
 
ឧប សៅ សង្ហា                                                                                                                           ថ្ងៃទី ២ កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

អ្នកដឹកនាំ តែងជួបប្បទះ ជានិច្ច នូវ ការប្ែវូររ ើស (dilemme) សហការ ើ (ការនិី) ល្អ ប្បរសើររដើម្បី

ជួយ រ វ្ ើ កិច្ចការ របស់ខ្ល នួ ឬ ទទួល្ខ្ុសប្ែវូ រល្ើ វវសិយយ ណាមួ្យ។ បញ្ហា ពិបាក កន ុង ការរប្ជើស

ររ ើស គឺ ប្ែវូ សាំររច្ រល្ើ ល្កខណៈ ពីរ យ៉ា ង៖ គុណូបការៈ ឬ ភកត ីភាព។ កន ុង ជរប្ម្ើស រនះ របើ ជា 

ការ ល្អ  ប្ែវូ មាន ទាំងពីរ ល្កខណៈ រប្រះ ថា៖ 

គុណូបការៈ៖ ម្ុខ្ងារ (fonction) និមួ្យៗ វា មាន សម្ែថកិច្ច (compétence) នន ម្ុខ្ងារ និង

សម្ែថភាព (capacité) របស់ អ្នក ដឹកនាំ ការងារ។ សម្ែថកិច្ច និង សម្ែថភាព រនះ ប្ែវូ អ្នក

ទទួល្ ម្ុខ្ងារ មាន ចាំបាច់្ នូវ គុណូបការៈ តដល្ជាវ មូ្ល្ដ្ឋា ននន ការពិរោ្ន៍ និង គុណ

សម្បែត ិ របស់ បុគគល្។ អ្នកដឹកនាំការងារ ប្បកប រដ្ឋយ គុណូបការៈ ប្ែូវ មាន ល្កខនត ិកៈ ពីរ

យ៉ា ង៖ ទទួល្ ការតែងតាំង តម្ច្ាប់ ឬ អ្នក មាន វវញិ្ហប បនបយប្ែ (statut titulaire) និង ល្កខ

នត ិកៈ បុគគល្ ផ្ទា ល្់ ឬ គុណសម្បែត ិ របស់ ខ្ល នួផ្ទា ល្់ (statut personnel)។ កតត  ទាំងពីររនះ តដល្ 

នាំរោយ អ្នកដឹកនាំការងារ មាន ្មាា នុរបូ ច្ាំររះ អ្នក ដ៍នទ និង អ្នករៅរប្កាម្ការដឹកនាំ

របស់ខ្ល នួ រប្រះ វា ជាែនម្ៃ អ្ែតរនម្យែិ (valeur subjective) សាំរាប ់រគ យកម្ករ វ្ ើ ជា ល្កខណ

វវនិិច័្យយ រល្ើ ែនម្ៃ ជា អ្នកដឹកនាំការងារ។ ដូរច្នះ ្មាា នុរបូ ម្ិន ប្ែឹម្តែមាន ែនម្ៃ នន ច្ាប់

ឬ វវញិ្ហប បនបយប្ែវតដល្ ជា ោការរប្ៅ (aspect extérieur) របស់ ម្ុខ្ងារ; រល្ើសពី ែនម្ៃ រនះ វា 

មាន ែនម្ៃ នន គុណូបការៈ តដល្ ជា ោការកន ុង របស់ អ្នកកាន់ការងារ។ សហការ ើ (ការនិី) ដ៍

ប្បរសើរ ក៍ ដូច្ អ្នកដឹកនាំ ខ្ល នួឯងតដរ ប្ែវូ ចាំបាច់្ មាន គុណូបការៈ រនះឯង។  

ភកត ីភាព៖ ភកត ីភាព ជា កតត  បតនថម្ រល្ើ កតត  គុណូបការៈ រទើប វា ោច្ មាន ប្បរយជន៍ដល្់

ការងារ។ ភកត ីភាព មាន ពីរ ថាន ក់៖ ភកត ីភាព រៅកន ុង ប្កបខ្ណឌ  ការងារ និង ភកត ីភាព រៅរល្ើ

អ្នកដឹកនាំ តដល្ ប្បគល្់ ការទុកចិ្ែត ម្ករល្ើខ្ល នួ។ តែ ភកត ីភាព ប្ែវូ ឋិែ រៅកន ុង ប្កបខ្យណឌ

ច្ាប់ ជានិច្ច ពុាំរនះ ភកត ីភាព វា នឹងដូរ ្ម្ាជាែិ របស់ វា ពី គុណ្ម្ ៍រៅជា អ្គុណ្ម៍្។ ជា

ទូរៅ អ្នក តដល្ មាន គុណូបការៈ តែងតែ មាន សមាា ភកត ីភាព (loyauté juste) រប្រះ វា មាន

រៅកន ុង គុណសម្បែត ិ របស់ខ្ល នួ។ អ្នក តដល្ គ្មា ន គុណូបការៈ ភាគ រប្ច្ើន ជា ម្នុសស ទុរជន

រប្បើ ភកត ីភាព ជា ឧបករណ៍ សាំរាប់ តែ បាំររ ើ អ្ែថប្បរយជន៍ របស់ ខ្ល នួ។ អ្នកដឹកនាំ មាន សហ

ការ ើ (ការនិី) រប្ច្ើន ជា ម្នុសស គ្មា ន គុណូបការៈ រប្ជើសយកតែ ម្នុសស ដូច្ខ្ល នួ។ ការយក ញាែិ

ឬ ម្ិែតភកត ិ រ វ្ ើជា សហការ ើ (ការនិី) ម្ិនសុទធ ជា អ្ាំរពើ ម្ិន ល្អ រនះរ ើយ របើ ជន រនះ មាន គុ

ណូបការៈ សាំរាប់ ដឹកនាំ ការងារ។ តែ របើ ការរប្ជើសររ ើស តអអក តែ រៅរល្ើ ល្កខណវនិិច័្យយ នន ភ

កត ីភាព តែមួ្យគែ់ វា ប្បតហល្ជា នាំម្ក នូវ ទុកខ  រប្ច្ើនជាង នូវ រសច្កត ីសុខ្ រប្រះ ភកត ីភាព 

គ្មា ន គុណូបការៈ ជា ោវុ្ ម្ុខ្ពីរ៕៚ 

គណូុបការៈ នងិ ភក្តីភាព 


