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 Hanifan של ובעבודותי, 20-יע לראשונה בתחילת המאה ההופ" הון חברתי"המושג 

חברות יחסי ה דגש על תנונאשר . ים קהילתיים סביב בתי ספר כפרייםבהקשר ליצירת מרכז

  . חברתית בתוך הקהילההאינטראקציה הו

  . עבר זמן רב עד שקיבל המושג שימוש נרחב, למרות זאת

כאשר , Putnam 90- ובשנות הColeman– אחריו, Bourdieu השתמש בו 80-בשנות ה

בסוף שנות ,  כבר. ההון החברתי נעשה למוקד של דיון ומחקרש, עבודתו הביא לכךדווקא 

 ככלי המסייע לפיתוח , החברתי אומצה על ידי הבנק העולמי קונצפציה של ההון90-ה

  .קהילות וחברות

  

  :  מספר הגדרות"חברתיהון  "למושג

, תרבותי, חומרי(וגי ההון  הוא אחד משלושת ס"חברתיהון "):Boride (בורידיהעל פי 

זו זהו מכלול משאבים קיימים בפועל הקשורים לרשתות ממוסדות במידה , כלומר ).חברתי

   . אחרת של יחסים הדדיים  והכרה הדדיתאו

  

אשר מוגדרת על פי , זו מערכת יחסים חברתית "חברתיהון " טוען) Coleman( קולמן

, . זו או אחרתת למסגרת חברתיהאדם משתייך :מאפיינים עיקריים  שניתפקידים ולה 

 .עילות האנשים הנמצאים במסגרת זו קשור לפהאדםו

 

, רשתות חברתיות, כלומר. יחסים בין האנשיםב  מדובר) (Putnamואילו על פי פותנם 

  . אמוןיחסי נורמות הדדיות ו

  

 מכלול זהו :גדרה שאומצה על ידי הבנק העולמי להון חברתי היאההבסופו של דבר 

  .החברתיותאינטראקציות הונורמות שמייצבים את האיכות ואת הכמות של יחסים , מוסדות

 . יחדיורמים הללושמאחד את הגו זהו כוח , כלומר

  

-יןשונות הוא בחשיבות היחסים הבה המכנה המשותף של הגישות,  לראותיתןכפי שנ

    .והם עומדים מאחורי בניית הקהילות ותפקודה של החברה, אישיים והרשתות החברתיות

ציפיות ונורמות , ערכים מערכתשל  ינונהכ לאשר מביא, אימוןה באינטראקציה נבנה

: אות במצב המועדףחברתי נמצשיש לרשותם כמות גדולה יותר של הון , קהילות. משותפות

  .רמת פשיעה נמוכההישגים חינוכיים נאים ו, ץיהנו מפיתוח כלכלי מואיהם סביר להניח כי 



  

  :  הרחבה אל הנושאהההבדל בין שלוש הדעות שהובאו לעיל נעוץ בגיש

הוא . בחברהושלטון  כוח לש שוויוניתס אליו מהפרספקטיבה של חלוקה לא חמתיי, בורדיה

 על מנת, העליתכלי נשק בידי זהו ,   בדומה לשני צורות אחרות של הון כי הון חברתי,סבור

  .דומיננטיות שלהם ביחסים החברתייםה לשעתק את שיוכל 

  

 את ההון החברתי בתוך , חקר דווקאהוא . שבא אחריו פיתח את המושג לכיוון אחר, קולמן

  .לאליטותכות הקבוצות שאינם משתיי

  . הנות מההון החברתיי גם בני קבוצות מעוט וקבוצות שוליים עשויים ל,לדעתו

ביצירת ההון החברתי והדתית יחסי הקרבה המשפחתית חשוב להדגיש את , על פי גישה זו

  .  של הקבוצה

ן  בכך שהוא מתייחס להו,  של בורדייהגישתו של קולמן מנוגדת לזו, כפי שניתן לראות

 בורדיהואילו ,  גם בקהילות החלשות להביא להצלחה שעשוי,ככוח חיובי בעיקרוהחברתי 

  .של ההון החברתי" צד האפל"שם דגש על ה

  

 החברתימה שמוסיף למושג ההון ,  מכיוונם של מדעי המדינהנובעת של פוטנם זווית הראיה

  . ףרובד חשוב נוס

 הון , לדעתו. ה חשיבות רבה ישנ,הון החברתי בחברה אזרחית דמוקרטיתל  כיעןופוטנם ט

בהון החברתי גורם חשוב הוא רואה , קרי. civic virtue-חברתי קשור באופן הדוק עם ה

  : גה ראשונה בחיי החברה וזאת מכמה סיבותממדר

 בתוכו יחסי אמון הוא כולל, ים לפתור עימותים בצורה קלה יותרר לאזרחשהון חברתי מאפ

 משום שהוא, ה לאזרחות טובה יותרמביאאשר , קהילתיתומקל על התפתחות והכרה הדדית 

 . מבטא את הקשרים שקיימים בין כל אזרחי החברה וחושף את התלות של כולם בכולם

 כידוע לאנשים בעלי קשרים –ון חברתי עוזר ברמה פסיכולוגיה אישית ה, בנוסף לכך

 .בחיים השונים חברתיים ענפים קל יותר להתמודד עם המשברים 

 ,לא רק,בשונה מקודמיו מדגיש את חשיבות ההון החברתי , פוטנם, ניתן לראותכפי ש

  . האינדיבידואלית של הפרטהאקזיסטנציאליתבהוויה במונחים של חיי החברה אלא 

  :וטנם חילק את ההון החברתי לשני סוגיםפ

: היחסים הקרובים המאפיין את )Bonding/Exclusive(ומדיר מלכדהראשון הון חברתי 

  . שכנים ידידים ו,י משפחהקרוב

לגיוס הזדהות ותמיכה אינטנסיבית שמחזקת את האדם חברתי מתאים של הון סוג זה 

  .הוא גם מחזק קבוצות הומוגניותכאשר , מבפנים



 יחסים רחוקים ןמאפיי" )Bridging/Inclusive (ומכליל מאחדהון חברתי , לעומת זאת

 זה טוב להשגת מטרות חיצוניות ולהעברת  סוג. 'עמיתים לעבודה וכו,  מכריםןבי: יותר

  . כולל מגוון הטרוגני של בני מעמדות שוניםהוא , מידע

ברתי מלכד ומדיר לבין מאחד ומכליל אינה כי האבחנה בין הון חפוטנם מציין ,  יחד עם זאת

במינונים , בפועל רשתות חברתיות מתאפיינות על פי רוב בשני המימדים, דיכוטומית

  .משתנים

, התמעט הלך ו90- כי ההון החברתי של ארצות הברית בשנות הפוטנם ו הראה בספר

  :כמה מאפייניםהיו בהשינויים המשמעותיים ו

ירידה בפעילויות פנאי שקשורות באינטראקציה , ירידה במעורבות פוליטית ואזרחיתחלה 

ידה  קרי קשרים חברתיים בלתי פורמאליים ועלייה בסבלנות הייתה מלווה ביראישית-בין

  .באמון הדדי

 הון חברתי יותה בעלת תלויים בההקהיל הפרט בתוך ה כי הרבה צדדים בחייהפוטנם מרא

  :פותחמ

 אימון והכרה הדדית בשכונה ובבית , של נורמות–מערכת ההון החברתי , התפתחות הילדים

שמירה על מרחבים , כמו כן. הילדים ועמוקה על חיובית להשפיע בצורה עשויההספר 

הון  - בנוסף שגשוג כלכלי .מובילה להורדה באחוזי הפשיעה, וחים ונקייםים בטציבורי

וכמובן ' וכןקדם בעבודה תלה, למצוא תעסוקה, כלכליותעיות חברתי עוזר להתגבר על ב

 . תבריאות קהילתי

. ת החברתיות שנצברות להון חברתי פוטנם מציין את הסכנות של הרשתו,יחד עם זאת

לכפות על הפרט את מערכת , כלומר. יות גם צרים וכפייתייםעלולים לה, רשתות אלה

לכן בפיתוח ההון החברתי יש לשים דגש על קבלת השוני . היחסים שבה הוא אינו מעוניין

  .וסובלנות

  

  .כי הוא שם דגש גדול מדי על התאחדויות לוקאליות, מבקריו של פוטנם טענו

פחות ,  מסויםיר עם מקום גיאוגרפהון חברתי קשו, לדעתם  לאור ההתפתחות הטכנולוגית

  .לוקליזציה של ההון החברתי ולא באיבודו- זאת אומרת מדובר ברה–מאשר בעבר 

  .פועלות על פי דגם ניהולי ולא גיוס המוני,  נטען גם כי התארגנויות חברתיות מודרניות

  

    

  

  

סקים החוקרים העו.  קיבל אפליקציות גם בחקר ארגונים ומערכות"הון החברתי"מושג 

מצב המחקר בעבר שיאפיינה את , תהמכאניבתהליכים ארגוניים נוטים להתנער מהגישה 

   .ציה של ההון החברתיפולאמץ את הקונצ



פיזי או ה לצד צבירת ההון –מטרות הארגון מ אחת החברתי הינזו צבירת הון גישה לפי 

  :מתבטאות בהיבטים הבאיםהטבות של ההון החברתי עבור הארגון . הכלכלי

שמירה על כוח האדם מה ,  בעקבות יחסי האמון–יותר חלק ומהיר  ידע תהליך העברת

שיתוף פעולה פורה גיוס ואימון כוח אדם חדש וב להוריד את העלויות שקשורות  גםשעוזר

  .יותר בעקבות היציבות הארגונית והבנה הדדית גדולה יותר


