
  )IAPB( האגודה הישראלית לפסיכופיזיולוגיה יישומית ומשוב ביולוגי ביופידבק   
 

 
 "חשמל זורם בכפות ידיך...." - יורם טהרלב 

 
 השימוש במדידת הפעילות החשמלית של כפות הידיים במהלך פסיכותראפיה

 

 

 מוטי עמירם ואסף גיטלר

 הקדמה

, חוויות של קשב תהעור משקפשל  ו החשמליתפעילות, הוא האיבר הגדול ביותר בגוף האדםהעור 

 .בלוטות הזיעה ן שלבאמצעות תפקוד, ואף תהליכי פתרון בעיות, התגוננות

משתנה כתוצאה מלחות , (Skin Resistance\Conductance) של העורחשמלית התנגדות /מוליכות

 הזיעה בלוטותכל . י של מערכת העצבים האוטונומיתתטי הענף הסימפ"המווסתת ע, הנוצרת מהזעה

-לפעילותאחראיות גם , לויסות ובקרת טמפרטורת הגוף אחראיותה ,בגוף( Eccrine) האקריניות

 בכפות הזיעה אך בלוטות, ורגשית קוגניטיבית בפעילות לשינויים מגיבותו של העור החשמלית

 באיברים נקבוביותה של גבוהה צפיפות בגלל יותר בולט באופן רגשיים לגירויים מגיבות הידיים

 .אלו

הבין וכיצד ניתן ל ,העור של החשמלית פעילותו של משובהתהליכי  את לקוראים נציג, במסמך זה

של " שפת הגוף הפנימית"בפענוח , בתהליכי פסיכותראפיהבתפקיד מפתח  השתמש בהםול

 . שקשה מאוד להבחין בה במבט חיצוני, אותה שפה סמויה ומיידית. המטופל

 נפש\שפת הגוף

הוא רכש מושג אינטואיטיבי לגבי העובדה , מרגע שהאדם החל לחוות את קיומו כאובייקט מודע

הוא   EMOTIONמקור המילה רגש . ששינויים בגופו קשורים באופן כלשהו למצב רוחו ולרגשותיו

 . תנועה, רגשות הם אנרגיה. לנוע –שמשמעותו  MOTEREבפועל הלטיני 

מנוהלים בשגרה על ידי מערכת , לסוגיהפנימיים האיברים ה "תנועת"תפקוד ו, לחץ דם, קצב לב

, כגון נשימה( רצוניות-בלתי)פעולות עצמאיות  הגוףאשר באמצעותה מתפעל , העצבים האוטונומית

  .עיכול וכדומה

 הענף. יתטסימפ-אראהפ והענף יתטהסימפ הענף: ענפיםמערכת העצבים האוטונומית מורכבת משני 

הילחם או "להפעלת תגובת  הוא אחראי. לחץ ואיום פתאומי, בעיקר בעתות חירום י פעילתטהסימפ

במצב כזה ישנו ניתוב של אנרגיה לשרירי השלד כדי . שמטרתה התמודדות עם מצב החירום, "ברח

בין . עיכולשיהיה להם מספיק כוח להגיב בצורה פתאומית ומהירה בד בבד עם הפסקת פעולות ה

עליית המתח בשרירים ושינוי , כיווץ של כלי דם בעור, ים בזרימת הדםמתקיימים שינוי, השאר

על מצב של  י פעיל בעיקר במצב של מנוחה ואחראיתטסימפ-אראהפ הענף. ב והמוחבפעילות הל

בין  ,אחראי הוא. את הפעילויות הפיזיולוגיות הרצופות כגון נשימה ופעילות הלב מווסת הוא. שגרה

הפרשת , התחדשות של תאים, הגדלת מאגרי האנרגיה, ההפרשה, על פעולות העיכול ,השאר

 .הורמוני גדילה ועוד
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תגבר ודם רב זורם גורם לקצב פעימות הלב לה, טיהענף הסימפתנכנס לפעולה , כאשר אנו כועסים

. זורם דם גם אל הידיים ומכשיר אותן לתגובה, במקביל. אל הראש ומנפח את הוורידים בפנים

, אדרנלין משוחרר, השרירים נמתחים, הידיים מזיעות, קצב הלב מוגבר, חדיםכאשר אנו מפ, בדומה

כאשר אנו , לעומת זאת. דם רב זורם אל שרירי הרגליים ומכין אותנו להימלטות מהירה מהמקום

שרירי הפנים והגפיים , קצב הלב יורד. סימפתטית נותנת את אותותיה-המערכת הפארא ,רגועים

הדוק בין הגוף הקשר הבשל . שקט ונמוך והתנועות איטיות ושקטות יותר, הקול נעשה רך, מתרככים

 ,בתהליכי פסיכותראפיה, מובנת חשיבותה של ההתייחסות לשפת הגוף של המטופל, נפשל

במיוחד במצבים בהם מטופלים , ישנן תגובות רגשיות הבאות לידי ביטוי באופן כל כך סמויאך 

 . עד כי קשה מאוד להבחין בהן בתוך חדר הטיפולים, במשך השנים כיצד להסתירן היטב" למדו"

 !קשיב לעורבואו נאז 

מגלה ששרירים ועצבים המחוברים אליהם פועלים , איטליהמ( Luigi Galvani) י גלווני'לואיג 0871ב

  Bioelectricityרפואי שנקרא חקר גילוי זה יצר תחום . באמצעות זרם חשמלי ואף מייצרים זרם כזה

הפסיכולוג , 01עם תחילת המאה ה. התבניות החשמליות הנוצרות ממערכת העצבים חקרהעוסק ב

 פיזיולוגים של הזעה בידיים-בטים פסיכוילהתייחס לה אחד הראשונים היה  (1906) קארל יונגהנודע 

הוא בחן את השינויים בתגובותיהם הרגשיות של  .באמצעות מדידת פעילותו החשמלית של העור

התרשמותו מכלי מדידה זה הייתה . מטופליו בתרגילי אסוציאציה חופשית לנוכח רשימות מילים שונות

 ". מודע-משקפת אל תוך הלא: "עצומה והוא כינה אותו

השתקפות של  המאפשר, לחצים ומתחים היא דרך העורלמגיב בהן הגוף אחת הדרכים , כאמור

 יםאשר נשלט ,ותנקבוביאף בגודל הו בלוטות הזיעה עצבית על ידי שינויים בפעילות בפעילות שינויים

 טרדמפוחד או מו, הופך נרגש אדםכאשר . של מערכת העצבית האוטונומית הסימפתטי הענףעל ידי 

 ההתנגדות של העוררמת , ברחבי הגוףהמערכת מפעילה שינויים כימיים ופיסיים , במידה כלשהי

סימפתטי -הענף הפארא, יםונינוח יםרגוע אנוכאשר . פוחתת והמוליכות החשמלית של העור עולה

 .(Pepper et al 2008) ההתנגדות החשמלית של העור עולה והמוליכות יורדת, דומיננטי יותר

 

 

 

אחראיות גם , טמפרטורת הגוף לויסות ובקרה של שאחראיות( Eccrine) האקריניות הזיעה בלוטות

 בפעילות גם לשינויים מגיבות בגוף האקריניות הזיעה בלוטות כל. החשמלית של העור-לפעילות

 בגלל יותר בולט באופן רגשיים לגירויים מגיבות הידיים בכפות הזיעה בלוטותאך , ורגשית קוגניטיבית

 (. (Hugdahl, 1995אלו באיברים הזיעה נקבוביות של גבוהה צפיפות

עשויה היתה לאפשר , מעבר לתפקידה בויסות חום הגוף, הגברת לחות העור, בחשיבה אבולוציונית

בסביבת . חפצים בעת שהיו במנוסה או מרדף סלעים או, לאבותינו הקדמונים אחיזה יציבה בעצים

, בחינה בתקופות לימודים, להיות הגשת מצגת חשובה בעבודה עשוייםמצבי איום , החיים המודרנית

, את אותו הרפלקס, בין השאר, המפעיל, שמיעת קול חזק או מפתיע או אפילו דימוי פנימי או זיכרון

 . שריד מאבותינו הקדמונים

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj28MyLvtrLAhVEVRoKHdUgAywQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLuigi_Galvani&usg=AFQjCNGtHl5tk7g4Xry94Jv1ROsbOgIRAg&sig2=LXi9AZYYhfvysLfjJjVnlQ&bvm=bv.117868183,bs.2,d.ZWU
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 עצביים משאבים הקצאת המשקף אישיותי משתנה היא העור של החשמלית שפעילותוגם נמצא 

הצליחו לסווג את הפעילות החשמלית הנמדדת גם חוקרים .  (Katkin 1975) מידע עיבוד בתהליכי

 labiles)) פתוח לשינוי\תנודתיבעלי דפוס : י קטגוריות בולטותשתב ,והקשרה למדדים אישיותיים

  .stabiles)) נוקשה\יציבובעלי דפוס 

 

 

בהשוואה לבעלי הדפוס , השתנות גבוהה יותר במדידות רמות הבסיס שלהם התנודתיים מפגינים

יותר  יעילהמגיבים לגירויים סביבתיים בצורה  ,פתיחות לשינוי\אותם בעלי תנודתיות, כמו כן. היציב

גיוס מצב של ממהר יותר להם לחזור  באופן המאפשר משאבי הקשבהקצאת ואף מנהלים את 

  Dawson, Schell & Filion, 1988).)נוקשה \בעלי הדפוס היציבלעומת  ,משאבים מיידי לפעילות רגילה

מודע המכינים את הגוף למצבים -תהליכי תתמשקפת של העור חשמלית המוליכות רמת השגם נמצא 

 . (Adreassi 1989, Bouscein 1992)  התנהגותיים ואף קוגניטיביים צפויים ,רגשיים

 

 

 (למתקדמים)

 .המתמטי של השני ךאחד הוא פשוט ההפ – העור ודיבור על מוליכות העור אין הבדל בין דיבור על התנגדות

 .חלקי המתח בין שתי נקודות אלה ,הזרם החשמלי הנמדד בין שתי נקודות

 G = I/V  :כאשר

V מסמן מתח חשמלי בין שתי נקודות בגוף. 

I מסמן זרם חשמלי בין שתי נקודות בגוף. 

G  מוליכות החשמלית המסמן אתElectrical Conductance של הגוף הנידון. 

1/G =  Electrical Resistance R -  חשמליתהתנגדות  
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 ?איך זה נראהאז 

 

 

 

 

 

 מתמקדיםלעיתים ניתן לקשר בין התופעה בה אך , כיום נהוג בעיקר לחבר חיישנים לאצבע

 Trigeminal יש עצב הנקרא :למשל ,לבין האזור בו נמדוד על פי סיב העצב הקשור לתופעה

על כן עדיף למדוד . שהוא משויך לתופעת מחלת התנועהונמצא המצח  המעצבב את אזור 

 .לתנועה (בחילות)אם רוצים לעבוד על רגישות  ולא בכפות הידים  הזעה במצח
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 בתהליכי פסיכותראפיההערך המוסף 

 בטיפול"  -experiencingחוויה"

]...[ היא אכן כזו , כאשר פעילות מסוימת נראית לי כדאית]...[ החוויה היא עבורי הסמכות העליונה "

 ]...[.שלמדתי לחשוד שהיא חכמה יותר מהאינטלקט שלי , אני סומך על הכוללנות של החוויה שלי

(Rogers, 1961) 

 The fully functioning" )האדם המתפקד במלואו"אחת התכונות המרכזיות של  , רס'על פי רוג

person) , היא הפתיחות לחוויה(openness to experience) ,אדם הקשוב באופן פתוח , הווה אומר

מכיוון , מודע לרגשותיו ומכיר בהם ואינו מנסה לעוותם או להכחישם, לחוויה האורגניזמית של עצמו

הפתיחות לחוויה מאפשרת את קיומה של תכונה נוספת והיא האמון האורגניזמי . על ידםשאינו מאוים 

(organismic trusting )–  אדם הבודק את תחושותיו הפנימיות בהווה כמדד לקבלת החלטות לגבי

ופועל על , בניגוד להשפעות החיצוניות, הוא נותן אמון במידע האורגניזמי הפנימי שלו. כיווני פעולותיו

אחד מתפקידיו המרכזיים של המטפל הוא לשמור על פתיחות לחוויה ולהיות  ,כפועל יוצא מכך .יופ

, במבטים, בטונוס השרירים, בתנועות: גם באופן לא מילולי, קשוב לכל המסרים שהמטופל מעביר

שיקוף זה מעניק . ולשקף לו את החוויה שלו' באנרגיה וכו, בקצב ובטון הדיבור, בהבעות הפנים

המטפל מתייחס , במקביל. טופל את ההרגשה שהמטפל מבין ומקבל אותו והוא יכול לסמוך עליולמ

 . כאינדיקציה לשינוי ותנועה במהלך המפגש הטיפולי, ית המטופלילכל שינוי בחוו

 

בתהליכי  תפיזיולוגי-מחלוצות השימוש במדידה פסיכו, (,0781Toomim)ורי תומים 'מרג

שלישי כגורם  אל מדידת הפעילות החשמלית של העור התייחסה ,פיה ובטיפול בכאבאפסיכותר

דפוס שחוזר על עצמו בכל פעם  .מטופל וכאינדיקציה לחוויית המטופל-במערכת היחסים מטפל

תנועת "אותה , ללא המדידה. אל עולמו הרגשי של המטופליכול לשמש כשער , שעולה תוכן מסוים

 :אופן התגובה החשמלית של העור ים על פי טיפוס 3זיהתה  תומים.  היתה מתפספסת "גוף

 Over reactors – יאל ההשפעה של תגובתם לגירויים מוגזמת באופן שאינו תואם את פוטנצ

 .אברסיה\כאי נוחותמצבי הרפיה נחווים על ידם , גשיהגירוי או המצב הר

 Under reactors  - לרוב בעלי מודעות נמוכה . תגובתם לגירויים ולשינויים רגשיים מזערית

 .לרגשותיהם ולתהליכים פנימיים

 Variable reactors  - מעלה  ,אופיינת בשינויים ברורים בגלי ההולכה החשמליתתגובתם מ

נשימה עמוקה . בעוררות ובמעורבותם הרגשית, שינויים אלו משקפים שינויים בקשב. ומטה

לידי ביטוי בזינוק חד של המוליכות החשמלית של העור ומהר מאוד תגיע החזרה לקו תבוא 

 . טיפוסים אלו לומדים בקלות לזהות שינויים בתהליכים פנימיים המלווים ברגשות. ההתחלה

 

, חשמלית עיקריים התייחסה לשני דפוסי פעילות גם  (0781)תומים , מעבר לסיווג על פי טיפוסים

 :שהתוכן הנידון באותו הרגע הינו חשוב המצביעים על כך

 מצביעה על כך , עלייה חדה בהולכה החשמלית שאינה אופיינית למטופל או לסיטואציה

 .התוכן נמצא קרוב למודעות, שתוכן משמעותי עלה למודעות או לחלופין

 דווקא בעת שהמטופל נמצא בחוויה רגשית משמעותית, גרף ישר או ירידה של הגרף ,

, לעיתים. כך שחומר ליבה מודחק מאוד עלה למודעות והמטופל עסוק בהתנגדותמצביעה על 

הגרף , שכאשר חל מפנה במצבו הנפשי של המטופל והוא מרגיש יותר בטוח, ניתן לראות

 . כאות להרפיה מההתנגדות, מזנק מעלה באופן פתאומי
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ככלי רב עוצמה  מתגלה, מהירות תגובתו בעיקר בשל, החשמלית של העור ההתנגדות\ההולכה מדד

ניתן ללמוד על עוצמת , כך. רגשות ותהליכים פיסיולוגיים, הקשר בין מחשבותשקף למטופל את המ

הדדית באמצעות התבוננות  וזאת, או חרדת ביצוע, הצורך בשליטה, חרדת הציפייה של המטופל

  . יאות ובליווי מדידהבדמיון או במצ, ל חשיפהוף ההתרחשויות ואף תרגוקיש ,או האזנה לצלילים בגרף

רגשות  ,קבלה של מחשבות ,וטיות העצמיתניתן לעבוד עם המטופל על סוגיית וויתור על השיפ

למדידה תוך כדי חיבור  ,מיינדפולנס -ופיתוח מיומנויות קשיבות באמצעות תרגול וזאת  ,ותחושות

הגברת תחושת הגוף המודעות לתגובות הפיסיולוגיות בכל רגע ורגע מאפשרים תהליך של . ומשוב

 .(Khazan 2013) סות מהמזרח הרחוקלתפיגם ו רעיון משותף לטיפול פסיכולוגי, ת בזמן הווהוהנוכחו

 תמיכה מחקרית לשימוש במדד בתהליכי פסיכותראפיה

מחקרים שונים ניסו לבחון את הקשר בין השתנות המוליכות החשמלית , במהלך העשורים האחרונים

לבין האינטראקציה בין המטפל למטופל במהלך טיפול פסיכו ( SC - Skin Conductance)של העור 

הן של המטפל  SC-המדד נמדד , גלווני-במדידה של הרפלקס הפסיכו שעסקוהמחקרים  ברוב. מיאדינ

קארון ואפל 'מי נערך על ידי מקאבטיפול דינ SCהמחקר הראשון עם . והן של המטופל לאורך המפגש

(McCarron, & Appel, 1971) . הם מצאו קשר בין סוג האינטראקציה המילולית שהמטפל נוקט לבין

את המטופל עם מידע שעולה במהלך  מעמתבהם המטפל , רגעים במפגש הטיפולי. SC-מדד ה

העימות המילולי בהתאמה לדרגת , של שניהם והוא עלה בהדרגה SC-אופיינו בעלייה ב, הפגישה

מצאו שכאשר המטופל  (Robinson, Herman & Kaplan, 1982)הרמן וקפלן , רובינסון. שנקט המטפל

 פיזיולוגית-התאמה פסיכושוררת , יה מצד המטפל במהלך המפגש הטיפוליתחש אמפ

(concordance )ב-SC של שניהם והוא מאופיין בתגובות מהירות בעלות אמפליטודת גבוהות .

ם יחסית של הניתוח הסטטיסטי נעוצה במהימנות ותוקף נמוכי חולשתם של מחקרים מוקדמים אלה

ביחס לטכנולוגיה שקיימת , עקב שימוש בטכנולוגיות ישנות, ומדידת המוליכות החשמלית של העור

שופך , SCהמחקר הראשון שנעשה באמצעות כלים מתקדמים לניתוח סטטיסטי ומדידה של .  כיום

( Marci, Moran & Orr, 2004) מורן ואור, מרסי. אור על התפקיד של הצחוק במהלך פגישת הטיפול

של המטפל  SCשל המטפל והמטופל ברגעי הצחוק ואף מצאו עלייה ב SC-מצאו עלייה משמעותית ב

סוג , יולוגית לתגובה לא מודעת של המטפלמה שיכול לשמש כעדות פיז, פל צוחקגם כאשר רק המטו

 . יה כלפי רגשותיו של המטופל באותו הרגעאו אמפת 'הידבקות ברגש'של  

מצא אינטראקציה בין מידת הריחוק הרגשי שמעביר מראיין ( Marci & Orr, 2006)חקר נוסף מ

ותחושת   SC-במדדי ה( concordance)יולוגית פיז-ההתאמה הפסיכו, למרואיין במהלך ריאיון קליני

הקשר בין שלושת המשתנים הללו נמצא נמוך באופן מובהק בקבוצה שבה . האמפטיה שחש המרואיין

בהשוואה לקבוצת היחס ( low eye- gaze)ן נקט באופן מכוון יחס מרוחק כלפי המרואיין המראיי

תוצאות מחקר זה אוששו במחקר שנעשה שנה לאחר מכן  (.Normal eye-gaze)הרגשי התקין 

(Marci, Ham, Moran &Orr, 2007 ) נמצא  :(0770)והוא מאשש גם את מחקרם של הרמן וקפלן

, פיסיולוגיות של המטפל והמטופל במהלך מפגש טיפולי -מתאם מובהק בין מידת ההתאמה הפסיכו

יה שחש המטופל באותם רגעים בטיפול מצד תחושת האמפת, SC-כפי שנמדדה באמצעות מדד ה

שנצפתה בין ( רמת הסולידאריות והיחס החיובי) ורמת האינטראקציה הרגשית החיוביתהמטפל 

 SC-תיאור המקרה הבא מציג דוגמא לשימוש ב. ם רגעים על ידי צופים בלתי תלוייםשניהם באות

 .בתהליך פסיכו דינאמי ואת תפקידו בהנעת התהליך הטיפול

בו נמדדו לאורך כל , דינמי-תיאור מקרה של טיפול פסיכו הציגו(  0117Levy & Avalon)לוי ואבלון 

מאפשר לראות באופן , המחקר האיכותני הזה. חהוהלקושל המטפל  SC-המפגשים הטיפוליים מדדי ה

למודעות  העלה הלקוחהברור כיצד המידע שהתקבל באמצעות מדידת המוליכות החשמלית של 

  הלקוחה, במפגשים הראשונים. באופן משמעותי הניע את התהליך הטיפולימידע מהלא מודע ובכך 
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המאפיינת , עוררות סימפתטית חשף SC-בעוד שה, פרסיביתהציגה בהתנהגותה ובדבריה תמונה ד

 התאפשר מקוםהיא הודתה בחרדה שלה ו, את המידע הזה להכאשר המטפל שיקף . מצב חרדתי

חשיפה זו הביאה להעצמת תחושת הנראות של המטופלת על ידי . חדר הטיפוליםבתוך  לחרדה

לה להביע כל אלו העצימו את היכולת ש. יה שהיא חשה ממנו כלפי מצבה הרגשיתהמטפל ואת האמפ

באופן מילולי את מה שהיא זקוקה לו ולחדול מהתנהגויות של הרס עצמי ולירידה משמעותית 

 .  בחרדה שלההדרגתית 

מחקרים אלו מדגישים את היכולת הגבוהה של המוליכות החשמלית של העור לשקף תהליכים 

 .רגשיים בתוך חדר הטיפול ואף להביא לפריצת דרך בתהליך הטיפולי

 

 לסיכום

 למטפל מעניקמתגלה ככלי ה, שהוצג במסמך זה העור של החשמלית המוליכות משובשימוש ב

  .הטיפולי במפגש העולה התוכן של מוסף ערך ולמטופל

 הרמה את ולהעמיק הטיפולית החוויה ערך את להעצים עשוי פיזיולוגית-במדידה פסיכו השימוש

-גוף יחסי של מיידי מידע קבלת באמצעות ,הטיפול יעילות אתלהגדיל ולעיתים  המדוברת הרגשית

  .עצביםה מערכת תגובה של ודפוסי נפש

אפשר זיהוי של דפוסים הגנתיים או עלייה של חומר לא מודע אל המודעות בזמן אמת השימוש מ

 .ובכך משתכללת יכולתו של המטפל להתאים את התקדמות תהליך הטיפול באופן מותאם ללקוח

 הגדלת, תחושה גבוהה יותר של נראות על ידי המטפל, עצמו של יותר מלאה מודעותמוענקת  ללקוח

  .ידוברו ויעובדו נלווים ורגשות יטופל הרלוונטי שהתוכן ,הסבירות תהעלאאף הפעולה ו שיתוף

 של ישיר אימון -הפסיכותראפי  לתהליך חדש מדימ הוספה של מתרחשתבאמצעות המדידה והמשוב 

 כגון זיהוי עמדות, תוך היכרות עם מרכיבים קוגניטיביים שונים ,העצבים של מערכת תגובה דפוסי

 . הלחץ הפיזיולוגית תגובת את המשמרות

נפש -גוף הדיכוטומיה את מפחית הטיפולית המסגרת במהלך פנימיים תהליכים של רציף ניטור

 למטפל במיוחד ,מוסף ערך לבעלת במדידת ההולכה החשמלית של העור והופכת את השימוש

להעשיר את המידע המתקבל מהמטופל באמצעות שיחה חפץ ו לגוף ישירה גישה שרוצה, ליהמילו

 .בלבד או התייחסות רק לשפת גופו החיצונית
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