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 כבר זמן רב נמצא  , ההון החברתי משרת להכוונת מחפשי העבודה ,המנגנון שבאמצעותו

נטען כי אין לצמצם את חיפושי העבודה לבחירות . החוקרים תהתעניינובמוקד 

   .בן אדם שמתאים את עצמו לדרישות השוקל הרציונאליות ש

  

 מגלה תמונה ,ה בחברה המתועשתד עבוי בתחום חיפוש, כי מחקר אמפירי,לציין יש

צעירים עבור הרבה . ישות התיאורטיות של תורת המשחקים וכדומהגרחוקה מאוד מה

 העבודה הייתה נקבעת על ידי עולם לכניסתם  ,)בני מעמד הפועלים לאחר בית הספר(

  והם,  מעולם בית הספר לתעסוקה-בונה מעברים בטוחיםאשר , חינוך המערכת

  . הקריירה העתידיתצעדים עצמאיים או להקניית ידע אודות לא נדרשו להתלמידים

 משפחתית או חברתית שאליה הם – רשת לא פורמאלית מצאו את העבודה בזכות אחרים 

תן ו מחפש העבודה נ- ימון והדדיות פועלת על סמך הנורמות של א, מערכת זו.משתייכים

כאשר הוא עצמו יקבל את בשעה  כי מצופהכאשר , מדריכים ומכוונים אותואימון באלה ש

 ובתורו ידריך ,רשתאותה ה את המקום המתאים בהוא יתפוס,  וירגיש בטוחהעבודה

  . לשוק העבודהמנסים להיכנסאנשים אחרים ש

  

  . אך תאור זה עדיין אינו שלם, ות ורשתותהון החברתי בצורת הנורמה עד כה דובר על 

כה חשובות בחייהם בידיים הבחירות מפקירים את ההאם תמיד אנשים : נשאלת השאלה

 רשתשכלולים ב לחכות את התנהגות של קרובי המשפחהלמה עליהם או ? של אחרים

  ?החברתית

  . מושג הזהותהביא בחשבון  את  יש ל,כדי להבין זאת

ג זה יש חשיבות גדולה מאוד בכל מה שקשור להעברה לעולם  כי למוש,שערניתן ל

  .התעסוקה

נכתב כי ההון החברתי של הילד המתבגר תלוי בין היתר , במחקרים הקודמיםכבר 

  שלזוהי טענתה.  באמצעות הנורמות של אינטגרציה והדרה,בתהליך כינון הזהות

Fernandez Kelly  20לפני גיל  (מוקדםהכניסה להריון אשר חקרה את תופעת ה( 



ועפות של כי הדבר תלוי ברשתות מס, מצאהבמחקרה . חלשותמוהאוכלוסיות קרב הב

ת ונתפשוהקניית זהות חדשה של אם כאשר הפיכתם לאמהות , הבנות והנורמות שלהם

  הוא בהפיכת הזהות לחלק ממושג Kelly החידוש העיקרי של . ורצויהראויהכאופציה 

  .ההון החברתי

להיות  הזהות אמורה, לדעתם.  מתייחסים לחשיבות הזהותPortersגם  ו  Putnamגם 

כל שלושת , כלומר.  בנוסף לרשתות ונורמות,המרכיב השלישי של ההון החברתי

זהות כמרכיב ההון ואילו ה. המרכיבים של ההון החברתי קשורים באופן הדוק אחד בשני

  .ט מסייעת לנו להבין את המנגנון שבאמצעותו ההון החברתי פועל על הפר,החברתי

  

ל את הדרכת האחרים או לחקות  לקב,מושג הזהות מאפשר לנו להבין את נכונות האנשים

קיים מרכיב  כי ,יש להדגיש ,כאן. ל מה שקשור לכניסה בעולם העבודהתנהגותם בכאת ה

ליות קיימת גם א הפאט.ניתנת לבחירה שבדרך כלל אינה ג הזהותשטאליות במואשל פ

.  של האישיות וגם ברמת הזהות החברתיתהנטייה,  כמסלול הכישורים–ברמה האישית 

 העברת הנער למקום מסגרתןבש ,הדבר בולט לעין במקרה של קהילות תעסוקתיות

   . לשינויניתןעבודתו הקבוע מראש נתפש כתהליך טבעי ובלתי 

הם אלה  , בהעברה לתעסוקה,תפקיד מפתח תית שמשחקיםרהאנשים ברשת החב

משום שחולקים את אותה רמת הכישורים ונוטים , שנתפשים כדומים להם בגורלם

 ,ם כדגם של הזהות החברתית של הנערנתפשי ,אנשים אלה. לפיתוח אותן המיומנויות

 מהווה בסיס לאימוץ הנורמות  ושינוי עצמי לזהות בוגרתלכן תהליך כינון הזהותו

 אלא בתהליך של , לא מדובר בחיקוי עיוור של הנורמות הקיימות.ת בתוך הרשתהקיימו

ים ההון החברתי גורם לפיתוח הזהות ולעתים מספק כל. בחירת זהות עצמית והסתגלות

  .  זהות אחרתתלטרנספורמציה של הזהות ולהקניי

  

  ידי  רמת המיומנויות הגבוהה של  עובדי תעשיות היצור בגרמניה עלאודותהמחקרים 

Streeck,כי בחברות השוק כמו ארצות הברית ובריטניה הרבה יותר קשה להשיג ים מרא 

בדים ומאפיינת את העאשר  ,מקצועיותגבוהה של מיומנויות ההתחלתית הרמה את ה

  . םקשרים קהילתיים חזקיידועים ב המדינות ש–המתחילים בגרמניה ויפן 

וצאה של התנהגות רציונאלית של האנשים  נוצרות לא כת,מקצועיותמיומנויות ידועה כי 

חיוב שגורמת ו אלא מתוך תחושת השייכות ,המתאימים את עצמם לדרישות שוק העבודה

 עם ,זהקשור במקרה ,  תהליך רכישת המיומנויות הנדרשות.יחס חיובי לתהליכי ההכשרה

שכות את  מו,זהויות חברתיות מכוננות על ידי קהילה תעסוקתית. ליך של כינון הזהותההת

 מה שנותן להם תחושה של ערך עצמי ,מקצועיתהנוער להשתתף במערכת חינוך והכשרה 

תהליך הכשרה מקצועית בגרמניה וביפן כולל בתוכו טרנספורמציה זהות מודעת . ושייכות

  . מצד הנער הלומד



 היא זו שמשפיעה באופן משמעותי על התוצאה , זהותת כי דווקא טרנספורמצייחניתן להני

  . יעילות העבודה בסוף התהליך על הכשירות לעבודה ו- פיתהסו

לעומת זאת תהליך ההכשרה בבריטניה מבוסס על חיקוי המיומנויות ולא על כינון 

  . וטרנספורמציה של הזהות

נוסף למאפיינים , ג ההון החברתים את המיקום המרכזי של הזהות במושהבדל זה מדגי

   . כמו נורמות ורשתות חברתיות


