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של מערכת ההתקשרות והשגת  איכות תפקודה הניח כי (  (Bowlby, 1973בולבי •

אך גם  , תלויות בתקינותה של מערכת ההתקשרות של הילדִקרבה וביטחון 

ברגישותו ובהיענותו  , בזמינותו של השותף לקשר בעת הצורך

. וביכולתו להקל את הדחק, לרמזים של חיפוש ִקרבה ותמיכה

מגיבות ותומכות בעת צורך מאפשרות את תפקודה , אינטראקציות עם דמויות רגישות•
.המיטבי של מערכת ההתקשרות ומקדמות תחושה קבועה של ביטחון בהתקשרות
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בפרט עם המורה  , נמצא כי ילדים שביכולתם לבסס יחסים חיוביים עם המורה
.  יטו להצליח בבית ספר, שבאמצעותה הם מכירים את בית הספר לראשונה

הצלחתם של תלמידים אלו תתבטא גם כשהם יחשפו לאתגרים התנהגותיים  
Birch, 1998; Hamreוהישגיים & Pianta, 2001; Howes &) (Ritchie,2002; Pianta et al, .2002

נמצא שיחסים חיוביים בין מורה לתלמיד עוזרים  
לתלמיד להרגיש בטוח ותומכים בלמידה בכך שהם  

מאפשרים לתלמיד להשתמש במורה כמשאב  
Howes & Ritchie, 2002; Pianta).ללמידה  et al, 

2002) 

במחקר שהעריך את הקשר בין 
תלמיד לבין -איכות יחסי מורה

מיומנויות אקדמיות וחברתיות  
נמצא קשר בין איכות היחסים 

ליכולת התלמיד לרכוש 
,Pianta).. מיומנויות אלו & 

Stuhlman; 2004

מערכות היחסים בין המורה  
והתלמיד בעלות השפעה  

עקבית ומשמעותית על היכולות  
החברתיות והאקדמיות של  

Bryke), התלמידים & Schneider, 
2002; Roorda, Koomen, Spilt & Oort, 

2011; Wubbels &Brekelmans, 2005)

תמיכת המורה כמשאב  
מאפשרת לילדים בסיכון 

לפתח יכולת עמידות מפני  
 & Brophy)ס "כישלון בבי

Good, 1986; Battistich, 
Solomon, Watson, & Schaps, 

1997  .)



האם ניתן להשפיע  
?על משתנה ההתקשרות
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ל ביסודי.י.א
תוכנית מניעה
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הינה תכנית מניעה המבוססת על לבתי הספר היסודיים ל .י.תכנית א

:  ממצאי מחקרים עדכניים רבים המצביעים על קשר והשפעה הדדית בין

 .
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למידה

הצבת מטרות•

התארגנות•

ניהול זמן•

פיקוח ובקרה•

מצב רוח
שיום רגשות•

עוצמת רגשות•

אסטרטגיות ויסות•

יחסים 
חברתיים

מיומנות לתקשורת •
יעילה

סנגור עצמי•
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פרספקטיבה•
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הרגשית והחברתית, בהתאם לרמת ההתפתחות הקוגניטיבית



יישומים בהתאם לרמת ההתפתחות וההתנסות

משימת בוקר

'כיתה ו ד-כיתה ג ב-כיתה א
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כיתה ה ד-כיתה ג ב-כיתה א

הצגת מקרה 
הרצליה" נוף ים"בית ספר 



:תרגיל

.קחו מספר דקות להזכר באירוע מהשבוע האחרון
. ארוע  אשר עורר בכם רגשות בעוצמות גבוהות•
.ארוע אשר השפיעו בהמשך על תפקודכם•

.נסו להזכר בפרטי האירוע ובתחושות שהוא עורר בכם


