מודל הצמיחה הפוסט טראומטית – Calhoun, Cann & Tedeschi
המו ח צמיחה פוסט טראומטית ) (Posttraumatic growthהי ו מו ח שטבעו & Tedeschi
 Calhounבש ת  ,1995ומשמעותו הי ה צמיחה חיובית ה ובעת מהתמודדות עם אירוע טראומטי.
בעקבות התפתחותו של המחקר סביב צמיחה פוסט טראומטית ,התפתחו מושגים וספים
ותפיסות הקשורות לצמיחה כתוצאה ממצבי חיים קשים ,כמו למשל צמיחה מבוססת דחק
) .(Stress-related growthלמרות העיסוק המחקרי החדש באופן יחסי ב ושא ,רעיו ות אודות
צמיחה כתוצאה ממשבר ואירועי חיים קשים משובצים במקומות רבים בתרבות ובהיסטוריה של
הא ושות – במיתוסים קדומים ,בספרות ובדת.
 Calhoun, Cann & Tedeschiחקרו במשך ש ים כיצד מתפתחת צמיחה פוסט טראומטית,
וכעת הם מציעים מודל להתפתחות צמיחה פוסט טראומטית וכיצד מאפיי ים תרבותיים יכולים
להשפיע על צמיחה פוסט טראומטית.
החוקרים משערים שצמיחה פוסט טראומטית וצרת כאשר אירוע טראומטי מערער באופן
משמעותי את אמו ות הבסיס והסכמות של אדם באשר לעצמו ולעולם .על האדם לש ות את
תפיסותיו על מ ת שיוכל להכיל את המידע הקשור לטראומה בתוך הסכמות והאמו ות שלו.
לעיתים קרובות תהליך זה גורם ל יסיו ות הימ עות מהתוכן הטראומטי ולהפיכת התוכן
הטראומטי לבעל אופי רומי טיבי ,אם בשל מחשבות פולש יות ואם בשל מחשבות אוטומטיות .אך
כאשר מתחילה להתרחש הפ מה והטמעה של המידע החדש ,וצרות סכמות מחודשות .במצב כזה
מתרחש לעיתים קרובות תהליך חיפוש ומציאת משמעות וחשיבות באירוע הקשה .כך ,אתגור
סכמות ותפיסות ,המתרחש כתוצאה מהטראומה ,מוביל לת ועה ומסגור מחדש של משמעות
הטראומה ותוצאותיה ,לתוב ות ולב יית רטיב חדש .אף על פי שתהליך זה עלול ליצור מצוקה
רבה ,הוא גם יכול ליצור צמיחה והעצמה של האדם המתמודד עם הטראומה .עם זאת ,צמיחה
אי ה תוצאה בלתי מ עת של התהליך הקוג יטיבי של התאמה ושי וי האמו ות והסכמות לאחר
טראומה .מתוך כך ,מ סים החוקרים לבחון מה הם הגורמים המשפיעים על היווצרותה של
צמיחה פוסט טראומטית ,בין השאר על מ ת לקדם תהליכי צמיחה בקרב מטופלים שעברו
טראומה.
המודל מתאר את הגורמים המשפיעים על היווצרותה של צמיחה פוסט טראומטית על פי
 ,Calhoun, Cann & Tedeschiכאשר הגורמים המתוארים בו מתחילים ממצב פרה-טראומטי
ומסתיימים בצמיחה הפוסט טראומטית .הרעיון המרכזי ביותר במודל זה ה ו כי צמיחה ובעת
מהפרעה לאמו ות ולסכמות אישיות במצב הפרה-טראומטי ולא למאפיי י האירוע הספציפיים.
המודל מסביר מדוע עבור חלק מהא שים השי וי באמו ות ובסכמות הוא קשה ביותר ויוצר חוויה
טראומטית ,ומדוע עבור חלק אחר של האוכלוסייה ,המידע אודות הטראומה מתאים בקלות
לתוך האמו ות והסכמות הללו.

מודל מקיף לצמיחה הפוסט טראומטית של Calhoun, Cann & Tedeschi

חלקי המודל ודגשים תיאורטיים
אתגור אמו ות וסכמות :ממצאי המחקרים של  Calhoun, Cann & Tedeschiמצביעים על כך
שהמידה בה אירוע טראומטי מוביל א שים לבחון מחדש את אמו ות הבסיס שלהם ,מ באת
באופן מוך את רמות המצוקה שהם יחושו ,אך מהווה מ בא חזק למידת הצמיחה הפוסט
טראומטית שיחוו .החוקרים מסבירים זאת בכך שמצוקה קשה יכולה להתקיים גם אם האירוע
הקשה אי ו יוצר ערעור של אמו ות הבסיס וסכמות מרכזיות )כך למשל כאשר אדם אהוב וקרוב
פטר בצורה טבעית( ,אך לעומת זאת ,צמיחה פוסט טראומטית אי ה מתקיימת כאשר אין ערעור
של אמו ות וסכמות בסיסיות.
מצוקה רגשית :חשוב לשים לב שא שים יכולים לחוות וחווים לעיתים קרובות צמיחה כמו
גם מצוקה בו זמ ית.

רומי ציה :החוקרים מציעים כי רומי ציה בקרבת זמן לאירוע ,בצורת מחשבות חודר יות
ואוטומטיות ,ככל ה ראה תגרום למצוקה פשית ולערעור אמו ות בסיס .עם זאת ,כאשר
הרומי ציה הופכת למכוו ת ורפלקטיבית ,הדבר מצביע על מאמץ למצוא היגיון באירוע וליצור
אמו ות וסכמות חדשות .תהליך זה יכול להיות מלווה גם הוא במצוקה יכרת ,אך זו יכולה ליצור
מוטיבציה להתקדם לעבר הב ה והשלמה עם האירוע.

השפעות תרבותיות וחברתיות על המודל לצמיחה פוסט טראומטית
החוקרים מציעים שמאפיי ים ותהליכים תרבותיים משפיעים על הת הגויות ותפיסות של
המתמודדים עם אירועים טראומטיים באופן ישיר ,קרוב וגלוי וכן באופ ים עקיפים ,רחוקים
וסמויים .החלוקה העיקרית שהחוקרים מציעים היא השפעה קרובה ) (Proximateמול מרוחקת
) ,(Distalכאשר השפעה קרובה מגיעה מא שים איתם יצול הטראומה מצא באי טראקציה,
והשפעה מרוחקת מקורה במסרים המגיעים ממרחק ,כך למשל ממסרים במדיה )סרטים ,ספרים,
תוכ יות טלוויזיה(.
השפעת הקו טקסט החברתי-תרבותי על צמיחה פוסט טראומטית
השפעת מטבעות לשון  -החוקרים מצאו מטבעות לשון ה מצאים בשימוש פוץ בכל ה וגע
להתמודדות עם מצבי דחק וטראומה ,המדגימים תפיסות חברתיות ותרבותיות שו ות אודות
מצבי דחק וטראומה .כך למשל ,באזורים דרומיים ודתיים בארה"ב ,הם מצאו כי מטבעות לשון
פוצים בקשר לטראומה היו "לכל דבר בחיים יש ה סיבה" או "אלוהים לעולם אי ו מעמיד אותך
במצב עמו אי ך מסוגל להתמודד" .לעומתם ,מטבעות לשון ממקומות אחרים שאי ם דתיים
עסקו במקריות של אירועים קשים .החוקרים מציעים כי מטבעות לשון אלו מהווים שיקוף
לתפיסות חברתיות ותרבותיות ,שמשפיעות באופן ישיר על אופן ההתמודדות עם טראומה ואירועי
דחק של האדם היחיד ,כמו גם באופן עקיף ,באמצעות המע ה החברתי שהמתמודדים מקבלים
מסביבתם הקרובה.
השפעת ורמות וחוקים  -ורמות וחוקים חברתיים משפיעים על ההתמודדות עם טראומה
ומצבי דחק .במיוחד משפיעים ורמות וחוקים בקבוצות שייכות משמעותיות של האי דיבידואל
המתמודד עם הטראומה .כיוון שהת הלות לפי החוקים וה ורמות של הקבוצה מביאה עמה קבלה
חברתית ,בעוד שהפרתם של החוקים וה ורמות יוצרת חוסר קבלה ואף ס קציות חברתיות,
במצבי דחק וטראומה ,ורמות וחוקים ה וגעים לקבלה והתמודדות עם משברים )תפיסות רווחות
ב וגע לאילו פרקטיקות מסייעות להתמודדות ,הת הגויות התמודדות מקובלות וכו (...משפיעות
ביותר על ההתמודדות עם טראומה .כך למשל ,בכל ה וגע ליכולת לצמיחה פוסט טראומטית ,אחד
הגורמים המשפיעים על הצמיחה לפי  ,Calhoun, Cann & Tedeschiהי ן ורמות אודות הבעת
רגשות בפומבי.
השפעת רטיבים חברתיים ותרבותיים  -גם רטיבים חברתיים ותרבותיים משפיעים על
יכולת ההתמודדות עם טראומה והצמיחה ממ ה .ה רטיבים החברתיים הסובבים את
המתמודדים משפיעים עליהם .כך למשל ,בתרבות האמריקאית יש ו רטיב משמעותי של

התמודדות עם סבל ואירועים קשים וצמיחה מהם – רטיבים של גאולה .רטיבים אלו יכולים
להשפיע באופן משמעותי על המתמודדים עם אירועי חיים קשים שכן הרעיון של צמיחה מתוך
טראומה טמון בתרבות בה הם חיים.
החוקרים מציעים כי ייתכן שהבדלים תרבותיים וחברתיים אלו גורמים לרמות צמיחה פוסט
טראומטית שו ות בתרבויות שו ות בעולם .כך למשל ,לעומת ארה"ב ,המתמודדים עם טראומה
באוסטרליה מראים פחות צמיחה פוסט טראומטית ,ובמיוחד פחות שי וי והתפתחות רוח ית.
יתן להסביר שו י זה בהיותה של התרבות והחברה האמריקאית דתית יותר מאשר החברה
והתרבות האוסטרלית.
 Calhoun, Cann & Tedeschiשיערו כי ייתכן שציפיות חברתיות ותרבותיות בקשר לצמיחה
פוסט טראומטית יכולות לעודד את קיומה של זו אצל הא שים המתמודדים עם טראומה .ואכן,
במחקר ש ערך על ידי  ,Cobb, Tedeschi, Calhoun & Cannהם מצאו כי מתמודדים עם טראומה
שהכירו אדם שעבר טראומה דומה והצליחו לצמוח ממ ה ,טו לדווח על רמות גבוהות יותר של
צמיחה פוסט טראומטית .כלומר ,קיומו של מודל לחיקוי בסביבה החברתית ,שהמתמודד עם
טראומה ,יכול לסייע לצמיחה פוסט טראומטית.
מילות סיום לקלי אים
באמצעות רעיון "המלווה המומחה" –  ,expert companionshipמציעים & Tedeschi
 Calhounלקלי אים לספק למטופליהם קו טקסט תרבותי קרוב ,שבו באמצעות מערכת היחסים
המקצועית בין המטפל למטופל וצרים חוקים ,ורמות ותפקידים המאפשרים למתמודדים עם
טראומה את ההזדמ ות להיות גלויי לב ולהכיר בגורמי דחק וקשיים הקיימים לאחר האירוע
הטראומטי .יש לה יח שתהיה יותר צמיחה פוסט טראומטית אם מטופלים אלו יחשפו לתמיכה,
קבלה ,והזדמ ויות לחקירה אקזיסט ציאליסטית של האמו ות ,במיוחד אם אלו תואמים
לקו טקסט החברתי והתרבותי בו המטופל חי.
כיוון שהמטפל הי ו מומחה בתחומו ,הוא יכול ל טרל רעיו ות שהם אומ ם מקובלים חברתית
ותרבותית ,אך מקשים על התמודדות עם הטראומה וצמיחה פוסט טראומטית .כך למשל במידה
והמטופל חי בחברה בה כ ות רגשית ובמיוחד גילוי רגשות שליליים ה ם לא מקובלים ,המטפל
יכול להמליץ על פתיחות רגשית בתחומים אלו ולהסביר כי הדבר יסייע לריפוי .כמובן שיש לעשות
זאת תוך זהירות גדולה בכל ה וגע לקו טקסט החברתי והתרבותי של המטופל ,במיוחד כאשר
וצרת סתירה בין ההמלצה ל ורמות חברתיות ,ויש להעלות פער זה בתוך הטיפול ,להכילו
ולהתמודד עמו .המידה בה המטפל יעודד את המטופל לגילוי לב צריכה להיות מותאמת לסביבה
החברתית-תרבותית ולכן לעיתים קרובות ,מדובר במסע ארוך ומלא במודעות לסביבת המטופל.
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