
دختربچه ها بدون شک پاک ترین و معصوم ترین فرشته های 
روی زمین هستند که در دنیای فانتزی و کودکانه  خویش دائما 
خود را در نقش مادر بودن تجسم می کنند و تا چشم بزرگتر هایشان 
را بدور می بینند به تقلید از آنها بطور شتاب زده ای رفتار هایشان را 
تکرار می کنند. یکی از این رفتار ها تمایل دختر بچه ها به خود آرایی 
و آرایش کردن است، از این رو در هر فرصتی که گیر می آورند، آن را 
غنیمت شمرده و صورت خود را همچون دفتر نقاشی رنگ آمیزی 
می کنند. نا گفته نماند که عالقه به آراســتن و زیبا نشان دادن 
یک میل طبیعی در سرشــت آدمیان اســت که این تمایل در 
دوران کودکی و نوجوانی بطور چشمگیری افزایش پیدا می کند.  
روانشناسان معتقدند کودکان بیش از آنچه که می پندارید رفتار 
و اعمال شما را زیر نظر دارند و هر تمایلی که بطور افراطی در آنها 
فزونی می یابد، بی شک تحت تاثیر الگو گیری و تقلید از والدین و 

بزرگتر هایشان بوده است. از این رو تمایل دختر بچه ها به استفاده از 
لوازم آرایش نیز از طریق یادگیری مشاهده ای و الگوبرداری از مادر، 
خواهر، خاله، معلم  یا هر بانوی دیگری که در زندگی شان نقش 
پر رنگی دارد، شکل گرفته است و به این ترتیب فرزند دلبندتان از 
طریق همانند سازی آن ویژگی را در درون خویش نهادینه کرده 
و به تقلید از شما می پردازد. نکته حائز اهمیت آن است که والدین 
باید خیلی مراقب واکنش ها و عکس العمل هایشان باشند، زیرا 
شدت و نوع برخورد شما با مساله ای که باب میلتان نیست، بر تکرار 
یا خاموشی آن رفتار بسیار تاثیر می گذارد. از این رو مهم است وقتی 
با صحنه صورت رنگارنگ کوچولویتان که تمام وسایل آرایشی  را 
تکه و پاره کرده مواجه می شوید، چه واکنشی از خود نشان دهید! به 
یاد داشته باشید دختر دلبندتان تمام رفتار شما را با جزئیات دقیقی 
بخاطر می سپارد. بنابراین خیلی مهم است که در کمال آرامش و با 
زبانی منطقی برای او توضیح دهید که به حد کافی زیباست و پوست 
نرم و لطیف وی نیازی به استفاده از این قبیل محصوالت ندارد. اگر 
کودکتان اصرار و پا فشاری به استفاده بر لوازم آرایشی داشت برای او 
قوانینی را تعیین کنید که فقط می تواند از وسایل آرایشی  که برای 

او درنظر می گیرید استفاده کند. روان شناسان معتقدند با توجه به 
رشد فزاینده تکنولوژ ی، شبکه های مجازی و ماهواره ای و دسترسی 
به شبکه های اینترنتی کودکان خیلی زودتر و سریعتر از نسل های 
قبل متوجه برخی از مسائلی می شوند که متناسب با سنشان نیست. 
همین تغییرات گسترده و آگاهی های پیش از موعد مقرر می تواند 
زمینه ساز بروز »بلوغ زود رس« در کودکان باشد. درواقع »بلوغ« 
یکی از دوران های مهم و حساس در زندگی هر کودک و نوجوانی 
است که در این مرحله از زندگی بیش از گذشته نیاز به توجه، محبت 
و برقراری روابط عمیق و صمیمانه دارند. از اینرو به پدران و مادران 
تاکید می شود با نزدیک شدن این مرحله از زندگی فرزندانشان، هر 
والدی با فرزند همجنس خود درباره رخدادها و تغییرات پیش آمده 
در این دوره گفتگو کند. حال با توجه به موضوع صحبتمان که درباره 
دختربچه ها است، از مادران همچنین درخواست می شود عالوه 
بر صحبت درباره بهداشت جنســی این دوران، درمورد پرورش 
روحیه خود باوری و راه های افزایش اعتماد به نفس با دخترشان 
نیز به صحبت بپردازند. بر اساس تحقیقات روان شناسی مشخص 
شــده کودکان در حدود ســن 3 سالگی به جنســیت خود پی 
می برند و طبق اصول روان شناســی در بین 3 تا 5 سالگی برای 
آنکه حس استقالل و بزرگ شدنشان را به والدین نشان دهند از 
طریق حسادت ورزی به رقابت با والد همجنس خود می پردازند. 
دختربچه ها نیز از این قاعده مســتثنی نیســتند و با استفاده از 

لوازم آرایشی مادر، پوشیدن کفش های پاشنه دار و لباس های او 
می خواهند زیبایی و بزرگ شدنشان را به معرض نمایش بگذارند. 
درواقع روان شناسان معتقدند تا زمانیکه این همانند سازی تحت 
کنترل باشــد و منجر به »بلوغ زود رس« کودک نشود مساله ای 
طبیعی است. از این رو به والدین تاکید می شود زیبایی ظاهری 
و باطنی فرزندان دخترشــان را تمجید کنند؛ بطور دائم حس 
ارزشمند بودن را به آنها هدیه کنند و از نصیحت های انتقاد آمیز از 
 نحوه رفتار، نوع لباس پوشیدن و نحوه آرایش فرزندشان به شدت 

خود داری نمایند. 
باتوجه به مطالب مطرح شــده روان شناســان اظهار دارند 
خانواده ها به هیچ عنوان در صورت مشــاهده اصرار فرزند زیر 7 
سالشان به استفاده از لوازم آرایش با تندخویی واکنش نشان ندهند 
و در صورت لزوم، کیفی حاوی محصوالت آرایشی و بهداشتی که 
شیمیایی و آسیب زا نباشد را برای وی تهیه کنند و در حین آموزش 
استفاده از این محصوالت برای او چارچوب و قاعده تعیین نمایند. به 
عنوان نکته آخر نیز توصیه می شود والدین از به کار بردن جمالت و 
عبارات مثبت به دخترشان به هیچ وجه دریغ نکنند و با بذل توجه و 
محبت، اعتماد وی را جلب کنند و همچنین به منظور پیشگیری از 
ایجاد مشکالت ناشی از »بلوغ زودرس« از راهبرد های روشن کننده 
و هدایتگر متخصصین روانشناس برای هموارتر شدن مسیر رشد و 

پرورش کودکانشان بهره نمایند. 
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تسهیالت دولت برای حمایت از 
تولیدی ها   و مراکز کارآفرینی

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده 
از حمایت دولت از کارگاه هــای تولیدی و مراکز 
کارآفرینی خبر داد و گفــت: دولت بدین منظور 
دو نوع تسهیالت پایدار، خاص مناطق روستایی 
و تســهیالت فراگیر با نرخ های متفــاوت در نظر 

گرفته است.
معصومه ابتــکار در بازدیــد از کارگاه دوخت 
البســه محلی استان لرســتان با تمجید از لباس 
محلی بیان کرد: این البســه در عیــن دارا بودن 
نشاط و زیبایی، جزیی از هویت ملی و بومی استان 

محسوب می شود.
وی در خصوص برنامه های دولت در حمایت از 
این کارگاه ها تصریح کرد: دولت در جهت حمایت 
از این گونه کارگاه ها و دیگــر مراکز کارآفرینی دو 
نوع تســهیالت پایدار خاص مناطق روستایی و 
تســهیالت فراگیر با نرخ های متفاوت را در نظر 

گرفته است.
معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده 
با اشاره به نقش ایجاد این گونه کارگاه ها در ایجاد 
اشتغال اضافه کرد: با توجه به اینکه این کارگاه ها 
هم بازار داخلــی و هم خارجی داشــته با کمک 
استانداری لرســتان به طور خاص مورد حمایت 

قرار خواهند گرفت.
کارگاه صنایع دســتی دوخت البســه محلی 
»جنک « با حمایت اداره کل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری لرستان درسال ۱3۹۰ 
ایجاد شــده و در حال حاضر اشتغالزایی ۱5 نفر را 
به صورت مستقیم فراهم کرده است. این کارگاه 
در ســال های ۹۴ و ۹۶ نشان ملی مرغوبیت کاال و 
در سال ۹5 عنوان برگزیده لباس محلی لرستان را 

دریافت کرده است.
    

ناقص الخلقه های الکچری

۹7.7.7 تاریــخ ُرند تقویم بــود و صدها نوزاد 
در این روز به اصطالح شــیک و الکچری با اصرار 
والدین شان و حتی چند هفته مانده به روز موعود، 
پا به عرصه وجود گذاشتند؛ موجوداتی که جسم 
پردردشان شــد بهای دلخوشــی والدین شان. 
»۹5.5.5«،» ۹۶.۶.۶«،» ۹7.7.7«، ســالروز 
ازدواج، تاریخ تولد پدر،  مادر و... می توانند سایه ای 
شوم شوند که سال های سال و شاید به اندازه یک 
عمر دست از ســر کودکانی که به زور باید شیک و 
باکالس باشند، برنمی دارند؛ این درحالیست که 
اگر خانواده ها تنها کمی از چگونگی سیستم رشد 
جنین در ماه آخر بدانند، راضی نمی شوند حتی به 
اندازه یک روز در تاریخ تولد دلبندشان دست برند.

در این میان برخی بیمارستان های خصوصی هم 
آتش بیار معرکه می شوند و برای اینکه اسکناس های 
بیشتری به جیب شان روانه شود، دل به خواسته پدر و 
مادرهایی می دهند که خواهان سزارین کودک شان 
در تاریخ مورد نظرشان هستند.  شاهد این ادعا نیز 
آمارهای وزارت بهداشت اســت؛ طبق اعالم این 
وزارتخانه، بیمارستانی در یک شهرستان بوده که 
در تاریخ ۹۶.5.۶، تعداد ۱۰ عمل ســزارین انجام 
داده، اما در تاریخ ۹۶.۶.۶، حدود ۱۰۴ سزارین داشته 
است. همچنین بیمارستان خصوصی دیگری در 
پایتخت در تاریخ ۹۶.5.۶، فقط ۱۱ سزارین داشته، 
اما در تاریخ ۹۶.۶.۶ این تعداد به ۲3۱ عمل سزارین 
رسیده است؛  موضوعی که دکتر علیرضا رییسی ، 
معاون بهداشتی وزیر بهداشت آن را فاجعه می خواند 
و می گوید: متاسفانه مشکلی که در برخی جوامع 
به ظاهر مترقی می بینیم این است که افراد تمایل 
دارند تاریخ زایمان و تولد نوزادشان را تغییر دهند و 
مثال طبق روز ازدواج یا تاریخ دیگری که مد نظرشان 
است، زایمان را تنظیم کنند. به همین دلیل مثال اگر 
قرار است کودک شــان در ۹7.7.۲۰ متولد شود؛ 
طوری برنامه ریزی می کنند که به صورت سزارین 
نوزاد را در ۹7.7.7 به دنیا آورند تا تاریخ تولد جالبی 
از کار درآید، اما این کار فاجعه است و واقعا اینطور 
رفتار کردن با سالمت نوزادان و نسل آینده کشور 

نگران کننده است.

از گوشه و کنار

فائزه ناصح، دکترای روان شناسی عمومی 
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آذر فخری، روزنامه نگار

با باال گرفتن تــب دالر و طال و گران 
شــدن تقریبا تمام کاالهای اساسی و 
غیراساســی، نگرانی عمومی نسبت به 
آینده و احســاس نا امنی، بر فراز تمام 
شهرهای کشور و بر ذهنیت اغلب مردم، 

سایه گسترد. 
یک نگاه کلی بر رفتارهای مردم در 
طول این چند ماه و به خصوص در این دو 
سه هفته اخیر، نشان داد که ما، به عنوان 
انسانی ایرانی، درگیر یک جامعه به شدت 
شــخص و فرد مدار هســتیم. در واقع 
جامعه ای اتمیزه هستیم که هر فرد در 
آن، تنها به فکر سود شخصی، منافع آنی و 
بیرون کشیدن گلیم خود از گرداب های 

موجود و محتمل بود. 
همه ما، چــه به عنــوان خریدار 
و چــه به عنوان تماشــاگر، شــاهد 
هجــوم بی امــان، حریصانــه و گاه 
خشن همدیگر به سوی فروشگاه ها 
و بازارهای خریــد و فروش ارز و طال 
بودیم. هر چه منقــول و غیرمنقول 
داشتیم، تبدیل کردیم به طال و ارز و 

روغن و پوشک و رب!
حاال، اگر دالر، آن چنان که پیش بینی 
می شود، ارزان شود، اگر قیمت ها به ثباتی 
نسبی برســند و جو اقتصادی و بازار، تا 
حدودی آرام بگیرد، بر سر این همه دالر 
و طال و روغن و پوشــک و ربی که گران 
خریداری شده اند، چه خواهد آمد. آیا با 
ادامه این روند، شاهد سکته های »5۹8« 
خواهیم بود؛ ســکته هایی که خبرش 

اکنون جســته و گریخته از شهرهای 
مختلف می رســد؛ برای مثال ســکته 
3۰ نفر در شــهر یزد، به خاطر سقوط 

قیمت دالر!
این رفتارهــا، برخاســته از نوعی 
احســاس نا امنی نهادینه شده و عدم 
اعتماد به دولت در توانایی کنترل اوضاع 
و تامین مردم اســت. عدم اعتمادی که 
البته دو سویه اســت؛ رفتار هم مردم و 
هم دولت مردان، در این مدت نشــان 
داد که تقریبا هیچ ارتبــاط معناداری 
بین دولت و مردم وجود ندارد. مردم که 
بماند، دولت مردان، با زبان نیش و کنایه 
تا توانستند، مردم را به سخره گرفتند؛ 
زندگی که از آن فقط  دو ســال مانده به 
صرف هزینه اش نمی ارزد، لنگ بستن 
و نان خشک خوردن، ماساژ معمولی به 
جای فیزیوتراپی... انگار مسئوالن ما با 
مردمی از عصر حجر مواجهند که چنین 
نسخه های عجیب و غریب و دور از شان 
انسان ایرانی می پیچند. این ها بماند که 
کار بزرگان را به بزرگان بســپاریم بهتر 
است و برویم ســراغ خودمان که مردم 

باشیم. 
 همه چیز به جز سرمایه اجتماعی

ما مردمان ایرانی، دارا و ندار، هر چه و 
هرچه قدر که می توانستیم خریدیم و انبار 
کردیم. البته، این کارها را پنهان و دور از 
چشم در و همســایه و فامیل هم انجام 
دادیم و خیلی های مان حتی انکار کردیم 
که اصال مرتکب چنین رفتار ناپسندی 
شده ایم. اما حاال، در هر خانه ای انباری از 
کاالهای مختلف برای مصرف بیش از یک 
سال، انبار شده است. مهم همین پنهان 
کاری اســت. این پنهان کردن، یعنی 

همسایه، دوست، فامیل عزیز، هر وقت تو 
نیاز داشته باشی، من چیزی ندارم که به 

تو بدهم. روی من حساب نکن! 
انسان ایرانی، االن همه چیز دارد، به 
جز »ســرمایه اجتماعی«، تعبیری که 
جامعه شناسان، برای بررسی کیفیت 
و کمیت روابط اجتماعــی در جامعه از 
آن اســتفاده می کنند. دکتــر ارمکی، 
جامعه شناس در مورد سرمایه اجتماعی 
می گوید: سرمایه اجتماعی، آن منابعی 
است که افراد و گروه ها از طریق »پیوند با 

یکدیگر« می توانند به دست آورند. 
منظور از سرمایه اجتماعی، امالک، 
دارایی های شخصی یا پول نیست. منظور 
آن چیزی اســت که باعث می شود این 
اشیاء محسوس در زندگی روزمره مان، 
بیشتر به حســاب آیند؛ یعنی حسن 
نیت، دوســتی، احســاس همدردی و 

مراودات اجتماعی بین گروهی از افراد 
یا خانواده ها که یــک واحد اجتماعی 
را تشــکیل می دهنــد. اگر کســی با 
همســایه اش ارتباط برقرارکند  و آن ها 
نیز با همسایه های دیگر در ارتباط باشند، 
انباشتی از ســرمایه اجتماعی به وجود 
خواهد آمد که نیازهای شخصی آن ها 
را برآورده می کند و حتی می تواند باعث 
بهبودی چشــمگیر کیفیت زندگی در 
کل اجتماع شــود. دراین حالت است 
که کل اجتمــاع از همــکاری اجزای 
خود نفع می برد و افراد هــم از مزایایی 
مانند مساعدت، همدردی و دوستی با 

همسایگان بهره می برند.
بنابر تحقیقات صورت گرفته موسسه 
لگاتوم، ســرمایه اجتماعــی در ایران 
مدام سیر نزولی داشته اســت و امروز 
در بین ۱۴۹ کشور جهان، رتبه ۱۱8 از 
نظر توجه به ســرمایه های اجتماعی را 
داراست که این مساله با توجه به اتفاقات 
اخیر اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن، 
بسیار قابل تامل است. روابط مناسب در 
بین افراد، هنجارها و سنت ها به تسهیل 
هماهنگی و همــکاری کمک می کند 
که همین موجب افزایــش بهره وری 
اجتماعی می شود. سرمایه اجتماعی با 
اعتماد مردم به همدیگر و به دولت ایجاد 
می شــود و چنین اعتماد دوسویه ای 
موجب افزایش رشد اقتصادی می شود. 

در واقع اهمیت دادن به سرمایه های 
اجتماعی، موجب رفاه و امنیت اجتماعی 
می شــود.   ایــران در بخش ســرمایه 
اجتماعی به مثابــه مهم ترین اندوخته 
و ثروت معنوی ملت هــا دچار چالش 
و لغزش بســیاری اســت. تنها با یک با 
مرور ساده و اجمالی بر اخبار رسانه های 
مجازی و غیر مجازی، این واقعیت روشن 
می شود که در جامعه ایرانی، آسیب های 
اجتماعی با سرعتی بیش از پیش در حال 
رشد است: ریا، بی اخالقی، افسردگی، 
ارتشا و اختالس، تخریب محیط زیست، 
جرم و جنایت و... ســیر صعودی دارد.  
شاخص های سرمایه اجتماعی با موارد 
متعددی مانند همبستگی و وحدت ملی، 
مشارکت و مسئولیت پذیری اجتماعی، 
توســعه نهادهای مدنی و آزادی بیان، 

سنجیده و اندازه گیری می شود .
سرمایه اجتماعی و رفاه اقتصادی 

 پژوهشگران به رابطه ای معنادار میان  
سرمایه اجتماعی و موفقیت اقتصادی 
و رفاه شخصی رسیده اند. براین اساس 
هرچه در یک جامعه، سرمایه اجتماعی 
مطلوب تر باشــد، آن جامعــه، توفیق 
اقتصادی و نیز رفاه بیشــتری خواهد 
داشت. آمارها نشان می دهند کشورهایی 
که هر سه شاخص روابط محکم فامیلی، 
وجود گســترده مؤسسات خیریه و نیز 
اعتماد باالی اجتماعــی را به گونه ای 
مطلوب در اختیار دارند، از نظر اقتصادی 
ثروتمندتر از کشورهایی هستند که تنها 

در یک یا دو شاخصه موفق بوده اند.

سرمایه اجتماعی، بعد معنوی یک 
اجتماع است، میراثی تاریخی است که 
از طریق تشویق افراد به »همکاری« 
و »مشارکت« در تعامالت اجتماعی، 
می تواند میزان زیــادی از معضالت 
موجود در آن جامعــه را حل کرده و 
حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان 
اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و ... را 

امکان پذیر کند .
ارمکی تاکید دارد که در واقع، سرمایه 
اجتماعی، در کنار سرمایه های اقتصادی 
و انسانی ، بخشی از ثروت ملی است که 
بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه 
انسانی و فیزیکی )مادی( و راهی برای 
دست یابی به موفقیت محسوب می شود. 
بدون سرمایه اجتماعی، هیچ اجتماعی 
به هیچ ســرمایه ای نمی رسد. بسیاری 
از گروه ها، ســازمان ها و جوامع انسانی 
هستند که بدون ســرمایه اقتصادی و 
فقط با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی 
توانسته اند به موفقیت دست یابند، اما 
هیچ مجموعه انســانی، بدون سرمایه 
اجتماعی نمی تواند بــه راه حل مفید و 
هدفمندی برسد.سرمایه اجتماعی، به 
زندگی فرد، معنا و مفهوم می بخشــد و 
زندگی را ساده تر و لذت بخش تر می کند 
. هر چه سرمایه اجتماعی ملتی بیشتر 
باشد، آن ملت، خوشبخت تر و ثروتمندتر 

خواهد بود.
مقداری سرمایه اجتماعی مورد 

نیاز است
برخی از ابعــاد جنبه ها و اشــکال 
ســرمایه اجتماعــی کــه گاه از آن ها 
به عنوان ارزش هــای اجتماعی نیز یاد 
می شود، عبارت اند از: اعتماد، صداقت، 
حسن تفاهم، سالمتی نفس، هم دردی، 
دوستی، همبستگی، فداکاری و ... . این 
ابعاد از طریق جریان های اطالع رسانی 
مثل آموزش مربوط به مشاغل، تبادل 
عقاید، تبادل اطالعــات، هنجارهای 
مربوط بــه معامالت در شــبکه های 
اجتماعــی، مشــارکت های مردمی، 
گروه های خودیاری و نوع دوســتی و 
روحیه جمع گرایی در برابر فردگرایی، 
و ... بین اعضای شــبکه های اجتماعی 

شکل می گیرد.
با یــک حســاب سرانگشــتی و با 
مرور رفتارهــای اخیر انســان ایرانی، 
پی می بریم که تا چه حد، این انسان، از 
نظر سرمایه های اجتماعی، فقیر است. 
و اگر رتبه ۱۱8 را در بین ۱۴۹ کشور به 
دست آورده، دقیقا به خاطر همین فقر 
در مشارکت ها و همدلی های اجتماعی 
است. علت چنین مشــکلی را ارمکی 
چنین بررسی می کند: در جوامعی که 
امروزه به نام جوامع توسعه یافته شهرت 
دارند، ســلطه بخش های غیررسمی و 
رسمی کم شده و مشارکت مدنی مردم 

افزایش یافته.
 در حالی که در جوامع در حال توسعه، 
مردم گسســته از بخش های رســمی 

علی رغم گرایش به مشارکت مدنی، با 
خالء حاصل از فقــدان نهادهای مدنی 
رو به رو هســتند و در نتیجه نابسامانی 
و عوارض آن از جملــه نارضایتی نظام 
اجتماعی، خشونت و انواع آسیب های 
اجتماعی افزایش می یابد. در جامعه در 
حال گذار امروز ایران به موازات فروپاشی 
نظام سنتی، نظام نوین و نهادهای مدنی 
و جامعه مدنی شــکل نگرفته و جامعه 
و مردم دچــار »آنومی« یا نابســامانی 

شده اند. 
 اعتماد، ارتباط و پیوند

 اساس سرمایه اجتماعی
اولیــن گام برای حرکت به ســوی 
تجمیع ســرمایه اجتماعــی، اعتماد 
است؛ شامل اعتماد به همسایه ، همکار، 
فروشنده، پلیس و خالصه همه کسانی 
که در زندگی روزمره با آن ها در ارتباطیم.

شــرکت در فعالیت های جمعی برای 
تحکیم ارتباط های اجتماعــی؛ افراد 
جامعه تا چه انــدازه در انواع گروه های 
مذهبــی، باشــگاه های ورزشــی، 
ســازمان های جوانــان، انجمن های 
مربوط به والدین، گروه های و مؤسسات 
خیریه، تعاونی ها و اتحادیه های کارگری، 

فرهنگسراها و ... فعالیت می کنند .
تنوع معاشرت ها و دوستی های مردم 
تا چه حد است؟ این حد در میزان ارتباط 
آن ها با افراد، طبقات و گروه های بیشتر و 
متعلق به نژادها و مذاهب مختلف و رابطه 
دوســتی و فرهنگی با آن ها مشخص 

می شود. 
ما کجاییم؟

ما همان جاییم که موسسه لگاتوم، 
اشــاره کرده، در کمترین و نازل ترین و 
ضعیف ترین میزان مشارکت با همدیگر.

کافی اســت یــک دوره اجمالی بر 
رفتارهای اخیر خودمان داشته باشیم. 
تجمع نفرادی و اتمیزه افراد را در میدان 
فردوسی برای خریدن یا فروختن ارز، 
تصورکنیم. سبدهای پر از کاالیی را که 
از فروشگاه ها خارج می شدند، به خاطر 
بیاوریم. آن وقت شاید به اهمیت »سرمایه 
اجتماعی« و میزان فقر خود در این زمینه 

پی ببریم.

ضعف انسان ایرانی، در اعتماد و احساس امنیت و رفاه اجتماعی و اقتصادی

نزول اخالق مدنی در سراشیبی سرمایه اجتماعی

یادداشت

اگر دالر، آن چنان که پیش بینی می شود، ارزان شود، اگر قیمت ها به ثباتی نسبی برسند 
و جو اقتصادی و بازار، تا حدودی آرام بگیرد، بر سر این همه دالر و طال و روغن و پوشک و ربی 

که گران خریداری شده اند، چه خواهد آمد؟ آیا با ادامه این روند، شاهد سکته های »598« 
خواهیم بود؟ سکته هایی که خبرش اکنون جسته و گریخته از شهرهای مختلف می رسد؛ 

برای مثال سکته 30 نفر در شهر یزد، به خاطر سقوط قیمت دالر!

میل به خودآرایی دختر بچه ها را مهار کنیم

منظور از سرمایه اجتماعی، 
امالک، دارایی های شخصی 

یا پول نیست. منظور آن 
چیزی است که باعث 

می شود این اشیاء محسوس 
در زندگی روزمره مان، 
بیشتر به حساب آیند؛ 

یعنی حسن نیت، دوستی، 
احساس همدردی و 

مراودات اجتماعی بین 
گروهی از افراد یا خانواده ها 

که یک واحد اجتماعی را 
تشکیل می دهند

بنابر تحقیقات صورت 
گرفته موسسه لگاتوم، 

سرمایه اجتماعی در ایران 
مدام سیر نزولی داشته 

است و امروز در بین 149 
کشور جهان، رتبه 118 از 
نظر توجه به سرمایه های 

اجتماعی را داراست که این 
مساله با توجه به اتفاقات 

اخیر اقتصادی و پیامدهای 
اجتماعی آن، بسیار قابل 

تامل است


