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 ולמנוע ופטימאלית לעזור לילדים בסיכוןדרך אהינה , והקהילההסתמכות על המשפחה 

עבודה עם קבוצת מוצע כאן מתבסס על ההדגם של מעורבות . חברתיות-התנהגויות אנטי

אפשר לילדים ליצור אמורה ל ופעילות ז.  ולא על עבודה פרטניתמשפחות של ילדים בסיכון

מדובר  הדבר חשוב במיוחד כש; בסביבה בטוחה עם מבוגרים אחרים משמעותייםקשרים

מאחר , ללמוד ממבוגרים שעשויים לעזור להםרבות זדמנויות האין שלהם , בילדים מודרים

   .רשתות החברתיות שלהם מוגבלותוה

  

אפשר למשפחות  תגם בכך שעבודה בקבוצההיא יצירת קבוצת משפחות שבחשיבות ה

קודת מעורבות דרך יצירת קבוצת משפחות יוצאת מנ. ליצור אינטראקציה חיובית ביניהם

 היא ,ושל שילובם החברתיההנחה כי הצורה האופטימאלית של המאבק בהדרת ילדים 

 רשת תמיכה במשפחהכ ישמשו משפחות שנוצרוקבוצות . מאבק בהדרת וניכור משפחותיהם

חיוני עבור רווחת הילד ה, קבוצה זאת מאפשרת למשפחה לבנות הון חברתי. ובילד

מודרים כוללות  קבוצת משפחות לשילוב ילדים תוכניות של,  ובכן. והתפתחותו הבריאה

 יוצרות אינטראקציות חדשות בין הילד לעולם המבוגרים הן: מישוריםלות בשני י פעבתוכן

הן תורמות ללכידות הגרעין המשפחתי ולשיפור , בנוסף לכך; ותורמים לשילובו בתוכו

מנותקות הבמיוחד במקרה של המשפחות המודרות מה שחשוב ,  של המשפחותןתפקוד

  .קהילה- מיקרוות למלא תפקיד של  קבוצות משפחות אלה עשוי.מקהילותיהם

  

תוכנית של התערבות באמצעות עבודה עם קבוצת המשפחות בנויה כתוכנית לשילוב 

 חשוב לא רק בתור אמצעי לכינון זהות ,שילובם של בני נוער מודרים בקהילה. קהילתי

כאמצעי נגד נטיות של גם הילה חשובה  שייכות לק,תמיכהכמקור לולמימוש עצמי ו

לפתח רצון לדאוג , להעניק לילד אפשרות לתרום לרווחת האחרים, חברתית-התנהגות אנטי

אובדן המשמעות נפוצה מאוד בקרב בני נוער מודרים וחוויה קהילתית תחושת של . לזולת

 ושל  בחייםימשמעותקיום  תחושה של הגיעתגבר על הבדידות ולעשויה לעזור להם לה

   . דברים לשנותםיכולת

  



א על חשבון  לבוות כי תוכניות המכוונות למעורבות נוער בקהילה לא אמורחשוב לציין

הנוער בקהילה בני לאחר פריחת תוכניות של שילוב ,  כך.השתתפותו בתא המשפחתי

 חלהה) כך הצליחו-תוכניות שעל פי הערכות שונות לא כל( 70- בארצות הברית בשנות ה

עובדות עם בני הנוער ופועלות בשם הממשלתיות שונות שטענה כי סוכנויות ביקורת 

מה שמעורר , לשניותו מנסות לדחוק את המשפחה  הצדה באמצעות מעורבויות פ,המדינה

  . לפתור את בעיותיההתמודד עם האתגרים ואת יכולת המשפחה ל

  

העצמת המשפחות המחקרים מצביעים על כמה תנאים הכרחיים עבור הצלחת התוכניות של 

  :ומעורבות בני נוער בקהילה

  ; להתקיים בסביבה הטבעית של הילדתתוכנית חייבה -

חברתית על ידי - לדוגמאות להתנהגות פרוהנוערחשיפה מרבית של יש חשיבות ל -

 ;חבריהם או מדריכיהם

או את המשפחה ולגרום לו להיות אחראי על /תוכנית אמורה להעצים את הילד וה -

 ;ונותיוהצלחותיו וכישל

 הפסקת התוכנית באמצע –מימון יציב של הסוכנויות המציעות את התוכנית  -

 עלולה להיות מאוד מזיקה –כגון  קשיי המימון –בעקבות סיבות לא ענייניות 

  .לילדים

-בלתי היןא באופיו ה,מעורבות קהילתיתתוכניות הצד החזק של יש לזכור כי , כמו כן

אימון כלפי נציגי - איגלות יחס של חשדנות וובות מתים קרלעמשפחות מודרות . פורמאלי

פעילות תתבצע על ידי ה ,חשוב שבמקרה הזה; רשויות ממשלתיותשל רבות והממסד ומע

  .מומחים וארגונים עצמאיים

  

בני תית עבור שילוב חברתי של ח תוצאות רצויות של תוכניות למעורבות משפתחשבנהמה 

  ?נוער בסיכון

דות בפני ילדיהם ובדרכים בהן הם מסוגלים לעזור הכרת הורים בבעיות העומ -

  ;להם

 .משתתפי התוכנית, תקווה מחודשה בקרב ילדים ובני נוער -

  ;םה בין הורים לילדיהתקשורתשיפור  -

 ;של ההורים כלפי בני הנוער" אצבע מאשימה"הפחתת מצבי  -

 של בני שלם והן של המשפחה כתא הן  –עלייה ביכולת קבלת ההחלטות : העצמה -

 ; כפרטיםרנוע

 להתמודדות עם הסביבהלילדים ולמשפחה הענקה משאבים נוספים  -

מיומנויות תוצאה משיפור ב כ–שיפור בהישגים לימודיים ובהתנהגויות בבתי ספר  -

  תשובות והקניית מיומנויות חברתיות חדשוחברתיות ח


