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 יעתידבני נוער לעולם ההכנת : קדימהחשיבה 

 

 תקציר

קובעי בני הנוער בעשור האחרון. קרב ל במתחולהשינוי שכיום נידון  ,במוקד השיח הציבורי והתקשורתי

תקופת הנערות הואיל ו, וודאות-של איבני הנוער לקראת עתיד בהכנה של מדיניות מדגישים את הצורך 

של  עולםמתמודדים עם נראה כי בני נוער של היום  ,אכןו מעבר לבגרות.השל ב פכת להיות לחוצה יותרהו

בנוסף, בני נוער נאלצים  מהיר, מורכב ומקושר יותר מאשר בני גילם בדורות הקודמים. וודאות,-אי

 .ותחברתי מחויבויותלהתמודד עם מספר רב של 

 

תקופה כ ,נערותההכרה באת  כלליתלמודעות העלו האחרונות  מאה שנההמהלך ל ממצאי המחקרים ש

על בסיס שלושה  תחומי ורב בכניתוח מור שתרודשל תקופה זו הבנה . ולכן קריטית בתהליך ההתפתחות

"תקופת כתקופת הנערות ל ההתייחסמחקרית שרווחה גישה שבעבר, ביולוגי, פסיכולוגי וחברתי. : מדיםמ

שגם כיום הראייה לכך היא, . ות אליההנלו בעיות התנהגותיותעיקר בב התמקדהלכן היא ו ,הסער והפרץ"

 מדיניות. הן בקרב קובעי במחקר וובאים לידי ביטוי הן  ופסים מקום נרחבהללו תמאפיינים ה

 

סית את . שינוי תפיסתי זה מגיל הנערותלגבי תפיסתי מחלחל שינוי גם בקרב החוקרים  ,בעשור האחרון

 נכסיםהאופייניות לגיל הנערות לגישה השמה דגש על  התנהגותיותהבעיות הו ,סיכוניםההדגש מ

, למשל, תוחיובי יותת התפתחותומכלול של תיאורין כי נטעבמחקר של בני הנוער.  התפתחותיים חיוביים

הבנה טובה יותר של ות לסייע בעשוי ,ת חברתיתוומיומנ, רגשית – פסיכולוגיה חיובית, למידה חברתית

הסתגלות יכולת הקשר בין הבדלים אישיים לבין נבחן . כמו כן, נערותה איגילהתהליכים המתרחשים ב

 בעלי משמעותושינויים קונצפטואליים מספר ניתן להצביע על  ,בהקשר זהן. כישלואו /ו ההצלחבמצב של 

 כינון התפתחותםתהליך של לים בית בני הנוער כסוכנים פעסתפילתקופת הנערות, למשל: בהתייחס 

, כמשפיעים על התפקוד (כמו שביעות רצון מהחיים) לאינדיקאטורים של מעורבות ויצירתיותהתייחסות ו

את הקשר בין ההתנהגויות  הנוכחי. רעיונות אלה מאירים באור חדש ולא רק כסממנים של המצב

בעולם  ,בני הנוער לבגרותלהכין את המתאימה ביותר רך דמהי הו ,להתנהגויות חיוביותהבעייתיות 

 .תדיר המשתנה

 

שמשפיעים  חברתיים שינוייםעל  יםובארצות מערביות מצביע ארצות הבריתערכו לאחרונה בקרים שנמח

 על בני הנוער. להלן, סקירה של המאפיינים שזוהו: 

בני נוער מדווחים על רמות גבוהות יותר של , שחקר של האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה מצביע על כך. מ1

. יתירה מזאת, רמת המתח בקרב בני נוער הינה כמעט זהה שנים 5לפני תחושותיהם מלחץ בהשוואה ל

עם אינם יודעים כיצד להתמודד מבני הנוער  49% -שנמצא לרמת המתח הרווחת בקרב בוגרים. בנוסף, 

 . ומתקשים לזהות את מקורות התמיכהמתח ה
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 .הוריות – החד המשפחות במספר חדה עלייה. 2

 .של בני הנוער של אמצעי התקשורת בשגרת החייםהמרכזי מיקומם  - הרחבת הגישה לאינטרנט. 3

 תואר ראשוןבעלי הנם מבני הנוער בארצות הברית  40% - ישגים אקדמיים. יותר מ. עלייה בדרישות לה4

 . נייםתיכוהספר  ימבני הנוער מסיימים את בת 78%-. יחד עם זאת, רק כ)לפחות(

 . שכלההרחבת פערי הכנסה הקשורים לרמת ה. 5

 העלאת אחוז הנשים בקרב בעלי השכלה גבוהה. . 6

ערים עדיין קיימים פעם זאת,  דדומיננטיות של קבוצות הרוב. יחבירידה ו הגברת ההטרוגניות האתנית. 7

 .ותרבותיות שונות כנסה בין קבוצות אתניותהבהשכלה וב

 . ההתנהגויות המסכנות בריאותמרבית של שכיחות נצפית ירידה בקרב בני הנוער האמריקנים  ב. 8

 הופעת סיכונים חדשים, כמו בריונות מקוונת.. 9

 .זמן, קשרים והצבת יעדים, ניהול בחירה וקבלת החלטות. הסיבות השכיחות למתח בקרב בני נוער הם: 10

 

רץ סבורים כי יש להם רעיונות וממבני הנוער  53% -מצביע על כך, ש כון גאלופ בארצות הברית מחקר של מ

 הביעו ייאוש באשר לעתיד 16% -ו ,הם מרגישים תקועיםטענו כי  31% -בעוד שלהתמודד עם העתיד, 

במערכות חברתיות בסיסיות הכרה בשינוי המתחולל  תקיימשניתן לומר לאור האמור לעיל,  .פוי להםצה

. ולכן קובעי מדיניות צריכים להמשיך לתמוך, לכוון ולסייע לבני נוער בחברה בני נוער שלובתפקידים 

צורך בהרחבת שדה העולה כמו כן, להתאים את התפתחותם לעולם דינאמי ומשתנה, ולאתגרי התקופה. 

של ת זיהוי ומאפשרש חיובית יתהתפתחות גישהאשר מבוססות על  תפיסות חדשותבהמחקרי, הראייה 

  .בני הנוער רבבק הנכסים ההתפתחותיים

 


