לסכן את עצמו או את זולתו סיכון פיזי "כי  ,בין השאר, יש להראות" בדיקה כפויה דחופה"ל

המתח בין שלילת חירותו של החשוד לבין הצורך להגן ). 1991-א"התשנ, חוק טיפול בחולי נפש" (יִד יָ מ

של אדם לבעלת משקל רב " מידת מסוכנותו"הפך את הערכת , על הסביבה שעליה הוא מאיים

לב -משכה אליה תשומתהיא ומטבע הדברים , וולונטרית ושלילת זכויות-בהחלטה לגבי התערבות לא

  ).Borum, 1996; Mossman, 1994(רבה 

  

 מאנשי מקצוע להעריך את) מערכות בריאות ועוד, משטרה, בתי משפט(מערכתית הדרישה ה לעומת

או משפטי ברור לגבי הליך זה /ו) פסיכולוגי או אחר(סטנדרט מקצועי  יןא, של אדם" ומידת מסוכנות"

)Whittemore & Kropp, 2002 .(קר לא במח, לא קיימת הכשרה מיוחדת להערכת מסוכנות, לכך בנוסף

  ).Borum, 1996( ולא בפרקטיקה

  

המערכות השונות מדרישה ההולכת וגוברת הדיון על הניבוי וההערכה מתרחש בקונטקסט המאופיין ב

  .אחרמצד , עשות זאתמכשולים העומדים בפני אנשי מקצוע לבו, מצד אחד ,מסוכנות יך רמתלהער

  

מתן משמעות לממצאים ת שתעמוד בפנינו בסקירה הנוכחית היא ואחת הבעיות הבסיסי

לא ניתן . באופן שיעזור לקבלת החלטה לגבי מדיניות על שימוש בכלי הערכה מסוים ,הסטטיסטיים

אלו מתבססות לא רק על , שכן, לבצע תרגום מלא של הממצאים המחקריים למסקנות אופרטיביות

בכלים אפשר דיון כדי ל, אולם. כלכליים ועוד, שיקולים מוסריים גם על, הממצאים האמפיריים אלא

את , עד כמה שניתן, נגדיר, להקל על תהליך קבלת ההחלטהו, עצמם ובמסקנות הנגזרות מהמחקר

, מספר מונחי יסודבבקצרה  נדון ;של התנהגות אלימה או אובדנית" ניבוי מוצלח"הקריטריונים ל

 ונבהיר את ;בהערכה של ניבוי התנהגות אלימה או אובדנית, בעיות בסיסיות ופתרונות אפשריים

  .המשמעות הסטטיסטית של המדדים
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  הגדרת מושגים בסיסיים 1.3

  הערכה קלינית והערכה אקטוארית .א
אדם מתבססות על הערכה קלינית של " ומידת מסוכנות"רוב ההחלטות על , בשדה המקצועי, כיום

)Dolan & Doyle, 2000; Gardner et al.,1996 .(שבהן הקשר בין נגדיר פרוצדורות " הערכה קלינית"כ

: לעניין זה שתי משמעויות חשובות .המידע שנאסף בזמן ההערכה לבין ההחלטה הסופית איננו מתמטי

אופן גזירת המסקנה איננו ידוע לאדם , שנית ;דעת של בעל המקצועהיש מקום רב לשיקול , ראשית

משקל מכריע בקבלת  ישודע לאילו משתנים ישאיננו  ,חיצוני ופעמים רבות גם לא לאיש המקצוע עצמו

  . ההחלטה

  

פסיכיאטרים ופסיכולוגים מדייקים "כי , חמישה מחקרים תעל בסיס סקיר, Monahanטען  1981-ב

נתונים אלו מתייחסים ... בלא יותר מאשר באחד מכל שלושה ניבויים של התנהגות אלימה

המחקר של  ).Monahan, 1981, pp, 47-49( ..."לאוכלוסייה של אנשים הנמצאים באשפוז פסיכיאטרי

Monahan אקטוארייםמשתנים במש בכלים או תשהמגמה להובעקבותיו התחזקה  ,זכה לתהודה רבה 

, "הערכה אקטוארית"הביטוי ). של כלים לניבוי אלימות" דור השני"נקראים לעתים ה האל(בלבד 

כתמיכה נוספת  ).Buchanan, 1999(מתייחס למודל מתמטי לקבלת החלטה  ,"הערכה קלינית"בניגוד ל

נותנים משקלות , לרוב באופן בלתי מודע, קלינאים גם לשימוש בכלים אקטואריים עלתה טענה כי

 ,Kapur( הקליניים פחות טובים מכלים אקטוארייםם כליאולם ה, למשתנים ומצרפים אותם יחד

2000.(  

  

, סוגי ההערכהמשמעית וניתן לראות את שני -שאינו אקטוארי איננה חדלההבחנה בין אקטוארי 

של קיומה -הם נבדלים לא רק בקיומה או באי. כמהווים קצוות של רצף, תוהאקטוארי תהקליני

הערכות , דוגמהל ,כך .בהם נעשה שימוש בסוגי הכלים אלא גם, האקספליציטית מה המתמטיתיהסכ

שהקשר  אף(אישיותיים  םמסתמכות פעמים רבות על תאוריה קלינית ומתייחסות למאפייני, קליניות

להסתמך על  ובאופן דומה הערכות אקטואריות נוטות, )קליני איננו מחויב המציאות=אישיותי

   . אף שאין הכרח בדבר) יםהיסטורי, יםיכגון משתנים דמוגרפ" (יציבים"משתנים 

  

, י הערכה קלינית מאפשרת ניבוי מסוים של התנהגות אלימה כלפי האחרמקובל להניח כבאופן כללי 

קיימת הסכמה כי , בנוסף. )Monahan & Steadman, 1994; Lidz et al., 1993(טה מקרית הגבוה מהחל

 Borum( בניבוי אלימות תקליני ועים שווים ואולי אף טובים מאלה של הערכהביצ להערכה אקטוארית

et al., 1993; Gardner et al., 1996; Mossman, 1994 .(על-מעניינת לכך ניתן למצוא בניתוח דוגמה )Meta-

Analysis( שביצע Mossman:  ומצא שהמשתנה  ,1994מחקרים שהתפרסמו עד לשנת  58הוא סקר

  .תקליני הערכהטוב יותר מאשר , התנהגות אלימה בעתיד, לבדו, ניבא, "התנהגות אלימה בעבר"

  

הקלינית (סינתזה בין שתי הגישות  שפותחו בשנים האחרונות שמשקפיםאנו נסקור כלים 

קליניות על  תאוריותאינם פוסלים שיתוף משתנים אישיותיים מתוך  כלים אלו). והאקטוארית

הגדרת ך כדי תו, )םוגרפיים והיסטוריידמ םמשתני" (קלאסיים" אקטוארייםבצד משתנים  ,אלימות
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ציונים או (לבין ההחלטה הסופית ) בפריטים(שנאספה  הפונקציה מתמטית הקושרת בין האינפורמצי

   ).ציונים סופיים

  גורמי סיכון. ב
" סיכון"ניתן להגדיר ). Risk Factors" (גורמי סיכון" בעשור וחצי האחרונים גדל השימוש במונחים של

ר לתוצאה וקש, )risk" (סיכון"המונח ). Kraemer et al., 1997(כהסתברות להתרחשות של אירוע מסוים 

המקצועי הוא יכול להתקשר גם בקונטקסט , אולם, )או התנהגות אלימה, כגון מחלה(לא רצויה 

כביטוי " סיכון"נשתמש במונח ). Kapur, 2000; Kraemer et al., 1997(מחלה -כגון אי ,לתוצאות חיוביות

 Violence(" להתנהגות אלימה סיכוןכלים המעריכים "בביטוי , כלומר. להסתברות להתנהגות אלימה

Risk Assessment Tools(,  המושג . את ההסתברות להתנהגות אלימה לכלים המעריכיםהיא הכוונה

התנהגות , במקרה שלנו - מתייחס לגורם המגביר את ההסתברות להתרחשות אירוע" גורם סיכון"

  .או התנהגות אובדנית האחראלימה כלפי 

  

" סיכון"לעברית הוא " Dangerousness"-ו "risk"שני שמות העצם תרגום חשוב להבחין כי 

על מנת ". סיכון"בהקשר ההסתברותי ונתרגם אותו כ riskנשתמש במונח . בהתאמה ,"תכנּומסּו"ו

אלא נתרגם אותו ישירות לביטוי , "מסוכנות"כ Dangerousnessלמנוע בלבול מיותר נשתדל לא לתרגם 

  ".התנהגות מסוכנת"או " התנהגות אלימה: "שלו בפועל

  

  להערכת איכות המבחן" קלאסיים"מדדים . ג
, נדון במבנה שלהם. בהם נהגו להשתמש לתיאור תוקף המבחניםשבסעיף זה נדון במספר מדדים 

  .בחסרונות של כל אחד מהם ובמספר פתרונות אפשריים, בבעיות שבאו לפתור

  

 ,וגים לשתי קבוצותּוסהנבדקים מ, האחרכאשר מפעילים כלי דיכוטומי לניבוי התנהגות אלימה כלפי 

". נבדקים שאובחנו כלא מסוכנים"קבוצת ה. ב-ו ,"שאובחנו כמסוכנים קיםנבד"קבוצת ה. א: למשל

: ווג לשני מצבים מקביליםילס נתגם התנהגות בפועל נית. סיווג של ניבויים ןשתי קבוצות אלו ה

. נבדקים שלא ביצעו התנהגות אלימה בפועל תנבדקים שביצעו התנהגות אלימה בפועל וקבוצ תקבוצ

ניתן ). 1 לוח( לוחבמקרה של חלוקה דיכוטומית ניתן לקשר בין הניבוי לבין ההתנהגות בפועל בעזרת 

הנבדקים  מקובל לכנות את קבוצת: שני הסיווגים מתקבלים ארבעה תאים תכי מהצלב לוחלראות ב

כאשר  ."True Positive"  (TP) בשם ת אלימה בפועלהמבחן ושביצעו התנהגו ידי-עלשאובחנו כמסוכנים 

"Positive" ו, מסמן את הסיווג על פי המבחן-"True"  התנהגות האלימה האת היחס בין הסיווג לבין

נבדק שאובחן  ,באופן דומה". True"כלומר , נמצא אמיתי "Positive"האבחון , במקרה זה. בפועל

גם במקרה זה , "False Positive (FP)"כלל בקבוצה המכונה כמסוכן ולא ביצע התנהגות אלימה בפועל נ

"Positive" ו, מתייחס לממצאים מהאבחון-"False"  מסמן כי האבחון נמצא שקרי ביחס להתנהגות

- מסוכנים והראו התנהגות אלימה שייכים לקבוצת ה-נבדקים שאובחנו כלא, בהתאמה ,וכך .בפועל

"False Negative )FN( " שייכים ונבדקים שאובחנו כלא מסוכנים ושלא ביצעו התנהגות אלימה בפועל

  ".)True Negative )TN"-לקבוצת ה
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  קשרים אפשריים בין התנהגות אלימה בפועל לסיווג על פי המבחן: 1לוח 

 לא ביצעו התנהגות אלימה בפועל  ביצעו התנהגות אלימה בפועל  

  True Positive  False Positive  אובחנו כמסוכנים: 1קבוצה 
  False Negative  True Negative  אובחנו כלא מסוכנים: 2קבוצה 

  

  :1 לוחלהערכת דיוק המבחן מסתמכים על ארבע הקבוצות שהוגדרו ב" מסורתיים"מדדים מספר 

מבלי להתייחס , את אוכלוסיית המטרה לזהותמצליח  המידה שבה מבחן: )(sensitivity רגישות

: ובדוגמה שלנו ,לאוכלוסיית מטרה בעוד שאינם כאלהה מקרים כשייכים הלשאלה עד כמה המבחן מז

המכנה של המדד כולל את סך הנבדקים שביצעו , לכן. נבדקים שיבצעו התנהגות אלימה בפועל

   :המבחן ידי-עלים והמונה כולל את הנבדקים שסווגו כמסוכנ ,התנהגות אלימה בפועל

P (Test + │ Dangerous +) =TP / (TP+FN), ההסתברות שהמבחן : ובמונחים של הסתברות מותנה

  .שבמציאות אכן ביצע התנהגות אלימה ןבהינת, )אלים(ווג אדם כחיובי יַס 

 
 ,או ,אוכלוסיות אחרותלאוכלוסיית המטרה  בין להבחין יכולתו של מבחן): specificity( ספציפיות

מדד זה איננו . עד כמה הוא מזהה אוכלוסיות שאינן אוכלוסיית המטרה ככאלה ,במילים אחרות

המכנה של , לכן. מתייחס לשאלה עד כמה המבחן מזהה נכון מקרים השייכים לאוכלוסיית המטרה

כלומר כל הנבדקים במדגם שזוהו , המדד כולל את כל הנבדקים שאינם כלולים באוכלוסיית המטרה

ובמונחים של הסתברות . ואילו המונה מורכב מהנבדקים שאינם מסוכנים בפועל, כניםכלא מסו

  :מותנה

 P (Test - │ Dangerous -) = TN / (TN + FP) ,בהינתן , ההסתברות שמבחן יסּווג אדם כלא אלים

  .שבמציאות אכן לא ביצע התנהגות אלימה

  

מתוך כלל " אחוז הניבויים הנכונים" בעבר נטו להעריך יעילות של מבחן על סמך :אחוז ניבויים

ומאפשר לדעת  ,זהו מדד שמאחד נתונים המתייחסים לרגישות ולספציפיות). Borum, 1996(הניבויים 

הבעיה ). TP+TN)/(TP+TN+FP+FN( :מתוך כלל הניבויים שנעשו במבחן" פגיעות"את אחוז ה

 רגישים לשיעור ההיא שמדדים אל" ספציפיות"בו" רגישות"ב, "אחוז הניבויים"המרכזית בשימוש ב

ת מסוג מסוים עּוָט נטייה של הבוחנים לְ להעדפה או לו )base rate(האלימות באוכלוסייה  בסיסי של

)Borum, 1996; Mossman, 1994; Swets, 1988 .(הכוונה לאחוז של נבדקים אלימים " שיעור בסיסי"ב

גבוהים , כוונה לשימוש בספי החלטה שוניםה" טעות מסוג מסויםהעדפה של בוחנים לְ "ב. באוכלוסייה

בו שנניח מדגם  1,דוגמהל .IIאו מסוג  Iהמשקפים העדפה אפריורית לטעויות ניבוי מסוג , או נמוכים

אחוז הניבויים "על פי יקבל  ,"לא מסוכן"המנבא תמיד  ,'איש מקצוע א. מהנבדקים אלימים 5%רק 

שזיהה ) 'ב(ואילו בוחן זהיר יותר ! !!מסוכן אחד שלא זיהה אפילו נבדק אף ,הצלחה 95% "הנכונים

ניבוי בעזרת לה ציג דוגממ 2 לוח. הצלחה 85%של  רבל להגיע למויכ, מהנבדקים כמסוכנים 20%

של שני אנשי המקצוע בשני שיעורים שונים של " ספציפיות"ו, "רגישות", "אחוז הניבויים הנכונים"

  .15%ומקרה בו שיעור האלימות הוא  5%בו שיעור האלימות הוא שמקרה  :אלימות

                                                   
  .Mossman, 1994בהשראת  הדוגמ   1
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השפעה של  ףמשק) לוחבין החלק העליון לחלק התחתון של ה(ההבדל בין הניבויים של אותו בוחן 

השפעה של ספי החלטה  ףמשק) לוחלרוחב ה(ההבדלים בין הבוחנים . שיעור האלימות על המדדים

" אחוז הניבויים הנכונים" יע עלניתן לראות שבמקרה זה שיעור בסיסי שונה של אלימות השפ. שונים

וניתן  ,העובדה שאין השפעה על רגישות היא מקרית(' בשל בוחן " ספציפיות"של שני הבוחנים ועל ה

אנו רואים בהשוואה בין שני , בנוסף ).בהן תהיה גם השפעה על הרגישותשלחשוב על דוגמאות רבות 

   .שספי החלטה שונים השפיעו על כל שלושת המדדים, הבוחנים

  

" אחוז הניבויים הנכונים"ו" ספציפיות", "רגישות"ביצוע אופטימלי של : התנהגות המדדים: 2לוח 
  נבדקים אלימים במדגם 15%-ו 5%המרביים בשיעור בסיסי של 

מנבא תמיד (' בוחן א 
 ")לא מסוכן"

 20%ניבא (' בוחן ב
 )מהמקרים כמסוכנים

      5%שיעור בסיסי של 
  :אחוז ניבויים נכונים

TP+TN / TP+TN+FP+FN
  

95%  
  

85%  
 TP / (TP+FN  0%100%(: רגישות

 TN / (TN + FP)100%84%: ספציפיות
    

    15%שיעור בסיסי של 
  :אחוז ניבויים נכונים

TP+TN / TP+TN+FP+FN
  

85% 
  

95% 
 TP / (TP+FN)  0%100%: רגישות

 TN / (TN + FP)  100%94%: ספציפיות
  

שכן עניין זה נוגע ישירות לרמות הערכית , סטטיסטית" התפלפלות"חשוב לציין שאין מדובר ב

סף "ב, הערכת אלימותלהבחירה בכלי מסוים לניבוי או . והמעשית של החלטה על שימוש בכלי מסוים

 FPכמה : ישירות לשאלות תנוגע, ובסוג המסקנות שאנו מוכנים להסיק ממנו, של הכלי" ההחלטה

החברה מוכנה לשאת בשם שמירה על ) ה שלנו פגיעה בזכויות עקב הערכה שגויה על מסוכנותבמקר(

החברה מוכנה לשאת בשם שמירה ) האזרחים ןבמקרה שלנו פגיעה בביטחו( FNוכמה  ,הביטחון האישי

, שאלה זו מקבלת משנה תוקף לאור ממצאים המראים כי קלינאים). Kapur, 2000(על זכויות אדם 

  ).Buchanan, 1999" (לניבוי יתר"נוטים , ליבאופן כל

  

ונעדיף  ,נרצה להימנע ממצב שמדד הדיוק ישקף מקרה ספציפי של שיעור בסיסי וסף החלטה מסוימים

  .פתרון אחד לבעיה זו יוצג בסעיף הבא. תן מידע כללי ככל האפשרימדד שי

  

 ROC (Receiver Operating Characteristic)-ב שימוש. ד
הנקרא ) Signal Detection Theory" (תאוריית גילוי אותות"וגדל שימוש במדד דיוק מתוך כיום הולך 

Receiver Operating Characteristic) ROC( )Borum, 1996; Dolan & Doyle, 2000; Mossman, 1994; 
Swets, 1988(, השימוש בניתוח. מדד שבו נשתמש במידת האפשר גם בדוח זה ROC  מקובל בתחומים

. בהם המחקר הקרימינולוגי עוסק בהערכת סיכון להתנהגות אלימה, רבים העוסקים בדיאגנוסטיקה
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 base-נעוץ בכך שהוא מאפשר תיאור של דיוק הניבוי באופן שאינו מושפע מה ROC-היתרון בשימוש ב

rate סוים של טעותאו מנטייה של אנשי מקצוע להשתמש בסף החלטה מסוים ובכך להעדיף סוג מ/ו 

)Rice & Harris, 1995; Borum, 1996; Dolan & Doyle, 2000; Swets, 1988.( עקומת ה-ROC  היא

העקומה מראה את היחס בין הרגישות לספציפיות  ).1 שיםרתראו (פונקציה של רגישות ושל ספציפיות 

כל נקודה על . תיחס המבטא באופן עקיף את החליפין בין רגישות לספציפיו :בספי החלטה שונים

ספי ההחלטה יכולים להיות . העקומה מייצגת את הקשר בין הרגישות לספציפיות בסף החלטה מסוים

או של חישוב , כאשר בכל מחקר נעשה שימוש בסף החלטה אחר, תוצאה של מספר מחקרים שונים

  .ספי החלטה שונים מתוך אותו מחקר

  

  ROCעקומת : 1תרשים 
  

  

  

ספציפיות כתוצאה מהעדפה של סוג בבחשבון את השינוי ברגישות ו מביאותשימוש בפרוצדורות ה

יכולים אולם אנו , איננו יכולים שלא לעשות טעויות בניבוי: "בבחינת ,מסוים של טעות חשוב במיוחד

  ".להחליט איזה סוג טעויות ברצוננו לעשות

  

להשוות בין כלים  כדי. העקומה מאפשרת קבלת מידע מפורט על התנהגות הכלי בספי החלטה שונים

הממצע את דיוק הניבוי  , ) (Area Under the Curve-AUCנשתמש בשטח שמתחת לעקומה כמדד, שונים

שטח מתחת לעקומה , דוגמהל. 1- ל 0.50קומה נע בין השטח מתחת לע. של המבחן בספי החלטה שונים

 ,)על פי הקריטריון(משמעו כי אם נחלק את המדגם לאלימים וללא אלימים , )AUC=0.50( 0.50 של

 50%-הרי שב, ואם נחזור על הדגימה פעמים רבות, ונבחר מתוך כל קבוצה באופן רנדומלי שני נבדקים

גם על פי המבחן ) אלימים ולא אלימים(בוצות מקבילות ם יהיו מסווגים לקנבדקיה שני, מהמקרים

מראה כי המבחן איננו מוסיף מידע התורם  0.50שטח של  ,במילים אחרות. שבו אנחנו משתמשים

ספי החלטה 
  אפשריים

AUC=0.50 : אין
  יכולת ניבוי
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מהמקרים  80%-משמעו שב 0.80באופן דומה שטח של ). Hanley & NcNeil, 1982(לניבוי הקריטריון 

 1ומכאן ששטח של . ון גם על פי המבחן שבו אנו משתמשיםשני הנבדקים יסווגו נכ, )של דגימות רבות(

המדד למעשה מנטרל  ,נציין כי בחלוקה לשתי קבוצות על פי הקריטריון. מצביע על ניבוי מושלם

אובדניים /חשוב לזכור כי אחוז האלימים, עם זאת. השפעה של שיעור האלימות באוכלוסייה

מתחת לעקומה אין הכוונה כי המבחן מצליח  0.80של ולכן בשטח , באוכלוסייה הוא לרוב נמוך בהרבה

  .מהמקרים 80%-בניבוי ב

  

ניתן להסביר את המשמעות של השטח מתחת לעקומה גם במונחים של הבדלים בין התפלגויות 

 ,ניסוח זהפי -על). התפלגות הנבדקים האלימים והתפלגות הנבדקים הלא אלימים ביחס לציון המבחן(

 אפשר-יולכן א, אלא חופפות באופן מלא, משמעו ששתי ההתפלגויות אינן נפרדות 0.5שטח של 

חפיפה בין שום משמעו שאין  1שטח של , זאת לעומת .להחליט האם נבדק אלים כדילהשתמש במבחן 

  .ולכן ניתן לעשות קטגוריזציה מושלמת בעזרת המבחן ,שתי ההתפלגויות

  

הדיוק את  לאמודא שהוא מאפשר ימבחינתנו ה וחשיבות, של המדד בלי להיכנס למורכבות החישוב

  .של איש המקצוע סוג מסוים של טעות תווללא תלות בהעדפ ,ללא תלות בשיעור ההתחלתי

  

מחקרים , אולם, "שטח מתחת לעקומה"בשנים האחרונות מרבים לפרסם ממצאים במונחים של 

את , כלומר, שר תיאור של גודל האפקטמאפ dהמדד . r-ו dמוקדמים יותר משתמשים במדדים 

, "לא אלימים"אלימים ו: "המבחן ידי-להמרחק בין ממוצע הקריטריון של שתי הקבוצות שסווגו ע

בינוני וגבוה , כגודל אפקט נמוך 1.2-ו 0.6 ,0.2מקובל להתייחס לגדלים . במונחים של סטיות תקן

בין סיווג המבחן לבין ) Point-Biserial correlation(מתייחס למתאם  rהמדד ). Cohen, 1988(בהתאמה 

בהתאמה  ,בינוני וגבוה, כמתאם נמוך 0.6-ו 0.3, 0.1ומקובל להתייחס לגדלים  ,סיווג הקריטריון

)Cohen, 1988 .(לאפשר השוואה בין מחקרים וכלים שונים נעשה טרנספורמציות של המדדים  כדי

   ).1ראו נספח (מתחת לעקומה השונים למדד של שטח 

  

קיימת , AUCאו למצע את המדד /ו ,r-ו AUC, dלבצע בצורה מדויקת טרנספורמציה בין  כדינדגיש כי 

אין אפשרות . התפלגויות נורמליות ושוויון שונויות של ציוני המבחן: דרישה לקיום שתי הנחות

שכל , יש להביא בחשבון, ולכן, במסגרת סקירה זו לבדוק את קיום ההנחות בכל המחקרים

  .או ממוצע משוקלל מהווים הערכה גסה בלבד/טרנספורמציה ו

  

בהם נעשו טרנספורמציה או שבהם נעשה שימוש במדד מקורי לבין מקרים שלהבחין בין מקרים  כדי

  :נים הבאיםָּמ נו נשתמש בַס ידי-עלמיצוע 

AUC - מקורי" על- ניתוח"כאשר הוא יתאר ממוצע או . יסמן מדד מקורי של שטח מתחת לעקומה ,

  .נציין זאת בנפרד

 MAUC -  1בנספח  נו באופן שתוארידי-עליסמן ממוצע משוקלל שנעשה.  

AUCt - יסמן טרנספורמציה מ-d  אוr ל-AUC. 
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dt - נשתמש בנוסחה נוספתאם . יסמן חישוב של גודל אפקט מתוך ממוצעים וסטיית תקן משוקללת ,

  .הדבר יצוין בטקסט

 דיקטיביים ופרדיקטיביים-מחקר פוסטמערכי : תוקף ניבוי ותוקף מקביל. ה
" קשר בין ציון המבחן לבין הראיות התומכות במסקנות הנגזרות ממנו"תוקף של מבחן מתייחס ל

)Cronbach, 1971( .אם אנו מסיקים ממבחן לגבי התנהגות אלימה ומודדים את מידת , לדוגמה

ין ציון המבחן לבין השאלון הרי שהתוקף מתייחס לקשר ב, ידי שאלון לקרובי משפחה-האלימות על

קיימים סוגים . עניין זה חשוב ביותר בבואנו לקבל החלטה על שימוש בכלי מסוים. לבני המשפחה

 (criterion related validity)הסקירה הנוכחית מתמקדת בתוקף הקשור לקריטריון .  שונים של תוקף

, תוקף זה ניתן לחלק לשני סוגי משנה .קשר בין ציון המבחן לבין קריטריון חיצוני כלשהו, דהיינו

תוקף ציון המבחן ביחס  הוא) Predictive Validity(תוקף ניבוי : בהתאם לזמן מדידת הקריטריון

בהם מדידת שמערכי מחקר  .במועד מאוחר יותרבמקרה שלנו התנהגות מסוימת , לביצוע הקריטריון

 ,פרדיקטיבייםאו מחקרים ערכים לפני מדידת הקריטריון נקראים מ תהמשתנים המנבאים מתבצע

מתייחס לתוקף ציוני המבחן  )Concurrent Validity(תוקף מקביל . ומאפשרים הערכה של תוקף הניבוי

 תהמשתנים המנבאים מתרחש מדידתבהם שמערכי מחקר . ביחס לביצוע הקריטריון בהווה או בעבר

בדוגמה הבאה ). postdictive(יביים דיקט-נקראים מערכים פוסט ,או לאחר מדידת הקריטריון ,במקביל

חוקר השתמש במחקר מסוים בתיקים : נעמוד על ההבדל בין שני סוגי התוקף ושני סוגי המחקר

הציון . ציון כללי, על סמך פריטים של כלי לניבוי התנהגות אלימה, אישיים של אסירים וחילץ מהם

לבדוק את  כדי. משתנים מנבאיםזה כשל מחקר מהם הוא מורכב ישמשו במערך שהכללי והגורמים 

אסף החוקר מתוך אותם תיקים דיווחים , "התנהגות אלימה"ניהם לבין הקריטריון יהקשר ב

מדידת המשתנה המנבא נעשתה בזמן או לאחר , כלומר. שהתאימו לקריטריון של התנהגות אלימה

ה של המשתנה מתבצעת נציין כי המדיד). מתי היא נעשתה איננו יודעים במקרה זה(מדידת הקריטריון 

הבעיה המתעוררת בסוג . אלא בעת הדיווח בתיק האישי, החוקר ידי- ללא בזמן הרכבת הציון הכללי ע

התרחשו לפני  המשתנים המנבאיםסדר כרונולוגי שבו ל להניח ויכהיה מערך כזה היא שהחוקר לא 

האלימות  אאו שמ ,ל להיות בטוח האם המשתנים מנבאים אלימותוהוא לא יכ, כלומר. המנובאים

חוסר "המשתנה , דוגמהל. או האם קיים סוג אחר של אינטראקציה ביניהם ,מנבאת את המשתנים

 ידי-לל להיות במערך כזה גם מנבא של התנהגות אלימה וגם מנובא עויכ" הזוג-יציבות ביחסים עם בת

, כלומר(הקריטריון בו איסוף המשתנים נעשה לפני ששימוש במערך פרדיקטיבי . התנהגות אלימה

חלק . מצמצם בעיה זו ,)ורק לאחר מכן מודד התנהגות אלימה ,החוקר מרכיב פרופיל הערכת אלימות

 בשל היותה, למרות מגבלותיה, דיקטיבית-גדול מהמחקרים שנסקור השתמשו באסטרטגיה הפוסט

 Beckהמחקר של מובא  3לוח ב, דוגמהל. מערכים פרדיקטיביים יסומנו בהדגשה. זולה ומהירה יותר

 מחקר השניבו .וניתן להסיק ממנו רק תוקף מקביל ,דיקטיבי-הוא מחקר פוסטש 1974משנת  אחריםו

וניתן להסיק ממנו על תוקף  ,בוצע במערך פרדיקטיבי ,1989משנת   Beck & Steerשל ,המובא בלוח

   .ניבוי
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  דיקטיבי ולמחקר במערך פרדיקטיבי-למחקר במערך פוסט דוגמה: 3לוח 
  

 שם המאמר
 
N  

  
  אוכלוסייה

טווח זמן למדידת 
  קריטריון

מדדי תוקף 
  מקוריים

 
d/dt  

 
AUC/AUCt  

Beck et al., 
1974 

425   
  

חולים  231
פסיכיאטריים 
  ;שניסו להתאבד

חולים  194
פסיכיאטריים 

  שהתאבדו

  :דיקטיבי-מערך פוסט
התאבדו בשנת  194:
1972.  
התאשפזו בין : 231

  .1973-1971השנים 
  

t(423)=9.04
p<0.001  

dt1=0.88  8-1לפריטים -
AUCt=0.81  

Beck & 
Steer, 1989 

חולים שאושפזו   413
בעקבות ניסיונות 

 התאבדות

  :מערך פרדיקטיבי

  שנים 10-5

בגין הציון     מובהקות
: הכללי

AUCt=0.50  
  

 אוכלוסיית המטרה ואוכלוסיית המחקר. ו
ּוכנות קיים עניין ליישם את הפרוצדורות להערכת מסלגביהן שאוכלוסיות המטרה הן האוכלוסיות 

מובן . לגביהן תוקפו הפרוצדורות בפועלשאוכלוסיות המחקר הן האוכלוסיות . )1.1ראו סעיף (בישראל 

כך קיים חשש , מאליו שככל שאוכלוסיית המחקר כוללת מאפיינים השונים מאוכלוסיית המטרה

 אפשרות ,אם כן, קיימת. והן בתוקף ,)'יית תקן וכוסט, ממוצע(להבדלים הן בתכונות הפרוצדורה 

הבדלים  ,להבדלים בין אוכלוסייה פסיכיאטרית בקנדה לבין אוכלוסייה פסיכיאטרית בישראל

או באינטראקציה של גורמים תרבותיים עם מאפיינים של אוכלוסייה /שמקורם בתרבויות שונות ו

נוער במצוקה בקנדה לבין בני ם יותר בין קיים חשש להבדלים גדולי, באופן דומה. פסיכיאטרית

במאפיינים  הןבארץ המוצא ו הןשכן במקרה זה קיים הבדל  ,אוכלוסייה פסיכיאטרית בישראל

 ,את האוכלוסיות, במידת האפשר ,בסקירה הנוכחית ננסה לסווג ,לכן. ספציפיים של שתי האוכלוסיות

  .ולהתמקד באוכלוסיות הקרובות לאוכלוסיות המטרה

  

שרוב המחקרים בהערכת התנהגות אלימה בודקים אוכלוסיות קרימינליות של אנשים המרצים  בעוד

. אנו נעדיף מחקרים עם אוכלוסיות שאינן קרימינליות בהתאם לאוכלוסיית המטרה שלנו, עונש בכלא

אוכלוסייה "ואת השנייה כ" אוכלוסייה קרימינלית"כדי להבחין בין האוכלוסיות נגדיר את הראשונה כ

לבין " אזרחית-פסיכיאטרית"ה בהקשר זה היא בין אוכלוסייה תאחת ההבחנות שנעש". זרחיתא

 Forensic(קרימינלית -אוכלוסייה פסיכיאטריתהמונח ". קרימינלית-פסיכיאטרית"אוכלוסייה 

Psychiatric( או , סוהר-מתייחס לאוכלוסיית נבדקים הנמצאים במחלקות פסיכיאטריות בתוך בית

הקבוצה . חולים במחלקות שמורות-ל מצבם הנפשי לא הועמדו לדין ונמצאים בבתינבדקים שבגלל

מתייחסת לנבדקים שהיו או עודם  )Civil Psychiatric( אזרחית-אוכלוסייה פסיכיאטרית, השנייה

  . חולים פסיכיאטרי שלא בעקבות ביצוע פשע-באשפוז בבית

  

  מסוכנת כלפי האחרהתנהגות כלים להערכת . 2
  

יתוארו ארבע , 2.1 בסעיף. נדון בכלים אשר נועדו להעריך התנהגות מסוכנת כלפי האחרבפרק זה 

 2.2 בסעיף. קרימינליות-ופסיכיאטריות אזרחיות-פרוצדורות שתוקפו על אוכלוסיות פסיכיאטריות
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נזכיר כי חלוקה זו איננה משקפת הנחה כי אלימות . דונו שתי פרוצדורות להערכת אלימות במשפחהיי

כפי , אלא. לאלימות קרימינלית מאשר לאלימות במשפחה הפגעי נפש קרובה יותר במאפייניבקרב נ

יעסוק באופן ספציפי בכלים לניבוי התנהגות  2.3 סעיף. היא מקבילה לדיון בספרות, שהוזכר בהקדמה

ת לאור היישומים האופרטיביים שהוגדרו בתחיל ,ידונו הכליםי 2.4 ובסעיף ,בארץזוג -כלפי בניאלימה 

נשק והתערבות במקרים של אלימות  רישיוןמתן , על אשפוז כפוי החלטה-תומךכלי (הסקירה 

  ).במשפחה

  

אוכלוסיות : ארבעה כלים להערכת התנהגות אלימה כלפי האחר  2.1
 קרימינליות- אזרחיות ופסיכיאטריות-פסיכיאטריות

  :בסעיף זה יידונו ארבעה כלים לניבוי התנהגות אלימה

   Psychopathy Checklist-Revised) PCL-R (  )(Hare, 1991 .א

  PCL-SV  )(Hart et al., 1995. ב

  HCR-20 (V2)  )(Webster et al., 1997 .ג

 MacArthur VRAS  )(Monahan et al., 2000 .ד
  

חיפוש במאגרי מידע והתייעצות עם אנשי מקצוע וחוקרים , הכלים נבחרו לאחר סקירת ספרות

 ,.The Violence Risk Assessment Guide) VRAG( )Quinsey et alלא הוכנס לסקירה כלי בשם . בתחום

 ואשר הראה ביצועים ,)פחות רלוונטי לענייננו( אשר נבדק במקור באוכלוסיות קרימינליות ,)1998

  .ידונו כלים העוסקים בניבוי אלימות ותקיפה מיניתי לאכן -כמו. ידונו בהמשךידומים לכלים ש

  

   Psychopathy Checklist-Revised) PCL-R (  )(Hare, 1991 .א
) 4 לוח( רשימת הפריטים. הוא אחד הכלים החשובים והמפורסמים לניבוי התנהגות אלימה PCL-R-ה

הגרסה המוקדמת ). Cleckley, 1976(י תקלינית של מבנה אישיות פסיכופ-תאורטיתנגזרת מתוך הבנה 

)PCL (1991בשנת . י למטרות מחקרתנועדה במקור לאפשר אופרציונליזציה של מבנה אישיות פסיכופ 

אשר מראה תכונות , )PCL-R )Psychopathy Checklist-Revised ,יצאה לאור הגרסה משופרת שלו

). Hare, 1991; Dolan & Doyle, 2000( סוהר-יישום קליני בבתיהמאפשרות גם  ,מספקותפסיכומטריות 

הפרעת אישיות אנטי "ומקובל להשתמש במונח  ,פחות בשימושנמצא " יותתפסיכופ"המונח , כיום

לאלה המופיעים  2יםדומסימפטומים  ידי קבוצה של-מאופיין עלאחרון ה). ICD-10: F60.2" (סוציאלית

- על מנת להישאר נאמנים לספרות העוסקת ב" יתמבנה אישיות פסיכופ"אנו נשתמש במונח  .PCL-R-ב

PCL-R .כפי שמתבטאים ב, ייםתהקשר התאורטי והאמפירי בין קווים אישיותיים פסיכופ-PCL-R ,

מראים , יםתפסיכופ-יותר מלא, יםתפסיכופ; )Hare, 1996; Hart, 1998(לבין התנהגות אלימה גבוה 

יות תמעניין כי פסיכופ, בנוסף). Hart, 1998(הן במוסדות סגורים והן בקהילה  ,להתנהגות אלימהנטייה 

  ).Salekin et al., 1996(מנבאת טוב יותר אלימות מאשר היא מנבאת התנהגות קרימינלית כללית 

                                                   
 -הפרעת אישיות אנטי"ל DSM4-לבין הגדרה של ה PCL-R-המשתקף ב" המבנה הפסיכופתי"על הקשר בין ה   2

  . Hare, 1996; Hare et al, 1991- ניתן לקרוא ב" סוציאלית
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הפך למשתנה מנבא מרכזי  PCL-R-ה ,יתלמרות היותו כלי להערכת מבנה אישיות פסיכופ, לכן

 & Monahan, דוגמהל(הוא כיום המנבא הבודד החזק ביותר  הכללי שלו והציון, נהגות אלימהלהת

Steadman, 1994 .(לו את  ייחדנ, מרכיב ברוב הכלים שנסקור בהמשךמשום שהוא בגלל חשיבותו ו

  .הראשון של הסקירה החלק

  

  תיאור 

או על סמך /ולמחצה איון מובנה יפריטים המקודדים על בסיס ר 20-ממורכבת ) 4 לוח(הרשימה 

מצביע על התאמה נמוכה בין הנבדק  0ציון ; 2 עד 0-כל פריט מצוין על סולם מ. נתונים בתיק אישיה

. 40-ל 0של הפריטים ונע בין מסכמה הציון הכללי מחושב . מצביע על התאמה גבוהה 2וציון  ,לפריט

כך  40-ככל שקרוב יותר ל( תשל פסיכופ מתאים לפרוטוטיפ בה נבדקשהציון מספק הערכה של המידה 

כציון חתך לאבחנה של , 30נהוג להשתמש בציון , כאשר יש צורך בכך). ייםתיותר מאפיינים פסיכופ

  ).Hare, 1991(יות תפסיכופ

  

) 4 לוח(שני גורמים יציבים  בניתוחים ובמחקרים שוניםמעלה  PCL-R-וה PCL-ניתוח גורמים של ה

)Harpur et al., 1988; Hare et al., 1990; Cooke & Michie, 1997 .( נהוג לפרש את החלוקה כך שגורם

של המבנה " אישיים-דפוסים בין"ו) affect" (מבנה אפקט"מכיל פריטים הקשורים ל 1) פקטור(

והגורם השני משקף  ;"אפקט שטוח"ו" חרטהחוסר ", "חוויה גרנדיוזית"כגון  ,יתהפסיכופ

). Hare, 1991" (סוציאלית-התנהגות אנטי"ו" אימפולסיביות"כגון  ,"מים התנהגותייםוטימפס"

  ).Monahan, 2003(לגורם השני קשר חזק יותר עם התנהגות אלימה , ונלעניינ

  

  )פקטורים(על פי שני גורמים ) PCL-R )Hare, 1990-פריטים מה: 4לוח 

1גורם   2גורם   
3. Need for stimulation: proneness to boredom 1. Glibness, Superficial charm 
9. Parasitic life style 2. Grandiose sense of self worth 
10. Poor behavioral controls 4. Pathological lying 
12. Early behavioral problems 5. Conning, Manipulative 
13. Lack of realistic, long term goals 6. Lack of remorse or guilt 
14. Impulsivity 7. Shallow affect 
15. Irresponsibility 8. Callous, Lack of empathy 
18. Juvenile delinquency 16. Failure to accept responsibility for own  

actions 
19. Revocation of conditional release  

   
   פריטים נוספים

11. Promiscuous sexual behavior  
17. Many short-term material relationships  
20. Criminal versatility  

  .Multi-Health Systems Inc-ו ,Hare מוצג באישור מיוחד של מחבר הרשימה :הערה
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- ואוכלוסייה קרימינלית) לא פסיכיאטרית(אוכלוסייה קרימינלית : אוכלוסייה עליה נבדק הכליה

  .פסיכיאטרית

  

  העברה

  . שעבר הכשרה להעברת המבחן) 'וכו קרימינולוג, פסיכולוג, ס"עו(איש מקצוע  :בוחן

  .איון ושעה נוספת לקידודיבין שעה וחצי לשעתיים לר :זמן העברה

  

 & Hare et al., 1990; Cooke( 0.89-ל 0.85מהימנות פנימית בטווח של  מראה PCL-R-ה: מהימנות

Michie, 1997 .(  

  

  תוקף

לבין התנהגות  PCL-R-של הקשר בין ה) meta analysis(על -שני מחקרים העוסקים בניתוח קיימים

מחקרים  18ושותפיו התבססו על  Hemphill et al., 1998; Salekin et al.,1996 .(Salekin(אלימה 

דיקטיביים -הסקירה כללה גם מחקרים פוסט. 1995-ו 1974בין השנים  PCL/PCL-R-שהשתמשו ב

בסקירה דווח על גודל ). הקריטריון מדידתלאחר במקביל או  יםאיסוף הנתונים מתרחש/תמדידבהם (

  .AUCt=.71-ו d=0.79-ו r=0.37: אפקט בינוני

  

Hemphill והשתמשו בפרוצדורה שמרנית יותר מזו  1998סקרו מחקרים שפורסמו עד ) 1998( אחריםו

הם הקפידו להכניס לניתוח רק מחקרים פרדיקטיביים אשר כללו אוכלוסיות  .ואחרים Salekinשל 

תחת התנאים המחמירים  ).לא נכללו מחקרים שונים שהתייחסו לאותו מסד נתונים(תלויות בלתי 

 ;Serin & Amos, 1995; Hemphill et al., 1998; Harris et al., 1993(סקירה חמישה מחקרים ב נכללו

Heilbrun et al., 1998; Ross et al., 1998( , שהראו מתאם וגודל אפקט נמוכים יותרd=0.56 ו- r=0.27 

)AUCT=.65.(  

  

- להתנהגות אלימה ב PCL-R-של ה ימעריך את הערך הניבוי) Hart )1998 ל"על בסיס שתי הסקירות הנ

r=.35 ו-d=.75 )AUCt=.70) (ממוצע משוקלל של שתי הסקירות(.   

  

, נוערבני (נליות יכוללים סוגים שונים של אוכלוסיות קרימל "הנהמחקרים שנכללו בשתי הסקירות 

בדקנו בנפרד , לנסות להתאים את אוכלוסיות המחקר לאוכלוסיית המטרה כדי). 'עברייני מין וכו

, מחקרים בשתי הסקירות 19 ךמתוך ס. קרימינלית-ממצאים המתייחסים לאוכלוסייה פסיכיאטרית

 ומראים יחד ממוצע משוקלל של )5 לוח(קרימינלית -ושה כוללים אוכלוסייה פסיכיאטריתשל

AUCt=0.70.  
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  וניבוי התנהגות אלימה באוכלוסייה פסיכיאטרית PCL-R: 5לוח 

 N D AUCt  שם מחקר
            Rice & Harris, 1992   192¹  0.54 0.64 

            Harris, Rice & Quinsey, 1993 618 (total) 
   427: Nonrecidivists 
   191: Recidivists 

 0.71 

            Grann et al., 1999 352  0.75 
  רק נבדקים הסובלים מסכיזופרניה   ¹

 

  PCL-SV  )(Hart et al., 1995 .ב
  תיאור

המאפשרת  PCL-R-פותחה גרסה מקוצרת של ה) IV, 4.1סעיף (המחקר של קרן מקארתור במסגרת 

 PCL-SV )Screeningהגרסה נקראת . איון קליניימידע הנגיש ברההעברה מהירה המבוססת על 

Version (ל והיא קשורה באופן קונספטואלי ואמפירי-PCL-R )Hart et al., 1995( . פריטים 12ברשימה ,

בגרסה  30מקביל לציון חתך של  18ציון  .24-ל 0- הציון הכללי נע מ ).6 לוח( PCL-R-הלקוחים כולם מה

   .המלאה

  

  )PCL-SV  )Hart et al., 1995-פריטים ומבנה פקטורים ב: 6לוח 

 1גורם  2גורם 
7. Impulsive 1. Superficial 
8. Poor behavior controls 2. Grandiose 
9. Lacks goals 3. Manipulative 
10. Irresponsible 4. Lacks remorse 
11. Adolescent antisocial behavior 5. Lacks empathy 
12. Adult antisocial behavior 6. Doesn’t accept responsibility 

  Robert, D. Hare מוצג באישור: הערה
  

). Hart et al., 1995(כל אחד מורכב משישה פריטים , לגרסה המקוצרת נמצא מבנה של שני פקטורים

 6עד  1הפקטור הראשון כולל פריטים : PCL-R-מקבילים למבנה של הפקטורים בשני הפקטורים 

  ."סימפטומים התנהגותיים"ל והפקטור השני ,"מבנה האפקט"לו" אישיים-דפוסים בין"וקשור ל

  

- קרימינלית ואוכלוסייה פסיכיאטרית-אוכלוסייה פסיכיאטרית: עליה נבדק הכלישאוכלוסייה ה

  .השהייה בקהילהאזרחית במהלך האשפוז ובעת 
  

כשלושה (שעבר הכשרה מיוחדת ) 'וכו קרימינולוג, פסיכולוג, ס"עו(איש מקצוע  הוא בוחןה: העברה

  .סיכוםלדקות נוספות לקידוד ו 30-איון וכידקות לר 45-כ :זמן העברה. להעברת המבחן) ימים

  

  . Cronbach's α=0.83: מהימנות פנימית: מהימנות
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  תוקף

הלוח מציג . לבין התנהגות אלימה PCL-SVממצאים ממחקרים שבדקו קשר בין  םמסכא 7 לוח

קרימינלית ואוכלוסייה -אוכלוסייה פסיכיאטרית(פי סוג האוכלוסייה  על: פי שני חתכים-ממצאים על

פי הסיטואציה שבה נמדד הקריטריון במהלך האשפוז או בעת שהייה  ועל ,)אזרחית-פסיכיאטרית

והן מדידת הקריטריון מתבצעות  כליהכוונה היא שהן העברת ה" ך האשפוזבמהל"בתנאי . בקהילה

- הכוונה היא שהקריטריון נמדד לאחר השחרור מבית" בעת שהייה בקהילה"בתנאי . בזמן האשפוז

 סוףהעברת המבחן יכולה להתבצע מיד עם השחרור או ב, במקרה זה(החולים בעת השהייה בקהילה 

זוהי ההגדרה הרחבה ביותר הכוללת  ":כל אלימות. "א: לושה סוגיםהקריטריון מחולק לש). האשפוז

הכוללת רק דיווחים  ,הגדרה צרה יותר": אלימות פיזית. "ב. 'איומים וכו, לרוב גם אלימות מילולית

כגון  ,הכוללת סוגים שונים של דיווח פורמלי ,הגדרה מצומצמת": פשע אלים. "ג-ו. על אלימות פיזית

הנתונים בקטגוריה זו נאספו לרוב (שפט על ביצוע פשע הכולל אלימות פיזית נבדק הורשע בבית מ

ת בשונה משתי הקטגוריות הראשונות היכולות אזו ,בתי משפטשל ממאגרי מידע של משטרה או 

  ).דוחות של מטפליםעל ראיונות עם קרובים או להתבסס על 

  

 Douglas) 1( :)א7 לוחביון עלחלק (אזרחית נבדקה בשלושה מחקרים -אוכלוסייה פסיכיאטרית

לגבי . ים לאחר השחרור לקהילהיחולים פסיכיאטר 193בדקו לאורך שנתיים ) 1999 ,1997( אחריםו

 )AUC( התקבלו בהתאמה השטחים, "פשע אלים"ו" אלימות פיזית", "כל אלימות"הקטגוריות 

בוצעו . ים בקהילהיחולים פסיכיאטר 279בדקו ) 2001( אחריםו Nicholls )2( .0.79-ו 0.73, 0.68: הבאים

, 0.67נשים לו ,0.70-ו 0.71, 0.63גברים נמצאו השטחים הבאים ל. נשיםלגברים ולניתוחים נפרדים 

 Ross שלבמחקר ) 3(. 0.80-ו 0.65 ,0.61) MAUC( גברים יחד התקבלו השטחיםלנשים ול. 0.89-ו 0.51

 0.65 נמצאו השטחים ,אנשים 101שבו נבדקו  אזרחית-פסיכיאטריתשבדק אוכלוסייה , )1998( ואחרים

 0.67שטחים של עלה שלושת המחקרים מ לחישוב הממוצע ש"). פשע אלים(" 0.70- ו") אלימות פיזית("

אוכלוסייה ל, לכה-סךב". פשע אלים"ל 0.77ושטח של " אלימות פיזית"ל 0.65, "כל אלימות"ל

נמצא שטח , לסוגי האלימות והמחקרים השונים מעבר, קהילהאזרחית לאחר השחרור ל-פסיכיאטרית

) לקראת המעבר לקהילה(המחקרים לעיל מתייחסים למדידה שמתבצעת בעת האשפוז  .0.69של 

  . כאשר הקריטריון הוא אלימות בתקופה שלאחר השחרור

  

. כאשר הן המדידה והן בדיקת האלימות התבצעו בעת האשפוז, מחקרים נוספים בדקו את הניבוי

Douglas דיווחו על ממצאים לגבי ניבוי ) מדגם שצוין לעילב( נבדקים 193שבדקו ) 1997( אחריםו

 0.60: שתי הקטגוריות נתקבלו השטחים הבאיםל. בעת האשפוז" ואלימות לא פיזית" אלימות פיזית"

לפני השחרור  PCL-SV-בדקו את כושר הניבוי של ה )2001( אחריםו Nichollsגם . בהתאמה 0.64-ו

"). פשע אלים(" 0.62-ו") כל אלימות(" 0.56 ומדווחים על שטחים של ,)שדווח לעיל 279מדגם של ב(

Ross וחו ודיו ,)אינם כלולים במדגם שצוין לעילש(ם ימאושפזים פסיכיאטרי 62בדקו ) 1998( אחריםו

נמצא  הכל-ךסב. קטגוריה לא מוגדרת של התנהגות אלימה בזמן האשפוז לגבי 0.61על שטח של 

אוכלוסייה "ל. אזרחית בזמן האשפוז-אוכלוסייה פסיכיאטריתל 0.60ממוצע שטח מתחת לעקומה של 
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נמצא ממוצע שטח מתחת , )אשפוז וקהילה( שני התנאים לבחישוב הממוצע ש, "אזרחית-פסיכיאטרית

  .0.64לעקומה של 

וסוג , מיקומה, לפי סוג אוכלוסייה, לבין התנהגות אלימה PCL-SVממצאים על קשר בין : א7לוח 
  האלימות

     AUC  
  

  זמן ניבוי
 
N

  
 מקור

כל 
  אלימות

 אלימות
 פיזית

פשע 
 אלים

  
  אחר

  
 אזרחית- אוכלוסייה פסיכיאטרית

    193Douglas et al., 1999 0.68  0.73  0.79 כשנתיים  בקהילה
    279Nicholls et al., 2001 0.65 0.61  0.80 כשנתיים

    101Ross et al., 1998  0.65  0.70עד שנה וחצי
   MAUC  0.67  0.65  0.77הכל- סך  573  

            
* 193Douglas et al., 1997  0.60  0.64כשלושה וחצי חודשים  באשפוז

  279Nicholls et al., 2001 0.56  0.62 שנתיים
 131Ross et al., 1998    0.61 כחצי שנה

  MAUC 0.56 0.60 0.62 0.63הכל - סך  603  
  

  קרימינלית- אוכלוסייה פסיכיאטרית
 ,.54Dernevik et al  חסר דיווח  בקהילה

2002 
0.71        

      103Ross et al., 2001 0.64  0.77  חצי שנה
    MAUC 0.66  0.77הכל- סך  157  
         

 ,.54Dernevik et al  חסר דיווח  באשפוז
2002

0.50    

 40Strand et al., 1999    0.70 חסר דיווח
   125Nicholls et al., 1999 0.71 0.69 חסר דיווח

 MAUC 0.64 0.69  0.70הכל - סך  219  
  אלימות לא פיזית   *
  

   התנהגות אלימהלבין  PCL-SVסיכום ממצאים על קשר בין : ב7לוח 
  

  אוכלוסייה פסיכיאטרית
  הכל- סך   באשפוז   בקהילה

N  MAUC   N  MAUC   N  MAUC  
  64.  1,176   60.  603   69.  573  אזרחית

  68.  376   67.  219   71.  157  קרימינלית
  65.  1,552   62.  822   69.  730  הכל- סך

  

- כעת נעבור לאוכלוסייה פסיכיאטרית. אזרחית-עד כאן תוארו ממצאים לגבי אוכלוסייה פסיכיאטרית

אוכלוסייה הארבעה מחקרים פרסמו ממצאים על הערכת התנהגות אלימה בקרב . קרימינלית

   :)א7 של לוח חלק תחתון(קרימינלית -פסיכיאטריתה

  

מצאו שטח של ) 2002( אחריםו Dernevik )1( :ים ששוחררו לקהילהיקרימינל-יםיחולים פסיכיאטר

על  וווחינבדקים לאורך חצי שנה וד 103בדקו  אחריםו n=54( ;)2( Ross" (כל אלימות"בקטגוריה  0.71
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כפי שניתן לראות  ,הכל-ךסב .בהתאמה" אלימות פיזית"ו" כל אלימות"לגבי  0.77-ו 0.64שטחים של 

בקרב אוכלוסייה  0.71מצא שטח מתחת לעקומה של נ אחרהניבוי של אלימות כלפי לגבי , ב7בלוח 

  .קרימינלית לאחר השחרור לקהילה-פסיכיאטרית

  

 אחריםו Dernevik )1( :)א7חלק תחתון של לוח ( בזמן האשפוז קרימינליים-יםיחולים פסיכיאטר

כשמדידת , לעילעליו אותו מדגם שדווח ל( לא הוסיף מידע בניבוי PCL-SV-כי ה וווחיד) 2002(

 נבדקים 40שחקרו  )1999( אחריםו Strand )AUC=0.50.( )3( )הקריטריון התבצעה בעת האשפוז

 )1999( אחריםו Nicholls )4( .מדד לא מוגדר של התנהגות אלימהלגבי  0.70מדווחים של שטח של 

 .בהתאמה "אלימות פיזית"ו" כל אלימות"ל 0.69-ו 0.71ל שטחים של עמדווחים , נבדקים 125שחקרו 

קרימינלית בזמן האשפוז נמצא -אוכלוסייה פסיכיאטריתלגבי , ב7כפי שניתן לראות בלוח , הכל-ךסב

  .0.67שטח מתחת לעקומה של 

  

אזרחית לבין אוכלוסייה -טריתאנמצא הבדל מסוים בין אוכלוסייה פסיכי ,ב7בלוח  כפי שניתן לראות

 MAUC=0.68-ו MAUC=0.64" (אשפוז-קהילה"למשתנה  מעברוממוצע , קרימינלית-פסיכיאטרית

נמצא הבדל מעט ) סוג האוכלוסייהמעבר ל(אשפוז  עומתקהילה לבהשוואה של הממצאים ב ).בהתאמה

  ).בהתאמה MAUC=0.62-ו MAUC=0.69(יותר גדול 

  

- פסיכיאטריתאוכלוסייה  לגביהתנהגות אלימה  היכולת הנמוכה לנבאהממצא הבולט ביותר הוא 

שלוש  בעבורשטחים בינוניים התקבלו  ,כפי שראינו. )ב7 לוח) (MAUC=0.60(אזרחית במהלך האשפוז 

ואוכלוסייה , קרימינלית בקהילה ובאשפוז-אוכלוסייה פסיכיאטרית: הקבוצות האחרות-תת

ניתן להעלות ). בהתאמה ,MAUC=0.69-ו MAUC=0.71 ,MAUC=0.67( אזרחית בקהילה-פסיכיאטרית

טווח המדידה , לדוגמה. אזרחי-פסיכיאטרימספר השערות לקושי בניבוי התנהגות אלימה בעת אשפוז 

בשני המקרים . מאשר בקהילה או בעת אשפוז בבית סוהר, אזרחי-בעת אשפוז פסיכיאטריקצר יותר 

כים יותר מאשר נמדדה התנהגות אלימה לאורך פרקי זמן ארו) קהילה ואשפוז קרימינלי(האחרונים 

 אפשרות .כך גדל הסיכוי לביטוי התנהגות אלימה, ככל שהזמן ארוך יותר, וכתוצאה מכך, באשפוז

. נבדקיםרבה יותר ב קיימים פיקוח רב יותר ותמיכההאזרחי -הפסיכיאטריבעת האשפוז ש היא נוספת

ומידת , הבתוכו נמדדת ההתנהגות האלימשטווח הזמן  - נו שני המשתניםינראה שבמקרה שלפנ

זמן קצר יותר  ;יעים על יכולת הניבויומשפ ,רלוונטיים לקריטריון - הפיקוח על ההתנהגותהתמיכה ו

 ,.Dernevik et alראו גם ( PCL-SV-את דיוק הניבוי בעזרת ה, ככל הנראה, ופיקוח רב יותר מפחיתים

- סיכיאטריתקרימינלית ופ-פסיכיאטרית(שתי האוכלוסיות למעבר הממוצע , הכל-בסך). 2002

נמוך - נמצא שטח ממוצע מתחת לעקומה בינוני, )בזמן ולאחר האשפוז(שני המצבים ל ומעבר, )אזרחית

: ונחלק אותם לשתי קבוצות, הנבדקים 1,483אם ניקח את , במילים אחרות). ב7לוח ( 0.65של 

מכל קבוצה ולאחר מכן נדגום  ,)התנהגות אלימה בפועל(הקריטריון על פי " לא אלימים"ו" אלימים"

שני הנבדקים שדגמנו יסווגו כך , מהמקרים 65%-בשי הר, ונחזור על פעולה זו פעמים רבות נבדק אחד

  ).50%-מגבוה (זהו ממצא טוב יותר מסיווג על סמך ניחוש לא מושכל  .PCL-SV-גם על פי ה
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  HCR-20 (V2)  )(Webster et al., 1997. ג
  תיאור

גורמי סיכון  20היא רשימה של ) HCR-20 )Historical Clinical Risk Management-20 Items-ה

, מהעבר: חלוקה לשלושה סוגים של משתנים עומדת HCR-20-בבסיס המבנה של ה .להתנהגות אלימה

עשרה פריטים מהרשימה מייצגים משתנים מהעבר ומכונים ). Douglas, 2001(עתיד מההווה ומה

פריטים "ים משתנים מההווה ונקראים מייצגפריטים  חמישה, )Historical" (פריטים היסטוריים"

וחמישה פריטים מתייחסים לעתיד ולהשפעה של סיטואציות שלאחר האבחון על  ,)Clinical" (קליניים

). 7 לוח( )Risk Management - R(; )Webster et al., 1997" (ניהול סיכון"ומכונים " ויסות מסוכנות"

" היסטוריים"הפריטים ה :עלולים להטעות" ם היסטורייםמשתני"ו" משתנים קליניים"השמות 

פריטים , "חוסר יציבות ביחסים"ו" הפרעת אישיות", "יותתפסיכופ"פריטים כגון , בין השאר, כוללים

" יםיסטוריה"ההבחנה בין משתנים ". קליניים"אשר בחלוקה אחרת יכולים להיות מסווגים כ

מתקשר " היסטורי"המונח  ;יט אלא למידת יציבותואיננה קשורה לתוכן הפר" קליניים"למשתנים 

חוסר יציבות ולכן מתאר את למתקשר לדינמיות ו" קליני"מונח הו, ליציבות לאורך זמן ולכן גם לעבר

: HCR-20-כלול ב) R-PCL-גרסה מקוצרת של ה, כאמור, שהוא( PCL-SV-כי ה, נציין .המצב בהווה

  .הציון הסופי של אחת משתי הגרסאותהפריט הבודק פסיכופתיות מסתמך על , כלומר

  

אין , למשל(עדר ימצביע על ה 0כאשר , )2-ו 1 ,0(בשלוש רמות  PCL-R-המבחן מקודד באופן דומה ל

ידוע בוודאות על , למשל( מצאותימסמן ביטחון מרבי בה 2-ו") היסטוריה של אלימות קודמת"לנבדק 

  ).היסטוריה של אלימות

  

  )Webster et al., 1997(ים רשימת משתנ - HCR-20: 8לוח 

) risk management( ניהול סיכון  קליניים  פריטים היסטוריים
H1 Previous violence 
H2 Young age at first violent     
       Incident 
H3 Relationship instability 
H4 Employment problems 
H5 Substance use problem 
H6 Major mental illness 
H7 Psychopathy(PCL-R/SV) 
H8 Early maladjustment 
H9 Personality disorder 
H10 Prior supervision failure 

C1 Lack of insight 
C2 Negative attitudes 
C3 Active symptoms of    
      major mental illness 
C4 Impulsivity 
C5 Unresponsive to          
      treatment 

 

R1 Plans lack feasibility  
R2 Exposure to destabilizers 
R3 Lack of personal support 
R4 Noncompliance with remediation 
      attempts 
R5 Stress 

 
- קרימינלית ואוכלוסייה פסיכיאטרית-אוכלוסייה פסיכיאטרית :האוכלוסייה שעליה נבדק הכלי

  .ובעת השהייה בקהילהאזרחית במהלך האשפוז 
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. שעבר הכשרה מיוחדת להעברת המבחן) 'וכו קרימינולוג, פסיכולוג, ס"עו(איש מקצוע  ידי-על: העברה

בוחרים את  אם( PCL-SV-דקות נוספות לקידוד ה 30-איון וכידקות לר 45-מינימום של כ: זמן העברה

  .HCR-20-זמן לא מוערך לשאר פריטי ה) + הגרסה המקוצרת
  

מהימנות פנימית נעה בין ). Dernevik, 1998( 0.96לבין  0.76נעה בין  המהימנות בין הבוחנים: מהימנות

α=0.78 )Douglas et al., 1998(,  לביןα=0.96 )Belfrage, 1998.(  

  

  

  תוקף

-ה, כזכור .PCL-SV-הופיעו גם בסעיף הדן בתוקף של ה, למעט אחד, יסקרו בסעיף זהיכל המחקרים ש

PCL-R או ה-PCL-SV  הם פריטH7 ב-HCR-20 לשמכיוון שהגרסה המקוצרת . יותתהעוסק בפסיכופ 

היא נבדקה לרוב בקונטקסט שלו , HCR-20-ת יצאה לאור לאחר הויתהפסיכופ ת התכונותרשימ

- בדיקת תוספת המידע המתקבלת באמצעות שאר הפריטים ב(או בהשוואה אליו  ,)כפריט בתוכו(

HCR-20 .(ם שבודקים את ההמחקרי, לכן-HCR-20  והמחקרים שבודקים את הגרסה המקוצרת

קרימינלית -פסיכיאטרית, גם בחלק זה נתרכז בשתי אוכלוסיות. מתייחסים למדגם זהה

  .במהלך האשפוז ולאחר השחרור לקהילה :םיבצמי נבש ,אזרחית-ופסיכיאטרית

  

לבין אלימות בקרב  HCR-20-ה ים שלושה מחקרים הקושרים בין ציוןבאמו א9 חלקו העליון של לוחב

בדקו את ) 1999( אחריםו Douglas )1: (אזרחיות לאחר השחרור לקהילה-אוכלוסיות פסיכיאטריות

 AUCהתקבל " פשע אלים"לגבי . מאושפזים 193אלימות בקהילה בקרב  לבין HCR-20-הקשר בין ה

 Nicholls) 2(. 0.76של  התקבלו שטחים" אלימות שאינה פיזית"ו" אלימות פיזית" לגביו 0.80של 

על יכולת הניבוי של התנהגות ) נשים וגברים(השפעה של מין הנבדקים , כזכור ,בדקו) 2001( אחריםו

, נמצא שטח גדול יותר לנשים מאשר לגברים" פשע אלים"ו" כל אלימות"לגבי  .)n=279( 3אלימה

AUC=.72 ו-AUC=.75 לגברים ו-AUC=.77 ו-AUC=0.88 נתקבלו ממצאים " אלימות פיזית"ל. לנשים

גברים נמצאו לנשים ול ,בממוצע). (AUC=0.73 הגברים לעומת AUC=0.66)(נשים לגבי נמוכים יותר 

) 1998( אחריםו Ross) 3("). פשע אלים(" 0.77-ו") אלימות פיזית(" 0.69, ")כל אלימות(" 0.74: השטחים

 0.63, ")כל אלימות(" 0.67: טחים הבאיםחולים לאחר השחרור לקהילה ודיווחו על הש 101בדקו 

  ").פשע אלים(" 0.75, ")אלימות פיזית("

 

) 1997(אחרים ו Douglas: אזרחית בזמן האשפוז נתקבלו השטחים הבאים-אוכלוסייה פסיכיאטריתל

 n=193 .(Nicholls") (אלימות לא פיזית(" AUC=0.65-ו") אלימות פיזית(" AUC=0.57מדווחים על 

 אחריםו Ross. בהתאמה" פשע אלים"ו" כל אלימות"ל 0.62- ו 0.56מצאו שטחים של ) 2001(אחרים ו

  ).n=62( AUCt=0.65מדד לא מוגדר של אלימות  יםמציג) 1998(

  

                                                   
  .מצוינים ממוצעים של נשים וגברים יחד לוחב   3
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 מעברבחישוב , אזרחית התקבל-אוכלוסייה פסיכיאטריתל ,ב9כפי שניתן לראות בלוח , הכל-ךסב

אוכלוסייה להמדד המקביל . מתחת לעקומה 0.73ל ממוצע שטח ש, לשלוש הקטגוריות של הקריטריון

-אוכלוסייה פסיכיאטריתל הכל-ךסב. MAUC=0.61: נמוך יותר היהאזרחית באשפוז -פסיכיאטרית

  .0.67התקבל ממוצע שטחים של ) אשפוז-למשתנה קהילה מעבר(אזרחית 
  

שלושה  .מינליתקרי-מופיעים מחקרים הנוגעים לאוכלוסייה פסיכיאטריתא 9 לוחשל  בחלקו התחתון

 54בדקו ) 2002( אחריםו Dernevik )1: (לאחר השחרור לקהילה HCR-20-מחקרים בדקו ניבוי של ה

כל (" 0.76דיווחו על שטחים של  אחריםו Ross )2( ".כל אלימות"ל 0.84נבדקים ודיווחו על שטח של 

בדקו רק את החלק ההיסטורי ) 2000( אחריםו Grann) n=103 .()3") (אלימות פיזית(" 0.57-ו") אלימות

  ).נבדקים 404" (פשע אלים"ל 0.71ומצאו שטח של ) H(של הרשימה 
  

קטגוריה ל AUC=0.68: השטחים הבאים וקרימינלית בזמן האשפוז נמצא-אוכלוסייה פסיכיאטריתל

 0.80 דיווחו על שטח של) 1999( אחריםו Strand). n=54(; )Dernevik et al., 2002" (כל אלימות"

נבדקים ומצאו שטחים  125בדקו ) 2001( אחריםו Nicholls-ו) n=40(קטגוריה לא מוגדרת של אלימות ל

  .בהתאמה" אלימות פיזית"ו" כל מות"ל 0.72-ו 0.77של 

  

וסוג , מיקומה, לפי סוג אוכלוסייה, לבין התנהגות אלימה HCR-20ממצאים על קשר בין  : א9לוח 
  האלימות

     AUC  
  

  ניבויזמן 
 
N

  
 מקור

כל 
 אלימות

 אלימות
 פיזית

פשע 
 אלים

  
  אחר

  
 אזרחית- אוכלוסייה פסיכיאטרית

    Douglas et al., 1999 0.76  0.76  0.80  193  כשנתיים  בקהילה
    Nicholls et al., 2001 0.74  0.69  0.77  279  כשנתיים

    Ross et al., 1998 0.67  0.63  0.75  101  עד שנה וחצי
    MAUC  0.73  0.70  0.77הכל- סך  573  

            
  Douglas et al., 1997   0.57    0.65 a  193  כשלושה וחצי חודשים  באשפוז

    Nicholls et al., 2001 0.56    0.62  279  כשנתיים
  Ross et al., 1998       0.65 b  131  כחצי שנה

  MAUC 0.56  0.57  0.62  0.65הכל - סך  601  
  

  קרימינלית- פסיכיאטריתאוכלוסייה 
        Dernevik et al., 2002 0.84  54  חסר דיווח   בקהילה

      Ross et al., 2001 0.76  0.57  103  כחצי שנה
    Grann et al., 2000      c0.71  404  כשנתיים

   MAUC 0.80  0.57  0.71הכל - סך  561  
           

        Dernevik et al., 2002 0.68  54  חסר דיווח   באשפוז
  Strand et al., 1999       0.80  40  חסר דיווח 
      Nicholls et al., 2001  0.77  0.72  125  חסר דיווח 

  MAUC 0.74  0.72    0.80הכל - סך  219 
a   אלימות לא פיזית  
b   AUCt  

Historical    c  



  21

  

  לבין התנהגות אלימה  HCR-20סיכום ממצאים על קשר בין : ב9לוח 
  

  פסיכיאטריתאוכלוסייה 
  הכל- סך   באשפוז   בקהילה

N  MAUC   N  MAUC   N  MAUC  
  0.67  1,176   0.61  603   0.73  573  אזרחית

  0.72  780   0.74  219   0.72  561  קרימינלית
  0.69  1,956   0.64  753   0.73  1134  הכל- סך

  

קרימינלית ממוצעים דומים -נמצאו לאוכלוסייה פסיכיאטרית ,ב9כפי שניתן לראות בלוח , הכל-ךסב

" אשפוז-קהילה" למשתנה מעבר ובממוצע, בהתאמה 0.74-ו 0.72" (אשפוז"לו" קהילה"לשל שטחים 

  .בקירוב 0.72נמצא ממוצע שטחים של 

  

בממוצע של , דהיינו(" אוכלוסייה"עבר למשתנה במיצוע מ, קהילהל, ב9כפי שניתן לראות בלוח 

נתקבל ממוצע שטחים של ) קרימינלית-אזרחית ואוכלוסייה פסיכיאטרית-אוכלוסייה פסיכיאטרית

0.73=AUC .הירד ,כאשר משווים ממוצע של שתי האוכלוסיות, בסיטואציה של אשפוז ,זאת לעומת 

  ).AUC=0.64(יכולת הניבוי באופן משמעותי 

  

-יכולת הניבוי הטובה ביותר לאוכלוסייה פסיכיאטרית, א9לוח כפי שניתן לראות בחלקו העליון של 

נמוכה הניבוי היכולת  .MAUC=0.77" פשע אלים"הקטגוריה , לאחר שחרור לקהילה, היא, אזרחית

" כל אלימות"בקטגוריות  וזאת, בזמן האשפוז היא, )אזרחית-פסיכיאטרית(זו אוכלוסייה ל ביותר

שתי ל הכל-ךסב עולה כי ב9מלוח ). בהתאמה ,MAUC=0.57- ו MAUC=0.56" (אלימות פיזית"ו

- נמצא ל) קהילה ואשפוז(בשתי הסיטואציות ) קרימינלית ואזרחית(הפסיכיאטריות האוכלוסיות 

HCR-20  0.69ממוצע שטחים של.  

  

נשאלת  .PCL-SV ,או על הגרסה המקוצרת שלו PCL-R-נשען על ה) לעיל 8לוח ( H7נזכיר כי פריט 

מעבר לתרומה הידועה של הרשימה  ,HCR-20-תרומה היחסית של שאר הפריטים בהשאלה מהי ה

שתי ל 9- ו 7 מלוחותממוצעים משוקללים  מסכם 10 לוח. ית לניבוי התנהגות אלימהתהפסיכופ

ארבעת ית על פני כל תיתרון על הרשימה הפסיכופ HCR-20-ל, לוחכפי שניתן לראות ב. הרשימות

אוכלוסייה ", "אזרחית-אוכלוסייה פסיכיאטרית: "שנבדקו צירופי המצבים והאוכלוסייה

 4- הכיוון עקבי ב, אף שהפערים הם לעתים קטנים( "קהילה"וב" אשפוז"ב ,"קרימינלית-פסיכיאטרית

   טוענים כי) 1999( אחריםו Douglas, דוגמהל: ממצאים אלו מתאימים לפרסומים קודמים. )הצירופים
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  9-ו 7מלוחות  HCR-20-וה PCL-SV-של ה סיכום ממוצעים משוקללים: 10לוח 

 NMAUC  

 HCR20PCL-SV      HCR20 PCL-SV  
    אזרחית-אוכלוסייה פסיכיאטרית

  0.64  0.67    1,176  1,176  לכה-סך
  0.69 0.73  573573 קהילה
 0.60 0.61  603603 אשפוז

    קרימינלית-פסיכיאטריתאוכלוסייה 
  0.68  0.72    376  780  לכה-סך

 0.71  0.72 561157 קהילה
 0.67 0.74  219219 אשפוז

    הכל אוכלוסייה פסיכיאטרית אזרחית וקרימינלית-סך
  0.65  0.69    1,552  1,956  לכה-סך

 0.69 0.73  1,134730 קהילה
  0.62 0.64  753822 אשפוז

 60%-כאשר כ(מהשונות המוסברת  40%מהווה  H7ללא פריט  HCR-20-המתוך כלל השונות המוסברת 

   ).H7-מיוחסים ל

  

משום שמדובר באוכלוסיות שבחלקן תלויות הן  ,נציין כי קיים קושי לבדוק את מובהקות ההבדלים

  .והן בין שני המבחנים" קהילה-אשפוז"בתוך המשתנה 

  

  MacArthur VRAS  )(Monahan et al., 2000 .ד
 ,.The MacArthur4 Risk Assessment Study )Steadman et al., 1994; Monahan et alהמחקר המכונה 

דק את הקשר בין גורמי סיכון בקרב אוכלוסייה שהשתחררה בהוא המחקר המקיף ביותר ש) 2001

 חשוב לזכור כי פרסומים ).Monahan et al., 2001(לבין התנהגות אלימה , מאשפוז פסיכיאטרי לקהילה

 דוגמהל(תלויים -כלומר הם אינם בלתי, מתייחסים לאותו מסד נתונים, בסעיף הנוכחי שנזכיר, רבים

Monahan et al., 2000, 2001; Monahan, 2003; Steadman et al., 1994,2000 .(במחקר אחד מדובר , למעשה

לניתוחים סטטיסטיים שונים ולשימוש בקבוצות  ללכרך והפרסומים השונים מתייחסים בד, גדול

   .שונות של משתנים

  

  תיאור

 הייתה פיתוח כלי שיאפשר ניבוי התנהגות אלימה, ונוהחשובה לעניינ, אחת המטרות של המחקר

)Monahan et al., 2000 .(כנת מחשב המבוססת על תהליך של מספר והתוצאה הסופית היא ת

 .שונים" החלטה-עצי" בין והשוואה ) Classification Tree-CT" (העץ החלט"קטגוריזציות בצורה של 

גיון העומד יושל הה ובכך לאפשר הבנה טובה יותר שלו ,ננסה להתחקות בקצרה אחר שלבי בניית הכלי

                                                   
והמחקר על הערכת , היא קרן התומכת במחקרים הקשורים לאוכלוסיות פסיכיאטריות, קרן מקארתור 4

ראו כתובת . מסוכנות של התנהגות אלימה הוא אחד מתוך שלושה פרויקטים גדולים שלה ונושא את שמה
  http://www.macarthur.virginia.edu/risk.html: האתר
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 .)Iterative CT(מהו עץ החלטה עם חזרה , )Simple CT(בסעיף זה נסביר מהו עץ החלטה פשוט . בבסיסו

)Steadman et al., 2000( , השוואה וחיבור של עצי החלטה שונים להגדלת התוקף נביא ולסיום

  ).Monahan et al., 2001, chapter 6) (השוואת מודלים(הסטטיסטי של הניבוי 

  

בסופו . מסויםכל הנבדקים נשאלים אותן שאלות וכל שאלה מקבלת משקל  ,במודל פשוט של רגרסיה

, )CT( עץ החלטה במקרה של .משוקללים מתקבל ציון סופיכאשר מחברים את הציונים ה, של התהליך

. על תשובות שהנבדק נתן לשאלות קודמות יםבודקים מבוססשהשאלה או המשתנה : התהליך שונה

ישאל בשאלה י ,"האם האשפוז היה כפוי"על השאלה " כן"מתאימה התשובה  בשבילונבדק ש, דוגמהל

ישאל האם י" לא"ואילו נבדק שענה , ינה אושפזבגשהבאה שאלה הקשורה לסימפטומים של ההפרעה 

נתאר , לשאולאיזו שאלה  חליטיםבו משלהבין את האופן  כדי. ולא םהוא מועסק בעבודה כלשהי א

התבצעה פרוצדורה סטטיסטית  )CT( עץ החלטה ליצירת. בקצרה כיצד פיתחו את עץ ההחלטה

  ). CHAID )Chi-squared Automatic Interaction Detectorהנקראת 

  

  בדיקת גורמי סיכון: 1שלב 

על סמך ממצאים אמפיריים אשר נבחרו של גורמי סיכון  יתורהשלב הראשון בבניית הכלי היה א

. החולים-גורמי הסיכון נמדדו בסמוך לשחרור מבית ).Steadman et al., 1994(והנחות תאורטיות 

עשרה  מדי ההתבצע ומדידתו, "ילההאחר בקהאלימות פיזית כלפי "הקריטריון לאלימות נקבע 

הפרסומים שנסקור ). Monahan et al., 2001, chapter 2להרחבה ראו (שבועות מיום השחרור לקהילה 

 939-המדגם כלל כ .כלומר לשתי המדידות הראשונות, מתייחסים לפרק זמן של עשרים שבועות

להרחבה על ( ריתהב-צותשונים באר חולים-בתינבדקים פסיכיאטריים המאושפזים בשלושה 

  ).Steadman et al., 1994במדגם ראו  ההאוכלוסיי

  

  " עץ החלטה"יצירת : 2שלב 

אלימות -גורמי הסיכון לבין אלימות או אי 134-בדק מתאם בין כל אחד מ CHAID-בשלב הראשון ה

התוכנה זיהתה את המתאם הגבוה ביותר . בקהילה בתקופה של עשרים שבועות) קריטריון דיכוטומי(

החלוקה הראשונה ). 2 תרשיםראו (אותו משתנה פי -עלהנבדקים לשתי קבוצות  939וחילקה את 

יות גבוהה תופסיכופ) נבדקים 690(יות נמוכה תפסיכופ: PCL-SV-צוע בהתבצעה על בסיס הבי תרשיםב

התבצע שוב בכל אחת משתי הקבוצות  משתנים ידי-עלתהליך זה של חלוקת המדגם  ).נבדקים 249(

 ,או זהים עתה כל קבוצה יכולה להתחלק על בסיס משתנים אחרים. שהתקבלו מהחלוקה הראשונה

. גבוה ביותר עם הקריטריון נבחר להיות הבסיס לחלוקההמשתנה עם המתאם הבכל שלב כאשר 

לזהות  המטרה הסופית היא. החלוקה נמשכה עד קבלת קבוצות שכללו לא פחות מחמישים נבדקים

סיכון "קבוצות : קבוצות בעלות הסתברות גבוהה להתנהגות אלימה וקבוצות בעלות הסתברות נמוכה

על פי קריטריון , אחוז המקרים האלימים בפועל ".סיכון נמוך במיוחד"וקבוצות " גבוה במיוחד

  .קבוצה-קבוצה הוא למעשה ההסתברות להתנהגות אלימה בכל תת-שיימצא בכל תת, דיכוטומי

  

ת גבוהה עברה שלוש חלוקות נוספות על סמך יּותהקבוצה של פסיכופ 2 שיםרתבעץ ההחלטה המופיע ב

-תסיבת הפניה לבי"ו" בחומרים ממכריםשימוש ", "חומרת התעללות בילדות("שלושה משתנים 
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היא קבוצה  Cקבוצה . סופו של הענף הימני הוא שתי קבוצות עם סיכון גבוה"). ניסיון אובדני: וליםח

אלכוהול אשר בשימוש בסמים או , התעללות חמורה בילדות, יות גבוהתשל אנשים עם מדד פסיכופ

זו ביצעו מעשה אלים בטווח של עשרים  מהאנשים בקטגוריה 38%-כ. אושפזו בשל ניסיון אובדני

יות תה באותו ענף היא נבדקים עם מדד פסיכופיהקבוצה השני. החולים-ביתמשבועות מזמן השחרור 

מהנבדקים  58.5%-כ. התעללות בילדות ושימוש בסמים שלא אושפזו בגין התנהגות אובדנית, גבוה

  .מהשחרורבקבוצה זו ביצעו מעשה אלים בטווח זמן של עשרים שבועות 
  

 - והשני , נבדקים בסיכון גבוה במיוחד -האחד ): thresholds(החלטה  מופיעים שני ספי 2 שיםרתב

לאחוז הכפול מאחוז האלימים בפועל , במקרה זה, סף ההחלטה נקבע. נבדקים בסיכון נמוך במיוחד

הוגדרו " ן גבוהסיכו"קבוצות  ולכן, נבדקים אלימים בפועל 18%נמצאו  להכ-ךסב: באוכלוסיית המדגם

קבוצות עם הסתברות קטנה מפי  ,באופן דומה. נבדקים אלימים בפועל 36%-בהן למעלה משקבוצות 

  או קבוצות הנופלות בטווח שבין , "קצות ענפים". "סיכון נמוך"חשבו קבוצות ביי) 9%<כלומר (שניים 
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  )נבדקים 939(על אוכלוסיית הפרויקט  CHAIDהמבוסס על יישום   )CT(עץ החלטה : 2תרשים 

  

  סך הכל
939=N  
אלימים18.7%

  פסיכוטיות גבוהה
249=N  

35.7% 

  פסיכוטיות נמוכה
690=N  

12.6% 

  אשפוז כפוי לא
341=N  

4.7%  

  אשפוז כפוי כן
130=N  

13.1% 

  סיבת
  /אשפוז

  התאבדות
  כן

94=N  
38.3%  

  סיבת
  /אשפוז

  התאבדות
  לא

53=N  
58.5% 

  סימפטומים  Cקבוצת סיכון 
  אקטיביים
  נמוך

275=N  
5.8%  

  סימפטומים
  אקטיביים
  גבוה

66=N  
0.0%  

  אין תעסוקה
67=N  

20.9% 

  יש תעסוקה
63=N  

4.8%   

  אבהמעצר של 
  כן

74=N  
12.2%  

  אבהמעצר של 
  לא

201=N  
3.5%  

  Bקבוצת סיכון 
  Aקבוצת סיכון 

  פגיעה מוחית בעבר
  לא

77=N  
7.8%  

  פגיעה מוחית בעבר
  כן
124=N  

0.8%  

 מסוכנות נמוכה 
  מסוכנות גבוהה

  ללא סיווג

  Eקבוצת סיכון   Fקבוצת סיכון 

  חווה התעללות
  חריפה כילד

197=N  
41.1%  

  לא חווה 
  התעללות כילד

52=N  
15.4%  

  הרבה מעצרים קודמים
167=N  

26.4%  

  מעט מעצרים קודמים
523=N  

8.2%  

  שימוש
  באלכוהול 

  סמיםבאו 
  כן
147=N  

45.6%  

  שימוש
  באלכוהול 

  סמיםבאו 
  לא

50=N  
28.0% 

  שימוש
  באלכוהול 

  סמיםבאו 
  כן
115=N  

31.3% 

  שימוש
  באלכוהול 

  סמיםבאו 
  לא

52=N  
15.4%  

  ביצוע עבירות
  לאחרונה
  כן

52=N  
19.2%  

  ביצוע עבירות
  לאחרונה
  לא

471=N  
7.0%  

  Dקבוצת סיכון 
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וניתן לשנות אותם בהתאם  ,נדגיש כי ספי החלטה אלו שרירותיים". בלתי מסווגים"ממוינים כ 36-ל 9

  .להעדפה של סוג זה או אחר של טעות

  

דומה לזו שהתקבלה ברגרסיה לוגיסטית  ROCהוליד עקומת ) CT(לעיל " עץ החלטה"מודל ניתוח של 

 AUC=.81-ו AUC=.79: עם שטח מתחת לעקומה מעט קטן יותר, )שבוצעה על אותו מדגם כמובן(

, במילים אחרות. משתנים ברגרסיה 18משתנים לעומת  13שען על נ עץ החלטה זהעם זאת . בהתאמה

לות רבה יותר יביע, הרגרסיהאפשר להגיע לממצאים דומים לאלו של " עץ החלטה"בעזרת שימוש ב

כאשר אנו בוחנים את  ,ההבדל במספר המשתנים מקבל משמעות נוספת). תוך שימוש בפחות משתנים(

סיכון "נבדקים מקבוצת . שאלות 18כל הנבדקים ברגרסיה נשאלו : מספר השאלות שנשאלו הנבדקים

, שאלות 8או  6וכות נשאלו נבדקים בקבוצות סיכון נמ. שאלות בלבד 5נשאלו " עץ ההחלטה"ב" גבוה

  .שייכיםהם ה ילשאבהתאם לקבוצה 

  

הצליחו לסווג בערך מחצית , CHAIDהמבוסס על  CT)(עץ החלטה רגרסיה לוגיסטית ו, בשני המקרים

מהנבדקים נותרו  50%-ש, ומכאן". סיכון נמוך"ו" סיכון גבוה" :מהנבדקים לאחת משתי הקטגוריות

  .בלתי מסווגים

  

  )iterative classification tree ICT(נוספות של עץ ההחלטה חלוקות : 3שלב 

בסופה של " בלתי מסווגים"על הנבדקים שנותרו  CHAID השלב הבא היה יישום הפרוצדורה של

 ICT )iterativeמודל זה נקרא . קרון דומה לזה שתואר קודם לכןיעל פי ע ,חלוקת עץ ההחלטה הראשון

classification tree(; )Steadman et al., 2000(. נבדקים שלא סווגו  462נותרו ניתן לראות ש 2 תרשיםמ

מקבצים את הנבדקים לקבוצה חדשה  ICTלבצע  מנת-על". בסיכון נמוך"ואו " סיכון גבוה"ב כנמצאים

שלוש חלוקות  יםמתאר 5עד  3 שימיםרת .CHAID-אחת ומבצעים עליה שוב את הפרוצדורה של ה

" סיכון נמוך"נבדקים ל 69סווגו  )3תרשים ( 2בחלוקה  ,דוגמהל ."בלתי מסווגים"עוקבות של קבוצת ה

הקבוצה החלוקה הבאה התבצעה על  .נבדקים בלתי מסווגים 343ונותרו " סיכון גבוה"נבדקים ל 50-ו

  . האחרונה של הבלתי מסווגים

  

  וגיםמסו- חלוקה שלישית של קבוצת הבלתי: 4שלב 

המודל שתואר עד  .)Monahan et al., 2000, 2001(שיתאים להערכה קלינית  ICTהשלב הבא היה יצירת 

וכולל משתנים שלא  ,)כת למעלה משעהנמש PCL-SV-רק העברה של הכאשר (כה עלול לגזול זמן רב 

מעצר בעקבות גרימת נזק "כגון , תמיד נמצאים ברשותם של אנשי מקצוע המתבקשים לבצע הערכה

-נותרו כ תוך שימוש במשתנים הנגישים לסיטואציה קלינית, בסופה של החלוקה השלישית". לרכוש

השטח . בקבוצה נבדקים 50החלוקה המשיכה עד למינימום של  ).939מתוך ( נבדקים לא מסווגים 257

  .)p<.001( 80קבוצות הסיכון נמצא  11-מתחת לעקומה ל
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  )2תרשים (מעץ החלוקה הראשון " בלתי מסווגים"חלוקה שנייה של קבוצת ה: 3תרשים 
  

  #2 חלוקה 
462=N 
אלימים21.4%

פנטזיות אלימות 
  הכוללת מטרה ברורה

  לא
379=N  

18.2% 

פנטזיות אלימות 
  ברורההכוללת מטרה 
  כן

83=N  
36.1% 

  סכיזופרניה
  לא

310=N  
20.7% 

  :מפטומים של עוינותיס
  נמוך

108=N  
13.0% 

Gקבוצת סיכון 

  :מפטומים של עוינותיס
  גבוה

202=N  
24.8% 

  סכיזופרניה
  כן

69=N  
7.3% 

  שכבת גיל
40-25  

152=N 
19.7%

 Hקבוצת סיכון 

  שכבת גיל
24-18  

50=N 
40.0% 

  מוגבלות בתפקוד
  גבוהה

57=N 
29.8% 

  מוגבלות בתפקוד
  נמוכה

95=N 
13.7% 

מסוכנות נמוכה   
 מסוכנות גבוהה 

 ללא סיווג
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  מעץ החלוקה השני " בלתי מסווגים"חלוקה שלישית של קבוצת ה: 4תרשים 
  

  

  #3חלוקה 
343=N 

21.6% 
אלימים

פנטזיות אלימות 
  הכוללות מטרה ברורה

  לא
260=N 

16.9% 

פנטזיות אלימות 
  הכוללות מטרה ברורה

  כן
83=N  

36.1% 

  נמוכה  מסוכנות
  מסוכנות גבוהה 

 ללא סיווג

 Iקבוצת סיכון 

  מעצר בגין עבירת רכוש
  כן
106=N  

24.5% 

מעצר בגין עבירת 
  רכוש
  לא

154=N  

  תפיסת כפייה בעת אשפוז
  כן

91=N  
16.5% 

  תפיסת כפייה בעת אשפוז
  לא

63=N 
4.8% 
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  מעץ החלוקה השלישי " בלתי מסווגים"חלוקה רביעית של קבוצת ה: 5תרשים 

  

  הצלבת מודלים: 5שלב 

- מודל אופטימלי הכולל את ה) ICT :()1(ארו שני מודלים של עץ החלטה עם חלוקות חוזרות ותלעיל 

PCL-SV המוגבלת בזמן , מודל המותאם לתנאי אבחון בסיטואציה קלינית) 2(-ו, ומשתנים נוספים

נשתמש במודלים אלו כדי לתאר את המשמעות של צירוף . ובאופי המשתנים העומדים לרשות הבוחן

למרות  ,"קליני"וה" אופטימלי"ה, שני המודלים ,כפי שראינו). Monahan et al., 2001מתוך (מודלים 

צירוף ). בהתאמה AUC=.80-ו AUC=.82( 5הראו יכולת ניבוי דומה ,היותם מורכבים ממשתנים שונים

העובדה ששני המודלים הראו תוקף (ניהם ברמת הנבדק ישני המודלים מאפשר לראות את הקשר ב

מראה את הקבוצות שנוצרות כאשר  11 לוח). מחייבת שמדובר באותם הנבדקיםאינה ניבוי דומה 

נחזור ונדגיש כי שניהם התבצעו על אותו " (קליני"וה" מליאופטי"מצליבים ממצאים משני המודלים ה

  ).מדגם

                                                   
הסיבה . התייחסנו להפרש דומה כמבטא הבדל בביצועי שני הכלים HCR-20-ל PCL-SV-בהשוואה בין ה   5

) מחקרים(השוואות היחסות השונה היא שבמקרה הראשון ההפרש נשמר באופן עקבי מעבר למספר ילהת
   .ואילו במקרה שלפנינו מדובר בהשוואה אחת

 Kקבוצת סיכון 

 Jקבוצת סיכון 

  #4חלוקה 
280=N  
 אלימים 25.4%

  איומים בזמן אשפוז
  כן

60=N  
41.7%

  איומים בזמן אשפוז
  לא

220=N  
20.9% 

  שלילייםיחסים 
  לא

150=N  
16.0% 

Lקבוצת סיכון 

  יחסים שליליים
  כן

70=N  
31.4% 
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במספרים מוחלטים " (קליני"ומודל " אופטימלי"מודל : מיון על בסיס שני מודלים: 11לוח 
  )ובאחוזים

 "קליני"מודל   
  
  
 

  הכל-סך   סיכון גבוה  מסווגיםבלתי    סיכון נמוך 

   
N  

% 
 אלימים

  
N  

% 
  אלימים

  
N  

% 
 אלימים

  
N  

% 
  אלימים

מודל 
 "אופטימלי"

 3.9 462  4.5 22  888  3522.8  סיכון נמוך
 20.9 220  28.8 73  7526.7  726.9  בלתי מסווגים
 43.6 257  64.2 109  9437.2  5413  סיכון גבוה

 18.7 939  45.1 204 25724.1 4784.6  הכל-סך
  Monahan et al., 2001מתוך , מוצג באישור מיוחד: הערה

  

נבדקים שאובחנו בעלי סיכון , "נמוך-נמוך"קבוצת : בהצלבת שני המודלים נוצרו שתי קבוצות חשובות

בעלי כנבדקים שאובחנו בשני המודלים  ,"גבוה-גבוה"וקבוצת  ;נמוך להתנהגות אלימה בשני המודלים

 2.8%ה ראמ" נמוך- נמוך"קבוצת הסיכון ) א(בהקשר זה מעניין כי . סיכון גבוה להתנהגות אלימה

גבוה יותר מכל  True Positiveזהו אחוז . אלימות 64.2%מראה " גבוה- גבוה"אלימות וקבוצת הסיכון 

נמצא יתרון , כלומר. יותר מכל מודל לבדו גם הוא גבוה ,.83-עלה ל AUC-מדד ה) ב. (מודל לבדו

  .בצירוף שני מודלים

  

חמישה (נבנו חמישה עצי החלטה . בניית הכלי הסופי התבצעה על בסיס העיקרון של הצלבת מודלים

חמשת המודלים כללו רק משתנים מתוך . החלוקה החלה באמצעות משתנה אחר, שבכל אחד, )מודלים

" סיכון נמוך: "ביצוע בכל מודלעל פי כל נבדק סווג ". תקליניה משתנים הנגישים לסיטואצי"מערך 

לאחר מכן סוכמו הביצועים בכל . +)1(קודד " סיכון גבוה"ו, )0(קודד " בלתי מסווג" ,)-1(קודד 

הממצאים מהפרוצדורה הסופית המצרפת ממצאים  מובאים 12 בלוח. המודלים לקבוצות סיכון

   .מביצוע בחמישה מודלים

  

  חמש קבוצות סיכון להתנהגות אלימה: 12לוח 

  
  קבוצת סיכון

  טווח סכום הביצועים 
  בחמשת המודלים

  
N  

  נבדקים שהראו התנהגות  %
  שבועות 20אלימה בטווח של 

 3431.2  ומטה) - 3(1
 2487.7)- 2(או ) - 1(2
 18326.2  1או  30
 10255.9  3או  42
 6376.2  5או  54

  Monahan et al., 2001מתוך , מוצג באישור מיוחד: הערה
  

ומטה בסיכום הממצאים  3כוללת נבדקים שקיבלו ציון כללי של  1קבוצה , לוחכפי שניתן לראות ב

הם סווגו לפחות על פי שלושה מודלים שונים לקבוצה של סיכון , במילים אחרות. מחמשת המודלים

כוללת גם היא נבדקים עם  2קבוצה . תנהגות אלימהלה 1.2%קבוצה זו מראה הסתברות של . נמוך

קבוצת  ,5קבוצה , קצה השניב. 7.7%, סיכון נמוך עם הסתברות מעט גבוהה יותר להתנהגות אלימה

יה עם סיכון יהקבוצה השנ. להתנהגות אלימה 76.2%מראה הסתברות של  ,ביותר" סיכון הגבוה"ה
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 19.4%כלומר , נבדקים 183י מסווגים נותרו בקבוצת הבלת. להתנהגות אלימה 55.9%גבוה מראה 

  .מכלל הנבדקים

  

 ROC-השטח מתחת לעקומת ה. ממצאים אלו טובים יותר ללא ספק מכל המודלים שנסקרו עד עתה

נדגיש שוב כי שטח זה אינו מבטיח לנו ניבוי  .ממצאים קודמיםמגם הוא גבוה יותר  ,0.88-חושב ל

מים אלי( משתי הקבוצות דגימה מקרית של נבדק מכל אחתבהינתן , אלא, מהמקרים 88%מוצלח של 

מהמקרים שני  88%-ב, ובהינתן שאנו חוזרים על פעולה זו שוב ושוב פעמים רבות ,)ולא אלימים בפועל

גם על פי הפרוצדורה המצרפת  ,)אלימים או לא אלימים, דהיינו(באותה אבחנה יאובחנו  הנבדקים

  .חמישה מודלים שונים

  

בניגוד  .א: ICTחי הכלי טוענים למספר יתרונות של הצלבת מידע מחמישה מודלים של מפת, לסיכום

 :תוך שימוש בשני ספי החלטה ,לשלוש קבוצות סיכון חלקיםהנבדקים מת, למודלים קודמים שנסקרו

הכוללת את " בלתי מסווגים"וקבוצת  ,"סיכון גבוה"נבדקים בלהשני  ,"סיכון נמוך"נבדקים בלאחד 

בסופו של תהליך הצלבת המודלים מתקבלות חמש קבוצות סיכון עם . הנבדקים שלא סווגו

הגבוה ביותר (המודל מראה תוקף ניבוי גבוה במיוחד  .ב; הסתברויות שונות להתנהגות אלימה

ההערכה קצר  משך .ד ;ןאיויהוא כולל משתנים הנגישים לקלינאי בעת ביצוע ר .ג). שפורסם עד כה

 ;)HCR-20-וה PCL-SV/R-הלגבי דקות לעומת שעה עד שלוש שעות  15-כ(שאר הכלים זה של בהרבה מ

משקף טוב " עץ החלטה"קיימת טענה כי , לאור הקושי להטמיע מערכות אבחון אצל אנשי מקצוע .ה

הם קל יותר להשתמש ולכן אולי יהיה ל ,בו קלינאים חושבים על תהליך ההערכהשיותר את האופן 

  .במערכת מסוג זה

  

- פוסטוהוא העובדה שהוא מסתמך על מחקר  ,עומד חיסרון גדול, הברורים של הכלי יויתרונות עומתל

  .דיקטיבי אחד בלבד

  

 זוג-ידי בן-הערכה וניבוי של תקיפה על 2.2
נידונים בנפרד זוג -בן ידי-לניבוי של תקיפה עבאו /בהערכה ו ותאו הרשימות העוסק" כלים"ה

ת וסקהעDolan & Doyle ) (2000 בסקירה של, דוגמהל ,כך. מהסוגיה הכללית של התנהגות אלימה

היא ו, עובדה זו איננה מקרית. זוג-בתכלים העוסקים באלימות כלפי  בניבוי אלימות לא מוזכרים

של התנהגות ) אם כי חופפות(שונות  )Facets( תחֹוהנחה כי מדובר בשָט את ה ,ככל הנראה, משקפת

או /לא נעסוק בתאוריה של אלימות במשפחה ו, בדומה לפרק הקודם, נזכיר כי בפרק זה .אלימה

  .הערכה בלבדהי אלא בסקירה של כלֵ , אלימות כלפי נשים

  

ההבדל  .זוג-בתמספר הבדלים בין הכלים שנידונו בפרק הקודם לבין כלים המעריכים אלימות כלפי  יש

ההערכה  ,בפרק הקודם": אוכלוסיית הקריטריון"ל" אוכלוסיית המדגם"ן הראשון נוגע להבחנה בי

להערכת האלימות ומדידת  דהיינו העברת הכלי, ומדידת הקריטריון התבצעו על אותה אוכלוסייה

אלימות  תכאשר עוסקים בהערכ, לעומת זאת. יםיהאלימות התבצעו על מדגם של תוקפים פוטנציאל

, אוכלוסיות המדגם והקריטריון מורכבות מהנשים, מהמחקריםשבחלק מסתבר  זוג-בתכלפי 
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השאלה האם מעריכים את הקורבן או את . להן מעבירים את השאלוןש, הקורבנות הפוטנציאליים

כאשר הנשאל הוא , ראשית: התוקף איננה רק סמנטית ועלולה להשפיע על מספר היבטים של ההערכה

ואכן . תדירות ועוצמת האלימות, ורטות יותר לגבי סוגלשאול שאלות מפ אפשר, הקורבן ולא התוקפן

אופי , שנית. אנו מוצאים שאלות מפורטות יותר בסוגיה זו זוג-בתאלימות כלפי  יםהמעריכ כליםב

חשש  בעת הערכת התוקפן קיים .משפיע גם על סוג ההטיות העלולות להיווצר המוערכתאוכלוסייה ה

 ,Roehl & Guertin(ם את התלות בדיווח על אלימות קודמת ולכן קיים ניסיון לצמצ ,אלימות תמהסתר

 .)Campbell, 1986( 6כאשר הנתונים מתקבלים מהקורבן עולה חשש להכחשת האלימותד שובע ,)1998

  .נראה ניסיון מעניין להתמודד עם סוגיה זו ,DA2-ה, בכלי השני שנסקור

  

נובע גם הוא  זוג-בתיכים אלימות כלפי הבדל נוסף בין הכלים שנידונו בפרק הקודם לבין כלים המער

 .ים ולא מהתוקפיםיקורבנות פוטנציאלמהמוערכת מורכבת מקורבנות ו האוכלוסייהמהעובדה ש

, )פרק קודם" (האחראלימות כלפי "בניגוד להערכה כללית של , זוג-בנותבהערכת אלימות כלפי 

שה מכיוון שיש הטוענים כי הערכה נקודה זו רגי. הקורבן והיחסים עמו הם חלק בלתי נפרד מההערכה

של  ולשדר מסר המפחית מאחריות העלול" דפוס יחסים המוביל לאלימות"של  ,דוגמהל, של הקורבן

ה לטיפול בסקירה זו לא נתפנֶ . הזוג-או הטלת האחריות על בת" האשמה"אף , במובלע, התוקף ואולי

אלא גם בקורבן ובדפוס היחסים , בתוקפןהעובדה כי ההערכה איננה מתמקדת רק . בסוגיה עדינה זו

אנו מוצאים פריט  SARA-ב ,דוגמהל ,כך .ללא ספק מרחיבה את סוג השאלות שניתן לשאול, ניהםיב

פריט השואל לגבי  DA2-וב .המוכה הזוג-בן ידי-לשל האלימות ע הסתרה/מידת ההכחשההבוחן את 

  .ניסיון אובדני של האישה

  

נוגע גם הוא להבדלים  זוג-בתאלימות כלפי  תכללית לבין הערכ אלימות תהבדל שלישי בין הערכ

אין סיבה להניח כי מדובר באותה אוכלוסייה , גם כאשר הנבדק הוא התוקף .באוכלוסייה הנבדקת

מתבצע  זוג-בנותבעוד שקיימת אפשרות סבירה שחלק ממקרי האלימות כלפי  .שנידונה בפרק הקודם

כי שתי האוכלוסיות  להניחניתן , יםיקרימינל-יםיים פסיכיאטרים או חוליחולים פסיכיאטר ידי-לע

היסטוריה של התעללות , כגון שימוש בחומרים ממכרים(ים הרלוונטיים להערכה משתנשונות ב

  ).היסטוריה של מעצרים על רקע התנהגות אלימה ועוד, היסטוריה של אשפוזים, במשפחה

  

  הוצאו מהסקירה/כלים שהוכנסו. א
או תוקף מקביל  ,)מערך פרדיקטיבי(סקירה רק מחקרים שבדקו תוקף ניבוי ב כללוהקודם נכמו בפרק 

לגביהם נבדק רק קשר שלא נכללו כלים  ).דיקטיבי-מערך פוסט - ביצוע קריטריון בהווה או בעבר(

עדויות  ותקיימ, בין עשרות הכלים הקיימים). תוקף מבנה(כלים אחרים הבודקים התנהגות אובדנית ל

  ): Hart, 2003; Roehl & Guertin, 1998(מקביל רק לגבי שניים /וקף ניבויעל ת

)1 ((Kropp et al., 1994,1995,1998) (Spousal Assault Risk Assessment) SARA;  

)2 (DA2/DAS2 (Danger Assessment) (Campbell, 1986).  

                                                   
אלא בסוג  ,)שתיהן בכיוון הפחתה של ההתנהגות האלימה(בדוגמה זו אין הכוונה לכיוון שונה של ההטיה    6

  .שונה של הטיה
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אולם הם , ימנותעל תוקף ומה נתוניםשאין בהם  נציין שלושה כלים נוספים, לפני שנפנה לכלים אלו

  :(Campbell, 2000)מתבצע לגביהם  מחקר פרדיקטיביו, נמצאים בשימוש קליני נרחב

)1 (DVSI (Domestic Violence Screening Instrument) ;  

)2 (Kingston Screening Instrument for Domestic Violence ;  

)3 (Mosaic-20 .  

  

הוא כלי אקטוארי להערכת הסיכון לאלימות  DVSI (Domestic Violence Screening Instrument)-ה )1(

 ,השאלות כוללת גורמי סיכון. דרגות 3-2לכל אחת סולם בן , שאלות 12הוא כולל . זוג-כלפי בת חוזרת

מצב , שימוש בנשק, טיפול קודם באלימות במשפחה, מעצרים, כגון אלימות קודמת מחוץ למשפחה

סיכון גבוה יותר לאלימות יש  ,30-קרוב יותר לשהציון ככל : 30-ל 0הציון הכללי נע בין . 'תעסוקתי וכו

  .חוזרת

  

כלי אקטוארי להערכת הוא  K-SID (Kingston Screening Instrument for Domestic Violence)-ה )2(

. ב). Poverty Chart(תרשים של מצב כלכלי . א: הוא כולל שלושה חלקים .זוג-בתסיכון לאלימות כלפי 

אלימות , שימוש בסמים, גיל: עשרה גורמי סיכון בהם. ג ;של האלימות אינדקס למידת החומרה

  .מצב משפחתי ותעסוקה, במשפחת המקור של הקורבן

  

הוא כולל . ריתהב-צותבאר זוג-בנותמקרי רצח של  4,000סס על ניתוח של מעל מבו Mosaic-20-ה )3(

, בין היתר ,כולל ,אולם ,תוכן השאלות איננו מפורסם". עץ החלטה"פריטים אשר מועברים כ 48

התשובות . צורך בשליטה ועוד, קנאה, הפרה של צווי משפט, תדירות האלימות, התעללות קודמת

המתאר עד כמה הקורבן  10עד  1-מ ציון. א: יםיומנפיקות שני ציונים כלל) לא פורסם כיצד(מחושבות 

המעריך עד כמה הציון  ,200עד  1-ציון מ. ב ;זוג-בןידי - להפוטנציאלי דומה לקורבן הממוצע שנרצח ע

  . הראשון מבוסס לאור המידע הזמין בעת ההערכה

  

 )SARA (Spousal Assault Risk Assessment) )Kropp et al., 1999a,b; Kropp & Hart, 2000 .ב
  תיאור

. לביצוע ההערכה) Checklist" (רשימת פריטים"מוגדרת כ SARA-ה ,HCR-20-ול PCL-בדומה ל

או  ,ומתוך תיעוד בתיק אישילמחצה איון מובנה יגורמי סיכון המתקבלים מתוך ר 20הרשימה כוללת 

" אלימות כללית"סיכון מעריכים המחצית מגורמי . הבוחן ו שלרשותבנמצאים אם הם , דוחותמ

ברשימת גורמי , לוחכפי שניתן לראות ב). 13 לוח" (הזוג-אלימות כלפי בת"ומחציתם ספציפיים ל

אלימות ", "כלפי בן משפחהבעבר אלימות "כגון  ,ניתן למצוא משתנים" אלימות כללית"הסיכון ל

" בעיות בתעסוקה", "בעיות ביחסים", "של צווי הרחקה בעברהפרה ", "כלפי זרים או מכריםבעבר 

כגון  ,ניתן למצוא משתנים זוג-בתסיכון הספציפיים לתקיפת הבקבוצת גורמי ". שימוש בחומרים"ו

עשרת גורמי הסיכון המתייחסים ". איום ברצח"ו" שימוש בנשק" ,"תקיפה מינית", "תקיפה פיזית"

: תנים המתייחסים לאלימות שהתרחשה בסמוך להערכההזוג כוללים שלושה מש-לאלימות כלפי בת



  34

על איש ". הפרה של צווי הרחקה"ו" שימוש בנשק ואיום ברצח", "תקיפה חמורה או תקיפה מינית"

- 2-בינוני ו-1, נמוך-0(ובאיזו מידת חומרה , קייםהוא האם , המקצוע להחליט לגבי כל גורם סיכון

   .40-ל 0-הציון הכללי נע מ). גבוה

  

 Roehl( ריתהב-צותמקובלות כיום בבתי משפט במדינות קולורדו וורמונט באר SARA-ות של ההערכה

& Guertin, 2000.(  

  

  .זוג-בנותם של יתוקפים פוטנציאלי: עליה נבדק הכלישהאוכלוסייה 

  

  .אין הגבלה על סוג אנשי מקצוע שיכולים לקבל הדרכה ולהשתמש בכלי: העברת הכלי

  

  .דקות 20-15: זמן העברה

  

  תוקף

בדקו את ) Heckert & Gondolf, 2002(ופרדיקטיבי ) Kropp & Hart, 2000(דיקטיבי -פוסט, שני מחקרים

 2,681בדקו אוכלוסייה של ) SARA )Whittemore & Kropp, 2002 .(Kropp & Hart )2000 -התוקף של ה

  ).Probation(נבדקים בתקופת מבחן  1,671-אסירים ו 1,010מתוכם  ,איש

  

  :דיקטיבי בשלושה אופנים-טנבדק במערך פוס, הזוג- כלומר הקשר לאלימות כלפי בת, הכלי תוקף

אסירים ללא לבין , זוג-בתהתבצעה השוואה בין אסירים בעלי היסטוריה של אלימות כלפי  )1(

-ו dt=1.5 - בשתי הקבוצות SARA-ונמצא הבדל מובהק בין הציון הסופי של ה ,היסטוריה כזו

0.85.=AUCt.   

זוג אשר לאחר תכנית טיפולית חזרו להראות -בני" (רצידיוויסטים"השוואה בין אוכלוסיית  נערכה )2(

זוג שלאחר תכנית טיפולית לא -בני" (דיוויסטיםישאינם רצ"ו ,)הזוג-התנהגות אלימה כלפי בת

. בהשוואה זו לא נמצא הבדל מובהק בציון הכללי של הרשימה). הזוג-חזרו להיות אלימים כלפי בת

- ו dt=0.59): זוג-בתהספציפיים לאלימות כלפי (המדדים בחלק השני  לגביבדל מובהק נמצא ה

AUC=0.66 . 

בינוני ", "סיכון גבוה: "לשלוש קטגוריות SARA-ביצוע בעל פי בניתוח מעט שונה חולקו הנבדקים  )3(

 Cohen's :זם נמצא בינוניידיווילבין הקריטריון לרצ SARA-על פי ה סיווגהקשר בין ה". נמוך"ו

d=0.76 ,AUC=O.70  )Kropp & Hart, 2000.( 

 

 Heckert & Gondolf)2002 ( גברים הנמצאים בתכנית שיקום בעקבות התנהגות אלימה ונשים  804בדקו

 החוקרים דיווחו על. חודשים 15הבדיקה התבצעה במערך פרדיקטיבי לאחר . םזוג-בנותכלפי 

Sensitivity=43% ו-False Positive=27% )ולכן אין , א התקבלו נתונים על ממוצעים וסטיות תקןל

  ).נתונים לגבי שטח מתחת לעקומה וגודל אפקט
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  DA2/DAS2 (Danger Assessment)7 (Campbell, 1986). ג
את דרגת  שייך לקבוצה של כלים אשר נועדו להעריךהוא ו 1986-ב Campbell ידי-עלפותח  DA-ה

 ,בהם קיימת סכנת חייםשהיא זיהוי המקרים כלי זה  תמטר. זוגה- בן הסיכון של אישה להירצח בידי

בסס על מספר התהפיתוח של הרשימה . SARA-במקרה של ה זוג-בתלעומת זיהוי אלימות כלפי 

  .זוג-בני ידי-עלדיקטיביים של רצח או פציעה קשה -מחקרים פוסט

  

  תיאור

אלימות בקרב השמטרתה להפחית את הכחשת  ,החלק הראשון של המבחן כולל מעין הקדמה לשאלון

ימים או , והיא מתבקשת לסמן בקירוב) חודשים אחרונים 12(לנבדקת מוצג לוח שנה : הנבדקות

 1-חומרת האלימות על סולם מהנבדקת מתבקשת לסמן את , בנוסף. בהן בן הזוג תקף אותהשתקופות 

שאלות  15החלק השני כולל  8.)שגרם פציעה שימוש בנשק 5-ו ,ללא פצע פיזי, סטירה, דחיפה -  1( 5עד 

  .זוג-בן בידיהמייצגות גורמי סיכון הקשורים לרצח ) 13 לוחראו " (לא/כן"

  

ככל : אולם לא קיים סף החלטה על רמת סיכון גבוהה, "כן"חיבור תגובות ה ידי-עלמקודד  DA2-ה

  .הזוג-כך גובר הסיכון לרצח בת ,15-שהציון קרוב יותר ל

  

דרך כלל נשים ב(ים לאלימות קשה מבני זוגן יקורבנות פוטנציאל: עליה נבדק הכלישאוכלוסייה ה

  ).השאלון החשופות לאלימות בתקופה שבה ענו על

  

  .אין הגבלה על סוג אנשי מקצוע היכולים לקבל הדרכה ולהשתמש בכלי: העברת הכלי

  

  .דקות 20-15: זמן העברה

  

  תוקף

 ;Campbell et al., 2003; Weisz, Tolman & Saunders, 2000(ים דיקטיבי-שלושה מחקרים פוסט

Goodman,2000 ( ומחקר פרדיקטיבי)Heckert & Gondolf, 2002 (בדקו את תוקף הניבוי של ה-DA2 

  ).12 לוח(

  

Campbell 343זוגן וקבוצת ביקורת של -בני ידי-עלקרובים של נשים שנרצחו  220בדקו ) 2003(אחרים ו 

מכל אזור  .ריתהב-צותערים באר 11-המחקר התבצע ב. הזוג-דיווחו על התעללות מצד בןנשים אשר 

עקומה של לעל שטח מתחת  יםמדווחואחרים  Campbell. מספר הנבדקות לפינבחרה קבוצת ביקורת 

AUC=0.90.   

  

                                                   
 .Danger Assessment Scale-לפעמים מופיע כ 7
8 Campbell  על הפריט " לא"לאו את השאלון ללא ההקדמה ודיווחו ימהנשים שמ 38%כי  יםמדווחואחרים

  .הקדמההלאחר " כן"שינו את עמדתן ודיווחו , "זוגן-יה בתדירות ובעוצמה של אלימות בןיעל" על ששאל
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Heckert & Gondolf )2002 ( יםחודש 15גברים הנמצאים בתכנית שיקום למשך זוג של -בנות 804בדקו .

לצערנו לא התאפשרה העברת נתונים ( 33%של  False Positive-ו 66%הם מדווחים על רגישות של 

  ).לחישוב גודל אפקט ושטח מתחת לעקומה

  

Weisz עדר יכולת ניבוי כאשר הימדווחים על ה) 2000( אחריםו-DA  גברים  זוג של-בנות 177נבדק על

  .זוג-בתשהורשעו בבית משפט על התנהגות אלימה כלפי 

  

  סיכום ממצאים , DA2: 13לוח 

 dt  AUCtמקורN  זמןאוכלוסייהשם
Campbell et 
al., 2003 

 דיקטיבי-פוסט

זוגן  -ידי בני- נשים שנרצחו על
ונשים הסובלות מהתעללות של 

  .זוג-בן

  220: נרצחו 
  343: בקרה

  0.90 

Goodman et 
al., 2000  

דיקטיבי-פוסט

נשים שפנו לעזרה בעקבות 
 .הזוג- אלימות מצד בני

 92 adjusted odds=4,18 
)p<0.05( 

  

Heckert & 
Gondolf, 2002  

  פרדיקטיבי

נשים של גברים הנמצאים 
בתכנית שיקום בעקבות 

  .זוג-התנהגות אלימה כלפי בנות

15 
 חודשים

804 Sensitivity=.66% 
False Positive=33%

  

Weisz et al., 
2000 

 דיקטיבי-פוסט

גברים שהורשעו בבית נשים של 
משפט בעקבות התנהגות אלימה 

  .ונמצאים בתכנית שיקום

  177 R2=0.09 
F=1.39 

0.170.50 

  

  השוואה בין תוכן הפריטים בשני הכלים . ד
אנו מוצאים פריטים מקבילים ) 14 לוחראו ( DA2-וה SARA-ה, בין פריטים של שני הכלים בהשוואה

 .ב; "בעיות בעבודה"מנוסח כ SARA-ב": אבטלה" .א :המתייחסים לשמונה גורמי סיכון

מחשבות " .ג ;רוט לגבי התמכרות לאלכוהול או לסמים אחריםיפ יש DA2-ב": התמכרות"

מפורט  DA2-ב": אלימות בעבר" .ד ;מפורט גם לגבי התוקף וגם לגבי המתלוננת DA2-ב: "אובדניות

; "הזוג-איום להזיק לילדי בת"ו" הזוג-די בתאלימות כלפי יל", "ריוןיהכאה בזמן ה", "ניסיון חניקה"ל

 .ז ;"תקיפה מינית" .ו ;"קנאה אלימה"כ DA2-ב, "קנאה מינית"מנוסח כ SARA-ב": קנאה" .ה

איום בכלי " DA2-ב ;"איום חמור"או , "איום באמצעות כלי נשק"מנוסח כ SARA-ב": איומי רצח"

הסלמה " .ח ;"?שמסוגל להרוג אותך האם את מאמינה: "הזוג- ושאלה לבת ,"איום להרוג", "נשק

  ".לאחרונה בתדירות ובחומרה של תקיפות

  

היתרון שלהם ביחס לשאר הוא שהם . זוג- שני הכלים שנסקרו כאן בודקים התנהגות אלימה כלפי בת

על שניהם יש מחקר מועט יותר בהשוואה למחקר על הכלים . נתמכים במחקר התומך בתוקף שלהם

-ה, הכלי השני. קרימינליות-אזרחיות ופסיכיאטריות-וסיות פסיכיאטריותשנידונו בהקשר של אוכל

DA2 , קריטריון  .המהווה סכנת חייםספציפי יותר ומתייחס לקריטריון של רצח או של פגיעה קטלנית

השוואה בין הכלים ביחס . ולכן קשה להשוות ביניהם, SARA-מוכל בתוך הקריטריון של ה הז

  .בישראל תתבצע בדיוןלאוכלוסיית המטרה לשימוש 
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  DA2 (Campbell et al., 1986, 2003)-וב, SARA (Kropp et al., 1994)-השוואה בין פריטים ב: 14לוח 

DA22 SARA1 

 Past assault of family member 
 Past assault of strangers or acquaintance 

 
Past violation of conditional release or community 
     supervision 

 Recent relationship problems 
Is he unemployed? Recent employment problem 

 
Victim of and /or witness to family violence as a child 
     or adolescent 

Does he use drugs? Recent substance dependence 

Does he drink almost every day? 
Have you ever threatened or try to commit  
      suicide? 

 
Recent suicidal or homicidal ideation 

Have he ever threatened or try to commit 
      suicide? 
 Recent psychotic and or manic symptoms 

 
Personality disorder with anger, impulsivity or  
     behavioral instability 

Ever try to choke you?  
 
Past physical assault 

Have you ever been beaten by him while  
      you were pregnant? 
Is he violent toward your children? 

Does he threaten to harm your children? 

Has he ever forced you to have sex when 
      you did not wish to do so? 

Past sexual assault 
 

Is he violently and constantly jealous of  
      you 

Sexual jealousy 

Weapon threat  
Past use of weapons and/or credible threats of death 
     recent use of weapons and /or credible threats of  
     death 

Does he threat to kill you? And/or do you 
      believe he is capable of killing you? 

Frequency of physical violence increase 
      over the past year.  

Recent escalation in frequency or severity of assault Severity of physical violence increase over  
      the past year. 
 Past violation of "no contact" orders 

 
Extreme minimization or denial of spousal assault  
     history 

 Attitudes that support or condone spousal assault 
 Sexual assault (most recent incident) 
 Recent violation of "no contact" order 

Does he own a gun?  
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DA22 SARA1 

Does he control most or all of your daily 
      activities? 

 

Does he follow or spy on you? Leave 
      notes? Destroy property? Call when 
      you don’t want him to? 

 

Have you left him during the past year?  

Do you have a child that is not his?  
Do you have another (different) intimate 
      partner? 

 

   .Kropp P.Rמוצג באישור מיוחד של    1

  C.J.  Campbellמוצג באישור מיוחד של   2
  

  זוג בישראל-הערכת התנהגות אלימה כלפי בת 2.3
איסוף . בסעיף זה נתרכז בשימוש שנעשה בכלים להערכת מסוכנות להתנהגות אלימה בישראל

 חולים-בתישירות בתי הסוהר ו, מהמשטרהתחום ּבַ הנתונים נעשה מתוך ראיונות עם אנשי מפתח 

זאת משום שנעשה שימוש מצומצם מאוד בכלים , שסעיף זה קצר במיוחד יש לציין. פסיכיאטריים

רק במשטרת ישראל ובמשרד הרווחה , למעשה. החלטה בישראל-ככלים תומכי, צהאקטואריים למח

מהראיונות . יידון בהמשךשימוש ש ,בשלבים מתקדמים של פיתוח יםאשר נמצא םנעשה שימוש בכלי

אינטואיטיבית על סמך ניסיונו של איש " הערכה קלינית"התקבל הרושם כי ברוב המקרים מתבצעת 

: קשיים תקציביים. א: סיבות מרכזיות לשימוש המועט בכלים מובנים עלו שתי, בנוסף. המקצוע

בחלק . ב. כמו גם מחקר והכשרת בעלי מקצוע לשימוש בו דורשים מימון מתאים, פיתוח כלי

שמקורה הן בהכשרה של אנשי מקצוע אשר לא  ,מהמקרים קיימת התנגדות לשימוש בכלי מובנה

הנחה שתוקף הכלים לא מספק ולכן ההשקעה /בטענה והן, הורגלו לשימוש בפרוצדורות מובנות

  .בשימוש בהם לא כדאית

  

 "מיובאים"שימוש בכלים . א
חיסכון במשאבים : להערכת התנהגות אלימה" מיובאים"יש שני יתרונות בולטים לשימוש בכלים 

חסרונות יש " מיובא"לשימוש בכלי , עם זאת. מחקרים התומכים בתוקף ובמהימנותובפיתוח הכלי 

לעניין זה משמעות . שיעור התחלתי שונה של אלימות באוכלוסייה משפיע על תוקף הכלי .א: בולטים

כלומר (שיעור אלימות בסיסי גבוה יותר מאשר בישראל יש שם , מיוחדת ביבוא כלים מצפון אמריקה

ל נבחרו "גורמי הסיכון הכלולים בכלים שפותחו בחו .ב ;)יהיו פחות טובים הכלים ים שלביצועשה צפוי

או מקיף גורמי סיכון /אשר איננו בהכרח מתאים ו ,מתוך הבנה של אלימות בקונטקסט מסוים

שירות צבאי , ארץ מוצא, דת ודתיות, הגירה/יהיהשפעה של על, דוגמהל. במציאות הישראלית

 .כולם עלולים לקבל ביטוי שונה בארץ, ומשתנים נוספים
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סטנדרטיזציה ותיקוף של  לא ידוע על ביצוע הנוכחיתעל פי המידע שנאסף במהלך סקירת הספרות 

 PCL-R-ב מוגבל ביותרנעשה בעבר שימוש . כל כלי אחר שפותח מחוץ לישראלשל הכלים שנסקרו או 

בשל  ,לישראל) סטנדרטיזציה ותיקוף(אולם לא נעשתה התאמה , רות בתי הסוהריבש VRAG-וב

  .מגבלות תקציביות

 

   2003, ר מיכל מורג"ד(משטרת ישראל  -זוג -לאלימות בין בניכלי להערכת מסוכנות . ב
  )תכתובת אישית

לא (ונים שאת ההערכה יכולים לבצע אנשי מקצוע . זוג-הכלי נועד להעריך מסוכנות לאלימות בין בני

בשלב  ,כן-וכמו ;ציין כי לא פורסמו נתונים לגבי מהימנות ותוקף הכלייש ל). רק מתחום בריאות הנפש

  .גם הפריטים והכלי עצמו אינם נמסרים לגורמים חיצוניים ,זה

  

מאפייני מעגל " .2 ;"מאפיינים ביוגרפיים" .1 :הכולל ,"אקטוארי"מפתחיו ככלי  ידי-עלהכלי מוגדר 

מאפייני , הימצאות כלי נשק, מאפייני עברת האיומים, מאפייני עברת התקיפה - "האלימות הספציפי

לכל פריט נקבע משקל ". היסטוריה של הערכת מסוכנות בעבר" .3; געתהחשוד והיחס בין החשוד לנפ

הכלי נמצא בשלבים סופיים  .הפריטים המשוקלליםחישוב סכום  ידי-חושב עלוהמדד הכללי מ, יחסי

  .הכלי מיושם דרך קבע בשתי תחנות משטרה ,דוחה תבעת כתיב. של תיקוף פרדיקטיבי

  

 2003, ר אורלי אינס"ד(משרד הרווחה  -זוג -יכלי להערכת מסוכנות לאלימות בין בנ. ג
  )תכתובת אישית

להערכת מסוכנות לאלימות כלפי , משרד הרווחה בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה ידי-עלהכלי פותח 

גם  ,בשלב זה ,כן-וכמו ,לא פורסמו נתונים לגבי מהימנות ותוקף הכלי, כמו במקרה הקודם. זוג-בנות

יקטיבי אל מול ד-הכלי תוקף באופן פוסט. הפריטים והכלי עצמו אינם נמסרים לגורמים חיצוניים

נציין כי הגדרת  .מרצח ועד תקיפה קלה ללא פגיעה -סוגי תקיפה  הארבע בגיןעות בבית משפט ָש ְר הַ 

ד לשיטות בניגו(עלולה להיות בעלת הטיות ספציפיות לשיטה זו " הכרעת בית משפט"המשתנה התלוי כ

   9).סטנדרטיות יותר של איסוף מידע דרך ראיונות ושאלונים

  

  דיון  2.4
 .סק בפרוצדורות המעריכות התנהגות אלימה כלפי האחרוע, 2פרק , נזכיר כי חלק זה של הסקירה

 סעיף :שני הסעיפים הראשונים נעשתה על בסיס החלוקה המסורתית המקובלת בספרותבהחלוקה 

אזרחיות -המעריכים התנהגות אלימה בקרב אוכלוסיות פסיכיאטריותעסק בכלים  2.1

בדיון . זוג-בתכלפי  אלימה בשני כלים להערכת התנהגות עסק 2.2סעיף ו; קרימינליות-ופסיכיאטריות

יישומים של שלושה לבשני סעיפים אלה ננסה לבדוק האם וכיצד ניתן ליישם את המידע שהצטבר 

על אשפוז  החלטה-תומךכלי . א: נו בתחילת הסקירהידי-עלגדרו התנהגות אלימה כלפי האחר שהו

                                                   
  .אלא שסוג ההטיות עלול להיות שונה, הטיותמשפט יש יותר מול הרשעות בתי אל אין הכוונה כי לבדיקה    9
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על  החלטה-תומךכלי . ג ;ואו שלילת החזקת נשק רישיוןלגבי מתן  החלטה-תומךכלי . ב ;כפוי

 מהכליםלו יננסה לבדוק א, במילים אחרות. הזוג-התערבות במשפחה נוכח סיכון לאלימות כלפי בת

 נערך הכליבחשבון שגם אם המחקר על  הביאיש ל. האלים יישומשלושה מתאימות ל, לעיל שנסקרו

תנאי "הלכה למעשה ב םמיוש הכליהתאמה כאשר -תמיד קיים חשש לאי, בתנאים אופטימליים

 בעלתבאוכלוסייה  ,בתרבות אחרת נערךעל אחת כמה וכמה כאשר השימוש והמחקר בכלים ". אמת

  .בסיסי שונהאלימות שיעור במאפיינים שונים ו

  

תרבות (אלי היו מתבצעים מחקרים הבודקים את תוקפו של הכלי בקונטקסט הספציפי יאידמצב ב

בישראל הכלי היה , אשפוז כפוי במקרה של, דוגמהל .בו אנו מבקשים ליישמוש) אוכלוסייה ומטרה

לבצע  יהיה צורךברוב המקרים . נבדק באוכלוסייה הנמצאת בהערכה פסיכיאטרית לגבי אשפוז כפוי

לנסות ולהתאים את . א: התאמה יכולה להתבצע בשני אופנים. התאמה של הכלי לאוכלוסייה בישראל

. ב ;ותנשמר) 'סקאלות וכו, גורמים ,דוגמהל(לבדוק שהתכונות הפסיכומטריות שלו ; הכלי לישראל

אין , ו אזא). תוך ציון העובדה ושמירה על זכויות יוצרים(להשתמש בחלק מהשאלות כבסיס לכלי חדש 

תיקוף  -במקרה שלנו ו ,ת ליישומואלא רק בבדיקת הרלוונטיּו, צורך בבדיקת כל התכונות של הכלי

  .הכלי ובדיקת מהימנות

  

לא נמצאו מבחנים  ,נשק רישיוןאשפוז כפוי ובדיקה לשם מתן , בנוגע לשני היישומים הראשונים

בעניין זה . ה ליישום המבוקשתאיממהאוכלוסייה  בשבילאו  ,שפותחו או נבדקו בקונטקסט הספציפי

היא לבדוק את התנהגות , אם כן, המטרה. נעסוק ביתר פירוט בדיון בכל אחד מהיישומים בנפרד

  .סיטואציות קרובות ככל האפשר ליישומים המבוקשיםבהכלים באוכלוסיות ו

  

מטרת  :וכחיתשל הסקירה הנ יהומגבלות ותיהנחזור ונדגיש את מטר, לפני שנעבור לסיכום הממצאים

ניבוי של התנהגות אלימה כלפי לתמונה עדכנית על הכלים השונים להערכה או  לתתהסקירה היא 

והאם  ,או לנבא התנהגות אלימה/להעריך ו רצויהסקירה הנוכחית לא עסקה כלל בסוגיה האם . האחר

פים שלא זהו נושא נפרד הכולל שיקולים רבים נוס. להשתמש בפרוצדורה מובנית למטרה זונכון 

הן ו ,עמדות שתמכו בשימוש בכלי מובנההן חשוב לציין שבמהלך הראיונות שהתבצעו עלו . נידונו

  .עמדות שהסתייגו מכך
  

  החלטה על אשפוז כפוי-הערכת מסוכנות להתנהגות אלימה ככלי תומך. א
- בעת אשפוז כפוי היא אוכלוסייה פסיכיאטרית החלטה-תומךשל כלי כ מואוכלוסיית המטרה ליישו

, כפי שהוזכר לעיל. בתהליך הערכה על אשפוז כפוי, לפני האשפוז) 1.3בסעיף ' ו סעיף -תתראו (אזרחית 

בוצעו בעת , אזרחיות-רוב המחקרים שבוצעו על אוכלוסיות פסיכיאטריות ,לא נבדקה אוכלוסייה כזו

בחירה זו טבעית משום שהיא . במהלך השיקום בקהילה ,או אחריו) כפוי ושאינו כפוי(האשפוז 

לבדוק את אוכלוסיית  כדינזכור ש. מאפשרת בקרה רבה יותר על המדגם וקלה וזולה יותר לביצוע

 אתעובדה העלולה לסרבל ולהקשות , ך לעקוב גם אחר נבדקים שהוחלט שלא לאשפזםיצר, המטרה

  .המדידה
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במשתנים הרלוונטיים להתנהגות  שונהז כפוי עלולה להיות נבדקים לפני החלטה על אשפו תאוכלוסיי

ניתן לצפות כי במדגם של , דוגמהל. מנבדקים הנמצאים באשפוז או שכבר השתחררו לקהילה, אלימה

האדם נבדקים המועמדים לאשפוז כפוי קיים שיעור בסיסי גבוה יותר של אלימות כלפי האחר או כלפי 

, בנוסף. ת של מאושפזים בכפייה ומאושפזים באופן וולונטרימאשר בקרב אוכלוסייה מעורב ,ועצמ

מקורות תמיכה ותחושת אין מוצא , תחושת חוסר אונים, כגון טיפול וטיפול תרופתי ,משתנים

נבדקים לפני אשפוז : עלולים להבדיל בין שתי קבוצותוהם , רלוונטיים לקריטריון התנהגות אלימה

דברים אלו צריכים להילקח בחשבון בבואנו . נטרי או כפויולווכפוי ונבדקים בזמן ולאחר אשפוז 

  .להסיק מאוכלוסיית המחקר לאוכלוסיית המטרה
  

אזרחיים אשר נבדקו בזמן האשפוז קיימים נתוני תוקף בגרסה -יםיבאוכלוסיות של חולים פסיכיאטר

ממוצע משוקלל של (נמוך  לשני הכלים נמצא תוקף; HCR-20-וב PCL-SV-החדשה של ה

MAUC=0.60/0.61 כאשר נבדקה אוכלוסייה פסיכיאטרית). 14 לוחראו  ,על פני שלושה מחקרים -

 3ממוצע משוקלל של : HCR-20-לנמצא תוקף בינוני עם יתרון מסוים , אזרחית ששוחררה לקהילה

- ל 0.73-ו 0.69נבדקים הראה שטחים מתחת העקומה בסדר גודל של  573 להכ-ךסב מחקרים שכללו

PCL-SV לו-HCR-20 בהתאמה.  
  

יותר מאוכלוסיית המטרה במשתנים " רחוקה"הם אוכלוסייה " יםיקרימינל-פסיכיאטריים"חולים 

בבדיקה של הערכת האלימות בתוך המוסד נמצא , קרימינליים-חולים פסיכיאטרייםל. הרלוונטיים

, PCL-R-לו HCR-20-לו PCL-SV-ל ,MAUC=0.70- ו MAUC 0.74=MAUC=0.67ממוצע שטחים 

- ו MAUC=0.71של  נמצא ממוצע שטחים ,אלימות לאחר השחרור לקהילהלגבי . בהתאמה

0.72=MAUC, ל-PCL-SV לו-HCR-20, בהתאמה.  

  

 AUC-טווח ה; ממוצע AUC(סיכום ניבוי התנהגות אלימה בקרב אוכלוסייה פסיכיאטרית : 15לוח 
  )כל הנבדקים במחקרים שבוצעו-מספר המחקרים שבוצעו וסך, שבוצע

 MacArthur VRAS HCR-20 PCL-SV PCL-R  לוסייהאוכ
אזרחיים -חולים פסיכיאטריים
  לאחר שחרור לקהילה

  
 

AUC=.88  
  מחקר אחד

n(TOT)=939 
 

MAUC=.73 
  77-70טווח 

 מחקרים 3 
n(TOT)=573 

MAUC=.69 
  77-65טווח 

 מחקרים 3 
n(TOT)=573 

  

  בזמן האשפוז םחולים פסיכיאטריי
  
  
 

 
MAUC=.61 

  65-57טווח 
  מחקרים  3

n(TOT)= 534  

MAUC=.60 
  63-56טווח 

 מחקרים 3
n(TOT)=534  

 

  קרימינליים-יםיחולים פסיכיאטר
  יה במוסדיבזמן שה

  
  

 
MAUC=.74 

  80-72טווח 
 מחקרים 3

n(TOT)=219  

MAUC=.67 
  70-64טווח 

 מחקרים 3
n(TOT)=219 

MAUC=.70 
  75-64טווח 

 מחקרים 3
n(TOT)=1239  

  קרימינליים-יםיחולים פסיכיאטר
  בקהילה

  
 

MAUC=.72 
  57-80טווח 

 מחקרים 3
n(TOT)=561 

MAUC=.71 
  77-66טווח 

 מחקרים 2
n(TOT)=157 

 

  



  42

סיכון "ו, "סיכון נמוך("הן בעובדה שנעשה שימוש בשני ספי החלטה  ,הוא מבחן מעט שונה VRAS-ה

: נזכיר כי המבחן ממיין את הנבדקים לחמש קבוצות. והן בשיטות החישוב של המדד הסופי ,")גבוה

שתי ב". יםסווגבלתי מ"וקבוצה של " סיכון נמוך"שתי קבוצות ב, "סיכון גבוה"שתי קבוצות ב

 1%" סיכון נמוך"קבוצות בב. מהנבדקים הראו התנהגות אלימה 76%-ו 56% "סיכון גבוה"הקבוצות ב

  . התנהגות אלימה הראו 8%-ו

  

 VRAS-ה. PCL-R-וה PCL-SV-מאשר הבמקצת מראה באופן עקבי תוקף גבוה יותר  HCR-ה ,םוכיסל

, )AUC=.88(הוא מראה תוקף גבוה יותר מאחרים ו, אחד הכלים המתוחכמים שפותחו ,ללא ספק ,הוא

 PSL-SV-של הדקות לעומת כשעה  15(ולוקח זמן מועט יותר להעברה , קלסיפיקציה מורכבת יותר

התבצע רק  .א: שני חסרונות מרכזיים VRAS-ל ,למרות כל אלו). HCR-20-מינימום של שעה לגבי הו

בחודשים הקרובים אמורים להתפרסם , כפי שצוין. אין נתונים ממערך פרדיקטיבי .ב. מחקר אחד

  .ממצאים ראשונים ממחקר פרדיקטיבי

  

  החלטה על מתן רישיון נשק-תומךהערכת מסוכנות להתנהגות אלימה ככלי . ב
בטיפול  ,או שהיו ,הם נמצאיםהמטרה היא הערכת התנהגות אלימה בקרב אנשים שהצהירו ש, כאמור

בעוד שקיים ויכוח האם אוכלוסייה הנמצאת . נשק רישיוןומבקשים  ,או פסיכיאטרי/פסיכולוגי ו

מכירים נתונים איננו , בטיפול פסיכיאטרי אלימה יותר מאוכלוסייה שאיננה בטיפול פסיכיאטרי

אין הכוונה כי לא . המציעים קשר בין אוכלוסייה הנמצאת בטיפול פסיכולוגי לבין מועדות לאלימות

כי אין עדויות לכך שאחוז , אלא, בטיפול פסיכולוגינמצא אחוז מסוים של אנשים אלימים הנמצאים 

טיפול "בהקשר זה השימוש במונחים . אנשים שאינם נמצאים בטיפולאחוז הזה גבוה יותר מ

אלא בין שתי קבוצות של , לא להבחין בין שני סוגי טיפול, נועד" טיפול פסיכיאטרי"ו" פסיכולוגי

נמצאים בטיפול פסיכיאטרי סובלים מהפרעה אנשים ה, תוך הנחה שבחלוקה גסה מאוד, מטופלים

  .קשה יותר

  

 לבררמתבצעת על מנת למתן רישיון נשק הבדיקה , טיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי, בשני המקרים, כיום

סוציאלית או -הפרעה אנטי, סימפטומים פסיכוטייםעם  ,דוגמהל, האם מדובר באדם בעל פגיעה קשה

עליה מתבצעת ההערכה שונה מעט שהאוכלוסייה שעוד ב, כלומר. הפרעה גבולית קשה במיוחד

האוכלוסייה , וכוללת גם אוכלוסייה הנמצאת בטיפול פסיכולוגי ,אזרחית-מאוכלוסייה פסיכיאטרית

  .ל"אנשים הסובלים מהפרעות קשות כנ, דהיינו, היא אותה אוכלוסייה, ינים לזהותיאותה מעונש

  

נשאלת השאלה האם , אולם, נו בסעיף הקודםודלים שנד הכניתן היה להמליץ על שימוש באח, לכאורה

- על פי ה, דוגמהל? נשק רישיון ק להחלטה על מתןיא קריטריון מספיה האחרהתנהגות אלימה כלפי 

VRAS, המאובחן כסובל מסכיזופרניה, מטרה-אדם ללא פנטזיות אלימות ממוקדות, בחלוקה השנייה ,

) בהכרח(פגיעה קשה בשיפוט ובביקורת מציאות איננה  ,רותבמילים אח!! !נמצא בקבוצת סיכון נמוכה

כי להניח סביר , עם זאת). אלא רק בצירוף עם שימוש בסמים ואלכוהול(גורם סיכון להתנהגות אלימה 

. נשק רישיוןכקריטריון לקבלת  )פגיעה קשה בשיפוט ובביקורת מציאות(לכלול גם אפיונים אלה נרצה 
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גם הוא , אולם, לא יהיה אלים, המאובחן בקבוצת סיכון נמוכה, הל להיות שאדם כזויכ, דוגמהל ,כך

  .בצורה מתאימה ולוכלי הירי ולתפעדיו לשמירת לא יהיה אחראי 

  

  ראוי להדגיש כי ניתן אולי ליישם את ההמלצות מהדיון הקודם ולהשתמש בכלי המבוסס על , לכן

להתנהגות  ללגבי הפוטנציא החלטה-תומךות כלי יל להוכלי זה יכ, אולם. VRAS-או על ה HCR-20-ה

 נשק רישיוןההחלטה על מתן , כפי שראינו. נשק רישיוןמתן  גביל החלטה-תומךולא כלי , אלימה

להתנהגות נמצאים בקבוצת סיכון כאנשים  העשויים לזהות, קריטריונים נוספים, בהכרח, כוללת

  .מציאותהט ובביקורת סובלים מבעיות קשות בשיפוגם , אולם, נמוכה מהממוצעאלימה 

  

 זוג-הערכת מסוכנות לאלימות כלפי בת. ג
 DA2-ו SARAשני כלים מצפון אמריקה : זוג-בתנסקרו ארבעה כלים להערכת התנהגות אלימה כלפי 

ן אין נתוני ילהשוות בין ארבעת הכלים משום שעדי הקש .ושני כלים הנמצאים בשלבי פיתוח בישראל

 ,DA-ה(אותו קריטריון  מיועדים לנבאאינם הם ומשום ש ,בארץתוקף ומהימנות לכלים שפותחו 

בסופו של מחקר  ,הכלי של משטרת ישראל נמצא בשלבים מתקדמים של פיתוח ).מנבא רצח ,כזכור

נתמכים במספר מועט של  DA2-וה SARA-ה, שני הכלים .יתפרסמו בעתידוהממצאים , פרדיקטיבי

  .מחקרים המצביעים על תוקף בינוני

  

לשקול בחיוב שימוש בפרוצדורה המבוססת על הכלי שפותח הנוכחית מומלץ סקירת הספרות לאור 

העובדה שהוא פותח ותוקף על אוכלוסייה קרובה מאוד לאוכלוסיית  בשל ,זאת .במשטרת ישראל

קושי ). שימוש בפרוצדורה מחוץ למשטרה(ככל הנראה קיים קושי בהעברת מידע בין הגופים . המטרה

. משום שחלק מהפריטים נשענים על מידע קודם הנמצא במשטרה ,ך לבעיה ממשיתזה עלול להפו

חשוב , בנוסף. ללא הפריטים הנשענים על מידע קודם מהמשטרה" בת-גרסת"ניתן לפתח , כפתרון

בין אם יוחלט להשתמש בגרסה של . SARA-מה בתוקפו נופל שתוקף הגרסה המצומצמת איננולוודא 

 DA2-ניתן וכדאי לצרף אל הכלי את ה, SARA-אם בגרסה ישראלית ל ובין, הכלי שפותח במשטרה

ל להוות מדד נוסף וחשוב לפוטנציאל של פגיעה פיזית חמורה וסכנת והניחן בתמיכה מחקרית ויכ

פית שתפקידה ואו בפרוצדורה חל DA2-בחלק הראשון של ה יש לשקול שימוש, לכך בנוסף. חיים

  .העברת הכלי להקטין את ההשפעה של ההכחשה לקראת

  

  ניבוי והערכה של התנהגות אובדנית. 3
  

  הקדמה 3.1
הסקירה נועדה לבדוק אפשרות , כזכור. הערכה של התנהגות אובדניתלבפרק זה נסקור כלים לניבוי ו

קיימת התאמה , ניק השפרשלא כמו ב. יישום פרוצדורה שתתמוך בקבלת החלטה לגבי אשפוז כפוי

לבין אוכלוסיית ) עליה ביצעו את המחקר בפועלשהאוכלוסייה (רבה יותר בין אוכלוסיית המחקר 

רוב המחקרים העוסקים בניבוי התנהגות ): ליישם את הכלי םהאוכלוסייה לגביה מעונייני(המטרה 

  .אובדנית מתייחסים לאוכלוסיות פסיכיאטריות
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  הגדרת הקריטריון. א
הגדרות לשימוש במחקר  )1996(ים אחרו O'Carrollאת התקשורת המקצועית הוציאו על מנת לשפר 

. לעניין זה O'Carrollההגדרות של  יאומצו, עקב ריבוי המונחים לתיאור הקריטריון. העוסק באובדנות

מעשה "לו" התנהגות אינסטרומנטלית"ל, "התנהגות אובדנית"ההגדרות התאורטיות ללהלן מפורטות 

  ):1996( יםאחרו O'Carrollאצל מופיעות הן י שכפ" אובדני

1. Suicide Related Behavior   )התנהגות אובדנית( 

 "Potentially self-injurious behavior for which there is explicit or implicit evidence either that (a) the 

person intended at some (nonzero) level to kill himself/herself, or (b) the person wished to use the 

appearance of intending to kill himself/herself in order to attain some other end. Suicide related 

behavior comprises suicidal acts and instrumental suicide related behavior." )247' עמ, שם(  

2. Instrumental Suicide Related Behavior  )התנהגות אובדנית אינסטרומנטלית(  

"Potentially Self injurious behavior for which there is evidence (either implicit or explicit) that (a) the 

person did not intend to kill himself/herself (i.e. had zero intent to die), and (b) the person wished to 

use the appearance of intending to kill himself/herself in order to attain some other end (e.g. to seek 

help, to punish others to receive attention".)  )247' עמ, שם(  

3. Suicidal Act  )מעשה אובדני(  

"A potentially self-injurious behavior for which there is evidence (either implicit or explicit) that the 

person intended at some (nonzero) level to kill himself/herself. A suicidal act may result in death 

(completed suicide), injuries, or no injuries."  )247' עמ, שם(  

  

". מעשה אובדני"והן " התנהגות אובדנית אינסטרומנטלית"לל הן כו" התנהגות אובדנית"המונח 

, בהם האדם לא התכוון כלל להתאבדשלמקרים  קשור" התנהגות אובדנית אינסטרומנטלית"המונח 

, כגון לבקש עזרה(התכוון להשיג דבר אחר באמצעות העובדה שאחרים יחשבו שרצה להתאבד , אלא

כי בין אם היו מרכיבים אינסטרומנטליים היא הכוונה " מעשה אובדני"ב ).להעניש אחרים, תשומת לב

הן . אדם להרוג את עצמוהשל  כוונהכלומר הייתה , הייתה כוונה מסוימת להתאבד, ובין אם לאו

פציעה או ב, להסתיים ללא פציעה כלל עשוייםמעשה אובדני התנהגות אובדנית אינסטרומנטלית והן 

כוונה של אדם החין בין התנהגות אינסטרומנטלית לבין מעשה אובדני הוא הגורם המב, כלומר. מוותב

בזמן שבהתנהגות אובדנית אינסטרומנטלית קיימת תמיד חשיבה , בנוסף. להרוג את עצמו

, בסעיפים הבאים ננסה. הרי שבמעשה אובדני חשיבה כזו יכולה להיות או לא להיות, אינסטרומנטלית

  .לעיל עד כמה שניתן להיצמד להגדרות

  

  הוצאו מהסקירה/כלים שהוכנסו. ב
או תוקף ) מערך פרדיקטיבי(כנסו לסקירה רק מחקרים שבדקו תוקף ניבוי הו ,כמו בפרק הקודם

לגביהם נבדק רק שלא נכללו כלים  ).דיקטיבי-מערך פוסט -  ביצוע קריטריון בהווה או בעבר(מקביל 
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לא , התוקף הנמוך בשל, בנוסף. )מבנהתוקף (קים התנהגות אובדנית קשר עם כלים אחרים הבוד

 Suicide Status( SSF-ו, )SPS  (Suicide Probability Scale))Cull & Gill, 1988 :נסקרו שני כלים נוספים

Form ()Jobes et al., 1997 .(הסקירה איננה כוללת כלים להערכת אובדנות אצל בני נוער וילדים  ,כן- כמו

)Goldston, 2000( ,למעט ה-MAST ,ת בקרב בני נוער שפותח בארץ ומופיע בסעיף וכלי להערכת אובדני

  ".הערכת התנהגות אובדנית בישראל" 3.8

  

  ; Scale for Suicide Ideation ((Beck et al., 1979)( SSI) 1( :הכלים הבאים תבסקירה נתייחס לשבע

)2 (SSI-W )Scale for Suicide Ideation Worst  ((Beck et al., 1997) ;)3 (ASIQ )Adult Suicide Ideation 

Questionnaire ( ;(Reynold, 1991))4 (SIS (Suicide Intent Scale) ;(Beck et al., 1974) )5 (BHS )Beck 

Hopelessness Scale ((Beck & Steer, 1988)  ;)6 (LRFL/RFL )(Linehan Reason For Living Inventory 

(Linehan et al., 1983) ;)7 (MAST (Multi-Attitude Suicide Tendency Scale for Adolescents) )Orbach 

et al., 1991.(  

  

 שמירה על זכויות יוצרים. ג
גם בפרק זה נדרשנו לבקש אישור להצגת השאלונים , אחרהכמו במקרה של התנהגות תוקפנית כלפי 

שייכים לחברה בשם ) Beckארבעת השאלונים של (מהשאלונים  הזכויות היוצרים של ארבע. עצמם

"Psychological Corporation",  מלבד בספרי ההדרכה, השאלוניםאת פרסם לאשר איננה מאשרת ,

בפרק זה נימנע מהצגת השאלונים ומהתייחסות קונקרטית , לכן. אותם ניתן לרכוש מהחברהש

  .והשוואה של תוכן הפריטים

  

 יתסיווג כלים להערכה ולניבוי של התנהגות אובדנ. ד
 ;Brown, 2003 ,דוגמהל(שונים של התנהגות אובדנית  היבטיםקיימים עשרות שאלונים הבאים לבדוק 

Range & Knott, 1997 .(לכלול את הקטגוריות והם בודקים שאת השאלונים על פי התוכן  מייןניתן ל

 והחוסר תקו. ג. ן אובדניחומרה של ניסיומידת ה. ב. חשיבה והתנהגות אובדנית. א: הבאות

)Hopelessness(; רצון לחיות . ד)Reason for living .(שאיננו בודק באופן ישיר ' סעיף ד מעניין במיוחד

את בקטגוריה זו כלולים מספר כלים הבודקים . כנגדה) Buffers(חסמים , אלא, התנהגות אובדנית

אחד . בדניהאו בעד המשך החיים ונגד המעשה) 'ערכים תפיסות וכו, מחשבות(קיומן של עמדות 

א העובדה שעצם מילוי השאלון איננו גורם להדגשת גורמים והיתרונות של הערכות מסוג זה ה

מחזק ומדגיש אלמנטים היכולים להוות כשלעצמם , להפך ,אלא, שליליים ואולי אף להחמרת המצב

  .חסמים למעשה אובדני

  

  "Aמדגם . "ה
בממצאים ממחקר , בין השאר, נתמך) BHS, SSI, SSI-W(התוקף של שלושה מהכלים שנסקור בהמשך 

, המחקר. באוניברסיטת פנסילבניה) Center for Cognitive Therapy(שהתבצע במרכז לטיפול קוגניטיבי 
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ובמהלך השנים  ,1975החל בשנת , אולי הגדול ביותר שהתבצע בתחום הערכת התנהגות אובדנית

 כדיחשיבות המחקר ובשל ).  Beck et al., 1990, 1997, 1999; Brown et al., 2000(פורסמו ממצאי ביניים 

כדי להימנע ". Aמדגם "נכנה את אוכלוסיית המדגם של מחקר זה , לייעל את הדיון בכלים בהמשך

). Beck et al., 1999; Brown et al., 2000(נתייחס רק לממצאים האחרונים שפורסמו  10יתר-מדיווח

נבדקים  6,891המדגם בגרסה האחרונה כולל . זאת בנפרד בהם נתייחס לפרסום אחר נצייןשבמקרים 

כרות יהנבדקים התקבלו לפגישת ה". Psychiatric Outpatients"מחברי המאמר  ידי-עלהמוגדרים 

עברו , עובדים, בעלי השכלה תיכונית ומעלה, רובם לבנים. 1995-1975במרכז לטיפול קוגניטיבי בשנים 

לכמחצית הנבדקים היסטוריה של . משפחתית של הפרעה נפשיתפסיכותרפיה בעבר ובעלי היסטוריה 

דיווחו על ניסיון אובדני  10%, היו באשפוז פסיכיאטרי בעבר 15%, שימוש בתרופות פסיכיאטריות

אצל מאפיינים נוספים של המדגם ניתן למצוא ( היסטוריה של מעשה אובדני במשפחה 6%-ול, בעבר

Beck et al., 1999; Brown et al., 2000.(  

  

3.2 (Scale for Suicide Ideation) SSI  (Beck et al., 1979, 1988, 1991)  
  תיאור

). Range & Knott, 1997; Brown, 2003(הוא אחד הכלים החשובים להערכת התנהגות אובדנית  SSI-ה

התנהגות ותכנון של התנהגות אובדנית , פריטים הבודקים את העוצמה של עמדות 19-הכלי מורכב מ

: ראשונית של נטייה לאובדנות )Screening(חמישה מהפריטים משמשים לסריקה . איוןיביום הר

. ושניים מעריכים את הרצון לבצע מעשה אובדני, בודקים את הרצון לחיות או למותפריטים שלושה 

אז , )O'Carrol et al., 1996(אקטיבי או פסיבי להתנהגות אובדנית , כלשהו הנבדק מגלה סימןאם 

תכנון התנהגות של משך ועוצמה של חשיבה ו ,המעריכים תדירות ,הפריטים הנותרים 14-ים לכימשמ

. בהתאם לעוצמת הנטייה לאובדנות ,2-ל 0מראיין בסולם הנע בין ה ידי-עלכל פריט מצוין  .אובדנית

כך  ,גבוה יותרהציון ככל ש( 38-ל 0עשר הפריטים הראשונים לציון כללי הנע בין - תשעהניתן לסכם את 

  ).סיכון גבוה להתנהגות אובדניתה

  

כעשר : זמן העברה. מקצוע שיכולים לקבל הדרכה ולהשתמש בכליהאין הגבלה על סוג אנשי : העברה

  .דקות

  
  .או אשפוזי/אמבולטורי ו אוכלוסייה בטיפול פסיכיאטרי: עליה נבדק הכלישאוכלוסייה ה

  

 תוקף
  ).16 לוח( יםדיקטיבי-טפוס יםמחקרבשני נבדק בשני מחקרים פרדיקטיביים ארוכי טווח ו SSI-ה

  

 .83%וספציפיות של  53%עם רגישות של  5.42 של SSI Odds ratio-נמצא ל )A )Beck et al., 1999מדגם ב

היה סיכוי גדול  SSI-על פי ה" סיכון גבוה"היא כי לנבדקים שמוינו כבעלי  "odds ratio"המשמעות של 

                                                   
שונים הכוונה להתייחס למחקרים המתייחסים לאותו מדגם או מדגם חופף כמחקרים " דיווח יתר"ב 10

  .כשלמעשה הם אותו מחקר או המשך של אותו מחקר) כרפליקציות(
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גודל אפקט ושטח מתחת ". סיכון נמוך"לבצע מעשה אובדני מאשר לנבדקים שמוינו כבעלי  5.42פי 

  .AUCt=0.75-ו dt=0.99: לעקומה חושבו מתוך הנתונים שפורסמו במאמר ונמצאו

 

Beck אולם לא בגלל ניסיון , דקים שאושפזו בגלל מחשבות אובדניותנב 205העריכו ) 1985(אחרים ו

המייצגת , אוכלוסייה זו לגבי. נבדקים 14שנים לאחר האשפוז התאבדו  10-5במהלך . אובדני

- לא נמצא ל, אוכלוסייה פסיכיאטרית בעלת שיעור בסיסי גבוה של חשיבה אובדנית והתאבדות בפועל

SSI גם לא על פני ניחוש בלתי מושכל(דנית יתרון כלשהו בניבוי התנהגות אוב :(dt=0.12 ו-AUC=0.54.  

  

Malone ים הסובלים מדיכאון יחולים פסיכיאטר 81דיקטיבי -בדקו במערך פוסט )2000( אחריםו

הראה גודל אפקט ושטח מתחת לעקומה  SSI-ה .של התנהגות אובדנית המתוכם היסטורי 44-ל :ורי'מג

  ). AUCt=0.72-ו dt=0.83(בינוניים 

  

  SSI -סיכום ממצאים : 16לוח 

  
  

  שם המאמר

 
 
N 

  
  

  אוכלוסייה

טווח זמן 
למדידת 
 קריטריון

  
מדדי תוקף 
  מקוריים

 
d/dt 

 
AUC/AUCt

Beck et al., 1999 
 
 

3,701  
  
 

  Aמדגם 
  

  

למעלה 
 10- מ

  שנים

Odds ratio=5.42 
 53%רגישות (

 )83%וספציפיות 

dt=0.99 
 

  

AUCt=0.75 
 

  

Beck et al., 1985 
 
 
 
 

205  
  
  
  
 

חולים אושפזו בגלל 
מחשבות אובדניות 

)(suicide ideation 
אבל לא בגלל ניסיונות 

  להתאבד

10-5 
  שנים

  
  

  

 

dt=0.12 
 
 
 
 

AUCt=.54 
 
 
 
 

Malone et al., 
2000 
 
 

81  
  
  
 

ים יחולים פסיכיאטר
מאושפזים 

ומאובחנים כסובלים 
  ורי'כאון מגימד

מערך 
-פוסט

  דיקטיבי
  

 

dt=0.83 
 
 
 

AUCt=0.72 
 
 
 

Mann et al., 1999 317 ם יחולים פסיכיאטרי
  : מאושפזים

של  העם היסטורי 169
  התנהגות אובדנית 

מערך 
-פוסט

  דיקטיבי
  

 

dt=1.06 
 
 
 

AUCt=0.77 
 
 
 

 

Mann היו בעלי 169מתוכם  ,יםיחולים פסיכיאטר 317דיקטיבי -בדקו במערך פוסט) 1999( אחריםו 

 dt=1.06: גבוהים-ומצאו גודל אפקט ושטח מתחת לעקומה בינוניים ,אובדניתסטוריה של התנהגות יה

AUCt=0.77.  
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3.3 SSI-W (Scale for Suicide Ideation Worst)  (Beck et al., 1997)  
  תיאור

, לדעת הנבדק, ייחודי בכך שהוא בודק היבטים שונים של חשיבה אובדנית בתקופה שבה SSI-W-ה

הבודקים חשיבה אובדנית , וכלים אחרים SSI-להבדיל מה, זאת). SSI-Worst(המחשבות היו בשיאן 

המראיין מבקש מהנבדק להיזכר בתקופה שבה חווה מחשבות אובדניות ). SSI-Current(בעת הריאיון 

תקופה זו יכולה להיות . ומבקש ממנו להתייחס אליה בתשובות לשאלות שיישאל, באופן החריף ביותר

הסולם נשען על ממצאים קודמים שהראו קשר /ההיגיון העומד בבסיס הכלי. אחורניתגם מספר שנים 

הכלי פיתח את הרעיון צעד . בין עוצמת מחשבות אובדניות בעבר לבין ביצוע מעשה אובדני לאחר מכן

הכלי מבוסס . נוסף בכך שהוא שואל באופן ספציפי על תקופה שבה המחשבות האובדניות היו בשיאן

הציון מסוכם לציון סופי הנע בין . 2-ל 0לכל פריט יש סולם הנע בין  SSI-אשר בדומה ל, םפריטי 19על 

  ).כך הוא מכוון לחשיבה אובדנית אינטנסיבית יותר, ככל שהוא גבוה( 38-ל 0

  

  תוקף 

 16-בשימוש בסף החלטה של למעלה מ). 17 לוח( )A )Beck et al., 1999תוקף על מדגם  SSI-W-ה

במילים . 78%וספציפיות של  80%של ) True Positive(עם רגישות  ,13.84של Odds Ratio נמצא , נקודות

לבצע מעשה  14פי  כמעט היה סיכוי גדול SSI-W-העל פי " סיכון גבוה"כלנבדקים שמוינו , אחרות

מקבילים לגודל אפקט של  הממצאים אל .קבוצת הסיכון הנמוךבנבדקים שמוינו לעומת אובדני 

dt=1.35  ולשטח מתחת לעקומה שלAUCt=0.82.  

  

  SSI-W -סיכום ממצאים : 17לוח 

  
  שם המאמר

 
N

  
  אוכלוסייה

  
  מדדי תוקף מקוריים

 
d/dt 

 
AUC/AUCt 

Beck et al., 1999 
 

3,701  
 

  Aמדגם 
  

  

Odds ratio= 13.84 
וספציפיות  80%רגישות (

78%( 
dt=1.35  AUCt=0.82  

  

3.4 ASIQ )(Adult Suicide Ideation Questionnaire  (Reynold, 1991) 
הפריטים בשאלון בודקים  11.נועד להעריך תדירות של חשיבה אובדנית בקרב מבוגרים ASIQ-ה

ועד " להיוולד-לא"אובדנית לא מודעת כגון הרצון מפנטזיה , ונים של חשיבה אובדניתטים שהיב

  ).Reynold, 1991) ('כתיבת מכתבים וכו, היכן, מתי, כגון כיצד(למחשבות ספציפיות 

  

ועל הנבדק להעריך עד , כל פריט מתאר מחשבה או התנהגות. פריטים למילוי עצמי 25השאלון כולל 

התרחשה כמעט ( 6-ל) לא התרחשה כלל( 2-מ :בחודש האחרון והתרחשהמחשבה או ההתנהגות כמה 

ה בעבר תייה( 1-ו ,)מעולם לא הייתה המחשבה הזו( 0: בנוסף קיימות שתי קטגוריות נוספות). כל יום

  .150-ל 0הנע בין  מסתכם לציון סופי) scoring(ון הציינ). אך לא בחודש האחרון
                                                   

המעריך ) SIQ  )Reynold, 1988 (Adolescent Suicidal Ideation Questionnaire)מבוסס על שאלון הנקרא 11
  .התנהגות אובדנית בקרב בני נוער
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  .כעשר דקות: זמן העברה. שאלון למילוי עצמי: העברה

  

  תוקף 

 ידי-עלן התבצע והמחקר הראש. מחקרים שבדקו את תוקף השאלון ניממצאים מש מסכם 18 לוח

Reynold  בין ביצוע ב 0.33סטודנטים נמצא מתאם של  474-ל. דיקטיבי-במערך פוסט 1991בשנת-

ASIQ מתוך הנתונים חולצו . לבין התנהגות אובדנית בעברdt=1.49  ושטח מתחת העקומה של

AUCt=0.85 . המחקר השני)Osman et al., 1999 ( וליםח-תנבדקים המאושפזים בבי 205כלל 

אל מול  וכאשר נבדק ,לעקומה גדולים ם גודל אפקט ושטח מתחתיהבלגנמצאו ש, פסיכיאטרי

גם נעשה ) Osman et al., 1999(שבמחקר האחרון  אף. AUCt=0.90-ו dt=1.83: התנהגות אובדנית בעבר

  .dאו  AUC להמיר את הנתונים שפורסמו למדדים לא ניתן, חודשים 3מעקב פרדיקטיבי לאורך 

  

  ASIQ -סיכום ממצאים : 18לוח 

  
  שם המאמר

 
N 

  
  אוכלוסייה

טווח זמן למדידת 
  קריטריון

מדדי תוקף 
  מקוריים

 
d/dt  

 
AUC/AUCt  

Reynold, 1991 474דיקטיבי-פוסטסטודנטים      r.=33 dt=1.49 AUCt=0.85 

Osman et al., 
1999 

205  
  

  חולים פסיכיאטריים
  

  dt=1.83  AUCt=0.90   דיקטיבי-פוסט

Osman et al., 
1999 

205  
 

  חולים פסיכיאטריים
  

 חודשים 3
  )פרדיקטיבי(

  חסר
 

  

  

3.5(Suicide Intent Scale) SIS  (Beck et al., 1974) 
  תיאור

 15-מורכב מהוא . סיון אובדנייהשאלון בודק את חומרת הניסיון האובדני בקרב נבדקים שביצעו נ

הפריטים מקודדים על פי . בזמן ולאחר המעשה האובדני ,פריטים המעריכים התנהגות ועמדות לפני

החלק הראשון של . 30-ל 0ניתן לסכם את הפריטים לציון כללי הנע בין . 2-ל 0החומרה בסולם הנע בין 

של " טים אובייקטיבייםהיב"מה שהמחברים מכנים את מורכב משמונה פריטים הבודקים  SIS-ה

את החלק הזה ניתן למלא . רמזים שהנבדק נתן לסביבה, עלופהוצאה ל, כגון הכנות ,הניסיון האובדני

הנבדק את סופיות הניסיון  תהחלק השני מתייחס לתפיס .דוחותלעתים גם על סמך סקירה של 

  .להצלה או המטרה המוצהרת של הניסיון האובדני יהפייכגון צ ,וכולל פריטים ,האובדני

  

כעשר : זמן העברה. לקבל הדרכה ולהשתמש בכליאין הגבלה על סוג אנשי מקצוע שיכולים : העברה

  .דקות

  
  .אוכלוסייה פסיכיאטרית: אוכלוסייה
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  תוקף

אשר שניים מתוכם  Beckובשלושה מחקרים של ) 1999(ואחרים  Tejedorהשאלון נבדק במחקר של 

דיקטיבי את החלק -בדק במערך פוסט ,)Beck et al., 1974(המחקר הראשון  19.12מופיעים בלוח 

). לשחזור מתוך תיקים רפואיים ,כאמור ,הבודקים גורמים הניתנים 8-1פריטים ( SIS-הראשון של ה

חולים פסיכיאטרי לאחר ניסיון -נבדקים שהגיעו לבית 231כללה , "attempters", הקבוצה הראשונה

, שהצליחו להתאבד במדינת פילדלפיה אנשים 194כללה  ,"completers", הקבוצה השנייה. אובדני

 AUCt=0.81: נמצאו גודל אפקט ושטח מתחת לעקומה גבוהים SIS-לחלק הראשון של ה. באותה השנה

dt=0.88.  

  

השאלון . נבדקים 413נבדקו במערך פרדיקטיבי , שמופיע בלוח ,)Beck & Steer, 1989( ינהשבמחקר 

 20-כ. שנים 10עד  5דת הקריטריון התבצעה לאורך ומדי, חולים פסיכיאטרי-ניתן בעת האשפוז בבית

-תתל. הציון הכללי של השאלון לא ניבא התאבדות בפועל. התאבדו) 4.8%(הנבדקים  413מתוך 

 הייתה") האם קיים מכתב", דוגמהל" (אמצעי זהירות מול חשיפת המעשה האובדני"שבודק , השאלון

בה שהדרך  בשלו, יג את מסד הנתונים המקוריבגלל הקושי להש. יכולת ניבוי מסוימת של התאבדות

לא ניתן היה לתרגם את הממצאים למונחים של גודל אפקט ושטח מתחת , פורסמו הממצאים

  . לעקומה

  

והראה יכולת ניבוי ) Tejedor et al., 1999(מאוחר יותר בספרד בוצע , המופיע בלוח, המחקר השלישי

  ).AUC=0.55(קרובה לניחוש לא מושכל 

  

  SIS -סיכום ממצאים : 19לוח 

שם 
  אוכלוסייה N  המאמר

טווח זמן למדידת 
  קריטריון

מדדי תוקף 
 d/dt AUC/AUCt  מקוריים

Beck et 
al., 1974 
 
 
 
 

425  
  
  
  
  
  

חולים  231
פסיכיאטריים שניסו 

  ;להתאבד
חולים  194

פסיכיאטריים 
  שהתאבדו

  דיקטיבי-מערך פוסט
התאבדו בשנת : 194

1972.  
התאשפזו בין : 231

  1973-1971השנים 
  

t(423)=9.04 
p<0.001  

 
 
 

dt=0.88  
  
  
  
  

  

 8-1פריטים ל
AUCt=0.81  

  
  
  

  

Beck & 
Steer, 
1989 

413  
  
 

חולים שאושפזו 
בעקבות ניסיונות 

  התאבדות

  מערך פרדיקטיבי
  שנים 10-5

  

  מובהקות
  

  
 

: ציון הכלליל
AUCt=0.50 

 

Tejedor et 
al., 1999 
 

150  
  
 

שאושפזו חולים 
בעקבות ניסיונות 

 התאבדות

  מערך פרדיקטיבי
  שנים 10-כ

  
 

d=0.2 
 

  

AUC=.55 
 
 

 

                                                   
  .צאים למדדי תוקף כלשהםיתיות לתרגם את הממיהבע בשל ,לא מוזכר) Beck & Lester )1976 של רחקהמ 12
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3.6 BHS )Beck Hopelessness Scale ( (Beck & Steer, 1988)  
  מבנה השאלון

במהלך השבוע שלפני , לבדוק אמונות חיוביות ושליליות לגבי העתיד כדי 1988פותח בשנת  BHS-ה

". לא"או " כן"בעליהם הנבדק צריך להשיב ש, םהשאלון מורכב מעשרים היגדי. מילוי השאלון

 0-כ מצויןכל היגד . ודורש חמש דקות למילוי, איון מקדיםיללא צורך בר, השאלון הוא למילוי עצמי

סיכום התשובות  ידי-עלהציון הסופי מתקבל "). פסימית"תשובה ( 1-או כ") אופטימית"תשובה (

  .20-ל 0ונע בין ) הפסימיות(

  

  

  

  תוקף

נבדקים   165שמנה) Beck et al., 1985(המחקר הראשון ). 20ראה לוח (התוקף נבדק בשישה מחקרים 

חולים פסיכיאטרי -הנבדקים שהיו מאושפזים בביתנזכיר כי . SSI-הדן ב 3.5מתואר בפירוט בסעיף 

" מעשה אובדני"ל BHS-מערך פרדיקטיבי בדק את יכולת הניבוי של ה. סבלו ממחשבות אובדניות

באותו  הטוב ביותר מבין הכלים שנבדקו(בינוני נמוך , נמצא מנבא בינוני BHS-ה. שנים 5לאורך 

  .AUCt =0.69 dt=0.73): מחקר

  

 BHS -אים סיכום ממצ: 20לוח 

  
  שם המאמר

 
N  

  
  אוכלוסייה

טווח זמן 
למדידת 
  קריטריון

 
d/dt 

 
AUC/AUCt 

Beck et al., 1985

 

165  
  

חולים שאושפזו בגלל מחשבות 
אך ) suicide ideation(אובדניות 

  לא בשל ניסיונות התאבדות

מערך 
  פרדיקטיבי

  שנים 5

dt=0.73 
 

AUCt=0.69 
 
 

Beck et al., 1999
 

3,701  
 

A מערך   מדגם
  פרדיקטיבי

dt=0.59 
  

AUCt=0.65 
 

Beck & Steer, 1989

 

413  
 

חולים שאושפזו בגלל ניסיונות 
  התאבדות

 

מערך 
  פרדיקטיבי

  שנים 5-10
 

AUCt=0.50 
 
 

Reynold, 1991474  
 

  סטודנטים
  

-טמערך פוס
 דיקטיבי

 AUCt=0.50  
 

Malone et al., 2000 
 

79  
  

  

מאושפזים ם יחולים פסיכיאטרי
כאון יומאובחנים כסובלים מד

 ורי'מג

-מערך פוסט
 דיקטיבי

dt=0.6 
 
 

AUCt=0.66 
 
 

Mann et al., 1999262 ם מאושפזיםיחולים פסיכיאטרי :  
של התנהגות  ההיסטורי 141

  אובדנית 

-מערך פוסט
  דיקטיבי

  

dt=0.29 
 
 

AUCt=0.57 
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- נבדקים שאושפזו בבית 413כלל  ,SIS-הדן ב הוזכר גם בסעיףש ,Beck & Steer, 1989)(מחקר נוסף 

לא מצא תרומה  מחקר זה. שנים 10עד  5ועקב אחריהם לאורך , חולים פסיכיאטרי בגלל ניסיון אובדני

 ;Beck et al., 1999(ארבעה מחקרים נוספים . ליכולת הניבוי של התנהגות אובדנית בפועל BHS-של ה

Malone et al., 2000; Mann et al., 1999; Reynold, 1991 (גם הם להראות תוקף ניבוי  לא הצליחו

  .לשאלון

  

3.7 LRFL/RFL Linehan Reason For Living Inventory)) (Linehan et al., 

(1983        
  תיאור 

סיווג כלים להערכה ראו (המוטיבציה לחיות את של כלים המעריכים את הרצון ו שייך לקבוצה RFL-ה

  ).אובדניתוניבוי של התנהגות 

. הפועלים כנגדה וחסמיםהשאלון בודק כוחות , בניסיון להעריך את הפוטנציאל להתנהגות אובדנית

. "I would like to accomplish my plans or goals in the future"כגון  ,Likertפריטים מסוג  48בשאלון 

התשובה ניתנת ". אובדניסיבה לא לבצע מעשה "ביחס לכל פריט עד כמה חשוב הפריט כ הנבדק נשאל

 RFL-ה. "Extremely Important"=6-לעד  "Not at all Important"=1-מ: בסולם הנע בין שש דרגות

 24 .א: ניתוח גורמים הןעל פי הסקאלות . מורכב משש סקאלות ומציון כללי המעריך את הרצון לחיות

פריטים  7 .ב ;)"Survival and Coping Beliefs"" (אמונות הקשורות להתמודדות"המשקפים  פריטים

 My Family might believe"כגון ) "Responsibility to Family"( "אחריות כלפי המשפחה"המתייחסים ל

I did not love them" .דאגה כלפי הילדים"פריטים המתייחסים ל 3 .ג") "Child Related Concerns(", 

פריטים המתייחסים  7 .ד ."It would not be fair to leave the children for others to take care of"כגון 

. "I am afraid that my method of killing myself would fail"כגון  ,)"Fear of Suicide"(לפחד מהתאבדות 

 I am"כגון  ,)"Fear of Social Disapproval"" (ביקורת חברתית"פריטים המתייחסים לחשש מ 3 .ה

concerned about what others would think of me" .התנגדות מוסרית"פריטים ל 4 .ו) ""Moral 

Objection"(,  כגון"I believe only God has the right to end a life".  

  

 RFL )Brief: הגרסה המקוצרת. וספציפית לסטודנטים, מקוצרת: לשאלון שתי גרסאות נוספות

Reason For Living Inventory) (Ivanoff et al., 1994 ( מכל גורם מהגרסה המלאה 2, פריטים 12כוללת .

 48היא נועדה למטרות מחקר ובעיקר למקרים שבהם מסיבות כלשהן לנבדק קשה למלא שאלון של 

  . פריטים

  

 ,)RFL-CS  )Westefeld et al., 1992 (College Student Reason for Living Inventory)הגרסה לסטודנטים

: ושניים מעט שונים RFL-ארבע מהפקטורים זהים ל. פריטים 46מאוד לגרסה המקורית וכוללת דומה 

בגרסה " דאגה לילדים"ובמקום , "אחריות כלפי משפחה וחברים" יש "אחריות למשפחה"במקום 

  .לא נבדק תוקף). "College/Future Concerns"" ('לקולג/דאגה לעתיד" מופיע המקורית

  

  .דקות 20-זמן העברה כ. עצמידיווח : העברה
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חולים , ורי'ים מאושפזים וסובלים מדיכאון מגיחולים פסיכיאטר: עליה נבדק הכלישאוכלוסייה ה

  . מבקרים במרכז קניות וסטודנטים במחלקה לפסיכולוגיה, ם מאושפזיםיפסיכיאטרי
  

  תוקף

 ). 21ראה לוח (דיקטיבי -תוקף מקביל נבדק בחמישה מחקרים במערך פוסט. אין עדויות לתוקף ניבוי
  

Malone (1) 37: ורי'טריים המאושפזים וסובלים מדיכאון מגחולים פסיכיא 70בדקו ) 2000( אחריםו 

 LRFL-גבוה בין ביצועים ב-נמצא קשר בינוני. מתוכם עם היסטוריה של התנהגות אובדנית) 52%(

  ).AUCt=0.77-ו dt=1.11(ושייכות לאחת משתי הקבוצות 

  

  LRFL -סיכום ממצאים : 21לוח 

  
  שם 

  
  אוכלוסייה

טווח זמן 
למדידת 
 קריטריון

  
  

  מדדים מקוריים

 
dt 

 
AUCt 

Malone, 
et al., 
2000 

ים יחולים פסיכיאטר 70
מאושפזים וסובלים 

  :ורי'כאון מגימד
עם עדות להתנהגות  37

ללא עדות  33-אובדנית ו
  להתנהגות אובדנית

מערך 
-פוסט

 דיקטיבי

  1.11 0.77 

Mann et 
al., 1999 

ים יחולים פסיכיאטר 347
  : מאושפזים

של  העם היסטורי 184
מתוכם . התנהגות אובדנית

של  העם היסטורי 118
  סיונותימספר נ

מערך 
-פוסט

 דיקטיבי

  
0.58 0.65 

Osman et 
al., 1999 

מאושפזים במחלקה  205
 75מתוכם (פסיכיאטרית 
של  העם היסטורי

  )התנהגות אובדנית

-פוסט
 דיקטיבי

  
dt=1.040.77 

Linehan 
et al., 
1983 

: נבדקים במרכז קניות 197
עם היסטוריה  50מתוכם 
גבוהה של - בינונית

  התנהגות אובדנית

-פוסט
 דיקטיבי

אמונות לגבי הישרדות 
 והתמודדות

dt=0.910.73 

 dt=0.380.60דאגות הקשורות בילדים
 dt=0.370.60פחד מהתאבדות

Cannell 
& Meyer, 
1991 

סטודנטים במחלקה  205
  לפסיכולוגיה מחולקים 

קבוצות על פי חומרת  4-ל
 התנהגות אובדנית בעבר

-פוסט
 דיקטיבי

  : מדדים מקוריים
MANOVA  לגודל אפקט
  : בין הקבוצות

F(18, 543)=4.459; p<.000

  
* 

  
* 

  .לא ניתן להמיר לגודל אפקט ושטח מתחת לעקומה* 
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Mann (2) הייתה) 53%( 184-למתוכם  ,םיחולים פסיכיאטרי 347בדקו קבוצה של ) 1999( אחריםו 

קבוצה זו לא הצליחו לנבא באופן סביר שייכות ב LRFL-ביצועים בה. היסטוריה של התנהגות אובדנית

  ).dt= 0.58 AUCt=0.65(לאחת משתי הקבוצות 

 

Osman (3) עם ) 36%( 75מתוכם  ,ים מאושפזיםיחולים פסיכיאטר 205בדקו קבוצה של ) 1999( אחריםו

גבוהה לנבא -קבוצה זו הראו יכולת בינוניתב LRFL-ביצועים ב. היסטוריה של התנהגות אובדנית

  ).dt= 1.04 AUCt=0.77(שייכות לאחת משתי הקבוצות 

  

Linehan (4) המבקרים נתבקשו למלא את ה. מבקרים במרכז קניות 197בדקו ) 1983( אחריםו-LRFL 

). Suicidal Behavior Questionnaire, Linehan & Nielsen, 1981 על פי(ולדווח על התנהגות אובדנית בעבר 

ועד " ללא היסטוריה של התנהגות אובדנית"התנהגות אובדנית דורגה על סולם של ארבע סקאלות מ

לבדוק את כושר הניבוי של השאלון צמצמנו את ארבע הדרגות לשתי  כדי". אובדני חמור סיוןינ"ל

היסטוריה חמורה של "ו" מחשבה חולפת בלבד/ללא היסטוריה של התנהגות אובדנית: "דרגות

מתוך הממצאים המדווחים ניתן היה לחשב גודל אפקט ושטח ". ניסיון של התנהגות אובדנית/מחשבה

הראתה קשר בינוני  Survival and Coping Beliefs-ה: LRFL-מהסקאלות של ה 3 לבשבימתחת לעקומה 

 Child Related Concerns-לעומת זאת ה). AUCt=0.73-ו dt=0.91(עם התנהגות אובדנית ) הגבוה ביותר(

  ).לשניהם AUCt=0.60-ו dt=0.37/0.38( הראו קשר נמוך בלבד Fear of Suicide-ו

  

 )5( Cannell & Meyer )1991 ( אין ביכולתנו . סטודנטים באוניברסיטה בשבילהשתמשו במערך זהה

  .)dt( וגודל אפקט AUCT)( עקומהללתרגם את הממצאים לשטח מתחת 
  

 MAST )Multi-Attitude Suicide :הערכת התנהגות אובדנית בישראל  3.8

Tendency Scale for Adolescents         ((Orbach el al., 1991) 
  הכליתיאור 

אילן -אילן ושותפים מאוניברסיטאות בר-אורבך מאוניברסיטת בר' פופר הוא פרי פיתוחם שלזה כלי 

אך הוא משמש למחקר בקרב , הכלי איננו רלוונטי לקבוצת המטרה שלנו, לכשעצמו .אביב ותל

. מתבגרים ומוצג בסקירה הנוכחית משום שפותח בארץ ומשום שהוא מיישם רעיון תאורטי חדשני

משיכה ודחייה : כוחות משפיעים על התנהגות אובדנית  הנגזר מתוך הנחה תאורטית כי ארבע הכלי

כיבים רהפריטים בשאלון מייצג אחד מארבעת ה 30-כל אחד מ. ה ממוותמחיים ומשיכה ודחיי

סולם עם  "Likert :"I enjoy many things in life הפריטים הם מסוג. המשפיעים על התנהגות אובדנית

לעיל כלול בקבוצת המצוטט הפריט ). כלל אינו מסכים( 5לבין ) מסכים מאוד( 1-דרגות מ 5בן 

 I feel that I am not" כגון ,בודק פריטים" דחייה מהחיים". "ה לחייםמשיכ"הפריטים הבודקים 

important to my family"  או"No one really loves me" . כגון ,בודק פריטים" משיכה למוות"הרכיב "I 

believe that death can bring a great relief for suffering"  או"Death can be a state of rest and calm". 

 I"או  "The thought that one day I will die frightens me"כגון  ,בודק פריטים "דחייה ממוות"הרכיב 
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fear death because all my plans will come to end". בשםפיתחו כלי  אורבך ואחריםFT  )Fairy Tales 

Test( , ת אצל ילדיםחֹוהשָט  4הבודק את )Orbach et al., 1983(.  

  

  .דקות 15-העברה כהזמן . שאלון למילוי עצמי: העברה

  

מתבגרים , תיכוןספר -ביתתלמידי  תעל אוכלוסיי נבדק MAST-ה: עליה נבדק הכלישאוכלוסייה ה

 Orbach( ריתהב-צותארבבישראל ו, ם שאינם מאושפזים ומתבגרים מאושפזיםימטופלים פסיכיאטרי

et al., 1991; Osman et al., 1994(; שאינן אובדניות, אוכלוסייה של מתבגרות מאושפזות אובדניותעל ו ,

  ).Stein et al., 2003(בישראל , סובלות מאנורקסיה ומתבגרות בקהילה

  

  תוקף

 .)Orbach et al., 1991; Osman et al., 1994; Stein et al., 2003(נבדק תוקף מבחין בשלושה מחקרים 

ספר -מתבגרים מבתי 90" (קבוצה נורמטיבית: "אוכלוסיותבדקו שלוש  )1991( אחריםאורבך ו, כאמור

 10; אושפזו עקב מעשה אובדני 10: נבדקים 55" (קבוצה אובדנית", )תל אביבבתיכוניים בחיפה ו

 19על דווח ניסיון אובדני ו 16על : מתוכם ,שאינם מאושפזים 35; אושפזו עקב חשיבה אובדנית חמורה

 20שכללה " קבוצה פסיכיאטרית"הקבוצה השלישית היא ). חשיבה אובדנית ואיומי התאבדות

החוקרים מדווחים על הבדל מובהק בין . מתבגרים מאושפזים ללא עבר של ניסיון או חשיבה אובדניים

הן ו, "פסיכיאטרית"קבוצה הל" האובדנית"בין הקבוצה  יםים ההבדלצגמו 22 לוחב. שלוש הקבוצות

: שלושה מקריםב. MAST-פני ארבעת המדדים של העל " קבוצת הבקרה"ל" האובדנית"הקבוצה 

 לעומת" אובדניים" ("דחייה ממוות"ו) "פסיכיאטריים" לעומת" אובדניים" ("משיכה לחיים"

במילים . 0.50נמצא שטח מתחת לעקומה של  ,")ביקורתקבוצת " לעומת "אובדניים"ו" פסיכיאטריים"

בכל אחד (ה לאחת משתי הקבוצות השאלון לא תרם מידע נוסף והחלוק הבמקרים אל, אחרות

לעומת " אובדניים"והשוואת  "דחייה מהחיים"לגבי . איננה טובה יותר מניחוש לא מושכל) מהמקרים

-שטחים בינוניים ובינוניים ובשאר המקרים נמצא. 0.82גבוה של -נמצא שטח בינוני "קבוצת ביקורת"

 לגביו  0.58נמצא שטח של " יכיאטריאובדניים מול אשפוז פס"מתבגרים  לגבי, להכ-בסך. נמוכים

  .0.67נמצא שטח של  "אובדניים מול קבוצת ביקורת"מתבגרים 

  

 ) MAST - )Orbach et al., 1991ממצאים : 22לוח 

מתבגרים אובדניים לעומת  
 מתבגרים באשפוז פסיכיאטרי

מתבגרים אובדניים לעומת   
 קבוצת ביקורת

dt  AUCt dt  AUCt 
 0.700.67 0.58  0.37  הכל-סך

 0.66 0.6 0.020.50 משיכה לחיים
 1.310.82 0.690.66 דחייה מהחיים
 0.820.71 0.680.68 משיכה למוות
 0.50 0.1 0.10.50 דחייה מהמוות
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המאושפזות , שאינן אובדניותלבין בדקו הבדלים בין מתבגרות אובדניות ) 2003( אחריםשטיין ו

קבוצת ביקורת של מתבגרות מהקהילה שאינן סובלות מהפרעות לבין במחלקה פסיכיאטרית 

ובין , "פסיכיאטרית"קבוצה הל" האובדנית"בין הקבוצה  יםמופיעים ההבדל 23 לוחב 13.פסיכיאטריות

  .MAST-על פני ארבעת המדדים של ה ,"תרוקיקבוצת הב"ל" האובדנית"קבוצה ה

  

  )MAST - )Stein et al., 2003ממצאים : 23לוח 

: מתבגרות מאושפזות 
 אובדניות לעומת לא אובדניות

  : מתבגרות מאושפזות  
אובדניות לעומת קבוצת ביקורת

dt  AUCt   dt  AUCt 
 0.87 1.63 1.540.85  הכל-סך

 0.90 1.80 1.860.90 משיכה לחיים
 0.91 1.93 1.420.84 דחייה מהחיים
 0.89 1.78 1.810.89 משיכה למוות

 0.77 1.04 1.080.77 מהמוותדחייה 
  

" דחייה מהחיים"ל. אפקט גבוהים-שטח וגודל" משיכה למוות"ול" משיכה לחיים"ניתן לראות של

ושטח וגודל , קבוצת ביקורת לעומתאוכלוסיות מאושפזות אובדניות  בשבילגבוהים  אפקט-שטח וגודל

 בשבילמעניין ש. לא אובדניות לעומתאובדניות : מתבגרות מאושפזות בשבילגבוהים -אפקט בינוניים

-ךסב. אפקט בינוניים ונמוכים משאר המדדים הראה שטח וגודל" דחייה ממוות", שתי האוכלוסיות

 Mdt=1.54-ו MAUCt=0.85: גבוהים-שתי האוכלוסיות נמצאו שטח וגודל אפקט בינונייםל הכל

מתבגרות ל Mdt=1.63-ו MAUCt=0.87-ו ;לא אובדניות לעומתאובדניות : מתבגרות מאושפזותל

  .קבוצת ביקורתלעומת אובדניות מאושפזות 

  

Osman 1994( אחריםו (בדקו ביצועים של ה-MAST  בקרב מתבגרים מאושפזים) אובדניים ושאינם

 25 לוחב. קבוצת ביקורת של מתבגרים אשר אינם סובלים מהפרעות פסיכיאטריותבקרב ו) אובדניים

 ההבדלים בין קבוצתו, "אינם אובדניים"לקבוצת ש" יםאובדני"ה מוצגים ההבדלים בין קבוצת

לא נמצא הבדל  הכל-ךסב. MAST-על פני ארבעת המדדים של ה" תרוקיקבוצת הב"ל" אובדניים"ה

 ,)dt=1.21/1.35-ו AUCt=0.80/0.82(יכולת סיווג גבוהה  "משיכה לחיים"ל. בתוקף של שתי ההשוואות

" משיכה למוות"ל). dt=1.30/1.29-ו AUCt=0.81/0.81(גם כן  יכולת סיווג טובה" דחייה מהחיים"ל

יכולת ניבוי  הלא נמצא" דחייה מהמוות" לגבי). dt=0.40/0.62-ו AUCt=0.66/0.61(יכולת נמוכה 

)AUCt=0.50.(  

  

                                                   
  .ננוישאיננה רלוונטית לעני ,יותטשל חולות אנורק, שנכללה במחקרלא התייחסנו לקבוצה נוספת  13
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  )MAST - )Osman et al., 1994ממצאים : 24לוח 

  : מתבגרים מאושפזים  
 אובדניים לעומת לא אובדניים

  : מתבגרים מאושפזים  
 אובדניים לעומת קבוצת ביקורת

  dt  AUCt   dt  AUCt 
 0.68חסר 0.69חסר הכל-סך

 0.82 1.35 1.210.80 משיכה לחיים
 0.81 1.29 1.300.81 דחייה מהחיים
 0.61 0.40 0.620.66  משיכה למוות
 0.50 חסר 0.50חסר  דחייה מהמוות

  

 הכל-ךסב. השטח מתחת לעקומה וגודל אפקט על פני שלושת המחקרים ממוצעאת  מסכם 25 לוח

חשוב לציין כי ממוצע זה כולל את ארבעת המרכיבים  .0.70התקבל ממוצע משוקלל בינוני סביב 

  .יכל היה להניב תוקף ניבוי שונה ושימוש במדדים נפרדים) משיכה ודחייה ממוות וחיים(

  

  *MAST -סיכום ממצאים : 25לוח 

  אוכלוסייה  אמרשם המ
טווח זמן למדידת 

  קריטריון
מדדי תוקף 
 dt AUCt  מקוריים

Orbach et al., 1991מתבגרים בישראל:  
 ) 55(אובדנית , )90(נורמטיבית 

 0.67  0.70 מובהקותאין

  מתבגרים
  )55(אובדנית ) 20(פסיכיאטרית 

0.37  0.58  

Osman et al., 1994215 הברית- מתבגרים בארצות:  
  ספר תיכון -תלמידי בית 130

 ממחלקה פסיכיאטרית  85

   0.69 

Stein et al., 2003מתבגרות מאושפזות בישראל:  
  22: אובדניות

 20: לא אובדניות

 0.85 1.54 מובהקות אין

  :קבוצת ביקורת
  20: מאושפזות
  22: אובדניות

1.63  0.87  

  0.70  הכל- סך
משיכה , דחייה מהחיים, משיכה לחיים(המרכיבים  4הכל של -הסךהממצאים המוצגים מתבססים על   * 

  )למוות ודחייה מהמוות

  

  דיון 3.9
כלים נזכיר כי בסקירה נכללו רק . הערכה של התנהגות אובדניתלכלים לניבוי ו 7בפרק זה נידונו 

שבעת כל את הממצאים שנאספו לגבי  םמסכ 26 לוח. או מקביל/לגביהם דווח על תוקף ניבוי וש

על , חמשת הכלים השונים לש וממוצע התנהגות אובדנית הניבוי שליכולת  לגבי, הכל-בסך. הכלים

נציין . MAUCt=0.73נתקבל ממוצע שטח מתחת לעקומה של  ,עשרים וחמישה מחקריםבסיס נתונים מ

הקפדנו להימנע , עם זאת). A :SSI, SSI-W, BHSמדגם (כלים קיימת חפיפה של המדגם  הכי בין שלוש

  . כל כלי בנפרדלגבי ) שקיים בספרות(יתר -דיווחממחפיפה ו
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נבדק בארבעה מחקרים ) Scale For Suicide Ideation( SSI-ה) 1( :גבוה-שלושה כלים הראו תוקף בינוני

 SSI-ה ,כפי שצוין. MAUCt=0.77 ושטח מתחת לעקומה של Mdt=0.95של ומראה בממוצע גודל אפקט 

מהנבדקים  50%נזכיר כי . Aכפי שהוגדרה במדגם  ,"אוכלוסייה הפסיכיאטרית"ל הראה תוקף גבוה

 SSI-כאשר נבדק ה. מהם היו מאושפזים בעבר 15%ורק , היו בטיפול פסיכיאטרי תרופתי Aבמדגם 

לא הצליח לנבא התנהגות אובדנית  ילכה, באוכלוסייה של נבדקים שאושפזו בגלל מחשבות אובדניות

של הכלי להבחין בין  ויכולת: נונממצא זה מעניין ורלוונטי לעניי. מאוחר יותרנים ש 10עד  5לטווח של 

היו עסוקים בחשיבה  לכתחילהנבדקים שמ ביןמ, נבדקים שביצעו מעשה אובדני לבין אלו שלא

אנשים שכבר עסוקים ( נראה כי האוכלוסייה האחרונה. אובדנית היא זניחה וקרובה לניחוש לא מושכל

קרובה יותר לאוכלוסיית , השיעור הבסיסי הגבוה של חשיבה אובדנית היא בעלת, )יתבחשיבה אובדנ

  .קיים מראש חשש להתנהגות אובדנית, במקרים רבים, לגביה: המטרה שלנו

  

הרעיון העומד בבסיס . 0.82והראה שטח מתחת לעקומה של ) Aמדגם (אחד  נבדק במחקר SSI-W-ה) 2(

התנהגות , לרוב, משום שראיונות קליניים ופסיכיאטריים בודקים ,זאת, מעניין כשלעצמו SSI-W-ה

 .בה המחשבות היו בשיאןשולא את חומרת ההתנהגות והעמדות בתקופה  ,איוןיאובדנית בזמן הר

לסמן , כפי שראינו, יכולה, איון קלינייאו במהלך ר SSI-W-נעשית בעזרת ההיא בין אם , בדיקה כזו

  .דנית בעתידפוטנציאל לחומרת החשיבה האוב

  

 סיכום -כלים לניבוי והערכה של התנהגות אובדנית : 26 לוח

מספר   מספר מחקרים  Nשם
  שנים

Mdt MAUCt  

 0.73   16,00725  להכ- ךס
SSI4,304ארבעה:

  פרדיקטיביים 2
  דיקטיביים-פוסט 2

 0.77 0.95שנים 10-5

SSI-W3,701 1 0.82 1.35  שנים 10 פרדיקטיבי 

ASIQ  679 2 0.86 1.59  - דיקטיביים-פוסט  

SIS 988 שלושה:  
  דיקטיבי-פוסט 1
  בייםפרדיקטי 2

 0.64 - שנים 10-5

BHS 5,094  שישה:  
  יםפרדיקטיבי 3
  יםדיקטיבי-פוסט 3

 0.62 -  שנים 10-5

LRFL 819  6 0.68   -  דיקטיביים-פוסט  

MAST  
 )מתבגרים(

  0.70     דיקטיביים-פוסט 3  422

  

). Adult Suicide Ideation Questionnaire( ASIQ-גבוה הוא ה-שהראה תוקף בינוניהכלי השלישי ) 3( 

אשר בנסיבות מסוימות יכולות לקפל  ,"רצון לא להיוולד"כי הוא בודק גם פנטזיות נוסח  ,הכלי מעניין
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, )MAUCt=0.86(הראה את התוקף הממוצע הגבוה ביותר  ASIQ-ה. ותובתוכן משאלה לא מודעת למ

  . דיקטיביים בלבד-להסתייג ולציין כי הוא מבוסס על מערכים פוסט יש, אולם

  

 Linehan Reason For( LRFL-ה ,)Suicide Intent Scale(SISׁ-ה ,)BHS )Beck Hopelessness Scale-ה

Living Inventory (וה-MAST )Multi-Attitude Suicide Tendency Scale for Adolescents(, כאמור ,הראו, 

 BHS-ה) Beck et al., 1985(נבדקים בעלי חשיבה אובדנית  לגבימעניין כי . נמוכים מהממוצעביצועים 

נבדק כלי זה כאשר . SSI-יותר מזו של ה הגבוה ,אולם ,)0.70(הראה יכולת ניבוי בינונית נמוכה 

ווח לט, לא הצליח לנבא התנהגות אובדניתהוא , באוכלוסייה של נבדקים שאושפזו סביב ניסיון אובדני

  . שנים 10עד  5של 

  

דיקטיביים והראה תוקף -נבדק בשישה מחקרים פוסט ,המעריך חסמים כנגד מעשה אובדני ,LRFL-ה

נבדק על  ריתהב-צותכלי שנבנה בישראל ותוקף בישראל ובאר, MAST-ה. 0.68- נמוך של כ-בינוני

- עלחשוב לציין כי הציון הכללי חושב  ,עם זאת). MAUCAt=0.70(נמוך - מתבגרים והראה תוקף בינוני

הוראות השימוש בשאלון על פי פעולה זו לא מתבצעת בפועל . כל ארבעת המדדיםשל מיצוע  ידי

   .לאפשר לסכם את הממצאים למדד יחיד של תוקף כדיונעשתה רק 

  

הוא ו בשטווח הזמן אופן שבו מוגדר הקריטריון וליש לשים לב ל ,בבואנו להעריך את ביצועי הכלים

יש לתת את הדעת כי קיימים הבדלים באופן שבו מחקרים , באשר לאופן הגדרת הקריטריון .נמדד

). 'וכו" התנהגות אובדנית חמורה"לעומת " מחשבות אובדניות", לדוגמה, כך(מגדירים את הקריטריון 

בעניין . לעניין זה יש השפעה על המסקנות שיש להסיק מכל מחקר לגבי היישום שבו אנו מעוניינים

 ,.Osman et al(למעט מחקר אחד שבדק התנהגות אובדנית לטווח של שלושה חודשים , טווח הזמן

חלק גדול . דיקטיביים אינם מדווחים על טווח זמן למדידת הקריטריון-מחקרים פוסט, )1999

נה מש יש לנקוט. בדקו את הקריטריון בטווח זמן של בין חמש לעשר שניםהפרדיקטיביים מהמחקרים 

. ליישם את הכלים מלכתחילה רוציםלגביו שממצאים אלו לגבי טווח הזמן מזהירות בבואנו להסיק 

קבלת החלטה בדבר התנהגות ליותר לתכנון טיפול לטווח ארוך מאשר  מתאיםנראה כי טווח זמן זה 

  .אובדנית בטווח הקצר לשם החלטה על אשפוז כפוי

  

- ו ASIQ, שיש לבצע מחקר מקיף על שניים מהכליםהיא ההמלצה העולה מסקירת הספרות הנוכחית 

SSI-W ,ולבדוק אותם על אוכלוסיית המטרה בארץ בפרק הזמן , גבוה בעבר-שהראו תוקף בינוני

יש מקום , נציין כי גם אם יוחלט שלא להשתמש בכלי אקטוארי למחצה. הרלוונטי לקבלת החלטה

לכלול בדיקה , לדוגמה. בהערכה קלינית רגילהלשקול שימוש ברציונל העומד מאחורי כלים אלה גם 

ולא רק בזמן הריאיון והתקופה (של חומרת המחשבות וההתנהגות האובדנית בתקופה שבה היו בשיאן 

ומומלץ להשתמש גם , רצויה ערנות להשפעה שלילית של השאלות בריאיון הקליני, כן-כמו). סביבו

 . בבדיקת חסמים כנגד התנהגות אובדנית
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  טרנספורמציות של גודל אפקט ומתאם לשטח מתחת העקומה: 1נספח 
  

  כאשר הממצאים מופיעים במונחים שלd נתרגם אותם באופן הבא :AUC=Φ(d/√2(, כש-Φ  היא

  .פונקציה נורמלית סטנדרטית

 כאשר הממצאים מופיעים ב-r נתרגם אותם ל-d  הנוסחה הבאהעל פי ] :r=d/√[pq/(1+pqd²  כאשרp 

  ."לא אובדניים"ו" אובדניים"או  "לא אלימים"ו" אלימים"הן פרופורציות של  q-ו

 על -שלא בוצע לגביהם ניתוח, לאורך הסקירה נבצע השוואה בין קבוצות של ממצאים ממחקרים

)meta-analysis( , למטרה זו נשתמש בממוצע משוקלל של המדדAUC: 
      MAUC=(N1*AUC1+...+NK*AUCK)/N1+...+NK. 

 

 

  


