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שגיהם י מבחינת ה-  במדינות שונות תשומת לב רבה לילדים בסיכון מוקדשת, הלאחרונ

מיועדת לסייע לילדים המדינות אחדות אף קידמו חקיקה . בבתי ספר והתנהגותם הכללית

, בריטניה, ניו זילנד(עלות את רמת הישגיהם הלעל מנת לסייע בידם   ובסכנת נשירהבסיכון

 לעתים קרובות  נשען, נמצאים בסיכוןכאלו הוגדרים כזיהוי התלמידים המ). ארצות הברית

המאפיינים השליליים של הילדים ,  כתוצאה מכך.ל סמך התנהגויות מסוכנות כשלעצמןע

ומנם עשויה לסייע גישה זאת א. מוצא למעורבותהוהתנהגויותיהם הופכים להיות נקודת 

י של התנהגותם ולכן ן השלילהילדים ואת הפמדגישה את חולשות  היא אך, ברמת הזיהוי

 חשוב ביותר  הוא,דגש על הצדדים החזקים, לעומת זאת. יאה למעורבויות לא אפקטיביותמב

עצם ההגדרה החוקרים טוענים כי מחלק , בנוסף לכך. עבור בניית תוכנית מעורבות מוצלחת

משום שהיא מדגישה מאפיינים אישיים ,  היא שלילית" בסיכוןילדים "–כ , של הילדים

  .)סטיגמטיזציה(תיוג מה שעלול להביא ל, מיםמסוי

  

וס בקרב החוקרים באשר לזיהוי המדויק של יש להדגיש כי לא קיים קונצנז, מו כןכ

חוקרים אחדים  י "מוגדר ע  מה ש. חד משמעיד הקשר הסיבתי אינו תמי,הגורמים המסכנים

טראקציה האינ. אתגר או אפילו הזדמנותכחוקרים אחרים י "ייתפס ע, כמצב מסוכן

.   אינה מאפשרת חיזוי קל של תוצאות חיוביות או שליליות,המורכבת בין הילד לסביבה

     .סביבתיתהגישה ה הינה ,הבנה וסיוע לילדים בסיכון, אחת הגישות החשובות לזיהוי

היבטים השונים של התפתחות הילד ועל הקשר המורכב בשמה דגש על האחדות , זוגישה 

 גישה סביבתית מאפשרת להתייחס.  לבין הסביבה בו הוא נמצאבין הילדשצדדי -והדו

תוך כדי בחינת מערכות אינטראקטיביות שונות שבתוכן , להתנהגויות מסוכנות באופן שיטתי

מדגישה את הצורך לא רק ל "נהגישה ה. 'עמיתים וכו, בית, קהילה,  בית ספר- מתפקד הילד 

  - " מעורבות הפנימיתה"חיצונית עם המעורבות ה אלא בשילוב בין ,במעורבות חיצונית

הסביבתית מפחיתה את התלות בהערכות  הגישה . חוסןמונח הבמיוחד כאן חשוב . הילד עצמו

 באמצעות המעורבות חוסןהיא שואפת לפתח את ה,  לעומת זאת.חסרונותהמבוססות על 

  .נשענת על ראייה חיובית יותרה

  



תורמות להסתגלות ולתפקוד במצבים הות  כולל בתוכו תכונ,)resiliency (חוסןהמונח 

ילדים שפיתחו . שונים ומאפשרת להצליח למרות אירועים שליליים ולחץ סביבתי שלילי

 בעיות ר מתאפיינים ברמה גבוהה של הערכה עצמית וביטחון עצמי ומסוגלים לפתו,חוסן

 במהלך התמודדות  עם  .הם מאמינים שביכולתם להשפיע על מהלך חייהםו חברתיות

 ,יםיחשוב לציין כי לפי נתונים מחקר.  הם נשענים על מוקד הפיקוח הפנימי,יםשליליצים לח

 חיוו בחייהם את הקבלה ללא תנאי מצד , גבוההחוסןמתאפיינים ברמת הילדים המרבית 

  .)'חונך וכו, מדריך, מורה, קרוב משפחה ,הורה(לפחות מבוגר משמעותי אחד 

  

  : מייחסים אותה לשלושה מקורות עיקרייםחוסןדקו את מקורות ההמחקרים שב

  .תכונות אופי, יכולות קוגניטיביות, וויסות עצמי: הגורמים הפנימיים -

  . בטוחההתקשרות, הורות חיובית: הגורמים המשפחתיים -

 .חברתית-מעודדת התנהגות פרוהכמו אווירה בבית הספר , הסביבה מחוץ לבית -

רוב , למרות זאת. ילדים להתגבר על השפעות שליליות ומכשולים  מאפשרים למקורות אלו

 מתמקדים בגורמים שליליים ולא במאפיינים של הילדים , תלמידים בסיכוןאודותהמחקרים 

 )PYD(הדגם להתפתחות חיובית , לעומת זאת. חוסןעשויים לתרום לפיתוח הושל סביבתם 

נכסים "דהינו , קטיבה ההתפתחותית אלא על צדדים חזקים בפרספ, דגש לא על חולשותםש

  ).developmental assets" (התפתחותיים

  

משפרות האישיות -  מהווים רשת של תכונות סביבתיות ובין,נכסים התפתחותיים של ילדים

 . נכסים התפתחותיים40-ים מבחינים בכר החוק.בלימודים ובחיים בכללאת תוצאותיהם 

 נכסים .ת החוסן שהוא מצליח לפתחרה ברמ קשו,כמות נכסים התפתחותיים בחיי הילד

 הם יכולים .צורות התקשרות, סוגי סביבה, חוויות, קשרים חברתייםהתפתחותיים כוללים 

  .  פנימייםוהן חיצוניים הןלהיות 

  : הנכסים החיצוניים שייכים לקטגוריות הבאות

   צורך בסביבה מגנה ותומכת:תמיכה -

 תחושת הערכה מצד הסביבה: העצמה -

 מה נמצא בגבולות ,על ילדים לדעת באופן ברור מה מצופה מהם:  וציפיותגבולות -

 המותר ומה מעבר

צורך בהזדמנויות להעשרה ופיתוח באמצעות פעילות יצירתית : שימוש יעיל בזמן -

 ובונה

 ורק מקד אךלא להתלהיזהר ש , ילדיםםאך על בתי ספר וארגונים אחרים שעובדים ע

 על הסביבה לכוון את הילד ,כסים התפתחותיים חיצונייםפיתוח נתואמת הבבניית הסביבה 

  :גם לפיתוח נכסים התפתחותיים פנימיים

  מחויבות לחינוך וללמידה -



 ערכים חיוביים -

 מיומנויות חברתיות -

  זהות והערכה עצמית חיובית -

  

 , גבוההחוסןמגלים רמת ה כי ילדים יםהמחקרים שנעשו בילדים בני תרבויות שונות מרא

תהליך של הקניית נכסים  .דומים, נימיים וחיצוניים פ- כסים התפתחותייםמתאפיינים בנ

 הולך בד בבד עם הפחתה בהתנהגויות מסוכנות ועלייה בהישגים לימודיים ,התפתחותיים

 . קשורה בכמות הנכסים המאפיינים את הילדחוסן רמת ה.וובתפקוד בבית ספר ומחוצה ל

 התנהגויות מסוכנות ת ומניעחוסן לפיתוח איבי,  בניית נכסים התפתחותייםח טיפו,לכן

הוא .  מהווה מסגרת לבניית נכסים התפתחותיים חיצונים ופנימייםPYD-דגם ה. ונשירה

  .מתאים לגישה הסביבתית ששמה דגש על מעורבות מוקדמת ועל מניעה

  


