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 البحث موجز
سوم الى حد كبير فى تنمية المجتمع الريفى من خالل قيام تجتماعى إلس المال اأال شك ان توافر عناصر ر 

الذى  جتماعى األمرإلطار من الثقة والرضا اإهدافوم فى أالريفيين بالتعبير عن مصالحوم والمشاركة فى تحقيق 
النزعة المادية عمى شكل العالقات لتغيرات الحادثة بوا وتأثير خرى برغم اأيستدعى إستموام مكونات الثقافة الريفية مرة 

صابوا ما أن المنظمات والمؤسسات الريفية تعتبر جزء أصيل من مكونات المجتمع الريفى، وقد أ،وحيث جتماعيةإلا
س المال االجتماعى بين أر  قيم فإنتعزيزدوارهاوفى تأثيراتوا عمى المجتمع، ومن ثم أصاب هذا المجتمع من تراجع فى أ

دوارها المنوطة بوا  أساسي من عوامل نجاحوا وقدرتوا عمى القيام بأن يكون عامل أكفيل ب بتمك المنظماتالعاممين 
ليات الالزمة لمنووض بالمجتمع آلامما يوفر جتماعى فى الريف إلس المال اأقيم وعناصر ر  وتعزيز لخدمة الريفيين

 خرى.أالريفى مرة 
واشتممت عمى ثالثةة فصةول  المنظمات الريفية،فى  رأس المال االجتماعىواقع لدراسة  التعرف عمى ستودفت اإ

س المةةال االجتمةةاعى وعالقتةةن بالتنميةةة الريفيةةة أر والثةةانى  بعنةةوان  طةةار النظةةرى لةةرأس المةةال االجتمةةاعىاإلاألول بعنةةوان 
الريفيةةة محةةل  جتمةةاعى فلالمنظمةةاتإلس المةةال اأواقةةع ر لالدراسةةة الميدانيةةة عمةةى  الفصةةل الثالةةث،بينمةةا اشةةتمل المسةةتدامة 
سةتبيان لقيةاس عناصةر رأس إسةتمارة إسموبي الدراسة النظرية، والدراسة الميدانية، وتةم تصةميم أعتمدت عمى ا  و الدراسة، 

 فةى  ، الوحةدات المحميةة القرويةة ، جمعيةات تنميةة المجتمةع  )الجمعيات الزراعيةةالمال االجتمةاعى فةى منظمةات الدراسةة
 محافظة سوهاج.مركز المراغة ب

المنظمات الريفية محةل الدراسةة نتيجةة لضةعف مسةتويات س المال الموجودة بأضعف عناصر ر لى إوتوصمت النتائج 
هموةا تراجةع أسةباب مةن ألنتيجةة لمعديةد مةن اضافة لتراجع معدالت الرضةا فيمةا بيةنوم، إلفراد العاممين بوا، باألالثقة بين ا

 ادية.االوضاع االقتص
 

 :الكممات الدالة
 رأس المال االجتماعي-التنمية الريفية  -المنظمات الريفية
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Abstract 
 

The reality of social capital within rural organizations 

"Case Study of Some Rural Organizations in El Maragha Center, Sohag 
"Governorate 

 

There is no doubt that the availability of the elements of social capital contributes greatly to 

the development of the rural society through the expression of their interests by the rural 

people and participation in achieving their goals in a framework of trust and social 

satisfaction, which requires the inspiration of the components of rural culture again despite 

the changes that occurred and the impact of materialism on The form of social relations, and 

since the rural organizations and institutions are an integral part of the components of the 

rural community, has been hit by what has affected the society of the decline in the roles of 

the impact on society. 

The strengthening of the social capital values among the workers of these organizations will 

be a key factor in their success and their ability to play their roles in serving the rural people 

and enhancing the values and elements of social capital in the countryside, thus providing the 

necessary mechanisms for the advancement of rural society once again. The study aimed to 

identify the reality of social capital in rural organizations. It included three first chapters, 

entitled "Theoretical framework for social capital" and "Social capital" and its relation to 

sustainable rural development. The third chapter included the field study of the social capital 

situation in the rural organizations under study. The study was based on the methods of the 

theoretical study and the field study. A questionnaire was designed to measure the social 

capital elements in the study organizations (agricultural associations, rural local units, 

community development societies) Sohag Governorate,The results showed that the capital 

elements of the rural organizations in question were weak due to the low levels of confidence 

among the individuals employed, as well as the decline in satisfaction rates among them, due 

to several reasons, the most important of which is the decline in economic conditions. 
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 مقةةةةدمة

الراسخة فى  كالثقافي االجتماعيعمى مر الزمف معممان مف معالـ البناء  المصرممثؿ الريؼ 
عمى شكؿ  المصرمجتماعية كاالقتصادية التى يمر بيا الريؼ إلكقد اثرت التغيرات ا ،المصرم المجتمع

االجتماعية  العامة كالسائدة بو، حيث تبدلت أنماط السمكؾ كالعالقاتالعالقات االجتماعية كعمى الثقافة 
إلى االسكأ، كتراجعت انتاجية  الريفيالمتعارؼ عمييا فى المجتمع  بيف االفرادكما تغيرت انساؽ القيـ

كارتفعت معدالت البطالة كزادت معيا معدالت اليجرة سكاء ، الفالح كضعؼ انتمائو ألرضو كزراعتو
ظؿ انتشار الفساد  فيرج البالد، مع ما ترتب عمى ذلؾ مف سيطرة النزعة المادية كاالنانية لممدف أكخا

مف خالؿ قدرتو عمى خمخمة كىدـ القيـ  االجتماعيتدمير رأس الماؿ  فيكالذل يعتبر عامالن ىامان 
، الريفيالمجتمع  كاحتقار العمؿ بيف افراد كالالمباالةاالخالقية بالمجتمع كشيكع مظاىر االحباط كالسمبية 

ذلؾ بعض العكامؿ الناجمة عف التغيرات  فيكتفاقـ معدالت االستيالؾ كتغير أنماطو كغيرىا، كقد ساىـ 
رتفاع معدالت الفقر  إىميا أالسنكات االخيرة  كمف  فيكالتى حدثت  االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية

جع مستكيات التنمية، كتراجع الحافز عمى العمؿ تراك رتفاع معدالت البطالة، ا  كتراجع مستكيات المعيشة ك 
 كاالنتاج،....الخ 

كتؤكد العديد مف الدراسات عمى االرتباط الشديد بيف الثقافة كالقيـ كالعادات كالتقاليد االجتماعية 
س أقكتو مف ر  فيشد أف ىذا االرتباط يككف أك  االجتماعيىـ مككنات راس الماؿ ألمشعكب باعتبارىا مف 

بيف افراده تزداد   كالتعاكف ، فالمجتمع الذل تتكافر نسبة كبيرة مف الثقة كاالحتراـكالمادم االقتصادمالماؿ 
عمى لمتنمية نظرا الرتباط الكثير مف المعامالت االقتصادية مثال بعنصر الثقة أقدرتو عمى تحقيؽ معدالت 

 .البسيط الريفيالمجتمع  فيكخاصة  ـكاالحترا
مف  الريفيتنمية المجتمع  فيسيـ الى حد كبير ت االجتماعيس الماؿ أر ر كال شؾ اف تكافر عناص

ضا طار مف الثقة كالر إ فيىدافيـ أتحقيؽ  فيخالؿ قياـ الريفييف بالتعبير عف مصالحيـ كالمشاركة 
مككنات الثقافة الريفية مرة اخرل برغـ التغيرات الحادثة ضركرة إسترجاع الذل يستدعى  األمر ،االجتماعي

ف المنظمات كالمؤسسات الريفية تعتبر أكحيث  ،كتأثير النزعة المادية عمى شكؿ العالقات االجتماعية بيا
كفى  دكارىاأ فيىذا المجتمع مف تراجع صاب أصابيا ما أ، كقد الريفيجزء أصيؿ مف مككنات المجتمع 

ف يككف عامؿ أبيا كفيؿ ببيف العامميف  االجتماعيس الماؿ أز ر تعزي تأثيراتيا عمى المجتمع، كمف ثـ فإف
قيـ كعناصر  كتعزيز المنكطة بيا  لخدمة الريفييف بأدكارىاساسي مف عكامؿ نجاحيا كقدرتيا عمى القياـ أ
 مرة اخرل. الريفيليات الالزمة لمنيكض بالمجتمع آلامما يكفػػػر فى الريؼ  االجتماعيس الماؿ أر 
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 مشكمة الدراسة
مف جمعيات زراعية كمدارس  العاممة بو المختمفة  دكر المنظمات فيشيد الريؼ المصرم تراجعان 
كالتثقيفي  كالتعميمى اإلرشادم كغيرىا كخاصة فيما يتعمؽ بالدكر تعميمية ككحدات اجتماعية كمحمية

تراجعت قدرتيا عمى خدمة الريفييف، كضعفت الثقة بينيا كبينيـ نتيجة تراجع قيـ العمؿ كمف ثـ كالتربكم 
كالرضا لدل العامميف بيا، مما يتطمب ضركرة العمؿ عمى تطكيرىا كتنميتيا كالعمؿ عمى بث كالتعاكف 

 مشكمة الدراسة كمف ثـ فاف  .مرة أخرل ركح المشاركة كالتعاكف كخمؽ درجات مف الثقة بينيا كبيف الريفييف
لتضامف كالرضا رساء كخمؽ مفاىيـ الثقة كامف حيث إ المنظمات الريفية دكر تمثؿ في كجكد قصكر فيت

 كيحد مف قدرتيا عمى ت في تحقيؽ أىدافيا ك مما ينعكس عمى أدكار تمؾ المنظما العامميف بيابيف االفراد 
 دعـ النسيج االجتماعي لمريؼ المصرم. فى المجتمع كرأس الماؿ االجتماعي  عناصرتعزيز نشر ك 

 أهةةةداف الدراسة
 في االجتماعيالماؿ  عمى رأسكاقع  عمى التعرؼ فيمف الدراسة  الرئيسييتمثؿ اليدؼ 

ماؿ االجتماعى بيف العامميف قدرتيا عمى خمؽ عناصر رأس ال كتقييـ مدلالمنظمات الريفية المختارة 
 :  كالتى يمكف صياغتيا في االسئمة التالية، كيتفرع مف ىذا اليدؼ العديد مف األىداؼ فييا

الريفي المجتمع  فيكخاصة  االجتماعياألىمية االجتماعية كاالقتصادية لرأس الماؿ  ما ىي .1
 مف الناحية النظرية.

 فى عينة ميدانية لممنظمات الريفية؟ االجتماعيكاقع رأس الماؿ ما ىك  .2
س الماؿ أفيما بيف المنظمات محؿ الدراسة فيما يتعمؽ بمؤشرات ر ما ىى االختالفات  .3

 االجتماعي؟
 س الماؿ االجتماعي داخؿ منظمات الدراسة؟ أىمية النسبية لمؤشرات ر ألما ىى ا .4
 .فى منظمات الدراسة االجتماعيتفعيؿ كبناء رأس الماؿ لمقترحات التكصؿ الى  .5

 أهمية الدراسة :
 تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف :

 ،الى تراجع قيـ  يرجع جزء منو اف تراجع دكر المنظمات الريفية كعدـ قدرتيا عمى خدمة الريفييف
العمؿ كالتعاكف كالرضا لدل العامميف بيا بسبب ضعؼ العالقات بيف اعضاءىا كانخفاض 
مستكيات الثقة بيا، مما يتطمب ضركرة العمؿ عمى تطكيرىا كتنميتيا كالعمؿ عمى بث ركح 

 المشاركة كالتعاكف كخمؽ درجات مف الثقة بينيا كبيف الريفييف .
  ظؿ  فيعمي مستكل المنظمات الريفية  االجتماعيرأس الماؿ  زيز دكرتعشديدة إلعادة الالحاجة

عزكؼ الريفييف عف  فيساىـ لحد كبير مما  تحقيؽ اىدافياقدرة المنظمات المختمفة عمى عدـ 
بعض القرل  في)ذات التكجيات الخاصة(  الجمعيات االىميةبعض تمؾ المنظمات كاالتجاه الى 
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مف الديف اتخذت بعض تمؾ الجمعيات  خاصة كافـ المعيشية لسد احتياجاتي اخدماتيبحثان عف 
 .الخاطئ الدينيتعميؽ التطرؼ كالفكر  فيستارا ليا، مما ساىـ 

 لية مف آليات نجاح تمؾ آتمؾ المنظمات يعتبر  في االجتماعيس الماؿ أف تكافر عناصر ر إ
فرادىا كتحقيؽ الرضا بينيـ مما أعبر تكافر الثقة كالمشاركة بيف  تأدية أدكارىا فيالمنظمات 

 .ادائيأينعكس عمى 
 منوجية الدراسة 

ىـ البحكث كالدراسات أطالع عمى إلمف خالؿ اطار نظرم كمرجعي إبناء اعتمدت الدراسة عمى 
بالمنظمات  االجتماعيس الماؿ أقياس ر بما يفيد فى تحديد آلية السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة 

مف جية،  عضائياأبيف  االجتماعيس الماؿ أعناصر ر ىا فى بناء كتعزيز عمى دكر  لمكقكؼمحؿ الدراسة 
عتمدت الدراسة عمى دراسة ميدانية لعينة مف المنظمات إكما  ،مف جية اخرل الريفيالمجتمع كداخؿ 

فى تمؾ المنظمات  االجتماعيس الماؿ ألر  الحاليقياس الكاقع الريفية بمركز المراغة بمحافظة سكىاج ل
ستمارة إبعاده الثالثة كىى الثقة كالرضا كالتضامف كفي سبيؿ القياـ بالدراسة الميدانية تـ تصميـ أحيث  مف
فى منظمات الدراسة حيث قاـ الباحث بتحديد اكزاف  االجتماعيستبياف لقياس عناصر رأس الماؿ إ

جابة عف االسئمة المتعمقة بكؿ مقياس منفرد كذلؾ لمخركج بنتائج اجمالية لمعدالت الثقة إرياضية لكؿ 
س الماؿ أر ل كمي مؤشرالى  كصكالن كالرضا كالتضامف مف قبؿ العامميف بتمؾ المنظمات الريفية الثالث، 

تفقت عميو إمقاييس ىى)الثقة، الرضا، التعاكف( لمجتمع الدراسة بحسب ما  ي األبعادثالث جتماعيإلا
 العديد مف الدراسات الخاصة بالمكضكع.

ما  جابات محتممةإثالث بالثالث )الثقػة، الرضا، التعاكف(  المؤشراتمف  مؤشركقد تـ تحديد اسئمة كؿ 
(،ال 2(، الى حد ما )كزف 3نعـ )كزف  أعطيت كزف لكؿ اجابة حيث بيف المكافقة كالرفضكذلؾ بإعطاء

 (.1)كزف 
المبحكثيف عف كؿ سؤاؿ عمى حدة ، ثـ تجميع  إلجاباتزاف بناء عمى النسبة المئكية كتـ ترجيح تمؾ االك 

عمى حدة، كتـ تجميع بعد الثالث لمحصكؿ عمى مؤشر عاـ لكؿ  ؤشراتسئمة الخاصة بكؿ مف المقيـ األ
 .االجتماعيشامؿ لرأس الماؿ  ؤشرمالثالث لمحصكؿ عمى  بعادقيـ تمؾ المؤشرات الفرعية لأل

 الدراسةةةةة: خطةةةةةة
 كالثاني االطار النظرم كؿ منياألرئيسية  تناكؿ ا فصكؿتـ تقسيـ الدراسة الحالية الى ثالثة 

ستخالص النتائج كالدركس إعرض لبعض الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة كذلؾ بيدؼ 
أما القسـ الثالث فقد تناكؿ الدراسة الميدانية  ،االجتماعيلرأس الماؿ  مؤشرالمستفادة منيا لمتكصؿ لبناء 

 .منظمات الدراسة في االجتماعياؿ ستيدفت تقييـ كاقع رأس المإالتى 
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 الفصل االول
 االجتماعيلرأس المال  ةةريالنظطار اإل

 مقدمةةةةة 0 -0
أك  ماداالقتصشيد العقد االخير مف ىذا القرف العديد مف التغيرات كالتحكالت سكاء عمى الصعيد 

 ،يد مف المفاىيـ مثؿ، الحككمة، التنمية المستدامةاقترف بظيكر العد أك السياسي كالذل االجتماعي
، كيعتبر مفيكـ رأس الماؿ الجديدة التى عكست ىذه المفاىيـ االجتماعية كالعديد مف النظريات المسئكلية
يـ التنمية مف تنمية تعتمد يرت مفاىنتغأىـ ىذه المفاىيـ كالذل ارتبط بالتنمية، خاصة بعد أحد أاالجتماعي

كاالجتماعية ،  الى تنمية تعتمد عمى المقكمات الثقافية كالحضارية كالعقمية كالقيمية المادمس الماؿ أعمى ر 
قتصادية إلكمعدالت النمك كالقكة ا الحضارمسباب تفاكت التطكر أتفسير  فيختمفت رؤل الباحثيف إكقد 

عية كالفكارؽ الجغرافية المكارد الطبي فيلى العكامؿ المادية مثؿ التبايف إالبعض ذلؾ عزل بيف الدكؿ حيث 
الدكلة كطبيعة النظاـ السياسي ، بينما أرجعيا البعض اآلخر الى العكامؿ السياسية مثؿ دكر كالطبيعة

اء ف اآلر أس الماؿ البشرل، اال أخر الى الميارات البشرية أك ما يسمى بر آلكالحريات المدنية، كالبعض ا
 عالقات الىمية لـ يتـ أخذىا فى االعتبار مثالأف ىناؾ عناصر اخرل اكثر أشارت الى أالحديثة 

، تنكع البنى الجتماعيااالجتماعية، طبيعة الركابط االسرية، مدل التمسؾ بالقيـ االجتماعية، التضامف 
كغيرىا فى سياؽ  بالمجتمع،المؤسسات كالمنظمات المكجكدة كطبيعة دكر  األىميمع داء المجتأ، االجتماعية

التنمية كفى نجاح الخطط التنمكية بالعديد مف  فيكاف ليا الدكر االكبر  االجتماعيما يسمى برأس الماؿ 
قد تزايد اىتماميا بيذا المكضكع حيث  الدكليدكؿ العالـ، لدرجة اف المنظمات الدكلية كعمى رأسيا البنؾ 

 باعتبارهبمثابة "الحمقة المفقكدة فى التنمية"، كما تـ ادراجو  االجتماعيرأس الماؿ  الدكلياعتبر البنؾ 
اعتبرت معظـ الدراسات ، كماكالطبيعيكالبشرل  المادمس الماؿ المجمكعة الرابعة مف رأس الماؿ بعد رأ

مصدران كامنان لمقيمة يمكف العمؿ  جتماعي، باعتبارهاالمكاد التنظيـ حد أىـ أ االجتماعيس الماؿ أالحديثة ر 
ة فى خطط التنمية لمدكؿ انطالقان مف أف تحقيؽ التنمية يىداؼ استراتيجية حقيقأمى تعزيزه كتحكيمو الى ع

ال مف خالؿ تكظيؼ المعمكماتية لتعميؽ التشابؾ إاية كالعدالة االجتماعية لف يتـ كالتكصؿ الى دكلة الرع
 ،ات المعرفية لدييـكاستغالؿ الطاق عياالجتمابيف االفراد كبث الثقة بينيـ كتفعيؿ قيـ المشاركة كالعطاء 

المجتمع  بؿ يمتد ليمثؿ  فيالمؤسسات كالشبكات المكجكدة  عمى االجتماعيس الماؿ أيقتصر ر  بحيث ال
 .1الركابط التى تربط بيف كؿ منيـ

النظريات االقتصادية التى كضعت معايير تقدـ كتخمؼ المجتمعات البشرية قد  أف الرغـ مفعمى ك 
كاعتمدت عمى المعايير المادية مف ل فيو عممية التنمية االقتصادية الذل تجر  االجتماعيتجاىمت السياؽ 

                                                           

، يعهح انحاضثاخ ، انؼذد االجتًبػٙص انًبل أتكُٕنٕجٛب انًؼهٕيبد تصُغ ر(، 4212ػثذ انُاطر ػثذ انؼال )شثاؽ  - 1

 .11،صانصانس



 معهد التخطٌط القومى –( 7651 مذكرة خارجٌة رقم )
 

- 5 - 
 

لدكلة الى قدرة ا باإلضافة، اإلجمالي القكميالناتج  في، كاستدامة الزيادة السنكية الفردممتكسط الدخؿ 
التنمية إلى اإلنسانيعمى تكسيع انتاجيا بمعدالت اكبر مف الزيادة السكانية كغيرىا اال انو مع اضافة البعد 

خمؽ  فيبعاد ساىمت ألف تمؾ اأإكالثقافية لمتنمية االقتصادية ال سيما ك  االجتماعية باألبعاداالىتماـ تنامى
ستطاعت سد الفراغ الذل خمفتو الدكلة لدل شرائح معينة مف المجتمع تضررت إ جتماعيإشبكات أماف 

رتفاع معدالت الفقركالبطالة كتراجع إدت اليو مف أكما  الييكميكالتكيؼ  االقتصادممف برامج التحرر 
طار النظرم لرأس الماؿ االجتماعي مف حيث إلكيتناكؿ ىذا الفصؿ ا .تمؾ الشرائح دممعدالت المعيشة ل

شكالو كالمفاىيـ المرتبطة بو كذلؾ لمخركج بتعريؼ إجرائي لرأس الماؿ أر مفيكمو كخصائصو ك تطك 
 االجتماعي يتفؽ كالمنظمات الريفية محؿ الدراسة.

ىتـ بيا االقتصادييف إمف المفاىيـ الحديثة التى  االجتماعيس الماؿ أمفيكـ ر ف أفالجدير بالذكر 
كاالجتماعية كال سيما رتبط بدرجة كبيرة بالتنمية االقتصادية ا  ، ك السنكات االخيرة فيكاالجتماعييف 

ع خيارات الناس كقدراتيـ مف خالؿ تككيف رأس الماؿ يف التنمية المستدامة تعنى تكسأ، كحيث المستدامة
جياؿ ألضرار بحاجيات اإلممكنة مف دكف ا عادلة طريقةبلتمبية حاجات األجياؿ الحالية  االجتماعي

كيتطمب  .كسياسي جتماعيإستعادة الثقة بالتفاعؿ بيف ما ىك إل األساسية المستدامة تقدـ الالحقة، فالتنم
 .كالبيئي االجتماعييما مف النسيج ستعادة الثقة اعتبار العالقة ما بيف االفراد كالفئات االجتماعية جانبا مإ

( عف TOCQUVEILLالى كتابات تككفيؿ ) االجتماعيس الماؿ أكترجع البدايات االكلى لمفيـك ر 
رجعيا الى التماسؾ كالترابط أالكاليات المتحدة االمريكية كالقرف التاسع عشر كالتى  فيالديمقراطية 

س الماؿ أساس ر أ، حيث تمثؿ ىذه القيـ الحياه العامة فياطنيف لممشاركة كنزكع المك  جتماعيإلا
س أيركف عمى ىذه الفكرة عند دراسة ر عتمد الكثإ، حيث الكقت الراىف فيالمعنى المتداكؿ ب جتماعيإلا

س الماؿ أعف ر  جيمس كولمانكتكالت الكتابات كالتعريفات بعد ذلؾ حتى كتب  1االجتماعيالماؿ 
 طارإ فيكالظكاىر االجتماعية،  االقتصادمـ طار محاكلتو الربط بيف التقدإ فيالثمانينات  في االجتماعي

 Rational Choic2)نظرية االختيار الرشيد )
س أعف المفاىيـ المككنة لر    "Robert.putnam "ـكتابات ركبرت بكتناكفى التسعينات نالت 

يطاليا كالفرؽ بيف الشماؿ إ، فمف خالؿ دراستو عف الديمقراطية فى ىتمامان كبيران إ االجتماعيالماؿ 
 فيكالجنكب أرجع سبب تفكؽ الجنكب سياسيا كاقتصاديا لشبكة التنظيمات المدنية الكبيرة التى ساىمت 

( كالتى ساىمت الى حد كبير فى خفض االجتماعيااليجابية )رأس الماؿ  تككيف مجمكعة مف القيـ
ر ػػػ، كما ظيشئكف المجتمع فيكالمشاركة  ندماجتكاليؼ االنتاج كما ساىمت فى حفز المكاطنيف عمى اال

ستيدفت معرفة إكالتى  2111الكاليات المتحدة عاـ  فيدراستو عف الديمقراطية  فيكثر كضكحان أذلؾ 
                                                           

، دراسخ حبنخ نهجًؼٛبد األْهٛخ االجتًبػٙتكٍٕٚ رأص انًبل  فٙ انًذَٙ انًجتًغ دٔر(، 4222ػثذ انحًُذ، )َعً إ 1 -

 .11نهحمىق االلرظادَح واالظرًاػُح، ضهطهح أتحاز ودراضاخ، انؼذد األول ص انًظرٌ، انًركس يصز فٙ

 83َفص انًرظغ انطاتك ، ص4- 
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الكاليات المتحدة مف حيث التصكيت فى االنتخابات،  فينخفاض مؤشرات الديمقراطية إ فيالسبب 
مات المدنية، حيث أشار الى أف تراجع معدالت الثقة التنظيمات المدنية، تككيف التنظي فيالعضكية 
الى مجمكعة أخرل مف العكامؿ التى  باإلضافةنخفاض ىذه المؤشرات، إفيالسبب األساسي  ىيالمجتمعية 

دت الى عزكؼ المكاطنيف كعدـ أدكر كسائؿ االعالـ كالتكنكلكجيا الحديثة كمشاغؿ الحياه التى  فيتمثمت 
 .1ماعيةالحياه الج فيانخراطيـ 

أف المجتمعات التقميدية مثؿ المجتمع  عمى (Rose,Richard )ريشارد ركزكد أمف ناحية اخرل 
تقكـ عمى عالقات كصالت مباشرة كصمة يعتمد المكاطنكف فييا عمى الركابط الرسمية التى  الركسي
 .2ة بيف عدد محدكد مف االفرادػػالقراب

 
 : االجتماعيتعريف رأس المال  0-7

سكاء مف قبؿ الكتاب كالميتميف  االجتماعيىناؾ الكثير مف التعريفات التى كضعت لرأس الماؿ 
 أك مف قبؿ المنظمات الدكلية كالتى سيتـ عرض أىميا :  االجتماعيبالتنظير 
 االجتماعيبأنو شكؿ مف أشكاؿ التنظيـ  االجتماعيرأس الماؿ   "Robert.putnam "ركبرت بكتناـ فيعرؼ

 3مثؿ الثقة، المعايير، التشبيؾ، كالتى ترفع مف مستكل كفاءة المجتمع مف خالؿ ىذا التعاكف.
عمى أنو المكارد كالطاقات الكامنة  االجتماعيلرأس الماؿ  فينظر  (Pierre Bourdieuأما بيير بيردك 

 فيالشبكات االجتماعية المختمفة، كالتى تؤدل الى تحقيؽ منافع اجتماعية بأثر مف القيـ التى تتحكـ  في
 .االجتماعيس الماؿ أكالفكائد الناتجة عف ر  باألثارالبنى االجتماعية .كمف ثـ فانو ييتـ 

 4ف االفراد عمى التعاك  يحفز رسمي غير انو معيار ىعم Fukuyam  فى حيف يعرفو )فكككياما
جتماعية كالصالت إلبانو الطاقات كالعالقات ا االجتماعيفقد عرؼ رأس الماؿ  اما )ككيف بركساؾ(

، أل كبما يحقؽ مصمحة العمؿ كالعامميفالتعاكف  إلشاعةالثقافية التى تؤمف التكاصؿ بيف المكظفيف سعيان 
انو رأس ماؿ كامف تتمثؿ صكره فى غياب الصراعات، تغميب المصالح االجتماعية، ترسيخ حاالت 

 .المعمكماتيطارمف الشفافية كالتدفؽ إالمبادرة، تقديـ الخدمات فى 
عمى العالقات كالمعايير بيف االفراد،  االجتماعيس الماؿ أفى تعريفو لر  Coleman, J  ككلماف)كيركز
 .5كثر تركيزه عمى العالقاتأ كاف جتماعية التى يتكاجدكف فييا ، كلكفإلالتركيبات امف خالؿ 

                                                           

 83َفص انًرظغ انطاتك ، ص1- 

2-  Robert.putnam(1998),Making democracy ,workcivile tradition s in modern Italy ,princee  
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4 - Fukuyama, 1999, The Great Distraction: Human nature and Reconstitution of Social order, 
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ىذا االطار عمى انو " مجمكعة مف القيـ التى تتكلد لدل األفراد نتيجة مباشرة أك غير  في حنينكيعرفو 
ركابط اجتماعية كتككينات مؤسسية حككمية كغير حككمية تقميدية كحديثة، عمى  فيمباشرة لعضكيتيـ 

تحقيؽ األىداؼ المشتركة، كمكاجية التحديات المشتركة عمى نحك سممى، كفى سياؽ  فينحك يساعدىـ 
 1التفاعؿ البناء

  رسميالكغير  الرسمينو " محصمة التككينات االجتماعية عمى المستكييف إعمى خميف كذلؾ يعرفو 
شكاؿ متنكعة مف العالقات التبادلية التى تحكميا مجمكعة مف المعايير المجسدة لمثقة كاليادفة أكبما يؤمف 

 .2بيف تمؾ التككينات االجتماعيلى تحقيؽ منفعة مشتركة مقترنا بفاعمية الحراؾ إ
حسب طرؽ  ختمفتإ االجتماعيكما كضعت العديد مف المنظمات الدكلية تعريفات محددة لرأس الماؿ 

 :  كالتاليكأىميتو لدييا  االجتماعيقياس رأس الماؿ 
 وػػػػػػنأ رمػػػػػػػػػي حيث يالتنظيمي أك ػػػػانب المؤسسػػػػعمى الج وػػػػتعريف دػ: يعتم ليدو الك ةةةريف البنةةةةةةتع - أ
" مجمكعة مف المؤسسات كالعالقات كالقكاعد التى تطكر مف جكدة كفعالية التفاعالت كالعالقات  
كالذل يعد عمؿ غير  التطكعيالى العمؿ  باإلضافةجتماعية التى تساىـ فى تحقيؽ التنمية المستدامة، إلا

 خريف.آلفراد مف اجؿ مساعدة كتنمية مستكل معيشة األيقـك بو ا .ميني كظيفيكغير  ربحي
كات تعمؿ معا " شبنوأس الماؿ عمى أر  حيث تعرؼ والتنمية االقتصاديمنظمة التعاون  تعريف -ب

 .نماط مف القيـ المشتركة بما يساعد عمى التعاكف فيما بيف المجمكعاتأك  تحكميا قيـ كمعايير
مجمكعة مف القكاعد غير الرسمية "نو أعمى  االجتماعيتعرؼ رأس الماؿ  افإني3رةةةةمجموعة بنك الفقأما 

مف العالقات التبادلية  التطكعيالتى تدعـ العالقة بيف فرديف أك أكثر، كتندرج القكاعد التى تنظـ العمؿ 
 ."كثر تعقيدان األبيف االصدقاء الى مختمؼ أنكاع العالقات البشرية 

دؼ مف ػػػكفقان لمي االجتماعيس الماؿ أر  ختالؼ المفاىيـ كالتعريفات التى كصفتإكيالحظ مما سبؽ 
نو شبكة أ فييتمثؿ  ماعياالجتس الماؿ أال أف المضمكف العاـ لر إعرؼ لو، القياس ككفقان لرؤية الم

جتماعية ألفراد ىذا المجتمع أل إلنو يرتبط بالقدرات اأالمؤسسات ك ك أفراد ألجتماعية سكاء بيف اإلا العالقات
جيـ فى شبكة مف العالقات كالمنظمات االجتماعية مما ندماإمدل ارتباطيـ ببعضيـ البعض كمدل 

مف الجتماعية المنظمات ا فيندماج إلستغالؿ ىذه العالقات مع االخريف، كىذا اإالنياية مف  فييمكنيـ 
كالحصكؿ ايضا عمى النصيب  االجتماعي الطبقيمنافع كمكتسبات شخصية  تمكنيـ مف االرتقاء تحقيؽ 

لمركابط  باإلضافةليشمؿ  االجتماعيس الماؿ أيتسع مفيكـ ر  كذلؾ .ع المجتمعيةكالمناف المكافآتمف كبر ألا
                                                           

، يرظغ انًُظًبد غٛز انحكٕيٛخ يغ انتطجٛق ػهٗ يصز فٙ االجتًبػٙص انًبل أدٔر ر، )4222(ضايح فىزي حٍُُ ، -7

 .141ضاتك ، ص

)دراضح  احتٕاء انقٕٖ انًؼٛقخ نهتغٛٛز فٙنقبدح انتغٛٛز  االجتًبػٙص انًبل أدٔر ر(، 4223ضهطاٌ أحًذ خهُف ،) -2

، هح ظايؼح ذكرَد نهؼهىو االَطاَُحنًىطم ( يع/ ا انرمٍُظايؼح انًىطم وانًؼهذ  فٍِراء ػُُح يٍ رؤضاء األلطاو انؼهًُح 

 .223، صانصاٍَ( ذشرٍَ 11( انؼذد)11انًعهذ )

، نهًشبركخ فٗ انتًُٛخ انًستذايخ نهزٚف ٔانحعز االجتًبػٙسٛبسبد تطٕٚز رأص انًبل (، 4221ياظذ اتراهُى ػصًاٌ )3-

 2حىل اضرذايح انًذٌ انؼرتُح وػًاٌ حُازج انًطكٍ واالرع واالدارج انحؼرَح ،ص انؼرتُاإللهًٍُانًؤذًر 
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 ألعضائيافراد متماثميف، كتتيح أفقية التى تقكـ عمى قيـ مشتركة مثؿ الثقة كاالحتراـ المتبادؿ بيف ألا
المجتمع  فيخرل أسية مثؿ مؤسسات ككيانات أ، ركابط ر قتصادية كاجتماعية كثقافيةإنافع الحصكؿ عمى م

اصة كالشركات كالييئات العالقات المؤسسية فييا عمى طابع ىيراركى مثؿ المنظمات الخ تنطكم
 .التعميمية

ك أ تصنيفيفتحت  عريفات كالمفاىيـ السابقة اندرجتف معظـ التأ يمكف القكؿكخالصة ما سبؽ 
المجتمع كما ينجـ عنيا مف قيـ  فينيا العالقات التى تكجد بيف االفراد أشار الييا عمى أكؿ ألفريقييف ا

عمى انو  االجتماعيس الماؿ أما التصنيؼ الثانى فيعرؼ ر أ ،يجابية ليؤالء االفرادإكمعايير تحقؽ منافع 
التى تتكاجد شبكات العالقات داخؿ التنظيمات كالمؤسسات ككذلؾ التعاكف بيف ىذه المنظمات كالمؤسسات 

عمى انو مؤسسات اجتماعية  االجتماعيس الماؿ أينظركف لر صحاب ىذا التصنيؼ أك  . المجتمع في
 االجتماعيس الماؿ أو، كيتبيف مف تمؾ التعريفات اف ر فعاؿ معينة تخدـ المجتمع لتحقيؽ اىدافأتسيؿ 
تنظيمات كمؤسسات المجتمع مثؿ الجمعيات االىمية كاالحزاب كالنقابات كالجامعات تؤدل  فييتمثؿ 

، حيث تتسـ تمؾ بيا مف خالؿ مجمكعة مف االتصاالتالمجتمع المحيط  فرادكأل ألعضائياخدمات معينة 
 .نيا جماعية كتكجو لحؿ المشكالت المجتمعيةأب خدماتال

: جانب رأس الماؿ كالجانب الجتماعي عمى شقيف رئيسييف ىماكينطكم مفيكـ رأس الماؿ ا
الماؿ يشير أساسان إلى أف رأس الماؿ االجتماعي يتككف مف خالؿ التراكـ عبر فترات  فرأس .االجتماعي

كمف ىنا فمف الصعب تخيؿ أف يتككف رأس الماؿ االجتماعي بصكرة كقتية أك سريعة  .طكيمة مف الزمف
 فيشير إلى حقيقة بدييية مؤداىا أف رأس جتماعيإلااما الجانب  ،لخدمة مكقؼ مفاجئ أك حالة عارضة
نما يتككف في إطار  ذاتوالماؿ االجتماعي ال يككنو فردا كحدان ب كما ىك الحاؿ في رأس الماؿ المادم ػ كا 

ليا مف أجؿ استغالؿ ما تكفره العضكية في ىذه الجماعة مف  نضماـإلاجماعة اجتماعية يرتضي األفراد 
 1.جتماعيإمزايا كرصيد 

كغيره مف صكر رأس الماؿ  االجتماعيالماؿ أخرل فاف ىناؾ تداخالت تنشأ بيف رأس مف ناحية 
فميما بمغ المجتمع  االجتماعيطاران لمتكامؿ بيف ىذه الصكر كرأس الماؿ إىذه التداخالت تشكؿ  ،األخرل

رة عمى أعمى درجات ػػػكقكل بشرية ماى كتكنكلكجيدكات االنتاج مف رأس ماؿ مادل أ فيمف تقدـ سكاء 
ة بيف ػػػػػيحقؽ ىذا المجتمع نجاح بدكف كجكد عالقات كركابط جيدة ككاضحالتأىيؿ كالتدريب كالكفاءة  فمف 

ى ػػػػداءه، كعمى المستكل المنظمأر التى تحكـ يػػػػـ كالمعايػػػػػػة متكاممة مف القيػػػػراده، كبدكف كجكد منظكمػػػػػػػفأ
الى تبادؿ معارفيـ فرادىا كسعييـ أال بتفاعؿ إف تنجح أاليمكف لبيئة العمؿ بالمنظمة اك المؤسسة 

س الماؿ أف عالقات ر أكالجدير بالذكر  طار مف الثقة كالتعاكف كالشفافية.إفيكخبراتيـ كمياراتيـ 
المجتمعات الريفية التى كانت  فى ىذه ىى التى كانت سائدة لفترات قريبة مف الزمف كخاصة االجتماعي

                                                           

،  دٔر انًجتًغ انًذَٗ ، دٔر انًجتًغ انًذَٗ فٗ تكٍٕٚ رأص انًبل االجتًبػٗ،  4222اَعً  يحًذ ػثذ  انحًُذ ، -7

 12يرظغ ضاتك ،  ، ص
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فراد تقكـ عمى الثقة كالتفاىـ كمعرفة البعض فقد كاف ألقراض بيف اا  المعامالت التجارية مف بيع كشراء ك 
تصريؼ منتجاتيـ كفى معامالتيـ التجارية عمى العالقات كالركابط  فيالتجار الريفيكف مثالن يعتمدكف 

 أمك ألكتابة العقكد اك تسجيؿ الدفاتر االجتماعية كالقيـ كاالعراؼ كالتقاليد المتعارؼ عمييا دكف الحاجة 
، ككانت تمؾ التعامالت اآلكنةالماؿ كما ىك حادث فى ىذه خرل تستنفذ الكقت كالجيد ك صكر قانكنية ا

كفى سياؽ مف التفاعالت االجتماعية كالمكدة  االجتماعيمانة كالثقة كالضماف ألمف ا مبادئتقكـ عمى 
لمنظمات المؤسسات كالمنظمات المكجكدة بالريؼ فالعاممكف بتمؾ ا الىمتدت تمؾ العالقات إالخالصة.كما 

الريؼ بينيـ العديد مف الصالت االجتماعية كالقرابية كالمعرفية كالثقافية كالتى تتيح كجكد نكع مف  كمكاطني
بعاد ألكا االجتماعيس الماؿ أرتباط بيف ر إالثقة كالتضامف بيف بعضيـ البعض، كمف ثـ فقد كاف ىناؾ 

س أتؤثر عمى رصيد ىذا المجتمع مف ر  عتبارىا المؤسسات كالمنظمات التىإ في تأخذالمؤسسية كالتى 
 . االجتماعيالماؿ 

 
 :االجتماعيس المال أصور ر   0-3

ألسمكب كطريقة تككينو كعكائده كاالثار  تختمؼ كفقان  االجتماعيس الماؿ أىناؾ صكر عديدة لر 
شتراؾ عدد ا  محصمة تجميع ك  االجتماعيرأس الماؿ  أف المترتبة عمى تمؾ الصكر، فمف حيث التككيف نجد

نو ال يتككف فى زمف محدد أك بفعؿ فاعؿ كانما ىك تراكـ لخبرات أتككينو، كما  فيفراد المجتمع أكبير مف 
فرد اك أكثر متمثمة  المادمخرل يجنى عكائد رأس الماؿ أكعالقات كقيـ كثقافات عبر الزمف، مف ناحية 

فيجنى عكائده المجتمع بأسره  جتماعياال، أما رأس الماؿ المادماألرباح أك ما يطمؽ عميو الشؽ  في
يضاحو مف خالؿ إكىذا ما سيتـ  .المجتمعيقيـ الترابط كالتعاكف كاالنتماء كالثقة كالرضا  فيمتمثمة 

 :فيستعراض صكر رأس الماؿ المختمفة كالتى تتمثؿ إ
كىى تمثؿ المجتمع  فيشياء المادية التى يتـ تداكليا ألمكاؿ كاألكيعنى بو ا: الماديرأس المال   0-3-0

 س الماؿ يمكف تمييزه كقياسو بسيكلة .أصكرة مممكسة كمحسكسة لر 
 
ك افراد ىذا المجتمع بما أالمجتمع  في: كيعنى بو القكة البشرية المكجكدة رأس المال البشرى  0-3-7

تكنكلكجية ـ أتحكيو مف ميارات كقدرات تتراكـ بفعؿ التعمـ كالتدريب المستمر سكاء كانت ميارات فنية 
نو يمكف قياس إرتباطو ببعض المعايير كالقيـ غير المادية اال إلس الماؿ يصعب قياسو أكىذا النكع مف ر 

زيادة المنتج نتيجة استخداـ تدريب  فيصكر مادية تتمثؿ  فيحياف ألبعض ا فينتائجو كالتى تتجمى 
 مف راس الماؿ.معيف فتكمفة التدريب كقيمة المنتج النيائية تمثؿ قيمة ىذا الجزء 
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 0.الفكةةةةةةةةةةريرأس المال  0-3-3
ألل دكلة القيـ غير المنظكرة لألفراد كالمؤسسات كالتجمعات  الفكرمرأس الماؿ  يتضمفو 

يـ غير المنظكرة ىى التى تغذل قة كالكامنة لخمؽ الثركة، كىذه الاالقتصادية، كالتى تحكل المصادر الحالي
 كاالصكؿ القيادية البشريةلخبراتكما يعرؼ بأنو مجمكع كؿ مف القدرات كاكتنمى الثركة المستقبمية، 

المعمكمات كالتكنكلكجيا، كالعالقات الجماعية كالتعاكنية كالممكية الفكرية كمخزكف المعمكمات كالقدرة عمى ك 
 .التعمـ كاالنتفاع بالمعرفة كالتى يمكف اف تستخدـ لخمؽ الثركة كاستغالؿ الميزات االقتصادية فيالمشاركة 
تركيزه عمى  فيس الماؿ االخرل أشكاؿ ر أيختمؼ عف غيره مف  جتماعياالس الماؿ أر  فافكمف ثـ 

مف القيـ طار إفيت  افراد المجتمع مف عالقاتيـ داخؿ كبيف الجماعأالعالقات االجتماعية، كتكقعات 
ماف كتحفز عمى الشعكر باالنتماء ألمف ا الثقافية كالحضارية الخاصة بيذا المجتمع كالتى تكفر مناخان 

ف ػتجاىاتيـ كالتعبير عإجتماعية كتدعيـ إلعراؼ األبالقكانيف كا الجماعيلتزاـ إلكالثقافة السياسية كا
دكات الحديثة التى تيسر ألساليب كاألبتكار اإكالمنفعة مما يؤدل الى زيادة الدافع نحك  المشاركة كالمشاعر

المجتمع يرتبط  فيف تحسيف نكعية الحياه أفراد باعتبارىا جزء مف التقدـ كالرفاىية، حيث ألمعيشة ا
 . االجتماعيس الماؿ أخالؿ تكظيؼ كتكجيو ر  بتحقيؽ الرفاىية االجتماعية مف

ف  تمؾ الصكر تختمؼ عف أالماؿ اال  سأرغـ كجكد بعض التداخؿ بيف صكر ر  خرل فانوأمف ناحية 
 :2العديد مف المحاكر كالتى تتمثؿ فى فيبعضيا 

العالقات  مف خالؿ جماعة معينة تصيغ شكميا الإاالجتماعيرأس الماؿ  : ال يتشكؿ سموب التشكيلأ-أ
يعتمد عمى الفردية  الفكرماك البشرل أك  المادمسمكب تشكيؿ رأس الماؿ أاالجتماعي، فإف  كاألكاصر
كثير  فيف الفرد بذاتو ىك القادر عمى تككيف ىذا النكع مف رأس الماؿ دكف مشاركة االخريف لو أبحيث 

 مف االحياف.

عادة ما تككف  المادميحققيا تكافر رأس الماؿ  التيفالنتائج  :س المالأالنتائج المحققة من ر  -ب 
ف إف االجتماعيما رأس الماؿ أثارىا عمى الفرد بصفة خاصة، أمباشرة كمممكسة كسيمة القياس كتعكد 

جماعات  االجتماعيفالمككنيف لرأس الماؿ ستقراره كرفاىيتو ا  ساس عمى المجتمع ك ألا يفنتائجو تعكد 
فراد كتنتشر لتعـ أليضا تعكد نتائج تمؾ العالقات عمى ىؤالء اأكافراد يتسمكف بنكعيات كبيرة مف العالقات ك 

مف مياه  الجميع ف يستفيدأر معينة البد ػػر بئػػػحف فيشتراؾ مجمكعة مف االفراد معان إفمثالن المجتمع ، 
فراد ستفادة األإف أخريف كما آلمياه البئر كيمنعيا عف ا فيف يتحكـ أحد االفراد أكمف غير الممكف , البئر

                                                           

انًعهح ، ، دراضح ذطثُمُحػهٗ انًستٕٖ انكهٗ انفكزَ٘حٕ يُٓجٛخ نقٛبص رأص انًبل (، 4211ػالء يحًىد زهراٌ ،)7-

 24، ص انصاٍَ، انؼذد رانًظرَح نهرًُُح وانرخطُؾ، انًعهذ انراضغ ػش

يظر ،  فٍ، دراضح حانح نهعًؼُاخ األههُح  االجتًبػٙتكٍٕٚ رأص انًبل  فٙ انًذَٙدٔر انًجتًغ  اَعً ػثذ انحًُذ،2- 

 88يرظغ ضاتك ، ص
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ستقرار كالتعاكف إلالحفر بقدر ما تحكميا سيادة نكع مف ا فيسياماتيـ إمف مياه البئر ال تحكميا حجـ 
 . المائيمف ألكتكافر المياه لمجميع بما يحقؽ ليـ ا

 
 
 أهمية رأس المال االجتماعى: 0-4

تمؾ المرحمة مف عمر  فيمف المفاىيـ الميمة كخاصة  االجتماعيأصبح مفيـك رأس الماؿ 
نماط القيـ كالمعايير لدل المجتمعات مما يستدعى العمؿ عمى أ فينسانية كالتى تشيد تغييرات كبيرة إلا
ساس مف قيـ الثقة ألا فيكالتى قامت عمييا المجتمعات  كالثابتةستدعاء كالعكدة لمقكاعد الراسخة إ

ىذا  في االجتماعيس الماؿ أىمية ر أرىا، مف ناحية أخرل تزاد كالمصداقية كالشفافية كالتعاكف كالتكافؿ كغي
كالتى  المصرمصبحت تمر بيا المجتمعات كمنيا المجتمع أزمات التى ألىف فى ظؿ تزايد االكقت الرا

ى ضعؼ االنتماء دل الأمما  حككميمؤسسات الدكلة كفى كؿ ما ىك  فيعمى رأسيا تراجع كفقداف الثقة 
نتاج لتحقيؽ النمك ألفراد المجتمع كمف ثـ تراجع الدافعية لمعمؿ كالتطكير كزيادة اأكضعؼ الكازع لدل 

دت اليو مف نضكب المكارد كعدـ كفايتيا لحاجات ألى الزيادة السكانية كما إضافةباإل، ىذا قتصادمألا
ساليب التى تسيؿ الحصكؿ نانية كالمحسكبية كغيرىا مف األألنتشار مفاىيـ اإظؿ  فيالسكاف المتعددة 

ف القيـ المجتمعية التى تنظـ كترشد كتحقؽ ظؿ غياب العديد م فيعمى ىذه المكارد بأساليب غير شرعية 
 :فيتتمثؿ كفقان لذلؾ  االجتماعيس الماؿ أىمية ر أؾ المكارد  كمف ىنا فاف ستخداـ العادؿ لتمإلا

 
 األهمية االقتصادية: 0-4-0

 ترجع األىمية االقتصادية لرأس الماؿ االجتماعي الى ما يمى :
مف خالؿ قدرة العالقات االجتماعية عمى  االقتصادمقدرتو عمى زيادة معدالت النمك  - أ

عماؿ  مما داء األأتمع مف ناحية كزيادة الحافز عمى فراد المجأالقتصادية بيف اتخفيض تكمفة المعامالت 
عماؿ لدل العديد مف دكؿ العالـ يظير ذلؾ مف خالؿ مؤشرات بيئة األثمارات، ك تيؤدل الى زيادة االس

لخاصة اجراءات كالقكاعد االستثمار مثال حيث تنخفض عدد األتقيس مناخ  المؤشرات التى كأحد
لى إمر الذل يؤدل سكاؽ األلى األإجراءات التى تعيؽ الدخكؿ يؿ كترخيص المشاريع كغيرىا مف اإلبتسج

رفع درجة جكدة المنتج المحمى، كما يشجع عمى  فيكبير  لى حدإافسة المحمية مما يسيـ زيادة المن
قتصادية كيزيد مف مر الذل يؤدل الى زيادة الرفاىية االالستغالؿ االمثؿ لممكارد، األع كااالبتكار كاالبدا

 السكؽ المحمى . فيماـ المستيمؾ أختيار فرص األ
 في الثقةرتفاع معدالت أف إقدرتػػػو عمى تحقيؽ معػػػػدالت مرتفعػػػػػػة مف الثقػػػػػػػػػػػة، حيث  - ب

لة داخؿ ىذا مف قيـ العدا كافيداء، كىك ما يعنى كجكد رصيد ألالمجتمع ليا مردكد فعاؿ عمى معدالت ا
رتباط إف ىناؾ أشارت العديػػػػػػد مف الدراسػػػػػػػػػػات الى ألى زيادة معدالت التنمية، كقد إالمجتمع ، بما يؤدل 
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حيث  االقتصادمفػػػػػػػراد كمعدالت النمػػػػػػػك ألكخاصة الثقة بيف ا االجتماعيس الماؿ أكبير بيف مؤشرات ر 
جراءات كالقكاعد إلينشط دكر القطاع الخاص كتػػػزيػػػػػد قػػػػػػدرتو عمى تحمؿ االعباء التنمكية نتيجة نقص ا

 .1قامة المشركعات االقتصادمإ البيركقراطيػػػػػة التى تعكؽ
ة سكاء بيف قة كالرضا كالمشاركفعاؿ يؤدل الى نشر قيـ الث اجتماعياف كجكد رأس ماؿ جػ ػػػ         

لى كجكد نكع إيؤدل بال شؾ كالشركات  ك مستكل المؤسساتأسرة فراد كبعضيـ البعض عمى مستكل األاأل
نتاجية كمكاجية لى زيادة اإلإمما يؤدل ضمف فرؽ  الجماعيكيشجع عمى العمؿ  االجتماعيمف التكافؿ 

ثقة الشركات ببعضيا البعض نو يرفع مف درجة أدكف أداء االفراد ألعماليـ، كما العقبات التى تحكؿ 
 .ليؼ الصفقات كالتعامالت التجاريةيخفض مف تكا الذلمر األ

كالبطالة، فقد  رػػػحؿ العديد مف المشكالت االقتصادية مثؿ الفق فيمساىمتو الى حد كبير د ػػػػػ        
تكفير فرص عمؿ،  فيكاف لو دكر كبير  االجتماعيالى اف رأس الماؿ 2شارت دراسة لسامح فكزل حنيفأ

 االجتماعيس الماؿ أالتحاقيـ بالعمؿ عف طريؽ تكظيؼ ر غمب المبحكثيف تـ أف ألى إشارت أحيث 
، حيث أظيرت بيانات الدراسة أف أغمب المبحكثيف لـ ةممالعاشبكة العالقات االجتماعية  فيكالمتمثؿ 

 أثناء ممارستيـ لمعمؿ. فيبداية التحاقيـ بالعمؿ أك  فييتمقكا تدريب سكاء 
 جتماعية:األهميةةةة اال  0-4-7

 جتماعي الى ما يمى :ألىمية االجتماعية لرأس الماؿ األترجع ا
عممية  في الرئيسيستثمار الجيد لممحكر اإل فيالثقة كالمشاركة  عنصرممف خالؿ  إسيامو - أ

فراد مف خالؿ تعبئة مختمؼ الجيكد كاالمكانات كحشد الطاقات البشرية لخدمة التنمية كىـ األ
لى طاقات عاممة قادرة عمى بناء إالمجتمعات، كتحكيؿ الطاقات العاطمة ا فيمشركعات التنمية 

 كتفجير ما ىك كامف منيا. تمجتمعا
ىـ أالتى تعتبر مف ك  الشفافيةلى تكفر عنصر إتخاذ القرارات يؤدل حتما إ فيراد ػػػػػفشراؾ األأاف  - ب

 داء االفرادألى رفع مستكل إ، حيث انيا تؤدل العناصر الالزمة لتحقيؽ التنمية المستدامة
ىداؼ عممية التنمية مف تحقيؽ األ فيطراؼ المشاركة كالمؤسسات كمف ثـ يتمكف جميع األ

 المرجكة.
 فيجتماعية كالسياسية ة القيـ األيعتبر آلية مف آليات تغيير منظكم االجتماعيف رأس الماؿ أ -ج

لى تنمية االحساس بالمسئكلية كاالنتماء إصر الثقة كالمشاركة كالرضا تؤدل المجتمع، فتنامى عنا
دكران ىامان  االجتماعيف يمعب رأس الماؿ أقيـ العدالة بالمجتمع، حيث يمكف كالكالء لدييـ، كما تفرض 

ظؿ تزايد  فيأكلكيات صانع السياسة االقتصادية، خاصة  عالج مشكالت التكزيع التى تتصدرفي 
                                                           

1
 ،نهًشبركخ فٗ انتًُٛخ انًستذايخ نهزٚف ٔانحعز االجتًبػٙسٛبسبد تطٕٚز رأص انًبل (، 4221ياظذ اتراهُى ػصًاٌ ،)

 44يرظغ ضاتك ، ص
4

، يرظغ  فٗ انًُظًبد غٛز انحكٕيٛخ يغ انتطجٛق ػهٗ يصز االجتًبػٙص انًبل أدٔر ر(، 4222ضايح فىزي حٍُُ )

 141ضاتك ،ص
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معدالت الفقر كزيادة الفجكات بيف الريؼ كالحضر، كعدـ قدرة المكازنة العامة لمدكلة عمى تمكيؿ 
خرل أ ترشيديوجراءات إفراد، مما يتطمب كجكد فاكت بيف األتؿ اليتدعـ الفقراء كتقم سياسات تكزيعية

 1.االجتماعيمنيا رأس الماؿ خرل أمف خالؿ تفعيؿ آليات 
ف إلى إ 2سكؽ العمؿ كمعالجة مشاكؿ البطالة، حيث تشير دراسة عثماف فيختالالت معالجة األ -د

تكمفة البحث عف فرصة عمؿ كأف فعالية شبكات رأس الماؿ  فيمستكيات البطالة كفتراتيا الزمنية ىى دالة 
خالؿ الصالت كالعالقات االجتماعية.فقد لمبحث عف فرص العمؿ مف  ليات جيدةآتكفر  االجتماعي

 فيف شبكة العالقات االجتماعية كالكثافة السكانية يمعباف دكرأ ميما ألى إ 3مانى مسعكدأ أشارت دراسة
س الماؿ أ، حيث تكفر شبكات ر غير مباشرالحصكؿ عمى معمكمات حكؿ الكظائؼ بشكؿ مباشر أك 

راد بعضيـ بعضا بالفرص الكظيفية ػػػفبالغ األأف أث حي)ليات كفؤة لمبحث عف فرص العمؿ آ جتماعياأل
ك جماعات األصدقاء أك زمالء العمؿ كاف أكثر كفاءة مف أل كسيمة أخرل أاألسر مستكل سكاء عمى 

 .(الريفيكخاصة فى المجتمع 
)مف مؤسسات  االجتماعيس الماؿ أالمجتمع حيث تعتبر شبكات ر  فيالقضاء عمى مشكمة الفقر  -ق

كالعالقات  عيجتمااأل، حيث يتيح التكاصؿ بمثابة شبكة أماف كضماف لمفقراءك طكعية( أكمنظمات أىمية 
راد ػػففراد المجتمع كمؤسساتو كفالة األأكالتضامف بيف جتماعية الجيدة كتكافر مناخ كبير مف الثقة األ

ف أكما  رفع مستكيات المعيشة كالقضاء عمى العكز كالحاجة لدل البعض، فيلبعضيـ البعض مما يسيـ 
ساعدة عؿ خفض معدالت التيميش مف شأنو الم االجتماعيس الماؿ أساس قكل مف رصيد ر أكجكد 

اتاحة فرص عمؿ ليـ، لما لذلؾ مف بكتقة كاحدة ك  يفكدمج جميع فئات المجتمع  جتماعياألستبعاد كاأل
 .المجتمع كنقص معدالت الجريمة فينتشار قيـ التسامحإ فيتمع يتمثؿ عمى المج إيجابيثر ا
دكات اليامة د األػػػػحأـ المؤسسات المحمية كالتى تعتبر تقكية كدع في االجتماعيس الماؿ أيساىـ ر  -ك

 نظمة تسكيقية ذات كفاءة مستدامة.ألتنمية 
 الصحيبرفع المستكل  جتماعياألحيث يقكـ رأس الماؿ عمى الصحة ك البيئة كصيانتيما،  المحافظة -ز

ىمية البيئة كالمحافظة عمييا كصيانتيا أراد ككذلؾ نشر الكعى بػػػفبيف األ الصحيمف خالؿ نشر الكعى 
 كترشيد استخداـ المكارد البيئية .

 األهمية السياسية:  1-4-3
ىمية أ، كتأتى كاالقتصادم السياسيعمى تحقيؽ األمف كاالستقرار  االجتماعيقدرة رأس الماؿ  فيكتتمثؿ 

ظيرتا العديد مف أرىا بثكرتيف معترؾ الثكرات كمرك  فيذلؾ التكقيت بعد دخكؿ مصر  فيىذا المكضكع 
                                                           

1
 13، يرظغ ضاتك ، صيصز فٙػبدح تٕسٚغ انذخم ٔإ االجتًبػٙرأص انًبل  ضًُح أحًذ ػثذ انًىنً ،

4
، يرظغ انتًُٛخ انًستذايخ نهزٚف ٔانحعز  فٙنهًشبركخ  االجتًبػٙسٛبسبد تطٕٚز رأص انًبل ياظذ اتراهُى ػصًاٌ، 

 44ضاتك،ص
8

 فٙ االجتًبػٙ، دٔر انًُظًبد غٛز انحكٕيٛخ ٔرأص انًبل  االجتًبػٙانفقز ٔرأص انًبل  (4228أياًَ يطؼىد ،)

 481, ,ص يشكهخ انفقز انتخفٛف يٍ
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 الالمباالة،كمنيا الفساد الذل تسبب عنو الكثير مف الظكاىر السمبية مف المصرمالمجتمع  فيالقيـ السمبية 
حقبة  بأنياءضعؼ االنتماء كغيرىا، حيث كانت تمؾ الظكاىر كفيمة كالسرقات كالكسب غير المشركع ك 

 البالد، في كاالجتماعيستقرار كالفراغ السياسي ة مف عدـ اإلنظاـ حكـ سياسي كاالتياف بغيره كشيكع حال
كمف ثـ فاف بناء  اطنيف،ىذا فضال عف تياكل العديد مف المؤسسات كعدـ قدرتيا عمى تقديـ خدماتيا لممك 

مف  جتماعياألس الماؿ ألثكرات يتطمب كجكد رصيد قكل مف ر سميمة كحقيقية بعد تمؾ ا ديمقراطيةنظـ 
فراد كتنظـ طاقاتيـ كتحمى قيميـ كتشكؿ حائط جتماعية الكسيطة التى تحمى األاأل خالؿ بناء المنظمات

بناء ىذا  فيكيشير بعض الباحثكف الى الدكر األساسي لمدكلة  متغيرات خارجية سمبية. أمصد اماـ 
كتنفيذىا كالتى يمكف اف تقكل  بإنشائيامف خالؿ القكاعد التى تقـك  جتماعياألالرصيد مف رأس الماؿ 

 الجماعيجتماعية بيف األفراد عمى أساس العمؿ ثراء الركابط اإلإ فيكتزيد مف فعالية تمؾ المنظمات 
 .0كالتضامف

نشطة االقتصادية كاالجتماعية فترة الثمانينات كالتسعينات اال األ فيكبالرغـ مف تراجع دكر الدكلة 
زمات رل كمع تكالى ظيكر األة الجنسيات كالكيانات الكبدو مع ظيكر العكلمة كالشركات متعدان

تنظيـ حركة السكؽ خرل لأالمطالبة بإعادة دكر الدكلة مرة اآلكنة االخيرة زادت اآلراء  فياالقتصادية 
خرل بمفيكـ مختمؼ عما أة كالرجكع الى دكلة التنمية مرة كالحد مف المشكالت االقتصادية كاالجتماعي

لى تطكير إنساف بما يؤدل حتراـ حقكؽ اإلأءلة كالشفافية ك أالديمقراطية كالمس مبادئحسبانو  فيسبؽ يأخذ 
يضا أكبما يعنى ر مف الثقة كالمشاركة المجتمعية نساف كخمؽ معاييسيف نكعية الحياه التى يعيشيا اإلكتح

 .2االجتماعيقدرة الدكلة عمى بناء رأس الماؿ 
ة تقكية البيئة المؤسسية حيث يتأثر نجاح المجتمعات الريفية بقدر  االجتماعيفييضا يسيـ رأس الماؿ أ

المجتمع المحمى كتأسيس سياسة مالئمة  فيتصاؿ بيف المجمكعات الدكلة عمى دعـ زيادة حرية األ
 .رقانكنية كتنظيمية لمعمؿػػكأط

المجتمع  في كاالقتصادمستقرار السياسي تحقيؽ اإل فيأىمية كبيرة  جتماعياإلف لرأس الماؿ إكمف ثـ ف
 رتفاع معدالت الثقة فى المجتمع.ألة كالشفافية ك نتيجة تحقيؽ العدا

عتبر مبرران لمتغاضى عف اك ايجابياتو فإف ذلؾ الي االجتماعيىميات لرأس الماؿ أكرغـ ما سبؽ ذكره مف 
التعصب األعمى لمجماعات كتفشي البيركقراطية بيف  فييجازىا إك نتائجو السمبية كالتى سيتـ أسمبياتو 

لى إباإلضافة، ليا القبائؿ كالجمعيات كالمنظمات بحيث يصبح رأس الماؿ عبئان عمييا كليس حافزا
تمؾ  تنطكممع البيئة الخارجية بحيث  جتماعياألكضعؼ الثقة كتراجع معدالت التفاعؿ  نعزاليةاإل

 ك المنظمات عمى نفسيا.أالجماعات 
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 :جتماعياألأشكال رأس المال  0-5
عمى حسب مستكل العالقات بيف المجتمعات كبعضيا  جتماعياألشكاؿ رأس الماؿ أتتعدد 

 .االجتماعيس الماؿ أساسية لر أادر النياية مص فيالبعض بحيث تشكؿ 
 في: كيمثؿ العالقات التى تربط بيف مف ىـ  lLinking social capitaرأس المال الرابط   0-5-0

 .بيف النخبة السياسية كعامة الشعبمستكيات سمطكية مختمفة  مثؿ العالقة 
الجتماعية التى تربط بيف كيمثؿ الركابط ا Bonding Social Capitalرأس المال المترابط  0-5-7

ستفادة مف ىذه سرة الكاحدة كيمكف اإلفراد األأمثؿ تمؾ التى تربط بيف  جتماعياألس الماؿ أعناصر ر 
 فيكضاع المجتمعية ظؿ األ فيمتيازات كخاصة إتحقيؽ منافع كالحصكؿ عمى  فيالركابط كالعالقات 

 .الكقت الراىف
يث يتميز ىذا الشكؿ بكجكد ركابط ح  Social CapitalBridgingرأس المال العابر   0-5-3
 فإنياتحادات عماؿ، كمف ثـ أاطعان تربط بيف أعضاء كمجمكعات ك جتماعية أضعؼ لكنيا أكثر تقأ

 .حيافكثير مف األ فيؤقتة مكضكعية عالقات قد تككف م
سماؿ بشرل أف ر م خرلس الماؿ األأنماط ر ألتتكامؿ مع   جتماعياألكعمكمان تمتد كؿ أشكاؿ رأس الماؿ 

 كغيرىا. كثقافي اقتصادم كرأسماؿ
 
 االجتماعيس المال أر  تكوين مصادر 0-6

كتتدرج لتبدَا  مف مجمكعة مف العناصر المرتبطة ببعضيا البعض االجتماعييتشكؿ رأس الماؿ 
قارب صدقاء كاألكالجيراف كاأل سرة بما تشممو مف عالقات بسيطة جدان مف النكاه االكلى لممجتمع كىى األ

شكاؿ البناء أنقابات كغيرىا مف حزاب ك أك أة ػػػىميأك أكالمنظمات سكاء حككمية كحتى المؤسسات  كالنكادم
الى مجمكعة الركابط كالعالقات  باإلضافة، اجتماعيان  تشكؿ فيما بينيا بناءان خرل التى التنظيمات األك 

 المبادئالتى تقكـ عمى مجمكعة مف اطار ىذا البناء كتعمؿ عمى تماسكو ك  فياالجتماعية التى تككف 
ىذه الجماعات كالمنظمات مف  فيالعامة مثؿ الثقة  كالتبادؿ  كاالحتراـ  كااللتزاـ بما تفرضو العضكية 

التعاكف  فيف يتكفر لدييـ الرغبة ألى ىذا البناء بشرط إىذا فضاَل عف األفراد المنضميف  كاجبات كحقكؽ،
مثؿ مف المكارد ستفادة بالشكؿ االدلة فيما بينيـ بما يمكنيـ مف األمتباستفادة ألتحقيؽ مع بعضيـ البعض 

فراد ألك الفيزيقية التى يمتمكيا اأمكانيات سكاء البشرية مكارد كاإلالرىا الجماعة، كيدعـ ىذا البناء التى تكف
 ك المجتمع .أترتبط بالجماعة  ىداؼ معينة قدأىذا البناء كذلؾ لتحقيؽ  في

كالتى تختمؼ بحسب عالقات  جتماعياألؾ العديد مف المصادر التى تشكؿ رأس الماؿ ف ىناإكمف ثـ ف
 مف أىميا : المصرمالمجتمع ، كخاصة فى الريؼ  فرادأب جتماعياألس الماؿ أر 
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كؿ مف الديف، األسرة، العشيرة، المجتمع حيث تقـك ىذه المصادر  فيكالمتمثمة  المصادر التقميديةأة 
كـ عمى المجتمع مف خالؿ بناء الشبكات التى تق االجتماعيفيس الماؿ أجذكر ر رساء إ فيبدكرىاـ 

كالتعاكف  جتماعياأل بالتكافؿفكار الخاصة فراد كمد جسكر المكدة كنشر األالتعاكف كالمشاركة بيف األ
 كاالقتصادم االجتماعيماف حقيؽ األلى تإعمى حؽ الجكار بما يؤدل  كالتأكيدعمى البر كالتقكل 

ا يجعؿ المجتمع لممساعدة كالتعاكف بم فيفراد عبر تنمية الركابط كالعالقات غير الرسمية  ليؤالء األ
 ألفرادهتعمؿ عمى تقديـ الخدمات كالمساعدات  جتماعيأماف كضماف أىذا المجتمع بمثابة شبكة 

التى تشجع  مؿ االخرل.ىذا بجانب العديد مف العكاقتصاديةجتماعية كاألزمات األاأل كخاصة خالؿ
)كأدكات لرأس  عف االيماف كالتنمية 1كالطحاكملسعيد  دراسة ففي، االجتماعيس الماؿ أعمى تنمية ر 

تحقيؽ التنمية المستدامة، تكصال الى اف االيماف يشكؿ مخزكف لدل  في( كدكرىما االجتماعيالماؿ 
جريت أ، حيث األىميمجاؿ العمؿ  فيت التنمكية تفعيؿ الطاقا فيالمجتمع يمكف االستفادة منو 

ف ألى إشارت أطية االنجيمية كجمعية رسالة حيث الدراسة عمى جمعيتيف أىميتيف كىما الييئة القب
مؿ كالثقة مامو كبعث األأرتقاء بو كتذليؿ المعكقات كاأل باإلنسافيماف يسعياف لمنيكض التنمية كاإل

 .االجتماعيساسيا لرأس الماؿ أ اعنصر ساسا لمتنمية ك أر الذل يشكؿ ػػػمبالنفس كىك األ
لعديد االمنظمات غير الحككمية كمنظمات المجتمع المدنى ك  كتتمثؿ فى غير التقميدية : المصادرب ة 

مف التككينات غير الحككمية األخرل مثؿ االحزاب كالحركات االجتماعية كالنقابات .كالتى  تسعى الى 
المشاركة كالتضامف كالثقة كنكع مف التعكيض عف غياب خمؽ العديد مف القيـ مف داخميا مثؿ 

االستقرار فى البنى السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية فى بعض الدكؿ حيث فعمت التغيرات الحادثة 
عمى صعيد التنمية مف دكر تمؾ المنظمات فى المجتمعات لتقكـ بدكر اساسي فى نشر كتاصيؿ 

الى جانب المنظمات ىذا باالضافة  كبناء القدرات كغيرىا. العديد مف قيـ المشاركة كالعمؿ كفريؽ
يشكؿ التفاعؿ حيث الحككمية  بما تتضمنو مف أجيزة حككمية كقكانيف كتشريعات  كسياسات عامة 

اعاقة تككينو أك بالعكس تككيف رأس تككيف رأس الماؿ االجتماعى أك أساسان ثابتان لالمصادر تمؾ بيف 
 الماؿ السمبى

الدول النامية  فيجل التنمية أ من االجتماعيس المال أدراستن عن ر  في الدوليك وقد رصد البن
 :7فيتمثمت  االجتماعيعدة مصادر لرأس المال 

ما يتـ تكطيده مف عالقات كركابط جتماعية كنفسية ألفرادىا كبإبما تقكـ بو مف تنشئة  : ة األسرة0
ألسرة لقدرة ا باإلضافةراد كالمجتمع المحيط بيـ، ػػػفك بيف ىؤالء األأالبعض  كبعضيـفرادىا أجتماعية بيف أ

                                                           
1

، ، انماهرج يؤيٌُٕ ػهٗ غزٚق انتًُٛخ ، يؤسسخ يٕاغٌُٕ يٍ أجم انتًُٛخ(،  4212،) انطحاوٌيعذي ضؼُذ ، ػثذ هللا 

 184-141طض
4

 44، ذرظًح وَشر يؤضطح االهراو ، ص ػبنى يتغٛز فٙانؼبنى ، انذٔنخ  فٙتقزٚز انتًُٛخ (، 1224نٍ )انثُك انذو
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عنصر  قتصادية تشكؿإاالفراد بما قد تكفره مف مكارد  ليؤالء االجتماعيكاالقتصادمماف عمى تحقيؽ األ
 زمات .ألحالة ا فيماف ا
جتماعية لممكاطنيف تيا حيث تقـك بتكفير الرفاىية األ: بما يشممو مف الدكلة كمؤسساالقطاع العام ػ 2

القطاع  االجتماعيفيكحماية حقكقيـ، كتكفير العدؿ ككضع القكانيف التى تعزز ذلؾ، كيظير رأس الماؿ 
 داء العمؿ كتبعد عف البيركقراطية.آى تنشأ بيف المكظفيف كالتى تسيؿ العاـ مف خالؿ العالقات الت

س الماؿ أساسيما ر ألعمكداف الذل يقكـ عمى ىما ا كالكفاءة:  تعتبر كال مف الثقة القطاع الخاصػ 3
فراد فى حيث يتـ التفاعؿ كالتعاكف بيف األ االجتماعيلى التعاكف إ باإلضافةبيف الشركات ىذا  االجتماعي
خرل كىكذا، حيث يؤدل ذلؾ ك بينيا كبيف الشركات األأقساـ الشركة كبعضيا البعض أك بيف أالشركات 

 عقد الصفقات كالمعامالت .لى تسييؿ المعامالت كسيكلة إ
مات خدمية كتنمكية كدفاعية : بما تشممو مف منظالمدنيالمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع ػ 4

ثقة  كنكع مف التعكيض عف غياب لى خمؽ العديد مف القيـ مف داخميا مثؿ المشاركة كالتضامف كالإتسعى 
بعض الدكؿ كفى ظؿ التغيرات التى حدثت  فياعية  البنى السياسية كاالقتصادية كاالجتم فيستقرار األ

نشر   فيساسي أالمجتمعات تقكـ بدكر  في فاعالن  عمى صعيد التنمية كجعمت مف ىذه المنظمات عنصران 
تدعيـ رصيد  فيكفريؽ كبناء القدرات كغيرىا مما يصب  العديد مف قيـ مثؿ المشاركة كالعمؿ كتأصيؿ

تككيف  في سمبيان  ..، كعمى النقيض مف ذلؾ قد تؤدل المنظمات الغير حككمية دكران  االجتماعيرأس الماؿ 
بما يؤدل  رػػجؿ مكافحة الفقأعانات التى تكفرىا مف تمكيؿ كاإلمثال مف خالؿ ال االجتماعيرأس الماؿ 

ماعية جتقيمة المشاركة كتككيف الركابط األراد عمى العمؿ مف ناحية كضعؼ ػفلى ضعؼ الحافز لدل األإ
 .1رادػػػػػفتكالية لدل ىؤالء األلنشر صفة األ باإلضافة

عاقة تككينو أك ا  أك  االجتماعيكتككيف رأس الماؿ  إلنتاجالسابقة أرضية  كيشكؿ التفاعؿ بيف المصادر
 .2بالعكس تككيف رأس الماؿ السمبى

س المػاؿ أر  ىػـ الجيػات التػى تشػكؿ شػبكةأف ألػى إسػرة المصػرية حػكاؿ األأشار تقرير مرصد أكقد 
 ىمية .كالمؤسسات الدينية كالجمعيات األ قارب كالمتطكعيفاأل ىي االجتماعي

 
 :جتماعياإلقيةةةةاس رأس المةةةال  0-7

 في صعكبةىناؾ أف ال إ ،االجتماعيتتعدد الكسائؿ التى يمكف مف خالليا قياس رأس الماؿ 
فراد جتماعية بيف األما يقيس العالقات األشخاص بقدر أك أرقاـ أعمى قياس  ينطكم ال ألنوقياسو نتيجة 

                                                           
1

، يرظغ  انًُظًبد غٛز انحكٕيٛخ يغ انتطجٛق ػهٗ يصز االجتًبػٛفٙص انًبل أدٔر ر(، 4222ضايح فىزي حٍُُ )

 .141ضاتك ، ص
4

، دراسخ  االجتًبػٙل بص انًأتزاكى ٔاْذار ر فٙصؼٛذ يصز  فٙ انًزأحدٔر (، 4221شادَح احًذ يظطفً ػًراٌ )

يعرًؼاذُا ػهً ضاحح أؽر حؼارَح  فٍيؤذًر انًرأج  ،يٛذاَٛخ ػهٗ ػُٛخ يٍ انسٛذاد انؼبيالد ثجبيؼخ سْٕبد

 َىفًثر ، انماهرج 12ـ14، ظايؼح ػٍُ شًص ،  اِدابيرثاَُح،كهُح 
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نو ال يقيس عالقات أأل  جتماعية ....الخ(أات )ثقة، رضا، تضامف، قكة شبكات ك المؤسسأك المنظمات أ
لى الصدؽ إيرة حيث تفتقػػػػر نتائج القياس خقياس ىذه األ فيشديدة  صعكبةكمية بؿ كيفية كىناؾ 

كمفيـك كمف  جتماعياألس الماؿ أاس ر المشاكؿ التى تكاجو قيخرل ىناؾ بعض أمف ناحية كالثبات.
ىميا قضية الخصكصية الثقافية كىى أحد القضايا المرتبطة بالظكاىر األخرل التى تدرسيا العمـك أ

ممفيـك حتى يتـ تفاؽ عمى مالمح عامة لكعدـ األ جتماعياألجتماعية، نظران لتعدد مفيـك رأس الماؿ األ
 القياس. فيتخداميا سأكضع مؤشرات يمكف 

 أىما : رئيسييفالدارسيف نتيجة لسببيف  ىتماـأعمى  االجتماعيستحكذت مشكمة  قياس رأس الماؿ أكقد 
رض الكاقع أياسيا كالتعرؼ عمى مككناتيا عمى مكانية قإجتماعية ترجع الى أظاىرة  أمىمية أػ أف 1

 كليس الى تناكليا نظريان  فقط .
 (.االجتماعيستفادة مف رأس الماؿ مكانية األإطبيقات عممية )نماذج فعمية تجسد ػ امكانية ايجاد ت2

 ليا اىمية كبرل ففضال عف امكانية االجتماعيس الماؿ أرل بعض الدراسات اف عممية قياس ر كت
زيادة  فيعند كضع برامج التنمية بما يسيـ  االجتماعيس الماؿ أتفادة صانعك كمتخذكا القرار مف ر أس
نخفاض أظؿ  فيحيث تزداد الحاجة الى ىذا النكع مف االستثمار )، جتماعياإلس الماؿ أر  فيمار ستثاأل
رشاد المنظمات غير إ في خرل يسيـمف ناحية أ االجتماعيس الماؿ أقياس ر  فإف، (داء البشرلاآل

العالقات ستثمارات فيما يخص ىمية زيادة حجـ اإلألى إ المدنيالحككمية كخاصة منظمات المجتمع 
 .1بينيـفيما  كالتفاعؿ جتماعية بيف البشراأل

دراسات ك أ الرأمستطالعات أكمنيا  االجتماعيس الماؿ أعديد مف الطرؽ المستخدمة لقياس ر كىناؾ ال
س الماؿ أالتى يمكف مف خالليا رصد كقياس ر خرل تختمؼ المتغيرات ألحالة كغيرىا، كمف ناحية 

المجتمع المراد حسب  كذلؾ بحسب البيانات المتاحة كبحسب اليدؼ مف قياسيا، كما تختمؼ االجتماعي
كعدـ  االجتماعيس الماؿ أمؤشرات قياس ر  لى ضركرة تعددإ الدكليشار البنؾ أقياسيا فيو، كقد 

بؿ جميع المؤشرات التى تناكلت  ف معظـإكبالرغـ مف ذلؾ ف ،2القياس فيقتصار عمى مؤشر كاحد األ
 كانت تدكر حكؿ الثقة كالمشاركة أك التضامف مف خالؿ الشبكات االجتماعية االجتماعيس الماؿ أر 

مـ كما يشير تقرير برنامج األ.3جتماعية كالجماعية المختمفةغير الرسمية كمف خالؿ األنشطة األالرسمية ك 
س الماؿ أجميعيا بمثابة مؤشرات أساسية لر  ف قيـ الثقة، الرضا، التضامف تعتبرألى إ اإلنمائيالمتحدة 

اليقاس فقط بعدد  االجتماعيس الماؿ أدراسة ماجد عثماف الى اف مستكل ر ، كتشػػػير 4االجتماعي
ات، درجة نما بعدة مؤشرات منيا مدل التماسؾ داخؿ المنظمأاركيف كالنشطيف ك ك عدد المشأالمنظمات 

                                                           
1

داء ، يركس ذطىَر األ االجتًبػٙص انًبل أدارح رإٔ االجتًبػٙانتسٕٚق (، 4222يحًذ ػثذ انغًُ حطٍ هالل ، )

 .38-34وانرًُُح ، انماهرج ، ص
2
http//www.World Bank.Social Capital 

8
 121، انماهرج ، يكرثح االَعهى انًظرَح ، انماهرج ،ص  االجتًبػٙص انًبل أر(، 4222ؽهؼد يظطفً انطروظً،) 

2
ضرراذُعُح يركايهح إ، يٍ أظم  يصز فٙ االجتًبػٙٔرأص انًبل   انذاتٙانفقز (، 4228،)نأليى انًرحذج اإلًَائٍانثرَايط 

 .23ـ22نًكافحح انفمـــر،انماهرج،  ص ص 
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رح كؿ مف بكليف كأكبكس عدة أبعاد لقياس رأس ػػقتأتماعية، كما جختبار القيـ األأالتعاكف بيف المنظمات، 
، االجتماعيالسياؽ  فيالمشاركة عمى مستكل المجتمع المحمى، ركح المبادرة  فيتمثمت  االجتماعيالماؿ 

ىـ مؤشرات قياس ألعمؿ، أيضان اشار بكتناـ الى أف عالقات ا مشاعر الثقة كاألماف، التسامح مع األخر،
جتماعية غير الرسمية، ، الركابط األكالسياسي المدنيندماج اإل فيتمثمت  االجتماعيقياس رأس الماؿ 

 .1خر مثؿ التمكيف كالعمؿ السياسيآلى مؤشر إ باإلضافةالثقة كالتسامح، ىذا 
ساسية لقياسو أعمى مؤشرات  االجتماعيس الماؿ أفقت معظـ الدراسات التى تناكلت ر تأ كعمكمان 

 .ك التضامفأثقة، الرضا، المشاركة ال فيتمثمت 
 

 االجتماعيس المال أتكوين ر  فيدور الثقة  0-7-0
لعادات كىى نتاج مجمكعة القيـ كا جتماعية اليكمية،أساس العالقات كالتفاعالت األ ىيالثقة 

ستقرار المجتمعات كفى قدرتيا عمى تحقيؽ النمك إ فيتمعب دكرا كبيران و المجتمع، فيخالقية السائدة األ
نسجاـ كالتعاكف كاأل االجتماعي، فتكافر عنصر الثقة يعتبر شرطان ضركريان لمتكامؿ كاالقتصادم االجتماعي
كتأميف مصالح  االقتصادمككذلؾ  الديمقراطيستقرار كالتطكر لى اإلإالحياه الشخصية كصكالن  فيكالرضا 

 أفراد المجتمع .
جتماعية كفى المشاركة اإل فيكثر رغبة أراد ػػفسـ بدرجة عالية مف الثقة تجعؿ األقات التى تتكالعال

و ػدرتػػػػػػخػػػػػػػر كمقعتقاد بالنية الحسنة كبكفاءة اآلبشكؿ خاص، كتتطمب الثقة األ التعاكنيالتفاعؿ 
رتياب لى شيكع الحيرة كاإلإف ذلؾ يؤدل إة فػػػػذا غابت الثقة كحؿ محميا الشؾ كالريبإما أ كمصداقيتو،

 الجماعيراد عف العمؿ ػػػفلى عزكؼ األإلة بيف الفرد كالمجتمع مما يؤدل كالتساؤؿ حكؿ العالقة المتباد
الثقة الخاصة بالشفافية كالمحاسبة كمما تكافرت  فكمما تكافرت القيـ كالمعايير ،2ككذلؾ المشاركة المجتمعية

 راد المجتمع.ػػػػفأالبعض، ككمما شاع الرضا بيف ضيـ راد كبعػػػفبيف األ
حتمت مكانة خاصة بيف القيـ الجماعية المكلدة لرأس أأف قيمة الثقة  "Fukuyama " فوكايامال كير 

تحديد مستكل   فيف نسبة الثقة بيف أفراد المجتمع تعتبر عامالن أساسيان ألى إ، حيث أشار الجتماعياالماؿ 
، كمدل ممارسة الديمقراطية كالتمتع بالحقكؽ المدنية فيو، رلػػػخمنافسة المجتمعات األ درتو عمىػػػائو كقػػػرخ

 نتاجية عف غيرىا مف الجماعات األخرل.إة تعتبر أكثر ػػػػكما أف الجماعة التى يكجد بينيا ثق
 فيعضاؤىا أف الجماعة التى يثؽ أكدت عمى أ ")"Robert.putnamروبرت بوتنامأكد "كما 

لى الثقة بيف إ رػػنجاز بالمقارنة بغيرىا مف الجماعات التى تفتقعمى اإل درةػػػق رػػكثأتككف  بعضيـ البعض
راد يتفقكف فيما ػػػ"التى تتككف مف مجمكعة مف األف جمعية القروض الدوارةفخيرمثاؿ عمي ذلؾ" عضائيا أ

                                                           
1

يستٕٖ انًؼٛشخ، انًفٕٓو ٔانًؤشزاد ٔانًؼهٕيبد ٔانتحبنٛم ، دنٛم قٛبص ٔتحهٛم ، 4223، انمىيٍيؼهذ انرخطُؾ 

 182( ، ص414وانرًُُح رلى )،  ضهطهح لؼاَا انرخطُؾ يؼٛشخ انًصزٍٚٛ 
4

انحىار َررَد .إلػهٍ ا يزكش انحٕار انًتًذٌ يذخم حذٚج نهتًُٛخ، االجتًبػٙرأص انًبل ( ، 4212فرحً ضُذ فرض، )

 4228انًرًذٌ ، انؼذد 
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ختيار إبكيقكـ المنظمكف  .دمػػػػػبينيـ عمى المساىمة بمبمغ مف الماؿ بشكؿ منتظـ في صندكؽ نق
مف الحرص كالدقة كالسمعة الطيبة مف خالؿ تاريخو السابؽ في مثؿ تمؾ الجمعيات الخاصة  ءبشيالعضك 

جيدا مخاطر التخمؼ  بالقركض الدكارة أك مف خالؿ عالقاتو مع اآلخريف داخؿ مجتمعو كيدرؾ العضك
 1تمؾ الجمعيات كنجاحيا  استمرارية في إيجابي ثـ فاف الثقة كالسمعة الطيبة ليما اثر كمف .عف الدفع
نطمقت مف إالثقة االجتماعية كالرضا( كالتى العالقة بيف حكؿ ) k.Newton 7فػػكتػػشارت دراسة نيأ

 فرادبأف الثقة ألى إراد، ػػػفنخفاض الرضا بيف األإلى إالمجتمع يؤدل  فينخفاض الثقة أف أفرضية مفادىا 
 فيف الثقة أكبر مف الثقة بالحككمات ك ألبعض ف ثقة االفراد ببعضيـ اأبالمجتمع ك كثر مف الثقة أالعائمة 

 ىميةأالجمعيات التطكعية ليست ذات  فيف العضكية أالسياسييف، كما  فيكبر مف الثقة أالمؤسسات 
لمتعميـ كالمنزلة   العاليرتباط مستكل الثقة بالمستكل ألى إشارت الدراسة أمقارنة بالثقة االجتماعية، كما 
لى إالمجتمع يؤدل  فينخفاض الثقة إف ألى إالدخؿ كخمصت الدراسة االجتماعية كارتفاع مستكل 

 نخفاض مستكل الرضا السياسي.أ
متبادلة كااللتزاـ بيف اثناف أك ف تكافر مقدار مف الثقة الأخرل ترم بعض الدراسات أمف ناحية 

 الجماعيكمف ثـ القدرة عمى العمؿ  االجتماعيتحقيؽ التضامف لى إالمجتمع يؤدل  فيكثر مف األفراد أ
راد الجماعات المتشابية مثؿ المجتمعات المحمية ػػفأف ىناؾ ركابط قكية بيف أر الذل يعنى ػم، األكالتعاكني

 3.كالحرفية كالمينية التى تجمعيا حدكد تنظيمية أكثر مف الجماعات المختمفة داخؿ نفس المنظمة الرسمية
سرة، الثقة عمى مستكل مف الثقة، ىى الثقة عمى مستكل األكعمكمان ىناؾ ثالثة مستكيات 

كؿ مف رتفاع درجة المستكل األإة بكتتميز المجتمعات النامي المجتمع ػ الثقة عمى مستكل النظاـ القائـ،
كؿ لمثقة المستكل األف ألى إحيث يشير فكككياما  الشيءمنغمقة بعض  أسركيوالثقة نظران ألنيا مجتمعات 

نشاء المؤسسات الكبيرة ، كفيما يتعمؽ إ الثانيحيف يمثؿ المستكل  فييشجع عمى تشكيؿ مؤسسات صغيرة 
ستقرار المجتمع ، كيعتبر غياب الثقة إل ضركرمتمثؿ شؽ تعاقدل كىى شرط  فإنياالنظاـ القائـ  فيبالثقة 

فقداف الثقة بيف الشعكب كاالنظمة الحاكمة كعائؽ  ىـ عكامؿأنظمة مف األ فيالفساد  كالشفافية كانتشار
 ماـ تطبيؽ القكانيف كالمكائح.أحقيقي

 فيدكرة الثقة  فيختالؿ أ" الى أف ىناؾ شارت العديد مف الدراسات كمنيا دراسة "زايدأكقد 
التقميدية مع  بدليؿ سيادة العالقات االجتماعيس الماؿ أمكانات نمك ر إكمف ثـ ضعؼ  المصرمالمجتمع 

الريؼ، فمستكل  فيالحياه اليكمية لألفراد  فيرتباطات الحديثة المدنية كالرسمية تدنى عالقاتيا باإل
                                                           

1
انعًؼُح , ذرظًح إَُاش ػفد, كٛف تُجح انذًٚقزاغٛخ, تقبنٛذ انًجتًغ انًذَٙ فٙ إٚطبنٛب انحذٚخخ( 4221روترخ تىذُاو,)

 .412انًظرَح نُشر انًؼرفح وانصمافح انؼانًُح, انماهرج, , ص 
2
k.Newton,SocialTrust and Political Disaffection :Social and Democracy, Department Of 

political Science, The University Of Southampton ,Paper Prepared For 
3
Janine Nahapiet:2008, the Role of Social Capital in inter –Organizational Relationships  " in 
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نتماءات الدينية  جبارية كاألسرة كالعائمة كاإلت اإلنتماءات األفقية التقميدية المكركثة مف خالؿ العالقااإل
كالتى المعارضة لذلؾ  اآلراء، كبالرغـ مف 1الفضاء االجتماعىنتماءات العقائدية تسيطر عمى اإلكالى حدما

نو مجرد عامؿ ثقة خاص نتماءات التقميدية مرتفع كذك فاعمية كبيرة كلكف معامؿ الثقة داخؿ اإلأترل 
كبير، بينما ينخفض ىذا المعامؿ داخؿ  جتماعيأسرة كالعائمة كليس لو مردكد األفراد أيقتصر عمى 

 كىك الذل يمعب دكران  عالي االجتماعيف مردكده أال إقارنة بدرجة الثقة العائمية الحديثة بالم تنتماءااإل
ف زيادة الثقة كالتعاكف حتى داخؿ المؤسسات التى تخدـ ىؤالء أال إ، 2عممية كمسيرة التنمية في كبيران 

نشطتيا أعماليا ك أى تسير تيـ لمعمؿ، فالمؤسسات التاالفراد تعمؿ عمى حفػػػػز العامميف كتزيد مف دافعي
كثر نجاحان كتكيفان كابداعان مف المنظمات التى تنعدـ الثقة بيا، أيا بمعدالت عالية مف الثقة تككف كعالقات

رادىا مع بعضيـ كمف ثـ بناء ػػػػفأماف تفاعؿ ساسي لضأالمؤسسة يعتبر شرط  فيكمف ثـ فاف كجكد الثقة 
 . االجتماعيقدر كبير مف رأس الماؿ 

 
 االجتماعي:س المال أتكوين ر  في االجتماعيدور التعاون والتضامن  0-7-7

مدل  فيكالذل يتمثؿ  االجتماعيس الماؿ أاحد عناصر ر  االجتماعييعتبر التضامف كالتعاكف 
شعكر االفراد ببعضيـ البعض كمدل قربيـ مف مجتمعيـ المحمى كمدل التماسؾ بينيـ كبيف بعضيـ 

قضية  أمك أمشكمة  أمنبذ االنقسامات بيف االفراد كالكقكؼ يدا كاحدة اماـ  فيكيتجمى ذلؾ  البعض،
 تكاجييـ.

 
كمف ثـ فاف التضامف يعرؼ عمى انو " العممية التى يسعى االفراد مف خالليا لتحقيؽ أىداؼ مشتركة، 

 فيظركؼ غير مرغكب فييا تظير  أمصفة أساسية ىى التعاكف ضد  فيحيث يشترؾ جميع البشر 
المجتمع يعمؿ عمى تحقيؽ األفراد لذكاتيـ  فيبيئتيـ"، حيث أف تحقيؽ أقصى قدر مف التعاكف كالتضامف 

 تأخذحد المظاىر االيجابية لذلؾ ، كقد أر التفاعالت االجتماعية اليكمية كيحقؽ الرفاىية لممجتمع،  كتعتب
زيارة االشخاص ببعضيـ منزؿ ك ال فيك أالعمؿ  فياعات بيف االفراد سكاء ىذه التفاعالت شكؿ االجتم

 المناسبات المختمفة . فيالبعض فى منازليـ كالتعاضد كمؤازرة بعضيـ البعض 
 

ك كأحد  التعاكنيالتطكعيحكؿ تحديد قيمة النشاط  3كفى دراسة الينكر براكف نقالن عف شقالب
الكاليات المتحدة األمريكية كذلؾ بافتراض اف االعماؿ التطكعية التى  في االجتماعيمؤشرات رأس الماؿ 

كمف ثـ فاف المقاييس المادية  االجتماعيتؤدل بال مقابؿ تؤدل الى زيادة االنتاج نتيجة كجكد رأس الماؿ 

                                                           
1

، يركس انثحىز  نذٖ انشزائح انًُٓٛخ يٍ انطجقخ انٕسطٗ االجتًبػٙرأص انًبل  (4221أحًذ زاَذ واخروٌ ،)

 وانذراضاخ االظرًاػُح، انطثؼح األونً.
4

 ، يرظغ ضاتك. يذخم حذٚج نهتًُٛخ االجتًبػٙرأص انًبل ، 4212، فرحً ضُذ فرض 
8

، ظايؼح  ثٍٛ ػًبل انصُبػخ ٔاَؼكبسّ ػهٗ انتًُٛخ انًستذايخ االجتًبػٙرأص انًبل فىزي  يحًذ احًذ شمالتى ، 

 24،   ص 4223، لطى االظرًاع ،  اِداباالضكُذرَح ، كهُح 
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يف لى كجكد اختالفات بيف انتاج المتطكعيف الذإكقد تكصمت الدراسة  ىذه الحالة، فيتصبح عديمة الفائدة 
جر كمف ثـ فقد اعطت تمؾ كبيف اكلئؾ الذيف يعممكف با االجتماعييستمدكف قيمة العمؿ مف راس الماؿ 

زيادة  فيالمشاركة التطكعية كالتى تساىـ بدكر كبير في  االجتماعيس الماؿ أىمية لدكر ر أالدراسة 
الكاليات المتحدة  فيقتصاد زيادة كفاءة اال في االجتماعياالنتاج، األمر الذل يزيد مف أىمية رأس الماؿ 

 االمريكية.
 
 الجتماعياس المال أتكوين ر  فيدور الرضا    0-7-3

خرل مثؿ مفيكـ أالجكانب حيث تتداخؿ فيو مفاىيـ  يعتبر مفيكـ الرضا مف المفاىيـ متعددة 
تقييـ أىمية المكاقؼ  في، كيستخدـ ىذا المفيكـ ىداؼ، كتحقيؽ األneed fulfillment's"اشباع الحاجات 

، كأيضان لألىداؼ المادية كالمعنكية عمى الجماعيأك  الفردمء عمى المستكل كالتجارب كاألنشطة ، سكا
كتشير احدل الدراسات الى اف نجاح البرامج كالخدمات التنمكية المحمية ال يعنى تنفيذ البرامج  حد سكاء.

ظؿ قدر مف الرضا العاـ لممكاطنيف  فيؿ البد أف يككف كالخدمات بالتكقيت المحدد كالتكمفة المقررة ، ب
، كقد اىتـ الباحثكف بدراسة 1نجاح تمؾ البرامج فيالمنتفعيف بيذه الخدمات، حيث أف الرضا عامؿ أساسي 

 المسئكليفرضا المكاطنيف عف الخدمات المحمية ككسيمة لمتعرؼ عمى مقدار احساسيـ بالتنمية كتبصير 
مة أك تعديميا مف جية أخرل، كيذىب البعض الى القكؿ بأف الرضا عف الخدمات لكضع السياسات المالئ

كىك ما يعنى شيكع 2المحمية كخاصة تمؾ التى تقدميا المنظمات يشكؿ أساس الرضا عف المجتمع المحمى
 تقكية شبكة العالقات بيف افراد المجتمع . في لرضا العاـ الذل يساىـ الى حد كبيرنمط مف ا

 
مف ناحية اخرل أشار عنتر الى اف رضا المكاطنيف عف الخدمات المتاحة بالمجتمع المحمى سكاء 
خدمات زراعية اك تعميمية اك صحية أك غيرىا مف الخدمات يعتبر مؤشر ىاـ لمتعبير عف الرضاعف 

المشاركة  المجتمع المحمى كالتى تسعى الحككمات المختمفة لتحقيقيا مف اجؿ تحفيز ىؤالء المكاطنيف نحك
 .3لمجتمعاتيـ المحمية بمايؤدل الى دعـ كتقكية شبكة العالقات االجتماعية انتماءاتيـالشعبية كزيادة 

 
  

                                                           
1

انًشكالد انتٗ تٕاجّ سكبٌ انًجتًؼبد انًحهٛخ  انًستحذحخ  ٔانتخطٛػ نًٕاجٓتٓب ، دراسخ يطجقخ احًذ َىضف تشُر ، 

، رضانح ياظطرُر غُر يُشىرج ، كهُح انخذيح االظرًاػُح ، ظايؼح حهىاٌ  ػهٗ احذ أًَبغ االستٛطبٌ ثًحبفظخ أسٕاٌ

1231 
4

رظب انزٚفٍٛٛ ػٍ خذيبد انًجتًغ انًحهٗ ثبنًجتًؼبد انزٚفٛخ انجذٚذح ، دراسخ ثقزٚتٍٛ  ،انمادرػًاد يحًذ ػثذ 

 ،انمىيٍ، يؼهذ انرخطُؾ  ثًحبفظخ انجحٛزح، يجهخ انتخطٛػ ٔانتًُٛخ
8

انزظب ػٍ خذيبد انًجتًغ انًحهٗ ، دراسخ يقبرَخ ثٍٛ ثؼط انًجتًؼبد انًحهٛخ انزٚفٛخ انقذًٚخ ، يحًذ اتراهُى ػُرر 

، انماهرج 411وانرًُُح انرَفُح ، َشرج تحصُح رلى  انسراػٍ، يؼهذ تحىز االرشاد كفز انشٛخ ٔانجحٛزح  ثًحبفظتٙٔانجذٚذح 

4221(،483.) 
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 مصر في االجتماعيس المال أالواقع الراهن لر  0-8
مع الدكلة مف الناحية المؤسسية   االجتماعيشكاؿ التفاعؿ أحد أ االجتماعييعتبر رأس الماؿ 

العديد مف  فيمتمثال  االجتماعيس الماؿ ألر  كقد شيدت البدايات االكلي مف القرف التاسع عشر نمكا كبيرا
المؤسسات  في االجتماعيس الماؿ أ، كما تشير المؤشرات الى تكافر ر ىميةأك أالمنظمات سكاء حككمية 

 :كالتاليكغير الرسمية الحككمية كالمجمكعات المدنية الرسمية 
االحزاب السياسية كالنقابات المينية كما تقـك بو مف انشطة  فيكيتمثؿ  :الرسميعمى المستوى  -

 . كادكار ىامة لخدمة المجتمع
المناطؽ الحضرية  فيمف خالؿ اشتراؾ مجمكعات مف االفراد سكاء  عمى المستوى غير الرسمي: -

تقديـ المساعدات االجتماعية غير الرسمية  مف خالؿ  فيك الريفية الى جانب الطبقة المتكسطة أ
 . الجمعيات سكاء اىمية اك شبو اىمية

كتتـ غالبا بالتعاكف مع الحككمة لتمكيؿ  :the self-help effortsمجموعات المساعدة الذاتية  
المبالغ المخصصة لمعمؿ  في االجتماعيالخدمات االساسية، كما يظير تضافر عناصر راس الماؿ 

 1كغيره االجتماعيالخيرل كمبالغ الزكاة كالتكافؿ 
 The Legatum)االقتصادمجزء مف المؤشر المركب لالزدىار  االجتماعيس الماؿ أكيعتبر ر 

Prosperity Index2  رفاىية االجتماعية، حجـ الذم يقيس مجمكعة مف الخصائص منيا درجة الك
 .، الحقكؽ كالحريات العامة كغيرىاالتطكعي، حجـ العمؿ التبرعات

مصر تشير المؤشرات الى تراجع مؤشر رأس الماؿ  في االقتصادمىار دكبالنظر لمؤشر االز 
يناير المرتبة رقـ   25مصر بالمقارنة بالعديد مف دكؿ العالـ حيث احتمت مصر قبؿ ثكرة  في االجتماعي

دكلة  142 إجماليمف  118، تراجعت الى جتماعياالدكلة بالنسبة لرأس الماؿ  111 إجماليمف  95
 االجتماعيالعالـ كفقان ليذا المؤشر، األمر الذل يعنى انييار معظـ العناصر المتعمقة برأس الماؿ  في

 لممجتمعات كضعؼ فعالية العالقات االجتماعية كالتعاكف. االجتماعيكانخفاض حجـ التماسؾ 
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تًُٛخ راص انًبل  فٙفؼبنٛخ يشزٔػبد االدارح انؼبيخ نتًُٛخ انًجتًؼبد انًحهٛخ ،   4212انطُذ حطٍ يحًىد يطؼذ، 

 14، رضانح ياظطرُر، كهُح انخذيح االظرًاػُح   ظايؼح حهىاٌ  ، صاالجتًبػٙ
2
 The 2013  legatum Prosperity Index:An Inquiry Into Global wealth and Wellbeing "legatum Institute . 
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 الثاني الفصل

 المستدامة الريفية وعالقتن بالتنمية االجتماعيرأس المال  

 دمةةةةمق  7-0
الشؾ اف ىناؾ العديد مف التغيرات التى طرأت عمى الساحة كأدت الى بركز مفاىيـ جديدة لمتنمية 

 فيداألفرالمتنمية، بعض ىذه التغيرات كاف ليا اثرىا المباشر عمى  التقميدمأدت الى االبتعاد عف النمكذج 
معدالت الثقة بيا، الى جانب  فيالمجتمعات مثؿ فقداف دكر الدكلة لدل المكاطف كالتراجع الشديد 

الزيادات السكانية المتتالية كما ادت اليو مف تزايد الطمب عمى المكارد الطبيعية كالتكقعات الكثيرة بقرب 
لبحث عف مفيكـ جديد ا الضركرمكأثر ذلؾ عمى نصيب األجياؿ المقبمة، كمف ثـ فكاف مف  نفادىا

نمالمتنميةال يقتصر عمى األبعاد المادية فقط  المقاـ األكؿ عمى األبعاد االنسانية لمتنمية ككيفية  فييركز  كا 
الناس  استدامتيا كمف ىنا فقد بزغ الى الكجكد مفيكـ " التنمية المستدامة " كالتى تعنى "تكسيع خيارات

لتمبية حاجات االجياؿ الحالية بأعدؿ طريقة ممكنة دكف  تماعياالجس الماؿ أكقدراتيـ مف خالؿ تككيف ر 
االضرار بنصيب كحاجات االجياؿ القادمة، لذا فالتنمية المستدامة تقدـ االساس الستعادة الثقة بالتفاعؿ 

المقاـ االكؿ ادراج العالقات بيف  فيكسياسي، كتتطمب استعادة الثقة  كاقتصادم اجتماعيبيف ما ىك 
 .كالبيئي االجتماعياطار النسيج  فيفئات االجتماعية االفراد كال

إف مفيكـ التنمية الذل يجعؿ مف االنساف محكرااساسيا فييا يتسع ليقبؿ العديد مف العناصر التى 
 النكاحيالمجتمعية حتى  كاالعراؼمف العادات كالتقاليد  بدءاتسكؽ الى تنمية كاالرتقاء بيذا االنساف 

 البد اف يككف رديفا ليذه التنمية . االجتماعيلذا فأف رأس الماؿ  المؤسسية ، النكاحيالمادية ثـ 
يعتبر مفتاحا لمتنمية االنسانية المستدامة مف خالؿ تركيزه عمى  االجتماعيكما أف رأس الماؿ 

المجتمع، كمف  فيالمجتمع، حيث انو يشكؿ االساس الذل تبنى عميو االخالؽ  فيالعالقات بيف االفراد 
 .1المجتمع مف القدرة عمى اتخاذ القرار فيفإنو يمكف لألفراد ثـ 

 عاميكقد ظيرت فكرة استدامة التنمية مف خالؿ مؤتمر االمـ المتحدة عف البيئة كالتنمية 
 التأثيرالحالية دكف  لألجياؿكالتى تعنى بتحقيؽ التنمية  الكطنيكالعالميقكاعد العمؿ  كأحد 1992،2112

، حيث يتطمب ذلؾ العمؿ ةالمستقبمية مف اجؿ الحفاظ عمى صالح كحقكؽ االجياؿ عمى المكارد المتكافر 
الى  باإلضافة، ةالطبيعيس الماؿ أبما ال يضر بر  كالتكنكلكجي كاالجتماعي االقتصادمعمى تحقيؽ التقدـ 

عممية التنمية. كيتمثؿ اليدؼ  فيتحسيف مستكيات المعيشة مف اجؿ تمكيف القكل البشرية مف المشاركة 
 كاالجتماعي االقتصادمالرئيسي لمتنمية المستدامة فى تحسيف نكعية الحياة مف خالؿ تحقيؽ النمك 
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 .اؽار انرًُُح انثشرَح ، يىلغ انثاحصىٌ ػهً االَررَد فٍ االظرًاػٍ( ، رأش انًال 4214) انحهثً يحًذ ضؼُذ
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مستكيات الرفاىية االنسانية، بحيث تحقؽ األجياؿ الحالية حاجتيا دكف أف يككف ذلؾ عمى  المقترف برفع
 حساب األجياؿ القادمة

لى انو مف الممكف اف تتكافر لدل المجتمع جميع عناصر التنمية المستدامة مف مكارد إكيشير الكاقع 
كامكانيات مادية كمكارد طبيعية كلكف تفتقد الى العنصر البشرل القادر عمى استغالؿ تمؾ المكارد 

ؾ مما يعنى تخمؼ المجتمع كعدـ قدرتو عمى مكاجية المستقبؿ، كذل كتشاركي تعاكنيكاالمكانيات بشكؿ 
ىداؼ التنمية أشرية المكجكدة فيو مف اجؿ تحقيؽ فاف ىناؾ فارؽ كبير بيف مجتمع تتعاكف القكل الب

كاالرتقاء بو كذلؾ سكاء بيف االفراد كالحككمات بو كذلؾ فيما يتعمؽ مثال ببرامج كمشركعات كخطط 
كغيرىا . االمر الذل  المنحرفةكالسمككيات  الفردمالتنمية، كبيف مجتمع اخر تنتشر بو قيـ االنانية كالعمؿ 

ىنا   االجتماعيلكى تتحقؽ التنمية المستدامة، حيث يقصد بالبعد  االجتماعييعنى اىمية تكافر البعد 
الحصكؿ عمى المكارد الطبيعية كاالقتصادية كايضا  فيتحسيف مستكل معيشة االنساف كتحسيف قدرتو 

ستفادة مف انجازاتيا مع ضماف حقكؽ األجياؿ القادمة تحقيؽ التنمية كاال فيتمكيف االفراد مف المشاركة 
العدالة  ،االجتماعيالحراؾ بالعديد مف القضايا مثؿ  االجتماعيلبعد ىذه التنمية. كما ييتـ ا في

 الصحة، ،الثقافيستدامة المؤسسات، التنكع المجتمع، ا فياالجتماعية، المشاركة الشعبية، بناء القيـ 
كيتناكؿ ىذا الفصؿ عالقة رأس الماؿ االجتماعي  زيعات السكاف، كالفجكات السكانية.كالتعميـ، كالبطالة، تك 

عالقتو بمفاىيـ التنمية سكاء مستدامة اـ ريفية كالدراسات السابقة التى تناكلت رأس الماؿ االجتماعي ك 
 بمجاالت التنمية المختمفة.

 
 تحقيق التنمية المستدامة : في االجتماعيدور رأس المال    7-7

كالتنمية المستدامة عالقة قكية تتكلد مف خالؿ التفاعؿ  االجتماعيس الماؿ أاف العالقة بيف ر 
ية االجتماعية كذلؾ بما اليادؼ بيف االفراد كالذل يكفر الكثير مف الكقت كالجيد كيسيؿ عممية التنم

خطط  فيمف تفعيؿ لممكاقؼ التى تنعكس عمى مشاركة االفراد  االجتماعيس الماؿ أيتضمنو ر 
ال مف خالؿ تكافر عنصر الثقة بيف االفراد كالذل يعتبر المحكر إف يتـ ذلؾ كمشركعات التنمية، كل

، كتشير دراسة "شقالبك" الى اف االفراد الذيف تربطيـ الجماعيكالعمؿ  االجتماعياالساسي لمتفاعؿ 
س ايجابيا عمى االداء بما ينعك فية عمى عامؿ الثقة يككنكف افضؿ كاكثر فاعمية عالقات اجتماعية مبني

يعتبر الدافع لمتنمية ككنو يعمؿ كآلية  االجتماعيس الماؿ أكؿ بأف ر ػػ، كمف ثـ يمكف القالتنمية المستدامة
التنمية كىدفيا فاف مشاريع التنمية، فنظران ألف االفراد ىـ اداة عممية  فيال يمكف االستغناء عنيا، كخاصة 

كالذل يتـ تحقيقو مف خالؿ    االجتماعيقدرتيـ عمى التغيير البد اف تككف نابعة مف انتماءاتيـ كترابطيـ 
 .1التنمية القائمة عمى المساكاة كالعدؿ كتكافؤ الفرص بيف افراد المجتمع 
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، ثٍٛ ػًبل انصُبػخ ٔاَؼكبسّ ػهٗ انتًُٛخ انًستذايخ  االجتًبػٙرأص انًبل (، 4223فىزي  يحًذ احًذ شمالتى )

 481ص، لطى االظرًاع ،   اِدابظايؼح االضكُذرَح ، كهُح 
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ينفذ مف العالقات عمى انو الرصيد المتجدد الذل الينضب كال  االجتماعيكينظر الي رأس الماؿ 
في مجاالت التعميـ كالصحة ككؿ ما يخص  التردمكما أنو أحد أىـ آليات مكاجية قكل  االجتماعية،

، فقد أشارت احدل الدراسات الى العالقة التى تربط راس الماؿ 1قكل مجتمعياالنساف لما لو مف عائد 
الشبكات كمف خالؿ عامؿ الثقة الذل  فيببعض قضايا التنمية مف خالؿ عضكية االفراد  االجتماعي

 كأالصحة ك أالتعميـ  فيمستكل الخدمات سكاء  يسيؿ عمييـ عممية التبادؿ كالتعاكف مما يؤدل الى تحسيف
 .2بمد االستقباؿ فيعمى تحسيف ظركؼ معيشتيـ  المياجريف االجتماعيكذلؾ يساعد رأس الماؿ  األمف،

لو  االجتماعيأف رأس الماؿ لىإ مصطفى عمراف"اسة "شادية أحمد مف ناحية أخرل أشارت در 
الى  باإلضافةتكظيؼ بعض االفراد مف خالؿ عالقات المعارؼ  فيعمى المجتمع تمثؿ  اقتصادممردكد 

كقد ايد ذلؾ نتائج دراسة "شقالبك" كالتى اشارت 3زيادة الركابط االسرية مف خالؿ عالقات النسب كالزكاج
( حيث الحصكؿ عمى العمؿ) قضية البطالة عمى فرص االجتماعيشبيؾ لبعد الت اإليجابيالى االنعكاس 

بينت ما يؤيد ذلؾ فأغمب المنتجيف الذيف تـ تعيينيـ بالمؤسسة كانكا عف طريؽ شبكة العالقات االجتماعية 
 (.)العالقات مع األقارب العاصبة
عية التى تربط المجتم يعتبر مصدرا مف المصادر االجتماعيف رأس الماؿ أكنستنتج مما سبؽ  

ارادة المكاطنيف كتدعكىـ فيـ بشكؿ اكثر فعالية حيث تتحكـ مسايرة اىدافي المكاطنيف كتكحدىـ كتمكنيـ مف
 . جماعيالحياة بأسمكب  مناحي فيلمتعاكف مع بعضيـ البعض لالشتراؾ 

كىك مدخؿ لمتنمية االجتماعية  النكاحيكثير مف  فيىك عممية ثقافية  االجتماعيما أف تراكـ راس الماؿ ك
متطكر يمكف اف يككف افضؿ بكثيرمف الحياة  اجتماعي برأسماؿالمجتمعات التى تتسـ  فيكما اف الحياة 

اف تحقيؽ التنمية المستدامة يتطمب تحقيؽ قدر  ،االجتماعيس الماؿ أفييا  ر  فى المجتمعات التى يضعؼ
 4.التنمية  فيبشكؿ كبير باعتباره عامال مساىمان  جتماعياالمف التعاكف المبنى عمى الثقة كالرضا  كبير
 
 :االقتصاديتحقيق النمو  في جتماعياالدور رأس المال   -7-3
مف خالؿ تكفير ارضية مف التعاكف  االقتصادمتحقيؽ النمك  فييسيـ  االجتماعيس الماؿ أف ر أشؾ ال

كالثقة سكاء عمى مستكل المنظمة اك السكؽ اك الدكلة، حيث يؤدل االعتماد المتبادؿ كالمصالح المشتركة 
ى فائدة مف االىداؼ االقتصادية بيف االفراد كالمنظمات لتحقيؽ اقص الحتميالى كجكد نكع مف التعاكف 

 االجتماعية .ك 
                                                           

،  ، ٔرقخ يقذيخ انٗ َذٔح انتزثٛخ ٔحقبفخ انتغٛٛز االجتًبػٙل بانتؼهٛى ٔتًُٛخ راص انً(، 4221َادَح ظًال انذٍَ ، )7

 14انًعهص األػهً نهصمافح ، نعُح انررتُح ، يؼهذ انذراضاخ انررتىَح ، ظايؼح انماهرج،  ، ص
4

،يرظغ ضاتك،  ثٍٛ ػًبل انصُبػخ ٔاَؼكبسّ ػهٗ انتًُٛخ انًستذايخ االجتًبػٙرأص انًبل فىزي  يحًذ احًذ شمالتى ، 

 (11ص
8

، دراسخ يٛذاَٛخ ػهٗ  االجتًبػٙل بص انًأتزاكى ٔاْذار ر فٙصؼٛذ يصز  فٙدٔر انًزاح شادَح احًذ يظطفً ػًراٌ ، 

 22ـ 81،يرظغ ضاتك ، طضػُٛخ يٍ انسٛذاد انؼبيالد ثجبيؼخ سْٕبد
2

كهُح انحمىق وانؼهىو  تجبِ تحقٛق تًُٛخ ثشزٚخ يستذايخ، االجتًبػٙرأص انًبل يسؤٔنٛخ  4214زتُرٌ ريؼاٌ،

 48ضؼُذج، ،  ص -انطُاضُح ظايؼح انذكرىر انطاهر يىالٌ 
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 المتقدمةكالقكة االقتصادية التى تتمتع بيا الدكؿ  االقتصادميف حكؿ اسباب النمك كقد اختمفت أراء الباحث
 :1الى اآلراءحيث انقسمت  اقتصاديا،

يرجع الى العكامؿ المادية  االقتصادمتحقيؽ الدكؿ لمنمك  في الرئيسيالذل يرل اف السبب الفريق االول  
 امتالؾ المكارد الطبيعية  كالفكارؽ الجغرافية كالطبيعية . فيمثؿ التبايف 

كيركز عمى اىمية العكامؿ السياسية مثؿ دكر الدكلة كطبيعة النظاـ السياسي كاكضاع  الثانيالفريق 
س الماؿ أالبشرية كالتى تعرؼ باسـ ر حقكؽ االنساف كالحريات المدنية، فيما شدد اخركف عمى الميارات 

 البشرل .
، طبيعة الركابط االسرية، المدنيداء المجتمع آخرل مثؿ أصر اىمية عنأكالذل تنبو الى  الثالث الفريق

، درجة تنكع البنى االجتماعي، مدل التمسؾ بالقيـ االجتماعية، درجة متانة النسيج العالقات االجتماعية
 . االجتماعيس الماؿ أ، كما يشبييا مف العكامؿ التى تندرج تحت مسمى ر االجتماعية

ختمفت إتنمية المجتمعات حيث  فيمف ناحية اخرل  فاف رأس الماؿ ظير كعامؿ مساعد ىاـ 
بدرجة تطكر المجتمعات فبالنسبة  االجتماعيرتباط مفيـك رأس الماؿ إنظرة العديد مف الباحثيف حكؿ مدل 

 عف المجتمعات النامية.س الماؿ لدييا أاألغمبية الحضرية  يختمؼ مفيـك ر لممجتمعات الصناعية ذات 
عممية التنمية كذلؾ لحاجة تمؾ  فيالمجتمعات النامية يركز الباحثكف عمى دكر رأس الماؿ  ففي

بانو مجمكعة القيـ كاالخالؽ  االجتماعيس الماؿ أالمجتمعات الى الحاجات االساسية، حيث يعرؼ ر 
تشكؿ البنية االساسية لمعالقات  كالسياسي كالتى االقتصادماالجتماعية التى تسيؿ عمميات التفاعؿ 

جتماعية تدعـ اعضائيا كتدعـ إىياكؿ كبنى  فياالقتصادية كالسياسية، كتتجسد تمؾ القيـ كاالخالؽ 
س الماؿ أكرؤيتو لدكر ر  الدكليمصالحيـ كتعضد تماسكيـ، كيستند مف يركف ىذه الرؤية الى البنؾ 

 2.كالتنمية االقتصادية  ماعيجتإلار كفى االستقرار ػػػتخفيض الفق في االجتماعي
بية الحضرية المجتمعات الصناعية كالحديثة  ذات االغم في االجتماعيس الماؿ أبينما ينظر الباحثكف لر 

. 3لديمقراطية تحررية مستقرة ضركرمو شرط أنكمف ضركرات العمؿ الكفؤ، كما  أساسينو محكر إعمى 
يرجع لحاجات ىذا المجتمع كمدل  االجتماعيس الماؿ أف اختالؼ مفيكـ المجتمع لر أنجد  كمف ثـ

 .االجتماعيس الماؿ أاطيا بمحاكر ر رتبإ
ديد مف العمماء بالعالقة بيف رأس ػػػة كالعػػػػىتمت المؤسسات الدكلية المختمفإرل ػػػػػػػة اخػػػػػػمف ناحي

العديد مف الدراسات  فير ذلؾ ػػػػػؽ النمك كالتنمية االقتصادية كالعالقة بينيما كظيػػػػالماؿ االجتماعي كتحقي
    Worldالدكليعمى ىذا المكضكع ككاف منيا مسح القيـ  الدكليراىا أك أشرؼ عمييا البنؾ ػػػػػػػجأالتى 
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 ، يرظغ ضاتك رأص انًبل االجتًبػٗ يذخم  حذٚج  نهتًُٛخ،  4212فرحً ضُذ فرض ، 
2
http//www.WorledBanK: SocialCapital/extsocialDevelopment 
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ValuesSurvey1ستيدؼ كضع مقياس ا  مريكية ك ألمجمكعو مف العمماء بجامعة ميتشجف ا قاـ بولذل كا
بعض دكؿ العالـ،  فيكالمعتقدات التى يؤمف بيا االفراد لمدل التغيرات التى طرأت عمى القيـ االجتماعية 

دكلة كاف مف بينيا بعض الدكؿ النامية بحجـ عينة بمغت نحك  65كثر مف أجراء المسح عمى احيث تـ 
ك مدل ثقة أفراد األدل الثقة المتبادلة بيف مفردة مف كؿ دكلة حيث ركز المسح عمى م 2111ػ 1111
، االقتصادمفراد كالنمك ألاالقتصادية بالمجتمع ، كاالرتباط بيف القيـ التى يؤمف بيا االمؤسسات  يفاالفراد 
تجاه االفراد نحك ا  ك بيف الثقافة السياسية ك ألجماعية كالحماية البيئية، رتباط بيف المكاقؼ اإلالى ا افةباإلض

ة مف المتغيرات الداخمة المسح سمسم فيالمؤسسات الديمقراطية كقد غطت الكسائؿ التحميمية المستخدمة 
ثاره عمى التنمية آكتطكره ك  االجتماعيس الماؿ أر تحديد كقياس  فيالكمية كالكيفية كالتى ساعدت 

 فيغمب المتغيرات الداخمة أاالقتصادية، كتكصمت نتائج المسح الى كجكد عالقة ارتباطية مكجبة بيف 
 في كتأثيراتو االجتماعيس راس الماؿ عف قياJohonT.Durkinدراسة لجكف دكركيف  فييضا أالقياس، 

الحصكؿ  فيفراد لممكارد المادية الخاصة بيـ ألالكاليات المتحدة االمريكية افترضت الدراسة استخداـ ا
فراد المجتمع،حيث أ باقيكتككيف شبكة مف العالقات مع  االجتماعيس الماؿ أتراكـ ر  فيعمى زيادة 

حصكؿ لمالعائمة كاالصدقاء كآلية  فرادأبحتكاؾ إلبيف متغير ا تكصمت الدراسة الى كجكد عالقة ارتباطية
س أتفسير كيفية الحصكؿ عمى ر  فيكبيرا،  ، فيما كاف لمتغيرات اخرل اثران االجتماعيس الماؿ أعمى ر 
ف ىناؾ عالقة أصدقاء، كما كجدت الدراسة ألسرة كاألا بأعضاءكىى تكرار االتصاؿ  االجتماعيالماؿ 

 االقتصادمالؿ األثر نتاجية مف خإلكمتغيرات رفع مستكل ا جتماعيألاس الماؿ أر  طردية بيف متغيرات
 نتاجية العامؿ.إعمى  ىاالجتماعس الماؿ ألر 
 
 كألية من آليات تحقيق التنمية الريفية: االجتماعيدوررأس المال  7-4

الريفية،  تستيدؼ التنمية الريفية في جكىرىا التخمص مف حالة الرككد التي تسكد المجتمعات 
نجازات كالعمؿ عمى تطكير الحياة االقتصادية كاالجتماعية لتمؾ المجتمعات المحركمة مف مك اسب كا 

 جتماعيإلامنذ زمف مف التيميش  المصرميعانى الريؼ تعيش في حالة فقر مدقع، ك ك  خطط التنمية
نشكء العديد مف  دل الىأكضعؼ االستثمارات المكجية لتنميتو بالمقارنة بالحضر مما  قتصادمإلكا

دكارىا أالبطالة، سكء أكضاع المنظمات كالمؤسسات الريفية كتراجع  فيكضاع السمبية المتمثمة ألالمظاىركا
الزراعية  باألراضيكترؾ العمؿ  شرعية اـ غير شرعية ، اليجرة المستمرة سكاءالريفيخدمة المجتمع  في

الريؼ  فيف ىناؾ العديد مف الجيكد كالبرامج التنمكية التى تـ تقديميا أىذا عمى الرغـ مف  كغيرىا،
يا لـ تؤتى ثمارىا حيث ظؿ إنمنذ سنكات اال فراده أتنميتو كرفع مستكل معيشة الفترات الماضية  بيدؼ 

امة ف تحقيؽ التنمية الريفية المستدإرتفاع معدالت الفقر بو، كمف ثـ فا  الريؼ يعانى مف التدىكر كالتخمؼ ك 

                                                           
1
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الكقت الراىف  يعتبر أحد اكلكيات السياسة االقتصادية لتحقيؽ التنمية الزراعية الشاممة بما تعنيو مف  في
 . الغذائيكتحقيؽ األمف  الزراعيزيادة االنتاج 

ر كالمرض كالجيؿ التى يعيش ػػػكانتشالو مف حالة الفق المصرمإف أل جيكد حقيقية تستيدؼ تنمية الريؼ 
قتصادية شاممة تعمؿ عمى رفع مستكل معيشة ىؤالء الريفييف ا  جتماعية ك إفييا البد كأف تبدأ بتحقيؽ تنمية 

ستعادة كرامتيـ كقيميـ الريفية إكرفع طمكحاتيـ، كتحقيؽ العدالة االجتماعية حتى يتمكف الريفييف مف 
االخيرة بفعؿ المتغيرات التى دخمت عمى  اآلكنة فيراجعت صيمة ككذلؾ مكركثاتيـ الحضارية التى تألا

قتصادية كالسياسية المختمفة كأفرزت العديد مف السمككيات إلمصحكبة بالمتغيرات ا المصرمالمجتمع 
 .كالغريبة عمى المجتمع الريفى  كالعادات كاالفكار السمبية

ة الريؼ ال تككف اال مف خالؿ ضخ الزمف بأف أية جيكد لتنمي مفكقد ساد االعتقاد لفترات كبيرة 
س أىمية عف ر أس الماؿ ال يقؿ أف ىناؾ نكع مف ر أحقيقة  تجاىؿمكاؿ كزيادة االستثمارات المالية فقط ك ألا

س الماؿ أالريؼ كتحقيؽ العدالة االجتماعية كىك ر  فيىداؼ التنمكية ألتحقيؽ ا في قتصادمإلاالماؿ 
 .الريفيثار كعكائد عمى المجتمع آراد كما لذلؾ مف فألكالعالقات كالتكاصؿ بيف ا االجتماعي

برامج التنمية كالتنمية الريفية عمى كجو  فيىك الحمقة المفقكدة  االجتماعيرأس الماؿ  الدكلييعتبر البنؾ ك 
عتمدت بشكؿ كبير عمى التمكيؿ خالؿ الفترات الماضية دكف النظر الى تنمية اشكاؿ إالخصكص كالتى 
 .السنكات االخيرة في االجتماعية التى شيدت تدىكراالتفاعؿ كالعالقات 

 بعض أشكاؿ إنعداـ العدالة االجتماعية لمقاكمة  جتماعيإف ما شيدتو ثكرة يناير مف تكحد أكال شؾ  
كضاع االجتماعية ألتغيير ا في االجتماعييؤكد بالدليؿ القاطع عمى االىمية الراىنة لرأس الماؿ 

كالتى يمزميا  خاصة، حداث التنمية كالتنمية الريفيةإالريؼ كفى قدرتو عمى  فيكاالقتصادية كخاصة 
طار إ فيكجكد درجة عالية مف الثقة كالشفافية  ىيحد ىذه الشركط أجتماعية لكى تتحقؽ ك إشركط 

منظكمة مف القيـ كالمعايير االخالقية التى تحكـ المجتمع كما يتطمب ذلؾ كجكد شبكة مف المنظمات 
 ىداؼ المجتمع .أتماعية التى تؤطر لتمؾ المنظكمة كتحقؽ االج مؤسساتكال
 

 :تنمية الريف من خالل المحاور التالية  في االجتماعيس المال أاهمية ر  تتأكدومن ثم 
جتماعية بالريؼ عمى تقميؿ تكمفة المعامالت إلحيث تساعد العالقات االريفييف رفع مستكل معيشة  -1

فراد كبعضيـ البعض، مما ألالريفية القائمة أك بيف اك بيف المؤسسات أفراد ألاء بيف االريفية سك 
دخار كاالستثمارات الزراعية )عبر مجمكعات االقراض الصغيرة إلزيادة ا فييساىـ الى حد ما 

في تسييؿ معامالتيـ التجارية القرم لفترة ليست بالبعيدة  فيكيعتمد التجار  ،الفالحية(كالركابط 
( دكف المجكء إلى اجتماعيجتماعية كالقيـ المتعارؼ عمييا)رأس ماؿ إلكالركابط اعمى العالقات 

األمر الذم يمكنيـ في النياية  .كتابة كتحرير عقكد قانكنية معقدة تستيمؾ الكقت كالجيد كالماؿ
حيث تتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصؿ اليو "ركبرت بكتناـ"  .مف زيادة أرباحيـ)رأس الماؿ المادم(
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استو عف "الديمقراطية في إيطاليا" كالتي قارف فييا بيف الشماؿ كالجنكب اإليطالي مف حيث في در 
فعمى الرغـ مف امتالؾ أقاليـ  .عمى المستكييف السياسي كاالقتصادم كاالزدىارمدل التقدـ 

ب إال أف أقاليـ الجنك  .الشماؿ كالجنكب لنفس أدكات اإلنتاج كالميارات البشرية كالمكارد المادية
كأرجع  .االقتصادم كاالزدىارحققت تقدمان كاضحا عمى محافظات الشماؿ مف حيث درجة التقدـ 

متالؾ أقاليـ الجنكب لرصيد مرتفع مف رأس الماؿ االجتماعي عف أقاليـ إ"بكتناـ" ذلؾ إلى 
 .1الشماؿ

مشركعاتيـ التنمكية، ىذا  إلتماـصكرة تبرعات  فيككذلؾ مف خالؿ مساىماتيـ العينية كالنقدية 
المشركعات الريفية الصغيرة  تأسيسفراد مف أللغاء القكاعد الركتينية التى تعكؽ اإالى  باإلضافة

 زراعينتاجيـ سكاء إية الريؼ لتحسيف نكع فيفراد المنتجيف أللى زيادة المنافسة بيف اإمما يؤدل 
يؤدل الى  ألمر، كذلؾ فاف ىذا الزراعيا عمميات التصدير فيىميـ لممساىمة ، كبما يؤ حيكاني كأ

تشغيؿ كخمؽ المزيد مف  فيسيـ الزراعييف الريفيف كبما ي لدل المنتجيف ة مستكيات االبتكارزياد
 .الريؼ فيالعمؿ  فرص

، كىك ما يعنى لو دكر فعاؿ عمى معدالت االداء الريفيالمجتمع  فيف ارتفاع معدالت الثقة إ -2
، كقد أشارت ا يؤدل الى زيادة معدالت التنميةمف القيـ داخؿ ىذا المجتمع بم كافيكجكد رصيد 

كخاصة الثقة   جتماعيإلاس الماؿ أالعديد مف الدراسات الى أف ىناؾ ارتباط  كبير بيف مؤشرات ر 
 .2االقتصادمكبيف معدالت النمك 

صرييا االساسييف الرضا لمتنمية الريفية مف خالؿ عن الفقرمتعتبر المشاركة الشعبية ىى العمكد  -3
تعبئة مختمؼ  فيكالثقة، كاف تكافر قيـ المشاركة االجتماعية كالسياسية بيف لمسكاف الريفييف يسيـ 

كتحكيؿ  ،المجتمعات الريفية فية مكانات كالطاقات البشرية لخدمة مشركعات التنميإلالجيكد كا
كتفجير ما ىك كامف بما يؤدل الى الطاقات العاطمة مف ىؤالء السكاف الى طاقات عاممة قادرة 

 .3خدمة المجتمع
يضمف تخفيض تكاليؼ برامج التنمية الريفية حيث تمعب مستكيات  جتماعيإلا الماؿ رأساف  -4

خفض تكاليؼ برامج كمشركعات التنمية الريفية مف خالؿ  فيالثقة المرتفعة دكرا بالغ االىمية 
ستغالؿ مكاردىـ المحمية بالشكؿ إثـ حرصيـ عمى انفسيـ كمف  فيكثقتيـ  ألنفسيـتنظيـ الريفييف 

نو ألتى يشترككف في تقريرىا كتخطيطيا، كمااالمثؿ كتقميؿ الفاقد منيا عالكة عمى مساىمتيـ ا
 االجيزة الحككمية. فييرفع مف درجة ثقتيـ 
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 .28، يرظغ ضاتك ، ص االجتًبػٙفٗ ثُبء رأص انًبل  انًذَٙدٔر  انًجتًغ إَعً يحًذ ػثذ انحًُذ ، 
4

، يرظغ انتًُٛخ انًستذايخ نهزٚف ٔانحعز فٙنهًشبركخ  االجتًبػٙسٛبسبد تطٕٚز رأص انًبل ظذ اتراهُى ػصًاٌ، يا

 118ضاتك ص
8

االلرظادَح ، تحس يمذو انً يؤذًر انًحهُاخ وانرًُُح  انتًُٛخ انزٚفٛخ فٙ، انًشبركخ انًحهٛخ يحًذ انطُذ ضهُى 

 21ـ88طض  4222َُاَر 48كهُح االلرظاد وانؼهىو انطُاضُح  ظًؼُحخرَعٍ
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 المنظمات الريفية  في االجتماعيأهمية رأس المال   2-5

 .ىـ مكرد فيياأعتباره إر البشرل بكتنمية ميارات كقدرات العنص الكظيفيبالتطكير  تيتـ المنظمات       
يجابية كتعاكنية إمنظمة عمى طبيعة العالقات القائمة بيف افرادىا ىؿ ىى عالقات  أمكيعتمد نجاح  

ىـ أتعتبر نكعية العالقات حيث  ركانياأعالقات صراعية تسعى الى ىدـ  أـ، لألماـتكاممية تدفع المنظمة 
ما يشمؿ ك االجتماعي، كحيث اف رأس الماؿ ىالمنظمالتطكير  فيك عنصر يجب االلتفات اليو أمكرد 

فراد كيؤمنكف بيا، كخميط مف المشاعر التى ألالتى تشكؿ قيما يحمميا ا مجمكعة مف العناصرسبؽ القكؿ 
 أمحدل مقكمات نجاح إ، فاف تمؾ العناصر تشكؿ فييا لبعضيـ البعض، كلبيئتيـ التى يعيشكفيحممكنيا 
ال مف إداء مياميا آ فيمنظمة  أم، كلف تنجح دارة كالمقكمات االخرلإلك مؤسسة بجانب نجاح اأمنظمة 

تعتبر  االجتماعيس الماؿ أف بعض عناصر ر أرادىا، كبالرغـ مف أف فيالؿ تأصؿ تمؾ العناصر خ
عضائيا أمف خالؿ تفاعؿ لممنظمة  يالنيائداء آلا فيظير ت اغير مممكس بالمنظمة اال اني داخميمكنكف 

س الماؿ أقدرة المنظمة عمى بناء عناصر ر فإف  عماليا، لذاأ إلنجازمع بعضيـ البعض كتعاكنيـ 
ك المجتمع المحيط بيا ، أحد معايير نجاحيا سكاء عمى مستكل المنظمة أفرادىا يعتبر أبيف  جتماعيإلا

مف خالؿ االدكار التى تقكـ بيا  االجتماعيس الماؿ أكقد ربطت بعض الدراسات بيف كجكد المنظمات كر 
فراد بالمجتمع، ألدكارىا الى تدعيـ قيـ المشاركة كالتعاكف كالثقة بيف ااتمؾ المنظمات كالتى تسعى ضمف 

دكار اجتماعية تفاعمية مثال  تعتبر دليالن أبما تقـك بو مف  المدنيفكجكد منظمات مثؿ منظمات المجتمع 
كالذل يدلؿ عامة عمى تكافر نكع مف الحرية  االجتماعيع برصيد مف رأس الماؿ عمى تمتع المجتم

ف كفاء المنظمات باحتياجات المتعامميف معيا ككذلؾ تكقعاتيـ منيا أ، كما 1ىذا المجتمع فيكالديمقراطية 
قة بينيا الكقت كبالكيفية المناسبة يعتبر احدل الدالئؿ عمى قدرة تمؾ المنظمة عمى بناء رصيد مف الث في

س أالفترة االخيرة بر  فيبيا. لذا فقد اىتمت المنظمات  مرتبطيفكبيف ىؤالء المتعامميف معيا يجعميـ دائما 
 فيدكات التطكير المنظمى كتنمية ميارات العامميف بيا مف منطمؽ دكره أحد أباعتباره  االجتماعيالماؿ 

مساراتيـ الكظيفية كالذل يدفعيـ ذاتيا الى  فيفراد المنظمة بالرضا عف النجاح الذل يحققكنو أشعار إ
فراد أبيف تنمية شبكات العالقات المفيدة  فيالى دكره  باإلضافةبحث عف تطكير قدراتيـ كمياراتيـ ال

كيرشدىـ لمتكجو  داألفرافراد المتعامميف معيـ مف خارج المنظمة، كما يكجو ألكا المنظمة كبيف رؤسائيـ
 فيالنياية  فيالتعمـ كالتطكير لمميارات كالمعارؼ مما يكلد شعكرا بكالء الفرد لمنظمتو مما يصب  ألساليب

 2صالح المنظمة 
                                                           

1
 -يظر دراضح حانح نهعًؼُاخ األههُح فٍ -إَعٍ يحًذ ػثذ انحًُذ, دور انًعرًغ انًذٍَ فٍ ذكىٍَ رأش انًال اإلظرًاػٍ  

 12يرظغ ضاتك، ص

 
4

وتؼغ انًرغُراخ انذًَىظرافُح كًرغُرٍَ وضُطٍُ ػهً  االظرًاػٍدور كم يٍ رأش انًال َادَح ايٍُ يحًذ ػهً ، 

، انًعهح انؼهًُح نكهُح انرعارج ، ظايؼح أضُىؽ ، انؼذد انصايٍ انىظُفٍانًرٌ وانرػا ػٍ انًطار  انىظُفٍانؼاللح تٍُ انًطار 

 441، ص 4211 وانخًطىٌ ، َىَُى
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المنظمات عمى كجكد العالقات التى تنشأ بيف العامميف بيا كالتى  في االجتماعيس الماؿ أكيعتمد تككيف ر 
كقد أشار ركبرت بكتناـ   ،ةالبيركقراطياالجراءات  فيعماؿ بدال مف الغرؽ ألاتماـ ا فياالسراع  فيتسيـ 

حيف أف  في، االجتماعيف العالقات األفقية تشكؿ مصدران لتككيف كبناء رأس الماؿ أىذا الصدد الى  في
كتمجأ بعض المنظمات لبعض . العالقات المؤسسية التى تتخذ طابعا رأسيان تعكؽ عممية تشكيمو

 :1لدل االفراد كمنيا االجتماعيس الماؿ أبناء عناصر ر  فيالممارسات كاالجراءات التنظيمية التى تساعد 
 التى يجب ىـ أعمى أصكؿ المنظمة  فاألفرادفراد، ألكضع أسس لمقيـ التى يتعامؿ مف خالليا ا

 لمنظمة .تخاذ القرارات باإف يككف ليـ دكر فى أالكثكؽ بيا كيجب 
  تمؾ المنظمة ككذلؾ لممتعامميف معيا، ككضع نظاـ  فيػضماف معاممة طيبة كعادلة لمعامميف

 لمعالجة الشكاكل كالتظممات .
  كالعقاب  مثكابلإشعار المتعامميف بالرضا مف خالؿ تحقيؽ العدالة بيف المكظفيف ككضع أسس

 .تطبيقيا عمى الجميع فيكالمساكاة 
حد أشكاؿ ىذه المنظمات كالتى تتأثر كتؤثر فى طبيعة العالقات بيف أكتعتبر المنظمات الريفية ىى 

 فراد المستفيديف منيا مع العامميف بيا .ألأفرادىا كبيف المجتمع المحيط بيا مف خالؿ تعامؿ ا

 :مفووم المنظمات الريفية محل الدراسة  7-6
عضاؤىا فيما أك جماعة ريفية  يرتبط أجتماعية ريفية إنيا كؿ كحدة أتعرؼ المنظمة الريفية عمى 

قتصادية إلجتماعية كاإلبينيـ مف خالؿ شبكة عالقات تنظميا مجمكعة محددة مف القيـ كالمعايير ا
، كتختمؼ نكعية تمؾ المنظمات المكجكدة بالريؼ كفقان لميدؼ منيا حيث الريفيالسياؽ  فيكالسياسية كذلؾ 

 لمدارس كالجمعيات الزراعية كالكحدات االجتماعية كالمساجد كجمعيات التنمية كغيرىا .ا فيتتمثؿ 
ترسيخ مفاىيـ الثقة  فيمف خالؿ قدرتيا  االجتماعيبناء رأس الماؿ  فيكتكمف أىمية المنظمات الريفية 
 كالمتعامميف معيا مف الريفييف .بيا كالمصداقية بينيا كبيف العامميف 

 
 فيكذلؾ فاف المنظمات الريفية كأحد الشبكات االجتماعية يمكنيا المساعدة عمى تحسيف تنسيؽ العمؿ 

كعمى كافة االصعدة  المصرمالريؼ  فيالذل أصبح سمة سائدة  االنتيازمالريؼ، كالحد مف السمكؾ 
فحينما اليشارؾ  (،لخضكع لمقكاعد كالمعايير تكاليفوعندما تفكؽ عكائد عدـ ا االنتيازم)يحدث السمكؾ 

الحفاظ عمى بيئتيـ المحمية مف التمكث كالتدمير لصالح أغراضيـ الشخصية كحينما ال يتحدكف  فياالفراد 
المشركعات التى  فيالحفاظ عمى مكاردىـ المائية كالعمؿ عمى ترشيدىا، كحينما اليشارككف  فيمثالن 

لمشركعات تفشؿ كالمياه تنفذ كتنضب كيداكمكف عمى ذلؾ فاف تمؾ ا ـكبيئتيتسعى لتنمية مجتمعيـ 
ف كجكد إ، كمف ثـ ففرادألالة لمعاقبة ىؤالء امكاردىا كالبيئة يتـ تدميرىا ، نتيجة عدـ كجكد آليات فع

                                                           
1

وتؼغ انًرغُراخ انذًَىظرافُح كًرغُرٍَ وضُطٍُ ػهً  االظرًاػٍدور كم يٍ رأش انًال َادَح ايٍُ يحًذ ػهً ، 

 434، يرظغ ضاتك ، صانىظُفٍانًرٌ وانرػا ػٍ انًطار  انىظُفٍانؼاللح تٍُ انًطار 
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فراد كتعزز مف ثقتيـ بأنفسيـ كتسعى لمساعدتيـ قد يككف أثره الكبير ألمنظمات تعمؿ عمى تحفيز ىؤالء ا
 . ةمشتركيـ الفاىدأ تحقيؽ معا مف أجؿفراد كتضامنيـ ألفى تجميع ىؤالء ا

 
 في ضركرمكاف  االجتماعيف كجكد رأس الماؿ أالمياه الى  مستخدميكتشير تجارب ركابط 

كترشيد  البيئيالحفاظ عمى ىذا المكرد  فيترشيد استخداماتيـ لممكارد المائية، حيث شارؾ الجميع 
الفرعية مف الترع الرئيسية  كالفرعية لنشر  الرماستخدامو مف خالؿ إقامة ركابط كمجالس ادارات  لفتحات 

مناطقيـ كتعريفيـ بقيمة نقطة المياه كأىمية ترشيدىا،ككاف مبدأىا الثقة  فيالمياه  مستخدميالكعى بيف 
أك فتحة  رمينة مف خالؿ دعكة المزارعيف لتككيف جمعيات عمكمية لكؿ ماك كالتعاكف بيف ىؤالء األفراد

، 13أك  11أفراد أك  9، كيتككف مف مجمس االدارة باالنتخاب المباشر انتخاب ، كتـتخدـ مساحة معينة
حد أ فيالمياه كتـ تعميميا  لمستخدميكيتـ عمؿ رابطة عمى مستكل القرية مثال تسمى رابطة القرية 

 المحافظات.
يجابية بيف العصبية العائمية كتحفيز عممية المشاركة كالجيكد إىناؾ عالقة  كمف ناحية اخرل

بناء كتشييد المساجد كالمعاىد  فيالقرية، حيث تساىـ تمؾ العالقات  فيقامة المشركعات إ فيالذاتية 
ناس يقكمكف أ فيالمشاركة مف خالؿ العصبية العائمية  نماط ىذهأكالمدارس كغيرىا حيث تمثمت  الدينية
كاخركف يجمعكف التبرعات العينية  كخالفوعداد الطعاـ لمقائميف عمى المشركعات مف عماؿ إعمى 

 كالمادية.
عمى تصنيؼ المنظمات الريفية الى منظمات حككمية كتمثميا  الحالية اعتمدت الدراسةكقد 

مات أىمية ، كمنظميا الجمعيات التعاكنية الزراعيةلكحدات المحمية القركية، كمنظمات شبو حككمية كتمثا
 .تمثميا جمعيات تنمية المجتمع  المحمى
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الدراسة لالستفادة  يتناكؿ ىذا الجزء بعض الدراسات ذات الصمة مكضكع: الدراسات السابقة  7-7

 في المنظمات الريفية محؿ الدراسة كما يمي : س الماؿ االجتماعيأمنيا في كضع المؤشرات الخاصة بر 
بعنكاف "المسئكلية االجتماعية لشركات قطاع األعماؿ العاـ كدكرىا  1سيد أحمددراسة شيماء عبد القادر 

دراسة مطبقة عمي شركة المقاكلكف العرب، استيدفت الدراسة  -التخطيط لتحقيؽ التنمية البشرية " في
ية التعرؼ عمى مدل التزاـ االدارة العميا لمخدمات بتخطيط برامج كخدمات الرعاية االجتماعية لتحقيؽ تنم

تحقيؽ ذلؾ، مف  فيدارة إلاسياـ المشركعات االجتماعية التى تقكـ بيا إافضؿ لمعامميف بيا كمدل بشرية 
، كالصعكبات التى تكاجو العامميف كالمسئكليف بتمؾ االدارة االجتماعيخة لرأس الماؿ ساجؿ بناء قكاعد را

، كاستخدمت الدراسة العديد مف المؤشرات االجتماعيس الماؿ أر تعزيز شرية ك كتعكؽ تحقيؽ التنمية الب
ئكلية االجتماعية تجاه كؿ مف العامميف، مؤسسات المجتمع لقياس المسئكلية االجتماعية أىميا مؤشر المس

، العمالء كالمستفيديف مف تمؾ الشركات، كتكصمت نتائج اصة جمعيات تنمية المجتمع المحميالمحيط كخ
كتحقيؽ التنمية البشرية لمعامميف، كاف ة الى كجكد عالقة طردية بيف مؤشر المسئكلية االجتماعية الدراس

نخفاض التنمية إ فياجو المسئكلية االجتماعية لتمؾ الشركات ساىمت بشكؿ عكسي الصعكبات التى تك 
ف الدكر االخالقي لتمؾ الشركات كالتزاميا بمسئكلياتيا االجتماعية تجاه العامميف بيا فيما يتعمؽ أالبشرية، ك 
لتنمية، كيحقؽ خمؽ مناخ مف ا فيكتنمية مياراتيـ كقدراتيـ يسيـ الى حد كبير  المعنكمشباع إلبتحقيؽ ا

 . المجتمعيمستكيات عالية مف الثقة كالرضا 
 

عادة تكزيع الدخؿ  االجتماعيرأس الماؿ  بعنكاف " 7دراسة سمية عبد المولى تقييـ  تستيدفإ "مصر فيكا 
س الماؿ أكتحميؿ محددات المجكء الى ر  تقميؿ التفاكت كدعـ الفقراء في االجتماعيدكر رأس الماؿ 

كتحديد أىـ الفاعميف فى ىذا  .عالقتو باآلليات الرسمية إلعادة التكزيع البديمة كالمكممة، كتقييـ االجتماعي
ت ، كتحديد عدد مف االجراءااالجتماعيدعـ رأس الماؿ  فيالصدد، كتحميؿ محددات الميؿ الى المساىمة 

سرة حكاؿ االأ، حيث اعتمدت الدراسة عمى بيانات مسح مرصد مصر فيمكبة لحفز ىذا الدكر طالم
تخاذ القرار التابع لمجمس الكزراء كتكصمت الدراسة الى اف إالمصرية الذل يجريو مركز المعمكمات كدعـ 

ىـ أ، كتمثمت ف نظاـ التحكيالت الحككميةكبر مأالدخؿ بدرجة  محدكدميدعـ  االجتماعيس الماؿ أر 
، نكع رب الذاتي، التقييـ يةالحالة العمم فيعمى الترتيب  االجتماعيس الماؿ أع بر اػػػػػمحددات االنتف

ة ػػػػػالمساىم في تأثيراقامة، كتمثمت أىـ المتغيرات أل، خصائص االزكاجيةو، حالتو ػػػػػ، تعميمرهػػػػػرة، عمػػػسألا
                                                           

1
انتخطٛػ  فٙنشزكبد قطبع األػًبل انؼبو ٔدٔرْب  انًسئٕنٛخ االجتًبػٛخ( ،4211شًُاء ػثذ انمادر ضُذ ػثذ انمادر أحًذ )

، كهُح  االظرًاػٍ، رضانح ياظطرُر ، لطى انرخطُؾ نتحقٛق انتًُٛخ انجشزٚخ ")دراسخ يطجقخ ػهٙ شزكخ انًقبٔنٌٕ انؼزة

 ، ظايؼح حهىاٌ . االظرًاػُحانخذيح 
4

، يركس دراضاخ انىحذج انؼرتُح ،  يصز فٙػبدح تٕسٚغ انذخم ٔإ االجتًبػٙرأص انًبل ( 4212ضًُح أحًذ ػثذ انًىنً )

 .11يعهح تحىز الرظادَح ػرتُح، انؼذد 
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بالتعميـ، القدرة المالية، الحالة العممية، العمر، خصائص االقامة.كخمصت  االجتماعيس الماؿ أر  في
فقراء حيث يتطمب ذلؾ مجمكعة مف للية ىامة لدعـ اآك االجتماعيس الماؿ أضركرة دعـ ر الدراسة الى 

مف خالؿ حمالت  االجتماعيس الماؿ أر  فيالمشاركة  بأىميةدرجة الكعى االجراءات تتمثؿ فى رفع 
حد أ باعتبارىاالمجيكد، كزيادة دكر الجمعيات االىمية  في، ثـ حفز المساىمة لمختمفةا لألنشطةالتكعية 
 .العمالة الميمشة كالمؤقتة، كتحسيف أكضاع ، رفع مستكيات التعميـاالجتماعيرأس الماؿ  عزيزت عناصر

 
دارة العامة لتنمية المجتمعات إلعمى فعالية مشركعات ا ستيدفت التعرؼإكالتى  0دراسة السيد حسن

جراء مسح شامؿ ا  لة ك اعتمدت الدراسة عمى منيج دراسة الحا  ك  االجتماعيتنمية رأس الماؿ  يفالمحمية 
بمركز بمقاس  كالككـ االحمر كالجكىرمرية الصريؼ ػػلجميع المستفيديف مف المشركعات التنمكية بق

ثبتت الدراسة صحة أيث حمف المسئكليف بالقرية  41لعمؿ مسح شامؿ لعدد  باإلضافة، محافظة الدقيمية
تحقيؽ  فيجتمعات المحمية لتنمية المدارة العامة إلرتفاع مستكل فعالية مشركعات اإكؿ كىك ألالفرض ا

لى زيادة إدت أدارة العامة لتنمية المجتمعات المحمية إلستنتجت الدراسة اف مشركعات اا  ، ك ىدافياأ
ف تمؾ أالى  باإلضافة، ف مستكل المعيشة لممستفيديف منياتحسي فيالمشاركة الشعبية كما ساىمت 

جتماعيا كصحيا كثقافيا، كتقميؿ ا  قتصاديا ك إع المحمى تحقيؽ رفاىية المجتم فيالمشركعات كاف ليا دكر 
ىداؼ أكلكيات ألى كجكد اختالفات بيف إشارت نتائج الدراسة أ ستثمار المكارد المتاحة، كماا  نسبة الفقر ك 

جميع  فيىداؼ ألال يتـ تحقيؽ ا ألنوىداؼ النكعية لمشركعاتيا ألكلكيات اأخطة التنمية المحمية ك 
دارة العامة لتنمية المجتمعات المحمية إلف العالقة بيف مشركعات اأالمجتمعات المحمية بدرجة كاحدة، كما 

كانت عالقة تنمكية متكسطة ركزت عمى القيادة الشعبية كمشاركة منظمات  االجتماعيس الماؿ أكر 
 .الجتماعياكانت ذات اثر كبير فى تنمية رأس الماؿ  فإنياكمف ثـ  المدنيالمجتمع 

" ىدفت الى ػرصد  االجتماعي"تطكير العشكائيات بالمشاركة كمدخؿ لتنمية رأس الماؿ 7دراسة األبشيوى
 عرب الكالدة بحمكاف قبؿ كبعد تنفيذ مشركع لتطكير العشكائيات، بمنطقة عزبة االجتماعيس الماؿ أكاقع ر 
ستيدفت تحديد اكثر خدمات الرعاية االجتماعية التى قدميا مشركع التطكير تحقيقان لتنمية متغيرات إكما 

بيدؼ كضع مجمكعة مف التصكرات المقترحة لتفعيؿ قدرة مشركعات تطكير  االجتماعيرأس الماؿ 
تكل حيث تكصمت الدراسة الى انخفاض مس االجتماعيس الماؿ أالعشكائيات بالمشاركة عمى تنمية ر 

اجراء المشركع، كما اكضحت  بعدقبؿ المشركع كارتفاعيا بدرجة بسيطة  االجتماعيمتغيرات رأس الماؿ 

                                                           
1

تًُٛخ راص انًبل  فٙيشزٔػبد االدارح انؼبيخ نتًُٛخ انًجتًؼبد انًحهٛخ ( ، 4212انطُذ حطٍ يحًذ يطؼذ فؼانُح،)

 ، كهُح انخذيح االظرًاػُح ،ظايؼح حهىاٌ. االظرًاػٍ، رضانح ياظطرُر ، لطى انرخطُؾ االجتًبػٙ
4

، رضانح  االجتًبػٙتطٕٚز انؼشٕائٛبد ثبنًشبركخ كًذخم نتًُٛخ رأص انًبل ( 4211أحًذ ػثذ انحًُذ األتشُهً ،)

 دكرىراِ ،كهُح انخذيح االظرًاػُح ، ظايؼح حهىاٌ
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دل لتنمية أسيف خدمات التكافؿ كالتغذية مما الدراسة زيادة نسبة المشاركة كارتفاع مستكل الدخؿ كتح
 .االجتماعيأحد متغيرات رأس الماؿ متغير الثقة ك

تحديد ستيدفت إ"  االجتماعيبناء رأس الماؿ  فيسياـ برامج الحركة الكشفية إبعنكاف " 1ابو الحسندراسة 
لى ، كتكصمت الدراسة ابرامجياألعضاء الحركة الكشفية الذيف اجتازكا  االجتماعيس الماؿ أمدل بناء ر 

البرامج الكشفية مجمكعة مف الميارات االجتماعية كالكشفية  اجتازك أالذيف كتساب اعضاء الحركة الكشفية إ
االساسية مثؿ ميارات القيادة كميارة االتصاؿ الفعاؿ كميارات الفنكف كالحرؼ كميارات المشاركة الفعالة 
كميارة التخطيط كميارات صنع القرار، كميارة الخطابة كميارة تقدير الذات، كأكضحت الدراسة أف ىذه 

 .االجتماعي تشكيؿ رأس الماؿ فيالذم يسيـ بدكره  اإلنسانيثؿ رأس الماؿ الميارات تم
 

الدينية عمى  قارب كالتجمعاتألسرة كاألف المؤسسات االجتماعية التقميدية مثؿ األى إشارت أ 2دراسة حنين
 األىميحتمت مؤسسات المجتمع إ، بينما االجتماعيس الماؿ أنتاج قيـ ر إ فيتشكؿ مصدرا رئيسيا  التكالي

لدل  االجتماعيس الماؿ أتككيف قيـ ر لشكمت المؤسسات الحككمية مصدرا سمبيا  في حيفتقديرا متكسطا 
 عضاء الجمعيات االىمية التى خضعت لمدراسة.أ
 

، كتحديد العالقة بيف القرية في االجتماعيس الماؿ أستيدفت تحديد كاقع ر إكالتى 3دراسة اسماء عمران
س الماؿ أستيدفت قياس ر إ، كما الريفيكالتخطيط لتحديث المجتمع  االجتماعيس الماؿ أمتغيرات ر 

القرية مف خالؿ  في االجتماعيس الماؿ أالريفية، كتكصمت نتائج الدراسة الى قكة ر  لألسر جتماعيإلا
تكزيع الخدمات  فيف نسبة التعاكف كبيرة ككذلؾ المساكاة أالمؤسسات، كما  فيخريف كالثقة آلا فيالثقة 

كقكة  التطكعيداخؿ االسرة كالجيراف كالمشاركة المدنية كالعمؿ  االتصاؿكارتفاع نسبة التسامح كقكة 
تنفيذ برامج  فيصنع القرارات التخطيطية كالمشاركة  فيالى المشاركة  باإلضافة التفاعؿ المباشر

دراسة الكصفية كالتحميمية كمنيج دراسة عتمدت الدراسة عمى الا  ، ك كعات التنمية كالمتابعة كالتقكيـكمشر 
 .ستمارة االستبيافإالميدانية عبر الحالة كالدراسة 

 

                                                           
1

انًؤتًز ، تحس يُشىر ، االظرًاػٍأش انًال تُاء ر فٍ( اضهاو ترايط انحركح انكشفُح 4212اتراهُى يحًذ اتى انحطٍ ،)

 نهخذيح االظرًاػُح . انؼانٍ، ظايؼح انًُظىرج ، انًؼهذ  األٔل نهخذيخ االجتًبػٛخ انذٔنٙ
4

، رضانح  انًُظًبد غٛز انحكٕيٛخ يغ انتطجٛق ػهٗ يصز فٙ االجتًبػٙدٔر راص انًبل (،  4222ضايح فىزٌ حٍُُ ،)

 دكرىراِ ، لطى االدارج انؼايح ، كهُح انطُاضح وااللرظاد ، ظايؼح انماهرج .
8

، رضانح  انزٚفٙانتخطٛػ نتحذٚج انًجتًغ  فٙكًتغٛز  االجتًبػٙراص انًبل ( 4222اضًاء حطٍ ػًراٌ حطٍ ،) 

 دكرىراِ غُر يُشىرج وكهُح انخذيح االظرًاػُح ، ظايؼح حهىاٌ .
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 ،االجتماعيتككيف رأس الماؿ  في المدنيبعنكاف "دكر المجتمع 0دمحمد عبد الحمي انجىدراسة 
 في االجتماعيس الماؿ أكر  المدنيستيدفت معرفة العالقة بيف المجتمع إدراسة حالة لمجمعيات األىمية "، 

مصر كتأثيرىا عمى رصيد رأس  في المدنيمف خالؿ دراسة بعض مؤسسات المجتمع  المصرمالمجتمع 
، حيث تكصمت الدراسة الى ضعؼ قدرة تمؾ المؤسسات عمى تككيف رأس الماؿ االجتماعيالماؿ 

 المحيطة . فراد المجتمع نتيجة لمجمكعة مف العكامؿ الخاصة بالمؤسسات كبالبيئةألدل  االجتماعي
 

Symth John دراسة سميث جون
" النقدمخالؿ التعميـ  مف االجتماعيبعنكاف تحسيف رأس الماؿ  2

حيث استنتجت  االجتماعيلممجتمع المعاصر فيما يتعمؽ برأس الماؿ  الحالياستيدفت دراسة الكضع 
تزايد النزعة  فيلدل المجتمع المعاصر تبدك مظاىره  االجتماعيفتقار لرأس الماؿ إالدراسة اف ىناؾ 

كتكصمت الدراسة الى  ،الفنية لدل العديد مف االفراد النكاحيالفردية كتراجع االصالحات الدراسية، كقصكر 
نو ممارسة اجتماعية يتـ مف خالليا التأكيد عمى ضركرة تحقيؽ المسئكلية ألى التعميـ عمى إ ضركرة النظر
 لديمقراطية كالعدالة االجتماعية .االجتماعية كا

 
" االجتماعيبناء رأس الماؿ  في الجماعيبعنكاف " دكر التعميـ   3كآخركف دراسة "كيمبا تريك سوز"
س أمف خالؿ مجمكعة مف المؤشرات الخاصة ببناء ر  االجتماعيس الماؿ أكاستيدفت دراسة عناصر ر 

حالة اندماج المنظمات اك  فيحيث تكصمت الى انو يمكف استخداـ المؤشرات  االجتماعيالماؿ 
تفاعالت انتاجية تفيد المجتمع بأكممو، كحددت الدراسة شبكات  فيىداؼ المشتركة ألالجماعات ذات ا

تكجيو  فيكالتى تساىـ  االجتماعيس الماؿ أعمؿ المجتمعات المحمية كالقيـ المشتركة كعناصر لر 
ىى بناء لغة مشتركة كثقة  كخبرات  االجتماعيس الماؿ أىـ مؤشرات بناء ر أف أتكصمت الى التفاعالت ك 

 مشتركة كتنمية ذاتية. 

" تكصمت كالحككمي االجتماعيرأس الماؿ  دكر بعنكاف "بناء المجتمع المحمى:4دراسة بوتابوشك وليام آر
ىك التماسؾ الذم يحافظ عمى ترابط المجتمع فيك شبكة عمؿ مف العالقات  االجتماعيس الماؿ أف ر أالى 
بناء المجتمع المحمى، كما  فينو يقكـ بدكر ىاـ إاالعماؿ، كما  إلنجازستخداميا إفراد كيمكف ألبيف ا

                                                           
1

 فٙ، دراسخ حبنخ نهجًؼٛبد األْهٛخ  االجتًبػٙتكٍٕٚ رأص انًبل  فٙ انًذَٙدٔر انًجتًغ (، 4222اَعً ػثذ انحًُذ )

 ، انًركس انًظري نهحمىق االلرظادَح  واالظرًاػُح ، ضهطهح أتحاز ودراضاخ ، انؼذد األول. يصز
2

Symth John(2000),"Reclaiming Social Capital through Critical Teaching " Elementary 

School Journal,vol.100.n5 
8
Kilpatrick Sue and Others: Groups Of Groups:(1998 )The Role of Group Learning in 

Building Social Capital",Australia, Centre For Research and Learning in Regional 

Australia,PP231-235 
4
Potapchuk williamR.and Others:(1998( "Building Community: Exploring the Role of 

Social Capital and Government",US,Washington,AnnieE.Casey Foundation 
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ليات بنيتو التحتية آك  االجتماعيف يعمؿ المجتمع المحمى عمى بناء رأسمالو أكضحت الدراسة أنو يجب أ
كعالقات  ران ادك أ االجتماعيس الماؿ أتكصياتيا لبناء ر  في الدراسةكاقترحت  اجية التحديات الجماعية،لمك 

نكاع الديمقراطية ألى سياسات مستدامة لذلؾ يتطمب الربط بيف إف الكصكؿ أفعالة لمحككمات المحمية، ك 
 المؤسسية.ىميا ديمقراطية الشراكة كالديمقراطية أالمكجكدة بالمجتمعات المحمية ك 

 ة:ةةةات السابقةةةة الدراسةةةةخالص

 نستخمص مف الدراسات السابقة ما يمى :
  فيأف معظـ الدراسات اتفقت عمى اىمية عناصر رأس الماؿ االجتماعي بمسمياتو المختمفة 

 كتحقيؽ معدالت كبيرة مف النمك كالتنمية. ةكاالجتماعيتحقيؽ كؿ مف التنمية البشرية كاالقتصادية 
  ال ، إاالجتماعيس الماؿ أبناء ر  فيىمية الشبكات االجتماعية أاف معظـ الدراسات اتفقت عمى

 س الماؿ االجتماعي.رأانيا لـ تحدد  طبيعة تمؾ الشبكات ككيؼ تساىـ في بناء 
  ك أمف خالؿ المنظمات  االجتماعيمكانية تنمية رأس الماؿ إشارت الى أاف بعض الدراسات

 المؤسسات .
  ىمية كجكد الثقة أاتفقت معظـ الدراسات عمى  االجتماعيػفيما يخص مككنات رأس الماؿ

حيث خرجت الدراسة الحالية  االجتماعيجؿ تنمية كبناء رأس الماؿ أفراد مف ألكالتعاكف بيف ا
مشاركة ال، المنظمات كىى الثقة في االجتماعيس الماؿ أبثالث مؤشرات رئيسية لقياس ر 

 ، الرضا .بيف االفراد (عاكفالت كأالتضامف )
 جتماعية كتطكيرىا لدل العنصر البشرل إلا العالقات ىممت أىمية تنميةأف معظـ ىذه الدراسات أ

س أعناصر ر  ىمية تطكيرأ الدراساتمف تمؾ  أملـ تتناكؿ حيث  المسئكؿ عف تنفيذ برامج التنمية
 .المنظمات الريفية فيكبصفة خاصة  التنمية الريفية، في االجتماعيالماؿ 

 
كالدراسات التى تناكلت  تماعىاالج الماؿ لرأسكبناء عمى ما تقدـ مف عرض لممفاىيـ المختمفة 

مجموعة "  نوأعمى لممنظمة الريفية  االجتماعيالماؿ  لرأسيمكف الخركج بتعريؼ اجرائى  ىذا المكضكع 
الريفية  المنظمةب أالعاممينالقيم والمعايير والسموكيات التى تشكل نمطا من العالقات االجتماعية بين 

هداف أبما يحقق  الوظيفيدائوم االحصول عمى منافع مختمفة وتسوم فى رفع مستوى  ألفرادهاتتيح 
 ."المنظمة
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 الفصل الثالث

  الدراسة الميدانية)
 مقةةةةةدمة:  3-0

الدراسة  ألىداؼكتحقيقا ،المنظمات الريفية  فى االجتماعيس الماؿ أر  كاقع جؿ التعرؼ عمىأمف 
ىذا  فيسمكب المعاينة االحصائية المناسب أحيث تـ اتباع الدراسة الميدانية  بأسمكبتعانة االستـ فقد 
 كالبشرل كاختيار مجتمع الدراسة. الجغرافيبداية مف اختيار االطار  الشأف

 
 :لمدراسة الجغرافياالطار   3-7

تـ اختيار عينة الدراسة مف المنظمات الريفية المكجكدة بمحافظة سكىاج )مسقط رأس الباحثة( 
االختيار عمى حكالى ، كمف ثـ فقد كقع بطريقة االختيار العشكائي كاختيار مركز المراغة بمحافظة سكىاج 

تـ اختيار عينة عشكائية مف ك  .مجتمع محمى جمعية تنمية11، جمعية زراعية15، قركية محمية اتكحد 6
ل تأثيرىا عمى أدائيـ كاقع عناصر رأس الماؿ االجتماعى فيما بينيـ، كمد بيذه المنظمات لمعرفة العامميف

مف المنظمات الثالثة عمى مستكل جميع  أفراد مف كؿ منظمة 5-4بكاقع مف  كذلؾ، فى المنظمة
 .المذككر منظمات المركز

 
 2115شيريف مف يكنيك كحتى أغسطس :الزمنى لمدراسة والعينةالمدى   3-3
الدراسات السابقة حيث تضمف  باالعتماد عمى االجتماعيتجيت الدراسة الى بناء مقياس لرأس الماؿ إ

الجزء  في المفاىيـ الخاصة بيـ تـ تعريف الثقة، التضامف، الرضا كقد فيمؤشرات رئيسية تمثمت  ثالث
الثالث  القيـ سئمة التى تعكسألعتمدت عمى كجكد مجمكعة مف اإ ستبيافإستمارة إ كتـ تصميـ النظرم

 .االجتماعيس الماؿ أساسية لر األ
 خصائص عينة الدراسة :  3-4

كالنسب المئكية  تخصائص عينة الدراسة في ضكء التكراراالى  (1-3)تشير بيانات الجدكؿ رقـ 
 .المكضحة قػػػػػػريف كؿ منيا
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الخصائص الشخصية ألفراد عينة البحث : 0-3) جدول رقم  

 إجمالي جمعيات تنمية جمعيات زراعية وحدات محمية البيان
 % ك % ك % ك % *ك

 
 العمر

 25اقؿ مف 
25-41 
41-61 

 اإلجمالي

3 
16 
8 
27 

11,1 
59,3 
29,6 
111 

7 
18 
34 
59 

11,9 
31,5 
58,1 
111 

6 
32 
11 
48 

12,5 
66,5 
21,1 
111 

16 
66 
52 
134 

11,9 
49,3 
38,8 
111 

 
 النوع 

 ذكر
 أنثى

 اإلجمالي

22 
5 
27 

81,5 
18,5 
111 

48 
11 
59 

81,3 
18,7 
111 

32 
16 
48 

66,6 
33,3 
111 

112 
32 
134 

76,2 
23,8 
111 

الحالة 
 االجتماعية

 أعزب
 متزكج
 إجمالي

9 
18 
27 

33,3 
66,6 
111 

22 
37 
59 

37,3 
62,7 
111 

18 
31 
48 

37,5 
62,5 
111 

49 
85 
134 

36,6 
63,4 
111 

المستوى 
 التعميمى 

 متكسط
 عاليمؤىم

 اخرل
 إجمالي

11 
13 
4 
27 

37,1 
48,2 
14,8 
111 

13 
41 
6 
59 

22 
67,8 
11,2 
111 

9 
35 
4 
48 

18,7 
73,1 
8,3 
111 

32 
88 
14 
134 

23,9 
65,7 
11,4 
111 

عدد سنوات 
العمل 

 بالمنظمة 

 5أقؿ مف 
 سنكات

 سنكات5-11
 سنكات فأكثر7

 إجمالي

4 
 
8 
15 
27 

14,9 
 
29,6 
55,5 
111 

9 
 
22 
28 
59 

15,2 
 
37,3 
47,5 
111 

11 
 
21 
16 
48 

23,1 
 
43,7 
33,3 
48 

24 
 
51 
59 
134 

18 
 
38 
44,1 
111 

مستوى 
 التدريب 

حصؿ عمى 
 تدريب

 لـ يحصؿ
 اإلجمالي

15 
 

12 
27 

55,5 
 
44,5 
111 

31 
 
29 
59 

51 
 
49 
111 

28 
 
21 
48 

58,3 
 
41,7 
111 

73 
 
61 
134 

54,5 
 
45,5 
111 

 *تكرارات           
 .2115: نتائج الدراسة الميدانية لعينة مف المنظمات الريفية بمحافظة سكىاج المصدر

 
 اد رأس المال االجتماعي محل الدراسة :ةةةقياس أبع أسموب 3-5

كضع مجمكعة مف العبارات لقياس كؿ  لقياس مدل تكافر رأس الماؿ االجتماعي لدل عينة الدراسة تـ 
المنظمة  فيعبارات تكضح مفيكـ الثقة  6تـ  قياسو مف خالؿ  لبعد الثقةبعاد فبالنسبة ألبعد مف تمؾ ا

ما العبارة الثانية فتقيس حرص أبعضيـ البعض،  فيثقة العامميف  لكلي مدألحيث تقيس العبارة ا
التعبير  فيالعبارة الثالثة مدل حرية العامميف بالمنظمة  كقت الحاجة ، فيما تقيساعدة سالمالمكظؼ عمى 

مانة المتكافرة بيف العامميف بالمنظمة كالتى ألتقيس مدل ا فإنيابصراحة، اما العبارة الرابعة  أراءىـعف 
تقديـ  فيتقيس مدل رغبة العامميف  فإنياة س، اما العبارة الخامألصحابيارد االشياء المفقكدة  فيتتمثؿ 
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ف العامميف يفة بأللعدة لبعضيـ البعض ، فيما تقيس العبارة السادسة مدل كجكد مناخ مف التفاىـ كاالمسا
 ( لعدـ المكافقة .1( لممكافقة كحتى )3مف )كزاف ألعطيت لكؿ عبارة مجمكعة مف اأبالمنظمة ، ك 

عبارات تقيس مدل رضا العامميف عف المنظمة كعف بيئة  5كتـ التعبير عنو مف خالؿ  بعد الرضاككذلؾ 
المنظمة  فيعبارات تكضح كاقع التضامف  7العمؿ المحيطة بيـ ، فيما تـ قياس بعد التضامف مف خالؿ 

يف كلى مدل الرضا عف خدمات المنظمة كالثانية الشعكر بالرضا عف العالقات باأل أبعاد كتـ كضع ثالث
يا تمؾ العالقات، عالكة عمى مدل حل االستفادة مف الخبرات التى تتيالزمالء كبعضيـ البعض، كمد

، ثـ تكقع المبحكث كث بو كالذل ينعكس عمى درجة رضاهداء المنظمة كمدل شعكر المبحأ فيالتحسف 
 العمؿ بالمنظمة خالؿ السنكات الخمس القادمة عمى االقؿ . فيباستمراره 

المنظمة تقيس العبارة  فيعبارات تكضح مفيكـ التضامف  7فقد تـ قياسو مف خالؿ  التضامنبعد أما 
كلي مدل قياـ المنظمة بحؿ مشاكؿ أعضائيا كالثانية لجكء العامؿ لمنظمتو لحؿ مشاكمو ،ثـ لجكء ألا
العامميف بالقبكؿ لدل  الى شعكر باإلضافة، مادل شيءحتياجيـ ألم إعضاء الى منظمتيـ عند ألا

المناسبات  يفبعضيـ البعض، كالعبارة الخامسة تشير الى مدل مشاركة العامميف لبعضيـ البعض 
األنشطة التطكعية  في، ثـ مشاركة الشخص ـلزمالئياستعداد الشخص لتقديـ مساعدة إ، ثـ مدل الخاصة

 إشارة الى قيمة التضامف . فيخارج منظمتو 
، ثـ تجميع المبحكثيف عف كؿ سؤاؿ عمى حدة إلجاباتف بناء عمى النسبة المئكية كتـ ترجيح تمؾ االكزا

قيمة الكزف الخاصة بيا، كذلؾ لمحصكؿ عمى الكزف النسبي  فيقيـ العبارات الخاصة بكؿ بعد ضربيا 
األكزاف، كذلؾ لكؿ بعد عمى حدة كعمى مستكل كؿ منظمة مف  إجماليكالذم يساكل مجمكع األكزاف/ 

الثالث )الثقة، الرضا،  األبعادبكؿ بعد مف  النسبيالدراسة، كبتجميع القيـ الخاصة لمكزف منظمات 
 .لكؿ منظمة مف المنظمات الثالث االجتماعيالتضامف( تـ الحصكؿ عمى مؤشر مجمع لرأس الماؿ 

 :نتائج الدراسة الميدانية 3-6

 بعينة الدراسة: المنظمات الثالث في االجتماعيس المال أواقع ر  3-6-0

 الجمعيات الزراعية بعينة الدراسة : في االجتماعيالمال  سأواقع ر 3-6-0-0
 الجمعيات الزراعية بعينة الدراسة  في بعد الثقة كأحد أبعاد رأس المال االجتماعيواقع 3-6-0-0-0

حيث بعد الثقة كالذل  مف الجمعيات الزراعية في االجتماعيكاقع رأس الماؿ  (2-3) يكضح الجدكؿ رقـ
 فيحيث جاء 11,8بمغ  نسبيكبكزف 695عبارات حيث بمغ مجمكع االكزاف المرجحة لمبعد  6يتككف مف 

مناخ مف التفاىـ كااللفة بيف  تمتيا عبارة )سيادة بحرية( الرأم)بالتعبيرعف  المرتبة االكلى العبارة الخاصة
  .ايجاد المفقكد عمى الترتيب في اء الجمعية كالثقةاعض فيالثقة  عبارتيكما حازت  العامميف بالجمعية(
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الجمعيات الزراعية من حيث بعد الثقة في االجتماعي : واقع رأس المال 7-3جدول رقم )  

 

 ارةةةةةةةةةةةالعب

مجموع  االستجابات
 االوزان

الوزن 
 النسبي

ترتيب 
 ما الى حد ك ال ك نعم ك العبارات 

 3 0,9 000 37,3 77 37.3 77 75,4 05 أعضاء الجمعية فيالثقة 

 4 0,8 013 37,0 77 44.0 76 08,6 00 حرص الموظف عمى المساعدة وقت الحاجة

 0 7,7 033 31,5 08 77.1 03 47,5 78 بحريةالرأيالتعبير عن 

 5 0,6 99 77,0 06 57.5 30 71,3 07 ايجاد المفقود فيالثقة 

 7 7,1 009 73,7 04 47.4 75 33,9 71 تقديم المساعدة لمعاممين

 0 7,7 031 35,6 70 77.1 03 47,4 75 سيادة مناخ من التفاهم وااللفة

 6 00,8 695 المجموع

 .2115: نتائج الدراسة الميدانية لعينة مف المنظمات الريفية بمحافظة سكىاج المصدر
 

نخفاض إمما يعنى  1,6، 1,9بمغ  كبكزف نسبي 99، 111الرابع كالسادس بيف العبارات بمجمكع اكزاف 
 الرأمما بيف العامميف بالجمعية بالرغـ مف كجكد مناخ مف التفاىـ كااللفة كحرية التعبير عف  الثقة الى حد
 .2,2ككزف نسبي  131كزاف بمغ بمجمكع أكتقديـ الجمعية لممساعدات لمعامميف  2,2بكزف نسبي 

 
 لجمعيات الزراعية بعينة الدراسة ا في بعد الرضا كأحد أبعاد رأس المال االجتماعي واقع 3-6-0-0-7

ككزف  491المرجحة ليا كزافألعبارات بمغ مجمكع ا 5فيما يتعمؽ ببعد الرضا كالذل بمغ مجمكع عباراتو 
الترتيب االكؿ بيف  فيمف الخبرات قد جاءت  اتضح اف العبارة الخاصة باالستفادة ،163,5مرجح 
الشعكر بالرضا عف العالقات  ، تمتيا العبارة "%2,1بمغ كبكزف نسبي124بمجمكع اكزاف بمغ  العبارات

، ثـ العبارة الخاصة بالشعكر بالرضا عف 2,1بمغ  ىككزف نسب 115بمجمكع اكزاف  بينؾ كبيف الزمالء
العبارة الخاصة بالشعكر بالتحسف ، بينما جاءت 1,5ككزف نسبي  91خدمات الجمعية بمجمكع اكزاف 

كذلؾ كما  .1,3ككزف نسبى بمغ  77كع اكزاف بمغ مكالتطكير في اداء لجمعية في المرتبة االخيرة بمج
االعضاء فيما يختص بمدل استمراريتيـ  رألكقد انعكس ذلؾ عمى  (3-3يتضح مف بيانات الجدكؿ )

مف عدد االعضاء الى عدـ  69,5مة حيث اشار سنكات القاد 5ؿ خالؿ اؿػػعمى االق الجمعية فيلمعمؿ 
اماكف اخرل اذا تيسر ليـ ذلؾ  فيالعمؿ بالجمعية كانيـ سكؼ يمتحقكف بكظائؼ  في نيتيـ االستمرار

 .1,4ليذا البعد  الكزف النسبي قيمة كبمغت
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 " الرضا بعد الجمعيات الزراعية  من حيث " في االجتماعي : واقع رأس المال 3-3جدول رقم )
 

 الرضا

مجموع  االستجابات
 االوزان

 الوزن
 النسبي

ترتيب 
 العبارات

 الى حدما ال نعم

  % ك % ك % ك

 3 0,5 90 77,0 06 59,3 35 03,6 8 الشعور بالرضا عن خدمات الجمعية

 7 7,1 005 51,0 08 78,8 77 71,3 09 الشعور بالرضا عن  العالقات بينك وبين الزمالء

 0 7,0 074 35,6 70 77,0 06 37,3 77 الخبراتاالستفادة من 

 5 0,3 77 73,7 04 77,9 43 3,4 7 االداء فيالشعور بالتحسن والتطوير 

سنوات  5العمل بالجمعية خالل ال فياالستمرارية 
 القادمة

7 00,9 40 69,5 00 08,6 84 0,4 4 

 5 8,3 490 المجموع

 .2115المنظمات الريفية بمحافظة سكىاج : نتائج الدراسة الميدانية لعينة مف المصدر
 
الجمعيات الزراعية بعينة  في بعد التضامن كأحد أبعاد رأس المال االجتماعيع ةةواق 3-6-0-0-3

 الدراسة
كزاف ألف مجمكع األى إتشير البيانات  االجتماعيرأس الماؿ أبعاد كفيما يتعمؽ ببعد التضامف كأحد 

أنشطة  في، حيث جاءت العبارة الخاصة بالمشاركة 13,2نسبي بمغ كزف ب 781لعبارات البعد قد بمغت 
االنشطة الخاصة بالجمعية،  في% مف افراد العينة بمشاركتيـ 37قر أكلى حيث ألالمرتبة ا فيالجمعية 

  لى إعضاء بيا ألحؿ مشاكؿ ا في لمعبارة الخاصة بتعاكف الجمعيةمجمكع االكزاف حيف انخفض  في
عضاء بيا، ألحؿ مشاكؿ ا فيفراد العينة بعدـ تعاكف الجمعية أ% مف 76,3 شار حكالىأحيث  26,7
حالة كجكد تيديد  فيكف اليو أماف يمجأية بانيا تشكؿ ليـ مصدر عضاء الجمعأ% مف 15,3شار أفيما 
 المناسبات الخاصة بالجمعية فيحجـ العينة الى مشاركتيـ  مف %75كما اشار اكثرمف  نكع، أممف 

فراد العينة أ مف %18 مف كثرأ شارأ كما االجتماعيغيرىا كنكع مف التكاصؿ  كأحزاف أ كأسكاء افراح 
ستعداد لتقديـ مساعدة لمزمالء إلالى استعدادىـ لتقديـ مساعدات لزمالئيـ حيث حازت العبارة الخاصة با

 .(4-3بيانات الجدكؿ رقـ ) كما يتضح مف  2,1بكزف نسبي بمغ  الثانيعمى الترتيب 

  



 دراسة حالة لبعض المنظمات الريفية بمحافظة سكىاج -دكر المنظمات الريفية فى بناء رأس الماؿ االجتماعى
 

- 44 - 
 

"بعد التضامن"الجمعيات الزراعية  من حيث  في االجتماعيواقع رأس المال  : 4-3رقم )جدول   

 
 تضامن

 
 نعم

 
 ال

 
 ما الى حد

 
مجموع 
 االوزان

 
 الوزن
 النسبي

ترتيب 
 العبارات 

 % ك % ك % ك
حل مشاكل  فيتعاون الجمعية 

 االعضاء بوا
7 00,9 45 76,3 7 00.9 81 0,4 6 

 5 0,8 017 51,9 31 33,9 71 05,3 9 عند وجود توديدالمجوء لمجمعية 
 أيالمجوء لمجمعية عند احتياج 

 مادى شيى
07 78,7 77 37,3 71 33,9 003 0,9 4 

الشعور بالقبول لدى اعضاء 
 الجمعية

05 75,4 07 71,3 37 54,7 009 7,1 3 

 4 0,9 007 57,5 30 78,8 07 08,6 00 المناسبات الخاصة فيالمشاركة 
 7 7,0 073 51,8 31 71,3 07 78,8 07 االستعداد لتقديم مساعدة لمزمالء

االنشطة التطوعية  فيالمشاركة 
 خارج الجمعية

77 37,3 04 73,7 73 39,5 076 7,7 0 

 7 03,7 781 المجموع
 .2115: نتائج الدراسة الميدانية لعينة مف المنظمات الريفية بمحافظة سكىاج المصدر

 
س المال أمام تكوين ر أوتقف حجر عثرة  لمشكالت التى تعانى منوا الجمعيات الزراعيةا همبالنسبة ألو 

 :فإنوا تتمثل في  االجتماعي
ضعؼ قدرة الجمعيات ة لشراء الماكينات كمستمزمات المزارعيف كمف ثـ الالزم رؤؤس األمكاؿنقص 

 فيلتقديميا لممزارعيف  الزراعيتكافر مستمزمات االنتاج  عدـك  ،الخدميةالزراعية  آلالتا قتناءإعمى 
ضعؼ القدرات ك نخفاض عددىـ، إعالكة عمى  دكار كاضحة لممرشديف الزراعييفأمكاعيدىا، عدـ كجكد 

، سحب كؿ لجمعيات الزراعية كالجيات االخرلمجمس االدارة، ضعؼ التنسيؽ بيف ا ألعضاءالعممية 
 .لممزارعيف خدمات تقديـ فيصالحيات الجمعيات 

 : بعينة الدراسة عتنمية المجتمجمعيات  في االجتماعيس المال أواقع ر  3-6-0-7
 بعينة الدراسة : يةالمحمالوحدات  في واقع بعد الثقة كأحد أبعاد رأس المال االجتماعي3-6-0-7-0

بجمعيات  االجتماعيس الماؿ أارتفاع المؤشر العاـ لر  لى( ا11-3)بيانات الجدكؿ رقـ  تشير
 ،13لبعد الثقة حكالى  اإلجماليتنمية المجتمع المحمى بالمقارنة بالجمعيات الزراعية حيث بمغ المؤشر 

جمعيات التنمية مف حيث بعد الثقة اكضحت بيانات الجدكؿ  في االجتماعيكفيما يتعمؽ بكاقع رأس الماؿ 
)التعبير عف  جاءت العبارة، حيث 13ككزف نسبي بمغ  624اف مجمكع االكزاف لمبعد قد بمغ  (5-3)رقـ 
، بينما جاءت العبارة الخاصة 2,5ككزف نسبي بمغ 121بمجمكع اكزاف المرتبة االكلى  فيبحرية(  الرأم

ككزف  118كزاف بمجمكع أالمرتبة الثانية بكزف  فيبسيادة مناخ مف التفاىـ كااللفة بيف االعضاء بالجمعية 
الجمعية كما  في% مف أفراد العينة الى تكافر مناخ مف التفاىـ كااللفة بينيـ 66,7، حيث اشار2,5نسبي 
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، حيث 2,3نسبي بمغ كبكزف  112أعضاء الجمعية حكالى  فيبمغ مجمكع االكزاف لمعبارة الخاصة بالثقة 
 فييثقكف  ال % مف االعضاء25مقابؿ  في% 58,3عضاء الجمعية حكالى أ فيبمغت نسبة مف يثقكف 

 .2,3ككزف نسبي حكالى  112بمجمكع اكزاف بمغ لجمعية أعضاء ا
 

 "بعد الثقة"جمعيات تنمية المجتمع المحمى  من حيث  في االجتماعيواقع رأس المال  : 5-3جدول رقم )

 

 الثقة

مجموع  االستجابات
 االوزان

 الوزن
 النسبي

ترتيب  
 العبارات

 الى حدما ال نعم

 % ك % ك % ك

 7 7,3 007 06,7 8 75,1 07 58,3 78 أعضاء الجمعية فيالثقة 

 3 7,06 014 45,8 77 08,8 9 35,4 07 حرص الموظف عمى المساعدة وقت الحاجة

 0 7,5 070 77,0 03 01,4 5 67,5 31 بحرية الرأيالتعبير عن 

 4 7,1 94 75,1 07 39,6 09 35,4 07 ايجاد المفقود فيالثقة 

 5 0,6 75 77,0 03 58,3 78 04,6 7 تقديم المساعدة لمعاممين

 0 7,5 008 07,5 6 71,8 01 66,7 37 سيادة مناخ من التفاهم وااللفة

 5 03,1 674 المجموع

 .2115: نتائج الدراسة الميدانية لعينة مف المنظمات الريفية بمحافظة سكىاج المصدر
 

بعينة  ية القرويةالمحم الوحدات في واقع بعد الرضا كأحد أبعاد رأس المال االجتماعي 3-6-0-7-7
 الدراسة :
حيث جاءت العبارة ، 11,5نسبي كبكزف  512حكالى ىذا البعد  كزاف لعباراتألمجمكع ا حيث بمغ

% مف عدد  87,5كلي  بنسبة ألاالمرتبة  في الزمالء بينؾ كبيفلعالقات الخاصة بالشعكر بالرضا عف ا
تضح أف ىناؾ شعكر بالرضا عف إكما  ،2,7ككزف نسبي  131كزاف مرجحة أبمجمكع عضاء ألا

، 2,3ككزف نسبى 112كزاف أبمجمكع كذلؾ % مف األعضاء 56,3ا الجمعية لدل الخدمات التى تقدمي
فى العمؿ بالجمعية خالؿ الخمس سنكات القادمة  فيحيف جاءت العبارة الخاصة باستمرارية المبحكث  في

 113كزاف أبمجمكع العينة بصحة ىذه العبارة  مف افراد% 45,8الترتيب الثالث بيف العبارات حيث أقر 
 .(6-3)بيانات الجدكؿ رقـ  كما يتضح مف 2,1ككزف نسبي 
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جمعيات تنمية المجتمع  من حيث بعد الرضا في االجتماعيواقع رأس المال  : 6-3جدول رقم )  

مجموع  االستجابات الرضا
 االوزان

 الوزن
 النسبي

ترتيب 
 الى حدما ال نعم العبارات 

 % ك % ك % ك
 7 7,3 007 71,8 01 77,9 00 56,3 77 الجمعيةالشعور بالرضا عن خدمات 

الشعور بالرضا عن العالقات بينك وبين 
 الزمالء

47 87,5 5 01,4 0 7,0 030 7,7 0 

 5 0,6 79 30,3 05 57,0 75 06,7 8 االستفادة من الخبرات
 4 0,8 87 01,4 5 54,7 76 35,4 07 االداء فيالشعور بالتحسن والتطوير 

 5العمل بالجمعية خالل ال فياالستمرارية 
 سنوات القادمة

77 45,8 05 30,5 00 77,9 013 7,0 3 

 5 01,5 507 المجموع
 .2115: نتائج الدراسة الميدانية لعينة مف المنظمات الريفية بمحافظة سكىاج المصدر

 
المجتمع  جمعيات تنمية في اد رأس المال االجتماعيةكأحد أبع التضامنواقع بعد 3-6-0-7-0

 بعينة الدراسة : المحمى
ىمية النسبية لمعبارة الخاصة )بالشعكر بالقبكؿ بيف أل( الى تزايد ا7-3شارت بيانات الجدكؿ رقـ )أ

 نسبيككزف  135فرد كبمجمكع أكزاف بمغ  48مف افراد العينة البالغ عددىا  %87,5الزمالء" كالتى بمفت 
ستعدادىـ لتقديـ مساعدات إعضاءالجمعية الى أبكؿ بيف الزمالء مف قبال دل تزايد الشعكرأكقد  2,8

% مف 52,1بيف العبارات بنسبة  الثانيخذت الترتيب ألبعضيـ البعض كذلؾ جاء مف خالؿ العبارة التى 
المناسبات  فيذلؾ عمى مشاركتيـ  نعكسإكما  ،2,3نسبي كبكزف  113كبمجمكع أكزاف بمغ  ءاالعضا

 العبارة الخاصة جاءت فيما 2,2ككزف نسبي 116% مف االعضاء بمجمكع أكزاف 51الخاصة بنسبة 
 .1,5ككزف نسبى بمغ 67المرتبة االخيرة بمجمكع أكزاف بمغ  فيحتياج( اإل)المجكء لمجمعية عند 

 
جمعيات تنمية المجتمع من حيث بعد التضامن في االجتماعي  واقع رأس المال 7-3رقم ) جدول  

يجًٕع  انٗ ال َؼى تعبيٍ

 االٔساٌ

انٕسٌ 

 انُسجٙ

تزتٛت 

 % ك % ك % ك انؼجبراد

 1 6,1 79 16,1 62 25,6 52 61,7 8 حم انًشبكم فٙتؼبٌٔ انجًؼٛخ 

 4 5,0 97 57,6 61 12,4 67 17,2 68 انهجٕء نهجًؼٛخ ػُذ ٔجٕد تٓذٚذ

 7 6,2 17 60,4 2 72,0 11 64,1 7 انهجٕء نهجًؼٛخ ػُذ احتٛبد

 6 5,8 612 1,1 1 1,1 1 87,2 45 انشؼٕر ثبنقجٕل نذٖ اػعبء انجًؼٛخ

 1 5,5 601 50,8 60 59,5 64 20,0 54 انًُبسجبد انخبصخ فٙانًشبركخ 

 5 5,1 661 16,1 62 61,7 8 25,6 52 االستؼذاد نتقذٚى يسبػذح نهشيالء

االَشطخ انتطٕػٛخ خبرد  فٙانًشبركخ 

 انجًؼٛخ 

8 61,7 68 17,2 55 42,8 81 6,8 2 

 7 64,5 181 انًجًٕع

 .2115نتائج الدراسة الميدانية لعينة مف المنظمات الريفية بمحافظة سكىاج : المصدر
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بناء لضعؼ قدرتيا عمى تؤدل ك تنمية المجتمع المحمى  كتمثمت اىـ المشكالت التى تعانى منيا جمعيات 
، نقص المكارد المالية بالجمعيات كضعؼ عدـ مناسبة مقرات الجمعيات لمعمؿ في جتماعيإلاس الماؿ أر 
داء العامميف بالجمعية، أالعامميف بيا، عدـ كضكح التشريعات كالقكانيف المتتالية كالمتعددة كالتى تحكـ جكر أ

 ، نقص عدد المتطكعيف لمعمؿ بالجمعيات.لتاىيؿ لمعامميف بالجمعيةدريب كاضعؼ الت

 بعينة الدراسة : الوحدات المحمية القروية  في االجتماعيواقع راس المال  3-6-0-3
 الوحدات المحمية القروية  في واقع بعد الثقة كأحد أبعاد رأس المال االجتماعي 3-6-0-3-0
 بعينة الدراسة : 

في الكحدات المحمية  مجمكع االكزاف بالنسبة لعبارات بعد الثقة فأالى  (8-3)أشارت بيانات الجدكؿ رقـ 
 فيلفة ألاىـ كافحيث جاءت العبارة الخاصة بسيادة مناخ مف الت 11,2نسبيبكزف  313قد بمغت القركية 

،ثـ 2,3كبكزف نسبي  61المبحكثيف بمجمكع اكزاف بمغ  مف %44,4الترتيب االكؿ بيف العبارات بنسبة 
بأىمية نسبية بمغت  الثانييب الترت فييـ المساعدة كقت الحاجة العبارة الخاصة بحرص المكظؼ عمى تقد

الزمالء  فيحيف تراجعت العبارة الخاصة بالثقة  في، 2,1كبكزف نسبي  56% كبمجمكع أكزاف بمغ 44,4
ككزف نسبي  54% مف عدد االعضاء كبمجمكع اكزاف 37تبة الثالثة بنسبة المر  الىمف اعضاء الكحدة 

 .41أكزاف  المرتبة االخيرة بمجمكع فييجاد المفقكد إ فيحيف جاءت العبارة الخاصة" بالثقة  في ،2,1
 

 الوحدات المحمية القروية من حيث بعد الثقة في االجتماعي : واقع رأس المال 8-3جدول رقم )
مجموع  االستجابات  الثقة

 االوزان
 الوزن
 النسبي

ترتيب 
 الى حدما ال نعم العبارات 

 % ك % ك % ك
 7 7,1 54 75,9 7 37,1 01 37,1 01 أعضاء الجمعية فيالثقة 

 7 7,1 56 08,5 5 37,1 01 44,4 07 عمى المساعدة وقت الحاجةحرص الموظف
 3 0,9 50 79,6 8 41,7 00 79,6 8 بحريةالرأيالتعبير عن 

 4 0,5 41 04,8 4 50,9 04 33,3 9 ايجاد المفقود فيالثقة 
 4 0,5 40 76,6 8 59,3 06 00,0 3 تقديم المساعدة لمعاممين

 0 7,3 60 37,1 01 08,5 5 44,4 07 سيادة مناخ من التفاهم وااللفة
 6 00,7 313 المجموع

 .2115المنظمات الريفية بمحافظة سكىاج : نتائج الدراسة الميدانية لعينة مف المصدر
 
 الوحدات المحمية القروية في الرضا كأحد أبعاد رأس المال االجتماعي واقع بعد 3-6-0-3-7
 بعينة الدراسة : 

الماؿ  سأالمؤشر العاـ لر  فيالكحدات المحمية القركية كالذل بمغت قيمتو عف فيما يتعمؽ ببعد الرضا
 %  مف أفراد48,1( الى اف 9-3جدكؿ رقـ ) بيانات(، حيث اشارت  11-3جدكؿ رقـ ) 9,5االجتماعي

% مف افراد 63ف أ، كما 1,9ككزف نسبي  51العينة غير راضكف عف خدمات الكحدة بمجمكع اكزاف بمغ 



 دراسة حالة لبعض المنظمات الريفية بمحافظة سكىاج -دكر المنظمات الريفية فى بناء رأس الماؿ االجتماعى
 

- 48 - 
 

ككزف  45كزاف بمغ أبعضيـ البعض بمجمكع  دـ الرضا عف العالقات بينيـ كبيفالعينة لدييـ شعكر بع
العمؿ بالكحدة خالؿ  فيستمرار إلاعدـ نيتيـ  مف عدد االعضاء الى %44,5ر كما أشا 1,6نسبي 

 .2,1ككزف نسبي بمغ  53كزاف بمغ أؿ كذلؾ بمجمكع ضاتيح ليـ عمؿ افأالخمس سنكات القادمة اذا ما 
 

الوحدات المحمية القروية من حيث بعد الرضا في االجتماعي  واقع رأس المال 9-3جدول رقم )  

مجموع  حد ماالى  ال نعم 
 االوزان 

الوزن 
 النسبي

ترتيب 
 % ك % ك % ك العبارات 

 3 0,9 50 04,8 4 48,0 03 37,1 01 الشعور بالرضا عن خدمات الجمعية
الشعور بالرضا عن العالقات بينك وبين 

 الزمالء
5 08,5 04 63. 8 08,5 45 0,6 5 

 0 7,7 58 41,7 00 77,7 6 37,1 01 االستفادة من الخبرات
 4 0,8 57 75,9 7 41,7 00 33,3 9 االداء فيالشعور بالتحسن والتطوير 

 5العمل بالوحدة خالل ال فياالستمرارية 
 سنوات القادمة

00 41,7 07 44,5 4 04,8 53 7,1 7 

 5 9,5 759 المجموع
 .2115: نتائج الدراسة الميدانية لعينة مف المنظمات الريفية بمحافظة سكىاج المصدر

 
 
 الوحدات المحمية القروية في التضامن كأحد أبعاد رأس المال االجتماعي واقع بعد 3-6-0-3-3

 بعينة الدراسة :
أشارت بيانات  االجتماعيالكحدات المحمية القركية كأحد أبعاد رأس الماؿ  فيكبالنسبة لبعد التضامف 

حيث جاءت العبارة  ،14,9ىذا البعد عمى المؤشر العاـ الذل بمغ  قيمة  ارتفاعلى إ (11-3جدكؿ )
% مف االعضاء 63كؿ بيف العبارات  بنسبة ألالترتيب ا فيالكحدة  فيعضاء بالقبكؿ ألالخاصة بشعكر ا

، كما جاءت العبارة الخاصة "تعاكف 2,5ككزف نسبي 68 كزاف بمغأالذيف يكافقكف عمى ىذه العبارة بمجمكع 
، فيما 2,4ككزف نسبي  65% كمجمكع أكزاف 59,3حؿ مشاكؿ األعضاء" بنسبة  فيالكحدة 

كزاف أكذلؾ بمجمكع  مشاكؿأك  تيديد أملمكحدة عند كجكد كفأيمجنيـ ال إ% مف عدد االعضاء 44,4شارأ
قد بمغ ترتيبيا  االحتياجالعبارة الخاصة بمجكء األفراد لمكحدة عند ف أكما ،ك 2,1ككزف نسبي حكالى  56بمغ 

، كقد انعكس ذلؾ عمى انخفاض المشاركة 1,8ككزف نسبي  49الخامسة بيف العبارات بمجمكع اكزاف بمغ 
ككزف  49كزاف بمغ أبمجمكع % مف االعضاء 29,6المناسبات الخاصة بالكحدة كالذل بمغت نسبتو  في

 . 1,8نسبي 
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 لتضامناالوحدات المحمية القروية من حيث بعد  في االجتماعيواقع رأس المال  : 01-3جدول رقم )

 

 تعبيٍ
 

 َؼى

 

 ال

 

 يب حذ  انٗ 

 

يجًٕع 

 االٔساٌ

 

 انٕسٌ

 انُسجٙ

 

تزتٛت 

 % ك % ك % ك انؼجبراد 

 5 5,4 12 55,5 1 68,2 2 29,1 61 حم انًشبكم فٙتؼبٌٔ انٕحذح  

 1 5,0 21 68,2 2 17,0 60 44,4 65 انهجٕء نهٕحذح ػُذ ٔجٕد تٓذٚذ

 4 6,8 49 17,0 60 40,7 66 55,5 1 انهجٕء نهٕحذحػُذ احتٛبد

انشؼٕر ثبنقجٕل نذٖ اػعبء 

 انجًؼٛخ

67 11,0 1 66,6 7 52,9 18 5,2 6 

 4 6,8 49 55,5 1 48,6 61 59,1 8 انًُبسجبد انخبصخ فٙانًشبركخ 

 5 5,4 16 59,1 8 55,5 1 48,6 61 االستؼذاد نتقذٚى يسبػذح نهشيالء

االػًبل انتطٕػٛخ  فٙانًشبركخ 

 خبرد انٕحذح 

60 17,0 65 44,4 2 68,2 21 5,0 1 

 7 64,9 404 انًجًٕع

 .2115: نتائج الدراسة الميدانية لعينة مف المنظمات الريفية بمحافظة سكىاج المصدر
 

:في االجتماعيمف ناحية أخرل تتمثؿ أىـ معكقات بناء الكحدات المحمية القركية لرأس الماؿ   

 . عدـ كضكح قكاعد العمؿ بالكحدة كعدـ معرفة التخصصات الالزمة 
 . عدـ مناسبة قكاعد العمؿ لمعامميف بالكحدة 
  الكحدة  مكظفيالمعاممة بيف  فيعدـ االحساس بالعدالة 
  بيئة العمؿ بالكحدة  فيانتشار المحسكبية كالرشاكل 

 
 بعينة الدراسة: المنظمات الثالث في االجتماعيس المال أواقع ر  3-6-7
مكف كضع المؤشر المجمع لرأس الماؿ أجتماعي إلس الماؿ اأمف العرض السابؽ ألبعاد مقياس ر  

رتفاع قيمة مؤشر التضامف لدل منظمات الدراسة إلى إ (11-3)تشير بيانات الجدكؿ رقـ االجتماعي كما 
 .12,2 نخفضت قيمة الثقة لتصؿ الىإ، فيما 14,1حيث بمغ متكسط القيمة حكالى 

 
 لممنظمات الثالث محل الدراسة  طبقاً  االجتماعيقيمة مؤشر رأس المال : 00-3جدول رقم )

  لمقياس )الثقة ، الرضا ، التضامن
 

 المنظمة
  رعيةةةالف المقياس

 المؤشر العام
 

 التضامن الرضا الثقة الترتيب
 3 33,3 13,2 8,3 11,8 جمعية زراعية
 2 35,6 14,9 9,5 11,2 وحدة محمية
 1 37,5 14,2 11,5 13,1 تنمية مجتمع
  35,4 14,1 9.3 12.1 المتوسط

 .2115: نتائج الدراسة الميدانية لعينة مف المنظمات الريفية بمحافظة سكىاج المصدر
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تككيف كبناء رأس الماؿ  فيكما أكضحت البيانات أف جمعيات تنمية المجتمع المحمى تقكـ بدكر كبير 
بالمقارنة  37,5ليا حكالى  االجتماعيالريؼ، حيث بمغت قيمة المؤشر العاـ لرأس الماؿ  في االجتماعي

حيث يبدك ذلؾ طبيعيا بالنسبة لدكر جمعيات تنمية ، بالجمعيات الزراعية كالكحدات المحمية القركية
لما تقكـ بو مف دائيا نظرا أ فيدت اليو مف ثقة االفراد أالمجتمع كما أذكتو مف قيمة الرضا كالتضامف كما 

حيف لـ تشكؿ الجمعيات الزراعية   في. كالمستفيديف منيا لألفرادأدكار سكاء كانت تنمكية اك ثقافية 
المؤشر العاـ  في)الثقة، التضامف، الرضا( كذلؾ  االجتماعييجابيا ككافيا لتككيف قيـ رأس الماؿ إمصدرا 

كىناؾ عكامؿ كثيرة لتفسير ذلؾ بعضيا يعكد لدل المستفيديف منيا  33,3كالذل بمغت قيمتو حكالى
لممشكالت التى تعانى منيا التعاكنيات الزراعية كخاصة فيما يتعمؽ بالركتيف كالبيركقراطية كغيرىا مما 

 يرتبط باألجيزة االدارية .
قيمة التضامف مف كؿ مف الجمعيات الزراعية حيث بمغت  فيعمى أاف دكر الكحدات المحمية القركية كك

نخفضت بالنسبة لمكحدات المحمية كجمعيات تنمية إما فيما يتعمؽ بمكضكع الثقة فقد أ. 14,9المؤشر  قيمة
تأتى جمعيات تنمية منظمات الدراسة حسب تكافر عناصر رأس الماؿ االجتماعى  كبترتيب .المجتمع

عد التضامف، رتفاع بإالمجتمع المحمى في المرتبة االكلي مف حيث تكفر رأس الماؿ االجتماعي نتيجة 
بيا نتيجة  جتماعيإلكاألخيرة مف حيث تكفر رأس الماؿ ابينما تأتى الجمعيات الزراعية في المرتبة الثالثة 

 .نخفاض بعد الرضا بياإ

 االجتماعيسة فيما يتعمق بمؤشرات راس المال االختالفات فيما بين المنظمات محل الدرا 3-6-3

 ( االختالفات بيف مؤشر رأس الماؿ االجتماعي لممنظمات الثالث 12-3جدكؿ رقـ )

جمعيات تنمية  افػػػػػػػالبي
 المجتمع

الكحدات المحمية 
 القركية

الجمعيات 
 الزراعية

 المتكسط

متكسطات مؤشر رأس الماؿ 
 االجتماعي

37,5 35,6 33,3 35,4 

  2,1 1,2 1,9 االختالفات
 .2115لعينة مف المنظمات الريفية بمحافظة سكىاج : نتائج الدراسة الميدانية المصدر

س الماؿ االجتماعي أ( الى قيمة االختالفات لمؤشر ر 12-3أخرل تشير بيانات جدكؿ رقـ )مف ناحية 
عالىا في الجمعيات الزراعية أدة عف المؤشر العاـ حيث بمغت قيمة االختالفات حلكؿ منظمة عمى 

 (1,9) تنمية المجتمع المحمى بقيمةبينما بمغت أدناىا فى جمعيات  (2,1)
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 النسبية لمكونات رأس المال االجتماعي األهمية  3-6-4
 

 المنظمات الريفية محل الدراسة المال االجتماعي عمى مستوى    األهمية النسبية لمكونات مؤشر رأس03-3جدول رقم )
 

 المنظمة
% لمؤشر رأس الماؿ  الفرعي المقياس

 التضامف% الرضا% الثقة% االجتماعي
 111 39,7 24,9 35,4 جمعية زراعية
 111 41,8 26,7 31,5 كحدة محمية
 111 37,6 28 34,4 تنمية مجتمع

 .2115: نتائج الدراسة الميدانية لعينة مف المنظمات الريفية بمحافظة سكىاج المصدر
 

المنظمات محؿ الدراسة مقارنة ( تزايد األىمية النسبية لبعد التضامف في 13-3يكضح الجدكؿ رقـ )
ث بمغت نسب تمثيؿ ىذا البعد ببعدم الثقة كالرضا كذلؾ بالنسبة لمؤشر رأس الماؿ االجتماعي حي

% عمى التكالي لكؿ مف الكحدات المحمية كالجمعيات الزراعية كجمعيات  37,6، 39,7%، 41,8%
رأس الماؿ االجتماعي  في تككيف مؤشر  ثؿ محكرا رئيسيان ف ىذا البعد يمأتنمية المجتمع  كىك ما يعنى 

كما يمكف  ،لنسب المئكية التى يكضحيا الجدكؿليذه المنظمات، يميو بعد الثقة ثـ بعد الرضا مف كاقع ا
م منيما يؤدل لألخر، يبدكاف آليا كجياف لعممة كاحدة أك أف أ القكؿ أف بعدل الثقة كالتضامف كالمذاف
 ضا عف ما يقدـ مف خدمات فى ضكء تدنى النسبة المئكية .بعكس بعد الرضا الذل يعكس عدـ الر 

% بالنسبة لمؤشر 41,8لى إرتفعت األىمية النسبية لبعد التضامف لتصؿ إ ففي الوحدات المحمية القروية
، مما %26,7ا بالنسبة لممؤشر لتصؿ الى نخفاض األىمية النسبية لمرضإرأس الماؿ االجتماعي مقابؿ 

 التضامف بيف االفراد.يعنى كجكد نكع مف 
% 37,6رتفعت أيضان األىمية النسبية لبعد التضامف لتصؿ الى إفقد  ما في جمعيات تنمية المجتمعأ

نخفاض األىمية النسبية لمرضا بالنسبة لممؤشر لتصؿ الى إبالنسبة لمؤشر رأس الماؿ االجتماعي مقابؿ 
الجمعية كاف أكثر أىمية مف األبعاد % األمر الذل يشير الى أف بعد التضامف بيف أعضاء 24,8

 األخرل في تككيف رأس الماؿ االجتماعي .
 

 االجتماعيعناصر رأس الماؿ تنخفض فييا كنستنتج مما سبؽ أف المنظمات الريفية محؿ الدراسة 
لتراجع معدالت الرضا  باإلضافةبيف العامميف بيا نتيجة لضعؼ مستكيات الثقة بيف االفراد العامميف بيا، 

كضاع االقتصادية ألعضاء منخفضة بسبب ضعؼ األف قيمة التضامف بيف اأيما بينيـ، ىذا عالكة عمى ف
عماؿ التطكعية ألا فينشطة الخاصة بمنظماتيـ كما تنخفض مشاركاتيـ ألا فيكالتى التجعميـ يساىمكف 

نجازىـ إستمراريو العمؿ بمنظماتيـ كعمى ا  يضا عمى مدل كالئيـ ك أنعكس ذلؾ إخارج منظماتيـ، كقد 
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تى تعانى منيا تقديـ خدماتيـ لممجتمع المحيط بيـ، كما ساىمت المشكالت ال فيكعدـ الرغبة  ألعماليـ
مما يدلؿ  الريفيالمجتمع  في االجتماعيأقؿ قدرة عمى بناء رأس الماؿ  فإنياكمف ثـ ذلؾ،  فيالمنظمات 
 فية.التنمية الري فيدكراىا أعف ضعؼ 

 
 : التوصيات

فى ضكء ما تكصمت اليو الدراسة مف ضعؼ عناصر رأس الماؿ االجتماعى بالمنظمات الريفية محؿ 
 جؿ تفعيؿ كدعـ عناصر رأس الماؿ االجتماعى بما يمى:أالدراسة ، تكصى الدراسة مف 

 فيما بيف العامميف التنمية الريفية كخاصة في االجتماعيلقضية رأس الماؿ  إعطاء أكلكية كأىميةػ ػ1
يف التى تعمؿ عمى جمع الريفي كالمبادئكالتركيز عمى القيـ  السياسات، كاضعيالمنظمات الريفية مف قبؿ ب

المستفيديف منيا حكؿ ىدؼ معيف كأف يككف ذلؾ  ضمف سياسات كبرامج ك أسكاء عامميف بتمؾ المنظمات 
 التنمية الريفية لكى نضمف نجاح تمؾ السياسات كالبرامج.

المنظمات كالمؤسسات الريفية  في االجتماعيضركرة كجكد سياسة حككمية تعمؿ عمى بناء رأس الماؿ ػ 2
 :فيتتركز محاكرىا 

 لتمؾ المنظمات كتقكية كالتنسيؽ فيما بينيا  كالمادم الفنيزيادة الدعـ أػػػػػػػػػػ 
الحاكـ لعمؿ تمؾ المنظمات بما يسمح لمعامميف بمزيد مف المركنة  التشريعيتطكير االطار ب ػ   

 االنشطة التطكعية داخؿ كخارج منظماتيـ . في ةاالجتماعيالمشاركة  في
 تنمية الركح الجماعية لدل العامميف بالمنظمات بما يعزز مف ركح المبادرة كاالبداع لدييـ.ج ػػػ         

ية جتماعإ الدراسة تعمؿ عمى تحقيؽ عالقات مة لمعامميف بمنظماتكضع كاقتراح اليات جديدة كفاعػ 3
 رأسماؿ، كيحد مف مستكيات الصراع بينيـ، كذلؾ مف اجؿ تككيف ايجابية مستدامة مع مجتمعاتيـ

كبما يؤدل لخمؽ بيئة  الريفيفراد المجتمع أكاصر التعاكف بيف أايجابي فاعؿ يؤدل الى تكطيد  جتماعيإ
 جيدة تدفع االفراد لمعمؿ كاالنتاج . ةاجتماعي

المنظمات الريفية مف جمعيات زراعية العمؿ عمى حؿ كمكاجية المشاكؿ كالمعكقات التى تعانى منيا ػ 4
 .االجتماعيس الماؿ ألخمؽ بيئة مناسبة لر  ككحدات محمية قركية ، ككذلؾ جمعيات تنمية المجتمع بالريؼ
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 مخص الدراسةم

مف خالؿ  الريفيتنمية المجتمع  فييساىـ الى حد كبير  جتماعيإلاس الماؿ أعناصر ر ف تكافر أالشؾ 
، اإلجتماعيطار مف الثقة كالرضا إ فيىدافيـ أتحقيؽ  فيقياـ الريفييف بالتعبير عف مصالحيـ كالمشاركة 

عادة صياغة مفاىيـ القيـ الريفية كالثقافية إاألمر الذل يستدعى ضركرة الرجكع الى الريؼ كالعمؿ عمى 
ف المنظمات أخرل، كحيث أتمؾ القيـ مرة  إلعادةف الريؼ ما زاؿ بيئة خصبة أخرل، خاصة ك أمرة 

صاب ىذا المجتمع أصابيا ما أ، كقد الريفيء أصيؿ مف مككنات المجتمع كالمؤسسات الريفية تعتبر جز 
س الماؿ أكمف ثـ فإف تعزيز ر  تأثيراتيا عمى المجتمع،دكارىا كما سبؽ القكؿ كفى أ فيمف تراجع 
 بأدكارىاعمى القياـ ساسي مف عكامؿ نجاحيا كقدرتياأف يككف عامؿ أبيف العامميف بيا كفيؿ ب االجتماعي

الريؼ  في االجتماعيس الماؿ أخمؽ قيـ كعناصر ر  فيالمنكطة بيا لخدمة الريفييف كبحيث يككف ليا دكر 
 خرل .أمرة  الريفيليات الالزمة لمنيكض بالمجتمع آلحدل اإمما قد يككف 

المنظمات  في االجتماعيرأس الماؿ  كاقع التعرؼ عمى  في من الدراسة الرئيسيالودف كتمثؿ 
المنظمات  ما ىك دكر ما مشكمة الدراسة فقد تركزت حكؿ سؤاؿ رئيسي عف "أ ،المصرمالريؼ 
كالرضا بيف االفراد المنتميف الييا دكف اغفاؿ الدكر الذل  ارساء كخمؽ مفاىيـ الثقة كالتضامففي الريفية 
 .تقديـ خدماتيا المعركفة لممستفيديف منيا فيتمعبو 

كالخاص بمفاىيـ رأس الماؿ  االطار النظرم كؿ منياألتناكؿ ا فصكؿالى ثالثة تـ تقسيـ الدراسة  
عرض لبعض  الخصكص كالثانياالجتماعى كأىميتو كعالقتو بالتنمية ،كالتنمية الريفية عمى كجو 

ستخالص النتائج كالدركس المستفادة منيا إالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة كذلؾ بيدؼ 
ستيدفت إأما القسـ الثالث فقد تناكؿ الدراسة الميدانية التى  ،االجتماعيلرأس الماؿ  مؤشرلمتكصؿ لبناء 

 .دراسةمنظمات ال االجتماعي فياؿ تقييـ كاقع رأس الم
 المنظمات الريفية كالدراسة الميدانية عمى ثالث مف ،النظرية راسة عمى اسمكبياعتمدت الد

  .منظماتال بتمؾ االجتماعيكتـ تصميـ استمارة استبياف لقياس عناصر رأس الماؿ  بمحافظة سكىاج
 فيجمعيات تنمية المجتمع رأس الماؿ االجتماعى يتكافر بشكؿ كبير فى أف  تكصمت نتائج الدراسة الى

بالمقارنة بالجمعيات  37,5ليا حكالى  االجتماعيالريؼ، حيث بمغت قيمة المؤشر العاـ لرأس الماؿ 
حيث يبدك ذلؾ طبيعيا بالنسبة لدكر جمعيات تنمية المجتمع كما ، الزراعية كالكحدات المحمية القركية

دائيا نظرا لما تقكـ بو مف أدكار سكاء أ فياالفراد دت اليو مف ثقة أأذكتو مف قيمة الرضا كالتضامف كما 
تنخفض قيمة عناصر رأس الماؿ حيف  في. كالمستفيديف منيا لألفرادكانت تنمكية اك ثقافية 

المؤشر العاـ كالذل بمغت قيمتو  فيكذلؾ الجمعيات الزراعية فى  )الثقة، التضامف، الرضا(اإلجتماعى
قيمة التضامف مف  فكانت أعمى فىكحدات المحمية القركية لم بالنسبةأما  .العامميف بيالدل  33,3حكالى

نخفضت بالنسبة لمكحدات المحمية إالثقة فقد  . أما قيمة14,9الجمعيات الزراعية حيث بمغت قيمة المؤشر 
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كبترتيب منظمات الدراسة حسب تكافر عناصر رأس الماؿ االجتماعى تأتى  .كجمعيات تنمية المجتمع
المجتمع المحمى في المرتبة االكلي مف حيث تكفر رأس الماؿ االجتماعي نتيجة إرتفاع بعد  جمعيات تنمية

 جتماعيإلكاألخيرة مف حيث تكفر رأس الماؿ االتضامف، بينما تأتى الجمعيات الزراعية في المرتبة الثالثة 
 العامميف فييا  .بيف  بيا نتيجة إنخفاض بعد الرضا
يما بيف المنظمات محؿ الدراسة فيما يتعمؽ بمؤشرات رأس الماؿ االجتماعي كبالنسبة لقيمة االختالفات ف

( بينما بمغت أدناىا فى جمعيات تنمية 2,1بمغت قيمة االختالفات أعالىا في الجمعيات الزراعية )
األىمية النسبية لبعد التضامف في المنظمات محؿ الدراسة ب كفيما يتعمؽ . (1,9المجتمع المحمى بقيمة)

ث بمغت نسب تمثيؿ ىذا البعد ة ببعدم الثقة كالرضا كذلؾ بالنسبة لمؤشر رأس الماؿ االجتماعي حيمقارن
% عمى التكالي لكؿ مف الكحدات المحمية كالجمعيات الزراعية كجمعيات  37,6، 39,7%، 41,8%

االجتماعي  رأس الماؿ ثؿ محكرا رئيسيان في تككيف مؤشر ف ىذا البعد يمأتنمية المجتمع  كىك ما يعنى 
رتفعت األىمية النسبية لبعد إ ففي الوحدات المحمية القرويةيميو بعد الثقة ثـ بعد الرضا  ليذه المنظمات،

نخفاض األىمية النسبية إ% بالنسبة لمؤشر رأس الماؿ االجتماعي مقابؿ 41,8لى إالتضامف لتصؿ 
 تضامف بيف االفراد.، مما يعنى كجكد نكع مف ال%26,7ا بالنسبة لممؤشر لتصؿ الى لمرض

الجمعيات الزراعية فى نقص المكارد كاالمكانيات، نقص العامميف كتمثمت اىـ المشكالت التى تعانى منيا 
 جمعيات الركتيف كالبيركقراطية كغيرىا مما يرتبط باألجيزة االدارية مف المرشديف الزراعييف عالكة عمى 

عدـ مناسبة مقرات  في جتماعيإلاس الماؿ أبناء ر لضعؼ قدرتيا عمى تؤدل تنمية المجتمع المحمى ك 
العامميف بيا، عدـ كضكح التشريعات  جكرأ، نقص المكارد المالية بالجمعيات كضعؼ الجمعيات لمعمؿ

دريب كالتاىيؿ لمعامميف داء العامميف بالجمعية، ضعؼ التأكالقكانيف المتتالية كالمتعددة كالتى تحكـ 
أىـ معكقات بناء الكحدات المحمية القركية كما تمثمت ، نقص عدد المتطكعيف لمعمؿ بالجمعيات. بالجمعية

عدـ  ،دة كعدـ معرفة التخصصات الالزمةعدـ كضكح قكاعد العمؿ بالكح في االجتماعيلرأس الماؿ 
انتشار ،حدة الك  مكظفيالمعاممة بيف  فيعدـ االحساس بالعدالة  ،ة قكاعد العمؿ لمعامميف بالكحدةمناسب

 .المحميةبيئة العمؿ بالكحدة  فيالمحسكبية كالرشاكل 

كتكصمت نتائج الدراسة الى أف المنظمات الريفية محؿ الدراسة غير قادرة عمى بناء عناصر رأس 
 باإلضافةفراد العامميف بيا، ألبيف العامميف بيا نتيجة لضعؼ مستكيات الثقة بيف ا االجتماعيالماؿ 

عضاء منخفضة بسبب ألف قيمة التضامف بيف اأ، ىذا عالكة عمى لتراجع معدالت الرضا فيما بينيـ
نشطة الخاصة بمنظماتيـ كما تنخفض األ فيكضاع االقتصادية كالتى التجعميـ يساىمكف ألضعؼ ا

ستمراريو ا  يضا عمى مدل كالئيـ ك أنعكس ذلؾ إعماؿ التطكعية خارج منظماتيـ، كقد ألا فيمشاركاتيـ 
األمر  ،تقديـ خدماتيـ لممجتمع المحيط بيـ فيكعدـ الرغبة  ألعماليـنجازىـ إالعمؿ بمنظماتيـ كعمى 

 التنمية الريفية. فيدكراىا أضعؼ  الذل يؤدل إلى
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 قائمة المراجع :
 أكال:ػ مراجع بالمغة العربية 

  
1- 
 
2 - 

لدل الشرائح المينية مف الطبقة  االجتماعيرأس الماؿ (، 2116) ()دكتكر كاخركف أحمد زايد
 .راسات االجتماعية، الطبعة األكلىالكسطى ، مركز البحكث كالد
،تطكير العشكائيات بالمشاركة كمدخؿ لتنمية رأس الماؿ (2111)أحمد عبد الحميد األبشييى

 .، رسالة دكتكراه ،كمية الخدمة االجتماعية االجتماعي
التى تكاجو سكاف المجتمعات المحمية المستحدثة  ، المشكالت (1981)احمد يكسؼ بشير -3

كالتخطيط لمكاجيتيا ، دراسة مطبقة عمى احد أنماط االستيطاف بمحافظة أسكاف ، رسالة ماجستير 
 .غير منشكرة ، كمية الخدمة االجتماعية ، جامعة حمكاف

ديث التخطيط لتح في كمتغير االجتماعيراس الماؿ  ،(2119) اسماء حسف عمراف حسف -4
 .، رسالة دكتكراه غير منشكرة ككمية الخدمة االجتماعية ، جامعة حمكاف الريفيالمجتمع 

، دكر المنظمات غير الحككمية كرأس الماؿ االجتماعي، الفقر كرأس الماؿ (2113)مسعكد  أماني -5
 .التخفيؼ مف مشكمة الفقر، القاىرة في االجتماعي

، االجتماعيبناء رأس الماؿ  فيفية اسياـ برامج الحركة الكش .(2111ابراىيـ محمد ابك الحسف ) -6
 العالي، المعيد األكؿ لمخدمة االجتماعية، جامعة المنصكرة الدكلي المؤتمر فيبحث منشكر 

 .لمخدمة االجتماعية
، دراسة حالة االجتماعيتككيف رأس الماؿ  فيالمدنى ، دكر المجتمع (2119)انجى عبد الحميد -7

لمحقكؽ االقتصادية  كاالجتماعية، سمسمة أبحاث  المصرممصر، المركز  فيلمجمعيات األىمية 
 .كدراسات، العدد األكؿ، القاىرة 

 ية فيالمجتمعات المحم ، فعالية مشركعات االدارة العامة لتنمية(2114)محمكد مسعدالسيد حسف  -8
 .جامعة حمكاف ،ماجستير، كمية الخدمة االجتماعية، رسالة االجتماعيس الماؿ أتنمية ر 

، مف مصر في االجتماعيكرأس الماؿ  تيالذا الفقر ،(2113)لألمـ المتحدة اإلنمائيالبرنامج  -9
 .القاىرة ،رراتيجية متكاممة لمكافحة الفقػػػاست أجؿ

 .في إيطاليا الحديثة تقاليد المجتمع المدني .كيؼ تنجح الديمقراطية (،2116ـ) ركبرت بكتنا -11
 .القاىرة .الجمعية المصرية لنشر المعرفة كالثقافة العالمية .ترجمة إيناس عفت

كمية  تجاه تحقيؽ تنمية بشرية مستدامة، االجتماعيمسؤكلية رأس الماؿ  (،2112)زبيرم رمضاف -11
 .سعيدة –الحقكؽ كالعمـك السياسية جامعة الدكتكر الطاىر مكالم 
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غير الحككمية المنظمات  في االجتماعيس الماؿ أ،  دكر ر (2119)سامح فكزم حنيف  -12
، قسـ االدارة العامة، كمية السياسة كاالقتصاد، مع التطبيؽ عمى مصر، رسالة دكتكراه

 .جامعة القاىرة
احتكاء القكل  فيلقادة التغيير  االجتماعي، دكر رأس الماؿ (2118)سمطاف أحمد خميؼ -13

جامعة المكصؿ كالمعيد  فيالمعيقة لمتغيير )دراسة آلراء عينة مف رؤساء األقساـ العممية 
( 11( العدد)15التقنى / المكصؿ ( مجمة جامعة تكريت لمعمكـ االنسانية ، المجمد )

 .تشريف الثانى
عادة تكزيع الدخؿ  ماعياالجت( رأس الماؿ 2114سمية أحمد عبد المكلى ) -14 مصر،  فيكا 

 . 65، مجمة بحكث اقتصادية عربية، العدد مركز دراسات الكحدة العربية
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 الممحؽ
 استمارة االستبياف الخاصة بالدراسة 

 

 
 
 
 

 محافظة سوهاج 
 

 ……………………………………………… -المركز :
 ……………………………………………… -القرية :

 ………………………………………………-االستمارة:رقم 
 …………………………………… -اسم المبحوث )اختياري :

 

 الجوة التى يعمل بوا المبحوث                   
 )… جمعية زراعية 

 … جمعية تنمية مجتمع  )                 
 وحدة محمية قروية    )    

 
 
 

  

 ان بالمقابمة في موضوع ةةةاستمارة استبي

 دور المنظمات الريفية فى بناء رأس المال االجتماعى 
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 انؼهًٙانجحج ثٛبَبد ْذِ االستًبرح سزٚخ ٔال تستخذو إال فٙ أغزاض 

 

 -أٔال ثٛبَبد ػبيخ ٔشخصٛخ:

 

 

 

 انحبنخ االجتًبػٛخ نهًجحٕث-6

 أريم )   ( يطهك    )   (   )   (  يرسوض  )   ( أػسب

  

 )ضُح (  -انطٍ : -4

 

 )   ( أيٍ)   ( َمرا وَكرة )   ( يؤهم يرىضؾ )   ( يؤهم ػانٍ أو أػهً -انحانح انرؼهًُُح:-8

 (     )…………… 

 ـ ػذد أفراد األضرج )  ( 2

 ـ ػذد ضُىاخ انؼًم تانًُظًح  .1

 ـ هم ذهمُد ذذرَثاً أشُاء ػًهك فً انًُظًح  َؼى )(        ال)(1

حان  ح االظات  ح )ت  ُؼى ( ترظ  اء تُ  اٌ ان  ذوراخ انرذرَثُ  ح انر  ً انرحم  د ته  ا وي  ذي اض  رفادذك يُه  ا  ف  ٍـ   4

 انرانٍانعذول  فٍ

 

 درجة االستفادة المدة باألياـ الدكرة اسـ
 منخفضة متكسطة كبيرة  
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ضةةةع عالمةةةة )  فةةةي الخانةةةة عبةةةارات أرجةةةو مةةةن حضةةةرتك قراءتوةةةا وو ثانيةةةًا :فيمةةةا يمةةةى مجموعةةةة مةةةن ال

 التى تعبر عن رأيك:
 ة ةةةةاس الثقةةأ ة مقي

  
 العبارة

 درجة التكافر
 الى حد ما ال نعـ

    في جميع أعضاء المنظمة  ىؿ  تثؽ 
ىؿ تشعر باألماف عندما تتعامؿ مع زمالئؾ في  

 المنظمة 
   

    أم كقت  بتقدر تعبر عف رأيؾ بشكؿ تاـ في 
إذا ضاع منؾ شيىء في المنظمة )نقكد، تميفكف  

 محمكؿ، ....الخ ( 
   

إذا احتاج أي زمٌل لك فً العمل مساعدة أو خدمة  
 هل ستقدمها له 

   

    هل تثق برؤسائك فً العمل 6
بتحس بنوع من االلفة والتفاهم بٌنك وبٌن زمالئك  7

 ورؤسائك  فً العمل 
   

8 
 

هل تستفٌد من كل الخدمات التى تقدمها المنظمة 
 للعاملٌن بها 

   

 
 نةةاس التضامةةةمقي ب ة
  

 العبارة
 درجة التكافر

 الى حد ما ال نعـ
    العامميف بياحؿ مشاكؿ  تتعاكف فيالمنظمة  ىؿ ترل اف 1
اذا شعرت بتيديد مف أم نكع سكاء خاص بعممؾ اك  2

 منزلؾ اك حياتؾ الشخصية ىؿ ستمجأ لممنظمة 
   

إذا احتجت لقرض أك مساعدة مادية أك أم نكع مف  3
 المساعدات ىؿ ستمجأ لممنظمة 

   

    بأنؾ مقبكؿ لدل زمالئؾ كرؤسائؾ بالمنظمة  ىؿ تشعر 4
    المناسبات الخاصة فيالمشاركة  5
أك مساعده  إذا طمب منؾ أم شخص في المنظمة نقكدان  6

 ؟مف أل نكع ىؿ ستساعده
   

داخؿ المنظمة أك تطكعية  أم أنشطة  فيىؿ تشارؾ  7
 ، ما ىى نكعية ىذه األنشطة؟خارجيا
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 اةةةةةاس الرضةةمقي ج ة
  

 العبارة
 درجة التكافر

 الى حد ما ال نعـ 
    لمنظمة ابالرضا عف خدمات  ىؿ تشعر  1
    الرضا عف  العالقات بينؾ كبيف الزمالءىؿ تشعر ب 2
    ىؿ استفدت مف الخبرات التى تتيحيا لؾ المنظمة  3
تطكير في تحسف  مف كاقع عممؾ بالمنظمة ىؿ تشعر بأم 4

 اداء المنظمة 
   

 5العمؿ بالجمعية خالؿ اؿ ىؿ لديؾ رغبة في االستمرار 5
 سنكات القادمة

)ال( فما ىى أسباب عدـ استمرارؾ في ػ نت االجابة باذا كا
 العمؿ بالمنظمة 

   

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 




