
 

 

 تعلق اجتماعی به مثابه سرمایه

 

پرداخته شد. در اهمیت از مفهوم تعلق  تعلق اجتماعیو  مشارکت اجتماعیدر دو مقاله قبلی به اهمیت مفهوم 

فرایندی است که  مشارکت اجتماعی اجتماعی به مثابه یک خصیصه و غریزه طبیعی در انسان اشاره شد. این که

مشارکت به همکاری با هم سوق می دهد. گیرد و آنان را می شکل انسانهاشخصیت اجتماعی  از طریق آن،

سازگاری، پذیرش، همبستگی، همیاری،  ،های گوناگون از جمله همکاریتواند در ساحتامری است که می

وحدت اعضای جامعه، از جمله مهمترین عواملی هستند که موفقیت آنها را تضمین ارچگی و تعامل تحقق یابد. یکپ

 دهد. سوق می کند و جامعه را به سوی رشد و تعالیمی

ی حس ،تعلق خاطر به جامعهدر کنار مفهوم مشارکت اجتماعی، به اهمیت مفهوم تعلق اجتماعی اشاره شد. این که 

قه متضمن عال و بقای آن بسیار حیاتی است و وجود جامعه است ومنافع و سرنوشت مشترک  با بالنده میان مردم

کلی است این همان پاسخ عاطفی نسبت به « مای»و وابستگی و وفاداری افراد به آن و احساس پیوستگی به 

بزرگتر و جامعه را خانه خود « مای»بزرگتر است که تجلی عینی آن این است که فرد خود را جزئی از « مای»

ه با افراد جوامع دیگر تفاوت یک فرد از یک جامعداند؛ به عبارتی این احساس تعلق اجتماعی است که ریشه می

؛ چرا که در هویت یابی ملی، مردم یک جامعه در شودمیممکن یز یک ایرانی از غیرایرانی اساس تم برایناست و 

 .خورنداین احساس با هم اشتراک دارند و به هم پیوند می

اه یک تیم ورزشی جامعه شما پیروز میدان گه نبرد پیروزی ایرانیان چیست؟ هرتصویر شما از دیدن یک صحن

وقتی یک دانشمند ایرانی موفق به اختراع یا کشف یک حقیقت می شود چه احساسی  است، چه احساسی دارید؟

 خواهید داشت؟ چطور در این شرایط با نوای سرود خود ارتباط برقرار می کنید؟

لق خاطر شما به جامعه ای است که در آن هویت هر کدام بیانگر این احساس تعهمچنین موارد بسیار دیگر که 

صورت های مختلفی از آن را در جامعه ایران  1380شما شکل گرفته است. همان طور که آزاد ارمکی در همایش 

نشان می دهد. این احساس تعلق ارزشمند است، چه با نگاه دینی آن و چه با نگاه ایرانی آن. در این تعلق پیوستگی 

ایجاد می کند یا  شتریای جامعه وجود خواهد داشت. آیا این احساس تعلق دینی پیوستگی بیبرای دوام و بق

بدون تردید این موضوع با توجه به سایر سطوح دیگر قابل بررسی است. آن چه برای جامعه  !؟احساس ایرانی بودن

ملیت، زبان، قومیت،  ی است.ای اهمیت دارد، توجه به انواع متعددی از این عوامل برای پیوستگی و تعلق اجتماع

ق تعلدین و آداب و سنن و ارزشها به صورت غیر مادی تا قطعه ای از یک بنای بسیار کهن که صورت مادی دارد. 

 اجتماعی به مثابه سرمایه اجتماعی است.



 

 

ویژگی یک جامعه یا گروه اجتماعی است که ظرفیت سازماندهی جمعی داوطلبانه برای حل  سرمایه اجتماعی

ار رفتکه  برآمده از روابط اجتماعی است ارزشیرا افزایش می دهد و بیانگر کالت متقابل یا مسایل عمومی مش

 نمی سازد. سرمایه اجتماعی یکی از عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی است که اخیراً به عنوا کنشگران را فعال

 است. مطرح شدهیک عامل بسیار مهم در توسعه، 

مفهوم سرمایه ابتدا توسط کارل مارکس مطرح شد و سالها متوالی طول کشید تا به اهمیت مفهوم سرمایه و نسبت 

فرهنگی، انسانی، زبانی و آن با انسان مورد توجه قرار بگیرد. از این رو انواع سرمایه دیگر همچون سرمایه مالی، 

اطات و مشارکت اعضای یک سازمان، یک سرمایه اجتماعی به ارتبمورد توجه قرار گرفت.  اجتماعی

مجموعه و یا یک جامعه اطالق می شود. این سرمایه به نوبه خود به عنوان ابزاری است که جامعه را به 

بوردیو به اهمیت مفهوم سرمایه اجتماعی به مثابه مجموعه منابع واقعی یا مجازی  سرمایه اقتصادی می رساند.

بکه های پایدار و مستحکم و شناخت ارتباطات متقابل میان افراد شکل گرفته می شناسد که در آن وجود روابط ش

  (.1390است)عباس زاده و دیگران،

نیروی  بالفعل درآوردن رکت اجتماعی و احیاناً تواناییثیرگذاری آن بر مشاأچگونگی تو  شناسایی سرمایه اجتماعی 

تاً به گردش درآوردن چرخ های توسعه در سطوح مختلف بالقوه سرمایه اجتماعی در جهت کمک به مشارکت و نهای

 مدیریت .حایز اهمیت استبسیاربه صورت ایجاد نهادهای مدنی، شکل گیری جامعه مدنی و تکوین دموکراسی، 

بهره گیری از مشارکت مردم و ارزش گذاری بر دیدگاه  هموفق بته در جامعه، با شناخت چنین سرمایه نهفشهری 

میان همه گروه های احساس تعلق اجتماعی و اعتماد را در  عات مختلف شهری، می تواندهای آنان در موضو

 رده و در مسیر بهبود جامعه گام بردارد.شهری ایجاد ک

 

 دکتر مهشید رضوی رضوانی
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