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אחד ההגדרות הנפוצות של החוסן החינוכי רואה בו גורם שמבטא סיכוי גבוה 

גרות חינוכיות אחרות למרות גורמי הסיכון של הצלחה בבית הספר ומס

מונח החוסן יש להדגיש כי .  תנאים וחוויות, הנובעים מתכונות שאופיינו קודם

החינוכי בדרך כלל אינו נתפש כמאפיין קבוע אלא כמשהו שתלוי בגורמים 

משום , גישה זאת אינה מתמקדת במונח הכישורים. משתנים ברמה האישית

לעומת . אובחנו במחקרים של תלמידים בעלי חוסן לאשכישורים מיוחדים 

ניתן להצביע על כמה תכונות שניתן לראות בהן כמקדמות חוסן בקרב , זאת

  .ילדים

  :אחד המחקרים מדגיש את החשיבות של התכונות הבאות

  מיומנות חברתית -

 מיומנויות של פיתרון בעיות -

 אוטונומיה -

  תחושת המשמעות -

  :נות כמוובמחקר אחר מודגשות תכ

  ;כמו מוטיבציה והצבת יעדים, תכונות אישיות -

 )'עשיית שיעורי בית וכו, מילוי מטלות(שימוש חיובי בזמן  -

 תמיכה משפחתית וציפיות: בתחום המשפחתי -

 נגישות למקורות ידע וטכנולוגיה, אווירה כללית: בתחום הסביבה -

  

מחקרים רבים השתמשו בציוני ? מהו הקריטריון להערכת החוסן החינוכי

. גישה זאת ספגה ביקורת קשה. למידים כבסיס לזיהוי תלמידים בעלי חוסןהת

כה וגישה זאת גם כר. מחקרים אחרים מסתמכים על חוות דעת של המורים



הערכות המורים עלולים לשחק את התפקיד של משום ש, בבעייתיות מסוימת

הנבואה המגשימה את עצמה ולהעמיק את הפער בין התלמידים שנתפשים 

נה יגישה זאת עדיין נשארת אמ, יחד עם זאת. התלמידיםשאר חוסן לבין כבעלי 

  . יותר מאחרות

  

רק מעטים , קרים רבים חקרו את נושא החוסן בהיבטים שוניםחלמרות שמ

 את התוצאות נובחשמחקרים ב.מהם הוקדשו באופן ספציפי לחוסן בבתי ספר

ם שהוגדרו  התברר כי התלמידיממוצא מקסיקאניהלימודיות של תלמידים 

יחסית  (רמה גבוהה יותרמתאפיינים ב) על סמך הציונים שקיבלו(כבעלי חוסן 

  : של המאפיינים הבאים)לשאר התלמידים

 פחהשאו מ/תמיכה מאת חברים ו -

 תפיסה חיובית של בית הספר והמורים -

 שייכותתחושת ה -

 גם עם תלמידים אחרים –רמה נמוכה של עימותים ביחסים בין אישיים  -

 בה המשפחתית וגם בסבי

כאשר נמצא כי הגורם המרכזי שמאפשר לנבא חוסן אקדמי הוא תחושת 

  . השייכות לבית הספר

  

, חברתייםהמשאבים המחקרים אחרים הראו את החשיבות של הנגישות של 

 ההצלחהתמיכה מצד המורים למען , פעילות בחוגים, תמיכת משפחתית: כגון

מחקר שנעשה בבתי ספר אורבאניים .  האקדמית למרות גורמי הסיכון הקיימים

נמצא כי קבוצת התלמידים שניתן , בקרב תלמידים ששייכים לקהילות שונות

  : יותר שלהפיינת ברמה גבוהולהגדירם כבעלי חוסן מא

  הערכה עצמית חברתית -

 מוטיבציה להצליח -

 תפישה עצמית אקדמית -

 מחקר זה לא ,לעומת זאת.  אינם בעלי חוסןשרו דחבריהם שהוגל בהשוואה 

לים משמעותיים ברמה של תמיכה ממשפחה או תמיכת מורים דהראה הב

  ).   הייתה נמוכה בקרב כל התלמידיםההתפישה של האחרונ(



  

ל לבין תופעת "גם מחקרים אחרים מאששים את קיום הקשר בין המאפיינים הנ

של שיטות ההוראה השוואה חשוב לציין כי ה. החוסן החינוכי בקרב התלמידים

תלמידים בעלי חוסן לתלמידים ניתוח של הבדלים בתוצאות בכיתות במקביל ל

 כי הפער בין שתי קבוצות אלה גדול במיוחד בכיתות שבהן מראים אחרים

ללא למידה בקבוצות קטנות ,  בשיטה פרונטאליתדרך כללהוראה מתרחשת ב

. יואם אינטראקציה אינדיבידואלית מינימאלית בין מורה לבין תלמיד ספציפ

בכיתות שבהן קיימת אינטראקציה משמעותית בין מורה לתלמיד , לעומת זאת

 בלתיבחנה בתלמידים מסוימים כבעלי חוסן לעומת השאר נעשית האעצם 

  . והפער מצטמצם. פשוטה

  

מרבית המחקרים של החוסן החינוכי בקרב תלמידים מקבוצות חלשות , ובכן

הוראה בכיתה ומוטיבציה סוג , הגורמים כמו סביבת למידה מצביעים על

 בעלי חוסן חינוכי לבין שאר םכמאפיינים שמשתנים באופן מהותי בין תלמידי

ני המחנכים את השאלה כיצד לעצב את פמחקרים אלה מציבים ב. התלמידים

הדגם .  ברת התפתחות החוסן בקרב תלמידים בסיכוןגרבות שתביא לההתעה

  : הבאותביע על האסטרטגיותהכללי של פיתוח החוסן מצ

 :הורדת גורמי סיכון -

o נגישות לתוכניות ההעשרה 

o כנסיות ובתי , קידום קשרים בין בתי ספר לארגונים קהילתיים

 עסק

o תקצוב מוגבר לתוכניות המכוונות לילדים בגן חובה 

 :הורדת תגובת שרשרת שלילית -

o הכשרת מורים 

o הגברת מעורבות הורים בבית הספר 

 : של התלמידיםהגברת הערכה העצמית ומסוגלות עצמית -

o הכרה חיובית של התלמידים מצד בית הספר 

o  עיצוב מחודש של כיתות לתוך קבוצות למידה הטרוגניות

  מבחינת הרמה



 :פיתוח אפשרויות חדשות עבור התלמידים -

o תקצוב תוכניות של חינוך משלים 

o נגישות לכלים טכנולוגיים 

o  פיתוח תוכניות לפיתוח כישורי עבודה בשיתוף פעולה בין בתי

  ספר למעסיקים

  

 המורים שמביאות  שלאסטרטגיותה המחקרים מצביעים על מכלול, כמו כן

  :רב תלמידיהםקלהגברת חוסן חינוכי ב

לפיתוח יחס אישי  הזדמנויות הענקתו תומכת סביבה יצירת -

תר בקשר מורה וכאשר הגורמים החשובים בי, אינדיבידואלי עם ילדים

 :תלמיד לבניית החוסן הם–

o משוב ותמיכה 

o  באמצעות התמקדות בצדדים החזקים של (ציפיות גבוהות

 )התלמידים

o הענקת הזדמנויות משמעותיות למעורבות ולתרומה  

 וויסות עצמי באמצעות לימוד אסטרטגיות של פיקוח עצמי הגברת -

 והערכה עצמית

  שילוב בין פיתוח מיומנויות חברתיות לפיתוח מיומנויות אקדמיות -

  שיתופיתשיטת הוראה מבוססת על למידה

 .שיתוף פעולה עם גורמים קהילתיים -

  


