
 

 

 

 

 

 שימוש בחוזקותיך בזמנים מאתגרים: 

 מדריך קצר לשימוש בשאלונים למציאת החוזקות 

 ברנשטיין ד"ר דייוויד פ.  

 הבריא? המבוגר מהו הצד של 

בדרכים בריאות    צרכינותת מענה לצד בעצמנו שעוזר לנו לתפקד ולבריא,    מבוגרלכולנו יש צד של  

לא עובד באופן מושלם אצל אף אחד. לפעמים קשה לגייס אותו,    הבריא   מבוגרומסתגלות. הצד של ה

לזהות ולהעריך את  אם נצליח . שגרתיותאו בלתי   ותקש נסיבות כאשר אנחנו עומדים בפני  במיוחד 

לקחת צעדים  מבוגר הבריא שלנו, נוכל  ה של  החוזקות שיש לנו, את התכונות שמרכיבות את הצד  

 טוב יותר.   י /ותרגיש י /זאת, תתפקד ה/תעשיבכך שתעשצרכינו.   שיעזרו לנו לענות עלקטנים 

 איך אוכל להשתמש בשני השאלונים כדי למצוא את החוזקות שלי?

(  BSS)  ברנשטייןפיתחתי שני שאלונים כדי לעזור לך למצוא את חוזקותיך: סולם החוזקות של  

  משפטיםמבקש ממך לדרג סדרה של    BSS(. שאלון הBLS)  ברנשטייןהחוזקות של    48ורשימת  

יש מספר תיאורים של חוזקות, ואת/ה מקיפ/ה את    BLSתכונות שלך. בשאלון ההאת    יםשמתאר

,  ם ולהשוות את הציונים שלהםתוכל/י לענות על שניהאלו שמתארים אותך באופן הטוב ביותר.  

  לספק שימוש בשני השאלונים יחד יכול  קות שלך.  שכן הם מספקים דרכים משלימות להערכת החוז

 יותר של חוזקותיך.    מקיפההבנה 

 הבריא?   מבוגרהחוזקות של ה  16מהן 

לנו להתאים את עצמנו לאתגרים    ותשמאפשרהן תכונות חיוביות  הבריא  מבוגרהחוזקות של ה  16

  בעלתת דינאמית  כמערכתיאורטיקנים רבים תיארו את העצמי או את האישיות  של הקיום האנושי.  

עצמי רגשי )כולל הערכה עצמית(;  חושה של זהות אישית; לשמר וויסות  : להשיג ת מספר מטרות

רגשיים  חיים בקבוצות  המורכבות של  עם אנשים אחרים; ולהתמודד עם    לסייע ביצירת קשרים 

שלנו כחיות חברתיות, שלפיו המענה על    זו, העצמי התפתח בגלל הטבע הבסיסיאנושיות. בראייה  

 תנו להסתגל לסביבה חברתית מורכבת.  מאצרכים רגשיים וגופניים דורש 

  , פיתחתי פסיכולוגיתבריא ותחושת רווחה  ה י המבוגרנרחבת של הספרות על תפקודלאחר סקירה 

 הספציפיות הבאות:   , שכולל את החוזקותהבריא  מבוגרשל ה  (ממדיםפקטורים )ה  תאת מודל ארבע

 



 

 : ופועל להשגתו חייו את מסלול קובע – חוזקות(  5עצמית )הכוונה  –  1פקטור 

 .התכונות שהופכות אותו לאינדיבידואל  תחושה ברורה לגבי מי הוא ומה הן  –זהות  .1

 . וי תיויכול להסתכל על עצמו, לבחון את רגשותיו, אמונותיו והתנהגו  – עצמית-התבוננות .2

 מאמין בעצמו; סומך על יכולותיו, חוזקותיו ויכולת השיפוט שלו.  – ביטחון עצמי  .3

 עומד על שלו, על זכויותיו, צרכיו ואמונותיו.  – אסרטיביות  .4

כדי לחקור בעיות ופתרונות, לדמיין    בדמיוןיצירתי ובעל תושייה; יכול להשתמש    –דמיון   .5

 תרחישים עתידיים.  

 

 : מווסת רגשות, דחפים, מחשבות והתנהגות –חוזקות(   5) ויסות עצמי –  2פקטור 

חוויות רגשיות  לאחר שחווה  מתאושש מהר  ,  ממורכז, מאוזן רגשית  נשאר  –איזון רגשי   .6

 )'טריגר' רגשי( משמעותית 

 חוזר לעצמו. אך לא נשבר, מתאושש ו מתמודד עם לחץ וקשיים; מתכופף – חוסן נפשי  .7

עוצר וחושב לפני שהוא פועל; יכול לדחות רצונות מידיים ולהתמודד עם    –שליטה עצמית   .8

 תסכול.  

   והנפשית ולרווחתו.דואג לבריאותו הגופנית  –  דאגה עצמיתטיפול ו  .9

מציאות    .10 אובייקטיבים    –בוחן  אמיתיים,  ותפיסותיו  רגשותיו  רעיונותיו,  אם  בודק 

 ורציונליים.  

 

 : יוצר מערכות יחסים משמעותיות והדדיות   – ( חוזקות  4) עם הזולת קשר –  3פקטור 

מרגיש ומבין את מה שאנשים אחרים מרגישים; יכול לחוות דברים מנקודת    –אמפתיה   .11

 המבט של אדם אחר. 

טוב לב, אכפתיות ורצון לעזור    הקל על הסבל של אנשים אחרים; מפגין רוצה ל  – חמלה   .12

 כלפי עצמו. גם  חמלה  מביעלאחרים; 

בעצמו, באנשים  ש  , מצחיק, אוהב בדיחות וצחוק; מעריך את האבסורד'משחקי' –הומור   .13

 אחרים ובחיים.

והמחויבויות    – אחריות   .14 התפקידים  ברצינות את  לוקח  עליו, אמין;  ניתן לסמוך  מהימן, 

 שלו. 

 

בחיים  ות או משמעויות גבוהות יותר, מטר   למצוא מנסה    -חוזקות(   2)  התעלות/נשגבות   –   4פקטור  

 : וביחסי אנוש 

בחלקו;  אסיר   –תודה    הכרת  .15 שמח  אותם    תודה,  לקחת  במקום  דברים  מובנים  כמעריך 

 . מאליהם

 מחפש אמת, ידע, שיעורי חיים; מראה יכולת שיפוט טובה; לומד מן הניסיון.   – תבונה  .16

 



 

 הבריא?   מבוגרהחוזקות לבין ארבעת הפקטורים של ה 16מה הקשר בין 

של אותו הפקטור. לדוגמא, ישנן    הכלליתבתוך כל פקטור תורמות לחוזקה  החוזקות הספציפיות  

כיוונך  בו לעזור לך להתמיד במסלול חייך    ה. כל אחת מן החוזקות הללו יכול1חמש חוזקות בפקטור  

הללו וככל שתרבה/תרבי להשתמש בהן, כך תוכל/י למצוא את    בחיים. ככל שיש לך יותר מהחוזקות

, או אפילו את מרבית החוזקות  ןלוזה לא אומר שאת/ה צריכ/ה את ככיוונך בחיים באופן טוב יותר.  

 אפילו אם יש לך רק אחת מן החוזקות הללו, זה יכול לעזור לך.  הללו כדי למצוא את הכיוון שלך. 

באזורים מסוימים מאשר באחרים. זה נורמלי. אנחנו מפתחים את  לרוב האנשים יש יותר חוזקות  

החוזקות שלנו על סמך גורמים רבים: הגנים והחינוך שלנו, האתגרים שעומדים בפנינו, התמיכה  

לנו   שיש  לחיקוי  והמודלים  וכולי.  החברתית  שאנחנו   שכיח די  זה  בחיים  מפותחים    למצוא  יותר 

גישת "חצי הכוס המלאה", בה  בבאזורים מסוימים מאשר   היא לקחת את  כאן  הכוונה  אחרים. 

שנוכל   כדי  לנו  יש  שכבר  החוזקות  את  ומעריכים  מזהים  צרכינו    למענה אותן    לגייס אנחנו  על 

 .  םדייהמי

 איך אוכל לגייס את החוזקות שיש לי כדי לענות על צרכיי? 

לרובנו יש חוזקות שלעיתים רבות  להתחיל עם החוזקות שכבר יש לנו.  וזר  כאשר בונים חוזקות, ע

, זה יכול לעזור לך בזמנים של מצוקה.  אם תוכל/י לגייס את החוזקות האלו איננו משתמשים בהן.

לבנות   גם  יכולים  פחותאנחנו  באזורים  חדשות  ארוך  חוזקות  תהליך  זהו  אך  טווח.  -מפותחים, 

 לעזור לנו בזמנים של מצוקה.  חיבור לאחר יכוללדוגמא,  

חוזקות כמו הומור, אמפתיה וחמלה. אולם, לפעמים את/ה שוכח/ת    אולי את/ה מישהו/י שיש לו/ה 

האנשים   מסוג  את/ה  אולי  תמיכה.  לקבל  כדי  אחרים  לאנשים  לפנות  הזמן  את  לוקח/ת  לא  או 

עזור לאנשים אחרים )למשל, אולי את/ה טוב/ה בלהקשיב(, אבל לא מבקשים בקלות  שטובים בל

 עזרה עבור עצמם. 

 לקחת צעדים קטנים כדי לגייס את חוזקותיך 

, למשל: הצורך  כ/הה צרי/הצעד הראשון הוא להפוך להיות מודע/ת למה שאתהתחל/התחילי בקטן.  

תוכלי  בקשר.   שבהן  קטנות  דרכים  דמיינ/י  מכן,  חברים  לאחר  יש  אולי  הצורך.  אותו  על  לענות 

או שאולי פגשת מישהו לאחרונה שנראה מעניין. קח/י צעד    ,וותיקים שמזמן לא יצרת עימם קשר

בתור    לקיחת הצעד מפחידה מידי, קח/יקטן בכיוון המענה על הצורך שלך. אם את/ה מרגיש/ה ש

י את החוזקות  זכור/זכרי , או תפרק/י צעד גדול למספר צעדים קטנים יותר.  רצעד קל יות  התחלה 

שלך. אם את/ה אדם עם הומור, אמפתיה או חמלה, אנשים אחרים יגיבו לתכונות הללו. זה יכול  

 מענה על הצורך שלך בקשר.  הלעזור לך להרגיש ביטחון כאשר את/ה נעה בכיוון 

שר,  ". כאשר יש לך צורך, כמו הצורך בקים של חוזקות"אי חשוב/חשבי על התכונות החיוביות שלך כ

לחדש  מקום בו תוכל/י    שבו את/ה מחזיקה בחוזקות האישיות שלך. זהואי"  כול/ה לבקר ב"את/ה י 

" הוא מטאפורה. היא מזכירה לנו שלעיתים קרובות  המלאי ולהזין את עצמך. ביקור ב"אי החוזקות

 אם תבקר/י ב"אי החוזקות" כל יום, המשמעות היא  יש לנו חוזקות שאנחנו לא משתמשים בהן. 

 



 

יום  לעשות   להשתמש בחוזקות    בשביל צעדים קטנים    . קח/י משהו קטן כדי להזין את עצמךבכל 

 שלך! בהצלחה במסע   על צרכיך.   שיש לך כדי לענות


