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  .הון חברתי

  

 ניתן להצביע על הקונסנסוס הרחב 5ההון החברתישל מונח הלמרות מגוון הגישות להבנת 

  :י של ההון החברת מרכזייםכמה מאפייניוהקיים בין החוקרים באשר ל

מיומנויות , בשונה מההון האנושי שמורכב מיכולת(הון חברתי אינו מאפיין אישי  -

יחסים חברתיים ממוסדים , אלא מאפיין קהילתי שקיים בצורת רשתות) וידע

  .ויחסים בלתי פורמאליים

וסנקציות שמעצבים את האיכות של , נורמות, הון חברתי כולל ערכים -

 נטיות חברתיות של פרטים נהלים ומחברתית בחברה הנתונה האינטראקציה ה

 .וקבוצות

ניתן להשתמש בו לצורך גיוס חברתי או תוצאות . הון חברתי מייצר השלכות רבות -

מרבית החוקרים .   הכוח בחברהקתכמו כן הוא פעיל בשעתוק חלו. כלכליות

ניהול , חינוך, מסכימים בדבר השפעה חיובית של ההון החברתי בתחומי  בריאות

 ;'ואח

מדים יאם כי באשר למ, מת הסכמה באשר לרב ממדיות של מושג ההון החברתי קיי -

קשרים (בין היתר כי הוא מורכב מהון מלכד , נטען. דעות חלוקותהספציפיים שלו 

קשרים עם ארגונים (ומקשר ) קשרים רחוקים(מגשר , )קרובים כגון במשפחה

  .ומוסדות
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  ,חוסן

  

 מוגדר כמכלול חוסן. חוסן גם למונח ות רבותרדקיימות הג, מה למושג ההון החברתיבדו

תכונות המביאות לתהליכים הסתגלותיים במצבי סיכון או כמכלול התוצאות של תהליכים 

  :נפוצות אצל אנשים בעלי חוסן מצביע עלבחינת התכונות ה. אלה או כתהליכים עצמם

  אוטונומיה -

 מזג קל -

 הערכה עצמית וויסות עצמי -

 יותמיומנויות של פיתרון בע -

 תחושת היעד -

 שאיפות -

גישה , יחד עם זאת .  כמכלול תכונות שמשעתק את עצמוש חוסן לעתים נתפס נתפ,כתוצאה

ל החשיבות  זה או אחר ושמה דגש עואלאחרת מתנגדת להגדרת החוסן כשייך לאינדיביד

  .המכרעת של הקשר הסביבתי עבור התפתחותו

  

 ניתן להצביע על כמה מאפיינים , עם זאתיחד, ה די מגוון ועשירהי חקר החוסן לאורך זמן 

  :שמשותפים למרבית המחקרים

מהגישה הממוקדת בפתולוגיה ובגורמי סיכון לגישה המדגישה שינוי פרדיגמאטי  -

  ; וגורמים הגנתייםאת הצדדים החזקים

 ; על רקע של גורמי סיכון ובניית החוסןמקדות בתהליכים התפתחותייםתה -

 תחומים חדשים וגם בעקבות התפתחותו של מחקר נטייה אמפירית אופיינית לחקר -

ניתן לומר כי התפתחות . החוסן מתוך התחום של פסיכופתולוגיה התפתחותית

אסימטרית של חקר החוסן ודגש על הצד האמפירי של המחקר על חשבון הצד 

 . לפתח שדה מחקרי עצמאי לחלוטיןההתיאורטי לא אפשר

  

ן בהקשרים חינוכיים מצביעים על מגוון רחב של ניתוח מפורט של הגורמים המביאים לחוס

  :כגון, גורמים הגנתיים

  יחסי תמיכה -

 חברות עם תלמידים אחרים שמעריכים השכלה -

 רשתות חברתיות של ילדים -

 קשר עם מבוגר מיומן -

 הרגלי סדר ומשמעת -

 ציפייה להישגים לימודיים -

 ביצוע משימות -



 חוויות חיוביות -

 הזדמנויות -

 .אינטראקציות משמעותיות -

 מוגבלת לתחום כזה ואחר אלא  של גורמים הגנתיים בדרך כלל אינה כי השפעהןחשוב לציי

  .קיימת בתחומים שונים של פעילות הילד

  

  . ההון החברתיחקרקשר בין חקר חוסן ל

  

 ועל הקשר העמוק של יש לשים לב להקבלות בין המונחים של ההון החברתי והחוסן

לה בולטות במיוחד בתחום החינוך ולעתים קרובות הקבלות א. שגיםוהמחקרים של שני המ

  של החוסן ושל ההון החברתיניתן להצביע על תלותם המשותפת, כך. הם מתפתחים במקביל

 נצביע על הקשר העמוק בין מחקרים ןלהל.  בגורמים כמו  יחסים תומכים וציפיות גבוהות

שור להתפתחות ילדים ההדדית של שני תחומי המחקר במה שקבשני התחומים ועל התרומה 

  :מוחלשים בסביבה החינוכית

שוני הוא האך , שני סוגי מחקרים בתחום החינוך מתארים את אותם התהליכים -

; מחקר ההון החברתי נע מהמשאבים הנתונים לחקר תוצאותיהם. בכיוון המחקר

שני מחקר אמפירי ב. מחקר החוסן נע מתוצאות חיוביות למשאבים שגרמו להם

  . את החשיבות של קיום רשת היחסים וגורמים אינטראקטיבייםהתחומים הראה

בחקר ההון החברתי קיימות שתי גישות שלעתים נתפשות מנוגדות אחת , כידוע -

לעומת ; למן מדגיש את תרומת ההון החברתי למען שוויון וצדק חברתיקו. לשנייה

. זאת בורדייה רואה בו גורם נוסף שפועל לשעתוק יחסי הכוח הקיימים בחברה

 משחק חוסן מחזק את העמדה של קולמן ומראה כי הון חברתיהאמפירי של חקר ה

  .מוחלשיםתפקיד הגנתי עבור ילדים 

 של הגדרת ההצלחה עבור הילדים ת ברורותלהציב גבולומחקר החוסן עשוי  -

ונח  מ. הון החברתיל שמצטבריםבו מתקיימים הקשרים ש מרחבמוחלשים בתוך ה

י שפועלים כגורמים מאפשר לזהות את המרכיבים של ההון החברתהמרחב 

  . להפיכת ההון החברתי להון האנושי של הילדיםהגנתיים שתורמים

 של איכות המחקר החוסן מפנה את תשומת הלב של חוקרי ההון החברתי לשאל -

  .  של כמות היחסים החברתיים ההון החברתי ולא רק

  

ניתן לומר כי מונחי ההון החברתי ומונח החוסן בהתייחס לחינוך מדגישים את היחסים 

, בתפישה הקונצפטואלית של חקר ההון החברתי. קהילה, ספרבית . חהבמסגרות של משפ

בתפישה . ן הון אנושי של הילד בחינוך מהווה אמצעי לכינו– רשת היחסים –הון חברתי 

יחסים כגורמים הגנתיים ותומכים מאפשרים לילדים , הקונצפטואלית של חקר החוסן



 מהצד השני ההון . להתגבר על הקושי והגיע להצלחה בתחום האקדמי ובתחומים אחרים

ניתן , למעשה. החברתי הוא מונח תיאורטי רחב יותר שמתייחס למגוון יחסים ואינטראקציות

, אר את כל הגורמים ההגנתיים שזוהו במסגרת חקר החוסן בתחום החינוךלת

גישת החוסן לתחום הרחב של ההון החברתי מאפשרת .  כאינדיקאטורים של ההון החברתי

כאשר תיאוריית ההון החברתי , למקד את המחקר לעשות אותו ספציפי יותר ויישומי יותר

  . של חוסןעשויה לשמש כבסיס תיאורטי למחקרים אמפיריים

  

  

  . לאור מונח החוסןהון חברתית תפיש

  

 . קולמן מציע את המסגרת שבה תהליכי החינוך כוללים הפיכת ההון החברתי להון האנושי

מונח ההון  .אך ממוקדת ומפותחת יותר, תפישת החוסן שמוצעת כאן דומה לתפישת קולמן

יבה חברתית קרובה אך נשאר קשור לסב, החברתי מתרחב על מנת לכלול מימדים שונים

אישיים -ההון החברתי של הילד בבית הספר מוגדר כמכלול היחסים הבין, לכן.  של הילד

ההון האנושי של . ורשתות שמכוננות נורמות וערכים ומעצבות את האינטראקציות האלה

כאשר ההון החברתי מעובד להון , המיומנויות ויכולות, התלמיד זה מכלול הכישורים

  :מימדים 3-החברתי בתחום החינוך קיים ב  ההון. האנושי

מערכת החברתית שאליה יש לילד גישה ושמהווה פלטפורמה ה: המימד המערכתי -

 )קבוצות חברים, משפחה, בית הספר(הברתיות הלהתרחשות האינטראקציות 

ערכים ונורמות שמוצאים את ביטויים במסגרות חברתיות : המימד הנורמטיבי -

 .מרחב החברתיתוך  השמפקחות על האינטראקציות

פעילויות ואינרציות שמתרחשות על הפלטפורמה המערכתית : המימד האקטיבי -

מימד אקטיבי דורש שימוש של הילד במשאבים . ומנוהלות על ידי הנורמות

אך ללא המימד , אישיים מהווים את ההון החברתי- יחסים ביןש יש לציין .חברתיים

ולא יומר להון " תהליכי הייצור"תתף בשלא יש" הון מת"הון זה יהיה , האקטיבי

 . האנושי

  

ההון החברתי ביחד עם ההון האנושי וההון הכלכלי הקיים בסביבה של , לפי הדגם שהוצע

אך כאשר מדובר בילדים . משפחה וקהילה מוסיפים לילד את ההון האנושי, בית הספר

הקהילה יורדת  כמות ההון האנושי וההון הכלכלי הנמצאים ברשות המשפחה ו,מוחלשים

כמו במקרה של ילדים משכבות , ועל מנת להגיע לאותה כמות של ההון האנושי של הילדים

הגדלת ההון החברתי וגם ההון הכלכלי וההון האנושי הנמצא ברשות בית  יש צורך ב,חזקות

 כאשר ההון האנושי והכללי של משפחה וקהילה הוא ,בתנאים המחלישים, ובכן.  הספר

התפתחות  החיוניים עבור ון החברתי יאפשר גישה למשאבים ולתנאיםדווקא הה, חלש



ניתן לראות כי ההון החברתי של . .) כמו ההון האנושי והכלכלי של בית הספר(, מוצלחת

ויכול לשמש הוא  . של הילדילדים מוחלשים מהווה גורם הגנתי שנמצא במרכז בניית החוסן

  . כמידת החוסן


