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 חברתית מוביליות לקידום כאמצעי קהילה בינוי

 

 .קידומה ודרכי חברתית מוביליות .1

 ומעמדות קבוצות בין המעבר יכולת או המעבר התרחשויות את מבטא החברתית המוביליות מונח

 ידי על הנקבעים הגבולות את לחצות הפרט של ליכולת ומתייחס( Aldridge, 2003) שונים חברתיים

 האפקית המוביליות בין להבחין מקובל(. Breen, 2004) העכשווי המעמדי ומצבו המעמדי מוצאו

 מוביליות בין וגם, למטה ומוביליות למעלה מוביליות להיות יכולה האחרונה כאשר, האנכית למוביליות

 ההורים דור את שאפיינו הפערים לצמצום מתייחס האחרון המונח: דורית-בין למוביליות דורית-תוך

 הפערים בין האפשרי הקשר בשאלת ויכוח קיים במחקרים(. Richardson et al., 2018) דיםהיל בדור

 בחברות גם כי מוסכם, זאת עם(;  OECD, 2018) הנמוכה החברתית למוביליות הגבוהים החברתיים

 ,Payne) נמוכה מוביליות של כיסים להתקיים עלולים, יחסית, גבוהה חברתית במוביליות המתאפיינות

 האתניים מהמיעוטים חלק או( Mazumber, 2005) נמוכות אקונומיות-סוציו שכבות שכוללים( 2 :2017

(Aldridge, 2003 .)ה בארצות בחברתית המוביליות של המחקר שמראה כפי-OECD ,המוביליות 

 ביותר גבוהה או ביותר נמוך הממוקמות הקבוצות בקרב נמוכה עקבי באופן שונות בחברות החברתית

 חברתית במוביליות ירידה של כללית מגמה נצפית האחרונים בעשורים כאשר, אקונומי-הסוציו בסולם

 (.OECD, 2018: 27, 32) שנחשלות השכבות בקרב

 אפיון כמו, האובייקטיביים לפרמטרים מתייחסים  החברתית המוביליות של הערכת מחקרי מרבית

 התייחסות כדי תוך(, Richardson et al., 2018; OECD, 2018) ההשכלה רמת, ההכנסות רמת, תעסוקתי

 ,Breen & Johnson) חברתיות מעמדות של טיפולוגיות, אקונומיים-סוציו סולמות, חברתית ה'לפרסטיז

 מספר כולל 2018 בשנת שנערךOECD -ה במדינות החברתית המוביליות מצב של מחקר(. 2005

 בתחום התערבויות לפתח מומלץ, היתר בין"; רתיתחב למוביליות הידידותית מדיניות"ל באשר המלצות

 עם ובהתמודדות העבודה לעולם הספר מבתי במעבר להתמקד, ספר מבתי הנשירה ומניעת החינוך

 תמיכה מנגנוני לפתח; ערים בשכונות קהילות בין הפערים צמצום לפעול; התעסוקה בתחום המכשולים

 ואחר כלכלי סיוע להן להעניק, עבודה ומקומות חינוך מוסדות, ארגונים מול להעצמתן ולפעול במשפחות

 כאחד נתפסת השכלה(. OECD, 2018: 288-289)  למטה מוביליות למנוע מנת על מאתגרות בתקופות

 כי נטען כאשר(, Fox & Miller, 1966) גבוהה חברתית מוביליות מאחורי העומדים העיקריים הגורמים

 ומהווה( Aldridge, 2003) הארוך לטווח החברתית המוביליות בהעלאת קריטי תפקיד משחקת השכלה

 & Pstore) החברתי המעמד את לשנות היכולת את שמסביר ביותר העצמתי היחידי הגורם

Zylberstajn, 1996.) 

 

 .חברתית מוביליות וקידום חברתי הון .2

 רשת בתוך שמוטמעים ופוטנציאליים אקטואליים משאבים של הכול סך החברתי בהון לראות ניתן

 מיקומו(. Nahapiet & Ghoshal, 1998) ממנה ונובעים דרכה מושגים, הקבוצה או הפרט של הקשרים

 והחברתיים הקהילתיים המשאבים למגוון גישתו על משפיע החברתיים הקשרים ברשת הפרט של

(Waldinger, 2005 ,)יהאוכלוסי קבוצות בעבור במיוחד חשובה החברתי ההון של הימצאותו כאשר 

 מחקרים(. Lieberman, 2019) להם זקוקים שהם למשאבים אותם מחבר שהוא משום מוחלשות

( Waldinger, 2005) למעלה המוביליות את מקדם גבוה חברתי הון כי מראים הכלכלה בתחום שנערכו

 (: (DeSouza Briggs, 1988 ערוצים בשני פועל החברתי ההון

 להזדמנויות הגישה את שמרחיבים, המלצה מתן, ייעוץ, מידע הענקת באמצעות, חברתי כמנוף( א)

  חברתית להתקדמות  אותן לנצל ומאפשרים

 ומונעת בהתקדמות הכרוכים האתגרים עם בהתמודדות חוסן המעניקה חברתית כתמיכה( ב)

 למטה מוביליות יצירת

 הפרט של החברתי להון בהתייחס רק לא נצפית החברתית המוביליות בעבור החברתי ההון חשיבות

 קבוצה של החברתי ההון כאשר, כולה החברה ושל הקהילה של הכללי החברתי להון בהתייחס אלא
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 החיצוני החברתי ההון ואת, הקבוצה בתוך המתקיימים הקשרים מכלול, הפנימי החברתי ההון את כולל

 ברשתות אחרים סוכנים אל הקולקטיבי הסוכן של החיצוניים הקשרים צבירת באמצעות שנבנה

ניתן לראות את ההון החברתי בקהילה כמכלול של רשתות הקשרים  (.Adler & Kwon, 2002) חברתיות

 היותה. (Putnam, 2000: 19אישיים בין תושביה והנורמות של הדדיות ואימון שנובעות מהם )-הבין

 לצמצום תהמכוונ המדיניות להצלחת אופטימאליים תנאים מייצרת עשיר חברתי הון בעלת קהילה של

 (,Hellwell & Putnam, 1995) כלכלית וצמיחה פערים

 לחברי הקהילתיים המשאבים כהנגשת חברתית במוביליות קהילתיתה התמיכה את לראות הוצע

 והדדיות אימון יחסי על המבוססים החברתיים הקשרים רשתות קידום ,המוחלשים הקהילה

(Higginbotham & Weber, 1992 .)במסגרת הנצבר החברתי ההון של ההשפעה על מצביעים מחקרים 

 מטיבה קהילתי-הכלל החברתי ההון העלאת כאשר, החברתית המוביליות על הקהילתיים הקשרים

 וקידום החברתיים הפערים לצמצום להביא ועשויה הקהילה של ביותר המוחלשים מרכיביה עם במיוחד

 החברתית המוביליות בין השואה נערכת במחקרים(. Waldinger, 2005) דורית-בין חברתית מוביליות

 קהילתיות מערכות קיימות שבהן" המובלעות: "והמודרות המוחלשות הקהילות סוגי שני של

 כי נמצא. חלש קהילתי ארגון עם מודרות שכונות", גטאות"ה לעומת, גבוהה חברתי בהון שמתאפיינות

 מצבם את לשפר מנת על מעמדיים-בין מרובים חברתיים בקשרים להסתייע עשויים" מובלעות" תושבי

 להם הדרושים לאלה מעבר, למשאבים לגישה זוכים אינם" גטאות"ה תושבי, זאת  לעומת; ולהתקדם

 (.Zhou, 2005) יום היום לחיי

 וארגונים אנשים, למשאבים וגישה מידה שמספקים חברתיות רשתות של החלשים הקשרים כי נטען

, זאת לעומת(. Lieberman, 2019) החברתית המוביליות קידום בעבור במיוחד חשובים הם חדשים

 להגביל עלולים אימון ליצירת ותורמים תמיכה המספקים המלכד החברתי ההון של החזקים הקשרים

(. Portes, 1998) וכלכלית חברתית למוביליות בדרך מכשולים ולהיות הקהילה בתוך הפרט חירות את

, החברתית המוביליות בקידום הכרוכים היעדים את להשיג מסייעים החזקים הקשרים גם כי נטען, מנגד

 שמירה של החשיבות על כי מראים מחקרים( Bankston, 2004) בלימודים והצלחה נשירה מניעת כמו

 גבוה וכלכלי חברתי למעמד המעבר במסגרת, אותה עוזבים שתושביה לאחר גם לקהילה הזיקה על

 ההון מצד תמיכה מאפשרת היא; החדשה הקשרים במערכת חוסן של נוסף משאב מהווה זו זיקה. יותר

 כדי תוך, ההתקדמות למען קהילתיים במשאבים להיעזר ניתן כך ובעקבות בקהילה הנצבר החברתי

 (. Higginbotham & Weber, 1992) התרבותית הזהות על שמירה

 קידום  למען ביותר היעיל האמצעי להיות עשויות וההשכלה החינוך בתחום ההתערבויות, לעיל כאמור

 את מעלה חברתי הון פיתוח כי מראים מחקרים(. Greenstone et al., 2013) החברתית המוביליות

 של החברתי ההון כי נמצא(. Bankston, 2004) בלימודיהם להצליח המודרות הקהילות ילדי סיכויי

 קהילתית בפעילות ילדים למעורבות וגם קהילתיים בארגונים ההורים להשתתפות מביא הקהילה

 להצלחה חברתי הון בין הקשר כאשר, בלימודים ילדים להצלחת  ותורם, קהילתיים קשרים וברשתות

 הסיכון את ניכר באופן מעלה החברתי ההון היעדר. מוחלשות אוכלוסיות בקרב במיוחד חזק בלימודים

 הקשרים במסגרת הנצבר קהילתי חברתי הון כי נמצא(. Halpern, 2005; Coleman, 1998) לנשירה

(; Israel &Beaulieui, 2004) הספר מבתי הנשירה את מונע, מגשר חברתי הון המאפיינים החלשים

 ( . Bankston, 2004) המלכד החברתי ההון של החזקים הקשרים לגבי גם נכון הדבר

 של החברתיים הקשרים ברשת ביטוי לידי שבא חברתיה ההון כי כך על מצביעה ענפה מחקרית ספרות

 ,Halpern) תעסוקתית ולהתקדמות התעסוקה למציאת הסיכוי את ניכר באופן מעלה הקהילה תושבי

2005: 44-45; Morgan, 2018 .)המעבר במהלך במיוחד חשוב קהילתי חברתי שהון מראים מחקרים 

 יןב אישיים-בין קשרים, קהילתיים בארגונים השתתפות, החברתיות הרשתות מכלול: התעסוקה לעולם

 ,LeFevre) העבודה בשוק מוצלחת בקליטה מסייעים והדדיות אימון על המבוססים הקהילה תושבי

2000 ) 

 ,Bourdieu) ביניהן ולהמרה לצבירה ניתנים והתרבותי הכלכלי, החברתי ההון, הון של שונות צורות

 עשוי שהוא בכך ביטוי לידי באה החברתית המוביליות השגת למען החברתי ההון של חשיבותו(. 1986

 אוכלוסיות בקרב הדומיננטי התרבותי ההון היעדר ועל הנמוך החברתי למעמד השייכות על לפצות

 גם, חברתית מוביליות לקדם עשוי חברתי הון כי נטען. מודרות וקבוצות מיעוט קבוצות, מוחלשות
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 נמצא(.  Lauglo, 2000; Burton & Welsh, 2015) אחרים במשאבים מחסור ולנוכח הכלכלי ההון בהיעדר

 יעילות, חוסן שכולל, הפסיכולוגי ההון את גם המודרים הנוער לבני מעניק קהילתי חברתי הון פיתוח כי

 מחקר(.Morgan, 2018; Lieberman, 2019) להצליח ומוטיבציה ותקווה אופטימיות תחושות, עצמית

 מקור בהיותה הקהילה כיצד הראה Chinatown-ב המהגרים של החברתית הניידות את שבחן אמפירי

 החשובות החברתיות הנורמות את ומשעתקת ולילדים להורים המשאבים את מנגישה החברתי ההון

 עם להתמודד יכולת מעטי סיניים למהגרים מסייעים קהילתיים ארגונים של רחב מגוון; להצלחתם

 הנסמכת והמטרה הייעוד תחושת על בהתבסס, הברית בארצות הרחבה בחברה ולהתקדם האתגרים

 להתמודד למהגרים מסייע גבוה קהילתי חברתי הון כי היא המסקנה. האתנית-הקהילתית הזהות על

, ולשוני חברתי בידוד כמו, החברתית האינטגרציה את להכשיל שעלולים הגורמים עם בהצלחה

 .Zhou) בחברה התקדמותם את ולאפשר כנופיות תרבות תת עם מגע, עוני, תרבותי קונפליקטים

2005). 

 לגורמיה גישה הענקת באמצעות חברתיתה המוביליות את מקדם ברתיח הון כי, אפוא, לומר ניתן

 המצביעים המחקרים ממצאי(. Dominguez & Watkins, 2003) ותעסוקה אימון, השכלה כמו, העיקריים

 ברמת גם ביטוי מקבלים, החברתית המוביליות בעבור הקהילתי החברתי ההון של החשיבות על

 בסיכון נוער בני של החברתית המוביליות להעלאת המכוונים המאמצים לאחרונה, כך; המדיניות

 מעצבי. בקהילה ומעורבותם הקהילתיים קשריהם וקידום קהילתי בסיס על ארגונים בפיתוח מתמקדים

 המוביליות להקניית חשוב אמצעי המודרים הצעירים של חברתי הון בפיתוח רואים בבריטניה המדיניות

 (. Morgan, 2018) החברתית

 

 חינוך בלתי פורמאלי, הון חברתי ומוביליות חברתית. .3

נטען כי תכניות החינוך חינוך בלתי פורמאלי עשוי להעלות את המוביליות החברתית בכמה דרכים. 

נגד למגמת מערכת החינוך הבלתי פורמאלי המיועדות לאוכלוסיות החלשות עשויות להוות משקל 

אקונומי נמוך את מיומנויות -הפורמאלית לשעתק את אי השוויון החברתי ולהעניק לילדים ממעמד סוציו

 ,הלמידה שתאפשרנה להם להדביק את הפער בינם לבין הילדים ממעמדות הביניים והגבוה

(Raudenbush, & Eschmann, 2015תכניות החינוך הבלתי פורמאלי הקשורו  .) ת לקוריקולום הבית

ספרי עשויות לשפר את חווית הלמידה, להעלות את מעורבות התלמידים ולהביא לשיפור בהישגיהם 

(.  תכניות החינוך הבלתי פורמאלי Tabacaru, 2018' Heckman, 2013גם בסביבת הלמידה הפורמלית )

מעלים את היצירתיות  בתחומי האמנות מעלים את המיומנויות הקוגניטיביות, משפרים את הזיכרון,

חינוך לאמנות, כמו תחומים נוספים של חינוך בלתי  (.Caldwell, 2002ואת היכולת של פתרון בעיות )

פורמאלי עשויים לתרום גם לצבירת הון פסיכולוגי חיובי וטיפוח מיומנויות של חוסן שמסייעים לילדים 

 (.Morgan, 2018סוקה )להתמודד עם האתגרים העומדים לפניהם בבתי הספר ובעולם התע

ורם גחברתית היא באמצעות ההדרך נוספת של השפעת החינוך הבלתי פורמאלי על המוביליות 

תכניות חינוך בלתי פורמאלי עשויות להעלות את ההון החברתי של  ההון החברתי.המתווך של 

ינוך בלתי מחקרים מצביעים על כך כי חדוגמא, ל משתתפיהם, מה שיקדם את המוביליות החברתית.

ההון הפסיכולוגי( מה  על גםבמסגרת תנועות נוער משפיע על ההון החברתי )כמו  המתקייםפורמאלי 

(.  נמצא כי מגוון Souto-Otero, 2016שמעלה את הסיכויים להתקדמות בלימודים ובמקומות העבודה )

לקדם  ,המיומנויות החברתיותמכלול בלתי פורמאלי עשויות לפתח את החינוך ההפעילויות במסגרת 

להביא לקידום יכולתם  שוי, מה שעטיפוח מיומנויות תקשורת, להביא לשיתוף פעולהאת היכולת של 

 .(et al., 2015 Jędrycka-Paczyńskaשל הילדים לפתח את ההון החברתי )
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