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תפתחותם הייתה נטען כי חקר הילדים שה.  70-חקר שיטתי של תופעת החוסן החל בשנות ה

 אטיולוגיה גנטיים וסביבתיים עשוי להביא להבנה עמוקה יותר של טובה למרות גורמי סיכון

לדעת מה הם הגורמים החיוניים בהתפתחות ילדים בסיכון ולהשפיע על , בפסיכופתולוגיה

 הנחות הפריכואכן המחקרים של החוסן . עיצוב המדיניות והתערבויות טיפוליות וחינוכיות

יות רבות ושינו באופן מהותי קונצפציות שונות של התפתחות הילדים שהתמקדו שליל

 כעת ניתן לומר כי הנחות התחלתיות רבות שעמדו מאחורי תפישת ,יחד עם זאת. בליקויים

  .החוסן התבררו כמטעות ואינן נכונות

  

י  חסינים ובלת- אחת הדימויים ההתחלתיים הייה זה של הילדים המיוחדים  , בין היתר

במחקרים גם אך הייה קיים , דימוי זה קיבל תפוצה רחבה בתקשורת ההמונית. מנוצחים

כעת . אחת ההפתעות הגדולות שציפו לחוקרי התופעה הייתה השגרתיות שלה.  אקדמיים

שמקורה נעוץ בפעילות מערכות , שגרתית, ניתן לשער כי חוסן הוא תופעה נפוצה

יש להניח כי , ו מוגנות ומתפקדות בצורה סבירהכאשר מערכות הלל. הסתגלותיות בסיסיות

  .ילדים יכלו לתפקד ולהתפתח גם לנוכח מצבים שליליים

  

מונח החוסן מתייחס לסוג התופעות המתאפיינות על ידי תוצאות טובות למרות איומים 

מונח החוסן הוא קונטקסטואלי ודורש שתי . רציניים על תהליכי ההסתגלות או ההתפתחות

  :הערכות

כה של האיום האמיתי מצד הסביבה וקיום גורמי סיכון שבמקרים רבים הער -

קיימות שיטות שונות של הגדרת . מופיעים כגורמים המנבאים תוצאות שליליות

שכלול כולל של , מצב משפחתי, אקונומי-רמת הסיכון כולל מדידת מצב סוציו

רכה מהווה בעיה השוני של גורמי הסיכון ומתודות של הע. גורמי הסיכון השונים

יחד עם זאת תוצאות דומות לאור . אמיתית עבור ניסיון של השוואה בין מחקרים

מרבית הסיכונים מהווים קצה אחד של מימד שיש . השוני הזה משכנעות עוד יותר

לו גם קצה אחר ולכן במקרים רבים ניתן להצביע על יחס הפוך בין רמת הסיכון 

 . התפתחותייםהמשאבים הנכסים או הלבין 
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 ניתן להצביע על.  הערכה של מידת ההסתגלות ואיכות של תוצאה התפתחותית -

חוקרים רבים מגדירים את . דעות שונות באשר לקביעת הקריטריונים של חוסן

החוסן על סמך ממצאים ברורים של היענות לציפיות של החברה והתרבות הנתונות 

וקרים אחרים ח.  ובמצבים כאלה ואחריםבאשר להתנהגות הילדים בגיל הספציפי

כמו כן . מתמקדים במניעת שימוש בסמים או תופעות מהתחום של פסיכופתולוגיה

, כגון(צונית קיימת השאלה האם להגדיר את החוסן במונחים של הסתגלות חי

תחושת השגשוג או רמה (או קריטריונים פנימיים ) 'משמעת וכו, ציונים גבוהים

 .  שילוב של שני הגורמיםאו על ידי) 'נמוכה של מצוקה וכו

  

ניתן להבחין שין שתי הגישות העיקריות במחקרי החוסן המכוונים להסביר את התוצאות 

  :השונות בקרב ילדים בסיכון

משתמשת בסטטיסטיקה על מנת לקשר בין מידות שונות : משתניםבגישת ממוקדת  -

החיוביות של גורמי סיכון ומצבים שליליים שונים לבין התוצאה ולבין התכונות 

  . שעשויות למלא תפקיד מפצה או מגן

על מנת לוודא מה מבדיל בין ילדים משווה בין אנשים : אישיותבגישה ממוקדת  -

 . חוסןילדים מחוסריבעלי חוסן לבין 

  

  

  . מבוססים על גישה ממוקדת משתניםהקרים מחה

  

. לבין גורמי הסיכוןחיוביים ס בין נכסים תוכניות ההתערבות מבוססות על הדגמים של היח

ניתן להגיע , הוספת נכסים או משאבים לחיי הילדנטען כי באמצעות , באופן תיאורטי

 אתמונח תוצאות מפצות משקף . לתוצאות שיהוו משקל נגד להשפעת גורמים מסכנים

רם את השפעת גו" לקזז"התפישה הגורסת כי כמות מספקת של נכסים התפתחותיים תוכל 

כמו . הנחה זאת עומדת בבסיס מעורבויות המכוונות לכינון נכסים.  או גורמי סיכון מסוימים

ישנן התערבויות שמכוונות לשינוי ברמת הנוכחות של נכס או סיכון מסוים בחיי הילד , כן

הנכס באמצעות גורם / אסטרטגיות אלה מנסות לפקח על רמת הסיכון.בכלל, או האוכלוסייה

 הראה כי תוצאות המשבר הכלכלי משפיעות על יםאחד המחקר, למשל( .שלישי מתווך

הילדים באמצעות ההשפעה על אופי ההורות ולכן מעורבות מכוונת לפיתוח הורות יעילה 

יש לציין כי גישה ממוקדת . )כאמצעי שמפחית את השפעת המשבר הכלכלי כגורם סיכון

נמיקה של ההשפעה ההדדית בין לוקחת בחשבון את הדילעתים קרובות אינה משתנים ב

לכן דגמים רבים מהסוג הזה אינם משקפים את ההדדיות המאפיינת את , גורמים שונים

 כמו כן מחקרים אלה בדרך כלל אינם בודקים אינטראקציה .ם חייםיהמערכות של יצור

  .סיכונים וגורמים הגנתיים, ארוכת טווח בין נכסים



  

תפקוד , ראו קיום קורלציה בין איכות ההורותתוצאות המחקרים הממוקדים במשתנים ה

הערכה עצמית חיובית להתנהגות הסתגלותית בתחומים , אקונומי-מעמד סוציו, קוגניטיבי

קיום תופעות , חברתית-חברתית או אנטי-התנהגות פרו, בין היתר הישגים אקדמיים, נרחבים

 כי השפעת גורמים אלה טעןבדרך כלל נ. קבלה על ידי ילדים אחרים, לוגיותפסיכופתו

במחקרים  הדגש העיקרי . משמעותית הרבה יותר מאשר השפעת  חוויות שליליות בחיים

נעשה על ההתפתחות הקוגניטיבית והורות יעילה כגורמים המתווכים המשפיעים על אלה 

יכולות קוגניטיביות נמוכות והורות  כאשר, ןפיתוח התנהגות במצבי לחץ ולמול גורמי סיכו

חשוב לציין כי היו רק . לא יעילה מעלים את הסיכונים של תוצאות שליליות במצבי איום

ממצאים מעטים שהיו מצביעים על ההשפעה העמוקה של מצב שלילי על התנהגות 

) יביכמו הורות ותפקוד קוגניט(הסתגלותית אלא אם כן מערכות הסתגלותיות עיקריות 

  . מראש או כתוצאה מהצב שנוצר–נפגעו 

  

  .גישה ממוקדת באישיות

  

מנסים לזהות  הם בדרך כלל. מקדים באישיות מאמתים את המסקנות האלהתמחקרים שמ

ם  דפוסים דומים של התנהגות הסתגלותית או לא הסתגלותית ולנתח אותותקבוצות בעל

מחקרים רבים התמקדו בהשוואה בין קבוצות . בהם הן פועלות, בהקשר נסיבות החיים

אך מחקרים אלה כמעט . הסתגלותיות לקבוצות אי הסתגלותיות  לנוכח מצבים מסוכנים

 מה שחשוב מאוד להבנת –ואינם לוקחים בחשבון את הקבוצות הנמצאות במצב סיכון נמוך 

אך לא חוו , ילדים אחרים שמתפקדים באותה רמהלבין " לדים מחוסניםי"ין השוני שיש ב

אך יש לציין כי באחד המחקרים שכן התייחס לנושא זה דווח על הדמיון . חוויות דומות

, יהתנהגות, אקדמי: המהותי בין שני קבוצות ילדים שמתפקדים טוב בשלושה תחומים

משאבים ל במה שקשור -) ללא הבדל בין החוויות השליליות או חיוביות שהם עברו(חברתי 

הערכה עצמית חיובית , ת טובההורו, כולל תפקוד קוגניטיבי טוב יותר, חברתיים- פסיכו

 הילדים ביניהם הייה קיים על רקע השוני בין שתי קבוצות הללו ביחד לביןמיון הד. יותר

שלנו גם במחקרים . ללא קשר לקיום גורמי סיכון בחייהם, בעלי רמת הסתגלות נמוכה יותר

ניתן הייה לראות את הדמיון ההדוק  בין קבוצת הילדים בעלי חוסן גבוה לבין קבוצת 

 זאת לעומת השוני שלהם מילדים –הילדים שמתפקדים טוב במצבים נטולי גורמי סיכון 

  .  הסתגלותיתבבלתימתפקדים בצורה 

  

תפישה של  את היםמאמצ,  שנשענים על הגישה הממוקדת באישיותפותחיםהדגמים המ

תפתחות בלתי הסתגלותי לאורך הזמן תוך כדי תשומת המסלול התפתחות בריא למול מסלול 

נובע מתיאורה של מערכות מתפתחות מונח מסלולי התפתחות . לב מיוחדת לנקודת המפנה



חוקרים רבים של החוסן בעת אחרונה סברו כי החוסן נובע . ותיאוריות התנהגות ארגונית

נראה כי בני נוער .  גם בתוך האישיות וגם בין האישיות לסביבתהמאינטראקציות רבות

. שמתאפיינים בחוסן גבוהה יותר מייצרים עבורם סביבה בריאה יותר והזדמנויות להצלחה

התערבות .  דגם המסלולים בהנבת החוסן גם מציע גישה קונצפטואלית של התערבות

  . ית ובמגוון רחב של יעדיםשמבוססת על קונצפט זה מתאפיינת בפרספקטיבה התפתחות

  

*      *      *  

  

הממצאים המצטברים ממחקרי חוסן שונים מצביעים על כך שתופעה זאת שכיחה הרבה 

ניתן לומר כי . יותר ממה שניתן הייה לצפות על סמך התפישות שנפוצו בתחילת חקר המושג

. ם שגרתייםחוסן זהו תופעה שגרתית שנוצרת בתנאי היום יום בעקבות תהליכים הסתגלותיי

האיום הגדול ביותר להתפתחות נובע מהגורמים המסכנים את הפעילות של מנגנוני 

ויסות , יחסים עם הורה או מטפל,  התפתחות קוגניטיביתותמערכות שכולל, ההסתגלות

באופן אירוני ייתכן כי הדגמים . מוטיבציה ללמידה ולמעורבות בסביבה, רגשות והתנהגויות

  תכונות מיוחדות נבעו דווקא מהתפישות הממוקדות בלקויות  מקיוםאפועל יוצשל החוסן כ

  .שאותם הם ניסו להפריך,  הרבהןובהשפעת

  

יעדים וקריטריונים להערכה , חשוב להדגיש כי חקר החוסן שינה באופן מהותי מסגרות

בעת יעדים כוללים לא רק מניעה אלא בניית נכסים התפתחותיים . בתחום מניעה והתערבות

  .כאשר ההתערבות מכוונת לעידוד מיומנות קומולטיבי, ים פוטנציאלייםומשאב

  

פסיכולוגיה . יש לציין את הקשר בין מחקרי החוסן לבין התנועה של פסיכולוגיה החיובית

 טוענת כי הפסיכולוגיה המסורתית שמה דגש על XX-חיובית שהתפתחה בסוף מאה ה

 היא מדגישה את החקר של הצדדים ,לעומת זאת; פתולוגיות ולקויותכוהתופעות הפסי

  . חזקים של האישיות ושל מנגנוני ההסתגלות שמאפשרים התפתחות בריאהה

  

את הכוח של דווקא ף שלסיכום ניתן לומר כי המסע שהתחיל כחיפוש לאחר יוצא דופן ח

תכונות יוצאות דופן או צירוף מאפיינים מחוסן נובע לא . הדברים השגרתיים והרגילים

, משפחותיהם, יומי של המשאבים הרגילים בנפשותיהם-הקסם היום ממיוחד אלא

פיתוח מיומנויות והון  לעלמסקנה זאת יש השלכות רבות .  קהילותיהם ויחסיהם של הילדים

אם האיום העיקרי על התפתחות הילדים נובע מפגיעה בתפקוד .  אנושי בתוך הפרט והחברה

 . מכוננת דווקא להבטחת תפקודם התקיןהמעורבות צריכה להיות ,  מנגנוני ההסתגלות


