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שגיהם ילב רבה לילדים בסיכון מבחינת ה-תשומתלאחרונה  מוקדשת  במדינות שונות  

הכללית.   והתנהגותם  ספר  חקיקה  בבתי  קידמו  אף  אחדות  לסייע ה מדינות  מיועדת 

זילנד, הללעזור להם  ו   ובסכנת הנשירה  לילדים בסיכון )ניו  עלות את רמת הישגיהם 

בסיכון   כנמצאים  המוגדרים  התלמידים  זיהוי  הברית(.  ארצות  מתבצע בריטניה, 

כתוצאה מכך, המאפיינים השליליים   .תים קרובות על סמך התנהגויות מסוכנותילע

והתנהגו הילדים  זאת  תשל  גישה  למעורבות.  מוצא  נקודת  להיות  הופכים  עשויה ם 

הזיהוי ברמת  לסייע  בסיכון  אמנם  ילדים  היא  של  אף  של ,  החולשות  את    מדגישה 

לעומת  יאה למעורבות לא אפקטיבית.  ן השלילי של התנהגותם ולכן מבהילדים ואת הפ

בניית תוכנית מעורבות מוצלחת. בנוסף לדים החזקים חשוב ביותר  זאת, דגש על הצד

עצם ההגדרה של ילדים בסיכון היא שלילית, משום שהיא כי    ,לכך,  חוקרים טוענים

 מסוימים, מה שעלול להביא לסטיגמטיזציה.  אישיות  מדגישה מאפייני

ורמים  בקרב החוקרים באשר לזיהוי המדויק של הג  ימת הסכמהיש להדגיש כי לא קי 

תמיהמסכנים אינו  הסיבתי  הקשר  מגדירים   משמעי.-חד  ד;  אחדים  שחוקרים  במה 

הזדמנות.   אפילו  או  אתגר  יראו  אחרים  חוקרים  מסוכן,  האינטראקציה  כמצב 

או  שהמורכבת   חיוביות  תוצאות  של  קל  חיזוי  מאפשרת  אינה  לסביבה  הילד  בין 

 שליליות.  

  , סביבתיתהגישה ה א סיוע לילדים בסיכון הילהבנה ול אחת הגישות החשובות לזיהוי, 

נו  צדדי בי-התפתחות הילד ועל הקשר המורכב והדובשמה דגש על היבטים שונים  ש

סביבתו להתייחסהגישה  ה .  לבין  מאפשרת  באופן    סביבתית  מסוכנות  להתנהגויות 

ספר, הבית    -מתפקד  הילד  שבתוכן  שיטתי, תוך בחינת מערכות אינטראקטיביות שונות  

במעורבות  החבריםבית,  הקהילה,  ה רק  לא  הצורך  את  מדגישה  הגישה הסביבתית   .

חשוב    בעניין זהפנימית מצד הילד עצמו.  לאלא בשילוב בין מעורבות חיצונית    ,חיצונית

הסביבתית מפחיתה את התלות בהערכות הנוכחיות . הגישה  "חוסן" מונח  הבמיוחד  

נשענת על ה באמצעות מעורבות    חוסןהיא שואפת לפתח את ה וחסרונות    המבוססות על

 ראייה חיובית יותר. 

תכונות  resiliency)  "חוסן"מונח  ה בתוכו  כולל  ולתפקוד  ה(  להסתגלות  תורמות 

ומאפשר  שונים  שלילי. ובמצבים  סביבתי  ולחץ  שליליים  אירועים  למרות  להצליח  ת 

הם   , מתאפיינים ברמה גבוהה של הערכה עצמית וביטחון עצמי  חוסןילדים שפיתחו  

לפתו חברתיות    רמסוגלים  חייהם.  ו בעיות  מהלך  על  להשפיע  שביכולתם  מאמינים 

הפנימי הפיקוח  מוקד  על  נשענים  הם  השלילי  הלחץ  עם  התמודדות  חשוב במהלך   .  

גבוהה חוו    חוסןמתאפיינים ברמת  הילדים  המרבית    ,יםי כי לפי נתונים מחקר  , לציין



תנאי   ללא  קבלה  )הורה,לפחות  בחייהם  אחד  משמעותי  מבוגר  משפחה,   מצד  קרוב 

 . מורה, מדריך, חונך(

 עיקריים:   גורמיםלשלושה  אותומייחסים  חוסןהמחקרים שבדקו את מקורות ה

 . עצמי, יכולות קוגניטיביות, תכונות אופיגורמים פנימיים: ויסות  ▪

   .בטוחה התקשרותגורמים משפחתיים: הורות חיובית,  ▪

סביבתיים: ▪ ה  גורמים  פרולמשל,  התנהגות  שמעודדת  הספר  בבית  - אווירה 

 ברתית. ח

למרות זאת,  מקורות אלה מאפשרים לילדים להתגבר על השפעות שליליות ומכשולים.  

המחקרים   ולא תלמידים    אודות על  רוב  השליליים  בגורמים  מתמקדים  בסיכון 

סביבתם ושל  הילדים  של  לפיתוח    ,במאפיינים  לתרום  זאת, חוסןשעשויים  לעומת   .

אלא על הצדדים החזקים   ,דגש לא על חולשות  םש  (PYDהדגם להתפתחות חיובית )

דהי ההתפתחותית,  )  על  נו י בפרספקטיבה  התפתחותיים"   developmental"נכסים 

assets.) 

ובין  סביבתיות  תכונות  של  רשת  מהווים  ילדים  של  התפתחותיים     , אישיות-נכסים 

נכסים   40-ים מבחינים בכרהחוק  .בלימודים ובחיים בכללמשפרות את תוצאותיהם  ה

מפתח    םכמותש  ,התפתחותיים הוא  שבה  ברמה  קשורה  הילד  נכסים   .חוסןבחיי 

צורות התקשרות; הם וה  קשרים חברתיים, חוויות, סוגי סביבהתפתחותיים כוללים  

לקטגוריות   שייכים  החיצוניים  הנכסים  פנימיים.  וגם  חיצוניים  גם  להיות  יכולים 

 הבאות: 

 . תמיכה, צורך בסביבה מגנה ותומכת ▪

 . העצמה: תחושת הערכה מצד הסביבה ▪

נמצא   ▪ מה  מהם,  מצופה  מה  ברור  באופן  לדעת  ילדים  על  וציפיות:  גבולות 

 . בגבולות המותר ומה מעבר

ו ▪ להעשרה  בהזדמנויות  צורך  בזמן:  יעיל  פעילות  לשימוש  באמצעות  פיתוח 

 . יצירתית ובונה

תואמת הילדים להתמקד בבניית סביבה    םעל בתי ספר וארגונים אחרים שעובדים ע

 : . הנכסים הפנימיים כולליםכאחד ופנימיים  פיתוח נכסים התפתחותיים חיצוניים

 . מחויבות לחינוך וללמידה ▪

 . ערכים חיוביים ▪

 . מיומנויות חברתיות ▪

 .זהות והערכה עצמית חיובית  ▪

  חוסן כי ילדים שמגלים רמת    ,יםהמחקרים שנעשו בילדים בני תרבויות שונות מרא 

התפתחותיים בנכסים  מתאפיינים  דומים.פ  גבוהה  וחיצוניים  של   נימיים  תהליך 

ועלייה הקניית נכסים התפתחותיים הולך בד בבד עם הפחתה בהתנהגויות מסוכנות  

קשורה בכמות   חוסן רמת ה  .ובהישגים הלימודיים ובתפקוד גם בבית ספר וגם מחוצה ל 

הילד. את  המאפיינים  גם   , לכן  הנכסים  מביא  התפתחותיים  הנכסים  בבניית  טיפול 

מהווה מסגרת   PYD-התנהגויות מסוכנות ונשירה. דגם ה  ת מניעלוגם    חוסןלפיתוח  



. הוא מתאים לגישה הסביבתית ששמה  נימייםלבניית נכסים התפתחותיים חיצונים ופ

 דגש על מעורבות מוקדמת ועל מניעה. 


	דגם להתפתחות חיובית של תלמידים בסיכון

