
نغلتیدندرکجراههها
وقتی ســال ها تجربه ام را در مدیریت کالس، مدرســه، 
منطقه و ستاد بررســی می کنم، آموزه های زیادی جلوی 
چشمانم رژه می روند. چقدر این تجربه ها می توانند آموزنده 
و تأثیرگذار باشــند و چه بســیار می توانند از تکرارهای 
بیهوده در مسیر مدیریت در سازمان ها بکاهند. حیف که 
اغلب ما در مستندســازی این تجربه ها ناتوان و گاه از آن 
غافلیم. چه یادگیری های مفیدی كه از این رهگذر حاصل 
می گردند! این اندوخته ها چه بســا که می توانند برای ما 
کمک و راه نشــان باشند و در مواقعی نیز از نفله شدن ما 
در مدیریت جلوگیری کنند. تجربه های زیسته، در فرایند 

مدیریت مفید، آموزنده، کارساز و الزم اند.
در دنیای پیچیده و پرمسئلة امروز چاره ای جز استفاده 
از سیســتم های اطالعات مدیریت، مشورت با خبرگان و 
نخبگان، استفاده از فناوری و علوم کمی و کیفی و آمار و 
تحقیق، کندوکاو و پرس وجو و خردورزی، برای رهایی از 
کج راهه ها و کج روی ها و کج طلبی ها نداریم. چرا که بدون 
نورافکن های راه گشای مدیریتی، عبور از تونل های تاریک 
و گذر از سرباالیی و سرپایینی ها و پیچ وخم های خطرناک 
کاری بس دشوار خواهد بود. در مدیریت سازمان ها، به ویژه 
در سازمان های آموزشی و تربیتی و فرایندهای دشوار آن، 
پیچیدگی ها و حفره های پنهان و الیه های هزارتویی وجود 
دارنــد که بعضًا برای فهم آن ها از سیســتم های اطالعات 
مدیریت، سیستم های پشتیبان تصمیم گیری و علوم آمار 
و ریاضی، تحقیق در عملیات هم کاری ساخته نیست. در 
این قبیل امور ناپیدا و معماگونه است که خداوند در قرآن 
کریم، به همة مردم، حتــی ابرار، مؤمنان و مقربان درگاه 
خویش تأکید می کند که برای تشــخیص و تمیز حق از 
باطل، درســت از نادرست، سره از ناسره به ویژه در شرایط 

سخت و پیچیدة تصمیم گیری، تقوا پیشه کنند. 
از آنجــا کــه کار مــا مدیــران و دســت اندرکاران امر 
تعلیم وتربیت کاِر پیچیده و ظریفی اســت، باید از خداوند 

متعــال در همة احواالتمان، به خصوص برای تشــخیص 
درست از نادرســت، کمک بخواهیم و اســتغاثه كنیم و 
در تربیت و رفتار عملی خود به گونه ای حاضر باشــیم که 
مشــمول الطاف و مراحم او گردیم. البته، همة چیزهایی 
را که الزمة مدیریت صحیح و شــفاف است، باید آموخت 
و زمینة تحقــق آن را فراهم ســاخت. بی مباالتی در هر 
یک از پیچ هــا، خطراتی در پی خواهد داشــت که بعضًا  
برگشت ناپذیر اســت. نمونة ورشکستگی های ریزودرشت 
زیــادی را می توان برای بی مباالتی ها به تصویر کشــید و 
به تفسیر درآورد که شــاید کم و بیش همة شما آن ها را 
می شناســید. اما نکته قابل ذکر در این مجال کوتاه، غافل 
نشدن از نکته و اصلی است که اگر به آن بی اعتنا یا از آن 
ناآگاه باشــیم و آن را با اعتقاد در عمق وجودمان نجوییم 
و نخواهیم، از بســیاری از چیزهایی که در توضیح اهمیت 
و ضــرورت آن توصیف کرده ایــم، کاری از پیش نخواهد 
رفــت. ایمان به خــدا و او را در همة احوال ناظر بر اعمال 
خود دانســتن و در یک کالم »تقوای الهی پیشه کردن« 
اصلی در مدیریت اسالمی است که می تواند ما را به عنوان  
مدیران مطمئن و مورد وثوق، در کنار برخورداری از علم 
و هنر و حرفــة باال در مدیریت، پایدار و موفق نگه دارد و 
از کج روی ها، کج اندیشــی ها و به خصوص اخذ تصمیماتی 
نادرست که شــاید نتایج منفی آن ها را در سال های دور 
مشــاهده کنیم، حفظ کند. چرا که همیشــه در عبور از 
گردنه هــای نفس گیر و تاریک و لغزندة تصمیم گیری، که 
نیازمند تشخیص درست اســت، نمی توان صرفًا به علم و 
ابزار و حتی عقل بشــری اکتفا کرد. یا َأیَُّها الَّذیَن آَمنوا ِإن 
َتتَُّقوا اهللََّ َیجَعل َلُكم ُفرقانًا َوُیَكفِّر َعنُكم َسیَِّئاِتُكم َوَیغِفر َلُكم 
َواهللَُّ ُذو الَفضِل الَعظیِم )انفال/29( چه بسا که در بزنگاه ها، 
لطف خداوند که نشئت گرفته از زندگی سالم و خداگونة 
ماست می تواند ناجی ما از سقوط و درغلتیدن به پرتگاه ها 

باشد.
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