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تخطٌط للتغٌٌرحدث جدٌد

رفع الكفاٌات المهنٌة زٌادة المعارف والمعلومات إدارة الوقت

الواقع الجدٌد و المستقبل

استثمار الفرص المتاحة

إبداع  وتمٌز

تحدٌد أهدافرؤٌة و طموح 



عملوةىاجتماعوةىمستمرةىتعملىعلىىاستثمارى
المواردىالمتاحةىوالتسكوالتىاستثمارًاىأمثل

للوصولىإلىىهدفىمعونىىى
:عنىطروقىعملواتكاىاألربعى

التخطٌط
التنظٌم

التوجٌه
الرقابة

اإلدارة



؟اضػغادةػماىمفكومىى



اضػغادةى

 

القٌادة عملٌة تأثٌر متبادلة لتوجٌه النشاط 

.اإلنسانً فً سبٌل تحقٌق هدف مشترك

وهً المقدرة على توحٌد سلوك الجماعة  

.فً موقف معٌن لتحقٌق هدف معٌن



القـــــــــٌادة

هً تلك التً ٌنجح فٌها القائد فً التأثٌر على مرءوسٌه من خالل الحفز والتوجٌه لٌعملوا بروح الفرٌق لتحقٌق  القٌادة الفاعلة
.األهداف المخططة 

:القٌادة إذن هً 

.تأثٌر فً المرءوسٌن أو المساعدٌن

.من خالل االتصال

.والحفز

.والتوجٌه

.لتهٌئة وتنمٌة روح الفرٌق

.بما ٌؤدي لبلوغ األهداف المخططة

!!؟ : أو  لــ 

:وهناك سمات ممٌزة لهذه القٌادة ٌمكن تحدٌد أهمها فٌما ٌلً   

.اهتمام عال ومتوازن بكل من إنجاز العمل ورضاء العاملٌن

.تطوٌع نمط القٌادة للموقف الذي ٌعاٌشه القائد 

.تركٌز القائد على خلق وتنمٌة روح الفرٌق

.توظٌف مهارات االتصال

.تهٌئة رؤٌة مستقبلٌة

.نقل التوقعات للمرءوسٌن

.تبنً فلسفة المشاركة فً صنع القرار 

.المصداقٌة وزرع الثقة

.تهٌئة قدوة ونموذج

:القائد إذن 

.ٌخطط وٌوزع المهام

.ٌحدد االتجاهات

.ٌرشد وٌوجه وٌؤلف

.ٌقٌم

.ٌحفز

.ٌهٌئ معلومات مرتدة

أنماط المدٌرٌــــــــــن



اإلدارةػػ
تركز على اإلنجاز واألداء فً الوقت  •

.  الحاضر

.تركز على المعاٌٌر الكمٌة غالباً •

.تهتم بحل مشكالت العمل•

.تركز على األداء •

.تهتم باللوائح والنظم •

.  استعمال السلطة •

.ضعف االهتمام بالمرؤوسٌن •

اضػغادةػ
(الرؤٌة ) تهتم بالمستقبل •

.تهتم بالتوجهات اإلستراتٌجٌة •

.تمارس أسلوب القدوة •

.تهتم بالتدرٌب •

العمل مع المرؤوسٌن بروح •
.الفرٌق 

.تركز على العالقات اإلنسانٌة •

مراعاة المرؤوسٌن ومتطلباتهم ، •
.وظروفهم الشخصٌة 

بني القيادة واإلدارة



منىتعروفىالقوادة

عملٌة تحرٌك مجموعة من الناس باتجاه محدد ومخطط »القٌادة هً •
.  «وذلك بتحفٌزهم على العمل باختٌارهم

القٌادة الناجحة تحرك الناس فً االتجاه الذي ٌحقق مصالحهم على •
. المدى البعٌد

.  القٌادة دور وعملٌة تهدف الى التأثٌر فً اآلخرٌن•

الشخص القٌادي هو الذي ٌحتل مرتبة معٌنة فً المجموعة وٌتوقع •
والقائد هو الذي . منه تأدٌة عمله بأسلوب ٌتناسق مع تلك المرتبة

  .ٌنتظر منه ممارسة دور مؤثر فً تحدٌد وإنجاز اهداف الجماعة
واضػائدػاضظاجحػعوػاضذيػغػودػظحوػاالتجاهػاضصحغحػسطاًلػ

.ػوضغسػاضذخصػاضذيػغظاورػضغتزرمػاضظاسػػػػػػػػػ



العوامل المؤثرة فً القٌادة

   شخصٌه القائد        .

    اتجاهات وحاجات األتباع  .

   خصائص الجماعة والعالقات القائمة بٌن أفرادها.

   المواقف التً تواجهها الجماعة       .

    طبٌعة العمل والوظائف التً تقوم بها القٌادة.



عناصرىالقوادةىى
ػ:طنػاضطظاصرػاضتيػغظبعيػرضىػاضػادةػزردؼاػسيػظغوسػاألرضاء،ػعي

، امسك بزمام أوقاتك، وال تدعها تتحكم بك، وأنفق كل ثانٌة اضتحصمػبطدارػاضوشت1.
  .فً خدمة العمل الهادف

اهتم بالنتائج أكثر من اهتمامك  .اضترصغزػرضىػاالظجازاتػاضحػغػغظػاضطضطودظ2.
بالعمل ذاته، وحاول أال تفقد الصورة الكلٌة باالنهماك فً العمل بل تطلع نحو 

.  الخارج واألهداف الكبرى
.  سواء فً ما ٌتعلق بك شخصٌاً أو فً ما ٌعلق بغٌرك تظطغظػرواطلػاضػوة،3.

تعّرف على نقاط القوة والضعف لدٌك، واقبل بها، وكن قادراً على تقّبل أفضل ما 
  .  عند اآلخرٌن دون الشعور بأنهم ٌهددون مركزك

، و ذلك بتحدٌد األولٌات التً ٌنتهً  ترصغزػاالعتطامػحولػاضطجاالتػاضرئغدغظ4.
.مع االلتزام بها وإن كانت محددة وقلٌلة . العمل فٌها بنتائج كبٌرة

كن طموحاً فً ما تصبو إلى تحقٌقه،  اضثػظػاضصاطضظػباضضهػدبحاظهػوتطاضى،ػ5.
.وتوكل على هللا ، فً كل خطوة تخطوها 



أنماط القٌـادة اإلدارٌة

طنػخاللػاضططارداتػاضغطضغظػاضطتطضػظػبظورغظػػ  :أوالً ..
:ػواتجاعاتػاضذخصغظػاإلدارغظػودضوصؼاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

( )  أوتوقراطٌة : ) استبدادٌة تسلطـٌة 
( .بٌروقراطٌة 

  ( .دٌمقـراطٌة :  ) تشاورٌة 

( .السائبة )الترسلٌة :  )فوضوٌة 

:طنػخاللػاضجاظبػاضتظظغطيػ:   ثانٌاً 
.مركزٌة  

.غٌر المركزٌة  

.مركزٌة التخطٌط وال مركزٌة التنفٌذ  



..وظائفػاضػائدػ
   / تحدٌد األهداف وصٌاغتها بشكل دقٌق  .

  / حفز العاملٌن والمحافظة على الروح المعنوٌة المالٌة  .

/   تعزٌز وتسهٌل االتصال والتفاعل بٌن العاملٌن.

  / توزٌع القرارات فً المؤسسة.

  / حل جمٌع الخالفات والمشكالت داخل المؤسسة.

  / توثٌق العالقات بٌن المؤسسة والبٌئة الخارجٌة



على أي شيء تقوم القيادة ؟

تػـومػاضػـغادةػرضىػأداسػشدرةػاضذخصػاضػائـدػرضىػاضتأثـغر 
             

المتغوراتىالتيىتتفاعلىفيىالقوادة
.صفات القائد وخصائصه الشخصٌة 

.صفات المرؤوسٌن وخصائصهم الشخصٌة 

.طبٌعة العمل وخصائصه ومجاله الذي ٌؤدى فٌه 

(بٌئة الموقف ) الظروف التً تمارس فٌها القٌادة مهامها ومسؤولٌاتها 



..تعّرفىعلىىنفسكىى



جبل الجليد  



نموذج 

جبل الجليد
المعرفة1.

المهارات2.

 الجدارات
الغاهرة

الجدارات   
الكامنة

. مفهوم الذات ـ   1

.ــ الصفات 2

.ـ الدوافع  3

.المعلومات التً لدى الشخص فً مجال معرفً معٌن  :المعرفة

.. القدرة على أداء مهمة ذهنٌة أو مادٌة بسرعة وإتقان  :المهارة

.  توجهات الفرد، أو قٌمه ، أو صورته الذاتٌة  :مفهوم الذات

.  الخصائص المادٌة واالستجابة المتسقة مع الظروف أو المعلومات  :الصفات

.ما ٌفكر به الفرد باستمرار و ٌتسبب فً إقدامه على تصرٍف ما دون سواه: الدوافع 



المعرفة1.

المهارات2.

سهلة المالحظ    جدارات عاهرة
والتطوير

صعبةجدارات كامنه 

المالحظة والتطوٌر

جدارات المعرفة والمهارة هً الجزء الظاهر من الشخصٌة

بٌنما تكون جدارات المفاهٌم الذاتٌة والصفات والدوافع

.، وتمركزاً فً الشخصٌة"وعمقاً "اكثر خفاء      

المفهوم الذات1ً.

الصفات 2.

الدوافع 3.



مكاراتىفيىالقوادةىالتربووة



المهارة 

الفنٌة

اإلبداع

المهارة 

التنظٌمٌة
مهارة 

االتصال

المهارة 

االجتماعٌة

حل 

المشكالت

العالقات

اإلنسانٌة



سظغظ

إظداظغظ

ذاتغظ

إدراصغظ

تصنٌف

مهارات 

القائد 

التربوي 



المهارات الذاتٌة و تكوٌنات نفسٌة: أوالً 

وعيػتذطلػاضدطاتػاضذخصغظػ
  واضػدراتػاضطػضغظػواضطبادأةػواالبتصار

فطبٌعة العمل اإلداري تستوجب من القائد أن ٌتوافر لدٌه صحة  •
جٌدة وقوة ونشاط ، وقدرة على التحمل، حتى ٌستطٌع أن ٌشٌع 

الحٌوٌة والنشاط فً العاملٌن ، وأن ٌكون قادراً على ضبط النفس، 
صابراً متزناً ، ٌتحكم فً عواطفه وإدارة نفسه بعٌداً عن العصبٌة 

ٌدرس األمور بعناٌة قبل أن ٌصدر األحكام وٌمتلك .  والتهور 
عنصر الشعور بالمسئولٌة وقوة اإلرادة ومضاء العزٌمة والثقة 
.واالعتداد بالنفس فً حدود التصل به إلى الغرور ، أو الكبرٌاء  



و ٌعتبر الذكاء من أهم القدرات العقلٌة الالزمة للقٌادة ،    

وقد أثبتت كثٌر من الدراسات أن هناك صلة بٌن الذكاء 

والنجاح فً القٌادة، فالذكاء ٌجعل لدى القائد بعداً 

تصورٌاً ٌتعرف من خالله على المشكالت وٌستطٌع 

مواجهتها ، كذلك فإن الذكاء ٌمد القائد بسرعة البدٌهة 

. والفطنة ومواجهة األمور ببعد نظر وبحزم



إن توافر عنصر المبادأة واالبتكار من المهارات الذاتٌة الالزمة ،للقائد   
، حٌث ٌستطٌع أن ٌكتشف عزٌمة كل موظف وقدراته فٌصل إلى 

أفضل السبل لشحذ عزائم الموظفٌن للعمل وبث روح النشاط 
.والحٌوٌة فً كافة جوانب عمل المؤسسة التربوٌة 

كما إن صفة المبادأة صفة مهمة للقائد التربوي حٌث تمكنه من اتخاذ 
القرارات الصائبة وتجعله ٌتصف بالشجاعة والقدرة على الحسم 
وسرعة التصرف فً المواقف التً تتطلب اتخاذ قرار حاسم  



المهارات الفنٌة والمعرفٌة: ثانٌاً 

ٌتسم العصر الذي نعٌشه بالتغٌرات والتطورات المتالحقة 

فً أسالٌب التعلم والتعلٌم، ومن هذه الزاوٌة ٌتحتم على 

القائد أن ٌكون ملماً بكثٌر من المعارف والمعلومات، بل 

أكثر من ذلك ٌعرف متى وكٌف ٌحصل على ما ٌرٌد من 

المعلومات الالزمة من مصادرها، وال ٌنتظر أن تصل إلٌه 

أو ٌزوده أحد بها، فهوالذي ٌمتلك الروح البحثٌة دائماً، 

. وٌسعى للتجدٌد واالبتكار واإلبداع 



إن نجاح القٌادة التربوٌة مرهون برؤٌتها الواضحة لحركة •

التعلٌم ونظرتها المتكاملة والشاملة إلى العملٌة التربوٌة 

وعالقتها بغٌرها من المؤثرات الثقافٌة؛ 

ولذا فإن من أهم المهارات الفنٌة •

  : الواجب توافرها لدى القائد التربوي

تطوٌر العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة والتعلمٌة¤

ترجمة رسالة المدرسة إلى خطط واقعٌة¤

رفع الكفاٌات المعرفٌة والمهنٌة لدى منسوبً  المدرسة ¤

.تقوٌم الخطة التربوٌة ¤

.تفوٌض السلطات ، والصالحٌات ¤



المهارات اإلنسانٌة: ثالثاً     

 ..وعيػتطظيػسنػاضتطاطلػطعػاآلخرغنػ

القٌادة الناجحة تتطلب مهارة التعامل مع البشر على كافة مستوٌاتهم •
سواء داخل المدرسة، أو على مستوى المجتمع المحلً بكافة 

مؤسساته والعاملٌن فٌه، وهذه المهارة أولى المهارات، بل وتعتبر 
مرتكز القٌادة التربوٌة، ألنها تتطلب من القائد ـ بصفته  قائداً 

للعالقات اإلنسانٌة ــ أن ٌكون مطلعاً  بعمق فً الطبائع البشرٌة 
وٌستطٌع توجٌه تلك العالقات اإلنسانٌة بطرٌقة مدروسة ومحددة 

لتفعٌل العملٌة التربوٌة، إذ نجد فً المدارس الفاعلة أن القائد الذي 
ٌتمتع بنشاط دؤوب ٌستطٌع أن ٌهٌأ مناخاً صحٌا فاعالً ٌتم التركٌز 

فٌه على الجوانب العملٌة واإلنسانٌة ، وٌنتج عنه السٌطرة على 
.  البٌئة الداخلٌة بكامل مكوناتها المادٌة والمعنوٌة 



غتغقػطجطورظػطنػاضباحثغنػرضىػرددػطنػاضطؼاراتػغطضػونػ
رضغؼاػطؼاراتػاضطداواة،ػغطصنػأنػغدتخدطؼاػاضػائدػسيػػ

:ػػتحدغنػاضطالشاتػاإلظداظغظػوعيػ
. كل فرد مهم وكل واحد ٌحتاج إلى االعتراف بجهده  

. القائد ٌنمو حٌن تتوزع مهام القٌادة 

.القٌادة ٌجب أن ٌشترك فٌها اآلخرون

إذا أراد القائد أن تحترم قراراته وآراءه ، فلٌحترم 

. قرارات اآلخرٌن وآرائهم



إن العالقات اإلنسانٌة لٌست مجرد كلمات طٌبة، أو •
ابتسامات توزع بٌن الحٌن والحٌن سواء مجاملة أو غٌر 
ذلك ، بل هً فهم عمٌق لقدرات وطاقات ودوافع وحاجات 

البشر الذٌن تتعامل معهم القٌادة ، محاولة استثمار كل هذه 
اإلمكانات لحفزهم على العمل بروح الفرٌق لتحقٌق األهداف 

.المنشودة ، سواًء الخاصة بالعمل أ و بالعاملٌن 

وتشٌر األبحاث الحدٌثة فً مجال اإلدارة إلى أن النقص فً •
المهارات اإلنسانٌة ، مرجع فشل لكثٌر من اإلدارٌٌن فً 
عملهم  ، وفً ضعف تحقٌق أهداف العمل ، أكثر من أن 

.ٌكون السبب قصوراً فً مهارتهم العملٌة 



المهارات اإلدراكٌة التصورٌة: رابعاً 

وٌقصد بها  مقدرة القائد على تكوٌن الرؤٌة المستقبلٌة 

للمؤسسة و على تفهمه و إدراكه شبكة العالقات التً 

ببعضها ( الداخلٌة ) تربط وظائفها و مكوناتها الفرعٌة 

، والعالقات التً تربطها بالمرجعٌة التنظٌمٌة لها ، 

على المستوى العام للمؤسسة أو مكوناتها 

كما تعنً ــ أٌضا ــ إدراك القائد التربوي لشبكة العالقات  

.بٌن النظام التربوي الذي ٌعمل فٌه والنظم األخرى 



مواصفات ٌجب أن تتصف بها القٌادة التربوٌة

(ػوصظغؼاػبطضػاضباحثغنػبصغاتػاضػائدػاإلداريػاضظاجحػ)ػ
     وجود حد أدنى من الصفات الذاتٌة، كالصحة والذكاء والتحمل

     وجود قدر معٌن من الخصائص المكتسبة كالقدرة على اإلقناع
واالتصال و اإلحاطة بجوانب األمور قبل البت فٌها، والقدرة على إٌجاد 

  .الحلول للمشكالت والثبات فً مواجهة األزمات 

     توافر الجانب األخالقً فً القائد اإلداري ، وذلك باتصافه بالصبر
واألمانة والشرف والنزاهة، اإلخالص والتفانً فً العمل، حتى ٌصبح 

  .القدوة الحسنة لجمٌع العاملٌن فً المنظمة

      تفهم السٌاسة العامة واألهداف العامة والعمل على تحقٌقها ومراعاة
.المصلحة العامة 

  توافر قدر معٌن من المعارف والمهارات والخبرات المتعلقة  بالعمل
.الذي ٌتولى قٌادته 



طبادئػضضػغادةػتؤديػطراراتؼاػطنػشبلػطدغرػاضطدردظػسيػػ
:شغادتهػضطدردتهػإضىػأنػتصونػشغادتهػسارضهػ

أي أن ٌوجه المدٌر سلوكه القٌادي نحو : مبدأ تعزٌز قوة الجماعة وتماسكها 
الحفاظ على تماسك الجماعة وصٌانته وتعزٌزه ، من خالل حفز األعضاء 

وتشجٌعهم والتخفٌف من حّدة التوتر لدٌهم ، وتوفٌر الفرصة لكل عضو فً 
.الجماعة لٌعبر عن ذاته بحرٌة 

ٌُوّجه المدٌر سلوكه القٌادي نحو : مبدأ تحقٌق أهداف الجماعة وغاٌاتها  أي أن 
تحقٌق أهداف الجماعة وغاٌاتها من خالل تقدٌم االقتراحات العملٌة البناءة ، 

وتقوٌم عمل الجماعة ودعم تقدمها نحو األهداف ، وعدم القٌام بأٌة أعمال 
.منتمٌة لألهداف 

أي أن ٌحرص المدٌر على تنظٌم الوقت وإدارته ، : مبدأ التنظٌم وإدارة الوقت 
فذلك ٌزٌد من قدرته على تنفٌذ خططه فً مواعٌدها ، وعلى تقوٌمها ، 

ومتابعتها ، وضبط مسارها دون إهدار 

أي أن ٌوجه المدٌر سلوكه القٌادي نحو : مبدأ تعزٌز قوة الجماعة وتماسكها 
الحفاظ على تماسك الجماعة وصٌانته وتعزٌزه ، من خالل حفز األعضاء 

وتشجٌعهم والتخفٌف من حّدة التوتر لدٌهم ، وتوفٌر الفرصة لكل عضو فً 
.الجماعة لٌعبر عن ذاته بحرٌة 



ٌُوّجه المدٌر سلوكه القٌادي نحو تحقٌق : مبدأ تحقٌق أهداف الجماعة وغاٌاتها  أي أن 
أهداف الجماعة وغاٌاتها من خالل تقدٌم االقتراحات العملٌة البناءة ، وتقوٌم عمل 

.الجماعة ودعم تقدمها نحو األهداف ، وعدم القٌام بأٌة أعمال منتمٌة لألهداف 

أي أن ٌحرص المدٌر على تنظٌم الوقت وإدارته ، فذلك : مبدأ التنظٌم وإدارة الوقت 
ٌزٌد من قدرته على تنفٌذ خططه فً مواعٌدها ، وعلى تقوٌمها ، ومتابعتها ، وضبط 

مسارها دون إهدار

أي أن ال ٌنشغل المدٌر باهتماماته الذاتٌة ، فذلك ٌعرقل قدرته : مبدأ التمركز الذاتً 
.على تحسس حاجات اآلخرٌن وحقوقهم ، وٌؤدي إلى تدنً الروح المعنوٌة بٌنهم 

أي أن ٌنظر المدٌر إلى المرؤوسٌن باعتبارهم أناساً لهم : مبدأ التوجٌه المادي 
مشاعرهم ، ولٌسوا أشٌاء مادٌة ، لئال ٌتعثر التواصل بٌنه وبٌنهم ، فٌضعف انتماؤهم 

.للمدرسة والعمل 

المدر بمساعدة المرؤوسٌن على فهم مهماتهم أي أن ٌقوم: مبدأ فهم المهمة والعمل 
ومسؤولٌاتهم باستخدام األسالٌب المختلفة والمناسبة فً اإلشراف والتوجٌه والتدرٌب 

.، بما ٌساعدهم على النمو المهنً والنجاح فً أداء المهام المنوطة بهم بفاعلٌة 

طبادئػضضػغادةػتؤديػطراراتؼاػطنػشبلػطدغرػاضطدردظػسيػػ
:شغادتهػضطدردتهػإضىػأنػتصونػشغادتهػسارضهػ



أي أن ٌفهم المدٌر ذاته فٌحدد جوانب القصور : مبدأ فهم الذات 
والقوة لدٌه ، وٌتمكن من التحكم بها ، ومن منع أٌة انعكاسات 

.سلبٌة لها على عالقاته مع المرؤوسٌن 

أي أن ٌحرص المدٌر على المشاركة الواعٌة : مبدأ المشاركة 
للمرؤوسٌن فً التخطٌط ، والتنفٌذ ، والتقوٌم ، والمتابعة ، فذلك 

وفً رفع الروح ‘ ٌسهم فً تعزٌز العالقات اإلنسانٌة بٌنه وبٌنهم 
المعنوٌة فً المدرسة ، وٌزٌد من تماسك الجماعة وٌُعّزز انتماء 

.العاملٌن 

أي أن ٌدرك المدٌر أدواره ومهاّمه : مبدأ إدراك الدور 
والمسؤولٌات المنوطة به بوصفه قائداً تربوٌاً ، وربط ذلك باألهداف 

.التربوٌة بشكل ٌسهم فً تعزٌز قدرته على التخطٌط الهادف 

طبادئػضضػغادةػتؤديػطراراتؼاػطنػشبلػطدغرػاضطدردظػسيػػ
:شغادتهػضطدردتهػإضىػأنػتصونػشغادتهػسارضهػ



أي أن ٌتعرف المدٌر إلى العوامل : مبدأ العوامل المعٌنة والعوامل المعٌقة 
المعٌنة على تنفٌذ العملٌة اإلدارٌة والعوامل المعٌقة لها ، من أجل تسهٌل 

.نجاح التخطٌط وجعله أكثر واقعٌاً 

أي أن ٌسعى إلٌجاد روح معنوٌة عالٌة عند جمٌع : مبدأ الروح المعنوٌة 
العاملٌن فً المدرسة كً ٌشعر كل منهم بالمسؤولٌة عن نجاحها 

ٌُلّم المدٌر إلماماً كامال بالبٌئة التً ٌعمل فً إطارها : مبدأ اإللمام بالبٌئة  أي 
، وأن ٌعً أبعادها وعٌاً موضوعٌا تاماً 

أي أن ٌكون المدٌر قدوة فً االلتزام ، : مبدأ القدوة والمنهج الخفً 
د بالقوانٌن واألنظمة والتعلٌمات ، واالسترشاد باألهداف  ٌّ واالنتماء ، والتق
التربوٌة والعالقات اإلنسانٌة فً التفاعل مع اآلخرٌن ؛ وأن ٌحرص على 

.الممارسات والمواقف المربٌة فً ذلك التفاعل 

أي اعتماد المدٌر على السلطة : مبدأ السلطة القٌادٌة مقابل سلطة القائد 
النابغة من الخبرة والمعرفة والعالقات اإلنسانٌة ولٌس النابغة من القانون 

.والمركز ، فذلك ٌجعله أقدر على التأثٌر فً المرؤوسٌن 

.أي التأثٌر فً المرؤوسٌن بكفاٌة وفاعلٌة : مبدأ التأثٌر الفّعال 

طبادئػضضػغادةػتؤديػطراراتؼاػطنػشبلػطدغرػاضطدردظػسيػػ
:شغادتهػضطدردتهػإضىػأنػتصونػشغادتهػسارضهػ



نشكركم على مشاركتكم          

في هذا البرنامج 


