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 הינה אחד רמראים כי מעורבות בפעילויות חיוביות מחוץ לבית הספשונים מחקרים 

מחקרים . סיכוןכשמדובר בילדים בבמיוחד , הגורמים החשובים להצלחת הילד בבית הספר

רבים הראו כי מעורבות זאת גורמת להתפתחות המאפיינים המצביעים על ההצלחה בבית 

 את המחקרים הקודמים ךממשישהמאמר הנוכחי .  הספר גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך

 חוסןשל המחקר נשען על המונח . התפתחות הילדלהגישה ההוליסטית מתבסס על , בנושא

.  בהישגים לימודיים וחינוכיים בלתי צפויים בקרב בני הנוער בסיכון שמתבטאחינוכי

המאפיינים העיקריים של פעילות מחוץ לבית הספר המטרה שלנו הייתה להבין מה הם 

  .  החינוכיחוסן ההיווצרותה של לשגורמת

  

א "יובית בכיתה יבמחקר הקודם הראנו כי לבני הנוער בסיכון שהיו מעורבים בפעילות ח

אשר מ 2 -  פיבוההיה ג' הסיכוי לסיים בית הספר ולהמשיך לקולג, לפחות פעם בשבוע

במחקר הנוכחי בדקנו מגוון רחב יותר של פעילויות חיוביות וגם . נוער בסיכוןהלשאר בני 

ר כלל בקרה על מנת קמחהחשוב לציין כי . עשינו הבחנה בין סוגים שונים של הפעילות

, קריאה, נו היו ספורטק בין סוגי הפעילות שבד. ההשפעה של גורמי רקע שוניםלמנוע את 

עבודה , תהתנדבו, מועדוני בית הספר, פגישות עם חברים, חוגי מוזיקה ושירה, עבודה בבית

  .בתשלום ואחרים

  

 משמעותי בקרב בני אופןהיה גבוהה ב' ולגקהמחקר שלנו הראה כי אחוז המתקבלים ל

א בפעילות שהייתה קשורה למועדוני בית הספר וספורט "הנוער בסיכון שעסקו בכיתה י

 הממוצע של - 56% לעומת 79% - ו83% (  יחדספורט מאורגן והתנדבותאו ב  יחדמאורגן

י צורות אלה של ת הילדים בסיכון שהתאפיינו בש בקרב.)' שהתקבלו לקולגהילדים בסיכון

 רמת הסיכוי בקרב הילדים שאינם אפילו קצת עלה על' ולגקהסיכוי להתקבל ל ,הפעילות

או  עבודה בתשלוםעסוקים בשהיו   בסיכוןבקרב הילדים, זאת לעומת .)77% (בסיכון

- ו45% (היה נמוך'  ללימודים בקולג חינוכי והמשךחוסןיכוי לפיתוח הס, ייה בטלוויזיהבצפ



פעילות על בסיס הבית ספרי היתה פחות קשורה מעניין לציין כי מעורבות רק ב. )28%

  .  הפעילות שצוינו לעילצורות חינוכי מאשר חוסןלפיתוח 

  

ש דהמוק כמות הזמן –את החשיבות לא רק של היבט כמותני , המחקר שנעשה מדגיש

.  שבהם עוסקים ילדים בסיכוןסוגי הפעילות:  אלא את ההיבט האיכותני–לפעילות החיובית 

גם , ימות הביאו לתוצאות חינוכיות ולימודיות טובות יותריצורות פעילות מסו, כפי שראינו

בין המאפיינים החשובים במיוחד של . כאשר צורות פעילות אחרות היו יותר ממושכות

  : להשפעה חיובית על התפתחות הילדים ניתן למנותההפעילות המביא

  קיום ארגון ומסגרת -

 תמיכה בפיתוח נורמות חברתיות חיוביות -

 מתן אפשרות להקניית מיומנויות חיוניות ללימודים בבית הספר -

 מת במהלך הפעילותיקיום של אוטונומיה מסוי -

 חניך לפרק זמן ממושך-פיתוח יחסי חונך -

 יבות כללית לחינוךימחו -

 באופן מביא לסיכוי מוגברבסיכון נוער הקיום מאפיינים אלה בפעילות שבה עוסקים בני 

   . וכי חינחוסן לפיתוח משמעותי

  

  


