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 رأس السال االجتساعي وتعزيز التشسية السدتدامة

 

 عالق فاطسة       سالسي دمحم 
 

 :السمخص

استحػذ مفيػم رأس السال االجتساعي ودوره في التشسية السدتجامة عمى اىتسام عالسي عمى كافة االصعجة، وعمى أساس أن رأس 
اء اجتساعي أو سياسي أو الفخدية باعتبار أن الفخد ىػ العشرخ السحخكة ألؼ ميجان سػ السال االجتساعي يعتسج عمى القجرات االجتساعية 

التشسية السدتجامة تتعمق بالسشطػر السدتقبمي لألنطسة الصبيعية باالقتخان مع التحجيات االجتساعية واالقترادية التي ف ،و بيئياقترادؼ أ
 ة التي تبحث في الخأس السال االجتساعي وتعديد التشسية السدتجامة تػاجييا البذخية، وعمى أساس ذلظ تع اختيار ىحه الػرق

رأس السال االجتساعي ىػ ركغ مغ أركان االستجامة االجتساعية وىحه االخيخة تعتبخ بعج مغ أبعاد التشسية السدتجامة وبذكل أعع 
أوال: التعخف عمى رأس السال االجتساعي  البحثية قةالػر  وتصخقتنؤكج رأس السال االجتساعي والتشسية السدتجامة يعدز كل مشيسا االخخ، 

)مغ حيث التعخيف، السرادر والسحجدات، القياس، والسؤشخات( وثانيا: التعخف عمى التشسية السدتجامة )مغ حيث التعخيف، ابعاد، 
 عمى قجرتو في يتسثل الحؼ الجور ىحاالستصمبات، والسؤشخات( وثالثا: دراسة دور الخأس السال االجتساعي الحؼ يعدز التشسية السدتجامة، و 

 االجتساعي السدتػػ  اإلنتاج، وعمى زيادة في االجتساعي السال رأس يديع لمتشسية االقترادؼ فعمى السدتػػ  التشسية، نجاعة مجػ تفديخ
 فيػ الدياسي السدتػػ  وعمىالعالقات االجتساعية والتزامغ فيسا بيشيع،  مغ خالل االجتساعية القزايا مغ الكثيخ حل في يديع لمتشسية

الثقة، وأما عمى السدتػػ البيئي يديع الخأس السال االجتساعي  بعج خاصة السجني السجتسع بسؤسدات األفخاد تخبط التي والرمة يعج الخابط
اليجف والتزامغ بيغ ألنو يجمب الجافع السجتسعي والذعػر ب كآلية لو أىسيتو السذكالت في فتخات األزمات والكػارث الصبيعية فيػ في حل

 أفخاد السجتسع مسا يديل استخاتيجيات سبل العير السدتجامة.

 رأس السال االجتساعي، التشسية السدتجامة، الذبكات االجتساعية، الثقة. الكمسات السفتاحية: 

  تسهيد: .1
األفخاد مع بعزيع البعس مغ خالل ان االندان في السجتسع ال يسكشو أن يعير بسعدل عغ باقي أفخاد السجتسع، وإنسا يتفاعل 

سات اإلدارية في الجرافي بيئة  االجتساعيالسال  رأسبسفيػم  االىتسام ازدادو  ،وىي ما يدسى بخأس السال االجتساعي عالقات اجتساعية،
والقيسة  ىػ أحج السػارد الشادرة االجتساعيالسال  رأسالسعخفي وألن  االقترادالرشاعي إلى  االقترادالتحػل مغ  الدشػات الحالية نتيجة

 السشطسات في بيئة التشافذ. أساسي لتعميل تسيد التي ال يسكغ الستاجخة بيا أو تبادليا بيغ السشطسات، فزال عغ أنو عامل
 يف يديسػن  الذبكة التي أعزاء عمييا يعتسج التي الصيبة والشيات والتعاون  الثقة في االجتساعي السال رأس يشعكذ ما وغالبا

 إلى وصػال األفخاد بيغ الستشاغع الشاجح والتفاىع االترال عسميات السفيػم ىحا وفق عمى وتتصػر مباشخ، غيخ أو مباشخ بذكل صشعيا
 .السجتسع ألبشاء األمان والخفاىية يحقق ما وىػ ،متكامل كشطام الػاحج السجتسع تفعيل ليتحقق السعخفة

 سيساوال ،السدتجامة لمتشسية والثقافي االجتساعي بالبعج االىتسام يطيخ بجأ التشسية، عسمية عمى اإلنداني البعج إضفاء مع أنو غيخ
 ىحا وفي الثالث، العالعسيسا وال ع،مداعجتي الجولة تدتصع لع عجيجة مجتسعية شخائح ساعجت السجتسع رحع مغ مؤسدات خمق جعالب ىحه أن

 السجتسعات، ومغ ىشا نصخح االشكالية التالية: تشسية عسمية في ميع كخديف االجتساعي السال رأس مفيػم ضيخ اإلشار
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 ال االجتساعي في تعزيز التشسية السدتدامة؟ما هو دور رأس الس

ولإلجابة عمى ىحا التداؤل تع تقديع الػرقة البحثية إلى ثالث نقاط وىي أوال التعخف عمى رأس السال االجتساعي ومؤشخاتو وكيفية 
ومتصمبات تكػيشيا ومؤشخاتيا، وفي السحػر الثالث تصخقشا إلى الجور التشسػؼ لخأس السال  عمى التشسية السدتجامةقياسو، وثانيا التعخف 

   االجتساعي، وتصخقشا ليحه الشقاط بالتفريل كسا يمي:

 : رأس السال االجتساعي .2
 رأس السال االجتساعي: مفهوم .2.1

كالعمػم االجتساعية واالقترادية استخجم مرصمح "رأس السال االجتساعي" عمى نصاق واسع في مجسػعة متشػعة مغ الشطع 
 ىانيفان كان االجتساعي السال رأس مرصمح استخجم مغ وأول (Justyna and Daniela, 2018, p.12)واإلدارة العامة، والدياسية،

، 2017، )أبػ الشرخ، ومجحت األمخيكية، الستحجة بالػاليات فخجيشيا غخب في الخيفية ارسلمسج الحكػمي وىػالسذخف 1916 العام في
حدغ الشية،  ..." عمى أنو االجتساعي رأس السال  والحؼ عخف سخكد السجتسعي لمسجارس الخيفية"ورقة دراسية بعشػان "الفي  (29ص

 Justyna andسخ الحيغ يذكمػن وحجة اجتساعية". )األفخاد واأل بيغ مجسػعة مغ والدمالة، والتعاشف الستبادل والجساع االجتساعي
Daniela, 2018, p.12) 

( الحؼ عّخف مفيػم رأس السال 1985الفخندي بييخ بػرديػ ) لعالع االجتساعا أوال مغ فبل رأس السال االجتساعي درس
لسؤسدية مغ العالقات امتيشة شبكة  السجسػعة بحكع امتالك ى الفخد أوالطاىخية التي تعػد عماالجتساعي بأنو "مجسػع السػارد الفعمية أو 

 أنو ػما رأس مال اجتساعّية عسم 1988عام كػلسان جيسدغ عالع االجتساع األمخيكي  ". عّخفواالعتخاف الستبادلةخف إلى حج ما مغ التع
 بيغ االجتساعية العالقات في يػجج وإنسا السادؼ الػاقع في وال األشخاص في يػجج ال فيػ - األخخػ  السال رأس صػر خالف عمى -

، 2017، )أبػ الشرخ، ومجحت .والسشافع السعمػمات عمى الحرػل وإمكان األفخاد بيغ فيسا والتػقعات االلتدامات مغ ويتذكل األفخاد
 (30ص

فػكػياما، فإن وجػد تعخيف آخخ لخأس السال االجتساعي يشتسي إلى فخانديذ فػكػياما. ووفقًا لخأس السال االجتساعي في 
. (Kitapci, 2017, p.582)مجسػعة معيشة مغ القيع أو السعاييخ غيخ الخسسية السذتخكة بيغ أعزاء مجسػعة تدسح بالتعاون فيسا بيشيا

لحؼ م وتحجيجا مغ خالل اشخوحتو )لعب البػليشغ مشفخدا( وا1995بػتشام  الكاتب االيصالي وتعخيف رأس السال االجتساعي الحؼ أدلى بو
واكج أن "رأس  أشار فيو إلى اندحاب األمخيكييغ مغ الفزاء االجتساعي العام، وتخاجع مذاركتيع االجتساعية والدياسية يذكل خصخا عمييع.

السال االجتساعي يذيخ إلى سسات التشطيع االجتساعي، مثل الثقة والسعاييخ والذبكات، التي يسكغ أن تحدغ كفاءة السجتسع عغ شخيق 
ومشح ذلظ الػقت حطي مفيػم رأس السال االجتساعي باىتسام عالسي، وتحػلت األبحاث والجراسات حػل جخاءات السشدقة"، تيديخ اإل

  (594، ص2007الكفاويغ،السفيػم وكيفية قياسو. )

رأس السال االجتساعي ىػ نتاج التفاعالت االجتساعية مع إمكانية السداىسة في الخفاه  م(1999فالظ وفيمباتخيظ ) تعخيف
أنو ب يتسثل رأس السال االجتساعي ببداشةو  (.Javier,2009, p 103) ،مجتسع مذتخك الغخضفي االجتساعي أو السجني أو االقترادؼ 

مجسػعة تدسح ليع بالتعاون مع بعزيع البعس. إذا جاء أعزاء مجسػعة مغ القيع أو السعاييخ غيخ الخسسية السذتخكة بيغ أعزاء 
 p.2014 ,176 السجسػعة إلى نتػقع أن اآلخخيغ سػف يترخفػن بذكل مػثػق وصادق، ثع أنيا سػف تأتي إلى الثقة بعزيا البعس. )

Holovko, ) 

االجتساعية التي تحكع التعاون بيغ أعزاء السجتسع رأس السال االجتساعي عمى أنو الذبكات االجتساعية، السعاييخ، والثقة   
لتسكيشيع مغ أداء بذكل جساعي وفعال لتحقيق السشافع الستبادلة. وتذسل العشاصخ التي تحجد رأس السال االجتساعي السجسػعة العزػية، 
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 نذصة والتعاون والسداىسة السالية الثقة في الكالم. )والثقة الستبادلة، والقيادة، والسعاممة بالسثل )تبادل اليجايا(، والسذاركة في الجساعية األ
Annet and others, 2007, p. 539) 

يعّخف رأس السال االجتساعي عمى أنو خرائز اجتساعية، مثل الذبكات االجتساعية، والسعاييخ والثقة االجتساعية، التي تعدز 
 ,Annet and others ) بذكل جساعي مغ أجل السشافع الستبادلة. التشديق والتعاون بيغ أفخاد السجتسع السحمي، وتسكيشيع مغ العسل

2007, p.540) 

يسكغ تعخيف رأس السال االجتساعي ببداشة عمى أنو وجػد بعس مجسػعة مغ القػاعج الخسسية أو القػاعج غيخ الخسسية السذتخكة 
تشتج في حج ذاتيا رأس السال االجتساعي، ألن القيع قج تكػن  بيغ أعزاء مجسػعة التي تدسح بالتعاون فيسا بيشيا. تقاسع القيع والسعاييخ ال

خاشئة مشيا السعاييخ التي تشتج رأس السال االجتساعي.....يجب أن تذسل جػىخيا فزائل مثل قػل الحقيقة ، واجتساع االلتدامات ، 
 (Steven and Marcel, 2004, p. 4والسعاممة بالسثل. )

 تحقيق في والثقة التعاون  ودور االجتساعية العالقات وفاعمية قيسة عمى يجل اجتساعي مرصمح ىػ خأس السال االجتساعيإذا ف
 مال رأس عام، فإن وبسفيػم، السختمفة جػانبو أىسية لتحجيج االجتساعية العمػم مغ العجيج في ويدتعسل السرصمح االقترادية، األىجاف

 أفخاد بيغ ما التعاون  خالل مغ تحقيقيا يسكغ التي مجسػع الفػائج مغ ويتكػن  االجتساعية، لمعالقات األساسية الخكيدة ىػ االجتساعي
 إنتاجية عمى ليا تأثيخ مذتخكة وعادات مجنية، مذاركة وشبكات اجتساعية شبكات مغ يتألف السال االجتساعي فخأس، ما مجتسع وجساعات
 (29 ص ،2017، )أبػ الشرخ، ومجحت .السجتسع

يسكغ اعتبار رأس السال االجتساعي مجسػعة فخعية مغ رأس السال البذخؼ. ألن رأس السال االجتساعي ىػ ممظ لمسجسػعات، و 
وليذ األفخاد، يسكغ أن تكػن السجسػعة ذات رأس السال االجتساعي صغيخة مثل صجيقيغ يذتخكان أو يتعاونان في مذخوع مذتخك، أو في 

ذكيل رأس السال االجتساعي حػل األسخة السقخبيغ واألقارب الحيغ تخبصيع عالقات قػية، وكحلظ مغ نفذ الػقت كأمة كاممة. ويسكغ ت
ضعف الخوابط مع الثقافات السختمفة. وأىع شخط لتكػيغ رأس السال االجتساعي ىػ وجػد شبكات اجتساعية. ويحكخ بػتشام أنو في األماكغ 

صػر األفخاد والذخكات واألحياء وحتى األمع مغ أن رأس السال االجتساعي لبمج ما سيتذكل التي تشسػ فييا الثقة والذبكات االجتساعية، سيت
( رأس السال االجتساعي بأنيا "السػارد جدءا ال يتجدأ مغ شبكة واحجة أو الجسعيات ... 2001ليغ ) ، في ىحه السخحمة وفقبيحه الصخيقة

سباشخة". وتذسل ىحه التعاريف نتائج الحرػل عمى السػارد، فزال عغ عسمية يسكغ الػصػل إلييا مغ خالل العالقات السباشخة وغيخ ال
 (Kitapci, 2017, p.583السذاركة والػصػل إلى السػارد االجتساعية مغ أجل الجخل الستػقع أو "العسل اليادف"  )

 رأس السال االجتساعي:وأبعاد مفهوم مرادر  .1.1
 (Justyna and Daniela, 2018, p.16الشحػ التالي: )فإن لخأس السال االجتساعي ثالثة أبعاد عمى 

 .شكل وىيكل شبكة العالقات ؛الذبكات االجتساعية -
اإلجخاءات واالستعجاد  ،نػعية العالقات، ودرجة الثقة مذبع في العالقات، وقجرتيا عمى التأثيخ عمى الشاس بالسثل؛الثقة والسعاممة  -

 .لمسخاشخة
 يتع تعديد العسل مغ خالل مخدون مذتخك مغ القػاعج والقيع. الجساعيأن التػاصل الفعال و  ؛السعاييخ والقيسة السذتخكة -

ريغ مباشخيغ لخأس السال يسكغ دمج مرادر رأس السال االجتساعي في نسػذج مفاىيسي واحج مغ شأنو أن تذسل مرجو 
باإلضافة إلى السؤسدات الخسسية والثقة ارتباشا وثيقا بخأس السال االجتساعي.  ،الذبكات االجتساعية واألعخاف االجتساعية االجتساعي؛

(Nataša, 2008, p.20) 

 ,Akçomak): السال االجتساعي عشاصخ ىامة لسفيػم "رأس السال االجتساعيويسكغ تحجيج ما ال يقل عغ أربعة مرادر لخأس 
2011, p.5) 
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 العالقات االجتساعية لمفخد يسكغ أن تمعب دورا ىاما دور في الحرػل عمى السخكد؛  -
 يسكغ أن يؤدؼ التحجيج مع مجسػعة ما إلى الشتائج اإليجابية؛  شعػر باالنتساء -
 التزامغ قج جعل األفخاد يدعػن إلى تحقيق رفاه السجتسع بجالً  مغ الفخد السرمحة الحاتية؛   -
 لإلنفاذ عغ تعديد السعمػمات الدابقة، والسعاييخ االجتساعية، والقجرة عمى الخصج في الذبكات االجتساعية.تشذأ الثقة القابمة   -

يتػاجج في رأس السال االجتساعي  كػن مغ مرادر مختمفة تعسل عمى تشسيةتومغ ىشا نخػ أن مرادر رأس السال االجتساعي ت
 مجتسعو إلى ومشتسي واعي جيل خمق في ىحه السشطسات األسخة التي ليا الجور كبيخومغ  جسيع أنحاء السجتسع وفي جسيع أنػاع السشطسات،

 كانت فإذا الرغخ مشح الفخد يكتدبو الحؼ الدمػك في القجوة ىي واألسخة ،ومخيح مقبػل عير الجسيع بسدتػػ  يتستع أن عمى يحخص وبمجه
 وزيادة صقل حيث السدتجامة مغ التشسية لسبادغ األول السعمع ىي فاألسخة كحلظ، سيكػنػن  أفخادىا فإن وبيئتو عمى محيصيا حخيرة األسخة
السجتسعات السحمية، الجيغ، السجرسة، لتمييا  (11، ص2011)الحدغ،  أنفدشا، عمى نحخص كسا آخخيغ عمى لمحخص واإلدراك الػعي

دور فيحه التشطيسات تبشي معاييخ الثقة، وتداعج الشاس عمى و  ع االجتساعي، السعصيات الجغخافيةالسجتسع السجني، الخوابط العخقية، الشػ 
 (525، ص 2014البقاء عمى اترال مع بعزيع البعس، كسا أنيا تقجم الجعع العاشفي والذخري.)حػالة والذػربجي، 

 (31ض ، 2017، )أبػ الشرخ، ومجحت :ىسا االجتساعي، السال لخأس مدتػييغ حجد :محددات رأس السال االجتساعي. 3.2

 السكانة رمػز مغ حتى أو القيع مغ أو العالقات االجتساعية مغ والجساعة الفخد يسمكو الحؼ الخصيج وىػ العزوي  االجتساعي السال رأس -
   .القائع االجتساعي التجرج نطام في معيغ مػقع تجعمو يحتل والتي والدمصة والقػة والييئة

 ىحا يػصف وال االجتساعي السال رأس الفخد مغ رصيج بيا يدتخجم التي الصخيقة وىػ الستحرك أو الستغير االجتساعي السال رأس -
 .لتحقيق أىجافيع الفاعمػن  يتبعيا التي الدمػك وباستخاتيجيات بالسسارسة لريق ىػ استخجام وإنسا سمبي، أو ايجابي بأنو االستخجام

 (32ص ، 2017، مجحت)أبػ الشرخ، و  :إلى االجتساعي السال رأس مدتػيات يقدع مغ ىشاك أيزا
 السجنية والحخيات القانػن  ونطام الحكػمة االجتساعي في السال رأس يتسثل وىشا الكمي السدتوى  عمى االجتساعي السال رأس -

 ...والدياسية
 التفاعالت تحكع التي والسعاييخ الذبكات االجتساعي في السال رأس يتسثل وىشا الجزئي السدتوى  عمى االجتساعي السال رأس  -

 ...والسجتسعات واألسخ األفخاد بيغ
يتأثخ رأس السال االجتساعي السجتسعي بالسحجدات عمى السدتػػ الجدئي )مثل الجخل والتعميع والرحة( ومحجدات السدتػػ الكمي 

السال االجتساعي )مثل عجم السداواة في الجخل والتساسظ الػششي(. السدتػػ الجدئي ويبجو أن السحجدات أكثخ تأثيخا عمى جسيع أبعاد رأس 
السجتسعي. وعمى وجو التحجيج، فإن الػضع االجتساعي واالقترادؼ لألفخاد )أؼ الجخل والتعميع( ىػ أىع محجد اّترال مغ مجتسعة رأس 

ة مال اجتساعّية فيسا يتعمق بخأس السال االجتساعي الييكمي، وعجد أعزاء السشطسة، االجتساعية السذاركة، والعسل التصػعي، والسذارك
 ( Jingyue and Nan, 2019, p.3السجنية ىي مؤشخات معتسجة مذتخكة. )

 خاللو مغ تتحقق أن يسكغ التي السدايا مغ مجسػعة االجتساعي السال رأس دارسي مغ العجيج الحع :االجتساعي السال رأس أهسية. 4.2
  :باآلتي تمخيريا يسكغ والتي

 في التشطيخ حػل والتعاون  الحػار قشػات تحح بفدسوت .الستبادلة الثقة أواصخ تجعيع مع االجتساعي، التفكظ مغ لمحج ميسة وسيمة يعج  -
 .لمسجتسع والسفيجة السذتخكة واالقترادية االجتساعية، السػضػعات

 الستبادل، الجعع وتػقعات والثقة السبادرة، روح مغ السؤسدة في العامميغ بيغ الستػاججة العالقات سسات عبخ اإلنتاجية الكمف مغ يقمل  -
 وتجفق السذتخكة، السػجػدات الستغالل التعاوني التخصيط خالل مغ بفعالية، البقاء عمى تداعج إذ الحاجة، عشج مفيجة تكػن  أن يسكغ التي

 .خسسيةوغيخ ال الخسسية العسل شبكة خالل مغ السعخفة
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 والسشافدة، األسػاق تقمبات وجو في السعشػية الخوح وارتفاع االستقخار إلى يؤدؼ مسا بالسؤسدة الجاخمي والتساسظ التخابط مغ نػع تػفيخ  -
 جساعي بذكل السذاكل حل مغ االجتساعي السال لخأس يسكغ وبالتالي .الخاص الرالح عمى العام الرالح تغميب عمى يعسل وىحا

 .ومػضػعي

 تػسيع وبالتالي .االجتساعية الػحجات في أو سػعةلسجا ضسغ البذخؼ  السال رأس تصػيخ في ميع دور االجتساعي السال رأس يمعب  -
 الفاعمة. العالقة إيجاد أؼ االبتكار، إلى يؤدؼ مسا والرخاعات، الشفدية، الزغػط مغ التخمز عبخ لمعامميغ، اإلدراكية اآلفاق

 أن إلى أشارت الستخاكسة واألدلة الفخد، لحياة السحدشة والديكػلػجية البيػلػجية، العسميات تحديغ إلى االجتساعي السال رأس يؤدؼ  -
 السال رأس يؤدؼ أن يسكغ كسا .السدمشة واألمخاض اإلصابات مغ التخمز عمى عالية قجرة ليع العالي االجتساعي السال رأس ذوؼ  األفخاد

 .السؤسدات في العامميغ تسكيغ عسمية ضيػر إلى السختفع االجتساعي

 يعج السؤسدة في السختمفة اإلدارية السدتػيات بيغ الثقة وجػد إذ العالي، األداء صيغة لتحقيق مداعج عامل االجتساعي السال رأس إن  -
 العالي االرتباط تخسيخ عمى تعتسج التي تمظ مثل العامميغ لجػ الػالء روح تصػيخ إلى اليادفة اإلدارية السسارسات تبشي في رئيديا عامال

 .والثقة والتعاون  األلفة بسعاييخ

 .الجػىخية االجتساعي السال رأس عشاصخ أحج باعتبارىا الثقة عمى التخكيد عبخ عالية، تشافدية ميدة السؤسدة تستمظ أن يسكغ -

 تأثيخ لو فيػ وبالتاليالخارجية،  والعالقات السؤسدة، أعزاء بيغ الجاخمية العالقات عبخ السعخفة، قاعجة االجتساعي السال رأس يصػر  -
 الحكػمات. أداء في ميع

 وبالتالي السعخفية السػارد تػزيع وتحديغ األعسال مجال في واالنتيازية الغر مغ تحج التي األخالقية الرفات مغ والسعمػمات الثقة إن  -
 مدتػيات مغ مدتػػ  أدنى االجتساعي السال رأس يحقق أن يسكغ وبالتالي .السخاشخ تشصػؼ  التي االبتكار عسميات في التعاون  إمكانية

 (118 ، ص2015الخبيعاوؼ وعباس، ) .والجخيسة االنحخاف

 .السذتخكة واألىجاف واألشخ الفاعمة العسل وشبكات سخةلخاا الثقة مغ عالية مدتػيات إلى السشدػبة لمسعخفة أفزل مذاركة -

 .وشخكائيا وزبائشيا السشطسة بيغ السشطسة، أو داخل كان سػاء التعاون  وروح لمثقة العالي السدتػػ  مغ تتحقق التي لمرفقات أقل ةكمفت -

 .لجييع القيسة التشطيسية السعخفة والسحافطة عمى واستخجاميع العامميغ وتجريب التغيخ كمف مغ يقمل بجوره وىحا تقمبًا، أقل دوران معجالت  -

 (Cohen & Prusak,2001, p.10) .لمسػضػع السذتخك الفيع مغ متأتية مدتقخة قخارات اتخاذ -

 قياس الرأس السال االجتساعي:  .5.2

( F. Fukuyama  ،1999ف. فػكػياما )مغ خالل لسال االجتساعي عمى السدتػػ الكمي جخت السحاوالت األولى لتقييع رأس ا 
سجسػعات التي تعسل عجد الالشيج ىحا يػفخ  ، الشيج أول:ثالث خاص بونيج م قج ثعنيجيغ رئيدييغ لتقييع رأس السال االجتساعي خرز 

في استحالة تحجيج عجد السجسػعات )التي تذسل اآلن السجسػعات  ويجج صعػبة  في ىحا السجتسع والعزػية في ىحه السجسػعات
ويشصػؼ الشيج  ػعية العالقات داخل ىحه السجسػعات،السذاركة في السشاقذات والجردشات عمى اإلنتخنت، وما إلى ذلظ( وفي تحميل ن

تحجيج الفخق في تقييع الدػق قبل وبعج  :الثالثة شيجالو نات الجراسة االستقرائية لمثقة والسجتسع السجني، عمى استخجام مدتػػ بيا :الثاني
وغيخ الخسسية التػجيو  استخجام دراسة استقرائية عسق البيانات لمدكان الحيغ شاركػا في الذبكات الخسسيةمغ خالل  عسميات االستحػاذ

 السدتيجف.

 (  Nemashkalo, Jan 2015, p.21)معاييخ التقييع التالية:  رأس السال االجتساعي في األسخةع تػفخ أساليب تقيي وكسا
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 الػجػد الفعمي لكال الػالجيغ في األسخة؛   -
 نػعية ومقجار االىتسام الحؼ يػليو الكبار لألشفال. -

يأخح في االعتبار الصبيعة غيخ فإن تقييع وتحميل رأس السال االجتساعي ضخوريان الستخجام األدوات التي تدسح لو بأن 
. خأس السال االجتساعي بذكل مػضػعي ودقيق، والصخيقة الػحيجة لتكػيغ فكخة كسية عشو ىي اعتساد أسمػب استصالعات الخأؼالسمسػسة لم

 (150، ص 2015)حسج، 
 مؤشرات رأس السال االجتساعي: .6.2

 :يسكغ الشطخ إلى الخأس السال االجتساعي مغ جانبيغ

 بالشطخ إلى رأس السال االجتساعي مغ السدتػػ الجدئي إلى الكمي. مدتػػ التحميل السدتخجم  -
 تػسيع نصاق رأس السال االجتساعي لمسطاىخ الييكمية إلى السعخفية.ب بحث مطاىخ رأس السال االجتساعي -

ويشعكذ رأس السال  ،مجتسع معيغألفخاد، األسخ السعيذية أو السجتسعات السحمية في مختمف ا عسػديةوتذسل السدتػيات ال
مقػاعج والقيع لالتفاعالت التي تحجث في الذبكات االجتساعية في بعس السجتسعات السحمية سػف تزسغ االمتثال عمى  االجتساعي االفقي

خ سمبي عمى السجتسع فقط قادرة عمى إعصاء الشتائج إيجابية ولكغ أيزا تأثي تليد اجتساعيةإنذاء شبكة و الستبادلة  االندانية والسعاييخ
األفقية ولكغ أيزا يتزسغ  مغ العالقاتشصػؼ عمى مجسػعة واسعة يرأس السال االجتساعي عمى السدتػػ الستػسط ليذ فقط و ، ككل

العالقة العسػدية ىي صاحب الدمصة/الدمصة عالية نتيجة لميياكل االجتساعية في و  ،اترال عسػدؼ داخل السجسػعات أو بيغ السجسػعات
 (.1990قجم مغ قبل كػلسان ) الحؼ تتػافق شخيقة العخض ىحه مع تعخيف رأس السال االجتساعي ،اتمجسػع

تذكل تدسح بالدياسية التي و االجتساعية والبيئية  االجتساعية تغصي البشيةعمى السدتػػ الكمي، رأس السال االجتساعي الخوابط 
ة( والسشطسات يل األولية لمعالقات بيغ السؤسدات الخسسية )الحكػميذك الحؼويشطخ إلى رأس السال االجتساعي  ،االجتساعيةالقاعجة الشامية 

 ( Badan Pusat Statistic, 2014, p.9)(. ةسجنيوالوالحخية الدياسية  ،والقزاء ،القػانيغو ة، الدياسغيخ الحكػمية والحػكسة )

 ,Badan Pusat Statistic, 2014االستخجامات االجتساعية لخسدة مؤشخات تع تحجيجىا عمى الشحػ كسا يمي: ) بخيصانياترف 
p.18) 

 السذاركة االجتساعية؛  -
 الذبكات االجتساعية والجعع االجتساعي؛ -
 مػاقف الثقة والتدامح؛  -
 السذاركة السجنية؛   -
 .آراء إيجابية بذأن البيئة -

 كشجا مجدتخت وفي الػقت نفدوفي رأس السال االجتساعي،  فقطالستحجة السؤشخات األربعة األولى  أستخاليا والسسمكةتدتخجم و 
 (Badan Pusat Statistic, 2014, p18خسدة مؤشخات وىي: )

 السذاركة االجتساعية وااللتدام االجتساعي؛  -
 مدتػػ التسكيغ؛  -
  ي؛اإلدراك السجتسع -
 والجعع التفاعل االجتساعي؛  الذبكات االجتساعية -
 .مػاقف التساسظ االجتساعي والثقة -

 (11، ص 2008وىشاك مغ يخػ قياس رأس السال االجتساعي مغ خالل مؤشخات عجة مشيا: )حسيذ، 
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 العزػية في الجسعيات واالنزسام إلى الذبكات االجتساعية. -
 مداعجة اآلخخيغ. الثقة وااللتدام بالسعاييخ الستسثمة في التعاون والتزامغ وحب -
 الجافع لمعسل الجساعي حيث يتصمب تقجيع العجيج مغ الخجمات لمقيام بعسل جساعي بػاسصة مجسػعة مغ االفخاد.  -

ويعتبخ أن  حتى اآلن دوليا،مػحجا  يكػن  السال االجتساعي لع االختالفات والتعاريف في الرظ الستغيخات السدتخجمة في رأس
ويسكغ أن تكػن ىحه السػارد مختبصة ارتباشا وثيقا بذبكة دائسة تذكميا  ،رأس السال االجتساعي ىػ مجسػعة مغ السػارد الفعمية أو السحتسمة

 مسيدة بكل شخز، ويسكغ التسييد بيغ ىحه السؤشخات كسا يمي:  ػن وأن تكعالقات مؤسدية 

سعخفي القيع والسػاقف والسعاييخ والسعتقجات، فزال عغ ترػرات الجعع والسعاممة ويذسل البعج ال )االدراكي( مؤشر السعرفي -
 (Yikun, and others, 2018, p.3بالسثل، والسذاركة والثقة بيغ أعزاء محجدة  )

والسذاركة ىػ يذيخ إلى األجداء الخارجية السمحػضة مغ السشطسات االجتساعية، بسا في ذلظ شبكة السجتسع و  :السؤشر الهيكمي -
 السجتسعية، وكيفية اتخاد القخارات والييكل التشطيسي لمجساعة.

  في تذكيل شبكات اجتساعية.ويذسل مجػ الػعي بأىسية السذاركة الفخدية والسجتسعية والسؤسدية : مؤشر السذاركة -
يقػل البشظ الجولي: "إن تدايج يكػن وىػ أساس التساسظ االجتساعي، حيث لقياس مجػ العسل السذتخك يسكغ أن  :مؤشر التساسك -

األدلة يطيخ أن التساسظ االجتساعي أمخ بالغ األىسية لمسجتسعات لتحقيق االزدىار االقترادؼ والتشسية لتكػن مدتجامة. " 
(Groot, and others, 2007, p.2) 

سكغ مالحطة رأس السال ونحغ نقػل إنو ال يبعس عشاصخ رأس السال االجتساعي،  وتسيل ىحه السؤشخات إلى التأثيخ عمى
 تجمى في مجسػعة مغ الستغيخات. حا السفيػم عمى أنو بشاء كامغ، وييشبغي التعامل مع ىمباشخة بل االجتساعي 

 التشسية السدتدامة: .3
  تعريف التشسية السدتدامة: .2.1

التشسية التي تيجف لتمبية احتياجات األجيال الحالية دون السداس  "قجمت المجشة العالسية لمبيئة والتشسية بان التشسية السدتجامة ىي
 بأنيا أيزا ف التشسية السدتجامةتعخ ( و Gheres and Savoiu, 2010, p37) "عمى تمبية احتياجاتيع الخاصة. بفخص األجيال السقبمة

ة في االعتبار والدكغ لمخضا االجتساعي والبيئي السداوا  الجيل واألجيال السقبمة عمى قجر مغ ليحا التشسية أو السسارسات التي تػفخ
 (Magnus and John, 2009, p.3) قجرة السخدونات الصبيعية الستاحة.بسواالقترادؼ 

متشسية السدتجامة تعشي تشطيع شؤونشا بحيث يدتسخ اقترادنا في السشافدة بشجاح في األسػاق العالسية ويعصي فخص وتعخيف آخخ ل
ػن إلييا، حياتشا االجتساعية واألسخية ىػ الػفاء، ونػعية حياتشا تختفع عسػما، كل ذلظ مع حساية وتعديد نػعية العسل لجسيع الحيغ يدع

  ( ,Development CouncilSustainable http://hdl.handle.net/2262/71826, 2007البيئة الصبيعية. )

 :مكػنات خسذ مغ وتتكػن  األبعاد متعجدة عسمية بأنيا والعذخيغ الحادؼ القخن  في السدتجامة التشسية الجولي البشظ عخف كسا
 (420، ص 2006)الخػاجة، 

 .السالئع االقترادؼ والتخصيط الدميسة السالية اإلدارة في ويتسثل :الشقدي السال رأس -

 .الصاقة تػليج ومحصات والسػانئ كالصخق  الثابتة واألصػل التحتية البشية في متسثال :السادي السال رأس -

 خادفلأل مقبػلة وتكػيغ تعميع ومدتػيات جيجة صحة فيتزسغ :البذري  السال رأس -

 .العالقات ىحه شبيعة تحجد التي والعالقات السؤسدات وكحلظبو ميارات وقجرات األفخاد  فيقرج :االجتساعي السال رأس -

 .السشاضخ وجسال اليػاء كجػدة الصبيعية والخجمات الصبيعية السػارد قاعجة في مسثال :الطبيعي السال رأس -
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 أبعاد التشسية السدتدامة: .1.1

كسا يتع االعتخاف باألبعاد الثالثة بذكل عام كخط القاع الثالثي الشاس،  ،ة؛ اجتساعّية، اقترادّية وبيئّيةوىشاك ثالثة أبعاد لمتشسية السدتجام
ويتيح تحقيق التػازن اإلدماج االجتساعي  ػازن بيغ األبعاد الثالثة جسيعيا،تحقيق الت يجب ومغ أجل تحقيق االستجامة ،الخبح والكػكب

قج أوجج ذلظ تػازنا غيخ ومغ بيغ األبعاد الثالثة  (Teodorescu, 2011, p.169) ،وحساية البيئة عمى السجػ الصػيل والشسػ االقترادؼ
 (Josefin, 2018, p.5الستقجم. )والشسػ متكافئ بيغ السرالح في التشسية مسا يبصئ عسمية السجتسع السدتجام 

األساسية التالية: مغ أجل تحجيج السعاييخ التشسية السدتجامة التخكيد عمى الستصمبات  متطمبات التشسية السدتدامة: .3.3
(Артюшок, 2016, p.60) 

 .اإلقميسي وتقديع العسل عمى الرعيج الجولي والتعاون ػسع، بالحفاظ عمى التبادل ي متذغيمووضع قجرة االقتراد عمى العسل  -
 ضسان نػعية الحياة الالزمة الدكان ودعسيع السدتسخ.  -
 .استجامة الشطام السالي -
 تمبي احتياجاتيا مغ الصبيعة تمقاء الػقػد والسػاد الخام وغيخىا مغ السػاد االستخاتيجية.  -
ستقخار الالستقالل العمسي والتقشي ودعع ا، ضسان بشية رشيجة االقتراد، ودعع السذاركة التقجمية عمى االستفادة مغ العمػم السكثفة -

  .السشصقة
  .جيالبية األخالقية لألد. وتشفيح العسل السدتسخ في مجال التخ تييئة الطخوف االقترادية لـتجخيع االقترا -

 (Magnus and John, 2009, p.3) فيي أداة لتفعيل االستجامة وتقجيع عجد مغ السدايا السختمفة: مؤشرات التشسية السدتدامة:. 4.3

 تحقيق سياسات أكثخ فعالية في القصاعيغ العام والخاص؛  -
 قياس التقجم السحخز نحػ تحقيق األىجاف السعمشة لدياسات التشسية الخاصة؛ -
 أو االجتساعي أو البيئي. الزخر االقترادؼدق ناقػس الخصخ في الػقت السشاسب لسشع  -
 تحفيد الشقاش والتػاصل والسذاركة وتخكيد االىتسام عمى التشسية السدتجامة.  -

 وىحه والسؤسداتية البيئية االجتساعية، االقترادية، الستغيخات بيغ التفاعل تذخز أن يجب السدتجامة التشسية مؤشخات إنو 
 ايمي:فيس تتمخز السؤشخات
 ومغ الصبيعية، السػارد عمى الستبعة االقترادية الدياسات تأثيخ السدتجامة االقترادية السؤشخات تعكذ :االقترادية السؤشرات. 2.4.1

 (Артюшок, 2016, p.61) :السؤشخات ىحه أىع

 االستثسار، وما إلى ذلظ؛اد وصشاعات معيشة، وحرز التقجم في مؤشخات حجع ووتيخة اإلنتاج الرشاعي، الييكل اإلقميسي لالقتر -
 حالة السػارد الصبيعية واإلنتاج اإلمكانات العمسية والتقشية لمسشصقة؛ -
 العسمة الػششية، وما إلى ذلظ(؛و معجل التزخع، عجد ميدانية الجولة، )العػامل الجاخمية قجرة اآللية االقترادية لمتكيف مع تغييخ  -
 لسالية لمسيدانية ونطع االئتسان.حالة ا -

 والتجريب، العام والػعي التعميع معجل ،الجيسغخافية الجيشاميكيةالفقخ،  مكافحة أىسيا مؤشخات عجة تتزسغ ة:االجتساعي السؤشرات. 1.4.1
، 2014)شيمي،  البذخية التشسية مؤشخ ع،الجخائ مغ السػاششيغ وحساية االجتساعي واألمغ الدكغ مؤشخ وتعديدىا، اإلندان صحة حساية
 (Артюшок, 2016, p.61)وتػفيخ السجسػعات الخئيدية مغ الفػائج والخجمات السادية، والعسخ الستػقع. ومعجل البصالة ( 74ص 

الشيػض بالدراعة و  سػارد السياه العحبة وامتجاداتيا،حساية نػعية الأىسيا مغ مؤشخات عجة بجورىا ىي تتزسغ البيئية: السؤشرات. 1.4.1
 (74، ص 2014)شيمي،  .وتمػث السحيط مكافحة إزالة الغابات والترحخ، والتشسية الخيفية السدتجامة

والسػارد الصبيعية وذلظ بالتحػل لتكشػلػجيا أنطف : تعشي التشسية السدتجامة ىشا الحج مغ استيالك الصاقة التكشولوجية السؤشرات. 4.4.1
 Cathy) خاصة في البمجان الشامية التي عادة ما تدتخجم تكشػلػجيا أقل كفاءة وأكثخ تمػث ندبيا مغ تمظ السدتخجمة في الجول الرشاعية
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and Robin, 2007, p.4 )  يسكغ مخكبة مؤشخات عمى تعتسج السدتجامة التشسية لخجمة تػضف التي التكشػلػجية اإلمكانيات قياس إنو 
 في معيشة زمشية فتخات خالل الستبعة الدياسات نجاح مجػ وتحجيج التكشػلػجية، السقجرة حيث مغ العالع دول بيغ السقارنات عقج خالليا مغ

 الرشاعي القصاع تشافدية مؤشخ :ىسا رئيديغ مؤشخيغ 2006 عام الستحجة األمع بخنامج لخز التكشػلػجية، اإلمكانيات وتصػيخ تحديغ
 .اإلجسالي القػمي الشاتج مغ مئػية كشدبة األخيخ ىحا عمى واإلنفاق والتصػيخ البحث مؤشخات ىشاك أن كسا التكشػلػجي، اإلنجاز ومؤشخ

 (75، ص 2014)شيمي، 
 التي بالسدتػيات عشيا التعبيخ يسكغ والتي الخاشج، الحكع قياس بسؤشخات الستعمقة السؤشخات تمظ ىي :الدياسية السؤشرات. 3.4.1
 حخية الفداد، محاربة الدياسي، ستقخاراال القانػن، سيادة السداءلة، السذاركة، الذفافية، درجة :في الستسثمة وآلياتو مبادئو ليا وصمت

 (75، ص 2014)شيمي،  .اإلندان بحقػق  والعشاية القزائية الدمصة ستقالليةا الالمخكدية، اإلعالم،
 التشسوي لرأس السال االجتساعي:ر دو ال .4

  :جتساعياالشسو ال.2.4
 خمف يقف اجتساعًيا رصيًجا االجتساعي السال في رأس األول رأػ وبػتشام إذ كػلسان رؤية رأس السال االجتساعي بأعسال ارتبصت

 والقيع والتػقعات، وقشػات االترال،الػاجبات،  مغ يتكػن  بػصفو االجتساعي لمبشاء مثالية نطخة عقالنيةويتبشى   االجتساعي الفعل
 االجتساعي التشطيع داخل رصيًجا تّسثل التي الدسات أو تحجيج الخرائز خالل مغ االجتساعي السال رأس إلى الثاني ونطخ والسعاييخ،

 السكػنات أو الخرائز ىحهمغ  اإليجابية الجػانب امتالك أن وىي أساسية، فكخة تأكيجه مع والسعاييخ، والذبكات االجتساعية، الثقة، مثل
 السال رأس بيغ العالقة تبجأ ىشا السختمفة، ومغ االجتساعية األفعال بيغ ويديل التشديق أفزل، نحػ عمى وضائفو تأدية مغ السجتسع يسكغ

 مغ الثقة عالية درجة عمى فاعميغ إلى بحاجة فيي اجتساعية، شخوط ليا التشسية بأن افتخاض راسخ فثسة التشسية، وبيغ االجتساعي
 شبكات خمق عمى وقجرتيع البعس، بعزيع وجػد الفاعميغ األفخاد إدراك وإلى الحجاثية، والسعاييخ القيع مغ مجسػعة وإلى والذفافية،
 (153، ص2015)حسج،  .واحج ىجف أجل مغ مًعا والعير أىجافيع حػائجيع وتحقيق لقزاء اجتساعية

%مغ سكان العالع مغ الستػقع أن يعير في 65حػالي  السدتجامة بػصفيا أولػيةالتشسية وقج اعتخفت معطع البمجان اآلن ب
قة جغخافية معيشة ومكان كسجتسع إقميسي، السجتسع ىػ مكان لمحياة االجتساعية لمشاس في مشصم 2025السشاشق الحزخية بحمػل عام 

ػ أيزا مكان الحاجة إلى السزي قجما في بشاء القجرات وفي الػقت نفدو، كسداحة اجتساعية لتمبية احتياجات الدكان، بل ى لالنتساء،
تع  لمشاستحديغ مدتػيات السعيذة ب الخصػة أولى أن يجيخ السجتسعة بشاء مدتجامةو  التعميسية،لتحقيق التشسية الرحية و  ة، وىكحاالسجتسعي

ع االستجامة االجتساعية ىي جدء ميو ساعي، مغ السشطػر االجت تحديغ متصمبات السشصقة الدكشية بذكل مدتسخ، نسط الحياة غيخ السادؼ
عمى العسميات التي تعدز الخفاه، وغالبا ما يتع إىساليا في الشقاش االستجامة.  االستجامة االجتساعية تشصػؼ مغ التشسية الحزخية السدتجامة، 

رضا الدكان عغ الحياة امة السجتسعية، ة في تعديد االستجفعال اإلدراك الشفدي والخضا عغ الحياة مغ الدكان ىي أيزا ذات أىسية كبيخ 
ىػ أكثخ التجابيخ مباشخة وفعالية مغ نػعية حياة الدكان. دراسة رضا الدكان عغ الحياة يؤدؼ إلى مديج مغ تحديغ نػعية حياة الدكان، 

 (Yikun, and others, 2018, p.2مسا يؤدؼ إلى التشسية السدتجامة لمجساعة. )
وىحا يعشي أن التخابط القػؼ ورأس السال  .لسجتسعية عمى تقجيع الخجمات االجتساعية أمخ حاسعقجرة السؤسدات االجتساعية ا

ن وجػد السديج مغ الخوابط بيغ رأس السال إاء قج يعسل كذبكة أمان ىذة لمغاية، االجتساعي الحؼ تسمكو الفئات األكثخ ضعًفا والفقخ 
 ,Keshay, and Issahaku, 2014) .أمخ أكثخ أىسية لتحديغ البيئة االقتراديةاالجتساعي )الخوابط مع الدمصات الحكػمية السحمية( 

p.7) 

  :الشسو االقترادي.1.4

وفي األدب االقترادؼ عمى رأس السال االجتساعي، رأس السال االجتساعي يتع إنتاجو مغ خالل عسل السديج مغ الشاس، يتخاكع 
 ( ,p.1752014 Holovko ,والجيػد( وتشتج تيار مدتسخ مغ الفػائج. )مغ خالل استخجامو، لجيو تكمفة )نطخا لمػقت 
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الشاتج ، و األعسال التجارية والتعميع السدتسخ لمحرػل عمى عسل، فتح فخص الدكان تديج سػفبديادة الشاتج السحمي اإلجسالي 
جسيع الدمع والخجمات  السحمي اإلجسالي حدب القيسةيتع حداب الشاتج و  لخفاىية السجتسع، كأحج السؤشخات دائسايدتخجم السحمي اإلجسالي 

الػقت الحؼ قزتو  األسخ السعيذية غيخ االقترادية، مثل الشاتج السحمي اإلجسالي ال يغصي حجع مغ قبل بمج في فتخة معيشة. السرشعة
 (Badan Pusat Statistic, 2014, p.8) ازل.السشب ابي يقام ختمف أنذصة الحفاظ عمى الصبيعة التيمو  وتعميسيعلتخبية األشفال  األم

القجرات االجتساعية  العالقات االجتساعية بيغ البذخ ومغ رأس السال االجتساعي يعتسج عمى يتع تذكيل رأس السال االجتساعي مغ
لألفخاد  االجتساعي رأس السالقجرات فخاد لجييع نفذ الجور مع تشسية لأل وشجد عمى أن "القجرات االجتساعية" (1987الفخدية. اإلثشيغ )

ويعتبخ الصقا  ألن رأس السال االجتساعي غالبًا ما يكػن  التي تعسل مغ خالل الذبكات االجتساعية. ىحا تذكيل رأس السال االجتساعيب
 (Badan Pusat Statistic, 2014, p.9) .العسل بفعالية وكفاءةب تشسية رأس السالل

السال االجتساعي ألنو يجمب الجافع السجتسعي والذعػر باليجف واالتجاه والتزامغ بيغ أفخاد ال يتع تجاىل دور رأس بيئي: الشسو . ال1.4
يجب أن تتزسغ استخاتيجيات سبل السعيذة السدتجامة في  ة،كالت في فتخات األزمات والكػارث اليامذيالسجتسع مسا يديل حل السذ

تربح أىسية  وواجبات الخعاية والػقاية، الة االجتساعية واإلنراف بيغ األجيالوالعج ةالسدتقخ  ةقزايا التشسية البذخية والشطام اإليكػلػجي
إن وقػع الكػارث الصبيعية ثل الدالزل واالنفجارات البخكانية، و استخاتيجيات سبل العير السدتجامة واضحة في حاالت الكػارث الصبيعية م

عامل مع مثل قج ال تكػن الجيػد الفخدية وحجىا كافية لمت غ أىجاف التشسية السدتجامة األخخػ، يحػل السػارد الذحيحة والػقت والجيػد ع
 Yikun, and) االستجابات داخل وعبخ مجسػعات مغ الخرائز الستذابية قج ال تؤدؼ إلى الشتائج السخجػة.ىحه األحجاث الستصخفة، و 

others, 2018, p.2) 
 الخاتسة: .3

رأس السال االجتساعي أحج مػاد التشطيع االجتساعي ومرجرا كامشًا لمقيسة يسكغ العسل عمى تقػيتو وتجعيسو إن يسكغ القػل 
وتحػيمو إلى أىجاف استخاتيجية مثسخة، ففي وقت قخيب كانت الشطخيات االقترادية التي تزع معاييخ تقجم وتخمف السجتسعات البذخية 

ة، وكانت التشسية ليا معاييخ مادية بحتة مثل متػسط الجخل الفخدؼ، السدتجامسمية التشسية تتجاىل الدياق االجتساعي الحؼ تجخؼ فيو ع
، يواستجامة الديادة الدشػية في الشاتج القػمي اإلجسالي، إضافة إلى قجرة الجولة عمى تػسيع إنتاجيا بسعجالت أسخع مغ معجل الشسػ الدكان

غيخ أنو مع إضفاء البعج اإلنداني عمى عسمية التشسية، بجأ يطيخ تشامي االىتسام باألبعاد  واستعسال السػارد السائية والصاقة واستسخارىا،
 إلى الشتائج التالية: الجراسة تػصلسدتجامة مغ خالل راس السال االجتساعي و االجتساعية والثقافية لمتشسية ال

االجتساعية التي يكػنيا االفخاد لتحقيق أىجافيع وما ان معطع التعخيفات الدابقة التفت عمى أن الذبكات االجتساعية والعالقات  -
السداواة( تسثل جػىخ رأس السال االجتساعي وأبعاده  -احتخام اآلخخيغ -مذاركة -ثقة -تعاون  -تتزسشو مغ )عسل جساعي

 األساسية.
 الخأس السال االجتساعي يشذأ وبعير ويددىخ في العالقات. -
 قيق الشجاح أو اإلخفاق عمى السدتػييغ الفخدؼ والجساعي.رأس السال االجتساعي عامال حاسسا في تح -
 يسكغ لخأس السال االجتساعي أن ييدخ العسل الجساعي ويعدز التشسية االقترادية عغ شخيق زيادة الػعي االجتساعي،  -
والجساعة  إن وجػد رأس السال االجتساعي ضخورؼ في أؼ مجتسع مغ السجتسعات مغ أجل تحقيق التشسية بسا يعػد عمى الفخد -

والسجتسع ككل ويجعل تحقيق األىجاف أمخا مسكشا وتتزح أىسية رأس السال االجتساعي في تحقيق عسمية التشسية وتحديغ نػعية 
 الحياة ورفاىية افخاد السجتسع سػاء عمى السدتػػ االقترادؼ أو االجتساعي أو البيئي. 

 تبادل لتدييل االجتساعي كأسمػب السال رأس مفيػم عمى اعتسادىا بفزل إال تقجميا تحخز لع الستقجمة عاتالسجتس أن نالحع وليحا
 .وسخعتيا كفاءتيا مغ واالجتساعي ليديج االقترادؼ التبادل ومؤسدات عسميات في الثقة وتقػية والدمع، العالقات
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