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אחד   אהי   רכי מעורבות בפעילויות חיוביות מחוץ לבית הספ  ,מראיםשונים  מחקרים  

ארוך,  טווח הגם בטווח הקצר וגם בהגורמים החשובים להצלחת הילד בבית הספר,  

בבמיוחד   בילדים  בנושא  ך ממשישהמאמר,  סיכון.  כשמדובר  קודמים  , מחקרים 

  ", חינוכי  חוסן" המחקר נשען על המונח  .  התפתחות הילדל  כוללניתהגישה המתבסס על  

יים בקרב בני נוער בסיכון. המטרה בהישגים לימודיים וחינוכיים בלתי צפו   שמתבטא

המאפיינים העיקריים של פעילות מחוץ לבית הספר הייתה להבין מהם    החוקרים  של

 חינוכי.    חוסן של פיתוחול  יםשגורמ

שהיו מעורבים בפעילות חיובית    ,כי לבני הנוער בסיכון  החוקרים מצאו,  במחקר הקודם

גבוה   סיכוי לסיים בית הספר ולהמשיך לקולג'יה הלפחות פעם בשבוע, ה  ,בכיתה י"א

מגוון רחב יותר של פעילויות   נבדק במחקר הנוכחי  נוער בסיכון.  האשר לשאר בני  מ  2פי  

 ר כלל קמחהכי    ,הבחנה בין סוגים שונים של פעילות. חשוב לציין  נעשתהחיוביות וגם  

השפע  כדי בקרה   שונים.  תם למנוע  רקע  גורמי  ש  של  הפעילות  סוגי   : היו  נבדקובין 

ספורט, קריאה, עבודה בבית, חוגי מוזיקה ושירה, פגישות עם חברים, מועדוני בית 

 . ת, עבודה בתשלום ואחריםהספר, התנדבו

משמעותי בקרב בני נוער   אופןולג' היה גבוה ב ק כי אחוז המתקבלים ל  ,המחקר הראה

וב בית הספר  למועדוני  קשורה  בפעילות שהייתה  י"א  בכיתה  ספורט לסיכון שעסקו 

  -   56%לעומת    79%-ו  83%)  יחד   התנדבותבספורט מאורגן ובשעסקו  או    ,יחד  מאורגן

בסיכון הילדים  של  לקולג'  הממוצע  שהתאפיינו    בקרב   .(שהתקבלו  בסיכון  הילדים 

רמת הסיכוי   אפילו קצת עלה עלולג'  ק הסיכוי להתקבל ל  י צורות אלה של פעילות,תבש

עסוקים  שהיו    בסיכון  זאת, בקרב הילדים לעומת    .(77%)  בקרב ילדים שאינם בסיכון

ללימודים    חינוכי והמשך  חוסןיכוי לפיתוח  ייה בטלוויזיה, הס או בצפ  עבודה בתשלום ב

בפעילות על בסיס הבית כי מעורבות רק   , . מעניין לציין(28%- ו 45%) בקולג' היה נמוך 

 הפעילות שצוינו לעיל.   צורותחינוכי מאשר  חוסןספרי הייתה פחות קשורה לפיתוח 

ש דהמוקכמות הזמן    -כמותי  ה יבט  ההמחקר מדגיש, אפוא, את החשיבות לא רק של ה

החיובית סוגי הפעילות  , לפעילות  את ההיבט האיכותי:  ילדים   אלא  עוסקים  שבהם 

ולימודיות בסיכון חינוכיות  לתוצאות  הביאו  מסוימות  פעילות  צורות  שראינו,  כפי   .

ממושכות.   יותר  היו  אחרות  פעילות  צורות  כאשר  גם  יותר,  המאפיינים  טובות  בין 

ניתן    ההחשובים במיוחד של פעילות המביא להשפעה חיובית על התפתחות הילדים 
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