سرمقاله

نق��ش مدرس��ه در آموخت��ن رفتار درس��ت به
شاگردان اگر مهمتر از آموزش مطالب درسي نباشد،
به هيچ وجه كمتر از آن نيست .به همين دليل است
ك��ه نهاد مربوط��ه وزارت آموزش و پ��رورش ناميده
ميش��ود .اكنون كه اهميت نقش نيروي انساني در
توس��عه كشورها بيش از پيش نمايان شده است ،در
برخي كش��ورها در س��الهاي اول تحصيلي بيش از
اينكه به آموزش مطالب درسي بپردازند ،به كودكان
ياد ميدهند چگونه با يكديگر تعامل داش��ته باشند،
ب��ه حقوق ه��م احت��رام بگذارند ،نس��بت به محيط
زيس��ت اطراف و اجتماع خود رفتار مسئوالنه داشته
باش��ند ،و بكوش��ند تا با همكاري يكديگر و رعايت
اصول و قوانين اجتماعي ،زندگي را براي خود و افراد
ديگر راحتتر و دلپذيرترسازند.
بديهي اس��ت كه اين امر مورد توجه مس��ئوالن
كش��ور ما نيز هس��ت و يكي از دغدغهه��اي اصلي
آن ها را تشكيل ميدهد ،به ويژه اينكه نام جمهوري
اس�لامي ضرورت توج��ه به اصول اخالق��ي و رفتار
شايس��ته را دو چندان ميس��ازد .با اين همه ،گرچه
همگ��ي ما طب��ق گفتههايمان منب��ع رفتار نيكو و
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درست هستيم ،اما متأس��فانه بازتاب آن را در عمل
چندان مشاهده نميكنيم .در نتيجه موعظههاي ما
راه به جاي��ي نميبرد ،زيرا عام��ل تعيين كننده در
اين مورد چگونگي رفتار ماس��ت .براي بيشتر روشن
ش��دن اين موضوع به ذكر موارد ملموسي ميپردازم
كه همة ما در زندگي روزمرة خود كم و بيش با آنها
روبه رو ميشويم.
يكي از مش��كالت اساسي كه همة ما درگير آن
هس��تيم و باعث تلف ش��دن درصد قابل مالحظهاي
از انرژي جامعه ميش��ود مسئله ترافيك است .بدون
ش��ك رش��د جمعيت و افزايش تعداد وسايل نقليه
نقش مؤثري در ايجاد اين مشكل دارد.
اين يك مس��ئلة جهاني است كه كم و بيش در
همه جا وجود دارد ،اما كمتر جايي را ميتوان يافت
كه ترافيكي مانند كشور ما داشته باشد .آمار منتشر
ش��ده نيز حاكي از آن است كه كش��ور ما به لحاظ
تلف��ات جادهاي اگ��ر مقام اول را در جهان نداش��ته
باشد ،يكي از ركورد داران محسوب ميشود .آيا علت
اين امر غير از آن اس��ت كه احترام به حقوق ديگران
و رعاي��ت قوانين و مقررات را به درس��تي به ما ياد
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ندادهاند؟ هرگز فراموش نميكنم كه يكي از استادان
بس��يار فعال و س��رزنده ،كه ادامة فعاليت علمياش
ميتوانست سود فراواني براي كشور داشته باشد ،بر
اثر برخورد با موتور سواري كه در خيابان يك طرفه
در خ�لاف جهت حركت ميكرد دچار عارضة مغزي
ش��د و سالهاست كه زندگي گياهي دارد .متأسفانه
تعداد اين موارد بس��يار اس��ت و همة م��ا ميتوانيم
تعدادي از آنها را نام ببريم .آيا متوجه هس��تيم كه
اين رفتار غير مس��ئوالنه چه هزينة س��نگيني را به
كش��ور تحميل و ما را از چه نيروهاي ارزش��مندي
محروم ميكند؟
م��ورد بارز ديگ��ر منظرههاي ناخوش��ايند انبوه
زبالههايي اس��ت كه همگي م��ا در دامن طبيعت و
نقاط سرسبز كشور شاهد آن هستيم .اين موضوع به
ويژه در شمال كشور كه مهمترين قطب گردشگري
به ش��مار ميآيد از همه جا ملموس تر است .در كجا
باي��د ب��ه افراد آموخت ك��ه طبيعت كش��ور يكي از
گرانبهاترين س��رمايههاي ملي همة ماست و حفظ و
حراست از آن اگر از حفاظت از دارايي هامان مهمتر
نباشد ،به هيچ وجه كم اهميت  تر نيست؟ آيا كساني

كه وظيفة تربيت نس��ل جوان را ب��ه عهده دارند نبايد
دس��ت كم به اندازه چگونه تس��ت زدن براي موفقيت
در امتحان بر اين مسئلة مهم تأكيد كنند؟ و سرانجام،
مورد ديگري كه اغلب ش��اهد آن هستيم تالشي است
كه افراد به جاي صرف كردن در جهت همكاري براي
به ثمر رساندن كارها به بهترين وجه ،در جهت تخريب
يكديگر به عمل ميآورند .در بس��ياري از جلساتي كه
براي مش��اوره و گفت و گو در جهت بهتر انجام شدن
كارها تشكيل ميش��ود ،شاهد نبرد دو گروه متخاصم
هستيم كه ميخواهند با ناديده گرفتن يا پايمال كردن
تالش گروه مقابل كار خود را به پيش ببرند.
آيا وقت آن نرس��يده اس��ت كه با اولويت دادن به
منافع جمع��ي به جاي منافع ف��ردي ،در نظر گرفتن
ضابطه ب��ه جاي رابطه در اس��تفاده از اس��تعدادهاي
موج��ود ،و سياس��ت عمل به جاي ح��رف كارها را به
درس��تي مديريت كنيم و از امكانات فراوان موجود به
درس��تي بهره بگيريم؟ و آيا نبايد ب��ه همان اندازه كه
نگران نمرهه��اي خوب و قبول ش��دن فرزندانمان در
دانشگاه هستيم ،رفتار اجتماعي درست و شايسته آنها
نيز يكي از دل مشغوليهاي ما را تشكيل دهد؟
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