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יות מעשיים ונמלפתח כישורים ומיו,ה למטרהמערכת החינוך לתעסוקה באוסטרליה שמה ל

 של החינוך  הבלתי צפויה כי תוצאת הלוואי,המחקרים האחרונים הראו. של התלמידים

   .לתעסוקה היא פיתוח ההון החברתי של התלמידים

ים משותפים וההבנה ערכ, כאן אנו מגדירים את ההון החברתי כמכלול הרשתות החברתיות

ההון החברתי .  לאנשים לתת אימון אחד בשני ולעבוד ביחדשמאפשרתההדדית בין האנשים 

מתואר כמנגנון שמכונן את טיב האינטראקציות החברתיות וכדבק שמחזיק ביחד ארגונים 

  . בחברהומוסדות 

  :ניתן להצביע על שלושה מרכיבים של ההון החברתי

חברתיות עם כאשר אנשים מפתחים רשתות , חשהוא מתר). bonding(המרכיב המחבר 

 ןקשרים בי, קשרים משפחתיים,  רקע אתני או דתי:שיש להם מכנה משותף כגון, דומיהם

  .תלמידים בכיתה

 כאשר אנשים מפתחים ,הוא מתרחש). bridging(המרכיב המגשר ומאחד מרכיב נוסף הוא 

 . מכנה משותףלה שרחוקים מהם ואין ביניהםרשתות חברתיות עם א

ירת רשת יחסים עם השלטון  מדובר ביצ).linking( המקשר מרכיבההמרכיב השלישי הוא 

  .יםכאשר הוא כולל בתוכו גם  אימון בין ארגונים או לאומ. הממוסד

 

בדרך אנשים משתמשים ברשתות אלה , רות מתאפיינות ברמת אימון גבוההרשתות מחב

עשויות למנוע , רמה גבוהה של רווחת הכללר  כאש. קוקים לעזרה או לטובה כשהם זכלל

  . הסתגרות ובדידות חברתית

לגרום  העשויה , רשתות אלה עלולות למנוע את ההתלכדות החברתית הכוללת, יחד עם זאת

 ההון  של רשתות  הלא נורמטיביות הדוגמאותןבי.  להדרה עצמית או להדרת אחרים

  . ' טרוריסטים וכוקבוצות, החברתי המחבר ניתן להצביע על מאפיה

 מגוון רחב של שכוללהשילוב בין ההון החברתי המחבר להון החברתי המגשר , בנוסף

 עשוי למנוע את התוצאות הנגטיביות של ההון החברתי המחבר ולעודד ,רשתות חברתיות

  .לכידות חברתית כוללת

  



בעת  המחקרים מצביעים על התהליך של יצירת וצבירת ההון החברתי שמתרחש, כאמור

 חווים שינויים ברמת האימון , כי התלמידים של החינוך לתעסוקהנמצא. החינוך לתעסוקה

  . מדובר בהגדלת ההון החברתי המגשר,כלומר. רכת היחסים עם אנשים שרחוקים מהםובמע

  . כי ההכשרה המקצועית יוצרת קשרים חברתיים שמלכדים את בני הקבוצה, נמצאכמו כן

  

 ומחקרים מראים כי בני נוער וצעירים , הגורם המרכזי של ההון החברתי הוא אימון, כידועה

  . מאוד מעריכים את האימון מצד המדריכים,שעוברים הכשרה מקצועית

  .שונה ממה שקורה בבתי הספר הרגיליםב

מרגישים את האימון מצד המקצועית באוסטרליה ההכשרה מסגרות  תלמידים ב,לדוגמה

יחסית (עלייה חדה ברמות ההערכה והאימון ישנה , כלומר. יהם ללימודיםהמורים ומצד חבר

 לבניית מסגרות , את הצעיריםדבר המביא. )לאימון וההערכה הנמוכים בבתי הספר

 מאפשר , שינוי זה שמודגש במיוחד בקרב ילדי משפחות חלשות.חברתיות ורשתות חדשות

  .להמשיך בלימודיהם או להם גם להיקלט בשוק העבודה עם סיום הלימודים

  

הדבר מתאפשר על . החינוך לתעסוקה יכול להיות מועיל גם לבניית ההון החברתי הקהילתי

מה שגורם לעלייה בתמיכה בצעירים במהלך , ידי מעורבות הקהילות בפעילות חינוכית

במחקרים נטען כי הקשרים בין המחנכים לבין עולם , כמו כן. הלימוד בחיפוש אחרי תעסוקה

  . ם גם כן גורמים ליצירת הרשתות שמקדמות הון חברתי ברמה האזוריתהעסקי

שפעת החינוך התעסוקתי על צבירת ההון החברתי חשובה במיוחד חשוב להדגיש כי ה

יצירת באמצעות . נשירה מהמערכת החינוכית ונוער השולייםשל תלמידים בסיכון , במקרים

 להמשיך בלימודים ולהיקלט בעולם  ,חברתי נוער השוליים מקבל אפשרותההון וצבירת ה

  .העבודה

  

.  ן החברתי אצל תלמידיהם כיצד מורים יכולים לגרום לצבירת ההו, המחקרים אף מראים

  .פעולה ועבודה קבוצתיתהדרכים החשובות היא לעודד שיתוף  אחת

י את ההון החברת.  גורמת לעלייה ברמת האימון,גם מעורבות התלמידים בפעילויות ההוראה

מטלות שדורשות מהתלמידים ליצור קשרים עם רשתות על ידי בניית , שר ניתן לפתחהמק

  .וארגונים קיימים

  

 בין המוסדות של חינוך לתעסוקה לבתי ספר ,ניתן לומר כי שיתוף הפעולה, לסיכום

מגשר ומקשר של ,  יוצר רשתות חברתיות שמקדמות הון חברתי מחבר,ולמוסדות קהילתיים

 לא  ואת צבירת ההון החברתייש לראות את הבניית הרשתות הללו.  נוער בסיכוןיבנ

 אלא כאחת  המטרות האסטרטגיות של כל התהליך החינוכיבלתי מחייבת כתוצאת לוואי 

  .במסגרת ההכשרה המקצועית


