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 autismכתב העת  

 

פסיכיאטרי נפשי נוסף,  - נוירוהאוטיסטי מאובחנים לעיתים קרובות במצב  ספקטרוםאנשים ב

הכולל הפרעות קשב וריכוז, חרדה, ודיכאון. אולם, המחקר על הפרעה פוסט טראומטית בקרב 

 נדיר.  -אנשים עם אוטיזם

 מחקרים מראים כי אנשים אוטיסטים עשויים להתמודד עם סיכון גבוה יותר לחוויות טראומטיות

שאינם שווים שכיחות הפרעה פוסט טראומטית בקרב אוכלוסייה זו גבוהה מזו של קבוצת ה וכי

 2015. הקומורבידיות בין אוטיזם לפוסט טראומה היא שדה מחקר מתפתח נחקר מאוטיסטים

עד היום, אולם מעט ידוע על המנגנונים הנפשיים של קומורבידיות זו. מבחינה קלינית, הפרעות 

אלו חולקות כמה גורמי סיכון, הכוללים אתגרים בהבנה חברתית, קושי בוויסות רגשי והטיות 

בזיכרון האוטוביוגרפי. המחקר הנוכחי בחן את מקומה של הרומינציה )לופים, חזרתיות( 

 בקומורבידיות בין פוסט טראומה ואוטיזם. 

 Nolen-Hoeksema’sהמודל לסגנון תגובה שפיתח   Response Styles Theoryעל פי 

מים של רגשות , רומינציה היא חשיבה חזרתית על סיבות, נסיבות, תוצאות וסימפטו (1991)

שליליים. התיאוריה טוענת כי קיימים הבדלים פנימיים בדפוסי התגובות האופייניות למצב רוח 

רע אצל כל אדם. לדפוסים אלו יש השפעה על העוצמה והמשך של מצב הרוח.. נמצא כי יש 

קשר חיובי בין דפוס תגובה של רומינציה ועלייה ברגשות שליליים, ירידה בפעילות ממוקדת 

טרה ושחיקת היחסים הבין אישיים. רומינציה מפורשת כאסטרטגיית ויסות רגשי לא מ

 פונקציונלית, שמשמשת באופן נוקשה ולא גמיש. 

רומינציה נקשרה עם  Response Styles Theoryבהתאם לתיאוריה לסגנון תגובה 

ומינציה פסיכופתולוגיה, כולל דיכאון והפרעה כפייתית. בשנים האחרונות, המחקר אודות ר

 :בהם מתרחשת כסגנון ויסות והתמודדות שני תחומים עיקרייםחלוקה ל וזיהההתרחב 

 השוואה מתמדת בין מצב האדם כעת למצב בו היה רוצה להיות.  -. ברודינג1 

 מאמץ פנימי לפתור קוגניטיבית את הבעיות הפנימיות.  -. שיקוף2



 

דינג, ואת ההשפעות החיוביות ורכאשר המחקר מראה את ההשפעות השליליות של  סגנון הב

 של סגנון השיקוף. 

ת צובקבו םרומינציות בקבוצת בוגרים אוטיסטיו PTSDהושוו סימפטומים של  במחקר זה

. השערת המחקר הייתה שמשתתפים אוטיסטיים יראו יותר בוגרים שאינם אוטיסטים

בוצת המשתתפים יותר ברודינג ופחות רומינציות שיקוף, בהשוואה לק  PTSDסימפטומים של

. זיהוי שימוש רחב בברודינג ושימוש מצומצם בשיקוף יהווה מצע להבנת שאינם אוטיסטים

 הקשר בין אוטיזם לפוסט טראומה. 

שאינם בוגרים  66ו אוטיסטיםבוגרים  34משתתפים משתי קבוצות:  100 שיטת המחקר:

 7%ים והמשתתפים האוטיסטימה 23%, בחלוקה דומה לגילם ומגדרים. אוטיסטים

, זדיווחו על אבחנה פסיכיאטרית כגון קשב וריכו שאינם אוטיסטיםמהמשתתפים 

היפראקטיביות, חרדה ודיכאון. משתתפי המחקר מילאו שאלונים לבחינת מידת שימוש 

 מטיים. ויציה וכן שאלונים לזיהוי סימפטומים פוסט טראינברומינציה וסגנון הרומ

ל הפרעה פוסט טראומטית ובמיוחד רומינציה מראות כי סימפטומים ש תוצאות המחקר

גם קבוצה שמועדת  זוברודינג מופיעים ושכיחים יותר בקרב משתתפי המחקר האוטיסטים. 

לסיכון גבה יותר למפגש עם חוויות טראומטיות )השתלבות בחברה, בריונות ודחייה(. ההסבר 

בה. כך, אדם אוטיסט שעבר רודינג, יחד עם נוקשות בחשיבלכך הוא הדמיון בין חזרתיות לבין 

תקע במחשבות חזרתיות יבאופן חזרתי ולה יהלחשוב על חוויה טראומטית, עלול להמשיך

 ורעיונות על האירוע הטראומטי. בנוסף, נוקשות בחשיבה וחשיבה חזרתית בסגנון ברודינג

מקושרות עם עלייה בהימנעות ובהעדפה לדברים צפויים ופחות סובלנות לאי בהירות. ניסיון 

טראומטי מאופיין בהיעדר שליטה וחוסר יכולת לחזות מה צפוי לקרות, ואלו מצבים שעלולים 

להיות מכבידים על מי שמפתח רומינציות. סגנון רומינטיבי של שיקוף לא התגלה כמקושר הן 

 לפוסט טראומה. לאוטיזם והן 

רומינצית השיקוף לא נמצאה קשורה הן לאוטיזם והן לפוסט טראומה. זאת בהתאמה למחקרים 

אחרים בתחום, שהראו שלא קיים קשר בין רומינציות שיקוף לבין התפתחותה של פוסט 

טראומה ופתולוגיה. כך ניתן לומר שבעוד ברודינג מקושר עם טבעה הפתולוגי והמטריד של 

וסט טראומטית, הרי ששיקוף עשוי לייצג אסטרטגיית התמודדות עם טראומה, החשיבה הפ

 מבנה התמודדות שהיא יותר מסתגלת קוגניטיבית. 

היות שרומינצית ברודינג נמצאה כמעצימה פוסט טראומה ומגבירה  -המלצות החוקרים

ום נוקשות קוגניטיבית, היא יכולה להוות מטרה לטיפול והתערבות בקרב אנשים בספקטר

האוטיסטי שחוו טראומה. שיפור גמישות קוגניטיבית והסבת תשומת הלב שלהם לנטייה 

לחשיבה החזרתית עשויות לקדם תהליך התמודדות עם הטראומה ועיצוב נרטיבי, שבהמשך 

יובילו להפחתת סימפטומים פוסט טראומטיים. צמצום הברודינג ומחשבות חזרתיות על מנת 



 

התמודדות עם מרכיבים טראומטיים וחזרה למצב קוגניטיבי  לאפשר צמיחה טבעית של תהליך

יותר מסתגל. מחקר זה מבהיר את ההבדל בין סוגי רומינציות כאשר לא כל דפוס רומינטיבי 

 משרת גורמי סיכון לפוסט טראומה עבור אנשים בספקטרום. 

Golan, O., Haruvi-Lamdan, N., Laor, N., & Horesh, D. (2022). The comorbidity between autism 
spectrum disorder and post-traumatic stress disorder is mediated by brooding 
rumination. Autism, 26(2), 538-544. 

 

עמותת אבני דרך מפתחת שירותים לחיים עצמאיים בקהילה לאנשי הספקטרום 

 :האוטיסטי

וי בצבא, מכינה לחיים פנאי, קבוצות לצעירים בהובלה עצמית, ליו תכניות

, סל שירותים גמיש דולבעצמאיים, מכינה למתנדבי שרות לאומי וצבאי, קומונת 

 .לחיים עצמאיים בקהילה ועוד

המידע נאסף מתוך עבודת השטח של עמותת אבני דרך ואינו מהווה תחליף  **

 .למידע הממשלתי הרשמי

  /https://www.avneiderech.org.il/spectrumהפרסומים הקודמים:  קריאתל
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