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  ممخص:
التعرف عمى االتجاىات التربوية المعاصرة  في تنمية رأس المال ييدف البحث الحالي إلى 

االجتماعي، إذ يعد رأس المال االجتماعي تركيبو من المعرفة والعالقات التعاونية والمعايير األخالقية 
غير الرسمية التي تكفل بقاء واستمرارية وتواصل أفراد المجتمع فيما بينيم، وتتمثل بالعدل والتسامح 

ر والثقة وسواىا من المعاني التي شكمت بمجموعيا األرضية المالئمة لقيام المجتمعات، واعتمد واإليثا
: أن رأس المال االجتماعي يؤكد عمى مجموعة من ىالبحث المنيج الوصفي، وقد توصل البحث إل

ن الروابط والعالقات االجتماعية بين األفراد والجماعات، ذلك من خالل السعي إلى زيادة المخزو 
المجتمعي من عناصر الثقة والتعاون والعمل الجماعي والفيم المشترك والتسامح وقبول اآلخر، والتي 
تتكون في إطار المبادئ العامة االخالقية لمجماعة وما تفرضو عضوية ىذه الجماعة من واجبات، 

لجماعة فضاًل عن أن رأس المال االجتماعي  يؤدي إلى مجموعة من األىداف التي يسعى أعضاء ا
 الى تحقيقيا، وقد ترتبط  األىداف بالجماعة ذاتيا، أو المجتمع األكبر.

 الكممات المفتاحية: )االتجاهات التربوي، التنمية، رأس المال االجتماعي(.
Contemporary educational trends in the development of 

social capital 

Iman Rahim Khamis 
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Abstracts: 

The current research aims to identify contemporary educational 

trends in the development of social capital, as social capital is a 

combination of knowledge, cooperative relations and informal 

ethical standards that ensure the survival, continuity and 

communication of members of society among themselves, and is 

represented by justice, tolerance, altruism, trust and other 

meanings that formed their entirety. The appropriate ground for 

the establishment of societies, and the research adopted the 

descriptive approach The research found: that social capital 
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emphasizes a set of social ties and relationships between 

individuals and groups, by seeking to increase the societal stock of 

elements of trust, cooperation, teamwork, mutual  understanding, 

tolerance and acceptance of the other, which consist within the 

framework of the general ethical principles of the group and what 

it imposes Membership of this group is a duty, in addition to the 

fact that social capital leads to a set of goals that members of the 

group seek to achieve, and the goals may be linked to the group 

itself, or the larger community. 
                                                                                   

Keywords: (educational trends, development, social capital). 

                      

 الفصل االول 
 التعريف بالبحث

 أواًل : مشكمة البحث :
ازداد االىتمام برأس المال االجتماعي نتيجة التحول من االقتصاد الصناعي إلى 

 يمكن االقتصاد المعرفي، وألن رأس المال االجتماعي ىو أحد الموارد النادرة التي ال
المتاجرة بيا أو تبادليا بين المؤسسات، وينتشر استخدام مصطمح رأس المال االجتماعي 

 –أي شبكة العالقات االجتماعية  –ليدل عمى ما لدى الفرد من أرصدة وموارد اجتماعية 
مع مجموعة من أفراد المجتمع، وتتم تمك العالقات بالتفاعل المستمر، والتعاون 

 (.2019،104ما بين ىؤالء األفراد )احمد، وعبد المطيف، والتضامن والثقة في
فقد أصبح رأس المال االجتماعي أحد المعايير التي ينبغي أن تقاس بيا قوة 

أو ضعف المجتمع بل داللة عمى التقدم  المجتمع، وىو ليس داللة فط عمى مدى وة
والتخمف السياسي واالجتماعي، فيو جزء ال يتجزأ من رأس المال البشري أو اإلنساني 
عمى اعتبار أن ما يممكو الفرد من رصيد شخص أو اجتماعي يشكل في النياية رصيد 

 (.113، 2017إنساني يسيم في تحقيق أىداف التنمية في المجتمع )الجمال، 
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لنظر إلى واقع العراق نرى انو يمر بظواىر معقدة ومناخ جديد يفرض عميو وبا
تحديات تتطمب منو العمل الجاد ومن ىذه التحديات انفتاح المجتمعات ماديًا ومعنويًا 
عمى العالم، شكل تفاعل معموماتي مما اثر في عناصر الثقافة العراقية وبناء الشخصية 

متأثرين المؤسسات التربوية والتعميمية، لذا البد من التركيز وتيديد اليوية العراقية واكثر ال
 (.141، 2021عمى المدرسة ودورىا العالجي الوقائي والتنموي )عمعوم، 

بالتالي يعمل رأس المال االجتماعي عمى زيادة قوة بنية المجتمع ومتانتيا وخاصة 
ف تسييل عمميات شبكات األمن االجتماعي، وروابط الدعم االجتماعي المتبادلة بيد

التفاعل االجتماعي داخل المجتمع، كما يساىم في تقوية بعض الفئات الضعيفة في 
المجتمع مثل الفقراء وتمكينيم من المشاركة واتخاذ القرارات التي ترتبط بحياتيم 
ومصيرىم، وتوسيع نطاق الفرص والحريات المتاحة أماميم، باألضافة إلى أنو يعمل 

الموجودة بالمجتمع وخاصة في المجتمعات التي تتعدد بيا الثقافات  عمى تقارب الثقافات
الفرعية، مما يقمل من حده الصراعات والنزاعات المدنية، بيت تمك األطراف والفئات، 

(. وتتبمور مشكمة 176، 2018ومواجية المشكالت والحاجات االجتماعية)مصطفى، 
  -ي:البحث فى محاولة اإلجابة عن السؤال الرئيس التال

 ؟ لرأس المال االجتماعي  ما األسس الفكرية واالتجاىات المعاصرة
 -وينبثق من السؤال الرئيسي عدة تساؤالت بحثية فرعية :     

 ما االطار الفكري لرأس المال االجتماعي.  .1
 ما االتجاىات التربوية المعاصرة  في تنمية رأس المال االجتماعي. .2

 ثانيًا : أىمية البحث :
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ضرورة اىتمام مؤسسات المجتمعية بتنمية رأس المال االجتماعي، باعتباره تأتي من  .1
المورد االساسي في بناء العالقات االجتماعية التي تسيل االعمال الجماعية 

 المشتركة والتعاون بين األفراد.
يشكل رأس المال االجتماعي احدى أىم العوامل المؤثرة في تماسك القوة العاممة لدى  .2

 المجتمعية.المؤسسات 
أن يتم التأصيل لمفيوم رأس المال االجتماعي، بما يتالئم مع ىدف البحث،  .3

 باالستفادة من األدبيات السابقة.
الحاجة إلى ترسيخ ثقافة ومفاىيم رأس المال االجتماعي بين األوساط االجتماعية،  .4

 والتي تسيم في تحقيق التقدم والتنمية المجتمع.
التحديات المعاصرة التي يعيشيا المجتمع في الوقت  يتوافق ىذه البحث مع مرحمة .5

 الحاضر.
 قد يكون البحث مرجع لألكاديمين والباحثين لموضوع تنمية رأس المال االجتماعي. .6
إتاحة الفرصة لمباحثين إلجراء المزيد من الدراسات المتعمقة حول قضايا ذات صمة  .7

 بيذا البحث.
 ثالثًا : أىداف البحث :  

 الي التعرف إلى : ييدف البحث الح
 االطار الفكري لرأس المال االجتماعي.  .3
 .االتجاىات التربوية المعاصرة  في تنمية رأس المال االجتماعي .4
  رابعًا : منيجية البحث  

اعتمدت الباحثة في البحث عمى استخدام المنيج الوصفي، إذ يستخدم ىذا المنيج 
عمى دراسة الظواىر البحثية كما توجد كأسموب من أساليب البحث العممي التي تعتمد 

 في الواقع، وييتم بوصفيا والتعبير عنيا كيفيًا أو كميًا، أو بكالىما معًا.
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 خامسًا : حدود البحث :
معرفة االطار الفكري رأس المال االجتماعي، فضاًل عن  يتحدد البحث الحالي في

 .االجتماعيمعرفة االتجاىات التربوية المعاصرة  في تنمية رأس المال 
 سادسًا : مصطمحات البحث :  
 االتجاىات التربوية : -1
: كل الخطوط واالفكار التي  ( االتجاىات التربوية بأنيا2020يعرف )حسين،  -

تساىم وتخدم ابناء المجتمع االنساني من أجل إعداد الفرد لمحياة ومواجية التطور 
العممي الذي يعيشو العالم ومواكبة االفكار والتطورات في كافة المجاالت بصورة 
عامة والتربية والتعميم بصورة خاصة من حيث استخدام الوسائل العممية والتكنولوجية 

 (.175، 2020التقنيات الحديثة )حسين، و 

تمك  يقصد بيا إجرائيًا في ىذا البحثوتعرف الباحثة االتجاىات المعاصرة إجرائيًا :  -
اإلجراءات واآلليات والممارسات المتبعة والمتصمة بتنمية رأس المال االجتماعي من 

 الموضوعة لتحقيق اليدف.  خالل مجموعة من الوسائل

 عي :رأس المال االجتما -2
مجموعة من الموارد المتأصمة ( رأس المال االجتماعي بأنو : 2021يعرف )عمعوم، -

في العالقات االجتماعية التي تسيل االعمال الجماعية المشتركة والتعاون بين الناس 
ومن ىنا يتضح أم رأس المال االجتماعي يستند إلى االرتباط بالجماعة وشبكة 

جتماعي، وبناء الثقة، والمقابمة بالمثل، والمساواة العالقات االجتماعية والتساند اال
 (.147، 2021)عمعوم، بين المواطنين التي تساعد عمى تكوين الجماعة الفرعية

 فعالية يشير إلى مدىرأس المال االجتماعي بأنو :  -وتعرفو الباحثة إجرائيًا  -
األفراد والجماعات، التبادلية بين  ومعايير ،العالقات االجتماعية السائدة بالمجتمع

والتي تنجم عنيا المنفعة المتبادلة، والثقة، والتعاون المشترك، والتسامح، واالنتماء 
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لشبكات والعالقات االجتماعية والمجتمع المحمي الذي ينمو نتيجة المشاركة في 
 األنشطة المجتمعية.

 سابعًا : الدراسات السابقة
(، بعوان " رأس المال االجتماعي وتدعيم المسؤوليو 2019دراسة )احمد، 

تحديد مستوى أبعاد رأس المال  إلى ىدف البحثاالجتماعية لدى الشباب الجامعي"، 
االجتماعي لدى الشباب الجامعي، وتحديد أكثر أبعاد رأس المال االجتماعي تدعيمًا 

أن مستوى  : وتوصمت إلى نتائج عدة منيالممسؤولية االجتماعية لدى الشباب الجامعي، 
أبعاد المسئولية  أيضا مستوى ،أبعاد رأس المال االجتماعي لدى الشباب الجامعي مرتفعاً 

االجتماعية لدى شباب الجامعي مرتفعًا، توجد فروق جوىرية دالة إحصائيًا بين 
لية االجتماعية استجابات الشباب والمسؤولين فيما يتعمق بتحديدىم لمستوى أبعاد المسئو 

 (.228-226، 2019لدى الشباب الجامعي )احمد، 
مشاركة الطمبة في العمل التطوعي ودوره في  " بعنوان (2020دراسة )حسين، 

دراسة ميدانية في محافظة صالح الدين" لطمبة مرحمة  –تنمية رأس المال االجتماعي 
مى واقع المشاركة التطوعية ، ىدفت الدراسة إلى التعرف عاالعدادية من التعميم الثانوي

لمطمبة، التعرف عمى المشكالت والمعوقات التي تحد من مشاركة الطمبة في االعمال 
أن العمل التطوعي يساعد عمى تقميل النعرات  : التطوعي، وتوصمت إلى نتائج عدة منيا

ات الطائفية كونو يضم أفراد من مكونات مختمفة تمثل واقع النسيج االجتماعي العراقي ذ
%(، أن المشاركة باألعمال التطوعية التي تعمل 77الطوائف والقوميات المتعددة بواقع )

عمى تطوير وتنمية عالقات اجتماعية جديدة بين أبناء المجتمع الواحد والتي تزيد من 
الثقة بالنفس والتعاون المتبادل والمحبة وتبادل الخبرات وتقوية النسيج االجتماعي وبواقع 

 (.2020، 387- 363ين، %(، )حس63)
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(، بعنوان " دور رأس المال االجتماعي في تفسير Roth,2013دراسة روث )
ىدفت الدراسة إلى توضيح الدور الذي يمعبو رأس النجاح التربوي والتفاوتات التربوية" 

المال االجتماعي في النجاح المدرسي في ضوء الفوارق االجتماعية والعرقية في النظام 
التعميمي األلماني عمى أساس مفيوم رأس المال االجتماعي لدى كولمان ، وتوصمت إلى 

المدرسي لمتالميذ، أيضًا نتائج عدة منيا : أن رأس المال االجتماعي يؤثر عمى األداء 
أىمية رأس المال االجتماعي في تفسير التفاوت بين الطبقات االجتماعية والفصائل 
العرقية داخل الصفوف الدراسية، الوقوف عمى أن رأس المال االجتماعي ىو جزء من 

-Roth,2013 , 335اآللية األساسية المسؤولة عن قمة تكافؤ الفرص التعميمية )
354). 

(، بعنوان " تاثير Knipprath and De Rick,2015نيبراث وديريك )دراسة 
ىدفت الدراسة إلى الوقوف إلى مدى تأثير رأس المال االجتماعي والبشري عمى التعميم، 

كل من رأس المال االجتماعي والبشري عمى عممية التعمم مدى الحياة في أطر الدراسات 
لية التي بحثت في نفس الغرض بيدف اختبار غير الرسمية المعدة مسبقًا والدراسات الطو 

فرضية أن تأثير رأس المال االجتماعي عمى التعمم مدى الحياة ، وتوصمت إلى نتائج 
عدة منيا : أن رأس المال البشري والذي يبرز في الموقف من سوق العمل والسمات 

تماعي لدى الشخصية لإلنسان أكثر تأثيرًا عمى التعمم مدى الحياة من رأس المال االج
من حصموا عمى درجة التعميم العالي، أن رأس المال االجتماعي يمكن أن يكون مفيدًا 

 Knipprath and De Rick, 2015ألولئك الذي ليس لدييم درجة من التعميم العالي )
,50-65). 
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 التعميق عمى الدراسات السابقة :
تب والمراجع المتعمقة االستفادة من اإلطار النظري لمدراسات السابقة من خالل الك

بموضوع البحث الحالي، التعرف إلى األسس الفكرية لمفيوم رأس المال االجتماعي، 
االطالع عمى مناىج البحث المتعبة الختيار األنسب منيا واألكثر تماشيًا مع طبيعة 

يؤكد، الثقة   البحث، التوصل إلى أن رأس المال االجتماعي في مجمل الدراسات السابقة
اون والعمل الجماعي والمتبادل والعمل التطوعي والمحبة والتسامح، وتبادل الخبرات، والتع

كما نستنتج من الدراسات السابقة أن رأس المال االجتماعي يعمل عمى توطيد العالقة بين 
المدرسة والمجتمع المحمي، حيث يساعد عمى فاعمية االتصاالت المينية أو الشخصية مع 

كذلك يقف رأس المال االجتماعي عمى تفسير التفاوت بين الطبقات اإلدارة التعميمية، 
 بين األفراد والمجتمعات. االجتماعية والفصائل العرقية

 الفصل الثاني
 اإلطار الفكري لرأس المال االجتماعي 

يتناول اإلطار النظري لرأس المال االجتماع عدة نقاط تتضح معالميا تفصياًل فيما 
 يأتي :

 المال االجتماعي :. مفيوم رأس 1
يعد مصطمح رأس المال االجتماعي من المصطمحات التي القت رواجًا كبيرًا عبر 
الفترات الزمنية المتعاقبة، ولذلك قد حظى بالعديد من التعريفات التي تباينت فيما بينما 
حسب تركيز وتخصص أصحابيا أو حسب نظرتيم لممصطمح نفسو، وىذا االىتمام لم يقف 

شخاص بل تعدى ذلك ليصبح االىتمام بو شاغاًل لمعديد من الحكومات والييئات عند حد األ
والمنظمات الدولية، السيما من حيث بحث عالقتو وتأثيره عمى التنمية المجتمعية بأبعادىا 
المختمفة، وكذلك عالقتو ببعض القضايا الميمة كالفقر والبطالة والتعميم، وعميو فقد أصبح 
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جتماعي مفيومًا مطاطيًا واسع النطاق من حيث تعدد وجيات النظر مفيوم رأس المال اال
التي تناولتو، باإلضافة إلى قابميتو لمدخول في كافة الميادين، إلى جانب تعدد تأثيراتو 

 (.299، 2021وانعكاساتو عمى جميع جوانب المجتمع وأبعاده وقضاياه )عبد المنعم، 
" أول تحميل منيجي لمضمون Bourdieuوقدم عالم االجتماع الفرنسي " بورديو 

محدد لرأس المال االجتماعي في بداية السبعينيات، ثم عاد وطوره مرة أخرى مقارنًا إياه 
بأشكال أخرى من رأس المال )االقتصادي، الثقافي، الرمزي(، ورأى بورديو أن رأس المال 

الشخص لشبكة من االجتماعي ىو : مجموع الموارد الفعمية والمحتممة المرتبطة بامتالك 
العالقات االجتماعية مع أفراد المجتمع، تنطوي ىذه العالقات عمى منظومة من القيم تأتي 

 & klappr,Uphamفي مقدمتيا مشاعر االحترام واالمتنان والتعاون والثقة المتبادلة )
kuonen,2018:3.) 

كات " رأس المال االجتماعي عمى أنو المعايير والشب Colemenفعرف "كولمان 
االجتماعية، والعالقات بين البالغين واألطفال التي ىي ذات قيمة لتنشئة الطفل، كم أشار 
كولمان أن رأس المال االجتماعي يتواجد في بناء العالقات بين فردين أو أكثر كما يتواجد 

 (.Colemen,1994,334داخل األسرة وأيضا خارجيا في المجتمع )
فكرة الرئيسية لرأس المال االجتماعي ىي قيمة " فالPutnamوبالنسبة " لبوتنام 

الشبكات االجتماعية، حيث إن ىذه الشبكات تفيد في إنتاجية األفراد والجماعات، حيث 
يساعد األفراد كل منيم اآلخر دون البحث عن عائد معين، كما إن رأس المال االجتماعي 

لشبكات االجتماعية التي تنشأ يشير إلى معالم التنظيم االجتماعي، مثل الثقة والمعايير وا
بين األفراد، والتي يمكن أن تحسن من كفاءة المجتمع في تسييل أعمال منسقة والتي تسيل 
التعاون والتنسيق والتفاعالت التعاونية من أجل المصمحة المشتركة 

(Putnam,2000,19.) 
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ف، ويعرف رأس المال االجتماعي بأنو : "مجموع قواعد السموك، وشبكات المعار 
والمؤسسات التي تساعد في الحصول عمى القوة والموارد التي من خالليا تصنع القرارات 
الخاصة بالسياسات" ويشير أيضا إلى بعض الميزات التي تصاحب وجود التنظيمات 
االجتماعية، ومنيا إرساء قواعد السموك بين األفراد، وخمق الثقة بينيم، وتيسير اتصاالتيم 

 (.368، 2020)حسين، تحسين كفاءة المجتمع ببعض بشكل يعمل عمى
وترى الباحثة ان مفيوم رأس المال االجتماعي يؤكد عمى المعايير والشبكات 
االجتماعية، والعالقات التي تحصل بين أفراد المجتمع، والتي تؤثر في مستوى الثقة 

تماسك والتضامن، والتعاون، والعمل المشترك، والتسامح وقبول اآلخر، واالندماج وال
 االجتماعي ، وغيرىا من العناصر التي تساىم في تحقيق المصمحة المشتركة.

 أىمية رأس المال االجتماعي :
تكمن أىمية رأس المال االجتماعي نتيجة التأثيرات اإليجابية لو، حيث تشير األدبيات 

 الحديثة إلى تعدد اآلثار اإليجابية لرأس المال االجتماعي الفعال والتي تشمل :
 من الناحية االجتماعية : -1
أن تعزيز عممية نمو رأس المال االجتماعي يؤدي إلى إدماج األقميات والجماعات  ●

تاحة فرص العمل ليم، كما يسيم في حل مشكمة الفقر.   العرقية في المجتمع وا 

االرتقاء بجوانب التعميمية وذلك من خالل العالقات التي تربط بين أولياء األمور والطمبة  ●
م وبين المدرسة والمدرسين مما يصبح لو تأثير إيجابي عمى الطمبة ومن ثم عمى وبيني

 العممية التعميمية.

يسيم رأس المال االجتماعي في دفع المستوى الصحي، من خالل نشر الوعي الصحي  ●
 بين المواطنين، باإلضافة إلى مساىمتو في المحافظة عمى البيئة واالرتقاء بيا.
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ماعي لممواطنين بحل المشكالت الجماعية بسيولة، إذا ما أحسن يسمح رأس المال االجت ●
الناس التعاون مع بعضيم البعض، والمسؤولية الفردية لألفراد وما يتوقعو الفرد من عمل 

 اآلخرين.

يؤدي رأس المال االجتماعي إلى تماسك المجتمع ومنعو من االنييار وتحديد ىوية  ●
 المجتمع ويحافظ عميو.

الجتماعي معيارًا من معاير قياس السعادة لدى األفراد في المجتمع، يعد رأس المال ا ●
 وشعورىم بالتوافق النفسي واالجتماعي، ويدعم إحاسيسيم بالرفاىية.

يعد رأس المال االجتماعي عنصرًا فاعاًل في صنع السياسات الرعاية االجتماعية  ●
جتماعية ومنظمات لإلنسان في المجتمع من خالل المشاركة الفاعمة في الشبكات اال

 (.473، 2014المجتمع المدني )حسن، 

 من الناحية السياسية : -ب
يساعد رأس المال االجتماعي في تدعيم التحول الديمقراطي في المجتمع حيث تشير  ●

الدراسات إلى أنو كمما توفر رصيد كاف من رأس المال االجتماعي كمما أدى ذلك إلى 
يعزز المشاركة السياسية، مما يؤدي الى زيادة الوعي  كما .تشكيل المجتمع الديمقراطي

 بالثقافة السياسية، وتعميق والء المواطنين وانتمائيم لمدولة.

يعد رأس المال االجتماعي أرضًا خصبة لدعم الديمقراطية، وبناء الشبكات االجتماعية  ●
وسمطات في إطار من القيم المشتركة، كما يدعم العالقات والتفاعالت بين المواطنين 

 الدولة.

ىناك عالقة قوية بين رأس المال االجتماعي ودرجة الثقة في النظام السياسي الحاكم،  ●
حيث تعني الثقة عمميًا درجة عالية من المصداقية والتوقع، تعكس تطابقًا في القول 
والفعل، والحرص عمى استخدام وتوظيف كافة اإلمكانات الطبيعية واالقتصادية 
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فيو منفعة االفراد وتغميب المصمحة العامة لموطن والمواطنين عمى واالجتماعية لما 
 المصالح الخاصة ألشخاص المؤسسات الحاكمة.

إن وفرة رأس المال االجتماعي تعتبر ضرورة، وتاكمو يؤدي إلى تفشي الفساد في  ●
مؤسسات الدولة، ويفترض راس المال االجتماعي وجود الثقة كشرط مسبق والمجتمع 

ض وجود المصمحة العامة كشرط مسبق وىما سويا يعتبران أساس التنمية المدني يفتر 
 (.32-30، 2009االجتماعية )ابو عامود، 

 من الناحية االقتصادية : -ج
إن لو دور كبير في تحقيق منافع التنمية االقتصادية واالجتماعية الالزمة ألي مجتمع  ●

دييا القدرة عمى التعاون معاصر، فالمجتمعات التي تمتمك رأس مال اجتماعي قوي ل
 والبناء بين أفرادىا، كما يكون لدييا القدرة عمى التطور والنمو.

تأثير رأس المال االجتماعي عمى طبيعة االقتصاد، فإذا كان األفراد الذين ينبغي عمييم  ●
العمل معًا في مشروع ما يثقون في بعضيم البعض، ألنيم يتصرفون جميعًا طبقًا 

األعراف األخالقية، فإن مزاولة العمل عندئذ تصبح أقل تكمفة،  لمجموعة مشتركة من
وسيكون مثل ىذا المجتمع أكثر قدرة عمى االبتكار، ألن درجة الثقة سوف تسمح بقيام 

 مزيد من العالقات االجتماعية.

زيادة النمو االقتصادي وارتفاع الناتج المحمي اإلجمالي، وذلك من خالل العالقات  ●
تقمل من تكمفة المعامالت والصفقات فتزيد من االستثمارات، كما أنيا  االجتماعية التي

تقمل من القواعد الروتينية التي تعيق الدخول إلى السوق مما يسيم في زيادة المنافسة 
 المحمية األمر الذي يعود عمى ارتفاع جودة المنتجات المحمية.

وبناء البرامج والمشروعات أنو يساىم في التخطيط لمتنمية االقتصادية واالجتماعية،  ●
 (.306، 2021وتوقعات العائد االقتصادي واالجتماعي )عبد المنعم، 
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تاسيسًا لما تم عرضو ترى الباحثة تعدد اآلثار اإليجابية لرأس المال االجتماعي، إذ 
يعد معيارًا من معاير قياس السعادة لدى األفراد في المجتمع، وشعورىم بالتوافق النفسي 

ي، كذلك يشكل أرضًا خصبة لدعم الديمقراطية، وبناء الشبكات االجتماعية في واالجتماع
 إطار من القيم المشتركة، كما يساىم في زيادة القدرة عمى التطور والنمو في المجتمع.

 خصائص رأس المال االجتماعي :
يتمتع رأس المال االجتماعي بمجموعة من الخصائص وىي كاآلتي )االغبرية،     

2016: ) 
يتميز رأس المال االجتماعي بأنو تراكمي، جاء نتيجة الستخدامو من قبل تجربة األجيال  .1

 المختمفة التي عاشتيا عبر التاريخ.
يشرك رأس المال االجتماعي مع األشكال األخرى لرأس المال في العديد من الصفات،  .2

رة ماال، فبناء أنو ليس التكمفة في إنتاجو، ألنو يحتاج إلى استثمار إن لم يكن بالضرو 
العالقات تتطمب الوقت والجيد لتنمو ىذه العالقات، وتبنى الثقة، كما أن رأس المال قد 

 يأخذ عمر أجيال ليصبح كامل الفاعمية.
يحتاج رأس المال االجتماعي في تكوينو إلى شخصين أو أكثر، فيو يأتي نتاجًا لمعقل  .3

ول عنو االقتصاديون يتخذ خاصية الجمعي كما يذىب إلى ذلك العالم دوركايم، وكما يق
 السمع العامة.

يعد رأس المال االجتماعي أصال من األصول الثابتة لثقافة المجتمع ويتأثر بما يحدث  .4
 لو من تغيرات اجتماعية واقتصادية، مثمو مثل بقية الظواىر االجتماعي.

 اده البديمة.ال يمكن دراسة رأس المال االجتماعي مباشرة، اإل عن طريق مؤشراتو أو أبع .5
يعتمد رأس المال االجتماعي عمى العالقات االجتماعية التي توجد بين أفراد المجتمع،  .6

 والتي تقوم عمى التعاون، والتساند، والثقة المتبادلة في إطار من منظومة قيمية إيجابية.
 يعد رأس المال االجتماعي مكماًل لمصور األخرى من رأس المال، وليس بديال ليا. .7
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رأس المال االجتماعي عالمة بارزة من عالمات التقدم، أو التخمف في أية أمة، يعد  .8
حيث من المستحيل أن تتم التنمية المستدامة بدون وجود رأس مال اجتماعي منتج، 

 (.77، 2016ومبدع )األغبرية، 
 مصادر رأس المال االجتماعي :

القات بين أفراد المجتمع، تتنوع مصادر رأس المال االجتماعي، وفقًا لتنوع وتشابك الع
 ويمكن بيان وتوضيح ابرز ىذه المصادر فيما يمي :

تعد األسرة المصدر األول واألساس لتكوين رأس المال االجتماعي، ألنيا وحدة األسرة :  -
المجتمع األساسية التي تشكل نسيجو االجتماعي وتمثل حجر الزاوية فيو وىي المصدر 

وتكوين ىويتيم الثقافية والقيمية، وىي المؤسسة األول لممعرفة وأعداد أعضائيا 
قامة الحوار وبناء الصالت  االجتماعية االولى لتفاعل الفرد مع محيطو االجتماعي وا 
المتميزة مع االخرين، فضاًل عن تنمية الروابط والعالقات ونقل أولياء األمور ألبنائيم 

باع وشعور بثقة القوية اتجاه إفراد وأفراد العائمة التصرفات العقالنية التي تتيح عنيا انط
العائمة، والقدرة عمى الوفاء باالحتياجات المادية والمعنوية لألبناء، كما لألسرة األثر 
االيجابي الذي تمارسو باستخدام رأس المال االجتماعي عمى المستوى التعميمي عند 

 (.129، 2017المحفز لإلنجاز )بمحنافي،  األبناء من خالل رفع الجانب المعنوي

يعمل رأس المال االجتماعي عمى توطيد العالقة بين المدرسة والمجتمع  المدرسة : -
المحمي، حيث يساعد عمى فاعمية االتصاالت المينية أو الشخصية مع اإلدارة التعميمية 
لحل مشكالت المدارس، كما ينشط اآلباء وأعضاء المجتمع المحمي لمتعاون مع 

الموارد االجتماعية المحمية لالستجابة الحتياجات  المدرسة، ويساعد عمى تعبئة
المدارس، ويساعد عمى توزيع السمطة، والمعمومات وحق صنع القرارات بين الجماعات 
فيو يعمل عمى توسيع دوائر صنع القرار، كما أن وجود ممثمين لممنظمات غير 

لمدارس الحكومية في مجالس المدارس من المحتمل أن يخمق روابط بين مبادرات ا
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والمشروعات المحمية، كما تساعد الطمبة الذين يعانون اقتصاديًا)حوالو والشروجي، 
2014 ،520.) 

يعد المجتمع المدني مصدرًا أساسيا لرأس المال االجتماعي في  المجتمع المدني : -
المجتمع ويتكون المجتمع المدني من المنظمات التطوعية والجمعيات التي تعمل خارج 

والدولة، وتشكل من األعمال التطوعية لمناس والمجموعات دون البحث نطاق السوق 
عن فوائد شخصية، وىي تؤكد عمى قدرة األفراد في بناء شبكات لمعالقات االجتماعية، 
واتصال المنظمات التطوعية بالناس واتصال كل منيم باآلخر وبناء الثقة والتبادل خالل 

مجتمعي في إطار من اإليثار واإللتزام  أشكال غير رسمية وبناء تنظيمي حر، ودعم
 (.129، 2018ويشكل كل ذلك مصدرا لراس المال االجتماعي )مصطفى، 

ظير مفيوم رأس المال االجتماعي بدأ الجدل حول دور الدين وعالقتو  منذ أنالدين :  -
بالمفيوم الجديد، فمن ناحية يشير أصحاب كافة الديانات المتعاممون مع موضوع رأس 

االجتماعي إلى البعد اإليجابي لمدين عمى رأس المال االجتماعي وىم يسوقون  المال
أمثمة واقعية عن دور المؤسسات الدينية باعتبارىا من أكبر الكيانات التي تضمن 
شبكات اجتماعية تطوعية تساىم في الخير العام، فالمعتقد الديني يمعب دورًا أساسيًا في 

يرسخ فضيمة فعل الخير بغض النظر عن المنفعة تأصيل قيم الجماعة والجماعية، و 
المترتبة عميو، ويمكن لكل أصحاب األديان، وعن الحق، أن يورودوا من النصوص 
الدينية التي توجب فعل الخير وتقدره، بل وأن األديان تطرح تصورًا يوتوبيا لمعالقات 

سالتيا بشكل كمي االنسانية االجتماعية بين األفراد والمجتمعات حال إلتزام الناس لر 
ونقي، مما يعود بالمنفعة والفائدة عمى جسد االمة، فضاًل عن التجسيد الحقيقي لقواعد 

 (.88-87، 2010التكافل االجتماعي بين األفراد )جريس، 
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اعتبر الباحثون الرابطة االثنية أحد مصادر رأس المال  الروابط االثنية أو الدينية : -
االجتماعي، إذ تؤثر عمى طريقة تنشئة األفراد وتساىم في تشكيل وعييم وأفكارىم تجاه 
أنفسيم وتجاه اآلخرين، وىي بذلك تساىم في ربط مجموعة من األفراد معًا، ومن ثم 

شد لمموارد وتعبئيا لخدمة ربطيم أو عزليم عن المجتمع المحيط، كما تستيطع أن تح
أىداف محددة، وتساىم الروابط االثنية أيضا في اتاحة المزيد من الفرص أمام أعضائيا 

 (. 24: 2015لتحقيق أىداف مشتركة )الكفارنة، 

 أبعاد رأس المال االجتماعي :
 ال يعد رأس المال االجتماعي كيانًا مفردًا، ولكنو متعدد األبعاد والصور، فيناك ابعاد
مختمفة لرأس المال االجتماعي متالزمة مع اتجاىات مختمفة من العالقات االجتماعية، 
وفي إطار البحث والسعي في مجال مفيوم رأس المال االجتماعي وكيفية بنائو وتوظيفو، 
حدد البنك الدولي في أحد تقاريره ستة أبعاد رئيسية لمفيوم رأس المال االجتماعي، يمكن 

 -لتالي :عرضيا عمى النحو ا
ويتناول ىذا البعد مدى مشاركة  :( Groups&Networks)الجماعات والشبكات  .1

 االشكال المختمفة من المنظمات االجتماعية، والشبكات غير الرسمية.
ويتضمن حدود ودرجات الثقة االجتماعية  : (Trust & SoIidarityالثقة والتضامن ) .2

 قة عبر الوقت.لدى أفراد المجتمع ومدى ثبات أو تغير ىذه الث
ويستكشف  : (Collective Action & cooperationالفعل الجمعي والتعاون ) .3

ىذا البعد مدى قدرة األفراد عمى العمل مع االخرين في مجتمعاتيم، من خالل 
 (.475، 2014المشروعات المشتركة )حسن، 

بعد الوصول الى  : (Information&Communicationالمعمومات واالتصال ) .4
المعمومات بعدًا محوريًا في مساعدة المجتمعات في أن تكون ليا صوت قوي في األمور 
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التي تؤثر عمى رفاىيتيا، ويتناول ىذا البعد، الوسائل التي يمكن من خالليا أن يصل 
 الفرد إلى المعمومات التي ترتبط بظروف حياتو.

تتميز  : (SociaI Cohesion &IncIusionاالندماج والتماسك االجتماعي ) .5
المجتمعات بأنيا تتضمن العديد من االنقسامات والتفاوتات، التي يمكن أن تؤدي إلى 
الصراع، ويتضمن ىذا البعد تحديد طبيعة ىذه الفروق والتفاوتات واالنقسامات، واآلليات 

 التي يتم بواسطتيا السيطرة عمييا.
يشير ىذا  :(Empowerment & PoIitical Actionالتمكين والفعل السياسي ) .6

البعد إلى ضرورة تمكين األفراد إلى الحد الذي يمكنيم من السيطرة والتحكم في العمميات 
 (.97-98، 2018التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر عمى رفاىيتيم )الششتاوي، 

 عناصر قياس رأس المال االجتماعي :
وتوقعات  درجة عالية من المصداقية تعريف الثقة بأنيا تعبر عن ويمكنالثقة المتبادلة :  .1

من المؤسسات أو الييئات سواء رسمية أو  األفراد من بعضيم البعض أو توقعات األفراد
غير رسمية في المحيط االجتماعي ليم، وتكون ىذه التوقعات مرتبطة بالقوانين 

قيمة  االجتماعية واألخالقية لممجتمع، التي يتحدد فيميم األساسي لحياتيم، ان اختالل
 الثقة في المجتمع يؤدي بالتبعية إلى ضعف إمكانات نمو رأس المال االجتماعي.

تعني الجيود التطوعية التي تقدم من مختمف تجمعات أو  المشاركة المجتمعية : .2
منظمات العمل سواء بالرأي أو بالعمل أو بالتمويل أو بالجيد من أجل دعم كافة 

الرسمية في المجتمع وتعميق روح التواصل  مشروعات وبرامج التنمية في المؤسسات
واآلداء الجماعي وتفعيل الطاقات المحمية في دفع وتدعيم كافة المشروعات التنموية 

 (.23، 2015 ،)عبد المؤمن
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فإنيا اإلطار الجامع لتفاعل المواطن مع وطنو ولعالقة المواطنين فيما بينيم المواطنة :  .3
ضمن الدائرة الوطنية لمدولة التي صارت محددة في جغرافيتيا السياسية، ومركزىا 
القانوني، وطبيعتيا السياسية واالجتماعية واالقتصادية، ولم تعد المواطنة مجرد والء 

ارت كذلك انتظاما عاما لو أبعاده عمى مختمف عاطفي وانتماء لموطن فحسب، بل ص
 األصعدة اإلنسانية.

يشير مفيوم التسامح إلى التعايش واالستقرار االجتماعي وتطوير أواصر التسامح :  .4
وأسباب التعاون بين مختمف أبناء وشرائح المجتمع وىو من صميم القيم اإلسالمية 

نية أن تكون عالقات قائمة عمى النبيمة، واألصل في العالقات االجتماعية واإلنسا
والمودة والتألف وحتى لو تباينت األفكار والمواقف بل إن ىذا التباين ىو الذي  المحبة

 (.95 -94، 2016يؤكد ضرورة االلتزام بيذه القيم والمبادئ )بشير، 
يعبر عن سموك مدني ونشاط خيري في المجتمع وصورة من صور العمل التطوعي :  .5

ة أو الوجو الثالث لممشاركة المدنية بعد المشاركة السياسية والمشاركة المشاركة المدني
االجتماعية وتتمثل المشاركة المدنية في التصويت التوقيع عمى عريضة، حضور 
اجتماع سياسي، التجمع لعمل مشاريع مجتمعية تخدم المجتمع ككل، التظاىر، 

األنشطة المدنية في  الخيري يعتبر صورة من االحتجاج، أو المقاطعة، فالنشاط
المجتمع، والتي يتمثل في المشاركة بالمال أو بالجيد، أو بالوقت في الجمعيات األىمية 

 في المجتمع، أو غيرىا من المنظمات الموجودة في المجتمع.
تمكن الشبكات االجتماعية األفراد من الحصول عمى الموارد الشبكات االجتماعية :  .6

ف المشتركة التي ىي جزء ميم من مفيوم رأس المال كذلك التعاون لتحقيق األىدا
االجتماعي، والتي تقع ضمن إطار طوعي اختياري وليس إجباريًا يضم أفرادًا أو 
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 -121، 2017مجموعات أو منظمات لتحقيق التضامن والتساند فيما بينيا )الجمال، 
122.) 

فقًا لتنوع وتالحظ الباحثة ان تتنوع مصادر وعناصر رأس المال االجتماعي، و 
وتشابك العالقات بين أفراد المجتمع، فيو من خالل تمك المصادر يعمل عمى توسيع  
دوائر العالقات، والتبادل بين األفراد والجماعات بصورة أشكال غير رسمية وبناء 
تنظيمي حر، من أجل زيادة المخزون االجتماعي من قيم و عناصر رأس المال 

 االجتماعي.  
 الفصل الثالث

 التجاهات التربوية المعاصرة في تنمية رأس المال االجتماعيا
يمثل تطوير النظام التعميمي في الوقت الحالي ضرورة ممحة ألي مجتمع من 
المجتمعات، وذلك بسبب األىمية الكبيرة والثقل الحيوي لمتعميم باعتباره الوسيل الفعالة التي 

والنمو، ذلك أن تحقيق التقدم والرخاء في أي يعتمد عمييا أي مجتمع في تحقيق االستقرار 
مجتمع مرىون بالتقدم العممي والثقافي في ىذا المجتمع، واستثمار كافة طاقاتو وقدراتو، 

فالمدرسة  -والمؤسسات التربوية، والمدرسة بالتحديد تعتبر أحد أىم المؤسسات التعميمية 
بوظيفية التربية، وتسعى ىذه مؤسسة اجتماعية أنشأىا المجتمع لتنوب عنو في القيام 

الوظيفة إلى تحقيق أىداف وفمسفة المجتمع، والتي تتركز بصورة أساسية في نقل التراث 
الثقافي وتعزيزه، وتنقيتو من الشوائب التي عادة تعمق بو مع الزمن، كما أن أي عمل يقوم 

ضل شكل ممكن، بو فرد أو مجموعة يحتاج إلى إدارة لتنظيم الجيود واستثمار القدرات بأف
حيث تحتل اإلدارة مكان ميمة في الحياة االجتماعية لوظيفتيا اإلنسانية التي ترتكز في 
أدائيا عمى التعاون والمشاركة الفعالة، وعمى توظيف مختمف العناصر البشرية واإلمكانات 

 (.143 -142، 2020)الجبر، 
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تماعي، كما أن رأس المال ويعد التعميم أحد األدوات اليامة في تنمية رأس المال االج
االجتماعي اإليجابي ينعكس بدوره عمى العممية التعميمية من خالل ما يتوافر لممعممين 
ولمطالب من شبكات اجتماعية منظمة وعمى درجة عالية من الوعي والثقة لدى أولياء 
 األمور مع ما يقدمو المجتمع من بيئة آمنو تتصف بمعايير العمل الجماعي، ويؤدي ذلك
ثراء المعارف وبالتالي تحسين العممية التعميمية وتحسين اإلنجاز  إلى تدفق المعمومات وا 
التعميمي لمطالب بشكل عام، وقد أكدت معظم األدبيات التي ناقشت موضوع رأس المال 
االجتماعي أن لو كثير من المنافع التي تعود عمى التعميم بصفة عامة حيث جاء "كولمان" 

س المال االجتماعي في فيم المعايير االجتماعية والثقة والضوابط ليؤكد عمى دور رأ
االجتماعية التي من خالليا يستطيع الطالب أن يحقق مزيدًا من النجاح المدرسي، وقام 
بتحميل العالقات األسرية ودورىا في بناء رأس المال االجتماعي لمطالب، والعالقات 

ذلك بتحقيق اإلنجاز في التعميم )إمام، االجتماعية لمطالب في المدرسة وعالقة كل 
(. ويمكن تحقيق تنمية رأس المال االجتماعي وفقًا لالتجاىات التربوية 95 -94، 2018

 المعاصرة وعمى النحو التالي :
 آليات دعم مجتمعات الممارسة لتنمية رأس المال االجتماعي بالمتعمم ماقبل الجامعي : -1

ة من األفراد الذين يتشاركون شغفًا حول شيء تعرف مجتمعات الممارسة بأنيا مجموع
ما، ويتفاعمون معًا بإنتظام من أجل تعمم كيفية القيام بذلك بشكل أفضل، وتمثل مجتمعات 
الممارسة بيئة يتعمم فييا األفراد والخبراء  والمبتدئون معاص لتحسين ممارستيم المينية 

ي ىي مجتمعات الممارسة وتطويرىا، حيث تعد أفضل بيئة لمتعمم الفردي والجماع
 (. 392، 2020)متولي،

وتتميز مجتمعات الممارسة بمجموعة من الخصائص التي ساىمت إبراز أىميتيا، 
الذاتية، ومشاركة  فمن أىم الخصائص التي تتميز بيا : التكوين الذاتي، والحوكمة
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األعضاء في االىتمامات بموضوع معين، وبناء المعرفة الجديدة، وحدوث التعمم في سياق 
واعي فردي كان أم جماعي، كما أنيا يمكن أن تتناول أي مجال من مجاالت الحياة، 
بالتالي تشكل مجتمعات الممارسة شبكة اجتماعية مستمرة من األفراد الذين يسعون إلى 

لقاعدة المعرفية ليم بما يمتمكون من قيم مشتركة، ومعتقدات، وخبرات من خالل تطوير ا
 (.525، 2021الممارسة المشتركة والمشروعات المشتركة )ميخائيل، 

وتمعب مجتمعات الممارسة دورًا فعااًل في تطوير األبعاد الييكمية والعالئقية والمعرفية 
الثالثة من تأثير إنشاء المعرفة المؤسسية  لرأس المال االجتماعي، إذ تزيد ىذه األبعاد

المشتركة، وذلك يجب عمى المنظمات والمؤسسات التي تسعى إلى زيادة وتطوير مستوى 
رأس المال االجتماعي بيا بتدعيم تكوين مجتمعات الممارسة داخميا )احمد، وعبد المطيف، 

2019 ،154.) 
يا لمفرد والمؤسسة من خالل تنمية وتبرز أىمية مجتمعات الممارسة والفوائد التي تحقق

،( ما 2020رأس المال االجتماعي، فبالنسبة لمفوائد التي تحققيا لمفرد والمؤسسة )متولي، 
 يمي :
 زيادة وتنمية رأس المال االجتماعي بين األفراد. ●

 تحسين شعور الفرد باالنتماء واليوية. ●

 إمداد الفراد العاممين بالمستجدات في مجال عمميم. ●

 الشعور بالمشاركة والتعاون مع الزمالء. تنمية ●

 التنمية الذاتية والمينية لمفرد. ●

 حل المشكالت بشكل أسرع عمى مستوى المؤسسة. ●

 تنمية الوعي بالعمل الجماعي. ●
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تحسين تبادل وتدقيق المعرفة داخل المؤسسة، وتبادل الخبرات والمعار بين األفراد  ●
 (. 396، 2020)متولي، 

( مجموعة من اآلليات التي تساعد عمى دعم 2019لمطيف، ويحدد )احمد، وعبد ا
مجتمعات الممارسة من أجل تنمية رأس المال االجتماعي، والذي ساعد بدوره عمى نجاح 

 تمك المجتمعات في تحي أىدافيا، وتتمثل تمك اآلليات في :
 آليات مرتبطة في )وزارة التربية والتعميم( : (1
 ثقافة تواجو الخوف من التغيير.تغيير الثقافات السائدة وتكوين  ●

 نشر الوعي بأىمية وفوائد التغيير. ●

 نشر ثقافة مجتمع الممارسة بين الطمبة وبمختمف المراحل التعميمية. ●

 دعوة رجال األعمال والقطاع الخاص لممشاركة في دعم مجتمع الممارسة. ●

 توفير الحوافز المرتبطة بتفيذ أنشطة مجتمع الممارسة. ●

بل وزارة التربية والتعميم لمقيام بالمراجعة الخارجية لتقييم مدى نجاح تشكيل فريق من ق ●
 مجتمعات الممارسة.

 مراكز التدريب والتطوير(: –آليات مرتبطة بمديريات التربية والتعميم )اإلدارات التعميمية  (2
 إشراك العاممين بالمدارس في عممية التغيير. ●

 الممارسة.تشجيع العاممين بالمداس لالشتراك ي مجتمعات  ●

 التركيز في ورش العمل عمى احتياجات المشاركين في مجتمعات الممارسة. ●

 توفير قنوات التواصل بين المدارس وقطاعات المجتمع. ●

 تدريب المعممين وأفراد المجتمع المدرسي عمى وسائل التكنولوجيا. ●

 الممارسات.توفير وسائل االتصال المختمفة بين أعضاء مجتمع الممارسة لتبادل أفضل  ●

 توفير فئة الفنيين المؤىمين والمدربين عمى تقديم الدعم الفني ألفراد مجتمع الممارسة  ●
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 المعممون ( : –)إدارة المدرسة  اآلليات المرتبطة بالمدارس (3
 تبني نمط القيادة الجماعية التشاركية. ●

 احترام رأي وتصورات المعممين حول العممية التعميمية. ●

 الجماعي، ونشر قيم التضامن والتعاون المتبادل.تعزيز العمل  ●

 إيجاد مناخ مدرسي يتميز بالثقة مما يساعد عمى تنمية دافعية وابتكار المعممين. ●

 توفير البيئة المادية والمعنوية التي تساعد المعممين عمى إنجاز مياميم. ●

 وضع رؤية وقيم مشتركة لدى أفراد مجتمع الممارسة. ●

 القات التعاونية واالجتماعية ألعضاء مجتمع المدرسة.تدعيم عممية بناء الع ●

 -169، 2019دعم مشاركة المعرفة بين األعضاء وتبادليا. )احمد، وعبد المطيف،  ●
170.) 

 

من خالل ذلك ترى الباحثة ان مجتمعات الممارسة تمعب دورًا فعااًل في زيادة وتطوير 
ة بناء العالقات التعاونية مستوى رأس المال االجتماعي، ذلك من خالل تدعيم عممي

واالجتماعية داخل مجتمعات الممارسة، وخاصة في المؤسسة المدرسية، إذ تعمل عمى 
تحسين شعور الفرد باالنتماء واليوية، وتنمية روح المشاركة والتعاون، والعمل الجماعي، 

 ونشر قيم التضامن والمتبادل بين أفراد المؤسسة التعميمية.
ة الميزة التنافسية لمجامعات في ضوء تنمية رأس المال آليات تحقيق استدام -2

 االجتماعي: 
يعد رأس المال االجتماعي موردًا من موارد الجامعة غير الممموسة، ولكنو لو أثر في 
جميع الموارد الممموسة وكذلك نتائج العمميات، حيث يعمل عمى تعظيم االستفادة من 

الموجودة داخل المؤسسة، ويترتب عمى االىتمام بو رفع مستوى الثقة في  الموارد اآلخرى
التفاعل والعالقات بين أفراد المؤسسة التعميمية، وكذلك درجة االلتزام السموكي الجماعي 
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لصالح المؤسسة بما يساىم في االرتقاء بجودة مخرجات المؤسسة، والجامعة بوصفيا 
ز عمى الجانب االجتماعي لتحسين موقفيا التنافسي مؤسسة اجتماعية البد ليا من التركي

 (.156، 2018واستدامة المزايا اآلخرى لممؤسسة الجامعية )عبد العال، 
بالتالي ال تنحصر أىمية رأس المال االجتماعي بالنسبة لمتعميم الجامعي في تحقيق 

يات التنسيق اإلنجاز الدراسي فحسب، ولكنيا تمتد إلى أن رأس المال االجتماعي يسيل عمم
والتنظيم لألفراد، وذلك بسبب ارتباطو بعممية االتصال الفعال والمتكرر بين أعضاء 
المجتمع، كما أنو يقمل من مستويات الغموض والشك بين أعضاء الجامعات، أو عمى 
األقل يزيد من مساحات التسامح، وبالتالي يسيل رأس المال االجتماعي من عممية اتخاذ 

عضاء المجتمع ال يحتاجون إلى إعادة التبادل والتفاوض في كل وقت القرارات، ألن أ
يدخمون فيو إلى نشاط مشترك، ألنيم يقون في بعضيم بعضا، فضاًل عن أن ىناك عالقة 
تبادلية بين رأس المال االجتماعي ورأس المال المعرفي الموجودة في إطار الجامعة، حيث 

تطوير رأس المال االجتماعي ىو أنو يعد وسيمة أن أحد المزايا المترتبة عمى االىتمام ب
ميمة لصناعة وتطوير رأس المال المعرفي، وذلك من خالل الدور الذي تقوم بو شبكات 
العالقات االجتماعي خاصة في زيادة نشر المعرفة وتبادليا والمشاركة الجماعية في تكوين 

، 2018جماعي )إمام،  الشبكات الفكرية لمشاركة اآلخرين معارفيم عمى أساس توفيقي
97.) 

( العديد من الفوائد بالنسبة 2018وعمى مستوى المؤسسة الجامعية حدد )عبد العال، 
والتي يمكن الحصول عمييا من تنمية رأس المال  لتحقيق استدامة الميزة التنافسية لمجامعات

 االجتماعي بأبعادة وأنماطو المختمفة بالجامعات، ومنيا :
: حيث يساىم في إنتاج وتشاطر المعرفة داخل  المال الفكريتطوير وتنمية رأس  .1

الجامعات لتجاري التطور الحادث في المعرفة العممية والتكنولوجية والمتغيرات 
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المجتمعية، بما يسيم في إنتاج أصول فريدة لممؤسسة تدعم الميزة التنافسية طويمة 
 المدى.

االجتماعي في رفع الروح المعنوية : حيث يسيم رأس المال  توفير بيئة تنظيمية فعالة .2
لمعاممين بما يحتويو من عالقات التعاون والثقة والتضامن، كما يمكن من تفاعالت 

 وتبادالت اجتماعية تسمح بتأدية الميام التنظيمية بسالسة.
من تماسك  يعزز رأس المال االجتماعيتحسين األداء وزيادة اإلنتاجية المؤسسية :  .3

ؤدي إلى تحسين واضح في األداء ويزيد من اإلنتاجية باإلضافة ووحدة المؤسسة مما ي
 إلى جودة الخدمة المؤسسية التي تقدميا المؤسسة لعمالئيا.

تسيم شبكة العالقات االجتماعية تحسين اإلنجاز االكاديمي لمطالب والبقاء بالتعميم :  .4
التحصيل لدى  بين أعضاء ىيئة التدريس والطالب إلى زيادة احتمالية ارتفاع مستويات

 الطالب واستمراريتيم في التعميم.
رأس المال االجتماعي عناصر الثقة  يوفرإدارة التغيير واإلبداع التنظيمي بفعالية :  .5

والتعاون والفيم المشترك، مما يتيح مرونة في مواجية التغيير وكذلك تقبمو بما يترتب 
 عمييا نشر  اإلبداعات داخل المؤسسة التعميمية.

رأس المال االجتماعي لممؤسسة الثقة  يوفرالعمل الجماعي داخل المنظمات : فعالية  .6
بين أعضائيا ويعزز المشاركة واأللفة االجتماعية، مما يجعل العمل الجماعي ممكنا 

 ناجحًا وقادرًا عمى تحقيق أىدافو.
يعزز رأس المال االجتماعي من تحقيق تنمية مينية مستدامة لمعاممين بالمؤسسة :  .7

ارف والميارات المينية والوظيفية لمعاممين بالمؤسسة التعميمية، حي تنساب المعرفة المع
العممية والخبرة العممية وتنتقل بتمقائية بين أعضاء المنظمة مما يحقق تطوير كفايتيم 

 والنمو الميني.
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يقوم رأس المال االجتماعي بدور تقويمي لتصحيح مسار تقديم تغذية راجعة فورية :  .8
بل تفاقم المشكالت من خالل شبكة العالقات االجتماعية والتي تعد منبع العمل ق

معمومات المؤسسة وتتخذ شكال غير رسمي لتبادل التعاون، األمر الذي يقمل من أخطاء 
 (.156 -155، 2018العمل ويزيد من جودتو )عبد العال، 

ة من ولكي يتم تكوين أرصدة إيجابية من رأس المال االجتماعي، ىناك مجموع
المتطمبات الخاصة التي تساعد عمى تنمية رأس المال االجتماعي، والتي من خالل تحقق 

 ( وتتمثل في :2018استدامة الميزة التنافسية لمجامعات )إمام، 
تضمين مفاىيم وقيم رأس المال االجتماعي في فمسفة التعميم الجامعي ورؤيتو ورسالتو،   ●

 ومختمف الموائح الجامعية بالجامعات والكميات.

دمج مفاىيم رأس المال االجتماعي وقيمو ضمن معايير ضمان جودة التعميم الجامعي   ●
 واعتماده.

ق العمل وتوزيع الميام عمى تدريب القيادات الجامعية عمى استخدام أساليب فري  ●
 األعضاء.

فتح قنوات االتصال بين القيادات الجامعية وبين الطالب، وبين أعضاء ىيئة التدريس   ●
 والييئة المعاونة والعاممين في الجامعة.

تزويد أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بالمعارف والقيم واالتجاىات المتعمقة برأس   ●
م من تطوير أعماليم، مما يسيم في تحسين األداء بشكل المال االجتماعي، التي تمكني

 عام.

صياغة عدد من الموائح الجامعية التي تعزز من األنشطة الطالبية وتعمل عمى توفير  ●
 اإلمكانات المادية الالزمة.
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إكساب الطالب مجموعة من القيم واالتجاىات التي تنمي لدييم االتجاىات نحو العمل   ●
 مل التطوعي، والتعاون، واالتصال، والتبادل، وخدمة المجتمع.الجماعي، والثقة، والع

توفير عديد من الفرص لممشاركة االجتماعية وخدمة المجتمع، والعمل عمى دمج   ●
الطالب في أنشطة المجتمع وقضاياه من خالل مشروعات يقوم بيا الطالب بالتعاون 

 مع منظمات المجتمع المدني.

 ت واألنشطة الطالبية والمجتمع المحمي لمجامعة.مد جسور التعاون بين التنظيما  ●

تدريب الطالب عمى التعبير عن آرائيم بحرية من خالل التنظيمات واألنشطة   ●
 الطالبية.

تاحة حرية الترشيح   ● تشجيع الطالب وحثيم عمى االنضمام لالتحادات الطالبية، وا 
زاىتيا بعيدًا عن واالنتخاب، دون وضع قيود عمى ذلك، مع ضمان حرية االنتخابات ون

 (. 214 -211، 2018التدخالت )إمام، 

 دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية رأس المال االجتماعي : -ج
تعد المجتمعات التي تمتمك عددًا أكبر من التنظيمات المدنية، ونسب عضوية عالية 

ألكثر تقدمًا في تمك التنظيمات ىي المجتمعات األكثر ديمقراطية من الناحية السياسية، وا
من الناحية االقتصادي، ويعود ذلك إلى الدور الذي تمعبو تمك التنظيمات في تكوين رأس 
المال االجتماعي، والذي يتجسد في مجموع الروابط والعالقات االجتماعية التي يكونيا 
مجموعة من األفراد نتيجة عضويتيم في جماعة اجتماعية معينة لتحقيق مجموعة من 

الء األفراد في إطار تعاونيم يقوموا بتكوين مجموعة من القيم المتمثمة أساسا األىداف" ىؤ 
في الثقة المجتمعية، كاالحترام المتبادل لمبدأ المعاممة بالمثل، وكميا قيم تجعل الفرد أكثر 
اىتمامًا بالمشاركة في شؤون مجتمعة، األمر الذي يمثل األساس ألي مجتمع ديمقراطي 

 (.11، 2016)مينا، 
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ان تنمية اتجاىات أفراد المجتمع لممشاركة باألعمال الخدمية التطوعية لو ابعاد 
استراتيجية عمى جميع المستويات الشخصية والنفسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية 
والسياسية، فضاًل عن نتائجو اإليجابية بشد أواصر العالقات االسرية والمجتمعية والدولية 

لذا تقع المسؤولية عمى عاتق اصحاب القرار في المؤسسات المدنية في  بالسراء والضراء،
المجتمع لربط سياساتيا مع مؤسسات الدولة األخرى كالطبية والدينية والعممية والثقافية 
وغيرىا، من أجل الحصول عمى تدريبات ألفرادىا عمى أنماط من العمل التطوعي داخل 

مى احد أىمية المجتمع المدني في ترسيخ روح المؤسسة المعنية وخارجيا، وال يخفى ع
االنتماء الوطني لدى أفراد المجتمع، فيو ينمي شعور الفرد بأىمية نفسو وقيمتو كفرد مساىم 
بالمجتمع، فضاًل عن ذلك ان نشر ثقافة ودعم العمل التطوعي عمى المدى البعيد يشكل 

ة التحديات التي تواجو الفرد استراتيجية ذات أبعاد تنموية عمى جميع المستويات لمواجي
والمجتمع، عمى الصعيد التعميمي والصحي والسكني واالمني وباقي الخدمات األخرى، لذا 
فيو يعد مدرسة يتدرب فييا الفرد عمى تقديم مصمحة المجتمع وأسس المواطنة الصالحة، 

تدريب أدوار ويتعمم كيفية االلتزام بقوانين العمل المؤسسي والحرص عميو، وكذلك يسيم في 
، 2020األفراد واستثمار طاقاتيم ومياراتيم وتنمية أوقات فراغيم بما يفيد غيرىم )حسين، 

371.) 
ووفقا لما تقدم فأن أىمية المجتمع المدني ودوره في تنمية رأس المال االجتماعي 

  : تتجسد في عدة وظائف رئيسية في المجتمع وىي
األسرة ليشمل جماعات الجيرة واألصدقاء والنوادي يقوي البناء االجتماعي الذي يمتد من  .1

وما يطمق عميو المساعدة الذاتية كما يضم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات بكافة 
 صورىا وأحجاميا.
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التعاون بين جميع الفئات الذي ارتضوا االنضمام طواعية إلى ىذا البناء االجتماعي،  .2
يمكنيم االستفادة من الموارد التي توفرىا وتحقيق استفادة متبادلة فيما بينيم، بما 

 الجماعة.
توفير خدمات جديدة ربما تصعب عمى الدوائر الحكومية تقديميا، وتنمية القيم الخالقة  .3

 وااليجابية كالثقة والمحبة بين افراد المجتمع المحمي. 
، أو أىمية الدور التنموي الذي يمعبو المجتمع المدني في إطار فمسفة التنمية من أسفل .4

 التنمية بالمشاركة.
المجتمع المدني يمكن تصنيفو أنو نوع من الممارسة الديمقراطية حيث يحقق لألفراد  .5

سؤولية في إدارة شؤون مجتمعيم، باإلضافة إلى أنو يكسب الشخص العديد من القيم الم
 النبيمة مل الوالء واالنتماء ومساعدة اآلخرين.

ة التي تقف عقبة في سبيل تنمية رأس المال تغير االتجاىات أو التقاليد السائد .6
 االجتماعي من خالل نشر ثقافة المشاركة التطوعية.

إبراز الصورة اإلنسانية لممجتمع والحد من ىدر رأس المال االجتماعي وتدعيم التكامل  .7
 بين الناس وتأكيد الممسة الحانية المجردة من الصراع والمنافسة.

بالد من منظمات ميتمة بالمجال نفسو بجانب جمب خبرات أو أموال من خارج ال .8
المشاركة في ممتقيات أو مؤتمرات لتحقيق تبادل الخبرات ومن ثم مزيد من االستفادة 

 (.172، 2020والنجاح )حسين، 
 

والمجتمع المدني  ترى الباحثة أن لممؤسسات التربوية من المدرسة والتعميم الجامعي
دور في تنمية وتكوين أرصدة إيجابية من رأس المال االجتماعي، والتي تساعد عمى 
استدامة تمك المؤسسات، من خالل مجموعة من البرامج واألنشطة المتبعة التي تعزيز 
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أدوار المؤسسة واألفراد واستثمار طاقاتيم ومياراتيم، مما يعود ذلك بالفائدة والنفع عمى الفرد 
 والمجتمع. 

 

 خالصة البحث والمقترحات :
لما تم عرضو من أسس فكرية لرأس المال االجتماعي وفقًا لالتجاىات التربوية  تاسيساً 

المعاصرة، يتوصل البحث إلى أن رأس المال االجتماعي يؤكد عمى مجموعة من الروابط 
والعالقات االجتماعية بين األفراد والجماعات، ذلك من خالل السعي إلى زيادة المخزون 

عاون والعمل الجماعي والفيم المشترك والتسامح وقبول المجتمعي من عناصر الثقة والت
اآلخر، والتي تتكون في إطار المبادئ العامة االخالقية لمجماعة وما تفرضو عضوية ىذه 
الجماعة من واجبات، فضاًل عن أن رأس المال االجتماعي  يؤدي إلى مجموعة من 

األىداف بالجماعة ذاتيا،  األىداف التي يسعى أعضاء الجماعة الى تحقيقيا، وقد ترتبط 
أو المجتمع األكبر، بالتالي يعمل رأس المال االجتماعي عمى زيادة قوة بنية المجتمع 
ومتانتيا وخاصة شبكات األمن االجتماعي، وروابط الدعم االجتماعي المتبادلة بيدف 
تسييل عمميات التفاعل االجتماعي داخل المجتمع، كما يساىم في تقوية بعض الفئات 

لضعيفة في المجتمع مثل الفقراء وتمكينيم من المشاركة واتخاذ القرارات التي ترتبط ا
كذلك يتيح رأس المال االجتماعي مرونة في مواجية التغيير وكذلك  .بحياتيم ومصيرىم

 تقبمو بما يترتب عمييا، ومن ىنا يقترح البحث :

 البحث. إجراء المزيد من الدراسات المتعمقة حول قضايا ذات صمة بيذا .1
 إجراء دراسة عن دور المؤسسة التعميمية في تنمية رأس المال االجتماعي. .2
أن يأخذ القائمين عمى المؤسسات التربوية بما يحققو رأس المال االجتماعي من دعم  .3

 وتنمية المجتمعات في تحقيق أىدافيا.
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 المصادر :  
(. االسيام العممي والعممي لراس المال 2009أبو عامود، محمد سعيد.) .1

(، مركز االىرام لمدراسات السياسية 35األمريكي، مجمة الديمقراطية، العدد )
 .76-66واالستراتيجية، القاىرة، ص ص 

(. رأس المال االجتماعي وتدعيم المسئولية 2019احمد، تقى نبيل محمد.) .2
اب الجامعي. رسالة ماجستير، كمية الخدمة االجتماعية، االجتماعية لدى الشب

 جامعة حموان.
(. آليات دعم مجتمعات 2019احمد، سيام يس، وعبد المطيف، سمر عبدهلل.) .3

الممارسة لتنمية رأس المال االجتماعي بالمدارس االبتدائية بمصر، مجمة كمية 
 .176 -103(،  ص ص 2(، الجزء )182التربية جامعة األزىر، العدد )
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