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 رأس المال االجتماعي وأهميته في دعم برامج التنمية المستدامة

 
 
 

  مقدمة:

رأس الماال ة إال وهوو جانب على قدر كبير من األهمية في عملية التنمية المستدام يطرح البحث

، فإن كانت التنمية ترى في اإلنسان الغاية والوسيلة فإن رأس المال االجتماعي يودعم االجتماعي

على العالقات بين البشور واسوتامارها لخلور فورن للنموو والت ودم  اهذا التوجه من خالل تركيزه

 والسعي إلى تحسين قدرة الفرد على اتخاذ ال رارات.

 الموضوع من خالل العناصر التالية:هذا  ويعرض البحث

 .مدخل عام 

 .مفهوم رأس المال االجتماعي 

 .أبعاد رأس المال االجتماعي 

 .رأس المال االجتماعي في المجتمعات العربية 

   مدخل عام:

يشوهد عالمنوا المعاصور تناقضوات وتضوارب فوي المصوالت ووجهوات الناور األمور الوذ  

العوي   المشوترع علوى هوذا الكوكوب ونعتمود علوى البي وة ينعكس سلباً على حياتنوا كبشور يجمعنوا 

كمصوودر أساسووي للب وواة إضووافة إلووى انعكاسوواتها علووى صووحتنا وعالقاتنووا االجتماعيووة واحتياجاتنووا 

 المادية. 

وامة أدلة على حدوث تغير بي ي واسع المدى على الصعيد العالمي واإلقليمي )توقعات           

 (:4،ن: من أجل التنميةالبي ة  GE04البي ة العالمية 

فسطت األرض اخذ في االحترار ويستدل على ذلع من رصد الزيادات في المتوسط العالمي  -

لدرجووة حوورارة الهووواة والمحيطووات وذوبووان الجليوود والالووور نطووال واسووع وارتفوواع المتوسووط 

العووالمي لمسووتوى سووطت البحوور، وموون بووين التووةايرات الر يسووية األخوورى التغيوورات فووي موودى 

ر المياه وتدهور األراضي واآلمن الغذا ي وف دان التنووع البيولووجي والزيوادة المتوقعوة تواف

 في مدى تواتر وشدة موجات السخونة.

 ويموت أكار من مليون شخن على صعيد العالم قبل األوان كل عام نتيجة لالوث الهواة. -

 ا كان عليه.أصبت حجم الا ب الموجود في طب ة األوزون فول ال طب الجنوبي اكبر مم -
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ويوويد  اسووتخدام األرض بطري ووة بيوور قابلووة لالسووتدامة إلووى جانووب تغيوور المنووا  إلووى زيووادة  -

 وتدهور األراضي.

وينخفض عالمياً حصة كل فرد من المياه العذبة، وتال المياه الملواة أكبر سبب بي ي منفرد  -

 لإلصابة بالمرض والوفاة بين البشر.

ة تتعورض السوتغالل شوديد مموا يعورض للخطور اسوتدامة ومازالت الونام االيكولوجيوة الما يو -

 اإلمدادات الغذا ية والتنوع البيولوجي.

والغالبية العامى من األنواع المدروسة جيداً أخذة في التدني من حيث توزيعها ووفرتها، إذ  -

 نوع أصبت مهدداً باالن راض. 16000حدد أكار من 

التووي أقوورت فووي  -التنميووة المسووتدامة كوول هووذه الوودال ل تيكوود إن ال خيووار للبشوورية إال 

 -1992ميتمر األمم المتحدة للبي ة والتنميوة الوذ  ع ود فوي ريوو د  جوانيرو بالبرازيول عوام 

الهادفة إلى الحد من التدهور البي وي النواجم عون التنوامي السوريع لإلنتوار دون اعتبوار ل اوار 

 د الطبيعية وعلى البي ة. السلبية التي يخلفها هذا التنامي على اإلنسان وعلى الموار

وت ووم التنميوة المسوتدامة علوى فكورة ر يسوية مفادهوا اإلنصواو فوي التوزيوع وت اسووم 

فرن التنمية بين األجيال الحاضرة واألجيال الم بلة، أو ما يمكن التعبير عنه بةنه" ال يجوز 

 (. وذلوع مون خوالل موا تنطوو 40،ن:1997للحاضر أن يستهلع المسوت بل")فاطمة بودو ،

 (:31،ن:2006عليه التنمية المستدامة من مبادئ تشمل )رامي العسود،

 .اإلنصاو: أ  حصول كل إنسان على حصة عادلة من اروات المجتمع وطاقاته 

  التمكووين: أ  إعطوواة إفووراد المجتمووع إمكانيووة المشوواركة الفعالووة فووي صوونع ال وورارات أو

 التةاير عليها.

 لحكوم واإلدارة إلوى مبوادئ الشوفافية والحووار حسن اإلدارة والمساةلة: إ  خضوع أهل ا

 والرقابة والمسيولية.

  التضامن: ويتم بوين األجيوال وبوين الف وات االجتماعيوة داخول المجتموع وبوين المجتمعوات

بغرض الحفاا على البي وة والمووارد الطبيعيوة لاجيوال ال ادموة، وعودم توراكم الوديون خشوية 

 الحصن العادلة من النمو لكل الف ات االجتماعية.إا ال كاهل األجيال الالح ة مع تةمين 

وللتنمية المستدامة مستويات وإبعاد يتم من خاللها تطبير هوذه المبوادئ والن االسوتدامة  

تشووير إلووى الشوومولية والموازنووة بووين مختلووو الجوانووب االقتصووادية، واالجتماعيووة، والبشوورية، 

 (:154-153،ن:2008عادها )علي الزعبي،والبي ية، والتكنولوجية كانت هذه العناصر ابرز أب

يحووودد البعووود االقتصووواد  للتنميوووة المسوووتدامة االنعكاسوووات الراهنوووة األبعااااد االاتياااادية: 

والم بلة لالقتصاد على البي ة، ويهتم بمسةلة اختيار وتمويل وتحسين الت نيات الصناعية في مجال 
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بلودان الغنيوة توتلخن فوي الحورن علوى توايو الموارد الطبيعية. والتنميوة المسوتدامة بالنسوبة لل

إجراة تخفيضات مستمرة في مستويات االستهالع المبودد للطاقوة والمووارد الطبيعيوة، وذلوع مون 

خالل رفع مستوى الكفاية وإحداث تغيير جذر  في أسلوب الحياة، مع التةكيد على عدم تصودير 

 الضغوط البي ية إلى البلدان النامية.

د هذا البعد بعداً مميزاً للتنمية المسوتدامة إذ يهوتم بالبعود اإلنسواني، يعاألبعاد االجتماعية: 

حيث يجعل من النمو وسيلة لاللتحام االجتماعي ولعملية التطووير فوي االختيوار السياسوي، والبود 

 لهذا االختيار أن يكون قبل كل شية يح ر اإلنصاو بين األجيال، كما يح  ه بين الدول.

التنمية المستدامة التوجه نحو استخدام المووارد البشورية بشوكل  تتضمناألبعاد البشرية: 

فعال، وذلع من خالل تحسين الخدمات التعليمية والصحية ومحاربة الف ر، مع الحرن علوى أن 

تصوول الخوودمات إلووى الف ووراة، هادفووة، إلووى إعووادة توجيووه الموووارد وتخصيصووها بمووا يكفوول سوود 

 االحتياجات البشرية األساسية.

ويماوول هووذا البعود احوود التحووديات الكبوورى التوي تواجووه التنميووة المسووتدامة لبيئيااة: األبعااد ا

والذ  يلزمها بحماية المووارد الطبيعيوة الضورورية إلنتوار المووارد الغذا يوة والوقوود، موع الحوث 

 .السكان المتزايدة على التوسع في اإلنتار لتلبية احتياجات

امة هنووا الحوود موون اسووتهالع الطاقووة والموووارد تعنووي التنميووة المسووتد اإلبعاااد التونولوجيااا:

الطبيعية وذلع بالتحول إلوى تكنولوجيوات أناوو وأكفوة خاصوة فوي البلودان الناميوة التوي عوادة موا 

 تستخدم تكنولوجيات اقل كفاةة وأكار تلوث نسبياً من تلع المستخدمة في الدول الصناعية.

خفوض األضورار بالبي وة وتلبيوة  يتضت من هذه األبعواد إن التنميوة المسوتدامة تسوعى إلوى

االحتياجات البشرية المتزايدة وذلع فوي اول سوعيها لتح يور التنميوة االقتصوادية والبشورية، ومون 

خالل توزيع اهتمامها على كافة المسوارات الميديوة إلوى الغايوة المنشوودة وهوي اسوتدامة التنميوة، 

مكونوة للتنميوة المسوتدامة، ف ود ابفول فوي هذه المسارات التي تعني االهتمام البالغ بكافوة األبعواد ال

الماضي بعض الجوانب بالغة األهمية في العملية التنمويوة ولوم يوتم االلتفوات إليهوا إال بعود إخفوال 

بعض الخطط التنموية في تح ير ما هو مرجو منها، ف د وعت المجتمعات البشرية أهمية التنمية 

ا وتحديود أولوياتهوا، فبدايوةً أعطيوت التنميوة منذ زمن إال أنها تدرجت في ترتيب أهميوة عناصوره

االقتصادية األولوية وحايت بالكاير من االهتمام، وتبعوا لوذلع توم االهتموام بورأس الموال المواد  

وركز عليه بوصفه األداة الناجعة والسبيل الذ  مون شوانه إنجواح الخطوط التنمويوة، ولوم يمضوي 

بالتنميوة االجتماعيووة ومون اووم بورأس المووال وقوت حتووى تبوين قصووور هوذا التوجووه، وتموت اإلشووادة 

اوول الحل ووة المف ووودة لفتوورة ليسووت بال صوويرة، ولووم يووتم  رأس المااال االجتماااعيالبشوور ، إال أن 

اإلشادة بةهميته إال بعد اهور مفهوم التنمية البشرية المستدامة كمفهوم جديد "يستفيد من دروس 
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الدور الذ  ييديه رأس المال االجتماعي الماضي وييكد على التنوع الحيو  والميسسي، وعلى 

( ، ومون هنوا أصوبت يناور لورأس الموال االجتمواعي 173،ن:2006في التنمية")رامي العسوود،

كحل نموذجي للتنمية األكار قابلية لالستدامة، كونه ال ي تصر على وضع اإلنسان في التنمية بل 

الناشوو ة موون التجمعووات االجتماعيووة يةخووذ باالعتبووار العالقووات بووين البشوور والشووبكات االجتماعيووة 

 لافراد، ومن ام السعي إلى تحسين قدرة األفراد على اتخاذ ال رارات. 

 مفهوم رأس المال االجتماعي:

يتجوواذب مفهوووم رأس المووال االجتموواعي عوودد موون المجوواالت فهووو مفهوووم فووي التجووارة، 

وعلووم االجتموواع وإدارة  واالقتصوواد، والسوولوع التنايمووي، والعلوووم السياسووية، والصووحة العامووة،

الموارد الطبيعية، وكان لجون ديو  السبر في تعمويم اسوتخدام هوذا المفهووم فوي ميلفوه المدرسوة 

وان كان لم ي دم تعريفاً محددا، ام شهد المفهوم انتعاشواً وانطالقوة جديودة وقويوة 1899والمجتمع 

لمووال االجتموواعي، )رأس ا2000علووى يوود روبوورت بتنووام مووع صوودور كتابووه البولنووغ وحووده عووام 

ويكيبديا(. ولعل هذه االنطالقة المتةخرة للمفهوم تفسر تعدد واختالو التعريفوات الم دموة  لورأس 

المووال االجتموواعي فالحدااووة النسووبية للمفهوووم وتعوودد المجوواالت التووي تناولتووه دفووع بعووض البوواحاين 

 1994لتنميوة فوي العوالم الستخدامه بطري ة مغايرة بدرجة كبيرة لمدلوله الحالي ففي ت رير عن ا

عرفووت البنيووة األساسووية االقتصووادية بةنهووا رأس المووال االجتموواعي العووام دون ت ووديم تعريووو لهووذا 

المرافا  المفهوم، في حين كوان مفهووم البنيوة األساسوية االقتصوادية فوي هوذا الت ريور يشوير  إلوى 

ت المياه عون طريور األنابيوب ، ال وى الكهربا ية واالتصاالت السلكية والالسلكية وإعدادا العامة

والصرو الصحي وجمع النفايات الصولبة والوتخلن منهوا والغواز الوذ  يوتم توصويله باألنابيوب، 

السووكع  اطاعاااا النقاال، والطوورل والسوودود وال نوووات الكبيوورة للوور  والصوورو، األشاالال العامااة

ما يوووة الحديديوووة الحضووورية وفيموووا بوووين الحواضووور والن ووول الحضووور  والموووواني والمجوووار  ال

(. وفووي ذلووع إشووارة إلووى أن رأس 12،ن:1994والمطوارات) البنيووة االساسووية موون اجوول التنميوة،

 المال االجتماعي في تلع الفترة لم ينضج بعد، ربم الوعي بةهميته في برامج التنمية.

إال أنوه مووع تزايوود االهتمووام بهووذا المفهووم والوووعي بةهميتووه توالووت المحوواوالت لتوضوويحه 

جملة من التعريفات المتفرقة التي من شوةنها توضويت الرييوة حوول هوذا المفهووم  ويورد د.الن يب

  ( :2،ن:2006)فضل الن يب،

  يشير مفهوم رأس المال االجتماعي، بشوكل عوام، إلوى مجموعوة قواعود السولوع، وشوبكات "

المعارو، والميسسات التوي تسواعد فوي الحصوول علوى ال ووة والمووارد مون خاللهوا، تصونع 

 الخاصة بالسياسات" ال رارات 
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  رأس المال االجتماعي يعني االهتموام والا وة التوي يوليهوا الفورد لزمال وه، ومودى اسوتعداده "

( التووي ينتمووي لهووا، وموودى communityللت يوود بمعووايير السوولوع التووي تووتحكم فووي الجماعووة )

 استعداده على معاقبة الذين ال يت يدون بتلع المعايير".

 ير إلووى قيمووة الشوبكات االجتماعيووة وموودى اسوتعداد أعضوواة تلووع "رأس الموال االجتموواعي يشو

 الشبكات لخدمة بعضهم بعضاً".

  رأس المال االجتماعي يشمل البي ة االجتماعية والسياسية التي تساعد قواعود السولوع علوى"

 .النمو وتشكيل البنية االجتماعية"

 لتنايموووات "يشوووير رأس الموووال االجتمووواعي إلوووى بعوووض الميوووزات التوووي تصووواحب وجوووود ا

االجتماعيووة، ومنهووا إرسوواة قواعوود السوولوع بووين األفووراد، وخلوور الا ووة فيمووا بيوونهم، وتيسووير 

 اتصاالتهم ببعض، بشكل يعمل  على تحسين كفاةة المجتمع".

  يمكوون تعريووو رأس المووال االجتموواعي علووى انووه وجووود بعووض األعووراو وال واعوود بيوور"

موا بشوكل يهيوه لهوم منوا  التعواون فيموا الرسمية التي يشترع فوي احترامهوا أفوراد مجموعوة 

 بينهم".

"والرأسوومال االجتموواعي هووو مجموعووة المعووايير األخالقيوووة بيوور الرسوومية التووي تكفوول ب ووواة    

واستمرارية وتواصل أفوراد المجتموع فيموا بيونهم ، وتتماول  بالعودل والتسوامت والتعواون واإلياوار 

األرضية المال مة ل يام المجموعات  األولوى والا ة  وسواها من المعاني التي شكلت  بمجموعها 

 التي سب ت مرحلة تكوين المجتمعات" )فرانسيس فوكوياما، التصدع العايم(.

إن رأس الموال االجتمواعي نواتج اوانو  عون الونام االجتماعيوة  ومما تقدم يمون القاول 

لتووراث وبيرهووا موون والا افيووة ومنهووا الوودين والعووادات والت اليوود والخبوورات التاريخيووة المشووتركة وا

 النام، وبذلع يكون منشة رأس المال االجتماعي والمحدد لنامه هو التفاعل البشر  المتكرر.

 أبعاد رأس المال االجتماعي:

تنبار أبعاد رأس المال االجتماعي مون التعريفوات المتعوددة التوي توم اإلشوارة إليهوا فكول  

وتشوكل الا وة  بعاد رأس المال االجتماعي،تعريو من هذه التعريفات يشير إلى بعد أو أكار من أ

جزة أساسي من رأس المال االجتماعي فرأس المال االجتمواعي يشوير إلوى المالموت االجتماعيوة 

مال ال يم والمعايير  األساسية بما فيها الا ة ، والشبكات التوي تسوهل التنسوير والتعواون مون اجول 

الثقااة الم ووام األول ناووام ال وويم والسوويما  المنفعووة المتبادلووة فوورأس المووال االجتموواعي يعكووس فووي

الجتماعية، التوي تعوزز التعواون وت وود النواس إلوى األدوار الفعالوة فوي المجتموع )اريوع.م، رأس ا

االجتماعيوة بودل مون  الشابوااالمال االجتماعي والديم رطية( ، وييكد البعض اآلخور علوى بعود 

عريو عملي لرأس المال االجتماعي من شبكة التركيز على تدبير الا ة، في محاولة منهم لت ديم ت
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العالقات بوصفها ن طة انطالل مناسبة للبحووث التجريبيوة، ويشومل هوذا البعود كول موواطن ال ووة 

والضووعو لوودى الووروابط التووي تووربط الرفووال واألصوودقاة والمعووارو وهووم أعضوواة المنامووات 

مع اإلقرار بوجوود شوبكات  الطوعية وكل مجموعة لها مصالت مشتركة وت اسم لل يم والمعت دات

اجتماعية قد ال تلعب دوراً ايجابياً فوي عمليوة التنميوة )فوابيو،التح ير فوي رأس الموال االجتمواعي 

 والتنمية االقتصادية(.

ويشير البعض اآلخر إلى أبعواد أخورى لورأس الموال االجتمواعي إلوى جانوب بعود  الا وة 

متعووددة لوورأس المووال االجتموواعي تتضوومن  والشووبكات االجتماعية،ويحوودد نارايووان وقاصوود  أبعوواد

 Narayan&Casside)االجتماعيوووة، إضوووافة إلوووى أبعووواد أخووورى بعووود  الا وووة والشوووبكات 

Dimensions of social capital:) 

 عدد األعضاة خصا ن المجموعة                                  
  المساهمة المالية 
 إعادة المساهمة 
 رالمشاركة في اتخاذ ال را 
 عضوية تغاير الخوان 
 مصدر مجموعة رأس المال 

 
 مساعدة الناس ال وانين العامة 
 الا ة في الناس  
 عدل الناس  
    

 كيو ي وم الناس بالتواصل من شخن ألخر معاً على نحو متصل  رأس المال االجتماعي    
 تواصل الناس جميعهم  

 
 لكل يومال درة االجتماعية  النشاط االجتماعي عن كل يوم 

 
 استعانة بجار لاخذ بيد طفل مريض صلة التجاور 
 االستعانة لمساعدة نفسع في حالة مرضع  

 
 هل سبر لع وان تطوعت التطوع 
 توقعات التطوع  
 المشاركة في صلة المجاورة  
  انت اد عدم التطوع  
 هل سبر لع وان قمت بمساعدة الغير  

 
 ا ة العا لة الا ة 
 التجاورا ة الناس بصلة   
 ا ة الناس في ال با ل على حل المشاكل  
 الا ة في أصحاب األعمال  
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 الا ة في موافي الدولة  
 الا ة في خدمات الدولة  
 الا ة في الحكومة المحلية  

 

عاد كيو أن رأس المال االجتماعي هو وليد التفاعول البشور  المتواصول ترصد هذه األب

 والمتكرر وانعكاس ألبعاد الحياة االجتماعية التي يحياها أفراد المجتمع وذلع وفر:

خصا ن المجموعة المتفاعلة من حيث عودد األعضواة المكوونين لهوا ومودى مسواهمتهم  -

 ال رار.في الدعم المالي ألعضا ها والمشاركة في اتخاذ 

ال وووانين العامووة التووي تضوووبط  المجموعووة والتووي يوونعكس مووون خاللهووا قوويم المجموعوووة  -

 وتوجهاتها نحو الغير.

 أسس التفاعل والتواصل بين األفراد وبعضهم البعض. -

 النشاط االجتماعي الذ  ي وم به أعضاة المجموعة خالل اليوم وتوجهات هذا النشاط -

راد المجتمع وهل يعول على هوذه الصولة لت وديم مدى ما تشكله صلة الجوار من دعم ألف -

 الخدمات والمساعدات.

العمل التطوعي وكافة ما يرتبط به من حيث تكرار عملية التطوع وتوقعات هذه العملية  -

 وردود الفعل تجاه عدم التطوع

الا ووة و التووي تشووكل ابوورز أبعوواد رأس المووال االجتموواعي، فبدونووه يووت لن رأس المووال  -

دني درجاته، هذا البعد الواجوب تووفره علوى أصوعدة اجتماعيوة متعوددة تبودأ االجتماعي عند ا

بالعا لة وتمتد لتشومل الجووار وال بيلوة وأصوحاب األعموال ومووافي الدولوة وخودمات الدولوة 

 والحكومة المحلية.  

وتشير جملوة هوذه األبعواد إلوى أن رأس الموال االجتمواعي يونجم عون الا وة المتبادلوة بوين 

والواجبووات والمعاملووة بالماوول، األموور الووذ  يجمووع  تة علووى الصوودل وأداة االلتزاموواالنوواس ال ا موو

 الناس في شبكات اجتماعية توجهها ال يم االجتماعية.

     

 رأس المال االجتماعي في مجتمعاتنا العربية:

سوووادت ولفتووورة طويلوووة وجهتوووي ناووور حوووول النموووو االقتصووواد  للبلووودان الناميوووة )فضووول 

 (:7،ن:2006الن يب،

ترى إن الدولة ينبغي أن يكون لها الكلمة العليا في العملية التنمويوة  وجهة النظر األولى

فآليوات السووول فووي البلودان الناميووة ضووعيفة وبيور متطووورة وبيوور قوادرة علووى تحويوول الموودخرات 

الوطنية إلى مشروعات استامارية ضرورية لتوليد ديناميات التنميوة المسوتدامة، لوذا علوى الدولوة 
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حمل أعباة العملية التنموية من وضع خطط التنمية وضبط إي اع السول بشكل يكفل تطوير أن تت

 آلياته وفر أولويات التنمية.

ترجوع أسوباب ضوعو آليوات السوول فوي البلودان الناميوة إلوى هيمنوة  وجهة النظر الثانياة

المسواةلة الدولة على النشاط االقتصواد  األمور الوذ  يكورس أجوواة الفسواد والمحسووبية وبيواب 

والشفافية، وترى الحل في تحرير السول من التدخالت المباشرة للدولة ومن هيمنتها على الكاير 

 من المجاالت االقتصادية. 

وأابتت التجارب التنموية خطة التمسوع بإحودى وجهتوي الناور المشوار إليهموا وضورورة 

ضوومان االسووتغالل األماوول  التوأمووة بووين ال طوواعين العووام والخووان فالدولووة تلعووب دوراً مهموواً فووي

للموارد وت لين التبديد فوي المجتموع وذلوع مون خوالل ضومان سويادة ال وانون والنهووض بنوعيوة 

الجهاز اإلدار  من ناحية، وان تلتزم الشفافية في التعامل وحفا ح وول الملكيوة واحتورام الع وود 

إلى انه بالربم مون تحسون  لتتفادى هي نفسها التبديد. وعلى مستوى الدول العربية تشير الت ارير

ميشرات التطور الميسسي بالنسبة لمعام الدول العربية منذ الامانينات من ال ورن الماضوي فوإن 

مستوى التطور موازال دون مسوتوى دول وأقواليم أخورى فوي العوالم بونفس مسوتوى الودخل ، كموا 

والمناموات بيور  تشهد الدول العربية توةخر عون بيرهوا فوي الجوانوب المتعل وة بمشواركة األفوراد

الحكومية في ال رار التنمو  كما أنها تتةخر عن بيرها في مجال الشفافية وفي مجال التشريعات 

المرتبطووة ببي ووة األعمووال وعموول األسوووال، كمووا يشووكل تواضووع الجهوواز اإلدار  وا وول إجووراةات 

لفجوووة المعووامالت تماوول عا  ووا واضووحا أمووام تحسووين بي ووة األعمووال وتحفيووز االسووتامار وتعوود ا

الميسسية من أهم العوامل المس ولة عن تذبذب وت لب األداة التنمو  في الدول العربية )الت رير 

 (.  19،ن:2006العربي الموحد،

إن العووورض السوووابر محاولوووة للتمهيووود لطووورل موضووووع بايوووة فوووي األهميوووة وهوووو ال ووويم 

المتبعة وللواقوع المعوا  االجتماعية السا دة في المجتمعات العربية والتي هي انعكاس للسياسات 

بمختلو أبعاده، ف د رصدت دراسة أجريت فوي المجتموع الكوويتي الوذ  هيمنوت الدولوة فيوه علوى 

كافووة النشوواطات االجتماعيووة واالقتصووادية، رصوودت انعكاسووات سوولبية لهووذه الهيمنووة، إذ أصووبحت 

ا قودرة الموال علوى األجيال الشابة ال تحمل داخلها إال نماذر سولوكية اسوتهالكية يوةتي فوي م ودمته

حل كل الع بات، وسهولة الحصول عليه، والنارة االستعال ية على الغير واالختالل في العالقوة 

مووابين العموول والجهوود والمووال، وحصووول الفوورد علووى مكاسووب اجتماعيووة واقتصووادية موون خووالل 

 (.107،ن:2004االستفادة من الخدمات التي ت دمها له الدولة )علي الطراح،

لحال ليس المجتمع الكويتي وحده مون يشوهد تفشوي وانتشوار ال ويم السولبية بوين وبطبيعة ا

توةاير الغوزو الا وافي "تيكد نتا ج دراسة د. إحسان محمد الحسون  أفراده خاصة الشباب منهم  إذ 
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مون بينهوا  ليبياا كانوتوالتي أجراها على شوباب اوالث دول عربيوة   "على سلوع الشباب العربي

فوي ف ودان الا وة بوالنفس، األنانيوة، مالوة تالمة يسولبانتشار ال يم ال، على ميرو  العراق إضافة إلى

بووووين الشووووباب )إحسووووان  حووووب الووووذات، التعووووالي، الغوووورور، التسوووورع، والتهووووور، واالتكاليووووة 

  (.186،ن:1998الحسن،

ومن الممكون أن نسوتدل علوى ابورز مالموت هوذه السولبيات لودى الشوباب فوي مجتمعنوا إذا 

مساهمتهم في العمل األهلي الشبابي ضومن المناموات األهليوة، الوذ  تتودنى فيوه نارنا إلى نسبة 

شواب  6500نسبة مشاركتهم بشكل كبير إذ يصل عدد الشباب المتطووعين فوي هوذا الجانوب إلوى 

حسب ما تشير نتا ج إحدى الدراسوات ) عوادل الطلحوي، العمول االهلوي الشوبابي فوي ليبيوا( ، فوي 

 1995( حسوووب تعوووداد  39 -15بوووي، فوووي  الف وووة العمريوووة مووون )حوووين يبلوووغ عووودد الشوووباب اللي

( شاب، مما يعني إن التطوع ك يموة اجتماعيوة بيور فاعلوة فوي المجتموع الليبوي، ل ود 1963159)

سب ت اإلشارة إلى أن التطوع يعد بعد من إبعاد رأس المال االجتماعي التي يعول عليها إلنتاجه، 

عنوووا للووووعي بةهميوووة ال طووواع األهلوووي واالنتمووواة إليوووه مجتم رإال أن واقوووع الحوووال يشوووير الفت وووا

 ومساندته،حتى نستطيع أن نجني امار ما يطرحه من نفع.    

وإذا أخووذنا بووالتعريو ال ا وول بووان رأس المووال االجتموواعي يشووير" إلووى اآلاووار البرانيووة 

(Externalityالتي تنشة عن تفاعل األفراد في ال طاع األهلي مع بعضهم بعضاً في جما ) عوات

أو هي ات أهلية بير حكومية بهدو إنتار سلع وخدمات عامة تكون بديلة لما ينتجه ال طاع العوام 

( ، فإننا ينبغي أن نعول علوى موا يمكون 22،ن:2006الن يب،فضل أو الخان أو مكمالً  لهما")

أن تفوورزه الهي ووات األهليووة موون رأس مووال اجتموواعي موون شووةنه أن يعموول علووى زيووادة رأس المووال 

شر   ورأس المال المواد  والمعوارو والت نيوة والكفواةة اإلنتاجيوة، ومون اوم يسوهم فوي عمليوة الب

 التنمية.

ولكل هذا جوانب سلبية بالغة األاور علوى رصويد مجتمعاتنوا مون رأس الموال االجتمواعي 

 (:7،ن:2004االاة عناصر ر يسية هي ) علي الطراح،الذ  يسهم في تشكيله 

  تنايم للجهود البشرية بغية تح يور بايوات محوددة بوالطرل بوصفه التنظيم االجتماعي

 .المالى

  ضمن هيكلية معينة.د الذ  يعكس وضع اإلفراالبناء االجتماعي 

  طاقات البشر وكفاةاتهم من ناحية وإتاحة الخيارات  الهادفة إلى إنماةالتنمية البشرية

والشوفافية، والمسوا لة  والفرن أمامهم بكول عودل وموضووعية، وعلوى قاعودة الحريوة والمسواواة

 واتخاذ ال رارات بالمشاركة الفعالة والمسيولة.
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هذه العناصر مجتمعة تةكد على دقة وحساسية مكوون رأس الموال االجتمواعي وخطوورة 

الدور الذ   يمكون ان يلعبوه فوي عمليوة التنميوة والنهووض بالمجتمعوات فوالتنايم االجتمواعي مون 

ل العالقات بين أفراد المجتموع مون خوالل ال ويم واألعوراو خالل ما ييديه من دور فعال في اتسا

والت اليد السوا دة، والبنواة االجتمواعي وموا ينطوو  عليوه مون انسوال، ناهيوع عون التنميوة البشورية 

كعملية جوهرية مشاركة في تحديد أهوم مكونوات رأس الموال االجتمواعي مون خوالل نجاحهوا فوي 

دورها على التنايم والبنواة االجتماعي،هوذه العناصور تح ير األهداو المنوط بها والتي تنعكس ب

مجتمعة تعكس م دار ما يتمتع به المجتمع من رأس موال اجتمواعي، فوربم الصوعوبة التوي يشوير 

إليها المهتمين بمحاولة قياس رأس المال االجتماعية كونه ال يتجسد واقعواً ماديواً ملمووس إال أننوا 

ته، ووفر ما ينتشر من قيم اجتماعية وعالقات بين أفراد نستطيع االستدالل عليه من خالل مكونا

 المجتمع.

بي ة اإلنسوان علوى سوبيل الماوال تسوهم بشوكل مباشور فوي صونع وتشوكيل تطلعاتوه  التوي ف

تشكل جزة من رأس المال االجتماعي، ففي بدايوة تكووين الواليوات المتحودة كانوت النسواة تشوكل 

ي أدتهوا المورأة ورفودت مون خاللهوا األسورة وكملوت رأس مال اجتماعي مهم في شكل األدوار الت

دور الرجل. إذ لعبت النساة دور هوام فوي البنواة االقتصواد  مون خوالل التطلوع إلوى فورن حيواة 

أفضل فشكلن رأس مال اجتماعي لمجتمع مست ر " إنهن كن يتطلعن إلى منزل ولويس إلوى عشوه 

مةوى للغريب حيث ال توجد فنادل فضال وإلى جيران وإلى كنيسة وإلى نوع من التعليم لابناة و

( ، ويشووكل هووذا الماووال 103،ن:1998عوون المسوواعدة فووي الموورض والنكبات")حسووين رشوووان،

صورة من صور رأس المال االجتماعي وفاعليته في تغيير الواقع المعا  وخلور فورن أفضول 

مجتمعنا كعنصور و دعم النمو االقتصاد ، كما يدفعنا لطرح تسايل حول مدى فاعلية المرأة في 

مكون لرأس المال االجتمواعي  وهنوا اعت ود إن اإلجابوة علوى هوذا السويال تورتبط بمبودأ مهوم مون 

والذ  يشير هنا إلى أن كل الناس  التموينمبادئ التنمية المستدامة التي سب ت اإلشارة إليها وهو 

ت التووي توجووه ينبغووي أن يكونوووا فووي وضووع يتوويت لهووم المشوواركة الكاملووة فووي ال وورارات واآلليووا

مصيرهم، ويجب أن تصاغ هذه ال ورارات واآلليوات فوي وجوودهم لتتويت لهوم خيوارات أوسوع فوي 

( ، فووةين الموورأة  42،ن:2008توجيووه مصوويرهم وفووتت مجوواالت عموول جديوودة )سوولطنة ابوووبكر،

وسياسووية  ةالليبيووة موون ذلووع  فبووالربم موون إن المجتمووع العربووي الليبووي شووهد تحوووالت اجتماعيوو

مي ة انعكست على المجتمع بشكل عام وعلى المرأة بشكل خان إال أن بعض ال يم واقتصادية ع

الت ليدية المورواة تحد من فاعلية مساهمة المرأة في المجتموع، وتحوول دون تمكينهوا ألخوذ زموام 

رأس المووال  تحاادي المبووادرة والمشوواركة بفاعليووة فووي العمليووة التنمويووة، األموور الووذ  يوودعو إلووى 

 ولة تغيير النارة الت ليدية للمرأة ودورها.االجتماعي ومحا
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ويرصد فرانسيس فوكوياما في كتابه التصدع العايم تناقن أسهم المجتمعات المت دمة  

من رأس الموال االجتمواعي علوى اعتبوار إن األرضوية الا افيوة وليسوت التنميوة  هوي التوي  لعبوت 

اعي في  أوربا ، وأمريكا ، واليابان دورا ر يسيا في تحديد مستوى االرت اة أو االنحطاط االجتم

وكوريا الجنوبية باعتبارهما أكار بلدين أسيويين تطورا ، إذ إن تفكع عناصرها أدى إلى ارتفاع 

معدالت الجريمة  واستهالع المخدرات واالنتحار والخصومات من جهة والى انخفاض مسوتوى 

ال االجتمواعي مت ودما فوي األهميوة الا ة بالميسسات الكبرى من جهوة اانيوة. لوذلع يبودو رأس المو

على االقتصاد والتكنولوجيا المتطورين خصوصا في المجتمعات التي تنمو  فيها النزعة الفردية 

، بوول إن االقتصوواديين أنفسووهم وضووعوا بوورامج كايوورة لدراسووة المشووكالت االجتماعيووة ومعالجتهووا 

 لعايم(. وخلر حالة من التعاون اإلنساني) فرانسيس فوكوياما، التصدع ا

وقد سب ت اإلشارة  إلى أن ال يم السلبية أخذت تةخذ سبيلها إلوى مجتمعاتنوا عبور الشوباب 

وهم الغد الواعد، مما يشير إلى ما يمكن أن يصحب ذلع مون هبووط فوي رأس الموال االجتمواعي 

خاصووة مووع انتشووار قوويم ف وودان الا ووة بووالنفس واألنانيووة التووي تعوود قوويم مضووادة لجوووهر رأس المووال 

 جتماعي.اال

فإن مجتمع تنتشر به السلبيات ومااهر التخلو، ليس بوسعه إن ابفل رأس  الختاموفي 

المال االجتمواعي إال اسوتدامة تنميوة التخلوو فورأس الموال االجتمواعي كموا يوذهب لل وول د.محمود 

( "بدونه ال تطور وال تنمية بل وال حياة مجديوة علوى هوذه 9،ن:2004الرميحي )علي الطراح،

 األرض"
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