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 פעילות ביקורתית כמסלול למוביליות חברתית בקרב צעירים מודרים

 

צעירים מקבוצות אוכלוסייה מודרות נאלצים להתמודד עם מחסומים הפוגעים במוביליות החברתית 

להגיע אלה פוגעים ביכולתם של צעירים  םתרבותיות ואיומים על זהות-שלהם. המגבלות החברתיות

עשויה  תביקורתי תודעה. שלהם פוגעים במוביליות החברתיתכן ולפתח קריירה ו םלמעורבות בלימודי

מחסומים בדרך למוביליות חברתית. תודעה  להתמודדות מוצלחת עםשיסייע  ,לשמש כנכס התפתחותי

הוא בעל  , כאשר זה האחרוןמעשית רפלקציה, מוטיבציה ופעילות :ביקורתית כוללת מספר רכיבים, כמו

 מבטא את המחויבות לשינוי.ו חשיבות מכרעת

שוויון -או קבוצתית לשינוי חברתי. התנגדות הצעירים לאי פרטניתפעילות ביקורתית מוגדרת כפעילות 

כגון הפגנת משותפת, באמצעות פעילות  ,דומיננטיהמצד הנרטיב התרבותי חברתי ולאיום על זהותם 

 פעילות ביקורתית. סוג שלמהווה  ,ארגוני צדק חברתיהשתתפות בפעילות מחאה או 

תפיסת הפסיכולוגיה התעסוקתית מדגישה את הקשר האינטגרלי בין החוויות במקום התעסוקה לחוויות 

 ,ניתן להניחואת ההשפעה של גורמים תרבותיים, חברתיים ופוליטיים על מקומות העבודה.  צה לומחוש

תפיסה התפתחות בעולם התעסוקה. לקשר לפיתוח קריירה ו יש כי גם לפיתוח תודעה ביקורתית

תפיסה )בין היתר,  כזהקיום קשר  המצביעים על ,מחקרים אמפירייםמגם מקבלת אישור תיאורטית זו 

בניות, כמו הדרה לחיי העבודה(, למרות המגבלות המ ביחסבנות ציפיות גבוהות לצעירים מסייעת ל זו

אלא  ,לא רק בחיי החברה רבותועתח מלצעירים לפ תסייעמתית מצמים. פעילות ביקורמשאבים מצוו

ביליות מקומות עבודה, מה שיגרום בסופו של דבר להעלאת המובתי ספר וגם במוסדות רשמיים, כמו 

ות להביא יכי פעילות מעשית לשינוי המגבלות החברתיות עשו ,החברתית. התפיסה התיאורטית גורסת

פיתוח קריירה, להעלות הערכה עצמית ומתן סביב המגבלות ללקדם את היכולת לנהל משא  ,העצמהל

 למרות המכשולים המבניים. הולסייע לצעירים מודרים להתקדם בעולם התעסוק

. להישגים תעסוקתייםוקריירה בתחום הפיות יבחן את הקשר בין פעילות ביקורתית לצ מתוארהמחקר ה

רומה לפעילות גנות או בעצרת מחאה, תפהשתתפות בהכללו נבדקו שביקורתית הפעילות צורות ה

בדבר קיום קשר בין הפעילות  הבארגון פוליטי. המחקר אישר את ההנח שתתפותהוחברתית ופוליטית 

בוגר. ממצא  שגים בתחום התעסוקתי בגיליקריירה ולההורתית של בני נוער לציפיותיהם בתחום קהבי

תן סביב כינון מו ול משאהלות ביקורתית לנייזה מצביע על החשיבות של השתתפות הנוער המודר בפע

מה שמסייע להם להשיג , מגבלות חברתיותעם להתמודד ו ץ הסביבהחוד בלמיכולת לעה שיפורו הזהות

-בקרב צעירים ממעמד סוציואך ורק אושרו במלואם  כי הקשרים הנ"ל ,גישדחברתית. יש לה מוביליות

של פיתוח במיוחד  גבוההעל הרלוונטיות ה המצביע . עובדה זוהשייכים למיעוט אתני ,אקונומי נמוך

 תודעה ביקורתית דווקא בקרב בני נוער מודרים.

כוללות התמודדות הבפעילויות  יםי נוער מודרנות של מעורבות בבעל החשיגם ממצאי המחקר מצביעים 

לקדם את בני הנוער  העשוי צדק,-, ולא טשטוש של איזאתכשוויון חברתי. דווקא פעילות -ישירה עם אי

כי על המורים בבתי  ,ם. פירוש הדברהירה ולהעלות את המוביליות החברתית שלגם בתחום הקרי

בלתי פורמלי לקחת את האתגר ולהתייחס בצורה ישירה החינוך המסגרות בהספר ועל המחנכים 
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ות תחלהתפ יתרמוהם  דרך זאת. בפערים חברתייםלותרבותי, להדרה ו אתני ,שוויון כלכלי-לנושאי אי

 בהמשך התעסוקההשכלה והומי חלהצלחתם בת יביאו וגם אזרחותטיפוח לוהאישית של בני הנוער 
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