إعداد كىادر مدربة
من الصف الثانى والثالث للقيادة
إْ ظٛٙس عيبعبد اإلٔفزبػ ٚػصش اٌؼٌّٛخ
ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌزمذَ اٌغشيغ ٚاٌّزٕبِٚ ٝاٌزىٌٕٛٛعٝ
فِ ٝغبي ؽيبرٕب اٌّزؼذد ٚإٌّبفغبد اٌؼبٌّيخ يزؽٍت
رٌه وٍٗ إػبدح إٌظش ف ٝأعٍٛة رّٕيخ اٌّٙبساد
ٚاٌّٛاسد اٌجششيخ ؽز ٝيّىٓ اٌؾصٛي ػٍ ٝأػٍٝ
ِغز ٜٛأداء ٚأػٍِ ٝغز ٜٛإداسح ِّىٕخ
و
 انمنطهقاث األساسيت نتفاعم انعالقاث انسببيت
نتيجتها :

أ .اإلفزشاظبد ٚاٌّؼؽيبد اٌخبصخ ثبرغب٘بد عٍٛن
األفشاد ف ٝأِبوٓ اٌؼًّ.
ةِ .غّٛػخ اٌغيبعبد ٚاٌخؽػ ٚاٌجشاِظ ٚاألٔشؽخ
اإلداسيخ اٌّزٕبعمخ ِغ ٘زٖ اإلفزشاظبد.
طِ .غّٛػخ ِٓ اٌزٛلؼبد اٌّؤوذح رمشيجبً ػٓ عٍٛن
األفشاد ف ٝؽبٌخ رؽجيك اٌغيبعبد.
 وقذ مزث اإلدارة انحذيثت بثالثت مزاحم هً :
ّٛٔ .1رط إٌظشيخ اٌزمٍيذيخ.
ّٛٔ .2رط اٌؼاللبد اإلٔغبٔيخ.
ّٛٔ .3رط اٌّٛاسد اإلٔغبٔيخ.
 انهذف من انبحث
٘ ٛاٌزؽجيك اٌؼٌٍّ ٝشفغ وفبءح ٚرّٕيخ ِٙبساد
اٌؼبٍِيٓ ٚرٌه إلػذاد صف صبٔ ِٓ ٝاٌميبداد اٌّذسثخ.
 انمشكهت مىضىع انبحث
رم َٛششوبد اٌىٙشثبء ثؼمذ دٚساد رذسيجيخ ٌٍؼبٍِيٓ
ثصفخ دٚسيخ ٌشفغ وفبءرٚ ُٙصيبدح ِؼٍِٛبر ُٙيرّٕيخ
اٌّٙبساد اٌخبصخ ٌذي ُٙثشىً ػبَ ػٓ ؼشيك ٔخجخ
ِّزبصح ِٚزخصصخ ف ٝوً اٌّغبالد ٌٚفزشح ِؾذدح
ٚيؼٛد ٌٕفظ ػٍّٗ .
ٚإرا رغيت ٘زا اٌّذيش ػٓ ػٍّٗ إلعجبة وضيشح ( أعبصح
– ِشض – عفش – ثؼضخ  ) ... -يؾذس إسرجبن فٝ
اٌؼًّ ٔظشاً ٌؼذَ ٚعٛد ِٓ يؾً ِؾٍٗ أ ٚرُ ػًّ
رفٛيط ٌٗ ِٓ ؼشف اٌّذيش ٌٍميبَ ثؼٍّٗ ف ٝػذَ
ٚعٛدٖ أٚيىٓ ٕ٘بن ِٓ يؽجك ٔظبَ اٌزجبدي اٌٛظيفٝ
ثبٌزٕبٚة ( اٌز ٜيىغش عّٛد ٚسربثخ اٌؼًّ ٚيمَٛ
ثبإلٌّبَ ثبٌؼٍّيخ اإلداسيخ وبٍِخ ).
األسباب انمىضىعيت نهمشكهت
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ٔظبَ اٌزؼييٕبد ِٓ األعبط ٌٍّٛظفيٓ ٚاٌزغىيٓ
اٌٛظيفٚ ٌُٙ ٝصجبد اٌّٛظف ف ٝػٍّٗ ٌفزشاد
ؼٛيٍخ د ْٚرغييش أٔ ٚمً أ ٚرجذيً أ ٚرفٛيط
ألػّبي أخش. ٜ
ٔظبَ اٌؾٛافض اٌّزشبثٙخ ٚاٌّزمبسة ف ٝغبٌجيخ
األؽٛاي ٚاٌضبثذ .
غيبة ٌغخ اٌؾٛاس ثيٓ اٌصف األٚي ٚاٌضبٔ. ٝ
إؽزىبس اٌغٍؽخ ( اٌّشوضيخ اٌّؽٍمخ ) ٚاٌخٛف
ػٍ ٝاٌغٍؽخ .
ػذَ سغجخ اٌصف اٌضبٔ ٝف ٝرؾًّ اٌّغئٌٛيخ
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اٌٙجٛغ اٌزذسيغ ٝف ٝاٌّغز ٜٛاإلداس. ٜ
ظٛٙس رجبيٓ ف ٝاٌّضايب إٌمذيخ ٌجؼط اإلداساد.
رغشة ٔٛع ِٓ اإلؽجبغ .
ٚعٛد ثؼط اٌزغبٚصاد أصٕبء اٌزشل. ٝ
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 انحهىل انمقتزحت

 .1ظشٚسح ٚظغ اٌّٛظف إٌّبعت فِ ٝىبٔٗ إٌّبعت ػٓ
ؼشيك ؼجيؼخ اٌؼًّ ٚاٌؤً٘ اٌذساعٚ ٝاٌزخصص فيٗ ِٓ
اٌجذايخ د ْٚأ ٜإػزجبساد أخشٚ ٜرفؼيً دٚس اٌزخصص
ف ٝاٌّؤ٘الد ف ٝاٌؼًّ إٌّٛغ ٌٗ .
 .2ػذَ رشن اٌّٛظف ٌفزشاد ؼٛيٍخ ِٕز اٌجذايخ ف ٝلغُ
ٚاؽذ ٚظشٚس ٜرفؼيً رفؼيً ػٍّيخ اٌزجبدي اٌٛظيفٝ
ثبٌزٕبٚة ػٓ ؼشيك إخزيبس ِغّٛػخ ثغيؽخ ِٓ اٌؼبٍِيٓ
ٚاٌٍّزضِيٓ ٌذي ُٙسغجخ ِٚؤ٘الد ِٙٚبساد ٌزؽٛيش اٌؼًّ
ٚرؽٛيش أٔفغٚ ُٙاإلسرمبء ثّغزٛاُ٘ اٌٛظيفٚ ٝرؽجيك
٘زا إٌظبَ ػٍي ُٙد ْٚاإلخالي ثغيش اٌؼًّ إلوغبثُٙ
اٌخجشاد ٚاٌّٙبساد اٌّخزٍفخ داخً األلغبَ األخش. ٜ
 .3يزُ رمييُ اٌؼبًِ ثؼذ رٌه ثّؼشفخ اٌّذيش اٌؼبَ ثبإلداسح
اٌز ٝيزُ ثذاخٍٙب اٌزذسيت  ,وّب يزُ رمييُ اٌؼبًِ ٔفغٗ
ٌإلداسح اٌز ٝرٍم ٝفيٙب اٌزذسيت ٚيؤخز ٘زا ثؼيٓ اإلػزجبس
أصٕبء اٌزشليخ .
 .4رفؼيً ٔظبَ اٌزفٛيط ٌّٓ يؾً ِؾً اٌّذيش أصٕبء غيبثٗ
أل ٜعجت ثؾيش يصجؼ لبدس ػٍ ٝإرخبر اٌمشاساد اٌّالئّخ
ٚيزُ رشغيؼٗ ِٓ ؼشف اٌّذيش.
ٚاليزُ رٌه ثشىٍٗ اٌفؼٍ ٝإال إرا رذسة اٌّفٛض ػٍٝ
اٌؼًّ ثذالً ِٓ اٌّذيش ٚف ٝؽعٛس اٌّذيش أ ٜأْ يزُ
رفٛيط شخص ِٓ ؼشف اٌّذيش ٌيم َٛثجؼط األػّبي
اٌٙبِخ ف ٝؽعٛسٖ ٚيفٛض وزبثيبً إلِىبْ إوزغبة اٌضمخ
ف ٝإٌفظ ٚف ٝاٌّمذسح ػٍ ٝإرخبر اٌمشاساد .
اٌزفٛيط ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ ٌخٍك اٌغيً اٌضبٔ ِٓ ٝاإلداسح
إرا رُ رؽجيمٗ ثمٍت ِفزٛػ ٚثضمخ ف ٝاآلخش ٚثضمخ اٌّذيش
اٌؼبَ ٔفغٗ فٔ ٝفغٗ .
 .5إصاٌخ ؽٛاعض اٌخٛف ٚاٌش٘جخ ِٓ إثذاء اٌشأٚ ٜإصاٌخ
اٌفٛاسق ثيٓ اٌّغزٛيبد .

انخاتمت
 أْ ِؼعٍخ اٌصف اٌضبٔ ٝاٌز ٝظٍذ ٍِّٙخ ٌفزشح
ِّزذح ثذأد رؽف ٛػٍ ٝعؽؼ ؽيبٖ إٌّظّبد ٌزؤوذ
أّ٘يزٙب اٌجبٌغخ ٌؾيبٖ ٚصؾخ ٚفؼبٌيخ إِٔ ٜظّخ .
 اٌّذيش إٌبعؼ اليغزخذَ األفشاد فمػ ٚإّٔب يؾزشَ
ِغبػذيٗ ٚيغزفيذ ِٓ ؼبلبر ُٙاٌخاللخ .
 وّب أْ اٌّذيش إٌبعؼ يغت أْ يزؾًّ ِغئٌٛيخ
رخؽيػ ٚرؽٛيش اٌّغزمجً اٌٛظيفٌٍ ٝؼبٍِيٓ ِغ
اٌزشويض ػٍ ٝاٌصف اٌضبٔ ٝفشعُ خؽػ اٌّغزمجً
اٌّغزّش ٚإٌّزظُ
يزؽٍت اٌزذسيت ٚاٌزؼٍيُ
ٚاالعزفبدح ِٓ خجشاد اٌغيش .

