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ו צורות שונות של ההון חברתי בהתייחס לסיכונים של  נבדק,במחקר הנוכחי

בהתאם לתיאוריות ההון החברתי הקיימות . התלמידים לנשור מהמערכת החינוכית

  :נבדקו הצורות הבאות של ההון החברתי

,  המשמעותית עבור הילדים מדובר ברשת היחסים-משפחתי חברתי הון תחילה

 ציפיות כאן נכנסות.  הורים לילדיםיחסים ביןקודם כל , כלומר, הרשת המשפחתית

חינוך מעורבות ההורים ב, מסגרת המחויבויות שיש לילדים בבית,  מהילדיםההורים

  .'הילדים בבית ספר וכו

 רשתות היחסים , מרכיביו העיקריים כוללים-ספרי בית חברתי הוןצורה נוספת היא 

ערך של תלמיד (ת אווירה בית ספרי, בין התלמידים לבין מורים ובינם לבין עצמם

  .)קיום סביבה לימודית תומכת, קיום נורמות התנהגותיות, בעיני המורים

  

 הוא ניתן לצבירה בצורת היחסים החלשים שמאפיינים הון -קהילתי חברתי הון

ל צורות הון משפיעים ע, המאפיינים הסטרוקטוראליים של הקהילה. חברתי מגשר

 ,תמיכה קהילתית לצעירים ובני נוערר הון חברתי קהילתי מאפש. תי קהילתיחבר

הון חברתי קהילתי הנמצא בידי . אינטראקציה בין מבוגרים לילדים ברמה המקומיתו

 .יציבות ושוויון, בני הנוער גדל בהתאם לקרבה גיאוגרפית 

 יש , בידי התלמידיםהיותול של ההון החברתי ב"המחקר הנוכחי בדק האם לצורות הנ

מחקר הוגבל רק  יש לציין כי .ניעת הנשירה מבתי ספר בדבר מ חשובתפקיד חיובי

 הייתה ה הממוצע בהן רמת הנשירכאשר. ב" י–כיתות ח ונבדקו  לבתי ספר ציבוריים

 אמריקאיים היו נוטים -ים אפרו תלמיד, נמצא כי,בניגוד להנחות המקדימות. 16%- כ

  . סיאתי מאשר תלמידים לבנים או תלמידים ממוצא הא, בבתי הספר יותרלהישאר

  

 נמצא קשר ברור בין הון חברתי משפחתי לבין סיכויי הילד - משפחתי חברתי הון

 בין נטיית הילדים לנשירה כי לא נמצא כל הבדל ב,יש לציין. להישאר בבית הספר

  . הוריות לבין משפחות עם שני הורים-משפחות חד

הגרים  נמצא הבדל בין הילדים הגרים אצל הוריהם לבין הילדים ,לעומת זאת

  . 'אצל סביהם וכו ,במשפחות מאמצות



  . במשפחות מהסוג האחרון, יותריכון לנשירה גדולססטטיסטית המבחינה 

רים המשפחתיים למען מניעת הנשירה והוא  את חשיבות החוזק של הקש,מוכיחש מה

  .חשוב יותר מאשר המבנה הסטרוקטוראלי של ההון החברתי המשפחתי

אשר עשויה לפצות את הילדים על , חברתי משפחתי ישנה חשיבות מיוחדתלהון 

  .היעדר צורות הון אחרות

 נהפכות , הורים לילדים באשר למתרחש בבית הספרן נמצא כי שיחות בי,בין היתר

 דווקא במקרים ,למשמעותיות וחשובות יותר עבור ההישגים הלימודיים של הילד

 . כאשר להורים אין השכלה גבוהה

מטבע הדברים משחק תפקיד משמעותי ביותר בקשר לנשירה  -ספרי בית חברתי וןה

יש לציין את חשיבות מעורבות ההורים וקיום הארגונים . נשירה של התלמידים- או אי

ודל בית הספר וכמות ג, קשרי אימון בין מורים לילדים, המאחדים הורים ומורים

רגוני תלמידים קשורה באופן  באילדיםבאופן מפתיע השתתפות ה. הילדים בכיתה

 .סטטיסטי לסיכון גבוה יותר לנשירה

בין מאפייניו השונים יש .  תפקיד חשוב במניעת הנשירהלו - קהילתי חברתי הון

 מקשה על ,ניידות הילדים מסביבה אחת לאחרת: לציין במיוחד את הפרמטרים הבאים

דים בקבוצות דתיות מעורבות התלמי. צבירת ההון החברתי ומגבירה סיכויים לנשירה

מעורבות בארגוני נוער ,  לעומת זאת.ים להישארות בבית הספרמגבירה את הסיכוי

 .מגבירה את סיכוני הנשירה

  

 .תפקיד מפתח במניעת הנשירהיש  במהלך המחקר התברר כי להון החברתי , לסיכום

 התברר כי במקרה של ,לטיניתה ת יוצאי אמריקהבחקר של תלמידים בני קהיל

 כל התלמידים נוטים להישאר בבית הספר ,ים גבוהים והון חברתי גבוה כמעטמשאב

 גם כאשר מדובר במשאבים נמוכים והון חברתי . במיוחדואחוז הנושרים יהיה זניח

  . רים יהיה קטן יחסיתש אחוז הנו,גבוה ומפותח

 בילדים בעלי , בהם מדובר, במקריםמשמעותיאחוז הנשירה גדל באופן , לעומת זאת

 גם המשאבים וגם –כאשר שני הגורמים .   הון חברתימחוסריאך , שה למשאביםגי

   .50%- כמות הנושרים מגיעה ל,ההון החברתי  נמצאים ברמה הנמוכה

פיתוח צורות שונות של ההון החברתי תוך כדי יצירת הרשתות בין המקורות 

וף הפעולה ום שיתוקיד, קהילהכגון משפחה בית הספר , ון החברתיהעיקריים של הה

 עשויים להוות תרומה משמעותית במניעת הנשירה בקרב ילדי בית ,בין הגורמים אלו

  . ולהגביר את הישגיהם הלימודייםהספר התיכון


