គុណូបការៈ និង ភក្តីភាព
ឧប សៅ សង្ហា

ថ្ងៃទី ២ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦

អ្ន កដឹកនាំ តែងជួ បប្បទះ ជានិច្ច នូ វ ការប្ែូវររ ើស (dilemme) សហការ ើ (ការ ិនី) ល្អ ប្បរសើររដើម្បី
ជួ យ រ្វ ើ កិច្ចការ របស់ខ្ល ួន ឬ ទទួ ល្ខ្ុសប្ែូវ រល្ើ វវ ិសយយ ណាម្ួ យ។ បញ្ហាពិបាក កនុង ការរប្ជើស
ររ ើស គឺ ប្ែូវ សាំររច្ រល្ើ ល្កខ ណៈ ពីរ យ៉ាង៖ គុណូបការៈ ឬ ភកត ីភាព។ កនុង ជរប្ម្ើស រនះ របើ ជា
ការ ល្អ ប្ែូវ មាន ទ ាំងពីរ ល្កខ ណៈ រប្រះ ថា៖
គុណូបការៈ៖ ម្ុខ្ងារ (fonction) និម្ួយៗ វា មាន សម្ែថ កិច្ច (compétence) នន ម្ុខ្ងារ និង
សម្ែថ ភាព (capacité) របស់ អ្ន ក ដឹកនាំ ការងារ។ សម្ែថ កិច្ច និង សម្ែថ ភាព រនះ ប្ែូវ អ្ន ក
ទទួ ល្ ម្ុខ្ងារ មាន ចាំបាច្់ នូ វ គុណូបការៈ តដល្ជាវ ម្ូ ល្ដ្ឋាននន ការពិរោ្ន៍ និង គុណ
សម្បែត ិ របស់ បុគគល្។ អ្ន កដឹកនាំការងារ ប្បកប រដ្ឋយ គុណូបការៈ ប្ែូវ មាន ល្កខ នត ិកៈ ពីរ
យ៉ាង៖ ទទួ ល្ ការតែងតាំង តម្ច្ាប់ ឬ អ្ន ក មាន វវ ិញ្ហបបនបយប្ែ (statut titulaire) និង ល្កខ
នត ិកៈ បុគគល្ ផ្ទាល្់ ឬ គុណសម្បែត ិ របស់ ខ្ល ួនផ្ទាល្់ (statut personnel)។ កតត ទ ាំងពីររនះ តដល្
នាំរោយ អ្ន កដឹកនាំការងារ មាន ្មាានុរ ូប ច្ាំររះ អ្ន ក ដ៍នទ និង អ្ន ករៅរប្កាម្ការដឹកនាំ
របស់ខ្ល ួន រប្រះ វា ជាែនម្ៃ អ្ែត រនម្យែិ (valeur subjective) សាំរាប់ រគ យកម្ករ្វ ើ ជា ល្កខ ណ
វវ ិនិច្័យយ រល្ើ ែនម្ៃ ជា អ្ន កដឹកនាំការងារ។ ដូ រច្ន ះ ្មាានុរ ូប ម្ិន ប្ែឹម្តែមាន ែនម្ៃ នន ច្ាប់
ឬ វវ ិញ្ហបបនបយប្ែវ តដល្ ជា ោការរប្ៅ (aspect extérieur) របស់ ម្ុខ្ងារ; រល្ើសពី ែនម្ៃ រនះ វា
មាន ែនម្ៃ នន គុណូបការៈ តដល្ ជា ោការកនុង របស់ អ្ន កកាន់ការងារ។ សហការ ើ (ការ ិនី) ដ៍
ប្បរសើរ ក៍ ដូ ច្ អ្ន កដឹកនាំ ខ្ល ួនឯងតដរ ប្ែូវ ចាំបាច្់ មាន គុណូបការៈ រនះឯង។
ភកត ីភាព៖ ភកត ីភាព ជា កតត បតនថ ម្ រល្ើ កតត គុណូបការៈ រទើប វា ោច្ មាន ប្បរយជន៍ដល្់
ការងារ។ ភកត ីភាព មាន ពីរ ថានក់៖ ភកត ីភាព រៅកនុង ប្កបខ្ណឌ ការងារ និង ភកត ីភាព រៅរល្ើ
អ្ន កដឹកនាំ តដល្ ប្បគល្់ ការទុកច្ិែត ម្ករល្ើខ្ល ួន។ តែ ភកត ីភាព ប្ែូវ ឋិែ រៅកនុង ប្កបខ្យណឌ
ច្ាប់ ជានិច្ច ពុាំរនះ ភកត ីភាព វា នឹងដូ រ ្ម្ា ជាែិ របស់ វា ពី គុណ្ម្៍ រៅជា អ្គុណ្ម្៍។ ជា
ទូ រៅ អ្ន ក តដល្ មាន គុណូបការៈ តែងតែ មាន សមាាភកត ីភាព (loyauté juste) រប្រះ វា មាន
រៅកនុង គុណសម្បែត ិ របស់ខ្ល ួន។ អ្ន ក តដល្ គ្មាន គុណូបការៈ ភាគ រប្ច្ើន ជា ម្នុសស ទុរជន
រប្បើ ភកត ីភាព ជា ឧបករណ៍ សាំរាប់ តែ បាំរ រ ើ អ្ែថ ប្បរយជន៍ របស់ ខ្ល ួន។ អ្ន កដឹកនាំ មាន សហ
ការ ើ (ការ ិនី) រប្ច្ើន ជា ម្នុសស គ្មាន គុណូបការៈ រប្ជើសយកតែ ម្នុសស ដូ ច្ខ្ល ួន។ ការយក ញាែិ
ឬ ម្ិែតភកត ិ រ្វ ើជា សហការ ើ (ការ ិនី) ម្ិនសុទធ ជា អ្ាំរពើ ម្ិន ល្អ រនះរ ើយ របើ ជន រនះ មាន គុ
ណូបការៈ សាំរាប់ ដឹកនាំ ការងារ។ តែ របើ ការរប្ជើសររ ើស តអអក តែ រៅរល្ើ ល្កខ ណវ ិនិច្័យយ នន ភ
កត ីភាព តែម្ួ យគែ់ វា ប្បតហល្ជា នាំម្ក នូ វ ទុកខ រប្ច្ើនជាង នូ វ រសច្កត ីសុខ្ រប្រះ ភកត ីភាព
គ្មាន គុណូបការៈ ជា ោវុ្ ម្ុខ្ពីរ៕៚

