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או תוצאה / יכולת ו, תהליךהואן סניתן לומר כי חו. הוגדר בדרכים שונותמונח החוסן 

במחקר הנוכחי אנו .  למרות גורמי סיכון ונסיבות מאיימות,משקפים הסתגלות מוצלחתה

לתנאים הסתגלות לפרט המאפשרות  ,מיומנויות ותכונות, נתייחס לחוסן ככישורים

  . באתגריםעמידה קשים ו

  

השפעה של סביבה המסכנת מקטינים משנים ו, מרככיםהורמים גהם , גורמים הגנתיים

במשפחה , קיימים בנפשו של הילד, אלוגורמים . מסתגלתדוחפת לקראת תוצאה בלתי ו

ן  הינ,יכולת של ויסות התנהגותית של הילד, יכולות קוגניטיביות וחברתיות. ובקהילה

 חייבים להתייחס  כי,יש להדגיש. מפתחים חוסןדוגמאות של צדדים חזקים שלו ה

 . תרבותית של הילדהסביבה ההתפתחותי והלשלב ובהתאם לגורמים הגנתיים בהקשר 

  : קשורים לפיתוח חוסן אצל ילדיםהלהלן נביא  מספר גורמים עיקריים 

  

  אקטיביתרואוריינטציה פ

תכונה זו . נטייה ליטול יוזמה ולהאמין ביעילות עצמית= אוריינטציה פרואקטיבית 

שונות היא קשורה למגוון תכונות . מפתחת חוסןהת התכונות העיקריות זוהתה כאח

, וויסות עצמי, לות עצמיתיהערכה עצמית ויע: נוספות המסייעות אף הן לפיתוח החוסן 

על סמך מונחים אלו .  'מוטיבציה פנימית ואח, חשיבה אופטימית, יכולת לפיתרון בעיות

תפישה  ביטחון עצמי ו,ת וגם אופטימיתאלי הערכה עצמית רימצריךחוסן , ניתן לומר כי

למען נקיטת פעולות יוזמה ונטילת  מאפשרים כל אלו יחדיו,  העברשל אופטימית 

 של מסוגלות הרמה גבוה. נטולת גורמים מסכנים, יצירת הזדמנויות וסביבה חיובית

לימוד .  כתוצאה של יכולות אישיות,הצלחותלעצמו שייך פרט ל לתעצמית מאפשר

  לקיחת-  כוללתהואקטיבית ר דרך יעילה לפיתוח נטייה פהינה,  לזולתזור לעלדיםי

  .הערכה עצמיתבניית אמפתיה ו, אחריות

  

  

  

  



  וויסות עצמי

מדובר . אחד הגורמים ההגנתיים הבסיסיים ביותראת פיתוח וויסות עצמי מהווה 

רכת יחסים  מאפשרת לילד ליצור מע,יכולת זו. רגשות והתנהגויות, נותל כוושבוויסות 

מהווה ו סתגלותונה חיונית להכתהינה , יםיכולת לדחות סיפוקה .בריאה עם הסביבה

מצביעים כי  ,אמוציותבתחום החשוב לציין כי מחקרים אחרונים . חלק מוויסות עצמי

הם אינם דווקא רגשות חיובים או , הגורמים המשפיעים ביותר על היכולת להסתגל

גם יכולת   .קשר לסוג הרגש הנחווהלא ל, סות רגשייכולת לוויהעצם אלא , שליליים

  .רמה הסתגלותית נמוכה והתנהגות בעייתיתתגרור ל, וויסות נמוכה של רגשות חיוביים

  

  שייכות ובניית קשרים

 יחסים תומכים . ההסתגלותיכולת תחושת שייכות וחיבור הינה חשובה מאוד עבור 

מיומנויות . עצמיתההערכה העצמי והוויסות המהווים גורם חשוב לקידום תחושת 

קשורים באופן ברור ליכולת ,  אחרים ומבוגריםחברתיות ויחסים משמעותיים עם ילדים

  .הסתגלותה

  

  יכולת קוגניטיבית ומגוון מיומנויות

. מחקרים רבים מצביעים על קשר ישיר  בין יכולת קוגניטיבית לבין פיתוח החוסן

פיתוח מאפשרת ומעודדת יכולת קוגניטיבית ר ואחמ, קשר בלתי ישירגם  קיים ,בנוסף

 עבור החוסן חשוב מאוד לפתח , כמו כן.מעלות את רמת החוסןהתכונות אחרות 

או תחום בו הוא יכול " אי של מיומנות"נטען כי לכל ילד יש . מיומנות בתחום כלשהו

  .לממש את הפוטנציאל הטמון בו ולהרגיש את עצמו בטוח, להצליח

  

  פרואקטיביתהורות : משפחה

 קשור מבחינה סטטיסטית עם פיתוח ,קיום קשר עם לפחות מבוגר משמעותי אחד

  .וסןח המחקרים הצביעו גם על השפעת סגנון ההורות  על פיתוח ה. החוסן

  

  קהילתייםגורמים 

  שות של תמיכה מחוץ למעגל המשפחתינגי

 תחושת זהות ושייכות לקהילה

   יצירה סביבה  בטוחה

  

  

  

  



  : לעיצוב התערבויות המכוונים לפיתוח חוסןמסקנות באשר

  .פיתוח מיומנויות של פיתרון בעיות ככלי להתמודדות עם תנאים קשים

יכולת לבטא רגשות חיונית . חיובים ושליליים - ילדים לבטא את רגשותיהםעידוד 

 .פיתוח וויסות רגשיסייעת בומ

חיוביות בסביבה חוויות כמו גם , ם החזקיםהיש לסייע לילדים לזהות את צדדי

 .רותחאקרובות משפחתית ובסביבות ה

קידום תחושת הערכה עצמית ודימוי עצמי חיובי של הילדים באמצעות מטלות 

ועם משאיר תחושה של הצלחה שביצ, מתאימות לילדים הספציפייםה משמעותיות

 .ופיקוח

למוד על הילדים ל. חשיבה אופטימית ויכולת לראות דברים בפרספקטיבה נכונהפיתוח 

 .לצירוף נסיבות מקרילעצמם ולא ות חשייך הצלל

 .המאפשרות וויסות עצמי יעיללמידה של אסטרטגיות קוגניטיביות 

דגש על ההורות היעילה שימת תוך , מעורבות של הורים בתוכניות לפיתוח החוסן

 .הצבת גבולות ועקביות, כוללת תמיכה רגשיתה

  

 עבודה קבוצתית עם ילדים בסיכון על סמך הגישה המתוארת פיתחנו את הדגם של

הדגם כולל מספר ). כולל קבוצות של ילדים עם בעיות התנהגותיות ולקויות למידה(

  :מרכיבים עיקריים

מביאה לפיתוח חשיבה ופיתוח מיומנויות הפעילות דידקטית אינטראקטיבית  •

מבוססת על הפעילות דידקטית . בתחום הקוגניטיבי ובתחום החברתי  -  חדשות

תוך כדי , וי גורמי חוסן ומיומנויות חברתיות שיש להעניק לילדיםזיה

  .יבחירת ייעד איש , ילדים עצמםההשתתפות פעילה ויזומה של 

  אינטראקציות וקשריםיוצרים ילדים במסגרתו ,פעילות של משחק חופשי •

 .בינם לבין עצמם

 ADHD  במיוחד עבור ילדיבה ו פעילות חש- פעילות של וויסות עצמי •

ילדים מיישמים את המיומנויות  בו ה–יישום והכללה  , של סיכוםשלב •

 מחוץ לקבוצההקרובה מדות בסביבה להנ

 להשתתפות ם עדכון ההורים על הנעשה ועידודתכוללה מעורבות הורים •

  .פעילה

  

  


