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 כאל – גם משפחתי וגם קהילתי –חברתי  מחקרים מרבים להתייחס להון ,אחרונותהבשנים 

   .ים של הישגים לימודיים של הילדיםאחד הגורמים המרכזי

יחסים של תיאוריה זאת רואה את הילד בסביבת רשתות .  כשמדובר בילדי מהגרים,במיוחד

 שתוצאותיהם משתקפות ,מהווים השקעות אלו יחסים כאשר, י קהילתובנעם בני משפחתו ו

  . ספרהבתי לימודים בב

 צורה תמקבליא כשה, ה במיוחד בקבוצות המהגרים נטען גם כי חשיבות הון חברתי גדול

 אמורים , הקיימים בתוך קהילות מסוימות,הקשרים הקרובים והאמוציונאליים. אתנית

  .בתי הספר מעבר למצופהלהסביר את הצלחת ילדיהם ב

  ?אומנם יש חשיבות רבה בניתוח הגורם האתני כהון חברתיה

 את כל המכלול המורכב של היחסים בין המהגרים ושל תהליך , לזכור ולראותחשוב

 שונים מהמטען ,היחסים הנורמטיביים בקהילות המהגרים כי .הסתגלות של ילדיהםה

 לאתגרים  המסורתיתתרבותהתגובת  של ,הם כבר תוצאה. התרבותי המסורתי שלהם

  . בארץ אחרתחדשים 

 רשת אותה, למשל. ההון החברתי אינו תמיד משחק תפקיד חיובי בחיי הילדים ,כמו כן

להביא , לעיתים עלולה , את הילד ללמודתמעודדאשר הקשרים המשפחתית והקהילתית 

   . ילדים מסוימים מתוך הקהילהתלהדר

הון חברתי כשלעצמו אינו יכול להיות רק שאלה של מסגרת   כי,חשוב להדגיש, יחד עם זאת

קפים תמשה הערכים והנורמות גם את הוא כולל גם את טיב היחסים ו, או רשת היחסים

  .ומועברים בהם

  

, מהגרים יוצאי וייטנאם, הגבוהים יחסית של תלמידים  כיצד ההישגים,במחקר זה נבדק

  .ערכים אלומחזקת ה , שלהםתברתי התרבותיים ולרשת היחסים החקשורים לערכים

   . מקוריים לא יכלו להתקיים בכפרים וייטנאמיים,יחסים אלויש לזכור כי , אם כי

 אלא בתהליך שילוב של , בהעתקת היחסים והערכים המסורתיים,לא מדוברשזאת אומרת 

 זווית הראייה של מהגר בארץ ךתיים ופירוש מחודש של המסורת מתושני עולמות תרבו

   .זרה



 דרך התפישה של  אתוס הגלות הוא חשוב ביותר ומכונן אתתם כקבוצעבור הוייטנאמיי

 ס של שיתוף הפעולה ושל יח,הנורמה. על ידי בני קהילה מבוגרים םהרקע התרבותי שלה

 שקיומה נדרש מילדי המהגרים הוייטנאמיים על ידי משפחותיהם מהווה  ,מכובד של זולת

  . של המולדת האבודההחזרה האוטופית אל המסורתאת 

נדרשת ,  החדשם תביא להצלחה לימודית וחברתית של הילדים בעול,כדי שרשת חברתית זו

 הדוקה והרשת ה, היחסים הקרוביםזהבמקרה  .אינטראקציה בינם לבין הנורמות התרבותיות

, דעות אודות ניידות והתקדמותהואמונות  המגוון מחזקת את ,בתוך המשפחה ובתוך הקהילה

  . אמונות חיוניות עבור ההצלחה בבית הספר– והסתגלות בארץ החדשה גלות

היא הופכת להיות נבואה ,  את הילדים להתקדםת לא רק מעודד, אידיאליזציה זאת

משום שהיא משפיעה גם על המורים שנוטים לראות את כל התלמידים , שמגשימה את עצמה

  . יוצאי וייטנאם לאור הסטריאוטיפ החיובי

דווקא המכשולים והבעיות הם ,  כי בגישה זאת של הון חברתי וערכים תרבותיים,יש לציין

 מביא את ,היעדר המקום במיינסטרים של החברה. סכנהפכים בסופו של דבר לנאלה ש

  . ותהדוקסגרות ומו רשתות חברתיות תרי ליצ,המהגרים הוייטנאמיים ואחרים

 של המסורת והערכים ,פיתאוטוהגרסה ה ת ליציר אף הואהמרחק מארץ המוצא תורם

  . התרבותיים

תלמידים וייטנאמיים ואחרים מצליחים בבתי הספר . מתואר יש גם צד אחרהלתהליך 

 מפני  שמעניק להם הגנהדבר. האמריקאיים על ידי יצירת קבוצות סגורות להשפעה מבחוץ

שות  לקבוצות החלות וציפיות האופיינימנהגים . השפעה החזקה של סטרוקטורה חברתיתה

  . של חברה אמריקאית 

, רבותיים באמצעות יחסים חברתיים השקעת ערכים ת–יש לזכור כי ההון החברתי , כמו כן

  .  יש צורך לשלםם ועל חלק מה, רק הישגים מסוימיםהמביא

, האינטראקציה בין הערכים התרבותיים לרשתות חברתיות אולי מביאה להישגים לימודיים

הרשתות האתניות ההדוקות . אושר וסיפוק פסיכולוגייםאך היא אינה בהכרח מביאה ל

 לעתים מקשות על היחסים בין ההורים המהגרים לבין ילדיהם ,לחה הלימודיתצשמביאות לה

    .שנולדו בארצות הברית

 ים לא פעם סובל, את הנורמות ההתנהגותיות האתניות,תלמידים שמקבלים על עצמם

  . מהפלייה והדרה מצד הסביבה

וצאות הלימודיות של ילדי חלק תלהסביר את ה,  מאפשר לנו,הון החברתיאם מושג ה

נשאלת השאלה כיצד ניתן להסביר , כגון המהגרים הוייטנאמיים, מהקבוצות המהגרים

, השוני בתוצאות לימודים בין ילדים,  למשל–בעזרתו את השוני בין קבוצות מהגרים שונות 

  . ם של אמריקה הלטיניתלבין ילדים בני המהגרי, רים מאסיהגבני מה

 תרבות צעירים לטינים בארצות הברית שמאפשרת  היא בקיום, כי הסיבה לכך,ניתן לשער

  .שונה מזו שקיימת בתוך הקהילההלצעירים המהגרים את רשת היחסים 



תרבותי נמוך -סוציו היעדר סגירות מביא לקבלת הנורמות והערכים הקיימים בתוך מעמד 

  .בארצות הברית

 אודות השפעת ההון החברתי ת שתי התוצאות העיקריות של מחקר זהש להדגיש אי, ובכן

  :על ההישגים הלימודיים של ילדי המהגרים

כגון ערכים ונורמות , אין לבודד את ההון החברתי מן המאפיינים האחרים  .א

 רק אם מתייחסים למרכיבים אלה. בלתברתי של החברה המקחהרקע ה, תרבותיים

קבל תמונה שלמה שלעתים תכלול תוצאות בלתי צפויות ניתן ל, במכלול אחד

  .תואפילו פרדוקסאליו

  גם  להביאהא יכולהי. אינה אך ורק חיובית, יש לזכור כי פעילות ההון החברתי  .ב

ברתיות גם עם שילוב של ערכים תרבותיים ורשתות ח. לתוצאות בלתי רצויות

עדיין ,  בלימודים בקנה אחד עם השגת ההצלחהבקהילת מהגרי וייטנאם הולכות

 ולהקשות ,הוא עלול לפגוע בצורות אחרות של הסתגלות הילדים בחברה החדשה

 . על מצבם הפסיכולוגי

   עצם צבירתו של ההון ) כמו במקרה של מהגרי וייטנאם(במקרים מסוימים , כמו כן      

  . הינה תוצאה של נסיבות טראגיות,החברתי      


