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 מאשר ניתן היה לצפות ,למה קבוצות מסוימות של ילדים מצליחות בלימודיהם טוב יותר

?  במעמדם המעמדי ובהיעדר הכרתם הקודמת עם התרבות השולטת בבית הספר,בהתחשב

  ? ההון החברתי עשוי לסייע בהסבר של תופעה זוהאם מונח , נשאלת השאלה

מונח ההון החברתי פותח על ידי בורדיה ופסרון כעוד כלי להסבר של שעתוק , יבאופן מקר

את  של קולמן נטען כי בית הספר עשוי לחלק ,ר מאוחר יותרחקאך במ. שוויון החברתי-האי

 , על ידי כךולהביאחדש ליזום בניית הון חברתי , ההון החברתי שיש בידו בצורה שווה

  . ילדי הקבוצות החלשותידי לגידול ניכר של המשאבים הנמצאים ב

דווקא  ,כי ההון החברתי עשוי לתרום, ולמןקבעקבותיו של , ןוטענסה לבמחקר הנוכחי נ

, שניאך מצד . תם של בני נוער מהגרים בבית הספרלהסתגלולהגברת המוביליות החברתית ו

  עם המסגרת המתודולוגית האינדיבידואליסטיתינו מתיישבא תילדע, מונח ההון החברתי

  .שמופיעה בעובדותיו של קולמן

  

-ון מעמדי מביא לאישווי- כי אי, גורסת,שוויון חברתי- בין חינוך לאיסהגישה המרכזית ליח

שוויון חברתי - הוא אי, כאשר הגורם המרכזי להישגים הנמוכים בבית הספר.שוויון חינוכי

   .מובנה

שוויון החברתי את המונח של ההון - של שעתוק האי,רון שמו במרכז הניתוחרדייה ופסבו

 השייכים ,לימודיים של ילדי המהגריםמנבאות כי הישגים , תיאוריות אלה  1.התרבותי

מן  ואת ניתוקם ,ישקפו את מעמדם הנמוךילמעמד נמוך יהיו בדרך כלל נמוכים מן הממוצע ו

  .ספרההון התרבותי שנהוג בבית ה

יה ניתן כאשר  הישגיהם טובים יותר ממה שה, ידועים מקרים לא מעטים, לעומת זאת

  . השעתוקדגם על סמך ,לצפות

הינם  בני מהגרים מתאמצים יותר ומצב כאשר  מתואר, שנעשו בארצות הברית,במחקרים

  .בעלי שאיפות גבוהות יותר
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ות קיימת נכונ,הגרים  כי בקרב בני המנמצא, חקרים שנעשו בממלכה המאוחדתמ גם ב

נן  תוצאות אלה אי . יותר מאשר בקרב האוכלוסייה המקומיתלמאמץ יתר ומוטיבציה גדולה

   .אחידות ומשתנות מקבוצה לקבוצה

במחקרים האחרונים שנערכו בארצות הברית במהגרים מאסיה ומאמריקה הלטינית , לדוגמה

עמיתיהם מאותו רקע אתני צאות תו יותר מאשר היו גבוהות,  תוצאות בני המהגריםנמצא כי

אך לא , ממצא זה חוזר על עצמו ברוב מדינות מערביות אחרות. שנולדו בארצות הברית

  .בכולן

  

  . 14 –17 בני נוער מהגרים באוסלו בגילאי נעשה בקרב ,המחקר הנוכחי

   . מוצאם אסיאתי,  מהם65% - כו, ו ממדינות אירופאיות אחרות מהם הגר6%רק כאשר 

   . מוצאם במדינות דרום אמריקה3%- צאם אפריקאי וכ מו17%- כ

שב מאוד בקביעת  הינו גורם חוםכי המוצא האתני של התלמידי, תוצאות המחקר מראות

  .)מין של חשוב יותר מקריטריון( יחסיהם לבית הספר 

 מאפיין דווקא את התלמידים הרחוקים ביותר ,חיובי ביותר לבית הספרכי יחס , יש לציין

  .ינה התרבותיתממנו מהבח

מין וגם על המשתנה של מעמד ה על קריטריון  גובר  כי המוצא האתני, מראה המחקר

. של הילדים בנעשה בבתי ספר  החיוביתמעורבותה בקביעת מידת ,חברתי והון תרבותי

  ? כיצד ניתן להסביר ממצאים אלה

ולקהילות  משתייכים למשפחות , בני המהגרים המצליחים אחד ההסברים האפשריים הוא

  . הסיכויים להצליח בבית הספרבאשר , להם הון חברתי יקר ערךותמעניקש

  

ר ותבמונחים הכללים בי הזה שגהגדיר את המו, קולמן שחקר את ההון החברתי בבית הספר

ת של סובייקטים בתוך כמרכיבים של המסגרת החברתית שמאפשרים פעולות מסוימו

  נרחבת דייה ומעוררת שאלות באשר לטיב שהגדרה זאת הינה,יש לציין . מסגרת זו

  .הקשרים המועדפים של ההון החברתי

  הם אלה, כי במצבים מסוימים דווקא קשרים חברתיים חלשים, היו חוקרים שציינו

  .  ולתרום להצלחת הפרטשעשויים להוות הון חברתי משמעותי

: שרים חזקים בתוך רשתות סגורות של ק, קולמן עצמו התמקד בהשפעה החיובית,אומנם

.   למען השגת מטרות משותפות,קשרים שמחייבים אנשים לסייע אחד לשני ולפעול ביחד

.  שלושל קולמן הוא במתודולוגיה האינדיבידואליסטיתהבעיה של מושג ההון החברתי 

 הוא מתייחס גם לחשיבות .חברתי משאבים שעשויים לסייע לפרט רואה בהון ,קולמן

ייעת לפרט להתקדם במסגרת חברתית סשקבלתם מ)  מת משמעת בבית הספרגוד(ות הנורמ

ת על ידי הפרט וחשיבות של הפנמת הנורמות החברתיאך הוא אינו מצביע על ,  או אחרתזו

   .עבור פעילות מוצלחת בחברה



הרגולציה החברתית הופכת למקור הכוח רק כאשר היא עוברת תהליך של כי , אני סבור

  . ידי רוב האנשים שהיחסים איתם מהווים משאב עבור הפרט על,הפנמה

 נעוצהאחת הסיבות לפופולאריות רבה שלה זכה המונח של ההון החברתי בקרב החוקרים 

  . דאגה אודות האינדיבידואליזם המוגזם של החברה המודרניתב

 שנשען על יש יותר הון חברתי ,נטען כי למהגרים מהחברות המסורתיות יותר, כמו כן

הון חברתי זה הוא הגורם . ובה על ידי משפחה מלוכדת וקהילה חזקהגמ,  חזקיםקשרים

  .שמאפשר לבני נוער להגיע להישגים מרשימים בבית הספר

  

חסים חושפים את החשיבות המרבית שמיי מחקרים שנעשו עם קבוצות שונות של המהגרים

  .בת ההגירהיתה סיזאת הי,  עבור רבים מהם.הורים מהגרים לחינוך ילדיהם

 את חינוך הילדים ככלי עיקרי גרים לעתים מכוונות לעתיד ותופשותמשפחות המה, כלומר 

הלכידות הפנימית של משפחה וקהילה .  ולהתקדמותלאינטגרציה חברתית של המשפחה

קיום הון חברתי עם , זאת אומרת. סובבת אותםש החברה ד מצ לנוכח הסטיגמות,מתחזקת

  . להקדם בבתי ספר ונותן להם תמיכה,צון הילדיםקשרים חזקים מחזק את ר

 לפקח בעצמם על התקדמות ילדיהם מסוגלים פחות,  הורים–ישנם גם חסרונות , כמובן

    .בבית הספר ובחברה

  

הראתה אכן  ,ההשוואה של מקור האתני של קבוצות שונות של בני נוער מהגרים באוסלו

 עבור השגת המוביליות .כשלעצמוחברתי הלהון מעבר , את הנחיצות של גורם נוסף

ת בבית הספר נתפסת אצלם באור ומעורב בני הנוער אשר  ,החברתית בקרב ילדי המהגרים

ברובם זאת אומרת למיעוטים ש,  משתייכים למיעוטים מארצות מתפתחותיו ה יותרחיובי

 .אירופאיותמארצות בשונה ממהגרים וזאת  על פי המראה החיצוני ,לות ככאלהקמזוהים ב

  .   תרבותי מקומי2"האביטוס"גם לא באמצעות הקניית הם אינם יכולים להיטמע 

 לאומניות מהווה כוח חזק בחברה ונשענת משום שבמדינה זו, הדבר חשוב במיוחד בנורבגיה

מאוד מהמצב צב בנורבגיה  שונה ממבחינה זאת ה. על הדעות הנפוצות על הזהות הלאומית

 שבהם קונצפט של זהות לאומית הושפע באופן ,רפתממדינות כמו בארצות הברית או צ

 בנורבגיה בני נוער מהמדינות המתפתחות עשויים להבין . םהאוניברסאלייות ונ מהרעיעמוק

מה .  אשר אצל יתר בני גילם כי סיכוייהם להתקבל בשוק העבודה נמוכים יותר מ,מהר

ם מפצים את עצמם ה.  בצורך למצוא את משקל הנגד לנטייה זאת,אותם לתודעה שמביא

על פיתוח לכידות פנימית וקשרים , החברתי הקיים בקרבם הישענות על ההון ,באמצעות

בני נוער אלה מודעים כי עליהם להיות תמיד טובים יותר מאשר .  חזקים בתוך הקהילה

 ומודעות זאת שנתמכת על ידי רשתות חברתיות פנימיות משפיעה על היחס שלהם ,עמיתיהם
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הון חברתי מאפשר להם להגיע להישגים גבוהים .  בכיתות גבוהותם בבית ספרפי הלימודילכ

למרות ,  למרות כל הקשיים הכרוכים במהלך הלימוד והחיים בארץ זרה,בהרבה מהמצופה

  .ההדרה החברתית כלפיהם

  

ביליות החברתית ואת  אינה מסבירה את המוהיא בכך, חולשת התיאוריה של שעתוק חברתי

 זהו , הון חברתי.מפתיעים בקרב אנשים מחוסרי הון כלכלי או תרבותיהים חינוכיההישגים ה

 של מוביליות החברתית למרות הכוחות שוי להשיג הסבר לקיום תופעותעג תיאורטי ששמו

   . קווססטאטוהחזקים הפועלים לשמירת 

  


