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  יתההון החבררשתות חברתיות ו

 שמגדיר Bourdieuמושג ההון החברתי נעשה על ידי  הראשון של הסיסטמיהניתוח 

. דדיתורים לרשת היחסים של הכרה השקלול משאבים הקיימים בפועל הכ כמ,אותו

התחברותו לרשת שמעניקה  בעקבות ט ליתרונות שמקבל הפרמפנה  תשומת לב, בורדיה

  . לו בעלות על ההון החברתי

 ,יחסים חברתיים כשלעצמם: חברתישני מרכיבים של ההון הין  ניתן להבחין בלדבריו

 .לולכמות ואיכות של היחסים הו, פרט גישה למשאבים של עמיתיו ברשתשמעניקים ל

ההון , כמו כן. השקעה של משאבים כלכליים ותרבותיים,  דורשת,צבירת ההון החברתי

  .  גישה למקורות לצבירת ההון הכלכלי וההון התרבותימאפשרהחברתי 

 הומדינאמיק נהנית מאוטונומיה אך כל אחת, אחת בשנייה תלויות  צורות ההוןשתיכאשר 

  .יחסים עצמאייםשל 

  

  .Glen Louryבעבודותיו של " ההון החברתי"מושג ב ,חשוב לציין את השימוש

 תוך כדי ביקורת תיאוריות כלכליות קלאסיות ,מוצא של הכלכלהה מנקודת לורי הגיע 

בותיו קאך בע, "חברתיהון "א לא פיתח את מושג הו. שהיו אינדיבידואליסטיות מדי בעיניו

. יאנושפעת ההון החברתי על יצירת ההון ההש שהציע ניתוח מדוקדק של Colemanהלך 

כאן מעניין .  חלק ממנגנוני יצירתו את חשיבותו של ההון החברתי ומתאר,קולמן מדגיש

ר מסויים של  בין מספעטיםקיום קשרים מ: שפירושה, הדיון אודות הסגירות, במיוחד

  .אנשים שמאפשר קיום נורמות ביחסים ביניהם

, אם לורי וקולמן הדגישו את חשיבות רשתות דחוסות כתנאי הכרחי ליצירת ההון החברתי

Burtעדר  אודות הי,ניידות הפרט מתאפשרת דווקא, לדעתו.  את המצב ההפוך מציג

ר למידע מהווים מקו הקשרים החלשים דווקא, כלומר". החורים המבניים"הקשרים  או 

  . חדש ולמשאבים

  

כי משמעות ההון החברתי היא יכולת הגורס נוצר קונסנסוס , למרות כל חלוקי הדעות

כות הצטרפותו לרשתות חברתיות או מסגרות ז ב, לעצמו את ההטבותחהפרט להבטי

  . חברתיות אחרות



  

  מקורות ההון החברתי

מושג של ההון החברתי באמצעות צורות בורדייה וקולמן מדגישים כי לא ניתן לבטא את ה

על מנת .  אישיים בחברה-ןרשתות היחסים הבי כרוך בקיוםהון חברתי . אחרות של הון

ולא  דווקא אחרים ,כאשר. לכונן קשרים עם אחרים,  על היחיד,ברתיחלהיות בעל ההון ה

   . הם מקור ליתרונו– הוא עצמו

  ? מה הוא טיב היחסים הללו

 כי הקשרים של אימון מתאפשרים בזכות ,בות קולמןקישים בעהחוקרים מדגמחלק 

.  וסנקציות) זו או אחרתבצורה של תחושת חובה אישית להתנהג בצורה (נורמות מופנמות 

 , בתור מערכת צבירת התחייבויות האחרים,גישה אחרת רואה את ההון החברתי

  . המתבצעת על בסיס ההדדיות

הקבוצה מתעוררת על ידי הרגשת הגורל המשותף הות בין חברי דנטען כי הז, כמו כן

נכונות  לההיא מביאו) בדומה לניתוחו של מרקס של תודעה מעמדית של פרולטריון(

עבור בני .   או קהילה ספציפית מוגבלת לקבוצה אינה אוניברסאלית אלאהיאאך , לעזור

-ם פניתאלטרואיסטי תחושת ההזדהות שמוצאת את ביטויה בנטייה ,אותה הקהילה

  . קבוצתית מהווה מקור של ההון החברתי

 בתיאורו של תהליכי האינטגרציה החברתית , ניתן למצוא מקור נוסף של ההון החברתי

הדדיות . Durkheim ידי ל עכפי שהם מתוארים, באמצעות ריטואלים קבוצתיים

 ששניהם מוטמעים במסגרת ם אלא משו, לא בגלל יחסי האימון בין הצדדים,מתקיימת

  גם מקורעתים נובע כי כלל הקבוצה מהווה ערב להחזרת החוב ולמכך. משותפתית חברת

  .שם טוב, הערכה, כבודבצורת  -ממנו מצפים לתמורה 

  

  ההון החברתיהבעלות על תוצאות 

  :יתפונקציות של ההון החברשלוש ין מבחינה בהמחקרית הספרות 

  . פיקוח חברתישליטה והון חברתי כמקור להראשונה 

 הון חברתי, כלומר. מנגנון של יצירת נורמות וסנקציותכתוצאה  מ, זה מתאפשר דתפקי

 עבור הגורמים - משטרה , מורים, הוריםעבור גורה מועיל ס תעל ידי רשת קהילתי שנוצר

  .  להשליט משמעת וסדרשמנסים

  

משפחות שלמות וכאלה .  יהון חברתי כמקור לסיוע משפחתהפונקציה השנייה היא 2

 צוברות יותר הון חברתי מאשר משפחות חד , את כל זמנו לילדיםהזוג מקדיששאחד מבני 

הוריות בדרך -ההון החברתי במשפחות החד. עם שני הורים עובדים הוריות ומשפחות

-חדחות שפ שממשום של ההורה השני והשקעה הלילדים חסרה משום ש, נמוך יותר,כלל

 .ר מקומות מגורים לעתים קרובות יותותעובר, הוריות



  

 הצורה הנפוצהזאת . משפחתיות-הון חברתי כסיוע באמצעות רשתות חוץ האחרונה היא 

ניידות , מציאת תעסוקה נתפש כסיבה ל,הון חברתי בצורה זו. הון החברתיביותר של ה

   .הצלחה בעיסוקים, חברתית

צורה זאת של ההון החברתי במציאת ל  את החשיבות שחוקרים רבים מדגישים דווקא

  ). Granovetter" (חוזק של הקשרים החלשים"ומכנים את התופעה כהעבודה 

 ,הם אלה שתורמים יותרהקשרים החלשים  ,ניגוד לדעה הנפוצהר כי  בפירושו הדב

  .  מציאת העבודהל) כגון בין קרובי המשפחה (חזקיםהקשרים המאשר 

כפי ( תח את הקונצפט של החורים המבנייםברט שפיגישתו של  שימש בסיס ל,הזרעיון 

   ).ט הקשרים החברתיים מאשר מדחיסתם אצל ברט ההון החברתי נבנה יותר ממעושראינו

  

) ' ואחLinשל (רסה ההפוכה וכך צמחה  הג, כל החוקרים הסכימו עם הדעה האחרונהלא 

  ". זקיםק הקשרים החזחו" בומכתת

נישות " היוזמה הפרטית בקרב המהגרים ו על חקר, היתרבין, זו מתבססיםתומכי דעה 

הטמון ברשתות ם ההון החברתי  ומנברור כי א, יחד עם זאת. במפת התעסוקה" אתניות

,  הדדישל אימוןיחסים  משרת את התפקיד המכריע במציאת העבודה ומאפשר , אכןאלה

  .הוא גם מונע מאנשים גישה למידע אודות אופציות אחרות , אך

  

אך ,  כי הרשת החברתית עומדת מאחורי מציאת התעסוקה, הראו Sullivan של מחקריו

 בשכונות העוני לוסייה שחורהאוכבמקרה של . סטייה חברתיתמסוגלת להביא ל גם

מיכת מבוגרים במציאת  נוער אינו מקבל ת,ות השפעהיינת בחוסר אנשים בעמדפתאמש

  . רנטיביות של פרנסה ההון החברתי שנמצא ברשותו דוחף אותו לצורות אלטהעבודה ולכן

  

 20 לפני  צעירים עוד ם הריון בגילאיאודות (Fernandez-Kelly)  פרננדזהמחקרים של

נה תוצאה לא של חוסר זהירות אלא של בחירה כי תופעה זאת ה,  הראו,בשכונות העוני

  .בקוד תרבותי אלטרנטיבי ורצון לקבל את הסטטוס של מבוגר ומידת עצמאות

  

  ן החברתיהצד השלילי של ההו

 ההון , יחד עם זאת. מדגישת את יתרונותיו, יתרברוב הספרות המחקרית אודות ההון הח

  . החברתי מביא גם לתוצאות שליליות

סנקציות קולקטיביות ו פיקוח חברתי, ילתיותה צורות שונות של רשתות ק,חשוב לזכור

וצאות שליליות  ת4-ין להבחין ביאפשרוהמחקרים האחרונים .  עם הפרטות רק מטיבןאינ

הטלת הגבלות על , דרישות מוגזמות מחברי הקבוצה, הדרת הזרים: של ההון החברתי

  :דת נורמות הסףחרות הפרט והור



  

מטיבים עם חברי הקבוצה באמצעות יצירת ה, אותם קשרים חזקים-הזרים הדרת .1

  . נם נמנים עם חבריה את אלה שאי  מדירים,יחסי אימון והדדיות

 ,הון החברתי הבמסגרת קשרים חזקים – הקבוצה חברימ מוגזמות דרישות .2

לעבוד "צים ואנשים לא מוכשרים או כאלה שאינם רשבו ,עלולים להביא למצב

 . יהוו נטל עבור אלה שהצליחו" קשה

 קהילה או קבוצה סגורה דורשת מידה זו או -הפרט חרות על הגבלות הטלת .3

 ,אלורט במסגרות רמת הפיקוח החברתי של הכלל על הפ. אחרת של אחידות

 פרטיות ואוטונומיה של הפרט ,כלומר,  את חרות הפרטסכנתגבוהה והיא מ

 .הדעות של החוקרים לגבי המאזן האופטימאלי חלוקות.  מצטמצמות

     Simmel לעומת זאת.  קרא לאוטונומיה ואחריות אישית60-בשנות ה במחקרו,     

    להתחזקות הקשרים ,הקוראים, ישנם יותר ויותר חוקרים ,האחרון בזמן       

 .הקהילתיים      

בהם הזדהות קבוצתית שבים ציש מ - הסף נורמות הורדת, כפייתית רמה תהורד .4

 מקרי הצלחה , כאלהצביםבמ. נשענת על ההתבדלות והתנגדות לחברה הסובבת

 , היא כפיית הנורמותההתוצא. מחלישים את ההתלכדות,  דווקא,בודדיםה

 הקבוצה במקום הנוכחי ודחיפה של המוכשרים ביותר חברי שישאירו את כל

אנו עדים לקיום ההון החברתי בצורת , במצבים מסוג זהיש לציין כי . הצהחו

אך מטרתו כאן בהחלט שלילית ותפקידו מנוגד לזה שבדרך , הפיקוח החברתי

 עשויות להיות בסיס לקפיצה ,אימוןההדדית וההזדהות ה.  כלל מתואר בספרות

ועלים לכיוון פאך בקבוצות אחרות הם , צלחה בקבוצות מסוימותקדימה ולה

 .מונע מיחיד להתקדםשהפוך ומהווים מכשול 

  

  

   ולאומייהון חברתי כמאפיין קהילת

. ש לתיאוריה של ההון החברתיד הביאה להוספת רובד ח, של מדעי המדינהפרספקטיבה

Putnam   האזרחות" את ההון החברתי עם רמת ההמז) ""civicness" (בקהילות 

 . וחברות שלמות

, כמו רשתות, מאפיינים של הארגון החברתיקשור למגוון ההון החברתי  כי ,טועןהוא  

  .  ושיתוף פעולה למען טובת הכלל,שמאפשרות פעולה, נורמות ואימון

 קריאת ,קריטריונים כגוןאשר ניתנת למדידה על ידי מעורבות בפועל מדובר ברמת 

נם מאמין כי ט פו .רשויות המדיניותבאימון , ארגונים התנדבותייםהשתתפות ב, עיתונים

  . של החברה המודרניתבעיותתי ניתן לפתור הרבה רבאמצעות ההון החב

  



התמעטות של אוצרות ההון החברתי ה את ,תיאר שעורר התעניינות רבה פוטנם ,בספרו

ום הדור  במק– זאת עם החלפת הדורות הוא קישר. הלאומי של החברה האמריקאית

גדל אחרי מלחמת העולם אשר " אזרחי- אנטי" בא הדור ה20-30 שנות לש" האזרחי"

  . השנייה

  .ומטאורולוגימליקוי לוגי תזה של פוטנם סובלת ה כי ,כאן המקום  לציין

 הופך  הוא ,ים בודדיםשייך לקהילות ולאומים ולא לאנשברגע שהון חברתי , חשוב לזכור

   .להיות גם סיבה וגם התוצאה

ד עם יח, התפתחות כלכלית והורדה ברמת הפשיעה , כגוןהוא מביא לתוצאות חיוביות

   .ניתן להסיק על עצם קיומו כדבר שלילי, זאת

 ההון קיום עקבות בתהליכים אלה מתרחשים,  היטבות ומתפתחותמנוהלערים כאשר 

דיון נע ה, עשה למ. ערים עניות יותר סובלת מחוסר ההון החברתי, לעומת זאת .החברתי

אליה נקלעת התיאוריה של ההון שזאת הבעיה  . התופעות לכינוייםבמעגלי הקסם בין ציור

  . החברתי כשייך לחברה או קהילה

  .כשייך לכל פרט ופרט,  ברמה האישיתחס למושג ההון החברתילהתיי יש ,ולכן דעתי 

  

  

  

  


