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 הימנעות ,י סיכון וחוויות טראומטיותמ מתייחס להתמודדות יעילה עם גור,מונח החוסן

רמים שעשויים לסייע הגו. מתוצאות שליליות וממסלולים שליליים הקשורים בסיכון

 הערכה :גוןכ,  גורמים חיוביים פנימיים=נכסים .  הם נכסים או משאבים,בהתמודדות זו

כוללים ה גורמים חיצוניים  =משאבים. וויסות עצמי, ורי התמודדותכיש, מיומנות, עצמית

שילוב בין נכסים .  'פעילות קהילתית וכו, קשר משמעותי עם מבוגר, תמיכת הורים

חוסן כתהליך המתרחש התייחס אל ר למאפש ,משאבים כמרכיבים חיוניים בבניית החוסןו

  . בסביבה החברתית ולא כתכונה אישית קבועה

  

. התמודדות או מיומנות, בול מתודולוגי בין חוסן לבין מונחים כמו הסתגלות חיוביתקיים בל

היא שכך ,  תוצאה של חוסןהינה, הסתגלות חיובית. למרות הקרבה יש להבחין ביניהם

יש לזכור כי תהליכי החוסן יכולים . חוסןבקיימת גם בתנאים רגילים ללא הזדקקות מת

הימנעות מתוצאות שליליות : למשל, להסתגלות חיוביתלא רק , להביא גם לתוצאות אחרות

גורם מגן ברמה ( זהו נכס ,באשר למיומנות. או התמודדות מוצלחת עם אירוע טראומטי

אך היא מהווה רק אחד הנכסים , החוסןבניית שיכול להיות מרכיב חיוני בתהליך ) אישית

  . שעשויים לסייע בתהליך זה

  

  : חוסן שלדגמים 3חוקרים מבחינים בין 

סיכון ומהווה הפועל בכיוון נגדי מגורם ומקדם את החוסן ה גורם : מפצהדגם -

כאן קיימת השפעה ישירה של הגורם המגן על תוצאה שאינה קשורה . משקל נגד

   .להשפעת גורם סיכון

למזער את הסיכון לנטרל לגמרי או פועלים כדי האו משאבים /נכסים ו :דגם הגנתי -

 :ים מבחינים בין כמה סוגים של דגם זה מחקר. של תוצאה שלילית

o גורם הגנתי מנטרל את ההשפעה של גורם סיכון- דגם הגנתי משמר . 

o  אך מצומצמת,  השפעת גורם הסיכון עדיין קיימת-דגם הגנתי ממזער . 
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o גורמים הפעלת גורם הגנתי אחד מאפשר  - דגם של שרשרת הגנתית

  .תמיכת הורים כגון הגנתיים אחרים

 מביאה לתוצאות , של גורמי סיכוןה חשיפה לרמה גבוה:או מחסן דגם מאתגר -

 מאחר והיא ,או קטנה משפיעה באופן חיוביאך חשיפה לרמה בינונית , שליליות

 סיכון ברמה בדגם זה גורמי. ני הנוער ללמוד כיצד להתמודד איתם לבתמאפשר

כסים  את הילדים לגייס ניםתפקיד של נכס התפתחותי ומלמדממלאים  ,יתבינונ

 .ומשאבים בהתמודדות

  

, אוכלוסייה, הקשר - הוא מוגדר על ידי , כי חוסן אינו מהווה תכונה אישיתחשוב להדגיש

 ניסיון למדוד חוסן באמצעות שאלונים ודיווחים של ,לפיכך. גורם הגנה ותוצאה, גורם סיכון

לשם הבנת החוסן יש צורך בגישה אנליטית . הבסיס התיאורטיתואמים את  אינם ,בני נוער

 , התייחסות לחוסן כתכונה. לנתח את האינטראקציה בין גורמי סיכון לגורמי הגנהתמאפשרה

 על הנער את האשמה על אי היכולתהגורמים הסביבתיים ומטילה חשיבות מתעלמת מ

  .הליכים ואינטראקציות של תכשילובלראות בחוסן חשוב . להתמודד עם גורמי הסיכון

  

חוסן במצב סיכון .  רחמחקרים מציבים את השאלה בדבר תלות החוסן בגורם סיכון זה או א

קיימים ,  יחד עם זאת.מסוים אינו מבטיח התמודדות מוצלחת עם גורמי סיכון אחרים

 להצטבר , מראים כי גורמי סיכון וגם גורמים הגנתיים נוטים ליצור שרשראותהמחקרים 

  .ק אחד את השניולחז

  

מציעים להרחיב את השימוש במונח החוסן גם במקרים של התפתחות הישנם חוקרים 

נה נכונה ותוצאות חיוביות גישה זאת אי, לדעתנו. ללא גורמי סיכון מיוחדים, בסביבה רגילה

 תוכן למונח צקת כדי לרמי סיכון משמעותיים אינן מספיקותללא נוכחות של גו, כשלעצמן

  . ינו לבין התפתחות נורמטיבית רגילהולהבדיל ב

  

  :גורמי החוסן כנגד שימוש בסמים בקרב בני נוערמחקרים מבחינים במספר 

  :נכסים -

o הערכה עצמית 

o וויסות עצמי פנימי 

o אמוציות חיוביות 

o אמונה דתית 

o מיומנויות חברתית 

o הישגים אקדמיים 

 



  :משאבים -

o קשר עם המשפחה 

o קשר הדוק בין משפחה לבית ספר 

  

ין ב, באופן דומה.  משפיעים כנגד גורמי סיכון שונים בהקשר לשימוש בסמים,אלוגורמים 

  :  ניתן למנות,גורמי החוסן המהווים השפעה הגנתית או מפצה כנגד התנהגות אלימה

  :נכסים -

o חברתית-אוריינטציה פרו 

o אמונה דתית 

o מיומנויות וויסות רגשי 

o הישגים אקדמיים 

  :משאבים -

o לעומת תמיכת אבות כגורם ,  וגם הגנתיתמיכת אמהות כגורם גם מפצה

 הגנתי

o פיקוח הורים 

o קשרים בין משפחה לבין בית הספר 

  

הרעיון העיקרי הוא . לתיאוריית החוסן יש כמה השלכות בתחום תוכניות ההתערבות

  -פיתוח נכסים התפתחותיים ומשאבים  יש להתמקד ב,שבעבודה עם בני נוער בסיכון

בכדי לסייע . ת לריכוך תוצאות של השפעת הסיכוניםבמקום הגישה המסורתית המכוונ

 לעצב תוכניות שתהיינה מכוונות לפיתוח הנכסים יש , באופן רב מימדיחוסןבפיתוח 

         . והמשאבים שיהיו לעזר במגוון רחב של מצבים ולא רק כנגד איום צר זה או אחר

ות קוגניטיביות ומיומנויות כוללים מיומנויה ( של פיתוח כישורי חייםםמודגשת חשיבות, כך

 כנכסים המסייעים ,מיומנויות חברתיות ומיומנויות של פיתרון בעיות, )התנהגותיות

  . מגוון רחב של גורמי סיכוןבהתמודדות עם 

פיתוח כישורי ,  תוכניות ההתערבות מנסות ליצור אפשרויות לחונכות-  באשר למשאבים

 לזכור כי גורמי האיום העיקריים וגורמים  יש,יחד עם זאת.  סביבה בריאהתיציר, הורות

למשתנים , לכן.  קבוצות חברתיות ותרבותיות שונותהגנתיים תלויים בסביבה ומשתנים בין

חברתיים תרבותיים יש חשיבות עליונה בעיצוב תוכניות ההתערבות המכוונות לבניית 

 . החוסן


