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المحتويات
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نتائج المؤشرات•
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من التصدع إلى التكامل االجتماعي•



والتعريفالمفهوم : رأس المال االجتماعي

:عمل فيهارأس المال االجتماعي مفهوم مركب له تعريفات مختلفة وفق السياقات التي است•
قدم كولمان مقاربة مؤسساتية لرأس المال االجتماعي وعالقته بالتنمية االقتصادية •

ركز بورديو على الميزة الفردية والمكاسب التي يمكن تحقيقها من رأس المال االجتماعي•

القانون، اعتبر بوتنام رأس المال االجتماعي فضيلة مدنية تعتمد على المشاركة السياسية واحترام•
وميز بين رأس المال االجتماعي الرابط والتجسيري والواصل 

تشكليالتوالمعاييروالعالقاتالمؤسساتبأنهاالجتماعيالمالرأسالدوليالبنكعرف•
صاديةاالقتالتنميةفيأساسيعاملاالجتماعيالتماسكأنويؤكد،االجتماعيالتفاعل

.والمستدامة

كاتالشبمجموعةبأنهاالجتماعيالمالرأسعرفتوالتنميةاالقتصاديالتعاونمنظمة•
.داخلهاوفيالجماعاتبينالتعاونتسهلالتيوالتفاهماتوالقيموالمعايير



المفهوم والتعريف

:اآلتياإلجرائيالتعريفإلىالبحثوتوصل

بكاتوشوروابطمتبادلةوثقةمشتركةقيممنالمجتمعيراكمهماهواالجتماعيالمالرأس•
.العامةللحياةالناظمةبالمؤسساتومتأثرةمؤثرة،وجماعاتهأفرادهبيناجتماعية

القواألخالقيموتعتبراالجتماعي،واالندماجالتماسكأسساالجتماعيالمالرأسيرسخ
ةكرامتحفظوخاصةعامةحرياتمنتُرسخهبمااالجتماعي،المالرأسجوهرالمشتركة

.العامةالمصلحةخدمةباتجاهوتدفعواستقالله،اإلنسان



والتعريفالمفهوم 

:في سياق فهم رأس المال االجتماعي أثناء النزاع، تشير بعض األدبيات إلى

تنازعة، تزيد الشبكات االجتماعية من هشاشة األفراد وتعرضهم للعنف من قبل القوى الم•
(2013ن، دينيسن وآخرو)بينما تحمي الثقة والقيم والمعايير المجتمع من األعمال العنفية 

مشاركة يؤثر العنف سلباً وبشكل كبير على رأس المال االجتماعي الُمقاس بالثقة وال•
(.2009كيهو، )المجتمعية 

(2016مالسكيز، )العنف يضعف السلوك التعاوني ورأس المال االجتماعي •

يؤدي العنف إلى زيادة رأس المال االجتماعي الرابط وانخفاض رأس المال االجتماعي •
( 2012أغاجانيان، )الواصل والتجسيري 



االجتماعيدليل رأس المال 

دليل رأس المال االجتماعي

الشبكات والمشاركة المجتمعيةالثقة المجتمعيةالقيم والتوجهات المشتركة

المشاركة في اتخاذ القرار

التعاون على حل المشكالت

التطوع

مشاركة المرأة

الثقة بين األفراد

الشعور باألمان

المنطقةرؤية االتفاق على 

رؤية سوريةاالتفاق على 

مكانة المرأة

2017-المركز السوري لبحوث السياسات 



االجتماعيمنهجية حساب دليل رأس المال 

بناء دليل رأس المال االجتماعي•
•SCIt = 1/3 * (SPt) + 1/3 * (STt) + 1/3 * (VNt) 

SCIt :دليل رأس المال االجتماعي لمال االجتماعي.

SPt :مكون الشبكات والمشاركة المجتمعية

STt :مكون الثقة المجتمعية.

VNt : مكون القيم المشتركة ومبدأ المعاملة بالمثل
، حيث الصفر يعكس ضعف رأس المال االجتماعي أو المكون وواحد يعني 1و 0ويأخذ كل من الدليل ومكوناته قيمة بين 

.األداء األفضل

(1/3، 1/3، 1/3) تم اعتماد منهجية التثقيل المتساوي لكل مكون •
حتوياتتثقيل المتبادلي لتم تطبيق اختبارات الحساسية من خالل تغيير •

%.  8الفروقات المعنوية والتي لم تتجاوز في أعلى قيمها •



االجتماعيرأس المال دليل 

سوريةفياالجتماعيالمالرأسدليلتراجع

قبلها،بمامقارنةاألزمةأثناء%30حوالي

بدرجاتولكنالثالثةالدليلمكوناتتراجعت

الشبكاتمكونمنكلانخفضفقدمختلفة

الىحووالعاداتالقيمومكونالمجتمعيةوالمشاركة

20%،

وبلغاألكبركانالمجتمعةالثقةمكونفيالتراجع

%47حوالى

(قبل األزمة وأثنائها)دليل رأس المال االجتماعي ومؤشراته 



دليل رأس المال االجتماعي

األزمةقبل األزمة

2017-المركز السوري لبحوث السياسات 



الشبكات والمشاركة المجتمعية

ه على تراجع مكون الشبكات والتشاركية ومحتويات

المستوى الوطني خالل األزمة حيث انخفض 

%20حوالي 

شري تشير النتائج إلى أن انخفاضاً طرأ على مؤ

لكل مشاركة المرأة والمشاركة في اتخاذ القرار بلغ

%25منها حوالى 

تراجع مؤشر التعاون على حل المشاكل والعمل

على التوالي% 13و% 16التطوعي بحدود 

(قبل األزمة وأثنائها)الشبكات والمشاركة المجتمعية ومؤشراتها 



الشبكات والمشاركة المجتمعية

األزمةقبل األزمة

2017-المركز السوري لبحوث السياسات 



أهم المرجعيات التي استخدمها أبناء المناطق المدروسة لحل مشكالتهم في أثناء األزمة

2017-المركز السوري لبحوث السياسات 



الثقة المجتمعية

ورية تراجع كبير في مكون الثقة المجتمعية في س

ليبلغ مستوى متدن% 47خالل األزمة بحوالى 

ونتج هذا التدهور في مكون الثقة إلى انهيار 

الشعور باألمان بالدرجة األولى والذي شهد 

% 60انخفاضاً على مستوى سورية بلغ حدود الـ 

سلبية في ويعتبر نتيجة طبيعية النتشار الظواهر ال

.  المجتمع

%.  31كما تراجعت الثقة بين االفراد 

(قبل األزمة وأثنائها)الثقة المجتمعية ومؤشراتها 



الثقة المجتمعية

األزمةقبل األزمة

2017-المركز السوري لبحوث السياسات 



القيم والتوجهات المشتركة

، %20بلغ معدل انخفاض هذا المكون حوالى 

لى ونتج عن تراجع واضح في مؤشري االتفاق ع

. ورية مستقبل المنطقة واالتفاق على مستقبل س

حول يعكس زيادة حدة الخالفات بين أفراد المجتمع

مة رؤية مناطقهم وبلدهم وذلك نتيجة استمرار األز

والنزاع المسلح وتعدد قوى التسلط

تراجع مكانة المرأة بعد األزمة، وإن بدرجة أقل، 

األمر الذي يدل على ما تتعرض له المرأة من 

استغالل وقمع وظروف معيشية قاسية 

(قبل األزمة وأثنائها)القيم والتوجهات المشتركة ومؤشراتها 



القيم والتوجهات المشتركة

األزمةقبل األزمة

2017-المركز السوري لبحوث السياسات 



:  النسبية في تراجع دليل رأس المال االجتماعيالمساهمة 
(ب)فرعية ( أ)رئيسية مكونات 

2017-المركز السوري لبحوث السياسات 



محددات رأس المال االجتماعي

oالمحتملةالمحددات:

ةالهجرمعدالتالمجتمع،وفتوةاإلعالةمعدالتالديمغرافي،التحولمرحلة:الديمغرافيةالخصائص

المعيشيةوالظروفوالتعليميةالصحيةالحالة:البشريةالتنميةمستويات

والفقروالتشغيلوالتقانةاإلنتاجأنماط:االقتصاديةالتنميةمستويات

العنفياتومستوالمجتمعأبناءمعوالتعاملالمشاركةفيوالعدالةوالمساءلةالقانونسيادة:المؤسساتحالة
االستقراروغياب

التلوثمنوالحدالمواردعلىالحفاظ:البيئيةاالستدامة

واللغويوالعرقياإلثنيوالتركيبالثقافيةالخصائص



محددات رأس المال االجتماعي

مؤشر القيم مؤشر الثقة مؤشر الشبكاتدليل رأس المال االجتماعي الكلي 

"  الفئة المرجعية )الحصول على الخدمات الصحية 

"(سيىء
المعامل

المعامل 

الممعير
المعامل

المعامل 

الممعير
المعامل

المعامل 

الممعير
المعامل

المعامل 

الممعير

0.1392***0.10330.0320.0670.065**0.11480.053***0.050وسط

0.0892*0.08740.039*0.09520.0380.07960.040**0.039جيد

0.1914***0.11040.0010.06820.0000.0420.002***0.001االلتحاق بالتعليم 

"(اليوجد"الفئة المرجعية )نسبة من فقد عمله 

0.2031-***0.089-0.1368-**0.062-0.031-0.015-0.1350-***0.055-منخفضة

0.2595-***0.127-0.2039-***0.102-0.0951-*0.051-0.2051-***0.093-متوسطة

0.1285-***0.095-0.0779-*0.059-0.038-0.031-0.0896-**0.062-مرتفعة

0.1293-***0.129-0.1697-***0.174-0.0687-*0.075-0.1356-***0.126-مرتفعة جدا  

ال "ة الفئة المرجعي)نسبة المنخرطين بعمل غير قانوني 

"(  يوجد

0.2391-***0.106-0.0742-**0.034-0.1726-***0.083-0.1804-***0.074-ضعيفة

0.2970-***0.177-0.0862-**0.053-0.2039-***0.133-0.2179-***0.121-متوسطة

0.2873-***0.280-0.1690-***0.169-0.2315-***0.246-0.2556-***0.232-كبيرة



مؤشر القيم مؤشر الثقة مؤشر الشبكاتدليل رأس المال االجتماعي الكلي 

المعامل
المعامل 

الممعير
المعامل

المعامل 

الممعير
المعامل

المعامل 

الممعير
المعامل

المعامل 

الممعير

يع تتعامل المؤسسات بشكل متساوي دون تمييز مع جم

"(أبدا  "الفئة المرجعية )أفراد المجتمع 

0.040-0.023-0.15280.0370.062***0.06840.096*0.036نادرا  

0.1224**0.12800.059**0.24340.064***0.18600.129***0.084أحيانا  

0.1763***0.28790.083***0.37410.140***0.31540.194***0.139غالبا  

0.1456***0.26030.113***0.23950.207***0.24160.202***0.174دائما  

0.1056-***0.106-0.039-0.040-0.1759-***0.192-0.1207-***0.112-نسبة النازحين للسكان المقيمين 

0.0542-*0.330-0.0650-**0.407-0.0623-**0.415-0.0676-**0.384-نسبة الوفيات إلى السكان 



مؤشر القيم مؤشر الثقة مؤشر الشبكاتدليل رأس المال االجتماعي الكلي 

المعامل
المعامل 

الممعير
المعامل

المعامل 

الممعير
المعامل

المعامل 

الممعير
المعامل

المعامل 

الممعير

"(دمشق"المحافظات الفئة المرجعية 
حلب

-0.019-0.038-0.014-0.023-0.062**-0.10980.0170.031

ريف دمشق
0.0090.0150.073**0.1079-0.016-0.025-0.031-0.050

حمص
0.0120.0160.073**0.07910.0030.003-0.039-0.046

حماة
-0.001-0.0020.0220.027-0.020-0.026-0.006-0.008

الالذقية
-0.026-0.032-0.038-0.0390.0350.038-0.076**-0.0847

ادلب
-0.102***-0.1228-0.097***-0.0996-0.126***-0.1370-0.084**-0.0935

الحسكة
-0.119***-0.1399-0.075*-0.0750-0.177***-0.1890-0.105***-0.1148



مؤشر القيم مؤشر الثقة مؤشر الشبكاتدليل رأس المال االجتماعي الكلي 

المعامل
المعامل 

الممعير
المعامل

المعامل 

الممعير
المعامل

المعامل 

الممعير
المعامل

المعامل 

الممعير

"(دمشق"المحافظات الفئة المرجعية 
دير الزور

-0.094***-0.1090-0.089**-0.0877-0.129***-0.1360-0.064*-0.0690
طرطوس

0.086***0.09210.108***0.09810.102***0.09850.0490.049

الرقة
-0.283***-0.2605-0.331***-0.2594-0.283***-0.2356-0.236***-0.2020

درعا
-0.021-0.019-0.005-0.0037-0.087**-0.07320.0300.026

السويداء
0.0580.0420.114**0.07010.0610.040-0.001-0.001

القنيطرة
0.0520.0160.0570.0150.0340.0090.0660.019

***0.639***0.474***0.479***0.531الثابت 



االجتماعيمحددات رأس المال 

ً ومعنويةسلبيةبعالقةاالجتماعيالمالرأسيرتبط :معاحصائيا

(المؤسساتيالوضع)تمييزيةمؤسساتوجود•

(والتعليميةالصحيةالحالة)بالتعليموااللتحاقالصحيةالخدماتضعف•

(االقتصاديةالحالة)العملفرصتوفرعدم•

(العنفاقتصاديات)الشرعيةغيرباألعمالاالنخراط•

المدروسةالمنطقةداخلالنازحيننسبةزيادة•



االجتماعيمحددات رأس المال 

واألداءفي،العنالعملواالنخراطبالنزوحالمتمثلالمباشرللعنفوالمعنويالسلبياألثر•
بنىكيكتفأنيعنيممااالجتماعيةوالعالقاتالشبكاتمكونعلىالتمييزيالمؤسساتي

.المتآكلاالجتماعيالمالرأستكوينإعادةفيحاسمعامليشكلالعنف

دورلهبماكةالمشتروالتوجهاتالقيمبمكون(والتعليمكالصحة)التنمويةالمؤشراتترتبط•
.المستقبلياالجتماعيالعقدعلىباالتفاق

بينالثقةتأثرتبينماباألمانبالشعورالوفياتوعددالعنفيةباألعمالاالنخراطعمليةتؤثر•
ً تتأثروالالعملفرصوفقدانبالعنفباالنخراطأيضااألفراد .ياتبالوفمعنويا

.المنطقةمستوىعلىوالنزوحاألفرادبينالثقةبينالسلبيةالعالقة•



من التصدع إلى التكامل 

الثقةعادةإلالزاويةحجرتعتبرالتيالعدالةفكرةمنالبحثيطرحهاالتيالمقاربةتنطلق•
الكارثةلتجاوزاالجتماعيةالروابطوتعزيز

موحدةرؤىعلىالناسالتفاقالضامنوماالعادلالمجتمعالىالوصوليمكنهلولكن
جامعة؟

.االجتماعيالخيارفيالعامالنقاشدورعلىالتأكيد•

ً الديمقراطية• للحواراسبةالمنالبيئةتوفيرخاللمنالمشاركةإثراءعلىقدرتهامنانطالقا
.فقطالديمقراطيةالمؤسساتشكلعلىالتركيزخاللمنالالتفاعلي



تعيد نحو سياسة اجتماعية بديلة في مواجهة االستبداد والتطرف والعنف و
االعتبار للدور المجتمعي 

العاملصالحاخدمةإلىوتهدفالفاعلينمختلفتشكليهافييسهماجتماعيةسياسةإلىالحاجة
ً دوراً المجتمعفيهايلعباألدلةعلىمبنيةأرضيةتشكلو :المحهامأهموحاسماً،أساسيا

العنفآثاروتجاوزاالجتماعيوالتشظيالمسلحالنزاعحالةمنالخروجفيالمساهمة•
مقوماتخترسيعلىيعملبلاالستقراربعودةيكتفيالمتكاملتنمويإطارفيواالستقطاب

.والعادلالمستدامالتنمويالنهوض

.يرالتعبحريةوالمشاركةفيالحقواالجتماعيواالندماجالالئقالعيشتحقيقعلىالعمل•

أكبراجتماعيواندماجانسجامفيينعكسالذياالجتماعيالمالرأسلتشكلالمناسبةالبيئةتوفير•
باتجاهوالً تحالبيئةهذهوتتطلبوالمؤسسات،والجماعاتاألفرادوبينالمختلفةالمجموعاتبين

.والمساءلةستجابةواالبالتضمينتتسمرسميةوغيررسميةمؤسسات



والعالقات االجتماعيةالشبكات 

االنطالق من وقف العنف وتعزيز األمان وفتح النقاش العام وضمان الحريات العامة •

والمساءلة تحويل دور المؤسسات من االستبداد والعنف إلى التضمين والكفاءة •

االنخراط في آلة القتلإلى تفكيك بنى العنف التي دفعت شرائح مجتمعية كبيرة •

هاتشتتواألزمة والمتمثل بالنزوح واللجوء وفقدان أفراد األسرة نتيجةمواجهة آثار االختالل الديمغرافي •

اسية ضمان حق المشاركة والتشاركية في اتخاذ القرار العام بين القطاع العام والخاص واألحزاب السي•
والمجتمع المدني وذلك بالوسائل الديمقراطية

فتح مجاالت الحوار والنقاش العام بالوسائل الديمقراطية والتضمينية•

التعبيرمفهوم الشفافية والمسؤولية وضمان حرية تعزيز •

تفكيك البنى البطركية والعنفية التي تعيق المشاركة الفعالة للمرأة•

المدنيةتمكين المجتمع المدني المحلي والتنظيمات •



المجتمعيةالثقة 

وقف القتل واالنخراط في العنف •

حفظ األمن واألمان ومواجهة حاالت الخطف والسرقة والقتل والمظاهر المسلحة خارج نطاق •
باألمانالقانون مما يعزز الثقة المجتمعية والشعور 

إنشاء مؤسسة قضائية مستقلة نزيهة تُعنى بالقضايا العالقة والشائكة•

ة والتمثيلتوسيع المشاركلديمقراطية تنظيم السلطات العامة المحلية الممثلة للشعب على أسس •

اء المستدام تطوير استراتيجية اقتصادية في إطار تنموي لخلق فرص عمل الئقة بهدف إعادة البن•
وتقليص دور المؤسسات المرتبطة بالعنفوالتضميني

اإلنسانيةالقانونية تطوير استراتيجية للحماية •

اركة قيود وضمان حقهم في المشدون الطوعية حقهم في العودة وحفظ المهجرين االهتمام بقضية •
باتخاذ القرار



المشتركةالقيم والتوجهات 

ساويةالمتوالمواطنةوالعدالةالبناءفيواإلرادةالمعرفةإلىومستندواسعمجتمعيحوارضمان•

تنميةتحقيقوالعنفلتجاوزوالوطنيالمحليالمستوىعلىالتنمويةاالستراتيجيةفيالمشاركة•
تضمينية

المواطنينبيناتالمؤسسفيتمييزأيوإزالةوالتفكيرالتعبيرحريةوحمايةالثقافيالتنوعاحترام•

وتدهورالتفاوتمتفاقفيساهمتالتيالنيوليبراليةالسياساتعنبديلةاقتصاديةسياساتتبني•
التنمية

والفعالءالكفلالستثمارالمجالتفتحوتضمينيةومساءلةكفوةلتكونالسوقمؤسسةتطوير•

االقتصاديالمدنيالمجتمعدورتعزيز•

وإتاحةحيالصالنظامتشكيلإعادةوالتعليميةالمناهجفيالنظروإعادةالتعليميةالبنيةتأهيل•
والحرمانالفقرلمواجهةوبرامجسياساتوضعوللجميعالصحيةالخدمة

التحتيةالبنيةبناءإعادةوالمحليةالتضمينيةالتنمويةالبرامجوضع•



شكراً لكم


