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באופן לחץ מצבי ב גורמי סיכון ולתפקד עםחוסן מוגדר באופן מסורתי כיכולת להתמודד 

  :אות את הדגמים העיקריים של החוסן כגוןרבספרות ניתן ל . יעיל

  תוצאות טובות אצל ילדים בסיכון -

 ילדים במצבי לחץשל מיומנויות גבוהות  -

 .שקום מהר לאחר טראומה -

המחקר מדגיש את המקרו הפנימי של החוסן ואת החשיבות של מוקד פנימי של פיקוח 

כך שמרבית חקר החוסן המודרני בנוי על ה ביקורת על עכבר נשמ, יחד עם זאת. עבורו

 תוצאות –גברים ממעמד הביניים , העבודה מול הילדים השייכים לקבוצה של לבנים

קיימים מחקרים בודדים , עומת זאתל. שלאחר מכן נתפשות כמתייחסות לכל הילדים

המחקר . סןן אישיים לבניית החוימדגישים את החשיבות של הפרקטיקות של היחסים הבה

) RCT – relational cultural theory(הנוכחי מתבסס על התיאוריה של יחסים ותרבות 

 על התכונות נשען לא חוסן ה–ומנסה להציע את הדגם האלטרנטיבי של חוסן יחסי 

  . בניית יחסים בין אישייםל הפנימיות של הפרט אלא על היכולת 

  

ינדיקאטור הטוב ביותר של ר נמצא כי הא בני נוע12000באחד המחקרים שנעשו עם , אכן

אנו נטען כי . מול התנהגויות מסוכנות הוא יחסים טובים עם לפחות מבוגר אחדהחוסן ל

היחסים המעודדים התפתחות הינם מקור של החוסן ונתייחס גם לגורם הנוסף של התנגדות 

ים את אנו מגדיר. שמצביע על חשיבות של גורמי הסביבה וההקשר בתוך מונח החוסן

ואוריינטציה מינית  גזע, ההתנגדות כיכולת להתנגד למסרים הרסניים ומחלישים סביב מין

קונצפט נח ההתנגדות בדרך כלל אינו נכלל במו. ההמגיעים ממקורות מרובות בחבר

, מיעוט אתני, תכגון בנו(אך עבור כל קבוצה מודרת , תיאורטי של החוסןה

ת למסרים מזיקים ומדירים הינה חיונית עבור בניית היכולת לפתח התנגדו, )הומוסקסואליים

  .קשרים משמעותיים עם אחרים

  

כגורם לתוצאות שליליות " מופנםהאונים החוסר  "המחקר הקיים מדגיש את חשיבות 

ק תפקיד משמעותי בקביעת ח עשוי לשאך מגדר. ת כגורמת לתוצאות טובותואופטימיו

מחקרים מראים כי ציפיות הבנות באשר . תאסטרטגיות התמודדות פסימיות או אופטימיו



בנות .  בהווה ובעבר מאשר בהצלחותיהןם בעתיד תלויות יותר בכישלונותיהןלביצוע

כאשר בנים , משייכות כישלונות לגורמים פנימיים והצלחה למקרה או לגורמים חיצוניים

צמית האשמה ע. נוטים לשייך כישלונות לגורמים חיצוניים והצלחה לגורמים פנימיים

  .מתרחשת לעתים קרובות יותר אצל בנות מאשר אצל בנים

  

כאשר הערכה עצמית נמוכה , אחד הגורמים החשובים בבניית החסון הוא הערכה עצמית

אך הערכה עצמית נבנית בתרבות מערבית של תחרות . קשורה להפחת החוסן

נמצאות ת הוכאשר קבוצות מודר, אחריםיים עם ואינדיבידואליזם תוך כדי השוואה תמיד

נכון הוא , לכן. ב הנחיתותמחוץ לקריטריונים המקובלים בתרבות הדומיננטית נמצאות במצ

קשורה לזהות מית האישית אלא על הערכה חברתית ה לא רק על ההערכה העצלדבר 

  . המקשרת בין הפרט לקבוצה אליה הוא מרגיש שייך

  

ורת עצמית ותחושת דיכאון קים מצביעים על כך שנערות נוטות יותר לביימחקרממצאים 

 יותר על יחסים  מבוססיםנותנו גם כי סגנונות ההתמודדות של בחוקרים ציי. יםמאשר נער

ים סגנונות ההתמודדות של בנ,  לעומת זאת).'לדבר על הקושי וכו, חלוק בעיותכגון ל(

 רגשות עשויה תהתמודדות ממוקד.  וממוקדים בבעיות ספציפיותיותר אינסטרומנטאליים

לעומת זאת התמודדות ממוקדת , רבה היות הסתגלותית יותר במצבים עליהם אין שליטהל

, לכן. חולל שינוי ניתן לצפות לבהםת יותר במצבים תיבפיתרון בעיות תהיה הסתגלו

ת מודרות ומורחקות מהשליטה בחברה מפתחות דרכי התמודדות כשמדובר בקבוצו

, אכן. מוקד החיצוני ועל מערכת היחסים על ה–על וויסות עצמי ויותר פחות מבוססות ה

ת ולפנות תמיכה חברתי  לגייסיותר מחקרים שונים הצביעו כי בתקופות לחץ נשים נוטות

שאים הקשורים ממצאים אלה מצביעים על חשיבות הנו. לתמיכה מחברות מאשר בנים

  .בקבוצות מודרות,  במיוחד–ת החוסן ייבנלזהות חברתית עבור 

  

על מנת לתאר את המאפיינים הספציפיים של מונח החוסן בקרב נשים ובמיוחד ילדות 

יעים על כך ביש להדגיש כי מחקרים אחרונים מצ. ונערות נוצר מונח של חוסן היחסים

דגם חוסן היחסים מדגיש את תפקיד היחסים והרקע . שחוסן יחסים קיים גם בקרב גברים

תוק נחשב כאחד המקורות העיקריים לקושי ני. חברתי במהלך ההתפתחות-התרבותי

ד מושא  הוא תמישוניחשוב לזכור גם כי בחברה ריבודית . בהתפתחות מערכות החוסן

נטית ומעודדת יחס כוח אינם מאפשרים פיתוח אינטראקציה אות. יחסי כוחלאפליקציה של 

  . תולהגביר אותנטיות ולהגדיר זה, שוניקיד הכוח הוא תמיד להשתיק פת. התפתחות

  

RCTן של יחסים כיכולת לבנות יחסים מעודדי התפתחות לאחר ס מציע לדבר על החו

בונים חוסן  טוענת כי יחסים הRCT. הניתוק החמור בעקבות תקופת לחץ ומצבי סיכון



אנו טוענים כי . העצמה הדדית ותנועה לקראת יחסי גומלין, מתאפיינים באמפתיה הדדית

י במנותק כביכול לא מצבים של ניתוק וכינון עצמדווקא מצבים של מערכות יחסים ו

  .בונים את החוסן האמיתימהסביבה הם אלה ה

  

  :דגם חוסן היחסים כולל את המרכיבים הבאים, אי לכך

  פגיעות נתמכת -

 ,תי אמפאתתמעורבות הדדי -

 אימון כחלק בלתי נפרד מהיחסים -

 העצמה -

 .נבנית בנוסף למודעות אישית עצמיתה, מודעות באשר ליחסים -

חולשה אלא דווקא כולת לפנות בבקשת עזרה לא כסימן דגם של חוסן יחסים רואה את הי

.  וקשרים ולהתנגד לניתוק הקשרים יכולת לבנות ולשחזר יחסים  הינהחוסן יחסים. ככוח

 כולם –מיקוד הפיקוח ,  עצמיכבוד, התפתחות קוגניטיבית, מאפיינים כמו תכונות אישיות

כבוד עצמי ,  כך.סיםחיבהקשר של מערכות  RCT-ית המקבלים משמעות חדשה מזוו

  . כאימון ביחסיםזומתפרש במסגרת 

  

אגה ה הוגדרו בעבר כדיתפקיד.  כחיונית עבור פיתוח החוסןנחשבתהתמיכה החברתית 

אך מרבית מחקרי התמיכה מדגישים . ספקת מידע והערכהא, סיוע אינסטרומנטאלי, רגשית

 מושם דגש על יחסי RCT -בגישת ה, לעומת זאת. ועסיצדדי של תמיכה ו-את הקשר החד

ילו מחקרים אחרונים ג, אכן. גומלין ועל הקשר ההדדי המיטיב עם כל הצדדים המעורבים 

 של תורמת רבות לחוסנויכולת לתת לאחרים ה, אחריםכי בנוסף לחשיבות של תמיכה מ

ין כבסיס הגומל יחסי חדת את שני ההיבטים האלה ורואה את מאRCTגישת . הפרט

סי חי). לא על תמיכה בלבד או על אלטרויזם בלבד(ן חוסן יחסים אופטימאלי עליו נשע

  .גומלין מביאים איתם את התחושה  של מיומנויות יחסים ושל חוסן אמיתי

  

אישיים -יש להדגיש כי הבנת החוסן לא כתכונה אישית אלא כתופעה של יחסים בין

צוין כל הילדים מגיעים לתוצאות טובות יותר שכפי . מתייחסת לא רק לבנות אלא גם לבנים

מבוגר וכאשר יש להם כאשר יש להם יחסים חיוביים עם , לנוכח משברים וגורמי סיכון

אך במקרה של בנות וקבוצות מוחלשות אחרות . מוערך על ידי אחריםשדה מיומנות ה

ות ולתת יותר הבנות נוטות במיוחד לקבל יותר עזרה בילד.תפקיד היחסים גבוה במיוחד

יחסי גומלין חשובים במיוחד עבור ילדות ונערות למען פיתוח . עזרה ותמיכה בגילאי הנערות

  . החוסן

  



לפי קרול , כאשר, בתקופה זו –  חשוב במיוחד לבנות בגיל הנעוריםיש לציין כי הסן

 13 – 11גילאים הבקרב בנות לבנות בין ". לאבד את קולותיהן"בנות מתחילות , גיליגאן

 גיליגאן מסבירה זאת על. ה צניחה דרמטית בהערכה עצמית ועלייה בתחושות הדיכאוןתנצפ

  . נטיות ביחסיםידי השתקתן וכפייתן לאבד את האות

  

 הדומיננטיים מצד החברה פיתוח החוסן בקרב בנות דורש הופעת ההתנגדות  לכפיית הקודים

 גורמים אלה חיוניים עבור , כפי שצוין–). אישית-מתפרש כאן כמיומנות ביןה(והאומץ 

היכולת להתנגד .  אחרות שהינן מוחלשות ומודרותחוסן גם בקרב קבוצותפיתוח ה

ת על מנת לעודד א. לסטריאוטיפים המחלישים הינה מרכיב חשוב מאוד במסגרת החוסן

 תהליכים ביחס לדימויים ה יש לסייע להן לפתח ארבעהתנגדות הבנות למען בניית חוסנן

  :מחלישים אותן ונכפים  עליהןתרבותיים ה

  פוליטי-  המסרים בהקשרם הסוציותפישת–יכולת קריאה  -

  של מסר ההדרהויכולת לראות את נוכחות: מתן שם -

 התנגדות לכוח השלילי -

 .נטייםבדימויים וערכים אות המחלישים םהחלפת הדימוי -

  

  


