יוני 2019
מנהיגים צעירים  -יוצרים עתיד בטוח ,נקי מאלימות
מדידה והערכה תשע"ט
לשם בחינת האפקטיביות של הפעילות ,ב"עתיד בטוח" אנו מקפידים לבצע מחקרי הערכה
לאיכות והצלחת התוכניות השונות באמצעות מדדים כמותניים (כמו שיעורי השתתפות/
מידת חשיפה  /מספר הפעמים שמיומנות מסוימת באה לידי ביטוי ,מידת המוכנות להמשיך
בפעילות) ומדדים איכותניים (הערכות ועמדות לגבי התרומה של התכנית על ממדים שונים
כמו הערכת ההשפעה על מניעת אלימות ,פיתוח בטחון עצמי ,עבודת צוות ,יזמות ויצירתיות
ועוד) .לשם כך נעשה שימוש במספר כלי הערכה:
( )1ראיונות עומק עם מנהלים /מנחים /תלמידים מקבוצות המנהיגות )2( .משובי
שביעות רצון ושאלונים )3( .קבוצות מיקוד של תלמידים חברי 'מנהיגות צעירה')4( .
תצפית על פעילות.
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( )2בשנת תשע"ט ,בנוסף למחקרי ההערכה הקבועים ,החלטנו לבצע מחקר שיקיף
אוכלוסיות של מנהלים ורכזים מבתי הספר ,רכזים ומנחים מטעמנו ואת קבוצות
המנהיגים הצעירים עצמן .מטרת המחקר הינה ליעל ולקדם את תהליכי הלמידה
והפקת הלקחים להמשך העשייה והפיתוח ולעמוד על האפקטיביות וההצלחה של
התוכניות למניעת אלימות בקרב ילדים ובני נוער .להלן מובאים עיקרי ממצאי
המחקר:
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משוב נבחרות המנהיגות הצעירה (גילאי יסודי וחט"ב):
 71% מהמשתתפים הסכימו כי תוכנית "מנהיגות צעירה" תרמה ליצירת אווירה נעימה
וטובה בכיתה.
 80% מהמשתתפים ציינו כי המנחה הווה עבורם מודל ודוגמה למנהיגות.
 70% מהמשתתפים גרסו כי השתתפות בתוכנית "מנהיגות צעירה" משפיעה לטובה על
התנהגותם של בני נוער.
 60% מהמשתתפים חושבים כי בעקבות השתתפות בתוכנית "מנהיגות צעירה" הינם
מעורבים יותר במיזמים למניעת אלימות.
 78% מהמשתתפים ימליצו לחבריהם להשתתף בתוכנית "מנהיגות צעירה" ומעריכים כי
הודות לתכנית – שפרו את כישורי המנהיגות שלהם.
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משוב צוותים חינוכיים וניהוליים – נציגי בתי הספר:
 65% ציינו כי תוכנית "מנהיגות צעירה" תורמת לאווירה טובה ונעימה בקרב תלמידי
בית הספר.
 60% מעריכים כי בעקבות תוכנית "מנהיגות צעירה" התלמידים מעורבים ופועלים יותר
למניעת אלימות.
 70% גורסים כי בעקבות תוכנית "מנהיגות צעירה" התלמידים מגלים עניין ויוזמה
במעורבות חברתית נוספת בביה"ס (כגון תוכניות מנהיגות נוספות; ארגון פעילויות
חברתיות ועוד).
 87% ימליצו על המשך פעילות תוכנית "מנהיגות צעירה" בשנים הבאות.
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