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سرآغاز

سردبير

خدمت صالح
 از مسابقات جام جهاني فوتبال 2018 كه در كشور روسيه 
برگزار شد، مدت زيادي نگذشته است و تقريبًا همه شما و معلمان و 
دانش آموزان و والدين ايشان اغلب اين مسابقات، به ويژه بازي هاي 
تيم فوتبال ايران، را به دقت تماشا كرده ايد. البد كريستين رونالدو، 
ستارة جام جهاني و قهرمان بالمنازع فوتبال جهان، را به خوبي به 
ياد داريد كه چگونه در دام فوتباليست هاي ايراني گرفتار شده بود 
و بال بال مي زد؛ به ويژه زماني كه بيرانوند، دروازه بان باغيرت ايران، 
راه توپ او را در پنالتي حاصل از ويديوچك بست! كه حتي مقام 
معظم رهبري دروازه باني بيرانوند را غيرتمندانه توصيف كردند. 
بله، منظورم را به درستي فهميديد كه اگر تيم نباشيم، حتي اگر 
تك تك، ستاره هاي بزرگي هم باشيم، از ما كاري ساخته نيست. 
مثالي ديگر، ستارة جهاني تيم آرژانتين، لئونل مسي است. او نيز 
ماننــد رونالدو ناكام ماند و تيم هاي اين هر دو، زودهنگام با جام 
جهانــي خداحافظي كردند. برعكس فوتبال ايران، ژاپن، اروگوئه 
و كروواسي كه ســتارة جهاني هم نداشتند، قهرمانانه تاختند و 

طرفدارانشان را شادمان و راضي كردند.
حال چند نكته:

اول اينكه، الزمة موفقيت و اثربخش بودن، همدلي، همكاري 
و هماهنگي به سان يك تيم منسجم است. تيم فوتبال، رشته اي 
مانند دووميداني نيست كه هركس خودش به پايان خط برسد 
و براي خود هورا بكشــد. در تيم فوتبال زدن گل پيروزي بخش 
در گرو رساندن درست توپ به عضوي است كه وظيفة گل زدن 
براي او تعريف شده است. موقعي هم مي شود توپ درست را به 
او رســاند، كه از دروازه بان گرفته تا بقيه، وظايفشــان را درست 
انجــام دهند. در تيم كوهنوردي نيز كه هدف فتح قله هاي بلند 
است، سرعت نفر اول را نفر آخر تعيين مي كند. اين طور نيست 
كه نفر اول به قله برسد و اجازه يابد سرود فتح بخواند. تيم زماني 

پيروز اســت كه نفر آخر هم به قله برســد. وقتي همه به نقطه 
پايان رسيدند سرود فتح طنين انداز مي شود و پرچم تيم بر فراز 

قله هاي فتح به اهتزاز در مي آيد.
دوم آنكه، همة تالش، دقت و عشــقمان را به كار مي بنديم تا 
گل پيروزي را بزنيم يا به قله برســيم. در اين صورت، حتي اگر 
نتوانيم موفق شويم، طرف داران و منتظران ما از ما راضي اند؛ زيرا 
مي دانند حداكثر تالشــمان را كرده ايم و از هيچ كوششي براي 
پيروزي دريغ نورزيده ايم. شاهد اين حكم را در مسابقه هاي تيم 
فوتبال ايران در جام جهاني با ســه تيم بزرگ مراكش، اسپانيا و 
پرتغال مشاهده كرديم. در هر سه حال مردم قدرشناس، شادي 
كردند؛ وقتي پيروز شــديم، وقتي مساوي كرديم و حتي زماني 

كه باختيم. چرا؟
جوابــش را خودتان بهتر مي دانيد. داشــتن هدف، همت واال، 

همدلي و همكاري، از خودگذشتگي و ايثار.
ســوم آنكه، رهبري عالم و آگاه و انگيزه بخش بســيار مهم و 
ضروري است. ديديد كه سرمربي تيم چگونه با تعصب از استعدادها 
و ظرفيت ها، تيم ساخت و همه را در رسيدن به هدف برانگيخت.

چهارم، برخورداري از طرف داران با شور و شوق و قدرشناس 
و مشوق است؛ آناني كه احساس مثبت و خوشي به اعضاي تيم 
مي بخشند. ما نيز براي قرار گرفتن در جايگاه رهبران اثربخش، 
بايد ياد بگيريم كه رهبراني خردمند و شرافتمند باشيم. كارمان 
را خوب بلد باشــيم و با كســاني كه به نوعي بر ســازمان ما اثر 
مي گذارنــد يا از آن تأثير مي پذيرند ارتباط برقرار كنيم و با آنان 
تعامل مثبت داشته باشيم؛ به طوري كه احساسات و خرد آنان را 

به عمل صالح و هميارانه براي سازمان تبديل كنيم.
در آغاز ســال تحصيلي، براي همة شما از خداي متعال توفيق 

خدمت صالح و رهبري اثربخش آرزو دارم.


