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 בני נוער של  תעילויובין פההבחנה : בקרב בני נוער פוליטיתקהילתית ומעורבות 

 לא מעורביםמעורבים ו

 

 תקציר 

השתתפות פעילה של בני הנוער בחיי הקהילה )שירות שקיים קשר ישיר בין  ,כך למחקרים מצביעים ע

כנות ומצום התנהגויות מספעילות חברתית ופוליטית( לצו קהילתי, אומנויות, עבודה ארגונית עם נוער

קשרים ו הערכה עצמית גבוהה, כיוון קריירה, תכנון והצלחה אקדמיתגון: כ ,חיוביותאישיות תוצאות ול

בוחן את רמות ההשתתפות של בני הנוער בקהילה בפעילות אזרחית המחקר הנוכחי . חיוביים עם אחרים

כלי פיתחו חוקרים  רמות השתתפות שונות.מנסה להצביע על המאפיינים המבחינים בין  , והוא ופוליטית

תוצאות ניתוח מ תלמידי בתי ספר תיכוניים בקנדה.בקרב בני נוער של עורבות הבוחנים את הממדידה 

 : בדלותמוקבוצות  4זוהו ת של בני הנוער בוהתשו

 זמתםמיוהפועלים  ,בפעילויות קהילתיות ופוליטיותומסייעים מעורבים ה: בני נוער פעיליםקבוצת ה. 1

 .בבית הספר ובקהילה בקשות לסיועזוכים להיענות וו

ת קבוצבפעילות פוליטית, אך  קרובים לשאינם מעורבים בדרך כלל בני נוער  :מסייעיםקבוצת ה. 2

 שקשור לסיוע לאחרים בבית הספר ובקהילה.הפעילים בכל מה 

אשר פעולה כ, אך נוטים לשתף מעורבים בפעילות קהילתית ופוליטיתבני נוער שאינם : מגיביםקבוצת ה. 3

 .אחריםהתבקשים על ידי הם מ

  לא מעורבים.הנוער הבני קבוצת . 4

 

מעורבות בפעילויות קהילתיות ופוליטיות מצביע על כך, שמחקרים קודמים, המחקר הנוכחי בהמשך ל

מגיבים . בני נוער שאובחנו כפעילים, מסייעים או של בני נוער חיוביותולהתפתחות גלות תקשורה להס

נוער לא מעורבים. ביחס לבני , של אופטימיות, הערכה עצמית ותמיכה חברתיתמאוד רמה גבוהה אופיינו ב

המסקנה הנובעת . הסתגלות נמוכה יותראופיינו כבעלי ובני הנוער כשליש מכלל היוו בני נוער לא מעורבים 

 ון. סיכגורם עבורם מהווה מהקהילה של בני נוער נתק שממצאי המחקר היא מ

 

ות גורם משמעותי ולהים שירות קהילתי יכולפרט מעורבות אזרחית ובשביעים על כך, צנוספים ממחקרים 

חזק את הממצאים של מחקרים קודמים לגבי מחקר הנוכחי מגם הבפיתוח תחושת הזהות של בני נוער. 

הפעילים  תולקבוצשהשתייכו בני נוער של בני נוער בקהילה.  םתוצאות מעורבותם ואי מעורבות

   יותר מאשר בני הנוער המגיבים והלא מעורבים.הציגו רמה גבוהה יותר של זהות מפותחת והמסייעים 

של  בבדיקהשל שנתיים. של בני נוער בשתי נקודות זמן ובהפרש  רמת ההשתתפותבחן את הנוכחי המחקר 

והמסייעים לעומת  התברר כי חלה ירידה בהשתתפות בקרב בני הנוער הפעיליםנקודת הזמן השנייה 

  הראשונה.בנקודת הזמן  הבדיקה

_________________________________________________________________________ 
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. עדיין נשמר לא מעורביםהמגיבים והבני הנוער של ברמת ההשתתפות יחד עם זאת, הפער המשמעותי 

רב שחווים בני הנוער ההשתתפות קשורה לעומס  ירידה ברמתההשערה לגבי תוצאות המחקר היא שה

 ותירולא ההאלה  תמחויבויו. שתי התעסוקההלעולם פויה תם הצכניסבשל וגם  ראת סיום בית הספרלק

 קהילתיות.המסגרות של הפעילויות קחת חלק בלעל מנת זמן לבני הנוער 

 

נוער עם הקהילה. העל התפקיד המשמעותי שיש להורים בפיתוח הקשר של בני גם מצביע הנוכחי המחקר 

לקבוצות הפעילים והמסייעים דיווחו על אינטראקציה חיובית ומשמעותית יותר עם  בני הנוער השייכים

 ותהפעילים, המסייעים והמגיבים מצביעבני הנוער ת ותשוב. ההורים ועם חברים במגוון רחב של נושאים

 תשלושנוער מהבני מרבית בני נוער שזוהו כלא מעורבים. של משפחתי בריא יותר ממשפחות על תפקוד 

, (בשילוב עם הצבת גבולות ופיקוח ,חום ודאגהעל סגנון הורות סמכותי ) והקבוצות הראשונות דיווח

א למהורי בני הנוער ה םרבי ,. לעומת זאתבני נוערשל  ורגשית עבור ההתפתחות חברתיתמרכזי נחשב כה

תוצאות המחקר הורות מתירני או דוחה. סגנון פיינו כבעלי ווא ,ונעדרי פיקוחמעורבים נתפשו כחסרי חום 

משפחות המתאפיינות רמה נמוכה של תפקוד רגשי וחברתי בקרב  הצביעו עלש ,מחקרים קודמיםתואמות ל

  שכזה. בסגנונות הורות 

 

ביחס לבני הנוער ( 50%-כיתה גבוהה ) בהפעילים היבני הנוער השתתפות שלמרות , שלצייןחשוב 

הסתגלות  :ניםתמשגבי הלבני הנוער שתי קבוצות לא ניתן היה לזהות הבדל משמעותי בקרב המסייעים, 

לא בני נוער ה לזו של דומהייתה מגיבים הנוער הבני , רמת ההשתתפות של בנוסףיות חברתית. אחרו

מסייעים ופעילים מאשר ללא בני נוער רובים יותר לקנטו להיות  םרמת ההסתגלות הלגבי מעורבים, אך 

בין  ניאריניתן לדבר על יחס לילא על כך, שמצביעים למרות תוצאות המחקר, הנתונים מעורבים. 

ניתן להניח שכל אחת מארבע מחקר הנוכחי, לגבי הגלות חברתית. תסההשתתפות בקהילה לבין ה

תחזקת לאור מ . מסקנה זאתהקהילבהשתתפות ה גבילמשלה דרך הקבוצות של בני הנוער מתאפיינת ב

בני עבור דווקא ברר כי תעם הורים ו/או חברים לבין השתתפות קהילתית. מקשר של בני נוער ניתוח ה

בפעילות השתתפותם למכריע  הווים גורםהיחסים עם הורים )ולא עם חברים( מ הפעיליםהנוער 

יד מכריע בהשתתפות )או אי השתתפות( של פקהווים תהקהילתית. לעומת זאת, יחסים עם חברים מ

 מגיבים ולא מעורבים.

 

בני נוער פעילים מעורבים במגוון רחב של פעילויות קהילתיות. הם מתאפיינים בהסתגלות טובה, , לסיכום

ני נוער גם ב מגוון נושאים.בתקשורת טובה עם הורים וגבוהה של אחריות חברתית  התחוש, זהות מפותחת

בפעילויות פוליטיות ובעבודה  יםשתתפמאינם סיוע לאחר, אך בר ומה שקשכל ב מסייעים פעילים

אולם הם בהסתגלות טובה, זהות מפותחת ואחריות חברתית,  יםתאפיינמקהילתית מאורגנת. הם 

בני נוער מגיבים של בני נוער פעילים עם הוריהם. תקשורת מתקשרים ברמה נמוכה יותר בהתייחס ל

רמה נמוכה בגלות טובה יחסית, אך תבהס יםתאפיינמאחרים. הם של פעילות יזומה תגובה ללרוב כ יםעלופ

נמוכה יותר עם הורים שלהם  השלהם פחות מפותחת ורמת האינטראקצי זהותהיותר של תמיכה חברתית, 

, , תפקוד לקוי במשפחהמפותחת זהות פחות גלות נמוכה,תבני נוער לא מעורבים התאפיינו בהס. וחברים

בני נוער אשר משלבות פיתוח תכניות צורך בל העצביע המחקר מ יה נמוכה עם הורים וחברים.אקצאינטר

 המחקר. שליש ממדגם, מפני שהם היוו בקהילהלא מעורבים 


