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מונח החוסן אינו מתאר תכונה אישית אלא תהליך דינאמי של הסתגלות חיובית לאור מצבים 

ת נרכשת רך כלל מיומנו בד-ביטוי של הסתגלות חיובית . ייםשליליים וגורמי סיכון משמעות

בין . מתאימות מבחינה התפתחותית בשלבי חיים שונים -או הצלחה במילוי משימות 

 גורמי . הישגים לימודיים והסתגלות התנהגותית- ית של ילדים מיומנות כלללהקריטריונים 

קשורים עם הכלכליים -סוציוו פסיכולוגיים, פיזיולוגיים, נטייםסיכון כוללים גורמים ג

הילדים . כלכליים בלבד-להלן נתמקד בגורמים סוציו. הסיכון הגבוה של הסתגלות נמוכה

כלכלית עלולים לפתח מגוון רחב של -מוחלשות מבחינה סוציווקהילות שגדלים במשפחות 

באופן כללי ניתן לומר כי המדיניות המכוונת להגנת הילדים למול הגורמים . תגלותסבעיות ה

המסכנים צריכה להפחית את השפעת הגורמים האלה ובאותו הזמן גם לפתח גורמים 

  .מחסנים

  

וון החיים על סמך מאחורי תפישת הסיכון בהקשר הזה עומד רעיון של ניבוי סטטיסטי של כי

 של גורמי בא כדי לבטא את ההשפעה המצטברת" מסלול הסיכון"מונח .  נסיבות קודמות

מוחלש קל יותר להיכנס לאחד המסלולים האלה ולחוות את לילדים מרקע . סיכון שונים

הצטברות הסיכונים מתחילה בילדות . ההשפעה הקומולטיבית של גורמי סיכון מרובים

חוויות . עלולה אפילו להיות מועברת לדור הבארות ולאחר מכן גיל הנעוממשיכה ב

 באופן אשר מנמיך אפקט שרשרת ונוצר, עות ביכולת הסתגלותמחלישות בילדות פוג

  .משמעותי את הסיכויים להסתגלות חיובית לשינוי

  

, מגוון גורמים שקשורים באופן סטטיסטי להופעת חוסן אצל ילדיםמחקרי החוסן מזהים 

  :כגון

, ילדים בעלי חוסן מפותח מגלים הישגים לימודיים: ילדים עצמםהונות של תכ -

  כמות גדולה יותר של תחביבים וקשרים חברתיים, פחות בעיות התנהגותיות

שיתוף הפעולה בין , ציפיות גבוהות, סביבה יציבה ותומכת: מאפייני המשפחות -

 ההורים
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 כולל גישה לתמיכה חיצונית: מאפייני סביבה רחבה יותר -

  

יש לציין שמחקרים מראים כי גם ילדים ובני נוער השייכים לאוכלוסייה , יחד עם זאת

ם מצליחים באותה מידה כמו בני נבעלי חוסן ורמה גבוה של מיומנות עדיין אי,  המוחלשת

סה לעולם התעסוקה חקר של כנימ, כך.  יותרגבוהים חברתייםגילם השייכים למעמדות 

חברתי נמוך יש הרבה פחות סיכונים - ני הנוער ממעמד סוציוכי לבאימת , לאחר בית הספר

 גם אחרי – לבני הנוער מהמעמד הגבוה יותר מאשרלקבל הסמכה ולהתקדם בקריירה 

ממצאים אלה מראים כי . ת הציפיותשלוקחים בחשבון את המיומנות האקדמית ואת רמ

שקל נגד למצבים של תכונות הסתגלותיות ומיומנות אישית אינן מספיקות על מנת להיות מ

 מצביעים על כך שלא ניתן למקם את מצאים אלה ואחריםמ. צדק מובנה- לאי, סיכון גבוה

  .החוסן בתוך הילד אלא הוא נמצא באינטראקציות בינו לבין הסביבה

  

ניתן למנות כמה ? מדיניות החינוכיתהשלכות חקר החוסן על עיצוב ההתערבויות והמה 

  :מסקנות עיקריות

התערבות לקידום  - מיקוד בצדדים החזקים ולא בחולשות: גמותשינוי פרדי -

  התפתחות ילדים והעמקת הקשר בינם לבין הקהילה והחברה

צורך בזיהוי תחומים חזקים בקרב קבוצות אוכלוסייה מוחלשות למען פיתוח  -

 מיומנויות

-צים לפתח במנותק מההקשר הסוציו שרולא ניתן להתייחס לכישורים ומיומנויות -

, לכן. יש לקחת בחשבון את התפקוד הפונקציונאלי של מיומנויות אלה. תרבותי

יעילה עבור לא רמה גבוהה של פיצול והתמקצענות בשירותים עלולה להיות 

קשר בין התערבות להקשר . מצטבריםהילדים בסיכון החשופים לגורמי סיכון 

 תרבותי

חיפוש , קהילות ניסיון לערב גם הורים ו:גישה הוליסטית מאחורי ההתערבויות -

 שותפות בתוך הקהילה

יש להדגיש את החשיבות של מעורבות מוקדמות כגורם . מיקוד התפתחותי ברור -

.  מאוחרים יותרהיא אינה מספיקה בשלבים התפתחותיים , אך יחד עם זאת, מניעתי

ורמת חשיפת הילדים את הילדים מראש לכל שלבי ההתפתחות " לחסן"לא ניתן 

 בשלבים התערבויותהמשיך בחשוב ל,  לכן.נה כל הזמןלסיכונים שונים משת

  .שונים של התפתחותם

  

  

  


