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, קיימת התעניינות רבה בתוכניות לחיזוק המשפחה כמענה לבעיות של פשיעה, לאחרונה

עדיין מרבית ההתערבויות המיועדות לסייע , יחד עם זאת. התמכרות ונשירה בקרב בני נוער

  . אך ורק בבני נוער עצמםלבני נוער בסיכון מתמקדות 

  

קיימים מחקרים רבים שמצביעים כל כך שהתערבויות ברמת המשפחה הינם בעלי השפעה 

התערבויות ממוקדות במשפחה שמים במרכז את המרכיבים . חזקה יותר וארוכת טווח יותר

.  קבלת חיזוקים, ניהול התנהגותי, כגון התקשרות, ההגנתיים שמעניקה משפחה לבני נוער

 כתוצאה ממיקוד התוכניות בחיזוק סיכוןרים מצביעים על הירידה בהתנהגויות מחק

הוכח גם כי פעילות .  ובפיתוח מיומנויות של ניהול התנהגותמצד ההוריםפרקטיקת התמיכה 

  . משותפת של הורים וילדים מביאה לתוצאות חיוביות

  

ממוקדת בבני יש לציין כי התופעה של מעבר להתערבות ממוקדת במשפחה מהתערבות 

 כאשר מחקרים הוכיחו כי תוכניות ממוקדות בבני ,מקרים רביםנוער מתרחשת בעקבות 

מצליחות לפתור את בעיות בני מגיעות לתוצאות משביעות רצון ואינן הנוער בלבד אינן 

ים מ רק לאחרונה התברר כי התוכנית הנפוצה של מניעת השימוש בס,כך.  הנוער בסיכון

גם תוכניות ידועות שאמורות . בים בארצות הברית היתה לא יעילהשאומצה בבתי ספר ר

רות במה יהכנה לתעסוקה ואחרות אינן מניבים פ,  מיומנויות חברתיותחלפת, לקדם אוריינות

ימים מחקרים הראו כי התוכניות הממוקדות בנוער ובמקרים מס. שקשור לבני נוער בסיכון

של ו סיכון להעלאת הרמה של התנהגויות ובפועל גרמבסיכון הביאו לתוצאות שליליות ו

  .הפשיעה

  

הסיבה לכך . למרות אי היעילות תוכניות ממוקדות בנוער ממשיכות להתקיים ולקבל מימון

 ,אך לא במשפחה,  הבעייתי כביכולילדברק אך ונעוצה גם בתפישות הישנות הרואות בעיה 

ר עבור הארגונים העוסקים יותהרבה  הילדים בלבד קלה ונוחה מולוגם בעובדה כי עבודה 

ליישום התערבויות ממוקדות במשפחה רבים קיימים מכשולים יש לציין גם כי . בנושא

  .שמקשים על הנגישות של השירות עבור משפחות רבות



  

על מנת להצליח תוכנית ההתערבות הממוקדת במשפחה צריכה לראות במשפחה את המשאב 

ה תוכניות רבות לעבודה עם משפחה נמצאת תפישבבסיס . הצלחת הילדלהחשוב ביותר 

 ות שונותתפישה זאת מדגישה את הקשר בין תפקוד הילדים בסביב.   המשפחהמערכתית של

המשפחה בכללותה ומערכת הקשרים ההדדיים והאינטראקציה בין בני  לבין תפקוד

 היא תפישה סביבתית שרואה גם את המשפחה כקשורה והמשך של תפישה ז.  המשפחה

הקשר חברתי וסביבתי של המשפחה הופך ; באופן הדוק עם סביבה בה היא קיימת ומתפקדת

ת גם להדגשת חשיבות רמוהגישה הסביבתית ת. להיות מרכיב חשוב בעיצוב ההתערבות

  .  תיווך בקשרים בינם לבין הסביבהבאמצעותמושגת העצמת ההורים כאשר , ההעצמה

  

 המשפחה התייחס אל ההתערבות חייבת ל,פקודהעל מנת להגיע לחיזוק המשפחה וייעול ת

הענקת התמיכה הקהילתית  .בהקשר הקהילתי ולקחת בחשבון מערכות תמיכה קהילתיות

לשיפור משמעותי בתפקודם של , לעתים קרובות ,והמשאבים הקהילתיים להורים מביאים

על קהילה וכניות שנשענות הת. שמהווה גורם הגנתי חשוב עבורםדבר  ,ההורים מול הילדים

תערבות צריכה להתבסס ה . מאפשרות לקחת בחשבון את הערכים התרבותיים של המשפחה

 , שלעתים,מבוססת על מומחיות ועל ההיררכיה של מומחיםלהיות על גישת ההעצמה ולא 

התערבות להיות ממקדת במשפחה על . מהווה אף מכשול לנגישות התוכנית עבור המשפחה

 תפקיד המומחים , ולשם כך,פיתרון הבעיות העומדות בפניהבהקשרה החברתי והתרבותי וב

שינוי התפקיד של . צריך להיות אחר מאשר בתוכנית מסורתית ממוקדת בבני הנוער

 ומאפשר לה להביע את קולה וליטול חלק פעיל יותר ,המומחה מותיר מקום למשפחה

 הורים מקבלים  מחקרים מאשרים כי דווקא התוכניות שבהם,אכן. בתהליך קבלת ההחלטות

  .  הם אלה שמביאות לתוצאות טובות יותר,את תפקיד המומחים

  

 ,ים שמביאים לשינוייתוכנית ההתערבות חייבת לקחת בחשבון את הגורמים המוטיבציונ.

על מנת . חוסר אונים, תגובות שליליות, התחלה לנושאים כמו התנגדותהולדעת להתייחס מ

 משום שהיא ,ורים עדיפה על פני עבודה פרטנית עבודה קבוצתית עם הה,להגיע להעצמה

  . מאפשרת להם ליצור קשרים תומכים בינם לבין עצמם

  

  

  

  

   

  

  


