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عصر جدید مدیریت

یادداشت 
سردبیر 

 مدرسه های امروز را نمی توان شبیه مدرسه های قدیم، 
بلكه حتی مدرسه های یک سال قبل )پیش از بیماری 
كرونا( مدیریت كــرد. چرا كه نحــوه و طریق فعالیت 
مدرسه ها متفاوت شده و در آستانة دگرگونی های متعدد 
و متنوعی است. با تداوم سبك و مدیریت سنتی، ممکن 
اســت بدون هیچ عالمت و نشانة مشخصی از رشد، در 
وضع موجود ماند و یا بخشی از راهبردهای دیگران شد. 
طی سال های اخیر، مدیران مدرسه ها به دالیل عدیده، 
از جمله تنگناهای مالی، تجهیزاتی و فناوری، تدارکاتی و 
حجم سنگین امور اجرایی، بیشتر به کارپرداز، اداره کننده 
و کنترلگر امور جاری شباهت یافته و به میزان زیادی از 

رهبری آموزشی فاصله گرفته بودند.
اما روزگار تغییر کرده اســت و نوع جدیدی از رهبری 
آموزشــی در عصــر دیجیتال و عصر مفاهیــم و زمانة 
تغییــرات پی درپی مورد نیاز اســت. این نیــاز هر روز 
ضروری تر و مهم تر رخ می نمایاند و همة ما و همة نظام 
را به چالش و مبارزه می طلبد. این نوِع جدید از رهبری 
آموزشــی می تواند بسیار متمایز از سبک و روشی باشد 
كه اكنون با آن خــو گرفته ایم. یقینًا ادامة این روال در 
آینده، هزارتوی جدیدی را بیرون از هزارتوی خویشتن 
تجربه خواهد كرد كه در صورت بی توجهی به آن، نظام 
آموزشی را دچار شکاف ها و حفره های عمیقی می کند 
كه برون رفت از آن ها بسیار ناگوار، ناخوشایند، پیچیده و 

پرهزینه خواهد بود.
به نظر می رسد به نوعی از رهبری نیازمندیم كه بهترین 
چیزی که می شناسیم را با بهترین چیزهای آینده ادغام 
کند. یكی از متمایزترین ویژگی های رهبری مورد انتظار، 

بی اعتنایی آشکار به غیرممکن ها و نمی شودها، به منظور 
آماده کردن همة دانش آموزان برای آینده است؛ نوعی از 
رهبری که نقش یادگیرنده داشته باشد. چرا كه معلمان 
و دانش آموزان به شــدت نیاز دارند كه رهبران آموزشی 
بیشتر مطالعه كنند و بیشتر بیاموزند. وقتی مدیران یاد 

می گیرند، معلمان و دانش آموزان نیز یاد می گیرند.
رهبــر آموزشــی در ســال 1410 فردی اســت كه 
متفاوت می اندیشد. او قالب های سنتی و چارچوب های 
عادت شده و ایِنرسی های تلنبارشده در ذهن را كنار زده 
است. شجاعت دارد تا متمایز از دیگران و متفاوت با وضع 
موجود و با نگاه به آینده و فرصت های بی بدیِل ناشی از 
فضای مجازی و دیجیتالی، نوآورانه وارد میدان شــود و 
با شــوق و ذوق وصف ناپذیــر و نوآورانه همراه با رعایت 
مناسبات انسانی و همراهی و همكاری اخالق مدارانه و 
مدارای عمیق با معلمان، دانش آموزان، والدین و ســایر 
دســت اندركاران و ذی نفعان آموزش وپرورش، رهبرِی 
نوین را در عصر دیجیتال به منصة ظهور برســاند. این 
کار مستلزم تعهدی محکم برای ارتباطات و چشم اندازی 

روشن از یک آموزش جمعی و نوآورانه است.
بنابراین، با توجه به ورود ایران به آســتانة سدة 15 و 
تأثیراتی که در این راســتا متوجه همة کشــور، به ویژه 
آموزش وپرورش شده است و آن را متأثر خواهد ساخت، 
و نیــز تغییرات جهانی متأثــر از عصر دیجیتال و عصر 
مفاهیم در همة ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاســی و 
تقابل آن با وضعیت ما، ترســیم چشم انداز و تصورات، 
تدویــن چالش ها و بیان تعهدات رهبری آموزشــی در 

سال هاي پیش روي از مسائل مهم این شماره است.


