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 זהו מצב בו אין קשר ישיר בין שני המרכיבים , הרשתות החברתיות חור מבניבתיאורית

 בנוי ,הארגון הלא פורמאלי. מקשה על זרימת המידעדבר ה . של הקבוצההפעילים

  על ידי חוריםהשנייהן  מובדלות אחת מ)social clusters (מקבוצות חברתיות הומוגניות

 יש , זהו מצב שבו למישהו מחברה אחת– גשרים נוצרים בין הקבוצות. ברשת הארגון

  .ידיד או עמית קודם בקבוצה אחרת, מכר, חבר

ההבדל , קבוצתי- המכשילים את זרימת המידע ברשת העל,בשל הקיום של חורים מבנים

. צה אחתקבוצות הוא חזק הרבה יותר מאשר ההבדל בין חברי קבוה בין ,בדעות ובמעשים

  .   קבוצה לקבוצהן ביאופן חלוקת המידע ברשת מבדיל, בעצם

הוא פונה אל  קבוצות אחרות והוא ,כלומר, המעבר לקבוצ, אדם שרשתו נפרסת, למשל

, ם של מגוון הידע מובהק במושגי מקבל יתרון,בני קבוצות אחרות קשרים עם מקיים

,  רשת זאת.קבוצתי-טגי הבין לשיתוף הפעולה האסטרהזדמנויותקדימות קבלת המידע ו

 בעלי ההון ,בני אדם, וכך.  היא ההון החברתי שלו,בונה גשרים מעל החורים המבניםה



 מקבלים בדרך כלל יותר ,מתווכיםקבוצתיים -בין קשרים השכילו ליצור אשר ,חברתיה

   .במקום העבודה ובחברה,  בארגוןלהתקדמותמנויות דהז

  .  מתבטא גם בהכרה ובמשאבים,יהם לבעלתיווך שמעניק ההון החברתייתרון ה

, ם שיוצרים גשרים מעל החורים ברשת יודעות לתגמל את המנהלי,מערכות ארגוניות

התקדמות מהירה , בית יותרדרך להכרה חיוקבוצות הגשרים זוהי עבור ו כאשר עבורם

  .תגמול טוב יותרבעבודה ו
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 ביצירת הגשרים כרוכהצוותי עבודה  או בוצותק, אנשים בודדים כי ביצועי , נטעןודםק

   כאן אתמקד–מרת קשור ביתרון בהון החברתי ו זאת א–ברשת המבנים מעל החורים 

  .זהורי קשר מנגנון שעומד מאחב

 הם בעלי סיכוי ,או בצומת עולמות חברתיים שונים" הגבולעל "מתברר כי אנשים שחיים 

 , בתוך הקבוצהתיווההתנהגוהרי דרכי החשיבה . מיקה ויצירתיתמע לחשיבה ,ב יותרטו

 מקבלים סיכוי ,ווקא אנשים בעלי קשרים עם קבוצות שונותד ,לכן. הם די הומוגניות

- ביןגשרים םאנשים שיוצרי, כלומר. להשוואה וניתוח של דעות שונות ושל סינתזה

  . ואף המנווטיםיד המתווכיםקפ בת, עשויים למצוא את עצמם,םקבוצתיי

 שהן כוללות ,השכילו לבנות את הרשתות בצורה כזו ש,מראים כי למנהלים המחקר תונינ

 יש סיכוי טוב יותר לזכות בהערכה על דעותיהם וכי  , המבנייםהחוריםגשרים מעל את ה

הינם דרך להחלפת הדעות , קבוצתיים- הגשרים הבין, כמו כן.עמדותיהם יתקבלו

מימוש בפועל גם  מאפשרים , הקיימיםשרים גה, בנוסף לכך. ת במהלך הויכוחוההתנהגו

  .של הרעיונות תוך כדי התאמתם למציאות
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 ובמציאת הפיתרון ,סגירת קבוצות ברשתנדון המנגנון של יצירת אמון על ידי בחלק זה 

  . תווך המגשר והסגירות המנתקתמה: החברתייבי ההון ין שני מרכ בשל המתח

 לסנקציות וענישה על ההתנהגות הלא ים גבוהים יותר סיכוינם יש,רשתות סגורות-תתב

ול ד חשש ג מרגישאשר בונה את עצמה לאורך זמן, ברשת זו הפרט ,כמו כן. מקובלת

סיכון הכרוך ורדה הדרסטית של ה לה בדרך כלל מה שמביא, הטובמו לאבד את שחסיתי

אימון יותר  ולכן יחסי ה, אינה משתלמת,בגידה באימוןהבמערכת הסגורה . אימוןביחסי ה

 מחזיקה ביחסים חזקים לעומת ,רשת סגורה בדרך כלל-כי תת, אפוא לזכוריש . יםסביר

  .קבוצתיים-גשרים הביןביחסים חלשים יותר הקיימים 

יותר זמן ,  סגורה יעבדו קשה יותררשת-תת אנשים ב כי, ניתן לומר,ארגוןבבר ואם מד

  . איכות גבוהה יותריספקוו

  



 לבין הצורך ביצירת ,ותרשת- וביצירת תתת ו בין הצורך בסגיר מתמיד קיים מתח,לכן

 כרוך ביחסי ,מצטבר באמצעות הגישורההון החברתי ה. המבניםהגשרים מעל החורים 

   .ות האימון מאפיין דווקא את המערכות הסגור אותואך, האימון

 פורמאלי  הבדל –פתוחות קבוצות  לסגורותקבוצות בן  מהותי ל הבדכי ישנו, חשוב לציין

  . גם תוכניאך ו

צד "יש תפקיד חשוב ל,  הסגורהקבוצה יש לציין כי במנגנון של ה,מבחינה פורמאלית

נורמות של ה שמכונן את זהו צד. פעילותשלא מעורב באופן ישיר ב צד  –" השלישי

 מה שמאפשר יצירת יחסי  -ש סנקציות כנגד התנהגות שליליתמ וממ,אויהרההתנהגות ה

  . אימון

באשר .  אינם זקוקים לצד השלישי, פתוחהיתרשתמערכת גשרים במ ה,לעומת זאת

, ואילו. וון במידעיערכה על ידי חשיפת השוני והגכרה וה המכוננתמסגרת התווך , לתוכן

המטרות השונות  על ,יש להצביע גם. ניהערכה במערכת הסגורה מבוססת על הדרת השו

אמור ה,  המתווך עצמו מכוונת אלגישורהתיווך ופעולת ה. שיש לשתי מערכות אלו

להשתחרר מהלחץ של דרישות ,   אלטרנטיבותלקבל, להרחיב את שדה הראייה שלו

  .  קבוצתיתלהומוגניות אופייניתה ומצרות האופקים קבוצתו

 המקובלות להתנהג בהתאם לנורמות ,חברי הקבוצה אתסגירת המערכת מכריחה , מאידך

 על ידי יצירת הקשר בין , לשתף פעולהאת הפרטהיא מכריחה . דרישותיהלענות על בה ו

 סגירת הרשת מהווה בארגונים מודרניים תחליף לכוח , לכן. לבין שם טובהפעולהשיתוף 

  .ביורוקרטיה המסורתיתההאנכי של 

 על ידי הטענה כי סגירת ,ן המרכיבים של ההון החברתי ביה זו סתירם ע,ניתן להתמודד

 אחד מתרחשים אשר  שלבים שונים בהתפתחותומסמנת, פתיחת הרשת של ההון החברתיו

על ,  נמצאת שאלת האימון או קבלת הנורמותיםהענייניכאשר במרכז , כלומר. אחרי השני

, ומקוריים  רעיונות חדשיםצמיחתכאשר מדובר ב ,ואילו,  להיות סגורהמערכתה

רשת במרחב - מנתקים תתשהמבניים גשרים מעל החורים ת את ה לבנויש אז ,התקדמותב

  .הרשתי הכללי

לאחד את שני הניגודים בדגם של  ותאלטרנטיבי גם לבנות מודל ניתן, יחד עם זאת

ניהם פעולה בין האנשים שאימון בימערכת פתוחה יוצרת שיתוף , קרי .מבניתאוטונומיה 

במתן  סכנהרמת ההמערכת מורידה את הסתגרות ואילו , אך בעל ערך גבוה, הוא מסוכן

-אנשים או תת(מרכיבים בנית מורכבת מאוטונומיה מנהנית מקבוצה ה, כך. האימון

  . ושיש להם קשרים רבים מעבר לקבוצה,קשורים אחד לשני בקשר חזק ה) קבוצות

תיים ויחסים חלשים קבוצ-ם פניםזקי חםיחסימבנית מהווה מכלול של הדגם האוטונומיה 

   בתוך הקבוצהשם הטובמתוך הדאגה לאפשר  את קיום הנורמות הוא מ, בין קבוצתיים

  . לקבל מידע מחוץ לגבולות הקבוצהמעניק יכולתו
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רשת -תתפועל בה, השם הטובמנגנון של השמירה על מתמקד ב, של  הדיוןזה חלק 

  .סגורה

 האמין והנגיש לכל  את זרימת המידעה מגבירה כי מערכת סגור, גורסתראשונהתזה פוהי

  . י קומוניקציה רבים בתוכהכ על ידי הענקת דר,חבריה

 החברתית של שיחות הפסיכולוגיההמבוססת על  -" היפותזה של ההד" -היפותזה שנייה 

 משעתקת ,אלאהאמין רימת המידע ז את רה מגבי אינה,גירותס כי תבלתי פורמאליות טוענ

  .  את המידע הקייםומרחיבה 

 מדויקזה של ההד מהווה דגם ות כי היפ,ניתן לומר, בהשוואה בין שתי ההיפותזות, לדעתי

  .רשת סגורה- תת של זרימת המידע ב,יותר

  

כך הרשת .  status quo-המנגנונים הפועלים במסגרת הסגורה מחזקים את ה, נראה כי

 ליחסים עם ידידים ומסייעתחזקת אותם  מ, של  היחסים החזקים ברשת הידידות,הסגורה

הצד השלישי .  העמקת החורים מסביב הרשתתוך ,  להיות נכללים לרשת הכוללת,חדשים

את הספק ו את הנטייה החיובית משעתקת) כמו רכילות ברשת החברים(במערכת כזאת 

  . אימון- אותו לאי,ומרחיבה

 "טובההשם "  מתארות באופן שונה  את יצירת  יפותזותההשתי , כפי שניתן לראות

  . באמצעות ההון החברתי

כל אחד קובע את . כל אחד הוא בעצמו בעל השם הטוב שלו, ראשונה לפי ההיפותזה

תנהגות נודעים ה שינויי ה,כלומר. להעביר משוב,  כאשר הצד השלישי תפקידוהתנהגותו

 הפועל בקבוצה אדםהל ידי רשת היחסים המהווה את ההון החברתי של לצד השלישי ע

  . סגורה

. גורסת שאיש אינו מחזיק בבעלות על שמו הטוב, זו של ההד,  ההיפותזה  השנייה,מאידך

כאשר מטרת ,  בידי האנשים שבשיחות איתם הוא נבנהת נמצא,הבעלות על השם הטוב

 ,לפי ההיפותזה הראשונה.  ן הדובריםקודם כל חיזוק היחסים בילו היא להשיחות ה

לעומת .  בשלב מאוחר יותרהניתן לתקנ ו,הא זניחיה אדם חדש התרשמות הראשונה עלה

 הוא בעל משמעות ,הראשונהות רכהנשמר בעת ההי הדימוי , לפי ההיפותזה של ההדזאת

 שיוצרות את דימוי) "רכילויות"(משום שהוא מפעיל את חרושת ההתייחסויות , קריטית

 תדינאמיק הוא ביצירת ,המפתח לבניית השם הטוב.  האדם בעיני חבריו לרשת

 המנהל – הארגונים עבודותמ, התופעה ידועה מאוד. בקבוצה סגורה" הרכילות"

 בפני  יתרון משמעותי יקבל,בפורומים שוניםשפעילותו מקבלת הד חזק יותר ונדונה יותר 

  . עמיתיו

  



 המשקל המכריע בצבירת ההון החברתי ,ות סגורותניתן לומר כי ברשתות חברתי, ובכן

ת או יהתרשמות חיוב. בן אדם חדשהתרשמות הראשונה על ניתן לובניית שם טוב 

 ורכילויות שקובעות את דימויו בעיני חברי תהתייחסויושלילית מפעילה את מנגנון 

לאחר . ימוןאיצירת יחסי  מורידות סיכון ל,ךורמות לבניית אימון כלפיו או להפהקבוצה ות

  . רשת התייחסויות מסועפתהרושם שנוצר מתוך  יהיה קשה מאוד לתקן את ,מכן

  .שים ברשתות סגורותד עבור האנשים החדווקא הרושם הראשוני הוא קריטי, לכן

 לא נוצר הוא . השם הטוב של חבר בקבוצה סגורה אינו נמצא בבעלותו כלל, כפי שנאמר

 חברי הקבוצה האחרים בבעלותנמצא , זה  כלומר,ויותד אלא בשיח שנוצר או,על ידיו

ישנו הד , לכל פעילות בתוך הרשת הסגורה. ומתבטא ברשת היחסים בתוך הקבוצה

.  הקיימים בתוך הקבוצה ומביא להומוגניות שלההסטריאוטיפיםמחזק את ש מה . מתמשך

ונורמות אך מידע זה נגוע בקודים ,  בקבוצהם מתבצע בדיון עם חברי,חיפוש אחרי המידע

 ואינם יכולים ,רשת סגורה מנותקים מידע חדש- תתחברי, לכן. הסגורהשל הקבוצה 

 מנגנונים של מפעילהסגורה רשת - תת, לכן. קודםכבר נודע להם לדעת את מה שלא 

 סגורההרשת  שנמצא בתוך הפרט. חדשה המידע הקיים ולא הקניית הידע תשעתוק והרחב

ות היות לאיש קבוצה שמחכה להוראות או אינדיקצי והופך ל,מאבד את האוטונומיה שלו

 groupthink -  ה-  מאת הסמכות הקולקטיבית וחושב את החשיבה הקולקטיבית ,לפעולה

). םמיליגר של  המפורסמיםהניסויםהלך מצב דומה תואר בפסיכולוגיה החברתית במ(

חכים מנהלים אינם לוקחים את האחריות ואת היוזמה אלא מה, בארגוןפירושו הדבר 

  .הלהוראות  או לגיבוש עמד

  מסוכן ובעל  הרשת לאמצעי שליטהותסגיראת רשתות סגורות הופכת -תתתופעת ההד ב

אמונות .  בקבוצהיהקולקטיברגיש את הלחץ עלול לה ,מי שאינו מיישר את הקו. עוצמה

מה שמגביר את ,  המידעבקבוצה משחקות את התפקיד של מסנןכבר קיימות שודעות 

מידע שניתן לקבל בתוך . סטייה מהנורמהודוחף החוצה כל  רידמשל חבריה ו הביטחון

 ומחזק את כיוונה  כדי להתאים את עצמו לקודים קבוצתיים,רה מסוימתוהקבוצה בנוי בצ

כל אחד מחברי הקבוצה הרי , נורקן מתוכתתהליך התייעצות מ, לכן.  של הקבוצההכללי

 במסגרת החשיבה שממילא עוצב, עצמו שלו דעותיויכול לקבל בחזרה רק את ההד מ

שליטה על נקודות הסגירה . רשת-תתשל ות סגירה מחזקת את תופעת אשר . הקבוצתית

 המידע הקיים בקבוצות שונות או באמיתותו בהתייחס לרשתות ביותקע בתלויהכבר אינה 

 ,שונותרשתות סגורות - תת ותל במסגרשפועמי ל, לכן. חיצונימרחב האחרות שקיימות ב

  .  שביניהם אין כל קשר,  להיות דימויים שוניםשוייםע

 – ובמידה גדולה יותר –ת הרשת לא רק מכוננת את האימון אלא וניתן לומר כי סגיר

יוצרת בועות שבהם אנשים לא , אימון-יוצרת את הנטייה לצורות הקיצוניות של אימון ואי

  . יכולים לדעת את מה שלא ידעו כבר קודם
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 וך עצמה לבין יחסי תווך המגשריםתהרשת ל תת באיזון בין הסתגרותה של , כאן מדובר

פוגאלי שדוחף את י  ומהווים כוח צנטר,ותתרש- נים שמבדילים בין תתמבל החורים המע

  .ים לכיוונים אחרהחברי הקבוצ

 על ידי ההפרדה ,מקבלים יתרוןאנשים ה. עוצמה גדולה יותררות וסגהלכוחות , לכאורה

 מחזקים את רשת היחסים הפנימיים בקבוצה ואינם ,בין המרחב הפנימי למרחב החיצוני

גורה סרשת -תתשהייה ממושכת בתוך , יתרה מזאת.  מעוניינים בהבאת אנשים מבחוץ

המקור לשינוי הוא . אחרותהקבוצות ה םשי אמיתי בשיתוף הפעולה עויוצרת לחבריה ק

 השולטת בכל קבוצה נכללת במרחב תהומוגניו כאשר ,קבוצותהתווך בין ביחסי ה

קבוצתיים - עלי התיווך שמכוננים יחסים וגשרים ביןב. קבוצתי הרחב-ההטרוגני הבין

תגמול זה מעודד את . רתית ומגוונתישל חשיבה יצ, נרחב מקבלים יתרון של שדה ראייה

אם כי יש לציין כי היעילות של . תוןשיתוף הפעולה בין קבוצות שונות במקום ובזמן הנ

משום שבפועל כוחות , יחסי התווך הרבה יותר ברורה בתיאוריה מאשר במציאות

  .  בדרך כלל גוברות על כוחות התווךההסתגרות

 

 


