
  رفتارهاي مخاطره آميز موتورسواران و ضرورت 
فرهنگ سازي

موتورس��واران يكي از آس��يب پذيرترين گ��روه حوادث 
رانندگي ه�س��تند، ل��ذا فرهنگ س��ازي و الگو س��ازي 
موتورس��واري و انج�ام مداخالت فرهنگي در اين زمينه 
اولويت دارد. بخش عمده اي از تصادفات عب�ور و م�رور ب�ه 
دليل رفتاره�اي اشتباه و نادرس�ت انسان است. آموزش 
س��المت از راهكارهاي الزم و ضروري ب���راي اص�الح و 
تغيي�ر رفتاره���اي مخ�اطره آمي�ز اس���ت اما تاكنون 
بس��ياري از عوام�ل اص�الح كنن�ده الگوه��اي رفتاري 
پرخطر آسيب زا مجهول مانده است. آموزش و يادگيري 
موتورس��واري درس��ت و اصولي يكي از مهم ترين موارد 
تغيير رفت�ار اس�ت، ول�ي در نبود آگاهي و شناخت عوامل 
رفتاري، آموزش ايمني و سالمت مؤثر نخواه�د بود. رفتار 
در جوامع متفاوت، ماهيتي متنوع دارد و انعكاسي از علل و 
عوامل گوناگون است و شناخت اين زنجيره علل ب�ه منظور 
تحت تأثير قرار دادن داليل مؤثر بر رفت��ار از جمله امور 
بسيار مهم است. دامنه شبكه مذكور، به حدي وسيع است 
كه از انساني به انساني ديگر و از گروهي ب�ه گ�روه ديگ�ر 
متف�اوت است. تحقيق�ات كيفي براي توصيف و درك اين 

رفتارها و موقعيت ها مفي�د و سودمند ه�ستند. 
  عوامل فردي در فرهنگ موتورسواري

عوام�ل ف�ردي، يك بخ��ش عمده از رفت���ار پر خطر و 
مخاطره آمي�ز موتورس�واران اس�ت. ويژگي هاي فردي، 
وضعيت س��المتي و تعادل جس��مي و روان��ي، آگاهي 
و مه����ارت، انگي��زه اس����تفاده از موتورس����يكلت، 
اعتق��ادات و درك موتورسوار، واكنش فرد به تجربيات 
و رفتاره�اي قبل�ي از موارد تأثيرپ�ذي��ري در انتخاب و 
نحوه موتورسواري اس��ت. باال رفتن سن باع�ث ك�اهش 
رفتارهاي پرخطر در آنها مي شود. همچنين متأهل شدن 
و ب�ه وي�ژه بچه دار شدن مانع از اتخاذ برخ�ي رفتاره�اي 

مخ�اطره آمي�ز مث�ل تك چرخ زدن مي ش��ود. نداشتن 
تعادل روان��ي به دليل م�صرف مواد مخ���در ي�ا الك�ل و 
نداش��تن تجربه ني�ز از عوامل رفتاره��اي مخاطره آميز 
است. موتورسواران برح�سب اينكه چ�ه انگي�زه اي ب�راي 
اس�تفاده از موتورسيكلت دارند، نوع رفتارهاي مخاطره آميز 

متفاوتي دارند. 
  عوامل اجتماع�ي و محيطي مؤث�ر در فرهنگ 

موتورسواري
عوامل اجتماع��ي و محيطي از جمل��ه عوامل اص�لي در 
پيدايش رفتاره�اي پر خطر است: به آساني در دسترس 
بودن موتورس��يكلت، نق�ص ق�وانين مالكيت و كاربري 
موتورس��يكلت، مقررات راهنماي��ي رانندگي، فرهن�گ 
ترافيك، عملكرد و طرز برخورد پليس بر اتخ�اذ رفتارهاي 

مخاطره آميز تأثير مي گذارد. 

موتورسواران از نظر هدف استفاده از موتورسيكلت به چند 
دسته تقسيم مي شوند. امرار معاش، حمل و نقل، تفريح، 
ورزش و. . . از جمله داليل استفاده از موتورسيكلت هاست. 
براي رفع مشكل و حل مسئله هركدام نياز است هر حوزه 
به طور جداگانه مورد بررس��ي و ارزيابي ق��رار گيرد تا به 
نحو مناس��بي نتيجه دهد. از س��وي ديگر سهم هركدام 
در تصادفات متفاوت است، بنابراين بسته به ميزان سهم 
تصادفات بايد اولويت س��نجي ش��ود. وضعيت اقتصادي 
موتورس��وار در تصادفات نقش دارد؛ وضعيت اقتصادي 
يكي از مهم ترين عوامل با اثرات مستقيم و غير مستقيم در 
تصادفات است. در سال هاي اخير شاهد افزايش چشمگير 
توليد و استفاده از موتورسيكلت در كش��ور و به ويژه در 
كالنش��هر تهران هس��تيم كه با توجه به قيم��ت پايين، 
قدرت مانور باال، سرعت بخش��ي در عبور و مرور، تردد از 
محدوده هاي غير مجاز به ويژه طرح ترافيك و زوج و فرد، 
استفاده از موتورس��يكلت به منظور امرار معاش، كاهش 
هزينه سوخت و. . . مورد استقبال زيادي قرار گرفته است. 
خرابي آسفالت و س��طح راه در تصادفات موتورسيكلت 
اثر دارد. موتورسيكلت در مقايس��ه با ساير وسايل نقليه 
موتوري ناپايدار بوده و ترمزهاي آن ناايمن است. بنابراين 
در صورتي كه سطح راه از ضريب اصطكاك استانداردي 
برخوردار نباشد، به خصوص در پيچ ها و هنگام دور زدن 
موجب افزايش لغزندگي شده و منجر به تصادف مي شود. 

  آنچه موتورسواران بايد بياموزند
فاكتورهاي خامي و بي تجربگي و فق��دان مهارت كافي، 
انرژي زياد و اش��تياق به رفتارهاي پرخط��ر و هيجاني، 
بي توجهي، حواس پرتي و س��رعت ب��اال از داليلي اصلي 
است كه جوانان ما را به كام مرگ مي كشاند، در حالي كه 
اين موضوع در سالخوردگان برعكس است؛ عدم توانايي 
جسماني، كاهش بينايي، كاهش سرعت تصميم گيري، از 
ياد بردن برخي مقررات رانندگي و حتي راندن با سرعت 
كم از عللي است كه منجر به وقوع تصادفات سالخوردگان 

هنگام استفاده از موتورسيكلت مي شود. 
موتورس��يكلت به خاطر نوع طراحي، عدم پايداري، عدم 
حفاظ و عوامل ديگر در مقايس��ه با س��اير وسايل نقليه 
نيازمند آموزش و يادگيري مهارت هاي تخصصي بيشتري 
است كه بايد گفت موارد ذكر شده متأسفانه مورد توجه 
قرار نگرفته است. ش��رايط آب و هوايي در بروز تصادفات 
موتورسيكلت نقش مستقيم دارد؛ حال بايد توجه داشت 
يك موتورس��وار جوان و بي تجربه كه ب��راي اولين بار با 

شرايط جوي نامس��اعد مواجه مي ش��ود بر اساس كدام 
آموزش و يادگي��ري بايد عمل كند. واضح اس��ت در اين 
وضعيت كوچك ترين اش��تباه ممكن اس��ت به قيمت از 
دس��ت دادن جان تمام ش��ود. با كمك گرفتن از بخش 
خصوصي بايد مراكز آموزشي تخصصي موتورسواري زير 
نظر پليس تأسيس ش��ده و اين مراكز به صورتي اقدام به 
آموزش نمايند تا موتورسوار، در شرايط مختلف از جمله 
ش��رايط جوي متفاوت هدايت موتورس��يكلت را تمرين 
كند. بر اين اساس الزم است يك موتورسوار جوان شرايط 
جوي و مسيرهاي مختلف و متنوع را به صورت عملي و 

شبيه سازي شده تجربه كند. 
در كاهش تلفات جاني ناشي از حوادث، استفاده از كاله 
ايمني استاندارد نقش بسزايي دارد. بسياري از مجروحين 
تصادفات موتورس��واري، به دليل استفاده از كاله ايمني 
مناسب از مرگ نجات يافته اند، بنابراين ضروري است در 
اين امر و براي كاهش آسيب هاي پرخطر نگاه ويژه اي به 

بحث كاله ايمني در كشور ما صورت گيرد. 
  رعايت چند اصل براي ايمني و سالمت بيشتر

برخي از مواردي كه جهت ايمني و سالمت موتورسواران 
اهميت ويژه اي دارد به قرار زير است:

۱- موتورسواران حتي المقدور از لباس و شلوار مقاوم تري 
كه كل دست و پاها را بپوشاند استفاده كنند. 

۲- هنگام تغيير مس��ير حتماً از چراغ راهنما اس��تفاده 
كنند. 

۳- در پيچ هاي تند با سرعت مطمئن برانند، زيرا بيشترين 
سوانح موتورسواري در گردش ها و تغيير مسيرهاست. 

۳- فاصله ايمن را از وس��ايل نقليه ديگر حفظ كنند، زيرا 
سبقت از ساير وسايل نقليه به خصوص از نوع سنگين آن 
براي موتورسيكلت بسيار خطرناك و سانحه آفرين است. 
۴- از روش ه��اي رانندگ��ي تدافعي اس��تفاده كنند و از 
پياده روها و محدوده هاي غيرمجاز براي تردد اس��تفاده 

نكنند. 
۵- موتورسواران براي سالمت خود بايد حتي در گرما نيز 

از كاله ايمني استاندارد استفاده كنند. 
۶- هنگام تاريكي و شب بهتر است از لباس هايي كه نور 
را به خوبي بازتابش مي كند يا از جليقه اي ش��برنگ دار 

استفاده شود.
7- با رعايت موارد الزم و احتياط در استفاده از اين وسيله 
نقليه، تصادفات كاهش مي يابد اما آموزش و ترويج فرهنگ 

صحيح و اصولي موتورسواري ضرورت دارد. 

88498471سبك زندگي

|| روزنامه جوان |  شماره 86292     مح��رم 1443   26  | ش��هریور 1400  ش��نبه 13 

سبك نگرش

خيلي ها به خريداران اخالق گرا نگاه تحقيرآميز دارند!

آيا شما هنگام خريد 
به موازين اخالقي توجه مي كنيد؟ موتورسوارهاي متخلف با جان خود و ديگران بازي مي كنند

رانندگي با مركب مرگ!

با كمك گرفتن از بخش خصوصي بايد 
مراكز آموزشي تخصصي موتورسواري 
زير نظر پليس تأسيس شده و اين مراكز 
ب�ه صورتي اق�دام به آم�وزش نمايند 
تا موتورس�وار، در ش�رايط مختلف از 
جمله ش�رايط جوي متف�اوت هدايت 
موتورسيكلت را تمرين كند. در كاهش 
تلفات جاني ناشي از حوادث، استفاده 
از كاله ايمني استاندارد نقش بسزايي 
دارد. بسياري از مجروحين تصادفات 
موتورسواري، به دليل استفاده از كاله 
ايمني مناسب از مرگ نجات يافته اند

آموزش و يادگيري موتورسواري درست 
و اصولي يكي از مهم ترين موارد تغيير 
رفت�ار اس��ت، ول�ي در نبود آگاهي و 
شناخت عوامل رفتاري، آموزش ايمني 
و س�المت مؤثر نخواه�د بود. رفتار در 
جوامع متفاوت، ماهيت�ي متنوع دارد 
و انعكاس�ي از علل و عوام�ل گوناگون 
است و ش�ناخت اين زنجيره علل ب�ه 
منظور تحت تأثير قرار دادن داليل مؤثر 
بر رفتار از جمله امور بسيار مهم است

با توجه به پژوهش هاي قبلي مي دانس��تيم بيشتر 
خريداران، هن��گام خريد يك محص��ول، اقدامات 
اخالقي ش��ركت ها را مد  نظر قرار نمي دهند. هدف 
ما بررس��ي پيامد هاي بع��دي اين كار ب��ود. وقتي 
تصميم مي گيريد به رويكرد هاي اخالقي شركت ها 
بي اعتنا باشيد اما مي بينيد كس ديگري به اين امور 
توجه مي كند، چه احساسي به  شما دست مي دهد؟ 
مش��اهده فردي كه كار هاي اخالقي مي كند، وقتي 
خودتان عامدانه چش��م بر اين ام��ور مي بنديد، چه 
پيامد هاي اجتماعي اي دارد؟ يافته هاي ما حاكي از 
آن است كه مردم اين »ديگران اخالق گرا« را حقير 
مي بينند و آنه��ا را حوصله س��ربر، عجيب وغريب و 
دوست نداشتني مي دانند - كه همگي ويژگي هايي 
منفي هستند- وقتي مي بينيم كسي كاري اخالقي 
انجام مي ده��د، دو اتفاق رخ مي دهد: ي��ا از او الهام 
مي گيريم يا او را تحقير مي كنيم. »نظريه مقايس��ه 
اجتماع��ي« در علم روانشناس��ي مي گويد احتمال 
دومي بيش��تر اس��ت. طبق اين نظري��ه، همگي ما 
به صورت طبيع��ي تمايل داريم خ��ود را با ديگران 
مقايسه كنيم. اگر كس��ي در امري از ما بهتر باشد، 
مانند امور اخالقي، احساس مي كنيم تهديد شده ايم 
و احساس بدي به ما دست مي دهد. يكي از راه هاي 
غلبه بر اين احساسات تحقير ديگري است. قباًل اين 
نظريه را در بستر مصرف اخالق گرايانه بررسي نكرده 
بودند، اما پيش بين��ي مي كرديم نتايج اين پژوهش 
منفي باش��د، چون اخالقي  بودن بخ��ش مهمي از 

هويت ماست. 
بيش��تر مطالعاتي كه درباب »رشد اخالقي« انجام 
ش��ده اند - بدين معنا كه با ديدن فردي كه عملي 
اخالق��ي انجام مي ده��د تمايل داري��د رفتارش را 
تقليد كنيد- اقدامات خاص��ي را مطالعه كرده اند، 
مانند احداث گرم خانه ها ب��راي بي خانمان ها. اين 
امر غالباً به رش��د اخالقي مي انجامد، اما بسياري از 
ما با موقعيتي رو به رو نمي ش��ويم كه در آن عامدانه 
تصميم بگيريم آن اقدام الهام بخش را انجام ندهيم. 
از آنجا كه عم��اًل انتخاب نكردي��د گرم خانه اي راه 
نيندازيد، احس��اس نمي كنيد امري شما را تهديد 
مي كن��د، اما اگ��ر ف��ردي را ببينيد ك��ه در خريد 
ش��لوار جين به اصولي اخالقي توج��ه مي كند كه 
خودت��ان به آنه��ا بي اعتناييد، احس��اس مي كنيد 
چيزي ش��ما را تهديد مي كند. پيش آزمون هاي ما 
نش��ان مي دهند ويژگي هاي اخالقي ب��راي مردم 
مهم  هس��تند. پس اين طور نيس��ت كه به اين امور 
بي تفاوت باش��ند. اگ��ر بدانند كااليي در ش��رايط 

كاري بسيار بدي توليد شده اس��ت، احتماالً آن را 
نمي خرند. نكته اينجاست كه مردم ترجيح مي دهند 
از اين موضوع مطلع نش��وند. پژوهش جولي اروين 
دراين باره پيشگام است. او متوجه شد اگر اطالعات 
اخالقي دقيقاً پيش  روي مردم باشد، از آنها استفاده 
مي كنند، اما زحمت پيدا ك��ردن اين اطالعات را به 
خودش��ان نمي دهند. وقتي از اعمال وحش��تناكي 
مطلع مي ش��ويم كه در فرآيند توليد كاالها صورت 
مي گيرد، احساس��ات ب��دي در ما پدي��د مي آيند. 
پرهيز از جس��ت وجوي اين اطالعات مكانيس��مي 
دفاعي اس��ت كه براي مواجه  نش��دن با احساسات 

ناخوشايندمان به كار مي بريم. 
در پژوه��ش دوم، اين احتم��ال را آزمايش كرديم. 
طرح اين پژوهش ه��م مانند پژوه��ش اول بود، با 
اين تفاوت پيش از آنكه به آزمايش شوندگان درباره 
اين »ديگران اخالق گ��را« توضيح دهي��م و از آنها 
بخواهيم اين افراد را ارزياب��ي كنند، به  آنها فرصت 
و اختيار داديم با كليك كردن در يك وب س��ايت به 
خيريه اي كمك كنند. افرادي ك��ه اين كار را انجام 
دادند از باال ب��ه گروه ديگر ن��گاه نمي كردند، چون 
فرصت داش��تند مان��ع فروريختن هوي��ت اخالقي 
خود شان ش��وند و احس��اس نكردند چيزي آنها را 
تهديد مي كند. همين عم��ل اخالقي كوچك كافي 
بود احساس كنند خودشان هم اخالقي اند. ما خشم 
و عصبانيت آزمايش ش��وندگان را درباره استفاده از 
كودكان كار اندازه گرفتيم. افرادي كه به خريداران 
اخالق گرا ب��ا تحقير نگاه مي كردند خش��م كمتري 
داشتند. به خودش��ان كه نگاه مي كردند خريداران 
اخالق گرا را »افرادي حوصله سربر و عجيب و غريب 
مي ديدند« و به اين نتيجه مي رسيدند كه خودشان 
هم نبايد به موضوع كار كودكان اهميت بدهند. اين 
امر را مي توان با »نظريه ادراك خويشتن« توضيح 
داد كه نظريه اي شناخته شده  در حوزه روانشناسي 
است. بر اساس اين نظريه، مش��اهده رفتارهايمان 
يكي از روش هايي است كه به شناخت ما از خودمان 
كمك مي كند. به عبارت ديگر، اگر من كسي هستم 
كه تمام مدت ورزش مي كند، اين نكته را مي فهمم 

كه فرد سالمي هستم. 
در پژوهشي مشابه - به جاي شلوار  جين، كوله پشتي 
قرار داديم و كار كودك را با توليد ناپايدار جايگزين 
كرديم- از شركت كنندگان پرسيديم چقدر مشتاقند 
تعهد نام��ه اي امضا كنن��د تا از آن پ��س محصوالت 
پايدارتري بخرند. نتايج نشان داد آزمايش شوندگاني 
كه با تحقير به افراد اخالق گرا مي نگريس��تند كمتر 
تمايل داشتند تعهد نامه را امضا كنند. تحقير كردن 
گروه ديگر تعهد و ارزش هاي اخالقي آنها را بي اعتبار 
مي كرد. اين گروه ديگراني را ك��ه وقت صرف كرده  
بودند و درباره پايداري محصوالت اطالعات به دست 
آورده بودند »عجيب و غريب«، »حوصله س��ر بر« يا 
»بد س��ليقه« مي ناميدند؛ به همين دلي��ل به خود 
مي گفتند »پاي��داري محص��والت اهميت چنداني 
برايم ندارد« و چندان مش��تاق نبودند تعهد نامه را 

امضا كنند. 
ش��ركت هايي كه كاالهايش��ان را ب��ا رعايت اصول 
اخالقي توليد مي كنند بايد اقداماتشان را به صورت 
مشخص و برجسته روي بسته بندي ها در فروشگاه ها 
- جايي كه مردم در حال تصميم گيري هس��تند- 
تبليغ كنند. مشتري را مجبور نكنيد خودش دنبال 
اطالعات برود. اگ��ر اطالعات همان جا ارائه ش��ود، 
مردم از آن اس��تفاده مي كنند. فق��ط تمايل ندارند 

دنبالش بگردند.
 نقل و تلخيص از: وب سايت ترجمان
 / ترجمه: فاطمه زليكاني
/ مرجع: هاروارد بيزينس ريويو 

سبك رفتار

  صديقه كام ور
انسان اگر در جهان هستي تأمل كند مي بيند 
ك��ه عالم ب��ر پايه نظم اس��توار اس��ت و هر 
پديده اي در دس��تگاه آفرينش جاي خاص 
و نقش��ي ويژه را عهده دار است. خداي توانا 
كه نظم را در دستگاه آفرينش مقرر داشته، 
آن را در زندگي فردي و اجتماعي انسان ها 
مي پس��ندد. اكنون با تدبر در خلقت جهان 
هستي كه بر پايه نظم است، انسان بايد نظم 
و انضباط را سرلوحه كارهاي خود قرار دهد 
تا بتواند موفق شود، چراكه با داشتن نظم و 
انضباط، زحمت انسان در رسيدن به اهدافش 
بسيار كم مي ش��ود، اما با بي نظمي در اكثر 
مواقع مي تواند عصبانيت و حتي شكست را 

براي خود به ارمغان آورد. 
به نظر ش��ما مردم جوامع قانون مند و نظم 
پذير، موفق ترن��د يا مردم كش��ورهايي كه 
دچار هرج و مرج بي قانوني هستند؟ در مورد 
خودتان چه؟ زماني كه كارهايتان را با نظم و 
ترتيب انجام مي دهيد، بازدهي مطلوب تري 
داريد يا هنگامي كه بدون هيچ برنامه خاصي 
و به صورت كاماًل تصادفي به انجام كارهايتان 
مي پردازيد؟ با پاسخ دادن به اين پرسش ها 
متوجه مي ش��ويم همه ما كمابي��ش با اين 
موضوع كه يكي از اصول موفقيت در زندگي، 
ش��غل، تحصيل و ديگر فعاليت هاي انسان 
كه نظم است، موافقيم، چراكه غفلت از اين 

نكته مهم، اوقات گرانبها و برگش��ت ناپذير 
و بس��ياري از فرصت هايي را كه مي توانست 
در جهت ايجاد ي��ك زندگ��ي ثمربخش و 
س��عادتمند به كار گيرد، به هدر مي دهد و 
مي بينيم كه بي نظمي براي ما، ماجراي  آش 

شله قلمكار را روايت مي كند!

»روزي ناصرالدين شاه، پادشاه قاجار طبق 
رسم و عادت هميش��گي هر س��ال بهار به 
دامان طبيعت مي رفته و با اهل دربار و. . . از 
طبيعت و هواي خوش آن بهره مي برده است. 
در اين روز به خصوص به دستور ناصر الدين 
شاه، آشي هم پخته مي شده. آشي كه انواع 
سبزي ها و حبوبات و چاشني هاي مختلف 
به عالوه گوش��ت فراوان، از م��واد اوليه آن 
بود. براي تهيه اين  آش و برگزاري مراس��م 
باشكوه آن چه هزينه ها كه نمي شد، اما آنچه 
باعث شد به »آش شله قلمكار« تبديل شود، 
بي نظمي، ش��لوغي و ريخت و پاشي بود كه 

براي تهيه آن به وجود مي  آمد. نزديكان شاه 
در اين مراس��م، تالش مي كردند تا خودي 
نشان دهند و نهايت خدمت و ارادت خالصانه 
خودشان را نسبت به شاه قاجار بروز دهند. 
همين امر باعث شلوغي و شلختگي خاصي 
در برگزاري اين مراس��م مي شد و آشي را به 

وجود مي آورد كه قابل خوردن نبود!«
اين ضرب المثل حكاي��ت از بي نظمي هايي 
است كه باعث شكست و شلختگي مي شود. 
بنابراين نظم و انضب��اط از ارزش هاي واالي 
اسالمي و راز و رمز كاميابي انسان هاي بزرگ 
و راه غلبه بر س��ختي ها و يافتن كاستي ها و 

عامل نيازهاي مادي و معنوي و دس��تيابي 
س��ريع به اهداف اس��ت. نظم و انضباط در 
تمامي مراحل زندگي انس��ان الزم اس��ت و 
انساني موفق خواهد بود كه اين دو را الزم و 
ملزوم زندگي فردي و اجتماعي خود بداند. 
انس��ان منضبط براي فعاليت گروهي اعالم 
آمادگي مي كند و در اين جا غالباً سازگاري 
مطرح است و بر خود و اعمال و احوالش غالب 
مي آيد، توانايي و تس��لط پيدا مي كند و جز 
درستي در او صادر نمي ش��ود و جز حالت و 
حركت شايسته در او صورت نمي گيرد و به 

نظم و همكاري اهميت مي دهد. 
كسي كه در زندگي فردي و اجتماعي پايبند 
نظم و انضباط باش��د و به اف��كار و كارهاي 
گوناگونش نظ��م خاصي دهد، ب��ه راحتي 
مي تواند پله هاي رشد و موفقيت را طي كند 
و ش��ادماني اش بيشتر ش��ود. قطعاً داشتن 
نظم و انضباط در زندگي فردي و اجتماعي 
موجب ش��ادي و نشاط، احس��اس امنيت، 
اعتم��اد به نف��س و جلب محب��ت ديگران 
مي شود. همچنين از هدررفت وقت، سرمايه 
و اس��تعداد جلوگيري مي كند. پس بياييم 
همانگونه كه خداوند تبارك و تعالي جهان 
را منظم آفريده و نظم و انضباط را در زندگي 
فردي و اجتماعي انسان پس��نديده، ما نيز 
منظم باشيم تا سرنوشتمان  مانند  آش شله 

قلمكار نشود. 

 آش شله قلمكار بی نظمی!
نگاه

كس�ي كه در زندگي فردي و 
اجتماعي پايبند نظم و انضباط 
باش�د،  ب�ه راحت�ي مي تواند 
پله ه�اي رش�د و موفقي�ت 
را ط�ي كن�د و ش�ادماني اش 
بيشتر شود. قطعاً داشتن نظم 
و انضب�اط در زندگ�ي فردي 
و اجتماع�ي موجب ش�ادي 
و نش�اط، احس�اس امني�ت، 
اعتماد به نفس و جلب محبت 
ديگران مي ش�ود. همچنين 
از هدررفت وقت، س�رمايه و 
اس�تعداد جلوگيري مي كند 

  تلخيص: سلما سلطاني
گروهي از پژوهشگران از مردم پرسيدند كه براي خريد ش�لوار جين به چه اطالعاتي نياز دارند. 
به دليل محدوديت زماني، آنها فقط مي توانس�تند دو ويژگي از چهار ويژگي قيمت، مدل، نحوه 
شست و ش�و و »اس�تفاده از كودكان كار« را انتخاب كنند. پژوهش�گران س�پس به گروهي كه 
نمي خواستند درباره به كارگيري كودكان كار بدانند، گفتند نظرشان را درباره آ نهايي بگويند كه 
مايلند درباره استفاده از كودكان كار بدانند. نتايج تعجب آور بود: آنها خريداراني را كه به مالحظات 
اخالقي توجه داشتند حوصله سربر، عجيب وغريب و حقير مي ديدند. ماجرا چيست؟ چرا مردم 
به خريداران اخالق گرا با تحقير نگاه مي كنند؟ مگر قرار نيس�ت آنها الگويمان باش�ند؟ نيكول 
تورس )Nicole Torres( از دبيران ارشد هاروارد بيزنس ريويو در اين زمينه با ربكا واكر ِرِچك 
پژوهشگر اين پژوهش گفت وگويي كرده است كه ماحصل پاسخ ها را با اندكي تلخيص مي خوانيد. 

   زهرا هنربخش
موتورسواران باالترين ميزان آسيب ديدگان حوادث در خيابان هاي ش�هري و روستايي ايران را به خود 
اختصاص داده اند و با رفتارهاي خطرناك و مخ�اطره آمي�ز، خ�ود و سايرين را در معرض آسيب و خطر قرار 
مي دهند. عوامل و داليل اين آسيب و بستر و زمينه هاي اجتماعي- اقتصادي آن در ك�شورهاي مختلف 
فرق مي كند و روش هاي كنت�رل آن نيز با هم مشابه نيس�ت. براي اثرگذاري بهتر و كارآمدتر برنامه هاي 
آموزشي و اقدامات پيشگيرانه وابسته به امنيت تردد در ك�شورهاي در حال توسعه بايد آنها را بر اساس 
شواهد و پژوهش هاي محلي و براي شرايط خاص اجتماعي، سياسي و اقت�صادي طراح�ي و اج�را كرد. 

بيش�تر خريداران، هن�گام خريد 
يك محص�ول، اقدام�ات اخالقي 
شركت ها را مد  نظر قرار نمي دهند. 
وقت�ي تصمي�م مي گيري�د ب�ه 
رويكرد ه�اي اخالقي ش�ركت ها 
بي اعتنا باش�يد اما مي بينيد كس 
ديگري به اين امور توجه مي كند، 
چه احساسي به  شما دست مي دهد؟ 
مشاهده فردي كه كار هاي اخالقي 
مي كن�د، وقتي خودت�ان عامدانه 
چش�م بر اين ام�ور مي بنديد، چه 
پيامد ه�اي اجتماع�ي اي دارد؟


