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 סיום הלימודים בבית הספר ועד לחזרת הורים עםיות שמספקות לילדים הדרכה ועיסוק תוכנ

 נעשו מחקרים רבים שבוחנים את ,לאחרונה. מהעבודה נפוצות מאוד בארצות הברית

 בית הספר נמצא לאחר תוכניות 35-  כחןבשאחד המחקרים ב.  תוצאות התוכניות מהסוג הזה

 שהשתתפו בתוכניות רבות משתתפים שלא מתוכננות ) ומעלה12גיל (כי בקרב בני הנוער 

רמת ההשכלה של הצוות .  מאידךוויקטימיזציהמחד ה יהיטב קיים סיכון מוגבר לקרימינליזצ

מחקר .  ירידה בהשפעות השליליותהיו בין הגורמים הקשורים לבצוות  גברים המצאותו

חה במסגרת תוכניות  מוגדר וסוציאליזציה ללא השגניםאחר הראה כי היעדר של לוח זמ

מחקרים אלה ואחרים . תסיכוני או תהתנהגות עברייניהופעה של  קשורים לאחרי בית הספר

  .  בית הספריתוכניות אחרתועלת של ההביאו להטלת ספק ב

  

על סמך התצפיות לאחר האינטראקציה בין בני הנוער פותחה תיאוריה של אימון , ובכן

 ועבריינית חברתית-ים התנהגות אנטיני הנוער מגלהאמון לסטייה מתרחש כאשר ב. לסטייה

תהליכים של אימון לסטייה נצפו . והתנהגות זאת מקבלת חיזוקים מתגובות חבריהם

בעקבות זאת נטען כי התוכניות . אפילו בנוכחות של מדריכים מבוגרים, בסביבות שונות

 מבני ובן או כולןבר בות מורכן כאשר ה, בית הספר מביאות לנזק יותר מאשר לתועלתלאחר

 להעלות את רמת המיומנות של צוות המדריכים –בין ההמלצות לשיפור המצב . נוער בסיכון

ך  א,יםפיתרונות אלה אולי נכונ.  בתוכניות אלה ולתכנן את הזמן היטב בכל הפרטים

לאחר יום לימודים בבית הספר ילדים נוטים לנוח ומעדיפים ,  גיסאדמח. מימושם בעייתי

להכשיר קשה , מאידך גיסא; מתוכנן בצורה דייקנית מדיז קשוח ו"את הזמן ללא לולהעביר 

  . בלבדבמשרות חלקיותכשמדובר  ,ן בעל הכשרה מתאימהמלהחזיק צוות מיועובדים ו

  

הם בתנאי ש , הם ההוריםסיכון בני הנוער מהתנהגויות ה עלהגנבהאנשים החשובים ביותר 

 בגיל למרות שקיים ויכוח מסוים סביב השגחת הורים. ממלאים את תפקידם בצורה מושכלת

מוניקציה ומעקב וק, מרבית המחקרים מגיעים למסקנה כי השגחת הורים, ותהתבגרה

.  כנגד התנהגות עבריינית והתמכרות חשובים ביותרנתייםג מהווים גורמים ה, פתוחה

, ווהתפתחותד הילמודעות לכל הצדדים של חיי השגחת ההורים אמורה להיות מבוססת על ה

למרות  .מעקב אחר הסימנים של התפתחות בריאה ויכולת לזהות את סימני המצוקה



הן יוצרות בקרב ,  אינן בטוחות כלל עבור הילדים,כפי שראינו, ספרלאחר בית שתוכניות 

 שלעתים דבר, סיכוןההורים תחושה שילדיהם נמצאים במקום בטוח ומוגנים מהתנהגות 

  . רחוק מהמציאות

  

הורים לעתים מרגישים בלבול לנוכח ,  ההתבגרותלציין כי כאשר ילדים מגיעים לגיליש 

לילדיהם  ת האוטונומיה שיש להעניק מיד וודאות באשר לאיוחשים , םתפקידם החדש למול

הדרת ההורים מתוכניות המכוונות לבני הנוער עלולה . יםזקוק הם הלומידת ההשגחה ש

אי נחיצותם וכחיזוק של התפישות השגויות בדבר -להתפרש על ידי ההורים כסימן לאי

 בשילוב , בית הספרלאחרהממצאים של מחקרי התוכניות  .הצורך בהשגחה הורית בגיל זה

יש לשקול את מעורבות כי  מצביעים ,המחקרים של חשיבות הפיקוח וההשגחה מצד ההורים

  . ההורים בתוכניות אלה

  

 בית הספר היא התמקדות אך לאחרת של תוכניות כי אחת הבעיות המרכזי, אפוא, ניתן לומר

כאשר דווקא הורים מהווים מקור ראשוני במעלה בהגנת , ורק בילדים והתעלמות מהורים

שילוב ההורים גם יסייע לנטרל את השפעות המסוכנות . תניווסיכהילדים מפעילויות 

לדברים  וגם יביא להגברת מודעות ההורים ,שעשויות להיות לתוכניות מהסוג הזה

המחקרים הראו כי לתוכניות שנתמכות על ידי קהילה או , כמו כן. המתרחשים עם ילדיהם

 יש השפעה חיובית על  )דוגמא פעילות התנדבותית(גורמות למעורבות בני הנוער בקהילה 

  .סיכוןמניעת התנהגויות 

  

תת בהפח בית הספר שיסייעו לאחרניתן להצביע על מספר שינויים בתוכניות , ובכן 

  : בקרב בני הנוערסיכוןהתנהגויות 

  ,  ננות באופן מדוקדקוכ להיות מתעל התוכניות  -

 .יש להעדיף קבוצות קטנות, פעילויותיש להגביל את מספר משתתפים ב -

 . או מבוגר משמעותייש לערב בתוכניות אלה הורים -

 .בניית הקשר בין בני הנוער לקהילה -

  

  


