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מאפשר ה,  בתיאוריות חינוכיות מסוימות, הפך להיות כלי אנליטי"ברתיההון הח" המושג

כלכלה -ספרית לבין התהליכים של מקרו- לקשר בין תהליכי המיקרו ברמת החיים הבית

  .  ומערכות חברתיות

 להסביר את השעתוק של הבא,  וקולמןהתח על ידי בורדיפו כפי ש"ההון החברתי" המושג

  מוסברת לא , בבית הספרהילדים מהשכבות החלשותחה של חוסר הצל. שוויון חברתי-אי

גם  אלא ,1רבותית היעדר ההון ההון כלכלי או , רק על ידי היעדר משאבים חומריים

היעדר גישה לרשתות משפחתיות ואחרות שהיו , כלומר. במונחים של היעדר ההון החברתי

אחר מכן בכניסה לעולם  על מכשולים וללהתגברמספקות סיוע , מחזקות את השאיפה ללמוד

  . העבודה

  

 את ההצלחה היחסית של הילדים "הון החברתיה" המושג הסביר באמצעות , קולמן

  .בתי ספר הממשלתיים לעומת –ממשפחות המצוקה בבתי ספר קתוליים 

 , והראה כי באמצעותם,לתלמידים לבנות הוא חקר את הרשתות החברתיות שבית הספר עזר

 המבוססת על הדגשת הערך ,רו אווירה של ציפייה להצלחהיצ-בתי הספר הקתוליים 

האינדיבידואלי של כל תלמיד וערך האמונה הדתית שאפשרה לאחד את כל התלמידים 

  . )למרות ההבדלים ברקע החברתי(עוד משותף יוהמשפחות ברשת אחת  עם י

) תתפהדתית המשוכגון האמונה ( בתי ספר ממשלתיים היו חסרים רקע משותף ,לעומת זאת

  .ה לבסס את בניית ההון החברתישעליה ניתן הי

חברתי ספרי חיובי עוזר ליצור את ההון ה-אתוס בית כי בניית , ממחקרו של קולמן עולה

 על היעדר ההון החברתי מחוץ , שיפצה את התלמידים מהשכבות החלשות,ספרי- הבית

  . לכותלי בית הספר

 השיג לעצמו הטבות בזכות השתייכותו ל יכולת הפרטהון חברתי זו, ניתן לסכם ולומר

  .לרשתות חברתיות או מערכות חברתיות אחרות
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יוע הדדי בין ס עידוד ב-למשל, על ידי בניית ההון החברתי מדגיש קולמן את התפקיד החיובי

חברתי  עשוי להתגבר על ההיעדר של הון ה בית הספר כך. תהתלמידים בהכנת שיעורי בי

  . בקרב תלמידים חלשים

אלימות בית , הדרת הזרים:  מדגיש את הצורות השלילות של ההון החברתי2פורטס, תולעומ

 כי ניתוח  אם כי חשוב  להדגיש .רשתות תלמידים שמתנגדות לנורמות בית ספריות, ספרית

  . זה מוגבל להתפתחות קוגניטיבית של הילדים

קידום תחושת  –  של הילדים הרגשיתחותת בהתפד תפקילהון החברתי יש  , בנוסף לכך

  .השייכות וההערכה העצמית

 הופכת אותו לכלי , לצדדים השונים של התפתחות הילד, דווקא חשיבות ההון החברתי

  .מועיל במאבק של בית הספר כנגד הדרה חברתית

הרחקה מבית הספר זהו עונש קשה ביותר שמטיל בית הספר כתגובה על ההתנהגות 

נובע מהרחקת הילד מרשתות ההון החברתי הקיימות בבית ,  בין היתרהקושי. הפרועה

    .הספר

 ירידה  ישנה- גורמת לתוצאות קשות בקרב התלמידים, כי הרחקה ולו זמנית,המחקר מראה

  .  פסיכולוגיתחושת חוסר אונים וסטרס, עלייה בתוקפנות, דרסטית בהערכה עצמית

חברתיים שמציגים בניית ההון - כייםונממלכה המאוחדת נוסו בהצלחה פרויקטים חיב

בראש ובראשונה מדובר בבניית רשתות תלמידים .  החברתי כאלטרנטיבה להרחקה

שבמסגרתם התלמידים החזקים ותלמידים , אסטרטגיות אלו. ת לתלמידים חלשיםשמסייעו

 את וע אלימות והתנהגות פרועה ומקדמת מאפשרות למנ,"חונכים"בכיתות גבוהות מקבלים 

את הפיקוח הם אלה מבצעים   רשתות התלמידיםלמעשה . הנורמות הבית ספריותקבלת

  . החברתי בתי ספר

של , לאיחוד ההון החברתי של בית הספר היא לשאוב ,דרך נוספת לבניית ההון החברתי

  .  באמצעות מעורבות מוגברת של ההוריםזאת, ושל הקהילההמשפחה 

 הצדדים באים לידי ביטוי,  שתות מסוג זהברכי  ,עולהבחלק מן המחקרים , תיחד עם זא

  של  מאחורי הרטוריקה.השליליים של ההון החברתי וביניהם היותו מקור לפיקוח החברתי

  של  לעתים עומדת כוונה להביא לא רק לאינטגרציה,שיתוף הפעולה ומעורבות ההורים

התנהגות  על לפיקוח לא רק . לשינוי חיי המשפחה ואופי ההורותהתלמיד בבית הספר אלא

 היררכיות ואינן ערכיםכאשר הרשתות מאמצות מערכות , הוריםעל התנהגות הילדים אלא ה

  . גמישות

ניתן , לעומת הדוגמאות של השימוש בהון החברתי כאמצעי להשגת קונפורמיזם ומשמעת

 בית הספר כנגד  על השימוש בהון החברתי של ההורים במאבק אופוזיציוני של,להצביע
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למסקנה כי ההון החברתי הוא כשעצמו גורם , אפוא, ניתן להגיע. משלתיתמשיניות מ

  .קידום ערכים שוניםהביא ללעשוי  ו,ניטראלי שגורם ללכידות בהקשרים שונים

  . להשתמש בו למטרות שונות בתכליתניתן 

 על מנת להיות מוצלח צריך לקחת בחשבון ,שימוש בהון החברתי במאבק כנגד ההדרהב

,  אידיאולוגיה של המורים באשר לטיב החינוך וסוג התלמיד האידיאלי:גוןכמספר גורמים 

, מידת גמישות הקוריקולום, תפישות המורים באשר למקור בעיות התנהגותיות ולימודיות

  .דרך קבלת ההחלטות בבית ספר

בהדרה חברתית מרכז המאבק ראות בבית הספר את  ל, כי הנטייה הנוכחית היא,ציין יש ל

 משום שעשויה להשכיח מאיתנו כי, נטייה זאת מסוכנתאך . חברתיניית הון באמצעות ב

מכלול  ובהכולל במצב החברתי ,אפשרויות בית הספר הן מוגבלות ותלויות במידה ניכרת

  .צעדים היזומים של הממשלה שמכוונים למאבק בעוני ובהדרה


