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 מדגם התערבות המבוסס על ת עובר, הנוערקידוםתוכניות להמדיניות בתחום  ,לאחרונה

ם מיג הדאחדאת  מהווה ,חונכותה שיטת .חוזקותים על  לדגמי מניעה המבוסס,חסרונות

התעניינות לזוכה כעת , בו איש מבוגר יותר מדריך ומכוון את הנערמודל , חונכות. האלה

איכות ה ולא על חקר "חניך-חונך"של זוגות ההדגש הוא עדיין על כמות , יחד עם זאת. רבה

  .הללותוכניות יעילות של ההו

  

 על ,הם לסייע להויעשחונכות , תוכניות לקידום הנוער והילדים בסיכוןבמסגרת הטיפול ב

תמיכה ההגברת וחדשים התנסות במצבי אחריות , ענקת הזדמנויות לאימון תפקידיםהידי 

 אסטרטגיות של מניעה המכוונות להפחתת ,פיכךל.  מוטיבציונית ואסטרטגית- רגשיתה

 מצליחות יותר ,הגנתייםהסיכונים ספציפיים בסביבת הילד ולהגברת הגורמים החיוביים ו

  . ות המתייחסות להתנהגויות בעייתיות כשלעצמןמאשר תוכני

  

, בית ספר וקהילה, קשרים חלשים למשפחה(תוכניות החונכות מכוונות להפחת גורמי סיכון 

סביבה , דחייה על ידי חברים, ניכורתחושת , םלימודיבכישלונות , בעיות התנהגותיות

, גרים וחברים תומכיםמעורבות מבו(ולמקסם השפעת גורמים חיוביים ) 'קרימינאלית וכו

פיתוח מיומנויות של , דחיית התנהגויות בעייתיות, מקדמות הצלחה לימודיתהפיתוח תפישות 

).  שייכות לקהילה, מחויבות דתית, מיומנויות בין אישיות, הערכה עצמית, פיתרון בעיות

את אופן התואם חונכות מכוונת לפיתוח מיומנויות חברתיות ורגשיות ומיומנויות חיים ב

  .מניעה בבית ספר ואחריוהתוכניות 

  

. שיטת החונכותהצלחת עומד מאחרי המתארים את המנגנון ה דגמים 'מסבספרות הוצגו 

  :למשל

הרחבת ,  לפיו חונכות מביאה להתפתחות קשר משמעותי- דגם סטרוקטוראלי -

, עידוד של אימון. עצמיתההערכה הלהגברת מודל הגורם , רשתות תמיכה חברתית



 הערכה העצמית , פיתוח עמידות עימו מביא,יה ויוזמה מצד החונכיםאוטונומ

 .נתפשת כמרכיב מרכזי בפיתוח עמידות

  

 : בשלושה תחומים משולבת השפעה- משולבדגם  -

o פיתוח חברתי ורגשי 

o חיקוי תפקיד ופיתוח זהות 

o פיתוח קוגניטיבי 

  

נומיה מעורבות ותמיכה באוטו, רתסגטוענת כי מה ,גישה של מוטיבציה חברתית -

 מביאים להגברת מוטיבציה של התלמיד ,של הילד שנוצרים במהלך החונכות

 .לימודיחשוב במיוחד במקרה של ילדים בסיכון נושא , ושיפור הישגים אקדמיים

  

  ההדדייםמתאר את רשת היחסיםומערכות ה על תיאוריות ן שנשעדגם מערכתי -

שאוספת אל  רשת - דיניות על רקע של מ, עובד סוציאלי- הורה - חניך - בין חונך 

 .מכלול שלם של תחומיםתוכה 

  

בית  תוכניות ,בדרך כלל.  ספרי-  בנויות על רקע קהילתי או על רקע בית,תוכניות חונכות

שיפור מתוך רצון להשיג ,  מכוונות לילדים עם בעיות לימודיות ובעיות התנהגות,ספריות

מבוססות על המצביעים על יתרון מסוים של תוכניות הקיימים מחקרים .הישגים אקדמיים

  .קהילה על פני תוכניות המבוססות על בית הספר

  

 הראה כי הן עשויות להשפיע באופן חיובי על ,המחקר של אפקטיביות תוכניות החונכות

לפי , נבחן את תוצאות המחקרים. ילדיםחברתית ורגשית של , ת קוגניטיביתהתפתחו

  :התחומים

 חונכות בדרך כלל נתפשת כאמצעי לסייע לילדים בסכנת -  ת ספרהצלחה בבי -

דקו את האפקטיביות חקרים שב המ,יחד עם זאת.  שכבר נשרוונשירה או כאל

בחלקם נטען כי  .האקדמית של תוכניות חונכות מצביעים על תוצאות מעורבות

, )ליתבאנג(עות באופן חיובי על הנוכחות ועל הציונים בכתה יתוכניות חונכות משפ

  .אך לא על תוצאות מבחנים סטנדרטיים

כך .  מחקרים מצביעים על שינויים חיוביים- תפישה עצמית בתחום האקדמי -

 לשיפור בתפישה עצמית של מסוגלות אקדמית בקרב בני הראינו כי חונכות מביא

 . עשויה להביא לשיפור ההישגים בפועל,כאשר תפישה עצמית חיובית יותר, נוער

,  בין ילד לבית הספרר נטען כי תוכניות חונכות תורמת לקש- רוביתחושת ח -

 .למורים ולהורים



, פסיכולוגי/רגשי: ניתוח של השפעת החונכות על חמשת התחומים-  מטה :כללי -

חינוכית /הצלחה לימודית, מיומנות חברתית, בעייתיות/התנהגויות מסוכנות

: יות החונכות היוהתברר כי התחומים המושפעים ביותר על ידי תוכנ. ותעסוקה

 .ים לימודייםגשיהתנהגות בעייתית וה, תעסוקה

  

לתוצאות אופטימאליות של תוכניות להגעה דרושים המחקרים מצביעים על התנאים 

  :כגון, החונכות

  .קרבה רגשית, המשכיות, תדירות הפגישות:  מאפייני היחסים בין חונך לחניך -

 שעשויים ו הם אל,וניתנן ברמה בינמצא כי ילדים בסיכו: התמקדות בילדים בסיכון -

 מיושמות באופן אופטימאלי במיוחד כאשר הן, להרוויח יותר מתוכניות החונכות

תוצאות המחקרים על השפעות החונכות על הילדים ברמת . ים חזקיםקשר ונוצרים

 אף דיווחו חלקן,  מעורבות ואינן חד משמעויות היו)על גבול פשיעה(סיכון גבוהה 

 .ילייםעל אפקטים של

המחקרים מציעים להעביר את מוקד תוכניות . העברת המוקד מבני נוער לילדים -

נטען כי תוצאות תוכניות החונכות גם בתחום . החונכות לילדים צעירים יותר

ות יותר בקרב תלמידי בית בוה ג,ההישגים האקדמיים וגם בתחום חיבור למשפחה

יסייע , לדים ולא על בני הנוער דגש על י.הספר היסודי מאשר בקרב תלמידי תיכון

 נתונים יותר ,  ילדים, כמו כן.למנוע את הבעיות ולא לטפל בבעיות שכבר החלו

ייתכן שיכולות קוגניטיביות וורבאליות , יחד עם זאת. (להשפעה מאשר בני נוער

קף החונכות ולמנוע את השפעתה על פיתוח ישל הילדים עשויות להגביל את ה

 ). הזהות

  

 יכולים, ראים כי השילוב בין תוכנות החונכות לתוכניות ושירותים אחריםהמחקרים מ

 יש צורך , במקרים רבים.להגביר באופן משמעותי את ההשפעות החיוביות של חונכות

חשוב לציין גם את התפקיד של יחסי חונכות לא . בשיתוף פעולה הדוק בין שירותים שונים

)  שייך למשפחהאינוש(מבוגר עם או נער הילד של  יחסי חונכות או הדרכה -רשמיים 

נטען כי יחסים אלה חיוביים מאוד עבור . לא במסגרת של מעורבות פורמאליתשנוצרים ה

שיפור בלימודיים , הם מביאים להפחתת התנהגות בעייתית, התפתחות של בני נוער

  . ובהערכה עצמית

  

  

  


