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 :ممخصال

المحور االساسي والركيزة الرئيسية التي تعتمد عمييا  د طالب المدارسالمبحث االوؿ يع  
واالجتماعية وعمى رأسيا عمـ االجتماع باعتبارىـ القوة المنتجة، لذا اىتمت العمـو االنسانية الدوؿ 

وتعد  وعمـ النفس والخدمة االجتماعية عمى وجو الخصوص بدراسة الشباب واتجاىاتيـ ومشكالتيـ.
الخدمة االجتماعية المدرسية فرعًا مف فروع الخدمة االجتماعية ليا دور فاعؿ في تنشيط العممية 

ومساعدات واحتياجات لمطمبة الذيف ىـ بحاجة إلى  التربوية والتعميمية مف خالؿ ما تقدمو مف خدمات
، والمدرسة لـ تعد مؤسسة تعميمية تمقينيو بؿ ىي مؤسسة تربوية تنشئيو تنمي السموؾ ىذه الخدمات

وعف  .راس الماؿ االجتماعي المدارس الثانويةواقع جاءت مشكمة الدراسة لتحديد  االنساني االيجابي.
مقترحات الوتحديد. الثانوية  المدارسالتي تواجييا  والتحديات وقاتالمعالتعرؼ عمى اىداؼ الدراسة 

وعف اىمية الدراسة أف الخدمة االجتماعية في المؤسسات  .التي يمكف الحد مف ىذه التحديات 
بشكؿ خاص ووظائفيا تسيـ في تكويف شخصية الطالب مف  الثانوية التعميمة بشكؿ عاـ والمدارس
المبحث الثاني نوع الدراسة وصفية  لتزاـ بالقوانيف وقيـ ومعاير المجتمع.حيث التعاوف والتفاعؿ واال

المدارس الثانوية ومعوقات رأس الماؿ االجتماعي ما يتعمؽ بنسؽ ادارة المدرسة،  ف واقععتحميمية 
الطالب ،اولياء امور الطالب، االخصائي االجتماعي) المرشد التربوي( وما يتعمؽ بالمجتمع ، 

 النفسية الجوانب واىماؿ الدراسي المنيج انياء عمى المدرسة تعمؿ ادارة الدراسة الى النتائج،توصمت 
 بناء عف عزليا تسيـ في الوقت وازدواجية المدرسة ، ضيؽأف النشاطات اال صفية و  واالجتماعية

 تسيـ مظاىر، الطمبة بيف وجود مشكالت سموكية، وضعؼ في التسامح،  بالتفاعؿ تتسـ عالقات
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 عائقاً  المجتمع جانب مف المدارس بعض في الثقػة غياب، التسامح يفقد وتعاظـ خطر الكراىية النزوح
 .، افتقار المدرسة الى ورش عمؿ تتيح التفاعؿ المستمر بيف المجتمع المدرسيمعيا  التواصؿ في

 (راس الماؿ االجتماعي، المدارس الثانوية، الواقع ،التحديات)الكممات المفتاحية: 

Social capital in secondary schools: reality and challenges (analytical 

study) 

Abdullah Hussein Hamad Amaom. 

master's, social work, assistant teacher, Education in Kirkuk 

Governorate. 

Prof. Dr. Afrah Jassim Muhammad/ Majoring in Sociology/ Social 

Work/ University of Baghdad/ College of Arts. 

Abstract: 

The first topic is that school students are the main axis and the main 

pillar on which countries depend as they are the productive force. Therefore, 

the humanities and social sciences, especially sociology, psychology and 

social service, have been interested in studying young people, their trends 

and problems. 

School social work is a branch of social service that has an active role 

in activating the educational process through the services, assistance and 

needs it provides to students who need these services. 

The problem of the study came to determine the reality of social 

capital in secondary schools. And the objectives of the study to identify the 

obstacles and challenges faced by secondary schools and identify. 

Suggestions that can reduce these challenges. And the importance of the 

study is that social work in educational institutions in general and secondary 

schools in particular, and its functions contribute to the formation of students’ 

personality in terms of cooperation, interaction, commitment to laws, values 

and standards of society. 

The second topic: The type of study is descriptive and analytical 

about the reality of secondary schools and the obstacles of social capital, with 

regard to the management system of the school, students, parents of students, 

the social specialist (educational counselor) and what is related to society. 

The study reached the results, the school administration is working to end the 

curriculum and neglect aspects Psychological and social activities and that 

extracurricular activities, lack of time and school duplication contribute to 
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isolating it from building relationships characterized by interaction, the 

presence of behavioral problems, and weak tolerance among student. 

Keywords: (social capital ,secondary schools, reality, Challenges). 

 مقدمة:
أوؿ مف استخدـ رأس الماؿ االجتماعي  John Deweyيعد جوف دوى  

ورغـ ذلؾ لـ يحدد 9899في المدرسة والمجتمع، عاـ  Mainstreamكاتجاه عاـ
مفيوما لو. حيث ركز عمى االتصاؿ لمتعبير عف رأس الماؿ االجتماعي واستخدامو مف 
دارة الصراع، حيث ركز ىذا  خالؿ تغير المعمومات وتحديد المشكالت ومواجيتيا وا 

 .قات االنسانيةالمفيـو عمى كيفية تنمية وتطوير عالقات الثقة وكيفية تنمية العال

يعتبر رأس الماؿ االجتماعي اجتماعيا، متأصؿ في العالقات  
االجتماعية ويعمؿ عمى تسييميا وغالًبا ما تـ استخداـ مفيوـ رأس الماؿ االجتماعي 
عمى مر السنيف كمفيوـ نظري وتوضيحي لمراعاة التسمسؿ اليرمي االجتماعي وعدـ 

 .a few) يعدومستويات المشاركة المدنية اإليجابية و المساواة في المجتمعات الطبقية ، 

L.J Hanifan  المؤلؼ األوؿ الذي يعّرؼ المفيوـ: عمى أنو 9996ج. ىنيفاف )
"حسف النية، الزمالة، التعاطؼ المتبادؿ، والتماسؾ االجتماعي بيف مجموعة مف األفراد 

 والعائالت الذيف يشكموف وحدة اجتماعية."

ور االساسي والركيزة الرئيسية التي تعتمد عمييا يعتبر الشباب المح  
المجتمعات باعتبارىـ القوة المنتجة، لذا اىتمت العموـ االنسانية واالجتماعية وعمى 
رأسيا عمـ االجتماع وعمـ النفس والخدمة االجتماعية عمى وجو الخصوص بدراسة 

ا دور فاعؿ في و الخدمة االجتماعية المدرسية لي، الشباب واتجاىاتيـ ومشكالتيـ
تنشيط العممية التربوية والتعميمية مف خالؿ ما تقدمو مف خدمات ومساعدات 

 واحتياجات لمطمبة الذيف ىـ بحاجة إلى ىذه الخدمات.
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تعتبر المدرسة اىـ مؤسسة تربوية تقدـ لمطالب البرامج التعميمية بصوره  
التي تخمؽ منيـ مواطنيف منظمو ويتـ فييا اعداد الطالب وتشكيميـ بالصورة المثمى 

صالحيف حيث يتـ فييا االعداد العممي والفني لمحياة العممية واعدادىـ لمتفاعؿ الصحيح 
مع المجتمع والتوافؽ معو، ويتعمـ ادوار اجتماعيو جديده فيتعمـ الحقوؽ والواجبات 

 ط.وضبط االنفعاالت والتوفيؽ بيف حاجاتو وحاجات الغير كما يتعمـ التعاوف واالنضبا

في  رأس الماؿ االجتماعي لذا جاءت ىذه الدراسة في التعرؼ عمى  
 .مواجيتيا ومقترحات معوقاتالو والتحديات  واقعال المدارس الثانوية

 المبحث االول
 (Study Elements)عناصر الدراسة 

 (Study Problem) أوال : مشكمة الدراسة :
قدمو مف كشؼ ألسباب تعممية البد اف ترتكز عمى ما يمكف أف الدراسة ال

المراد معالجتيا،  دراسةالمشكمة مواجيتيا وىذا يجعؿ مف عممية اختيار مشكمة ال
مكانياتو  مسؤولية أخالقية وعممية تقع عمى عاتؽ الباحث الذي يوجو كؿ طاقاتو وا 

المدارس العممية والفكرية لبحث أكثر المشاكالت أىمية والتي تقؼ حائاًل دونما تحقيؽ 
 موحاتيا وغاياتيا االجتماعية . لبعض مف ط

ظواىر معقدة ومناخ جديد يفرض عمية تحديات تتطمب منو ب مرالعراؽ يأف 
العمؿ الجاد ومف ىذه التحديات انفتاح المجتمعات ماديًا ومعنويًا عمى العالـ، شكؿ 
تفاعؿ معموماتي مما اثر في عناصر الثقافة العراقية وبناء الشخصية وتيديد اليوية 
العراقية واكثر المتأثريف ىـ الشباب في المؤسسات التربوية والتعممية، لذا البد مف 

 ودورىا العالجي والوقائي والتنموي.  المدرسية التركيز عمى الخدمة االجتماعية
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أف الخدمة االجتماعية بعيدة نسبيًا عف اداء وظائفيا وادوارىا  اقع االمرفي و و 
لصورة التقميدية لمخدمة االجتماعية حيث ما زالت ، كما أف االمدرسي في المجتمع 

تعاني صعوبات كثيرة وتواجو تحديات كبيرة ، وقد يكوف التحدي الرئيسي في ىذا 
، ككؿ  الصدد ىو المكانة التي تحظى بيا الخدمة االجتماعية في المجتمع العراقي

ديمية المختصة وماىي الخدمة االجتماعية ومجاليا المعرفي السيما في المؤسسات االكا
 ما جعميا تابع لتخصصات عممية في ىذا الحقؿ المعرفي او ذاؾ.

يتطمب مف ممارسييا أف يكوف لدييـ قدر كبير مف المعارؼ وتأسيا عمى ذلؾ 
ومعرفة خاصة في المعرفي في الخدمة االجتماعية  ثالمتصمة بتراوالميارات العامة 

يصبحوا مؤثريف ولدييـ القدرة عمى احداث السموؾ االنساني والتدخؿ االجتماعي حتى 
 التغير االيجابي لألفراد ومنيـ الطالب في كافة المستويات التعميمية

ومعالجتيا ىي في غاية االىمية،  تقديمياالمشكمة التي تقوـ الدراسة بوتعد   
لتبيف طبيعة المشاكؿ التي تواجييا المؤسسات التعميمة بجميع مستوياتيا، ذلؾ بالوقوؼ 

وصواًل لمحاضر،  رأس الماؿ االجتماعي في المدارس الثانويةمى الواقع مف خالؿ تقيـ ع
 عف طريؽ تشخيص االيجابيات وتطويرىا و التخطيط لمسمبيات والحد منيا.

رأس الماؿ  وفي ضوء ما سبؽ والواقع المشاىد يمكف تحديد مشكمة الدراسة "
 ت.االجتماعي في المدارس الثانوية الواقع والتحديا

 (Study Goals)ثانيًا: أهداف الدراسة 

 . المدارس الثانوية فيرأس الماؿ االجتماعي التعرؼ عمى واقع  .9

 . المدارس الثانوية فيرأس الماؿ االجتماعي تحديد معوقات  .2
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المدارس تكويف رأس الماؿ االجتماعي في  لمواجية تحديات مقترحاتالتوصؿ الى   .3
 .الثانوية

 (Study Importance) ثالثًا: أهمية الدراسة:

 اجتماعي والصحة االجتماعية مف اجؿ بناء راسمؤسسات التربية والتعميـ  اىتماـ .9
 معرفي. و 

وتشخيص راس الماؿ االجتماعي في المدارس الثانوية لتحديد معوقات  اسةالدر تسعى   .2
 االيجابيات والسمبيات ووضع الخطط والمقترحات لتنمية االيجابيات والحد مف السمبيات. 

التحديات ُتسيـ ىذه الدراسة في اطالع القائميف في وزارتي التربية والتعميـ عمى  .3
 والعمؿ عمى مواجيتيا. المدارس الثانويةالمعوقات التي تواجو و 

فيما تقدمة مف خدمات التربية والتعميـ والتنشئة االجتماعية ودور الخدمة المدارس  أىمية .4
 والمعرفياالجتماعية في مواجية المشكالت التي تعوؽ تنمية راس الماؿ االجتماعي 

 .لمطالب 
 (Study questions) رابعًا : تساؤالت الدراسة:

 ؟ المدارس الثانويةفي رأس الماؿ االجتماعي  ما ىو واقع .9
 ؟  المدارس الثانويةتكويف رأس الماؿ االجتماعي في  المعوقات التي تعيؽالتحديات و  ما .2
المدرسية ودورىا في تكويف رأس الماؿ  الخدمة االجتماعية تطوير ما ىي مقترحات .3

 ؟المدارس الثانوية في االجتماعي
 خامسًا: مفاهيم الدراسة: 

ضروريا في البحث العممي يعتبر تحديد المفاىيـ والمصطمحات العممية امرا 
والتي يستعمميا الباحث لمتعبير عف افكاره ومعانيو مف اجؿ توصيميا 

 (.9) (.54، ص2196)الدليمي،لألخريف
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 : social capitalراس المال االجتماعي:  .1

يشير راس الماؿ االجتماعي الى الموارد الذاتية والمادية والمعنوية والرمزية التي 
يستعمميا الفرد في ممارساتو االجتماعية، كذلؾ الطريقة التي يستخدـ بيا الفرد موارده 

 .(2)(29-28، ص2197) ابو النصر،إيجابًا اـ سمبًا ربحًا اـ خسارة، صيانة اـ ىدرًا 

االنكميزية يشير مفيوـ االجتماعي بمعنى النزعة، محب لالختالط وفي المغة 
باآلخريف، حمو المعشر والقدرة االجتماعية عمى التعارؼ، واالعتمادية المتبادلة بيف 

 (3) (. Gmcise,208,p,531)االفراد

ويعرؼ بأنو: مجموعة مف الموارد المتأصمة في العالقات االجتماعية التي 
الجماعية المشتركة والتعاوف بيف الناس ومف ىنا يتضح أف راس الماؿ تسيؿ االعماؿ 

االجتماعي يستند الى االرتباط بالجماعة وشبكة العالقات االجتماعية والتساند 
االجتماعي، وبناء الثقة، والمقابمة بالمثؿ، والمساواة بيف المواطنيف التي تساعد عمى 

 .(4) (91ص ،2198)مصطفى،تكويف الجماعة الفرعية

كما يعرؼ بأنو محيط تحكمو الثقة والمعايير االجتماعية التي تركز عمى 
المعاممة بالمثؿ والقدرة عمى التيسير والتعاوف )مف خالؿ توليد بيئة جديرة بالثقة تؤدي 
الى تحقيؽ التزامات ذات مصداقية( وتمكيف العمؿ الجماعي بوجود المجتمع المدني 

 )نمية االقتصادية واالجتماعية وترسيخ القيـ الديمقراطية.والحكـ الرشيد والعمؿ عمى الت
(Putnam, R.D. with Leonardi,1993,p,163 (5) . 

ويقصد برأس الماؿ االجتماعي في ىذه الدراسة دور الخدمة االجتماعية ممثمة في 
االخصائي االجتماعي)المرشد التربوي( في تنمية العالقات االجتماعية وزيادة فعاليتيا 
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خالؿ التعاوف والثقة وااللتزاـ بالقيـ والمعايير االجتماعية، والمشاركة الجماعية، مف 
 والعمؿ الجماعي بيف طالب المدارس الثانوية.

 The Secondary schools:: المدارس الثانوية .2

الدراسة الثانوية ىي المرحمة التي تمي المرحمة االبتدائية )االساسية( وتسبؽ المرحمة 
 ( سنة. وتنظـ وفؽ مستوييف: 97-92الجامعية. وتغطي الفئة العمرية )

-92األوؿ الدراسة المتوسطة, وامد الدراسة فيو ثالث سنوات, ويغطي الفئة العمرية )
اسة الثانوية, فيو )المرحمة اإلعدادية ( التي ( سنة. اما المستوى الثاني مف الدر 94

( ومدة الدراسية فييا ثالث سنوات أيضا. وتكوف وظيفتيا 97-95تغطي الفئة العمرية )
اإلعداد لمحياة العممية, والدراسة الجامعية األولية. وينتيي كؿ مستوى مف ىذيف 

ية بعد اجتيازه المستوييف بشيادة تؤىؿ حامميا مواصمة الدراسة في المرحمة التال
االمتحانات العامة. كما يتفرع المستوى الثاني )اإلعدادي( الى فرعيف العممي واالدبي، 
وىذه المرحمة تخصصية تقدـ فييا دراسات اكاديمية في العموـ واإلنسانيات. لذلؾ فاف 
مفيوـ الدراسة الثانوية في العراؽ يشمؿ الدراسة)المتوسطة واإلعدادية( ونوع اخر مف 

عميـ اإلعدادي، ىو التعميـ الميني يدخمو مف انيى المرحمة المتوسطة، وامد الدراسة الت
فيو ثالث سنوات. وتتوزع الدراسة فييا إلى) الصناعي, الزراعي, والتجاري ( حيث يعد 
) الطالب لممينة, والدراسات الجامعية في المجاالت الصناعية, والزراعية, والتجارية

 (6).(945-944,ص2193االميري،
  :fact واقعة .3

يقصد بمصطمح الواقعة عمى كؿ ما يمكف وصفو بأنو حقيقة ومف الطبيعي اف 
نطمؽ كممة حقائؽ او وقائع عمى المواقؼ الحسية والفردية والوصفية والمالحظة 
المحيطة بنا أكثر مف إطالقنا ىذا المفيوـ عمى أحواؿ األمور المجردة واالجتماعية 
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وصؼ دوركيايـ الظواىر االجتماعية بأنيا وقائع او والعامة والسمبية وقد 
 .(7) (78، 2199)فيربوؿ،أشياء

فيشير الى أي شيء يوصؼ بصورة مؤكدة كشيء  reality الواقع :اما 
حقيقي، وىو تحميؿ لممستوى االجتماعي ويعطي أيضا" معدؿ عاـ لظواىر اجتماعية 

 (.8) (974,ص9979)عاطؼ،مختمفة

كؿ شيء حقيقي موجود وممموس لواقع ويقصد في الواقع في ىذه الدراسة  
رأس الماؿ االجتماعي في المدارس الثانوية ، والنظرة لما موجود في المجتمع وما ينبثؽ 
عف ظروؼ الحياة االجتماعية مف مشكالت وتحديات ، اي إف الواقع حالة فعمية تمثؿ 

تطمعاتيا المستقبمية في تكويف رأس ماؿ مدى تحقيؽ المدارس الثانوية ألىدافيا و 
اجتماعي يتمثؿ في الثقة والتعاوف والتفاعؿ بيف الطالب داخؿ المدرسة والمجتمع 

 المحيط.

 Challengesالتحديات  .4

أي تحدى تحدَّ ، وفعمو جمعو َتَحدّ و  اسـ يقصد بالتحديات مف الناحية المغوية 
عاَب قاوميا المعوقات ىي التحديات ، https://www.almaany.com (9)))الصِّ

Challenges  (91)وىي المشكالت المزعجة
plaguing problems..  المعوقات

"The obstacles" .عاقني يعوؽ مف فعؿ عاؽ المغوية الناحية مف بالمعوقات يقصد 
 الخير عف الناس تريث والتعويؽ عائقة، الواحد العوائؽ، وعاقتني اردت الذي الوجو عف
)ابف  صارؼ عنو فصرفؾ امرا اردت إذا وذلؾ واالعتياؽ، التعويؽ ومنو

 . (99)   (.279،ص9955منظور،
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اما اصطالحًا فتشير المعوقات الى وضع صعب يكتنفو شيئ مف الغموض 
يحوؿ دوف تحقيؽ االىداؼ بكفاية وفعالية، ويمكف النظر اليو عمى انيا المسبب لمفجوة 

الفعمي او عمى انيا االنحراؼ في االداء عف بيف مستوى االنجاز المتوقع واالنجاز 
  (92) (2246،ص2194)صالح،معيار محدد مسبقاً 

كما اف المعوقات متداخمة معا ومتشابكة ومف الصعب تحديدىا تحديدا دقيقا 
والفصؿ بينيما فصال قاطعا كذلؾ المعوقات تتميز بالنسبية بمعنى انيا تختمؼ 

واألفراد أيضًا، والمعوقات غير منفصمة أي أنيا باختالؼ المجتمعات واالزماف بؿ 
موجودة في سياؽ معيف وظروؼ اجتماعية واقتصادية وثقافية محددة اي اف المعوقات 

 . (93) (97،ص2116) الرفاعي،ال توجد مف فراغ

كؿ ما يعوؽ المدارس الثانوية في تحقيؽ ويقصد بالتحديات في ىذه الدراسة 
العالجية وما يعرقؿ دور االخصائي االجتماعي)المرشد اىدافيا الوقائية والتنموية و 

التربوي( في تنفيذ رسالة المدرسة التربوية والعممية واالخالقية في تكويف رأس الماؿ 
االجتماعي والذي يتجسد في وجود مناخ اجتماعي بيف الطالب داخؿ المدرسة يسوده 

 ة.يميا المدرسالثقة، والتعاوف، والتفاعؿ والمشاركة في االنشطة التي تق

 : االجراءات المنهجية لمدراسة:سادساً 

نوع الدراسة وصفية تشخيصية تعتمد عمى تحديد الظاىرة تحديد نوع و منهج الدراسة : 
المنيج اسموب او طريقة لمعمؿ ييدؼ الى تحقيؽ كما وكيفا بما يحقؽ المعرفة الكاممة، 

الموقؼ او المشكمة محؿ الدراسة او اىداؼ استراتيجية متعمقة بالموضوع او الظاىرة او 
المنيج مسيرة منظمة تبدأ مف نقطة الجيؿ  (.94)    (959، ص،2192)مكاوي،البحث

بالموضوع الى اإلحاطة بو، انو ليس مجرد ادوات لجمع البيانات وال فمسفة ذات 
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 (28-27،ص2192)حافظ،مضموف معرفي بؿ ىو مركب متجانس العناصر
وعمية فأف الدراسة تعتمد عمى منيج المسح االجتماعي ىو االفضؿ والمناسب ..(95)

عف لمباحثيف االجتماعييف الذيف يعتمدوف عمى جمع البيانات االصمية مف المجتمع 
اجرى . (96) ( Earl Babbie,2002,p240)طريؽ المالحظة البسيطة والمباشرة

التربويوف ومف اختصاصات االرشاد الباحث عدة مقابالت مع البعض مف المرشدوف 
 التربوي وعمـ االجتماع والخدمة االجتماعي.

 المبحث الثاني
ومقترحات لمواجهة التحديات والمعوقات من تحديات تنمية رأس المال االجتماعي 

 في المدارس الثانويةمنظور الخدمة االجتماعية 
تواجو االفراد والجماعات والمجتمعات بعض المواقؼ أو المشكالت التي 
تتطمب التخطيط إِليجاد حموؿ ليا، وتختمؼ ىذه المعوقات والتحديات والمشكالت حسب 
درجة التعقيد وكمما كاف الفرد عمى دراية ووعي بالمشكمة ولديو خبرات لمواجيتيا كمما 

 اصبح قادرا عمى التغمب. 

وتعد المدارس احد مصادر تكويف رأس الماؿ االجتماعي لما لو مف اىمية 
كبيرة اذ يؤدي مجموعة وظائؼ رئيسة ومنيا الوظيفة االجتماعية وىي تعزيز المعايير 
االجتماعية والعالقات االنسانية الطيبة، والوظيفة االقتصادية عبر تحقيؽ اقتصاد 

ميـ، والوظيفة السياسية التي تتجسد في المجتمع المعرفة والقدرة التنافسية لمخرجات التع
المدني والديمقراطية التي تحقؽ العدالة االجتماعية بحيث ال توجد فئات مستبعدة عف 

اال انو ىنالؾ مجموعة معوقات في تنمية مكونات رأس  التعميـ والصحة والخدمات.
سامح، التبادلية، )الثقة، التعاوف، الت وىي الماؿ االجتماعي في المدارس الثانوية
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االلتزاـ، التطوع والقيـ المدنية، التعميـ، المشاركة( وىي معوقات متصمة بعدة انساؽ 
  كاالتي:و 

  :المعوقات المتعمقة بنسق ادارة المدرسة اواًل: 

شيدت السنوات االخيرة نموذجًا جديدًا في اإلدارة المدرسية فمـ تعد مجرد تسيير   
يًا ولـ يعد ىدؼ مدير المدرسة المحافظة عمى النظاـ وفقًا شؤوف المدرسة روتينيًا عاد

لجدوؿ الدروس، بؿ تحوؿ الى بؤرة االىتماـ وىو الطالب بتوفير كؿ الظروؼ 
واإلمكانيات التي قد تساعد عمى توجيو نموه العقمي والبدني والروحي وتحقيؽ االىداؼ 

 التربوية واالجتماعية.

اذ إف المؤسسة التعميمية المتمثمة بالمدرسة تقوـ بدور أوسع بكثير مف مجرد تعميـ   
الطالب ، اذ قد تساىـ في الصالح العاـ لممجتمعات مف خالؿ بناء رأس الماؿ 
 االجتماعي الذي ىو مفيد جًدا لفعالية المدرسة والحفاظ عميو أمر ضروري

  .(97) (6-4،ص2121)محمد،

لمؤشرات التي تعمؿ عمى التحقؽ مف فعالية المدرسة وىنالؾ الكثير مف ا
وامتالكيا لرأس ماؿ اجتماعي يعمؿ عمى تنمية اداء وميارات الطمبة وقدرتيـ عمى 
االنجاز وحمايتيـ مف الوقوع في الكثير مف المشكالت التي قد تؤثر عمى امف وسالمة 

ىذه المؤشرات ومنيا المجتمع ،وقد اشارت العديد مف الدراسات في مجاؿ التعميـ عمى 
. الموسومة )مفيـو فعالية المدرسة ونماذج التقويـ 9991(  دراسة )ييف. تشوف تشنغ

نموذج  :ىي المدرسي: منظور ديناميكي( اذ حدد نماذج لمتأكد مف فعالية المدرسة و 
نموذج عدـ الفعالية  اليدؼ عمى انيا إنجاز األىداؼ المحددة زمنيًا وقابؿ لمقياس.

شاكؿ( نموذج إدخاؿ الموارد: تسيؿ تحقيؽ أىداؼ المدرسة المتنوعة وتوفير )غياب الم
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نموذج الرضا : ويشير لدرجة وقدرة المدرسة عمى تمبية ، جودة الخدمات التعميمية
نموذج إدارة الجودة  يحدد فعالية اعتراؼ المجتمع، . نموذج الشرعية المجتمع احتياجات

 Yin. Cheon))ت ومخرجاتالمدرسة كمجموعة مف العناصر في مدخال

Cheng,1990,p47-61
 (98) . 

 لذا فاف انعداميا داخؿ المؤسسة التعميمية المتمثمة بالمدرسة قد تعمؿ عمى
ضعؼ او انعداـ رأس الماؿ االجتماعي المدرسي، وىو مؤشر عمى وجود معوقات قد 

 تتعمؽ بإدارة المدرسة . 

المنياج الدراسي دوف التركيز كما اف تركيز ادارة المدرسة عمى ضرورة انياء 
عمى الجوانب النفسية واالجتماعية والتنموية لمطالب واالفتقار الى الوسائؿ التعميمية 
وندرة النشاط المدرسي المصاحب لممنيج يعمؿ عمى انعداـ الثقة بالمدرسة كوسيمة 

 . (99) (2191،79) ىالؿ واخروف،فاعمة لتوليد رأس الماؿ االجتماعي

المدرسة االنتقائي او عدـ االلتزاـ فيما يتعمؽ بتعميـ القيـ المدنية اسموب ادارة 
واالعماؿ التطوعية وممارستيا كسموؾ معتاد عف طريؽ مشاركة الطالب في االنشطة 
الالصفية والمشاركة في شؤف المجتمع واعتماد التنشئة االجتماعية التي تعزز القيـ 

 Catalina)) جتماعية والتسامح تجاه االخريفالديمقراطية واحتراـ القانوف والمعايير اال

Holguin,201,p90  (21). 

عدـ ، مرتبط بلذا فاف ضعؼ العالقات االجتماعية والتفاعؿ داخؿ المدرسة
توافر النشاطات الالصفية قد تمثؿ احد المعوقات لبناء رأس الماؿ االجتماعي داخؿ 

  .المدرسة
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الطالب و تنمي لدييـ ميارات عديده، تمعب األنشطة أدوارًا ىامة في تكويف 
وترفع مف كفاءاتيـ إف تـ توظيفيا ومارستيا عمى أكمؿ وجو ممكف، حيث انيا تزيؿ 
الممؿ الناتج لدى الطمبة مف األساليب التقميدية في التدريس والتي تعتمد عمى التمقيف 

التجريب و والحفظ، فالطالب الذي يتعمـ عف طريؽ األنشطة يعود نفسو عمى المقارنة و 
 لمتفكير بعمؽ ما يمكنو مف استخداـ ىذه الطريقة في حياتيـ اليومية

 .(29)(97،ص2197مباركي،)

امتالؾ الثقة الشخصية فقط دوف باذ يتـ التعبير عف رأس الماؿ االجتماعي    
الرغبة في االنخراط في التواصؿ والمساعدة المتبادلة واالمتيازات ال يعني حًقا رأس ماؿ 

  Andrey (Vadimovich,2018,p3)اجتماعي متطور
 (22). 

ضعؼ دور المدرسة في بناء عالقة تشاركية ذات نيج شامؿ يشارؾ فيو 
الطالب ، وفريؽ العمؿ المدرسي وأولياء األمور والمجتمع باالتفاؽ عمى رسالة قوية 

وجعؿ واضحة، اف العنؼ ، والتنمر وعدـ التسامح غير مقبوؿ في البيئة المدرسية، 
 Stopping))الطالب شركاء في منع العنؼ وتعزيز السموؾ البناء مف خالؿ التواصؿ

Violence in Schools,2009,p15-18 
ٍومف بيف معوقات رأس الماؿ  . (23)

االجتماعي في المدارس الثانوية الضعؼ في المساواة بيف الفئات االجتماعية خصوصا 
الدخؿ المحدود يمتحقوف في المدارس في المدارس الخاصة واغمب الطالب مف ذوي 

العامة او المدارس المينية كما اف الزيادة في حجـ المدرسة وارتفاع كثافو الطالب يؤثر 
عمى مقدار الخدمات التي تقدـ لمطمبة والمشاركة في األنشطة الالصفية التي تنمي رأس 

 .Jennifer L, Lowman,2014,p32-33  (24)))الماؿ االجتماعي
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في فتح مدارس حكومية عمى اسس عرقية تتبنى اتجاىات تغريبيو  يتضح ذلؾ
تضعؼ الوالء واالنتماء وتدعميا بقوة احزاب او جماعات تعمؿ عمى تجميع المعمميف 
مف اىؿ الخبرة والكفاءة في ىذه المدارس بالرغـ مف عدد الطالب القميؿ بالمقارنة 

 .بالمدارس الحكومية العامة

ما يتعمؽ ومنصات التعميـ  ،ضيؼ معوقات اخرىوجاءت جائحة كورونا لت 
الكتروني وغياب التفاعمية بيف الطالب والمدرسيف، وعدـ إعداد المدّرسيف لمتعميـ عف 

 بعد.

لذا يعد رأس الماؿ االجتماعي كأحد الموارد الرئيسية لتحسيف جودة العممية    
كؿ فعاؿ في التعميمية التي تساعد كؿ مف الطالب والمدرسيف عمى التواصؿ بش

التواصؿ المناسب والذي يتجمى في تحقيؽ درجة معينة مف الثقة والتفاعؿ والتعاوف 
والعالقات االجتماعية واالستعداد لتزويد بعضنا البعض بالمساعدة المتبادلة في مجاؿ 

 األنشطة التعميمية والالمنيجية.

  المعوقات المتعمقة بنسق الطالب: ثانيًا: 

بمؤشرات منيا درجة العناية بالموارد البشرية التي تمتمكيا يقاس تقدـ الدوؿ 
ومنيـ الطالب الذيف يتمقوف التعميـ في المدارس والمعاىد والجامعات، اذ تكمف اىمية 
رعاية ىذه الفئة في تقديـ الخدمات التعميمية وتوفير االنشطة التي تمبي الحاجات 

حية ليـ النيـ نصؼ الحاضر وكؿ النفسية والعقمية واالجتماعية والجسمية والتروي
وتعد قيمة رأس الماؿ االجتماعي في العممية التربوية اكثر كفاءة بفضؿ  المستقبؿ.

اقامة عالقات ايجابية بيف االفراد والجماعات بيف الطالب والمدرسييف وتركيزىـ عمى 
  .(25) ( Andrey Petrovich,op,cit,p,2)مستوى عاؿ مف الثقة واالحتراـ المتبادليف
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كما تعد المشكالت السموكية بيف الطمبة في الصفوؼ في المدارس الثانوية مف 
المشكالت التي تعيؽ تكويف رأس ماؿ اجتماعي مدرسي ألنيا يمكف أف تعيؽ تنمية 

 الميارات المعرفية حيث تؤثر المشكالت السموكية عمى مستوى االنجاز لمطمبة .

لقاء الموـ عمى اآلخريف في   اف انتياؾ قواعد الفصؿ ، والتغيب عف المدرسة ، وا 
المشكالت ، والسموؾ غير المسؤوؿ ، وتدمير الممتمكات وغيرىا مف السموكيات غير 
المالئمة التي قد يمارسيا الطمبة في المدارس الثانوية والتي قد تعمؿ عمى ضعؼ 

ات المتعمقة بالطالب قد يؤدي االكتئاب والقمؽ االنجاز التعميمي لمطالب ومف المعوق
وجود  والسموؾ االنعزالي أيًضا إلى تقميؿ مشاركة الطمبة في أنشطة الفصؿ الدراسي،

اعاقة لدى الطالب قد تمنعو مف المشاركة في االنشطة التي تقوـ بيا المدرسة، الحالة 
الحالة االجتماعية  النفسية مثؿ: الخجؿ والرىبة والخوؼ مف التفاعؿ مع اآلخريف،

واالقتصادية لبعض الطالب قد تضطرىـ لمعمؿ َأثناء الدراسة مما يؤثر عمى مشاركتيـ 
 . (26)   (984،ص2193)ابو النصر،في األنشطة والتواصؿ مع الزمالء

كما توجد إشكالية أخرى في ظؿ جائحة كورونا تتعّمؽ بالطالب وتواصميـ إلكترونيا  
في النظر أو السمع، إذ لـ يتـ توفير حؿ تقني يتيح ليـ  وخاصة الذيف يعانوف مشاكؿ

 .التواصؿ مع المدرسيف واالستفادة مف التعميـ عف بعد

كما اف ضعؼ التحصيؿ الدراسي لمطمبة او الرسوب قد يعزز العزلة االجتماعية  
وضعؼ االداء وكراىية مجتمع المدرسة ،حيث وصمة التأخر بالصؼ بأنو متعمـ 

التحصيؿ مما قد يؤدي إلى االنسحاب االجتماعي ،كما اف بطيء أو منخفض 
المتأخريف مف طالب التعميـ الثانوي يواجيوف صعوبات في إعادة بناء شبكتيـ 

JannickDement1,2014,p4-5))االجتماعية وتفاعميـ وثقتيـ
 (27).  
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بعض الطالب يكونوف جماعات غير ممتزمة بمعايير المجتمع داخؿ المدرسة  
اؿ شغب حيث يروف في ذلؾ تعبير عف انفسيـ وفي ىذه الحالة تكوف وتقوـ بأعم

اىداؼ سمبية وىذا قد يحدث بيف اي مجموعة مف العامميف داخؿ المدرسة تكوف لدييـ 
ميوؿ عدائية تجاه االدارة التي ترأسيـ او تجاه اي مف زمالئيـ وىذا قد يقمؿ مف فرص 

 . (28) (519ص،2194)حوالة، االبداع واالبتكار داخؿ المدرسة

اذ اف عدـ انضباط الطمبة وتمردىـ مف المشكالت التي قد تواجو المدارس الثانوية ،   
وقد يؤثر ىذا السموؾ في العديد مف المشكالت واآلثار السمبية اذ اف التعامؿ مع الطمبة 
المشاغبيف قد يسبب مستوى عاؿ مف التوتر واإلرىاؽ لممدرسيف ولألخصائييف 

ات ىذا السموؾ عمى بقية طمبة الصؼ اذ قد يشعروف االجتماعييف ، كما تتجمى تبع
بعدـ االستقرار كما يؤثر عمى تشتت انتباىيـ داخؿ الصؼ مما يؤثر عمى مستوى 
انجازىـ العممي ، وانعداـ ايجاد بيئة صفية إيجابية وبالتالي يعمؿ عمى عدـ تكويف رأس 

اخر في تنمية رأس  مشكمة التنمر لطالب المدارس تشكؿ معوقاً ماؿ اجتماعي ايجابي، 
الماؿ االجتماعي، ومنيا التنمر االجتماعي الذي يتبنى فكرة العزؿ او االستبعاد 

 . (29) (34-27،ص2121)محمد،االجتماعي لمطالب

بسبب  عدـ قدرت الطالب عمى التواصؿ مع إدارة المدرسة يتضح مما تقدـ 
كما اف المعوقات المتعمقة بالطالب متداخمة، تعوؽ تنمية راس  وجود الفجوة المستمرة

الماؿ االجتماعي منيا احجاـ كثير مف الطالب مف المشاركة في األنشطة االجتماعية 
وفي جماعات النشاط المدرسي. كما اف المعوقات تنتج راس ماؿ اجتماعي سمبي 

  .يعكس تناقضات المجتمع في الجانب والتي تزيد العزلة
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  :المعوقات المتعمقة بأولياء امور الطالب  ثالثا: 

عمى الرغـ مف أىمية المدرسة في تنمية قدرات وميارات الطمبة مما ينعكس 
عمى تكويف راس الماؿ االجتماعي ، إال أف المدرسة ليست وحدىا المسؤولة عف تعزيز 

ت في عممية النجاح األكاديمي لمطمبة ، يجب إشراؾ اولياء امور الطمبة او العائال
تطوير المعرفة والميارات التي يحتاجوف إلييا لمعمؿ عمى تنمية قدراتيـ المعرفية 

 والميارية ،مف خالؿ اسس مبنية عمى التعاوف والتفاعؿ بيف اولياء االمور والمدرسة .

اذ اف الطمبة الذيف يشعروف بدعـ كبيًر مف جميع المصادر الثالثة )اآلباء 
قد يتمتعوف بحضور أفضؿ في المدرسة ، ولدييـ رضا أعمى عف واألقراف والمدرسة( ، 

ظيار قدر أكبر مف الكفاءة الذاتية  المدرسة ، ومشاركة وتجنب السموؾ المشكؿ ، وا 
باإلضافة إلى إنجازات التعميـ العالي ،وبالتالي فإف ىذا الدعـ المشترؾ يعزز النتائج 

 المدرسية اإليجابية.

ورًيا في كؿ مف إنتاج رأس الماؿ االجتماعي وتقوية اذ يمعب االتصاؿ دوًرا مح  
األسر الضعيفة مف خالؿ الحد مف العزلة والتوتر ، ألنو مف خالؿ التفاعؿ يتـ بناء 
العالقات ، ويكتسب رأس الماؿ الحقيقي ، ويقؿ التوتر والعزلة. ،اال أف ىناؾ معوقات 

 Jenepher))ماعي المدرسيتتعمؽ بأولياء امور الطمبة تعيؽ تكويف رأس الماؿ االجت

Lennox Terrion,2006,p156 
 (31) .  

اذ انخفاض المستوى االقتصادي يعد مف بيف اصعب العقبات التي تواجو   
اولياء امور الطمبة ، مما قد يضعؼ تواصميـ مع المدرسة والذي يؤثر بالنتيجة بطبيعة 
شبكة العالقات االجتماعية والتفاعؿ والثقة فيما بينيـ. حيث يعاني الطمبة الذيف 
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وقد يكوف ىؤالء الطالب لدييـ , مزمنة يعيشوف في فقر مف العديد مف الضغوطات ال
Kendra McKenzie, 2019,p22)  ) مستوى أعمى مف التغيب

(39). 

كما اف الفقر المستمر قد يشكؿ لدى االباء وأبنائيـ الطالب معتقدات وقيـ 
تتشكؿ مف خالؿ تجاربيـ داخؿ اسرىـ ومجتمعاتيـ بانيـ مف اسر تنسمخ او مبعدة عف 

 Linda Openshaw,2008,p60))في حمقة فقر االجياؿالمجتمع المحيط ألنيـ 
(32). 

كما اف المستوى العممي المنخفض لالب واالـ يشكؿ معوقًا لتنمية رأس الماؿ 
البشري، حيث ينعكس عمى متغيرات رأس الماؿ االجتماعي لألبناء في ضعؼ االنجاز 

 Lihong)االكاديمي والتفاعؿ الجيد بيف الوالديف والطالب والمدرس

Huang,2008,p,9 ) (33) . 

اذ يشكؿ انخفاض المستوى العممي والثقافي لبعض اولياء االمور صعوبة   
 . مع المدرسة تفيميـ لمشكالت ابنائيـ الطمبة وعدـ الوعي بأىمية التواصؿ والتفاعؿ

قد تكوف بعض االسر غير قادرة عمى المشاركة في األنشطة المدرسية بسبب 
لماـ بكيفية عمؿ المدارس مع اولياء االمور وقد يشعر اولياء صعوبة النقؿ، او عدـ اال

امور الطمبة مف ذوي االمكانات العالية بعدـ االرتياح مف مناقشة اوضاع ابنائيـ وعدـ 
 قدرتيـ عمى تمبية متطمبات االكاديمية مما يكوف سبب لمعزلة االجتماعية

 .(34) (299،ص2196)سند،

مرتبطة بالبيئة التي يعيش فييا الفرد ، وما يتصؿ بيا مف ىناؾ معوقات 
معارؼ وقيـ واتجاىات يتعمميا بصورة مقصودة ومنظمة عف طريؽ األنشطة 

 , Henger, D) تنمية الميارات الحياتية واالجتماعيةفي والتطبيقات العممية، 

2002,p15-22) (35). 
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يشكؿ عائقًا رئيسيًا في يتضح اف ضعؼ التعاوف بيف اولياء االمور والمدرسة 
تنمية رأس الماؿ االجتماعي المدرسي ، ذلؾ الف االسرة والمدرسة معنية بالتنشئة 
االجتماعية التي تنمي شخصية الطالب واتجاىات تفكيره نحو نفسو والناس المحيطيف 

 بو ليكوف ممتزما بقيـ ومعايير المجتمع.

 :االجتماعيالمعوقات المتعمقة بنسق االخصائي رابعًا: 

الشؾ اف اىمية وجود االخصائي االجتماعي تعد مف اولويات العممية التربوية   
الناجحة فالبد اف تتوافر لو مجموعة مف االىداؼ والمبادئ والميارات والبرامج لطريقة 
العمؿ مع الجماعات المدرسية التي تمنحو القدرة عمى ممارسة دوره بنجاح فيو يتصؿ 

دوه بالمعمومات عف الطالب، وبالوالديف ليساعدىـ في تفيـ سموكية بالمدرسيف لكي يم
ابنائيـ، ويعمؿ عمى زرع الخصاؿ االيجابية فييـ كالثقة بالنفس وحب العمؿ والتفاعؿ 

 مع الجماعة والمشاركة في االنشطة الالصفية المدرسية.

رد في اذ اف دور االخصائي االجتماعي يتجسد في عممية الفف والعمـ، او التف 
تحويؿ المعرفة الى سموؾ وعزيمتو في مواجية المشكالت والمعوقات، وىو مساعدة 

 .(36) (32،ص2115) الصافي،الناس عمى التفاعؿ بإيجابية

اف اغمب االخصائييف االجتماعيف مف خريجي الدراسات االولية ولـ يحضوا  
رفة اسباب المشكالت لمع ةبتأىيؿ وتدريب عمى الممارسة الميدانية وعمؿ البحوث العممي

في التعميـ، وافتقار الكثير منيـ لمقيادة الذاتية بؿ ىـ تابعوف ألدارات تفرض عمييـ 
 Bill))عمميات وادوار الزامية محبطة وبالتالي تشكمت ازمة اليوية واالعتراؼ المجتمعي

McKitterick,2015 p44-48,
   (37.)  
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كمتطمب اساسي لممارسة دور البد مف توفر االستعداد الشخصي والميني  
االخصائي االجتماعي في المدارس، واف يتحمى بمجموعة صفات جسمية خالي مف 

لذلؾ وضوح الدور لألخصائي االجتماعي في مجاؿ عممو في المدرسة يعتمد  العيوب.
 . (38) (2112،951)البدراني،عمى شخصية االخصائي

رسيف والعامميف كما اف عدـ الفيـ الكامؿ والصحيح مف جانب المد  
بالمدارس بحقيقة وفمسفة واىمية واىداؼ وادوار الخدمة االجتماعية تعيؽ عمؿ وادوار 

 .(39) (2195،952)ابو النصر،االخصائي االجتماعي المدرسي

 اذ اف اكتساب االخصائي االجتماعي المدرسي ميارات حؿ النزاعات والتوترات 
 واكتساب التفاعؿ زيادة عمى تساعد قد وااللتزاـ(، والتكامؿ والتنازؿ )التجنبفي 

 عمى يساعد ، مما قداالجتماعية قات العال تكويف عمى والقدرة التنظيمية الطالب القدرة
-Okungu, Phoebe A,2017,p1)وتجنب الصراعات المشاركة، عممية زيادة

18)(41) . 

ثقة ويتضح مف ذلؾ فقداف الثقة لمديري المدارس بالخدمة االجتماعية وضعؼ  
 االخصائي بمؤىالتو واعداده الميني يعتبر احد معوقات تنمي رأس الماؿ االجتماعي.

مف االدوار الرئيسية لألخصائي االجتماعي المدرسي ىي تكويف جماعات  
النشاط المدرسي واالشراؼ والتنفيذ، والتي تيدؼ الى التنشئة االجتماعية مف قيـ 

تكويف النشاط الحر في المدرسة  عيًا مف خالؿوعادات وتقاليد واتجاىات مقبولة اجتما
الجماعات العممية والفنية والثقافية واالجتماعية والرياضية والتي تسيـ في صقؿ )

 . (49) (996،ص2115)الصديقي،شخصية الطالب
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حيث تتمثؿ الوظيفة االجتماعية لمنشاط فيما يتيحو مف فرص التدريب العممي    
يث يمارسوف األساليب الديمقراطية، ويعرفوف مبادئ لمطالب خالؿ مشاركتيـ فيو، ح

الحؽ والواجب واالخذ والعطاء وتحمؿ المسئولية والتعاوف، والثقة بالنفس، واحتراـ النظـ 
والقوانيف وتقدير قيمة الوقت مما يجعؿ النشاط ذا قيمة ىامة ووسيمة بناءة وفعالة 

يمة فعالة لتشجيع روح المبادرة لمعالجة الكثير مف المشكالت االجتماعية، كما انو وس
بالتطوع بيف الطالب وبعضيـ البعض لمخدمة العامة، وفي تدعيـ العالقات اإلنسانية 

بما يضمف قياـ  –الذيف تجمعيـ ىواية واحدة  –بيف الطالب المتقاربيف في الميوؿ 
 . (42)     (946،ص2114)قمر، صداقة، وود واخاء بينيـ

يتضح اف الوظيفة االجتماعية لمنشاط المدرسي تسيـ بتنمية مكونات رأس     
الماؿ االجتماعي. لكف قد تعترض االنشطة الالصفية معوقات متداخمة ما بيف نوع 

 النشاط والظروؼ المحيطة بالطالب واالسرة والمجتمع .

أيضًا ومف التحديات والصعوبات التي تواجو مشاركة الطالب في ممارسة 
نشطة ظروؼ المجتمع خصوصًا ذات الخطر المباشر خارج المنزؿ كنتيجة وخوؼ األ

 .(43) ( Zarrett N,2011,p221-231) مف االيذاء

كما أف جائحة كورونا افرزت معوقًا كبيرًا ألداء االخصائي االجتماعي الذي 
يتعامؿ بصوره مباشرة مع الطالب مف خالؿ اداوره الوقائية والتنموية والعالجية، 

 اقتصار التواصؿ إلكترونيا . و 

يتضح مما سبؽ اف المعوقات المتعمقة في االخصائي االجتماعي تعيؽ تنمية 
رأس الماؿ االجتماعي في المدارس، ذلؾ ألنو المسئوؿ عف اعداد وتنفيذ االنشطة 
الالصفية وىو القائـ بالتوجيو واالرشاد لمطالب ومساعدتيـ عمى الوقاية مف الوقوع في 
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ومعالجتيا قدر االمكاف وتنمية قدرات ومعارؼ وميارات الطالب بما يحقؽ  المشكالت
  تنمية رأس الماؿ االجتماعي.

  :المعوقات المتعمقة بنسق المجتمع خامسًا:

ال ينبغي ألحد أف يتجاىؿ المجتمع ودوره في المساىمة في تكويف رأس الماؿ 
في التنمية االيجابية لمطمبة  اذ يؤثر المجتمع المحمي‘االجتماعي لمطمبة في المدارس 

او العكس ، كما يوثر في االداء التعميمي لطالب المدارس الثانوية وتعميميـ ميارات 
 حياتية ميمة لذا يعد رأس الماؿ االجتماعي المجتمعي كمورد لمطمبة .

اذ "يكتسب الطفؿ القيـ ، الجيدة والسيئة ، في المجتمع مف خالؿ وسائؿ 
في كؿ مكاف، إف  -، مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ ، في الشارع متعددة منيا الممعب 

 Lionel J. Beaulieu)المجتمع والثقافة ىما المذاف يحتفظاف بالفرد في إطار مف القيـ

et al ,2001,p62 ) (44).  

اذ قد تتمتع المدارس بموقع مركزي لتعزيز جوانب رأس الماؿ االجتماعي مف خالؿ  
المشاركة المدنية والثقة والعمؿ التعاوني وغيرىا مف المكونات االخرى ،وىذا ليس 

 Neil Flint) .مفاجًئا ألف المدارس الفعالة والصحية مثؿ المجتمعات الصحية 

,2011,p6)     
 (45). 

اذ اف ىناؾ صمة مباشرة بيف تحسيف المدرسة وتنظيـ المجتمع فتحسيف بيئات 
التعمـ والنتائج األكاديمية االيجابية ليا اثرىا في المجتمع فتعمؿ عمى زيادة المشاركة 

كما كاف لالزمات التي مر بيا المجتمع العراقي كالحروب المدنية لموالديف والطالب 
ى تكويف رأس الماؿ موما يعقبيا مف مظاىر النزوح اثر ع والنزاعات السياسية والطائفية
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 )،2191) راشد،:االجتماعي في المدارس فمف أىـ آثارىا السمبية البنيوية، ما يمي

http://www.mawhopon.net (46). 

  ،الخسائر الكبيرة في الموارد البشرية )وفيات، إصابات، اضطرابات ما بعد األزمة
 (.وغيرىا

  التحتية المادية، سواء في القطاع العاـ أـ الخاصتدمير البنية. 
 )تدني واسع في قطاع الخدمات ) التعميـ، والصحة، وغيرىا. 
 استيداؼ منظـ لمنظومات القيـ والمعايير وتعاظـ خطر مغذيات الكراىية. 
  زيادة العداء بيف أطراؼ الصراع السياسي والتباس العالقة بيف المواطف والدولة وعدـ

 .الثقة بيا
 زيادة الحراك والنزوح( ( التيجير القسري والتغيير الديموغرافي لمسكاف. 
 سياسات اإلقصاء والتيميش لشرائح فاعمة في المجتمع. 
 ضعؼ األمف وانييار سمطة القانوف والنظاـ. 
 ضعؼ كفاءة المؤسسات اإلصالحية )األحداث والبالغيف( وقدراتيا. 
 الفساد المالي واإلداري.. 

اذ اف مف اىـ التحديات التي تواجو المدارس ىو )إعادة( اختراع نفسيا بطرؽ    
تعمؿ ضد حرماف الطالب والعمؿ عمى اقامة تعميـ قائـ عمى العدالة االجتماعية مستمد 
مف اسس يؤكد عمييا المجتمع وفؽ ما جاء في مواثيؽ حقوؽ االنساف اف لكؿ انساف 

ع ىذا ىو مف خالؿ الكشؼ عف مجريات حؽ في التعميـ إحدى الطرؽ لمتعامؿ م
 (John Smyth ,2004,p19) األمور عف "المدرسة االجتماعية العادلة

(47). 
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يتضح مما تقدـ اف ىذه المعوقات تعيؽ بشكؿ مباشر تنمية رأس الماؿ   
االجتماعي في المجتمع وبما اف المدرسة مجتمع مصغر يمثؿ جزء مف المجتمع االكبر 

 وبالتالي تنعكس المعوقات المتصمة بالمجتمع االكبر عمى مجتمع المدرسة.

شموليا وسرعتيا خاصة كما أف تحديات العولمة والتغيرات العالمية الجديد ب  
العولمة الثقافية وتعدد اليويات والعنؼ واىتزاز شعور االفراد باألماف االجتماعي 
واىتزاز ثقة االفراد في االخر وعدـ االلتزاـ بالقوانيف والتشريعات واالعراؼ االجتماعية 
) واالنتماء وفقداف اليوية وغياب الثقة في القدرات لدى االفراد في المجتمع

  .(48) (9662،ص2119وجي،السر 

باإلضافة الى التنوع والعزلة العرقية واالجتماعية والتي تعمؿ عمى اضعاؼ   
التماسؾ االجتماعي وىو ضروري لربط ابناء الوطف بعضيـ البعض، لذلؾ تضعؼ 
الثقة والعالقات االجتماعية و الروابط االجتماعية بيف الفقراء واالغنياء مما يضعؼ 

  .(49)  (Braddock, J omills H,2010,p1631-1653 ) االجتماعيرأس الماؿ 

ضعؼ البنية التحتية لممجتمع والقيود المتعمقة بالموارد البشرية ، وقيود التمويؿ  
البديمة، والممارسات البيروقراطية الحكومية سبب ازمة في قطاع السكف لموظفي التعميـ 

في المجتمع المحيط لممدرسة ازدياد عدد والمدارس الثانوية حيث شكؿ الضغط السكاني 
الطالب في الفصوؿ الدراسية مما سبب انتشار االمراض واالوبئة، اضافة الى توقؼ 
توظيؼ الكوادر التدريسية والصحية والخدمات االخرى، وبعد المدارس عف سكف 
المدرسيف في الضواحي سبب ىدر الوقت المخصص لمتربية والتعميـ وتنمية رأس الماؿ 

  .Vanessa Grace Bart- plange,2019,p77-86 (51)))الجتماعيا
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الواقع االجتماعي احيانًا يشكؿ عقبة ال تسمح بتعاوف المجتمع واالىالي  
باعتقادىـ اف الدولة ىي المسؤولة المباشرة عف وجود الضعؼ والتقصير في ذلؾ وىذا 

ث يقدموف الدعـ المادي ال يعني ليـ شيئ أبدًا رغـ تأثير ذلؾ عمى تعميـ ابنائيـ، حي
 . (59) (69،ص2121)التميمي،والمتابعة في حاؿ وجود االبناء في المدارس االىمية

كما اسيمت جائحة كورونا في ظؿ ضعؼ األوضاع المعيشية لجزء كبير مف السكاف   
وعدـ وصوؿ تغطية االنترنت وانقطاع التيار الكيربائي، أف يساىـ التعميـ عف بعد في 
تقوية التفاوت الطبقي بيف السكاف، فأبناء الطبقة الغنية ، وباستطاعتيـ االستفادة مف 

 في أوقات الحجر الصحي.دروس خصوصية داخؿ منازليـ 

يتضح مما تقدـ اف التنمية يجب اف تكوف متكاممة في جميع جوانبيا السياسية   
و االقتصادية واالجتماعية والصحية والتعميمية ، الف اي تنمية ال تتناوؿ الجوانب 
االجتماعية والخدمية سوؼ تنعكس بجوانب سمبية عمى المجتمع، حيث اف الجانب 

لحياة الديمقراطية ضد الدكتاتورية والتسمط وتحقيؽ العدالة االجتماعية السياسي معني با
و التنمية االقتصادية قدرة شرائية وتوفير دخؿ وسكف وصحة وتعميـ وتنمية اجتماعية 
في صورة خدمات تشمؿ جميع فئات المجتمع وتحقؽ التكافؿ االجتماعي حيث اف 

مية الشاممة وفي نفس الوقت فاف تنمية رأس الماؿ االجتماعي مرتبط بمؤشرات التن
التنمية تعتمد عمى رأس الماؿ االجتماعي لنجاحيا، وبالتالي تتحقؽ الثقة بمؤسسات 

 المجتمع ومنيا المدارس الثانوية.

 واقع المؤسسات التعميمية ) المدارس(:

مف المتفؽ عميو أف أىمية المدرسة تأتي مف دورىا في تشكيؿ شخصية 
غيره مؤسسات مجتمعية في تكويف قيمو ومعارفو وثقافتو اإلنساف و اسياميا مع 
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العامة. اال أف المتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية الحديثة التي 
تقمص دور المدرسة لتعود كما كانت في  تفاعمت وانعكست بشدة عمى النظاـ التعميمي.

بداياتيا نظاما تمقينيا يعد بصفة أساسية عمى حشو ذىف الطالب خالؿ مختمؼ مراحؿ 
الدراسة بمعمومات عميو أف يستوعبيا دوف إعماؿ لمعقؿ ودوف تحميؿ أو نقد وبالتالي 

 socialافتقدت المدرسة دورىا التربوي المتمثؿ في تحقيؽ النضج االجتماعي 

maturity  لمطالب مف خالؿ تنمية العقؿ والجسـ والنفس والسموؾ ليحقؽ أفضؿ
مستوى ممكف مف التكيؼ بفعالية مع الواقع االجتماعي لـ تعد احتياجات ومشكالت 
الطالب متماثمة حيث أصبح ىؤالء الطالب يدخموف المدرسة محمميف بكثير مف قضايا 

بية وتطمعات ال واقعية وغيرىا والتي ومشاكؿ المجتمع الحادة مف عنؼ وانحراؼ وسم
تؤثر مباشرة عمى العممية التعميمية، واالبتعاد عف االنشطة الجماعية التي تمثؿ اسموبًا 

)الصديقي، مصدر وقائيًا في مواجية العديد مف المتغيرات والمؤثرات المجتمعية
  .(52)سابؽ(

 الثانويةرأس المال االجتماعي في المدارس  لمواجهة تحدياتمقترحات 

العامميف في  )المرشديف التربوييف( اعادة صياغة برامج إعداد اإلخصائييف االجتماعيف
ىذا المجاؿ وكنت كافة المجاالت األخری سواء كاف في المحتوى النظري اوفي برامج 

 التدريب العممي.

تأكيد لفريؽ لعمؿ المدرسي فاف المعمـ يقع عمية عبء ىاـ في ىذا الفريؽ وىو قيامو  .9
بدوره التربوي والذي يعد ميمشًا حاليًا األمر الذي يزيد مف اعباء المعمـ لذا فالموقؼ 

 يتطمب وقفة موضوعية 
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تأكيدا االىتماـ بالدور التوجييي واالرشادي لألخصائي مف خالؿ خطة معدة سمفًا  .2
تتضمف العديد مف الموضوعات التي ترتبط بخصوصية المرحمة العمرية والدراسية 

 والواقع التربوي. 
عد الخدمة االجتماعية المدرسية جزءا" مكمال" لمعممية التربوية بوصفيا وظيفة ليا دور  .3

وفي جميع المراحؿ الدراسية  تمع بصورة عامة والمدرسة بصورة خاصةفعاؿ في المج
 واف تعمـ ىذه الوظيفة في كؿ مف وزارتي التربية والتعميـ العالي.

ضرورة اف يبادر قسـ عمـ االجتماع والخدمة االجتماعية بعقد ندوات ومؤتمرات  .4
ح أىمية األخصائي بالتنسيؽ مع الييئات التربوية والتعميمية في وزارة التربية لتوضي

 االجتماعي وقدراتو وقابمياتو عمى حؿ المشكالت والصعوبات التي تواجو الطمبة .
في تنمية رأس الماؿ  االجتماعي زيادة الوعي لدى الطمبة والمجتمع بدور األخصائي .5

 المختمفة. اإلعالـ عف طريؽ وسائؿاالجتماعي 
 نتائج الدراسة:

االجتماعية بتطوير المجتمع المدرسي اي أف يرتبط تطوير االداء الميني لمخدمة  .9
 تطوير احد االجزاء يرتبط بتطوير الجزء االخر.

 واالجتًبعُخ انُفطُخ انجىاَت واهًبل انذراضٍ انًُهج اَهبء عهً انًذرضخ تعًم ادارح .2
 .،أف النشاطات اال صفية غير كافية لتنمية قدرات الطالبو 

 ، بالتفاعؿ تتسـ عالقات بناء عف عزليا تسيـ في الوقت وازدواجية المدرسة ضيؽ .3
 الطمبة بيف التسامح وجود مشكالت سموكية، وضعؼ في

 التسامح يفقد وتعاظـ خطر الكراىية النزوح تسيـ مظاىر .4
 معيا التواصؿ في عائقاً  المجتمع جانب مف المدارس بعض في الثقػة غياب .5
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النفس، افتقار اسناد وظيفة االخصائي االجتماعي الى تخصصات اخرى مثؿ عمـ  .6
المدرسة الى ورش عمؿ تتيح التفاعؿ المستمر بيف المجتمع المدرسي، وضعؼ في 

 .اعداد االنشطة الالصفية وتنفيذىا
المنيج التعميمي عدـ ارتباط المناىج الدراسية بالواقع وبمتطمبات التنمية .نمطية برامج  .7

بعد المناىج عف االنتماء التدريب العممي وعدـ ارتباطيا وظيفيا بالمشكالت المجتمعية 
والوالء لموطف وعدـ اشتراؾ خبراء الخدمة االجتماعية في اعداد مناىج الدراسية 

 لمطالب.
عدـ مالئمة األبنية التعميمية لمتطمبات العممية التعميمية والمتعمؽ بالتدريس  .8

 والمحاضرات وقاعات التدريب.
 المصادر:
 :الهوامش

                                                           

 ( َبهذح عجذ زَذ انذنًٍُ، اضص وقىاعذ انجحج انعهًٍ، دار صفبء نهُشر وانتىزَع، ط1)

 .45،عًبٌ، ص1،6112

 مؤشراتيا -ابعادىا -مفيوميا المستدامة التنمية ،محمد مدحت وياسيف النصر ابو مدحت (2)
 29،ص28ص ،2197 ،القاىرة ،والنشر لمتدريب العربية المجموعة،

(3) Gmcise, Oxford Dictionary , Oxford , Claremont press,2008 ). P531  

 
 نظرية مقاربات المجتمعي لمصمود االخر الوجو االجتماعي الماؿ راس ،مصطفى ياسيف عدناف (4)

 .91ص ،2198 بغداد، ولمتخطيط، لمدراسات البياف مركز، تنموية وخيارات
(5) Putnam, R.D. with Leonardi, R. and Nanetti, R.Y., Making Democracy 

Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton, Princeton University 

Press1993, pp 163-185. 

 ،بغداد لمنشر، الجواىري دار ،ومستقبال حاضرا التربوي العراؽ ،االميري عباس محسف شياب ((2
 .945-944ص ص 2193

( جُم فُرَىل ، يعجى يصطهحبد عهى االجتًبع  ،ترجًخ، اَطبو يحًذ األضعذ،  دار ويكتجخ 7)
 .77ص ثُرود ، 6111انهالل ،

، انقبهرح ، 1171االجتًبع، ،انهُئخ انًصرَخ انعبيخ نهكتبة،( يحًذ عبطف غُج، قبيىش عهى 7)

 .175ص
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(9  ( https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/22/6.202 11:42Am. يعجى انهغخ انعرثُخ

 انًعبصر راثط:

 محمد عبد الفتاح محمد، االسس النظرية لمتنمية االجتماعية في اطار الخدمة االجتماعية ( (91
 .89، ص2115الحديث االسكندرية ، ، المكتب الجامعي

 ،9ط ،91ج ،بيروت صادر، دار، العرب لساف ،منظور ابف الديف جماؿ الفضؿ ابو ((11
 .279ص9955

 االنساف حقوؽ ثقافة تعزيز في المدني المجتمع مؤسسات تواجو التي المعوقات صالح, احمد (92)
 االنسانية، والعمـو لألبحاث النجاح جامعة مجمة غزة، محافظة في المديريف نظر وجية مف

 .2346ص ،2194 ،28، العدد،91 ،المجمد
احمد الرفاعي والسيد محمد ناس، دراسات في تمويؿ التعميـ والتنمية البشرية، مكتبة النيضة  (93)

 .97، ص2116المصرية، القاىرة،
يحًذ زكٍ اثى انُصر وعبطف يصطفً يكبوٌ، انتصًُى انًُهجٍ نجحىث انخذيخ  (15) 

 .141، ص6116االجتًبعُخ ،يركس َشر وتىزَع انكتبة انجبيعٍ، جبيعخ حهىاٌ، انقبهرح،
، 1َبهذح عجذ انكرَى حبفظ، يٍ انًثُىنىجُب انً انعهى، دار َشر يكتجخ انجصبئر، ثُرود، ط (14) 

 .67-67، ص ص6116

(16) Earl Babbie, The Basics of Social Research Edition , Library of 

Congress Cataloging in publication dat, U.S.A, 2002,p.240. 

أفراح جاسـ محمد ، الخدمة االجتماعية المدرسية ومواجية التطرؼ)دعوة لمعمؿ (،بحث  (97) 
الوطف العربي ،الجمعية العربية  منشور في مؤتمر مستقبؿ الخدمة االجتماعية المدرسية في

 .6ػػػ4، ص96/91/2121ػػػػػ95، القاىرةلمتنمية البشرية والبيئة ،
(
18

)Yin. Cheon Cheng ,Conception of School Effectiveness and Models of 

School Evaluation: A Dynamic Perspective, Chinese University 

Education Journal, v.18, n.1 , Jun 1990 p47-61  . 

المدرسة االساسية وراس الماؿ االجتماعي دراسة حاالت في االراضي  جميؿ ىالؿ واخروف،(99) 
،  2191الفمسطينية المحتمة ، معيد ابحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني ماس، راـ اهلل ، 

 .79ص
(20) Catalina Holguin, Secondary schools as social capital builders A thesis  

submitted to the European Institute of the London School of Economics 

for the degree of Doctor of Philosophy, London,  2013, p.90.  

الالصفي  لتنمية القيـ االخالقية لدى أساليب توظيؼ النشاط  سيمة عثماف حمد مباركي،  (29) 
 97، ص  2197،  7المجمة العربية لدراسات وبحوث العمـو التربوية واإلنسانية ، العدد  ،الطالب 
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(
22

)Andrey Vadimovich,  And  Andrey Petrovich, Social capital of students 

and faculty as a resource for improving the  quality of education, Revista 

ESPACIOS ,  Vol. 39,N (23)  2018. P 3  . 

 

(23) Stopping Violence in Schools ,A guide for Teachers, United Nation 

Educational Scientific and cultural Organation,U.N.E.S.C.O,2009,pp.15-

18. 
(24) Jennifer L, Lowman, The Influence of Relational Knowledge on the 

Transition out of Secondary School, An Investigation of How Social 

Capital and Goals Affect Educational Pathways, University of Nevada, 

Doctoral Dissertation, U.SA, publication,2014, pp32-33 

(
25

)  Andrey Petrovich And Andrey Vadimovich,op,cit,p,2. 
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