
  .חוסןהמושג ה של אופי השימוש בבהרהלקראת 

  

  :התקציר נעשה על סמך

Howard B. Kaplan,
1
 "Understanding the Concept of Resilience", in: Sam 

Goldstein and Robert B. Brooks, Handbook of Resilience in Children, 

Springer, 2005, pp. 39 – 47.   

  

. בהירויות- סתירות ואי, אך כולל בתוכו לא מעט דקויות, רהמושג חוסן אומנם פשוט לכאוה

מנסה לחדד את השאלות סביב השימוש במונח חוסן שעולות מסקירת המאמר הנוכחי 

דיכוטומיות הבסיסיות בהגדרת המושג שמהן התוך כדי הבהרה של , הספרות המדעית

  .בהירויות נוספות-נובעות אי

  

ל רעיון של הישגים או תוצאות מוערכות באופן חיובי קיים קונסנסוס שחוסן נשען ע, אומנם

 יחד עם  ,יה לצפות לתוצאות הפוכותבסביבה שבה רק טבעי ה) או מניעת תוצאות שליליות(

 םפר שאלות שטרס חושפת מ המחקריתבחינה מדוקדקת של פירוש המושג בספרות, זאת

  :באו על פתרונן

  

ניתן , כמובן.  יותתו קבוצת א חוסן מתייחס למאפיינים ותוצאות אישיוםהא .1

בתוכנו משמעויות אך יש לשים לב לשינוי במשמעותו הלהשתמש במונח בשתי 

 אלה שתורמות ןת מוצלחות היוהתנהגו, בכללותהברמת החברה . בכל מקרה

הסתגלות האינדיבידואלית ברמה הפסיכולוגית . הכלללטובת לטובת האחרים ו

  .ואליחיובית היא זאת שתורמת לאושר האינדיביד

   חוסן ופגיעות לעתים נתפשים כקצוות מנוגדים?היפך מפגיעותה הואהאם חוסן  .2

 ןו כנת,אם כן, ס החוסן של אגו נתפחמונ.  לסביבההתייחסויות ותגובות רצףשל 

בקצה אחד נמצאת יכולת הסתגלות למצבים משתנים תוך כדי . להערכה כמותית

בקצה השני נמצאת , ומת זאתלע. שימוש מוצלח באסטרטגיות של פיתרון הבעיות

בעיות , ל המצבאי יכולת להיענות לדינאמיקה ש, היעדר גמישות הסתגלותית

 .בתפקוד במצבי לחץ

האם חוסן מוגדר במונחים של תוצאות הבאות כתגובה למצב הלחץ או במונחים  .3

 האם מדובר ? של גורמים שמביאים לתוצאות באינטראקציה עם מצב הלחץ

טובות במצבי הסיכון ובהערכת התכונות שמאפשרות בהערכת  של תוצאות 

במקרה האחרון ניתן לדבר על הגורם הנפשי שמתווך ?  להתגבר על מצבי הסיכון
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 ולתפוש חוסן כמונח מופשט שמשקף את הסביבה המסכנתלבין הסובייקט בין 

 .המשפיעות לכיוון חיובי במצבי הסיכון מכלול התכונות

 קשים הינם הכרחיים האם חיים?  קשות של חיים לנסיבותמה הוא היחס בין חוסן .4

 ניתן להיות בעל תכונה זאת גם  למי שמתפקד ונת החוסן או שמאכלמען פיתוח ת

האם חוסן משתקף ביכולת לחזור לתפקוד נורמאלי לאחר ? במצבים שגרתיים

כך . תקופה קשה או נגרם על ידי גורמי הסיכון ובלעדיהם ייתכן ולא הייה קיים כלל

 משברי החיים נתפשים בספרות המחקרית כעימותים קונסטרוקטיביים לעתים

,  חיוביפוטנציאלשל החיים שקיים בו גם כחלק בלתי נפרד , שדוחפים התפתחות

חוויות של הגישה זאת טוענת כי .  התמודדות איתםבמהלךכאשר החוסן מתפתח 

 .תיים חדשיםמשבר וכאב טומנות בתוכן פוטנציאל לפיתוח משאבים אישיים וחבר

זאת כנגד הגישה שרואה בחוסן מכלול תכונות שמתפתחות גם במסלול התפתחותי 

 .ממוצע

 האם יש לקחת בחשבון את , מגדירים את החוסן במונחים של תוצאותכאשר .5

 או חשובה  מסוימת שהיא חיובית במיוחדהל התוצאות השונות או תוצאשהממוצע 

 מוגדר כבעל חוסן יהיההסובייקט אשר מצב כייתכן מאוד שיווצר ?  בהקשר מסוים

מן חלק ב, כך. ראשוןהקריטריון השני וכנעדר חוסן לפי הקריטריון הלפי 

 של את התמונה המלאה ואת השדות המרבייםיש לקחת בחשבון כי  נטעןהמחקרים 

שאלת השאלה בהתייחס לבני הנוער באחד המחקרים נ. חות בתחומים שוניםתהתפ

ולסייע לפרנס את (רה מבית הספר על מנת לעבוד משפחות במצוקה האם נשימ

בין הצלחה , אם כן, בדילנ, אם כן, כיצד.  אינה מהווה גם סוג של חוסן)המשפחה

 . אקדמית כחוסן לבין נשירה כחוסן

ש יהאם . שאלה דומה נוצרת כשמגדירים את החוסן במונחים של גורמים הגנתיים .6

גם כאן שינוי בקריטריון עשוי ? להתייחס לגורמים ספציפיים או למצב הכללי

 טקהסובייהביא לשינוי מהותי בהערכת מידת החוסן של ל

  

בפירוש של מונח חוסן בין החוקרים והגישות המדעיות השונות הבהרת ההבדלים הקיימים 

אך יש להצביע על שתי גישות אפשריות כלפי אי . הינה חיונית למען התקדמות מחקרית

  :י החוקרהבהירות הקיימת העומדות בפנ

תוך כדי בירור כיצד ולמה הוא מוגדר , מונח חוסןה ההגדרות של לאמץ את אחת -

  .בצורה כזאת ולא אחרת

משום , שבו כך בדיוק בעקבות אי הבהירות-ניתן לטעון כי מונח חוסן יעיל כל -

 . רביםכה  ותיאורטיים שהוא נוגע לנושאים קונצפטואליים

  



ראש  שחשיבותו ב"מונח ביניים"החוסן ג שניתן לראות במו, בהמשך לעמדה השנייה

 שלעתים לכך מפנה את תשומת לבנו בעצם העובדה שהוא -בתור סימן היכר ובראשונה 

 מגיעים לתוצאות הפוכות ממה ,נמצאים במצבי סיכון ובמצבי משבראנשים שקרובות 

 ניתן לפנות ליצירת מסגרות תיאורטיות וטענה זל שהתייחסנולאחר . פיםמצהיינו ש

. עים באינטראקציה ביניהםיים שמשפסביבתיים ונסיבתי, וקחות בחשבון גורמים אישייםשל

 חשיבות וה,הסתמכות על מונח ביניים כמו חוסןניתוח זה אמור להתבצע באופן ישיר ללא 

  .ספקו ברמה התיאורטית מוטלת במשך השימוש בשל ה

 

  

  

  


