
 

 

 

30 
 

 

 

הקשר בין תחושת ו בדרום קוריאהמתבגרים קהילה בקרב ה של שכנות בתחושההבנת 

 הוריםה ם שלתפקידלהאישית רווחה ה

 

 תקציר 

טראקציה חברתית נהקשר בין בני נוער לקהילה ומסוגלותם לאי אודותממצאי המחקרים ההשוואתיים 

י המדיניות לגבי הקושי ביכולת קיימת דאגה בקרב קובעאה. יאינם מחמיאים לדרום קור בארצות שונות

. חיבור לקהילהקשורה ללגבי התחושה ש ההתפתחותיתלמלא את משימתם קוריאניים הר ענוהבני של 

תחרותית האווירה באינדיבידואלית והצלחה חשיבות הה א בהדגשת יתר שלומקור הבעיה הלהערכתם, 

. המחקר הנוכחי שם לו קבוצתיתואת הרווחה ה קהילהההערכים של את מערערת ש, בבתי הספרשקיימת 

חברתית הות הקהילה של מתבגרים קוריאניים על הרווחה הפסיכולוגית ושלמטרה לבחון את השפעת תח

 הורים.של ה םמעורבותבאמצעות ולהציע דרכים לשיפור הקשר בין בני נוער לקהילה  ,שלהם

 

משמעות רגשית היא בעלת ומסוימת חברתית  התחושת שייכות לקבוצהיא זהות חברתית המשמעות של 

פיתוח מיומנויות חברתיות ויכולות קוגניטיביות בגיל  חבר בקהילה., המשייכת אותו כאו ערכית

 חיבור משמעותי לקבוצותאחר ההתבגרות מאפשר לבני נוער לעסוק בכינון זהותם החברתית ובחיפוש 

 והוא  נוערהיקריות עבור בני המיומנויות ההתפתחותיות הע ת. חיבור חברתי מתואר כאחוקהילות בחברה

דאגה, אמפתיה, הכרה, אמון  :מרגישיםכאשר הם  בני נוערבקרב  שמתפתחת קשור לתחושת שייכות

מקום להמתייחסת קהילה ה של תחושהש ,עים על כךימחקרים מצב סביבתם החברתית.והעצמה ב

המשימה ולכן נוער. הבריאה של בני הנפשית ההתפתחות המהווה גורם משפיע וחשוב לגבי ורים גהמ

זהות השל  התפיש. הקהילהלתחושה חיובית חזקה ה של קנייהיא ה ההתפתחותית הקריטית בגיל זה

של  ההערכה העצמית ותחושת הרווחהאת מחזקים גם חיבור לקהילה השייכות והתחושת לגבי  החברתית

 .בני הנוער

 

רות. ניתן חברתי בגיל ההתבגהחיבור של השל הורים בפיתוח  דםתפקיחשיבות מצביעים על  םמחקרים רבי

יתייחס מחקר הנוכחי ה)תם של ההורים השפעאת להצביע על שתי פרדיגמות עיקריות שמסבירות 

 הן(:שתיל

תיאורית הלמידה החברתית, סוציאליזציה מתרחשת כאשר ילדים לומדים התנהגויות, ערכים . על פי 1

ילדים אמורים  ,משום כךת בעולמם החברתי. והתייחסויות באמצעות חיקוי של הדמויות המשמעותיו

 הוריהם.התייחסות על סמך הדגם של  ולקהילה לפתח את תצורת ההתייחסות לסביבתם החברתית

. על פי תיאוריית ההתקשרות, הנטייה לפיתוח התקשרויות הינה תכונה מולדת, כשאופי  ההתקשרות 2

 ויות ויחסים חברתיים עתידיים.טיפוס להתקשר-הראשונית )בדרך כלל עם הורים( מהווה אב
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 :הבאות מחקרהשאלות שתי את המחקר הנוכחי בחן 

 היחסים בין בני הנוער לחבריהם?ולהערכת אם תחושת הקהילה קשורה לאיכות . ה1

 לתחושת הקהילה של  הרבה בין בני נוער להוריהם קשוריקהיחסי ו מהותישל א האם תחושת הקהילה. 2

 נוער? בני    

 

המחקר תוצאות בני נוער מבתי ספר ציבוריים ומרכזים קהילתיים בקוריאה.  200 -כלל כהנוכחי המחקר 

הערכה לתחושת הקהילה של בני נוער קשורה ליחסים חיוביים בין בני נוער לחבריהם ועל כך, ש ותמצביע

החברתית תחושת הסיפוק  לארצות הברית, נמצא כי בערך עצמית גבוהה. כמו כן, בדומה למחקר שנ

. יחד מגוריםהשכונת ב ,קהילהה של תחושתפקיד משמעותי בכינון בבית הספר יש מתבגר השל והלימודית 

הם גורמים  מהות כלפי הקהילהיהא התייחסות, ורבה במשפחהירמת הקוהשפעת ההורים  עם זאת,

טענה כי פיתוח ה. ממצאים אלה מחזקים את על בני הנוער פרמאשר השפעת חיי בית הסים יותר דומיננטי

לגבי פיתוח  אחת המשימות ההתפתחותיות החשובות ביותר בגיל ההתבגרותהיא לקהילה החברתי החיבור 

   בקרב בני נוער. לה ית הקהתחוש

 

נחלשת. מכן התחושה של חיבור קהילה הולכת ויל ההתבגרות המוקדמת ולאחר בגנמצא כי זאת ועוד, 

במדינות שונות. ניתן להסביר את התופעה הזאת על רכו ממצאי מחקרים אחרים שנעאת ממצא זה תואם 

בתוך ממוקמים בדרך כלל יסודיים ההספר  בתיבנוסף, . ידי הגברת העומס הלימודי בבתי הספר התיכוניים

 חיבורהלהחליש את עשויה שיאות צמ, ספר התיכוניים נמצאים מחוצה לההבתי מרבית בעוד ש, השכונה

 קהילה בשכונת מגוריו.להמתבגר  נערהשל 

 

 מהות לקהילהיהאשל תייחסות ההורים וההשל היחסים הקרובים עם ההשפעה הממצאים אודות חשיבות 

תכנית התערבות חדשה. ההצעה שעלתה ורך בצאת החידדו  בקרב בני הנוער קהילהשל  התחושפיתוח על 

התערבות המכוונת בני הנוער באמצעות  בקרבילה הקה של תחושהלשפר את  ניתןעל הפרק הייתה, ש

לאחרונה גוברת לכידות משפחתית. למשל, בסס את הלוהיחסים את  לשפרוזאת על מנת  משפחהל

הדרכה מסמך משרד החינוך פרסם ולכן  פחהשבמ ת לחשיבות של הארוחה המשותפתבקוריאה המודעו

רם שתו אירוע משמעותינהוג על מנת שהיא תהפוך להיות לוכיצד המשפחתית ארוחה הלגבי  להורים

תכניות המכוונות באלה ושכתכניות בשקעה , ההכפי שמתברר .המשפחתית לכידותהיחסים והלשיפור 

בני בקרב קהילה של  התחושהאת  עשויה לחזקי משמעותיות במסגרת המשפחתית נויות פנאמהזד הענקתל

  הם. עומדת בפניהתפתחותית ההמשימה הבמילוי אף לסייע נוער וה

 

ה הגורם המשמעותי ביותר שמנבא  תחוש םיחסים קרובים עם הורים העל כך, ש יםמצביע מחקרהממצאי 

אשר הנן בעלות השפעה  מהותיוא תחושת הקהילה של אגורם שני בחשיבותו ה. בני נוערקרב הילה בשל ק

אפקט . ת בתוך המשפחהוחברתיהנטיות הוהחיקוי של התנהגויות )אופן ההתייחסות( דרכי  על משמעותית 

תן ואת השפע ןלקהילותיההן חברתי שלה-הקשר הפסיכולוגיאת עוצמת גם מסביר ההשפעה של האימהות 

 ה של יתן להשפיע על תחוש, שנהמחקרלהסיק מלמעשה, ניתן . קהילה בקרב בני נוערה של תחושהעל 

קבוצות ה של העצמבאמצעות   תאימהובקרב הקהילה של  התחושהקידום באמצעות קהילה של בני נוער 

 . וכו' אירועים של פנאי קהילתי שכונתיות,
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ת לכלול את כל אמורו קהילה בקרב בני הנוער ה של פיתוח תחושתערבויות המכוונות להסיכומו של דבר, 

לשפר את יחס והן עשויות , רבה ביחסים בין הורים למתבגריםיקיצור המשפחה, לתרום ללכידותה ול

להפוך את ההורים ורך ציש לשם קידום תחושת הקהילה בקרב בני הנוער  ם.יהתולקהיל )אמהות( ההורים

עתידי הדור ה - של בני הנוערעל החיבור והלכידות יכולת השפעה הואיל והם בעלי בקהילה, לסוכני שינוי 

 קהילה.השל 

 


