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 : שותפות לפעולההתפתחות קהילתית של בני נוער

 תקציר

מבוסס על שתי ש, יחסית מונח חדשיא ה (Community Youth Development)התפתחות קהילתית של בני נוער 

הולכת וגוברת של הלאור התופעה  .חוסןדגם סיכון וו תפישות תיאורטיות של גיל הנערות: דגם התפתחות חיובית

 תומכת סביבהב את בני הנוער לשלבדרך קהילות בארצות הברית מנסות למצוא  ,יתוקם מהחברהניכור בני נוער ונ

תכניות המכוונות למעורבות ולהתפתחות כיום לות רבות מפעילות קהיולכן להתפתחותם החיובית. אשר תסייע 

שפועלות כניות רבות תיחד עם זאת,  ת.וחברתי-ת אנטייוהתנהגוהמכוונות לתכניות מניעה , ובני נוער שלחיובית 

. לאור זאת, הן לא לשינוי כולל של אופי ההתנהגותומכוונות למניעת התנהגויות שליליות ספציפיות בקרב בני נוער 

ת יוהתנהגושל  דבסיס להימנעות בעתית מהוו ןאינאינן מקדמות את ההתפתחות האופטימאלית של בני הנוער והן 

  . תושלילי

 

-תקדמנה התנהגות פרור שאהחלטות הם לקבל בסיס שיאפשר ל יצורל אמורהר לבני נועאופטימאלית תכנית 

חיובית. חוקרים טוענים כי במוקד המאמצים של שילוב הנוער בקהילה אמורים ה םחותתהתפלותתרום  חברתית

לסייע לבני נוער לפתח קשרים, מיומנויות  ל הקהילותולכן ע של התפתחות חיובית דוגמאות ודגמים עמודל

של  המטרה זאת דורשת העצמ חברתית בעתיד.-בסיס להתנהגות פרושיהפכו להיות  על מנת חברתיים,  ריםכישוו

להשתתף בני הנוער אפשר לליש ולכן . קהילות משימהלמבוגרים ופעילות היהיו שותפים לשהם על מנת  הנוערבני 

 יות וידע. באופן פעיל בעשייה קהילתית שתוביל אותם להצלחה, ולא רק תקנה להם מיומנו

 

כיכולת לעמוד : מוגדר, החוסןחוקרים מציינים כי שילוב בני נוער בסיכון בקהילה מפתח אצלם את תחושת ה

מחקרים על חוסן מצביעים על קיום אישיות. הבמצבי לחץ ובהשפעות שעלולות לסכן את התפתחותה הבריאה של 

ת של בני נוער. לגורמים אלה יש השפעה ההתפתחות החיובי לצורךגורמים הגנתיים שהופעתם חשובה ביותר 

כפולה: הם מורידים את הסיכוי לתוצאות שליליות בשל החשיפה לסיכונים וגם מעלים את הסיכוי של תוצאות 

על מספר גורמים הגנתיים המבטיחים חוסן  מחקרים בנושא מצביעיםחיוביות בעקבות קשרים חיוביים. 

ונטייה לקשרים חברתיים; קשרים אמוציונאליים עם  הערכה עצמיתוהתפתחות חיובית: תכונות אישיות, כגון: 

מחזקים את  מאמצי ההתמודדות . אלה המשפחה; קיום מערכות תמיכה חיצוניות: בית ספר, כנסיה וקהילה

 הנוער. האישיים ומעניקים מערכת ערכים ומשמעות לבני

 

 שילוב בני הנוער בתוך הקהילה והחברה ממלא תפקיד התפתחותי חשוב ויוצר "נכסים התפתחותיים". סביבה

 חיובית היא תנאי הכרחי להתפתחות בריאה בגילאי הילדות והנערות. על מנת שניתן יהיה לממש את פיזית

 ם של פעילויות הילד, למשל: של כל נער, יש צורך במגוון רחב של נכסים התפתחותיים בהקשרים שוניהפוטנציאל 

_____________________________________________________________________ 
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 אישיים יהפוך להיות "נכס סביבתי"-משפחה, בית ספר, שכונה וקהילה. נוער בקהילה השותף בבניית קשרים בין

התפתחות קהילתית דורשת בנוסף, מגוון הזדמנויות לפיתוח מיומנויות ומסוגלות אישית. לכן יש ליצור עבורו ו

שילוב קהילתי אמור לספק ולכן בפיתוח הצדדים החזקים של בני נוער.  לא רק במניעת הסיכונים אלאהתמקדות 

לבני נוער מערכת יחסים בונה, חיובית ומעודדת שתאפשר להם להיות מעורבים בפיתוח עצמי ופיתוח קהילתי גם 

 יחד.

 

 הפרקטיקה של התפתחות נוער קהילתית דורשת התמקדות במיומנויות וכישורים ספציפיים. התאמת הפעילות

לתוצאות אמת ומתן משוב אשר מתקיים בשיתוף פעולה מלא של בני נוער הפעילים בקהילה, ומעצבי מדיניות 

הם פני שלקהילה, מנוער בני הת מסגרת יחסי אימון ושיתוף פעולה בין נרקמתורמת להתפתחותם. עקב כך, 

מעגל שבו בני נוער תורמים  נוצר ,מעשהל. עשייה קהילתיתמקבלים אפשרות לתרום ולהרגיש את עצמם שותפים ל

להתפתחותם הבריאה ולמימוש ת תורמש, שותפות מלאהבאמצעות את בני הנוער ות מעצימלקהילות וקהילות 

 פוטנציאל שלהם. ההמלא של 

 

בתוך קהילות שמעודדות התפתחות חיובית המשולבים בני נוער צביעים על כך, שמחקרים מסיכומו של דבר, 

פעילות קהילתית ביכול לקחת חלק בגבוהה יותר, בנטייה ללמידה למשך החיים,  מתאפיינים בהערכה עצמית

נוער ישנן בני קהילתית של התפתחות ללאור האמור לעיל, סיכוי גדול יותר לפעילות אלטרואיסטיות. בזמן ו ךלאור

תורמים . תחומים אלה יםותעסוקתי ים, רגשיים, חברתיםייאקדמ :םמיפיתוח מיומנויות בתחומספר מטרות: 

רמה גבוהה של ו מערכת ערכים יציבה, רמה גבוהה של קשרים חברתיים ,פיתוח זהות ומודעות עצמית גבוההל

 . ודאגה לזולת םאלטרואיז


