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حول هذا املستند

اجملال :يعتبر اجملال أسهل هذه املتغيرات الثالثة .وتوجد ثالثة مجاالت
تقري ًبا :مجال األسلحة القتالية والدعم القتالي؛ ومجال الدعم

الفني واملتخصص؛ واجملال اإلداري واملالي .وقد يختلف هذا التقسيم
الدقيق للمجاالت من دولة ألخرى ،ولكن تقري ًبا كل فرد يرتدي الزي

قبل وصف هيكل هذا املستند وكيف ينبغي استخدامه ،من املفيد أن نقدم
نبذة حول سلك ضباط الصف ( )NCOوالتعليم العسكري املهني.

العسكري (سواء من ضباط الصف أو الضباط ) ميكن وضعه في واحد
من هذه الفئات الثالثة.
األقدمية :يكتسب ضابط الصف األقدمية من خالل تراكم اخلبرات

 .1غاية هذا املستند
يعد هذا املستند ثمرة جلهود فريق متعدد اجلنسيات من األكادمييني
املدنيني والعسكريني (انظر الصفحات  169-171في املنهج لالطالع
على قائمة باألسماء) املنتدبني من  13دولة .وغاية هذا املستند
بسيطة؛ فليس القصد منه أن يكون شامال ً وجامعا ً لكل املسائل
ذات الصلة بالتعليم العسكري املهني لضباط الصف ،وإمنا قصده
أن يكون مبثابة مرجع ونقطة انطالق لألفراد أو املنظمات من الدول
األعضاء في حلف الناتو والبلدان الشريكة للحلف املتطلعني إلى
تطوير و/أو إمتام تعليمهم العسكري املهني ( )PMEلضباط الصف.
والقصد من هذا املستند في جوهره أن يُستخدم كبداية حلوار داخل
أكادمييات/كليات الدفاع حول نوع التعليم الذي تطمح إليه وترغب
في نقله إلى سلك ضباط الصف بها ،وهو لذلك ال يقصد به أن
يتم اعتماده بشكل حرفي ،وإمنا أن يتم تكييفه مبا يتماشى مع
االحتياجات والغايات على املستوى الوطني .وميكن االستفادة من هذا
املنهج ،من منطلق كونه مستندا ً مرجعياً ،في تعزيز قابلية التبادل
الثقافي واملهني بني البلدان الشريكة وأعضاء حلف الناتو.

وسنوات التعلم لديه .فكلما تقدم في مساره من أحدث رتبة ()OR
علما بأن قائد فرقة أول مجند ( )CSELهو
إلى أقدم رتبة (ً ،)OR9

أعلى رتبة يصل إليها في املهنية العسكرية ،فإن تقدمه سيؤدي إلى
زيادة واضحة في املسؤوليات وحتول أقل وضوحا ً في التركيز من اإلشراف
املباشر على األشخاص إلى املساهمة في قيادة املؤسسة العسكرية
ومساندة املهنة ذاتها .وبينما تكون مسؤولية القيادة لضباط صف
األحدث في نطاق محدود ،يتمتع ضباط الصف األقدم بقدر كبير من
االحترام والنفوذ يفوقان ما يتمتع به كثير من الضباط القدامى.
الدور :تبقى األدوار العظيمة التي تنظم عمل ضباط الصف ثابتة
عبر اجملاالت وطوال التدرج على سلم األقدمية بأكمله .وتتضمن
هذه األدوار أوالً ،إعداد األفراد للعمليات العسكرية من خالل التدريب
وثانيا ،ضمان السالمة البدنية والعقلية لألفراد،
واالنضباط والتحفيز؛
ً
مبا في ذلك مظهرهم ولياقتهم وسلوكهم؛ وثالثًا ،احلفاظ على

ورابعا ،التخطيط ملهام
معايير األداء لألفراد واملعدات العسكرية؛
ً
وخامسا ،تقدمي النصح والدعم بشأن السياسات
الوحدات وقيادتها؛
ً

 .2التعريف بضابط الصف

التي يضعها القائد واملساعدون له وتطبيقها.

من يكون ضابط الصف؟ "إن العبارة البسيطة التي تعرف ضابط
الصف بالقول" :قائد أحدث على وحدة صغيرة" ،والتي كانت
مستخدمة على نطاق واسع في تعريف ضابط الصف قدميًا وال تزال
مستخدمة في بعض البلدان ،لم تعد اآلن كافية للتعبير عن واجبات
ضباط الصف ومسؤولياتهم وأدوارهم على اختالفها في القوات
املسلحة العصرية .وأحد املقاصد األساسية لهذا املنهج املرجعي في
التعليم العسكري املهني لضباط الصف هو على األقل توضيح ما
يعنيه أن يكون املرء ضابط صف مهني في املهنية العسكرية احلديثة.
ويعرض املنهج املزيج الذي ميثل التطور املهني لضابط الصف العصري
من التعليم والتدريب واخلبرة.

وقد مت تناول مسؤوليات ضابط الصف وواجباته في عدد كبير من

وإحدى الطرق املفيدة لرسم معالم مهنة ضابط الصف هي دراسة
ثالثة متغيرات :اجملال واألقدمية والدور.
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مستندات السياسات واألدلة .ويختلف دور سلك ضباط الصف
ووظيفته اختالفًا ملحوظً ا بني البلدان وحتى بني اخلدمات (القوات
األرضية/اجليش والقوات اجلوية والبحرية) داخل البلد الواحد .وعلى
الرغم من أنه توجد اختالفات عابرة للقوميات أوسع نطاقا ً في عالم
ضباط الصف مقارنة بعالم الضباط ،إال أن العقد املاضي قد شهد
جهودًا ومبادرات ملموسة لزيادة قابلية العمل التعاوني بني ضباط

الصف .والهدف املتواضع من هذا املنهج املرجعي للتعليم العسكري

املهني لضباط الصف هو تقدمي بعض البصيرة بشأن الهياكل
أساسا للسياسات والتعليمات التي
واالجتاهات والقضايا التي تعد
ً
تعرف الهوية احلديثة لضابط الصف املهني.

 .3التعليم العسكري املهني ()PME
يرى إيريك هوفر أن "مهمة التعليم اجلوهرية" هي "غرس اإلرادة والقدرة
على التعلم في النفس؛ فينبغي أن يقوم بتخريج ليس فقط أشخاصا ً
متلقني للعلم وإمنا جادين في طلبه مدى احلياة 1".ولتفسير ذلك بإيجاز،
ميكن القول بأن مفهوم التعليم هذا يتضمن أن يكون التعلم مشروطً ا
ومستمرًا .فيكون التعلم مشروطً ا مبعنى أنه يتوقف على توافر بيئة
وبنية مؤسسية تتسم باملرونة وكذا على مزاج الفرد ورغبته ،ويكون
رسميا من مؤسسة تعليمية،
مستمرًا مبعنى أنه حتى لو تخرج املرء
ً
دائما مدى احلياة.
فإنه التعليم يظل بالنسبة له نشاطً ا ً
ومع أنه غال ًبا ما يكون التمييز بني التعليم والتدريب بالغ األهمية ،إال
أن هذا املنهج يتبنى وجهة النظر التي تعتبرهما نشاطني متكاملني
يكمل أحدهما اآلخر .ويعد التعليم والتدريب ،إضافة إلى اخلبرة،
ضروريني من أجل التطوير التام لفئة "املتعلم املمارس".
وتعتبر اإلشارة إلى التدريب والتعليم على أنهما نشاطان متكامالن ذات
أهمية خاصة في التطوير املهني ( )PDلضباط الصف وهو ما يعبر
وعموما ،بينما يتنقل ضباط الصف من أحدث رتبة
عنه هذا املنهج.
ً
( )ORإلى أقدم رتبة ( ،)OR9فإن املساحة التي يشغلها التعليم
مقارنة بالتدريب في تطويرهم املهني تتسع تباعا ً .ويرجع هذا التقدم
جزئيا إلى أنه في مستويات الرتب األقدم ،واستنادا ً إلى خبراتهم
ً
املتراكمة ،حتتاج مؤسسة القوات املسلحة إلى االستعانة بضابط
الصف لتقدمي املشورة والتوصيات للنظراء والقيادات العليا بشأن قضايا
ومسائل تخدم أهدافها ومصاحلها اإلستراتيجية األوسع .وتتطلب
القدرة على تقدمي املشورة والتوصيات للقيادات العسكرية العليا أن
يكون ضباط الصف قادرين على استيعاب القضايا والتعبير عنها
في لغات تفهمها القيادات وذلك دون إفقاد الضباط هوياتهم .وكما
سيتضح من خالل هذا املنهج ،فإننا لم ندخر جه ًدا في تضمني وإظهار
التوازن بني التدريب والتعليم في التطوير املهني لضباط الصف.
تنشأ ضرورة التعليم ألفراد القوات املسلحة من عملهم الفريد الذي
يتضمن ،ضمن أشياء أخرى ،الدفاع عن الوطن وتوفير السلم واألمن
وصونهما في اخلارج .فالنجاح في هذه املهام يتطلب أن يتحلى أعضاء
القوات املسلحة بالبراعة الفكرية حتى يفوقون على عدوهم فكرًا
وتكون لهم القدرة على العمل مع احللفاء واألفراد من خارج القوات
املسلحة على نحو متزايد .إضافة إلى ذلك ،تعد ضرورة التعليم جز ًءا
ال يتجزأ من احلاجة كما يقول ،وليامسون موراي "إلعداد [أفرادٍ من
القوات املسلحة] ملهام عبر الطيف الكامل للصراع الكامل الذي
يبدأ بالردع عند أحد طرفيه وينتهي عند الطرف اآلخر بحفظ السالم
2
وتطبيق القانون".
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صمم التعليم العسكري املهني إلعداد العسكريني
ومن هذا املنطلقُ ،

املتخصصني للتعامل مع أوجه الغموض املتزايدة على نحو مطرد

والبيئة األمنية املعاصرة متعددة املستويات وساحة القتال .وينبغي أن
يكون منهج التعليم العسكري املهني واسع النطاق مبا يكفي لتوفير
أفق أكادميية جديدة ،ومتعمقا ً مبا يكفي لتحفيز الفضول الفكري
لدى جميع [العسكريني :الضباط العاديون وضباط الصف على حد
سواء] 3.وميثل التعليم العسكري املهني مدخال ً بالغ األهمية لتزويد
القوات املسلحة لدولة ما بالقدرة على النهوض مبسوؤلية األمن
الوطني العظيمة واإليفاء بها.
 .4هيكل هذا املنهج
املنهج هو برنامج تعلم محدد ،أو مجموعة من الدورات التدريبية التي
تصف بشكل مجمل مواد التعليم والتعلم والتقييم املتاحة لدورة
ج باحلاجة إلى تزويد املتعلمني
دراسية معينة 4.ويقترن إنشاء املنه ٍ

بخريطة طريق تتضمن ما ميكنهم توقع تلقيه وتعرفهم بطريقة
تنظيم تعلمهم وتكوينه .والشكل النمطي للمنهج يقتضي أن

يكون له هيكال ً متداخال ً مما يعني وجود برنامج شامل تندرج حتته عدة
أجزاء متداخلة.
بخصوص هذا املنهج املرجعي الشامل للتعليم العسكري املهني
لضباط الصف ،فقد مت تنظيمه وتكوينه على النحو التالي :أوالً،
نُظم املنهج مبا يتعلق بأربعة مستويات تطويرية ( )DPلضباط

الصف :متهيدي؛ ومتوسط؛ ومتقدم؛ وقائد فرقة أول مجند .وفيما

عدا مستوى قائد فرقة أول مجند ،نُظمت املستويات التطويرية

الباقية في ثالثة مباحث/برامج واسعة :املهنية العسكرية؛ والقيادة
واألخالقيات؛ والكفاءات الرئيسية لضباط الصف (انظر اجلدول .)1.1
صمم املبحث األول لتعليم ضابط الصف ( )NCOعن هويته
وقد ُ
املهنية أي ما مييز الفرد كضابط صف وأحد أعضاء املهنية العسكرية.
ويتمحور املبحث الثاني ،وهو القيادة واألخالقيات ،حول املكونات
األساسية للقيادة العسكرية ،واألهم من ذلك ،األخالقيات التي
توطد املهنية العسكرية وإدارة احلرب .أما املبحث األخير  --الكفاءات
الرئيسية لضباط الصف  --فيتمحور حول التطوير الشخصي
وجوانب إدارة الوحدة لضباط الصف بصفتهم مدربني ومدراء داخل
منظومتهم.

جوديث لويد يرو" ،معنى التعليم" ،اإلنترنت 27 .أغسطس .2011
وليامسون موراي" ،شهادة جلنة اخلدمات املسلحة مبجلس النواب :اللجنة
الفرعية للتعليم العسكري املهني" ،غير منشور 10 ،سبتمبر  ،2009صفحة .4
موراي ،ص.8
ويكيبيديا" ،املنهج" ،اإلنترنت 27 .أغسطس .2011
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يندرج حتت كل مبحث/برنامج عدة دورات تدريبية متباينة .وتعتبر
الدورات املندرجة حتت كل مبحث/برنامج مبثابة لبنات البناء وتتضمن
مواضيع منها على سبيل املثال ضابط الصف داخل املهنية العسكرية
وعالقة ضابط الصف بالضباط حتت مبحث املهنية العسكرية في
املستوي التطويري التمهيدي .ولبنات البناء هذه هي ما تعطي بصفة
جماعية املعنى واحملتوى للمباحث .فتحتوي على أهداف التعلم ونتائجه
املرتبطة بدورها باألهداف العليا للمبحث/البرنامج .وبعدما علمت أنه
يتم تعليم هذه الدورات التدريبية (اللبنات) على مدار فترة من الوقت،
فإنه يتم تقسيمها إلى دروس (وحدات) .وتعتبر الوحدات أصغر جزء
في املنهج وعالقته باللبنات شبيهة بعالقة اللبنات باملبحث/البرنامج.
فعلى سبيل املثال ،تتضمن الدروس املندرجة حتت لبنة ضابط الصف
داخل املهنية العسكرية ضابط الصف داخل املهنية العسكرية :القائد
األحدث كجندي مهني والروح العسكرية .نعرض فيما يلي منوذ ًجا
للهيكل التنظيمي لهذا املنهج.
املستوى :متهيدي
املبحث  :1املهنية العسكرية
اللبنة  :1.1ضابط الصف داخل املهنية العسكرية
	الوحدة  :1.1.1ضابط الصف داخل املهنية
العسكرية :القائد األحدث كجندي مهني
الوحدة  :1.1.2الروح العسكرية
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اللبنة  :1.2العالقة بني ضباط الصف والضباط
الوحدة  :1.2.1عالقات ضباط الصف بالضباط
الوحدة  :1.2.2مفهوم فريق القيادة :الوحدات الصغيرة
 .5استخدام هذا املنهج
يقدم هذا املنهج بعض الفرضيات الضمنية .تتمثل الفرضية األولى
في أن التعلم سيتم في بيئة متساهلة وسيكون االستجواب جز ًءا
ال يتجزأ من عملية التعلم واخلبرة ،والثانية هي أن احلوكمة ستكون
حتما تعددية حتى ميكن للمتعلمني املساهمة في تشكيل املنهج
ً
ومرات تكراره مستقبال ً .وعالوة على ذلك ،يتوقف جناح هذا املنهج على
توافر نظام فعال لألفراد والترقيات وكذا إستراتيجية شاملة لتطوير
ضباط الصف .وعند غياب مثل هذا النظام وهذه اإلستراتيجية ،يكون
املنهج قاصرًا عن حتقيق التوقعات.
يوصى بتطبيق هذا املنهج على نحو تدرجي أو تسلسلي عبر املستويات
التطويرية األربعة لضباط الصف ،واألهم من ذلك ،عبر املواضيع التي
تندرج حتت كل مستوى تطويري لضباط الصف .ولقد مت تصميم
املواضيع ولبناتها املرتبطة بها للتقدم من املستوى التكتيكي إلى
املستوى اإلستراتيجي وباملثل تزداد درجة تعقيد الدورات املندرجة حتت
كل موضوع عبر املستويات التطويرية األربعة لضباط الصف.
ولتيسير الفهم واملقارنة داخل اجملتمع األوروبي األطلسي ومع
األكادمييات/الكليات الشريكة ،نوصي باالستفادة من اجلدول التالي
الستيعاب اجلمهور املستهدف من هذا املنهج.

املستوى التعليمي

الوظيفة

الرتبة

متهيدي

قادر على إجناز الواجبات على مستوى الفرقة/الفصيل

OR 4-5

متوسط

قادر على إجناز الواجبات على مستوى الفصيل/السرية

OR 6-7

متقدم

قادر على إجناز الواجبات على مستوى السرية/الكتيبة فما فوق

OR 8-9

قائد فرقة أول مجند

قائد داخل كيان ضباط الصف وهو أكثرهم خبرة .ويخدم في الوظائف
كقائد أول مجند على مستوى لواءات وأعلى من ذلك

OR-9 CSEL

املسؤول األكادميي (كندا) ومدير املشروع (سويسرا) شرحان رؤيتهما للفريق في.قارميش-بارتنكيرشن.

املسؤول األكادميي الكندي مع مندوب احتاد الشراكة من أجل السالم�
أثناء حضورهما ورشة العمل في.قارميش-بارتنكيرشن.

مندوب مركز املراقبة الدميقراطية على القوات املسلحة ( )DCAFيوضح قرار مجلس األمن التابع لألمم
املتحدة رقم  1325بشأن املرأة والسالم واألمن في املناهج الدراسية.
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اجلدول  1.1مصفوفة املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني لضباط الصف
 .1متهيدي
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 .2متوسط

م .1املهنية العسكرية (ص)13 .

م .1املهنية العسكرية (ص)26 .

ل 1.1ضابط الصف داخل املهنية العسكرية

ل 1.1ضابط الصف داخل املهنية العسكرية

�و 1.1.1ضابط الصف داخل املهنية العسكرية :القائد األحدث كجندي مهني
و 1.1.2الروح العسكرية

�و 1.1.1ضابط الصف داخل املهنية العسكرية :خصائص املهنية العسكرية
و 1.1.2الروح العسكرية :الروح العسكرية والفعالية

ل 1.2العالقة بني ضباط الصف والضباط

ل 1.2العالقة بني ضباط الصف والضباط

�و 1.2.1عالقات ضباط الصف بالضباط
�و 1.2.2مفهوم فريق القيادة :الوحدات الصغيرة
و 1.2.3توجيه الضباط األحدث :اجلمع بني النظرية والتطبيق

�و 1.2.1عالقات ضباط الصف بالضباط  :وجهات نظر تكميلية
�و 1.2.2مفهوم فريق اإلدارة/القيادة :الوحدات الكبيرة
و 1.2.3توجيه الضباط األحدث

ل .1.3التاريخ والتراث العسكريان

ل .1.3التاريخ والتراث العسكريان

�و 1.3.1تطور احلرب :دراسة تاريخية
و 1.3.2التاريخ العسكري الوطني :التطور والتقاليد

�و 1.3.1تطور احلرب :التكنولوجيا واحلرب
�و 1.3.2التاريخ العسكري الوطني

ل 1.4اخلصائص احلديثة للعمليات العسكرية

ل 1.4اخلصائص احلديثة للعمليات العسكرية

�و 1.4.1الشئون القانونية للعمليات العسكرية
�و 1.4.2الوعي الثقافي
�و 1.4.3املنظمات احلكومية (/)GOاملنظمات
الدولية (/)IOاملنظمات غير احلكومية ()NGO

�و 1.4.1الشئون القانونية للعمليات العسكرية
�و 1.4.2الوعي الثقافي
�و 1.4.3املنظمات احلكومية (/)GOاملنظمات
الدولية (/)IOاملنظمات غير احلكومية ()NGO

م .2القيادة واألخالقيات (ص)57 .

م .2القيادة واألخالقيات (ص)74.

ل 2.1القيادة العسكرية

ل 2.1القيادة العسكرية

�و 2.1.1أساليب القيادة
�و 2.1.2قيادة املرؤوسني
�و 2.1.3تطوير اجملموعات
�و 2.1.4النظام واالنضباط
�و 2.1.5إدارة اإلجهاد
�و 2.1.6رعاية األفراد
�و 2.1.7التحفيز
�و 2.1.8إدارة الذات
�و 2.1.9التمكني
و 2.1.10قيادة التغيير

�و 2.1.1أساليب القيادة
�و 2.1.2قيادة املرؤوسني
�و 2.1.3تطوير اجملموعات
�و 2.1.4النظام واالنضباط
�و 2.1.5إدارة اإلجهاد
�و 2.1.6رعاية األفراد
�و 2.1.7التحفيز
�و 2.1.8إدارة الذات
�و 2.1.9التمكني
و 2.1.10قيادة التغيير

ل 2.2األخالقيات

ل 2.2األخالقيات

�و 2.2.1األخالقيات العسكرية
�و 2.2.2صناعة القرار األخالقي
�و 2.2.3حقوق اإلنسان
و 2.2.4إدارة التنوع

�و 2.2.1األخالقيات العسكرية
�و 2.2.2صناعة القرار األخالقي
�و 2.2.3حقوق اإلنسان
و 2.2.4إدارة التنوع

ل 2.3القيادة والتحكم ()C2

ل 2.3القيادة والتحكم ()C2

�و 2.3.1القيادة والتحكم (األساسيات)
�و 2.3.2صناعة القرار اإلستراتيجي (ال يُدرس في هذا املستوى)
�و 2.3.3مقدمة إلى عملية التخطيط للعمليات
و 2.3.4مقدمة إلى عملية الدروس املستفادة
و 2.3.5إدارة املعلومات

�و 2.3.1هياكل القيادة والتحكم (قيادة املهمة)
�و 2.3.2صناعة القرار اإلستراتيجي
�و 2.3.3عملية التخطيط للعمليات
و 2.3.4عملية الدروس املستفادة
و 2.3.5إدارة املعلومات

م .3الكفاءات الرئيسية لضباط الصف (ص)109 .

م .3الكفاءات الرئيسية لضباط الصف (ص)126 .

ل 3.1التدريس

ل 3.1التدريس

�و 3.1.1أساليب التدريس
�و 3.1.2تصميم التدريس
و 3.1.3التدريب البدني ()PT

�و 3.1.1أساليب التدريس
�و 3.1.2تصميم التدريس
و 3.1.3التدريب البدني ()PT

ل 3.2التواصل

ل 3.2التواصل

�و 3.2.1أساليب التواصل
�و 3.2.2التواصل/الوعي اإلعالمي
و 3.2.3مقدمة إلى التواصل اإلستراتيجي

�و 3.2.1أساليب التواصل
�و 3.2.2التواصل/الوعي اإلعالمي
و 3.2.3عناصر التواصل اإلستراتيجي

ل 3.3تطوير األفراد

ل 3.3تطوير األفراد

�و 3.3.1اإلرشاد
�و 3.3.2التدريب
و 3.3.3إدارة الصراع

�و 3.3.1اإلرشاد
�و 3.3.2التدريب والتوجيه
و 3.3.3إدارة الصراع

ل 3.4إدارة الوحدة

ل 3.4إدارة الوحدة

�و 3.4.1إدارة امليزانية
�و 3.4.2إدارة األفراد
�و 3.4.3إدارة اللوجيستيات
و 3.4.4إدارة اخملاطر العملياتية
و 3.4.5إدارة التدريب
و 3.4.6إدارة املهام

�و 3.4.1إدارة امليزانية
�و 3.4.2إدارة األفراد
�و 3.4.3إدارة اللوجيستيات
و 3.4.4إدارة اخملاطر العملياتية
و 3.4.5إدارة التدريب
و 3.4.6إدارة املشاريع واملهام

 .3متقدم

 .4قائد فرقة أول مجند

م .1املهنية العسكرية (ص)40 .

(ص)157 .

ل 1.1ضابط الصف داخل املهنية العسكرية

ل .1التواصل املدني العسكري

�و 1.1.1ضابط الصف داخل املهنية العسكرية :املهنية العسكرية واجملتمع
و 1.1.2الروح العسكرية :تأثير اجملتمع

�و 1.1التفاعل املدني العسكري
و 1.2إستراتيجيات األمن والدفاع

ل 1.2عالقات ضباط الصف بالضباط

ل .2العمليات األساسية في املستويات العملياتية واإلستراتيجية

�و 1.2.1عالقات ضباط الصف بالضباط :الكوادر األقدم
و 1.2.2مفهوم فريق القيادة
درس في هذا املستوى)
و 1.2.3توجيه الضباط األحدث (ال ي ُ ْ

�و 2.1عمليات/مستندات املستويات العملياتية واإلستراتيجية

ل .1.3التاريخ والتراث العسكريان

ل .3قيادة سلك ضباط الصف

�و 1.3.1تطور احلرب :التطورات احلديثة
�و 1.3.2التاريخ العسكري الوطني
و 1.3.3نظرة عامة حول الكياسة والبروتوكول العسكري

�و 3.1توسيع أدوار قائد فرقة أول مجند ومسؤولياته
�و  3.2حالة سلك ضباط الصف
والوحدة  3.3التطوير املهني لضباط الصف

ل 1.4اخلصائص احلديثة للعمليات العسكرية

ل .4البروتوكول

�و 1.4.1اجلوانب القانونية للعمليات العسكرية
�و 1.4.2الوعي الثقافي
�و 1.4.3اجلهات الفاعلة في اجملال العملياتي:
ن ُهج العمل الشاملة وعبر احلكومة بأسرها

�و 4.1مشاركات البروتوكول

م .2القيادة واألخالقيات (ص)90 .
ل 2.1القيادة
�و 2.1.1أساليب القيادة
�و 2.1.2قيادة املرؤوسني
�و 2.1.3تطوير اجملموعات
�و 2.1.4النظام واالنضباط
�و 2.1.5إدارة اإلجهاد
�و 2.1.6رعاية األفراد
�و 2.1.7التحفيز
�و 2.1.8إدارة الذات
�و 2.1.9التمكني
و 2.1.10إدارة التغيير
ل 2.2األخالقيات
�و 2.2.1األخالقيات العسكرية
�و 2.2.2صناعة القرار األخالقي
و 2.2.3حقوق اإلنسان
درس في هذا املستوى)
و 2.2.4إدارة التنوع (ال ي ُ ْ
ل 2.3القيادة والتحكم ()C2
�و 2.3.1رؤية القائد وغايته
�و 2.3.2اإلستراتيجية
�و 2.3.3عملية صنع القرار العسكري
و 2.3.4عملية الدروس املستفادة
و 2.3.5إدارة املعرفة

م .3الكفاءات الرئيسية لضباط الصف (ص)142 .
ل 3.1إدارة التدريس
ل 3.2التواصل
�و 3.2.1أساليب التواصل
�و 3.2.2التواصل والوعي اإلعالمي
و 3.2.3التواصل اإلستراتيجي
ل 3.3تطوير األفراد
�و 3.3.1برامج اإلرشاد
�و 3.3.2التوجيه
و 3.3.3إدارة الصراع
ل 3.4إدارة الوحدة
�و 3.4.1إدارة امليزانية
�و 3.4.2إدارة األفراد
�و 3.4.3إدارة اللوجيستيات
و 3.4.4إدارة اخملاطر العملياتية
و 3.4.5إدارة التدريب
و 3.4.6إدارة املشاريع
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املبحث  :1املهنية العسكرية ( .1املستوى التمهيدي)
الهدف
صمم مبحث املهنية العسكرية لتطوير الطالب كقائد فعال من
ُ
ضباط الصف داخل املهنية العسكرية ،وذلك مع الفهم الراسخ
لألدوار التكميلية التي يؤديها سلك ضباط الصف وسلك الضباط.
ويستكشف هذا املبحث املنظومة العسكرية والروح العسكرية
أوال ً ثم يقدم دراسة حول العالقة بني ضباط الصف وضباط األركان.
كما يستعرض املبحث كذلك تطور احلرب بصفته العمل الرئيسي
للمهنية العسكرية ،ويؤصل ذلك في التاريخ والتراث العسكريني
والوطنيني .ويختتم املبحث بنظرة عامة على التفاصيل املعقدة
للعمليات العسكرية احلديثة.
الوصف
مبحث املهنية العسكرية هو أحد األركان الثالثة الرئيسية املترابطة
للتطوير والتي يقوم عليها املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني
( )PME RCلضباط الصف .وتعد املهنية العسكرية األساس اجلوهري
للتدريب العسكري والتطوير القيادي التسلسليني والتدرجيني لضباط
الصف .وقد مت عرض املبحث في أربع لبنات :ضابط الصف داخل املهنية
العسكرية؛ والعالقة بني ضباط الصف والضباط؛ والتاريخ والتراث
العسكريان؛ والعمليات العسكرية احلديثة .وقُدمت كل لبنة منها
على مستويات ثالثة :متهيدي ومتوسط ومتقدم .ومن املتوقع أن يرتقي
الطالب مع تقدمهم عبر املستويات الثالثة من الفهم األساسي
عمقً
ا
للمفاهيم اجلوهرية  -الطريقة التي عليها األشياء  -إلى فهم أكثر
في املستويات املتقدمة للمبادئ الناظمة األشمل  -األسباب التي أدت
إلى وصول األمور ملا هي عليه .ومن املتوقع كذلك أن يرتقوا من االلتزام
باملعايير املهنية إلى تعليم هذه املعايير وفرضها ثم ،في املستويات
األعلى من حيث األقدمية ،إلى املشاركة في وضع املعايير املهنية.

	إظهار الكفاءة في املهارات العسكرية املطلوبة
•
من ضابط الصف األحدث؛
•
	إظهار اإلملام اجليد بكيفية وضع املعايير املهنية
العسكرية وكيفية تطبيقها وفرضها وذلك من
خالل أداء الواجبات ومراقبة التدريب العسكري؛
	إظهار القدرة على حل املشكالت العسكرية
•
التي عادة ما تواجه الفرقة/الفصيل؛
	إظهار الشجاعة والشخصية والقوة البدنية
•
والعقلية ،وكذا القيم الالزمة للنجاح كضابط
صف في املستوى التمهيدي.
2)2سيكون على كل ضابط الصف في املستوى التمهيدي
القيام مبا يلي:
	شرح دور سلك ضباط الصف داخل املهنية
•
العسكرية؛
	شرح طبيعة العالقة بني ضباط الصف والضباط؛
•
	وصف التاريخ العسكري الوطني وتطور
•
العمليات العسكرية منذ أقدم العصور
وتطور التقاليد واألعراف والكياسة
العسكرية الوطنية؛
•

معرفة خصائص العمليات العسكرية احلديثة.

ميثل املستوى التمهيدي ( )OR 4/5أول فترة تطوير مهني للقادة
العسكريني .وفي هذا املستوى صممت اللبنات األربعة لعرض
مفاهيم أساسية وإثارة املناقشات بهدف تطوير فهم لواجبات القائد
األحدث كمهني داخل املهنية العسكرية.
أهداف/نتائج التعلم
1)1في سبيل حتقيق الهدف العام ،سيتعني على ضباط الصف
في املستوى التمهيدي ما يلي:
	جتسيد هوية فرد في املهنية العسكرية ،وذلك
•
عن طريق إظهار القيم والسمات والسلوكيات
األخالقية املتوقعة من ضابط الصف األحدث؛
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اللبنة  1.1ضابط الصف داخل املهنية العسكرية
الوصف
نشطا من ضباط الصف يعمل
تهدف هذه اللبنة إلى تطوير قائ ًدا
ً
داخل سلك ضباط الصف وبالتعاون مع سلك الضباط لتجسيد
الروح املهنية للعسكرية ودعمها والدعوة لها .ومن املتوقع أن يظهر
ضباط الصف مع تقدمهم عبر املستويات قدرة فكرية الستيعاب
شتى اجلوانب العسكرية والبدنية واألخالقية واالجتماعية التي تتألف
جميعا املهنية العسكرية .وفي املستوى التمهيدي ،يتم تعريف
منها
ً
ضابط الصف على مفهوم املهنية حيث تعتبر الروح العسكرية هي
أساس املهنية العسكرية.
أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف كيفية وضع املعايير املهنية واحلفاظ عليها.

الوحدة  1.1.1ضابط الصف داخل املهنية العسكرية :القائد
األحدث كجندي مهني.
الوصف
تعمل املهنية العسكرية على وضع املعايير املهنية وتعليمها وإنفاذها
والتي يتشربها العسكريني ،وهي تختلف عن املعايير العسكرية
التي ميكن التحقق منها عن طريق التفتيش .في هذه الوحدة ،يتعرف
ضابط الصف في املستوى التمهيدي على مفهوم املهنية العسكرية
واملعايير املهنية .وتسلط الوحدة الضوء على أهمية النهج املهني
ملهمة ضابط الصف في إعداد اجلنود للعمل حتت ظروف قاسية ،وعلى
املسؤولية األصلية لضابط الصف املتمثلة في رعاية جنوده .وفي
النهاية ،تستكشف الوحدة أهمية املهنية لـ "العريف اإلستراتيجي" من
منظور يعترف بأنه في مسار العمليات العسكرية احلديثة ميكن أن يكون
لإلجراءات التكتيكية على مستوى الوحدات الصغيرة أثر إستراتيجي.

2)2التعرف على املعايير املهنية للعسكرية.

أهداف/نتائج التعلم

3)3وصف عناصر الروح العسكرية الوطنية لديه.

1)1التعرف على أنشطة ضباط الصف الرئيسية التي
حتكمها املعايير املهنية.

املراجع/القراءات
اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .كينجستون ،أونتاريو:
معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 �،
http://www.cda.forces.gc.ca/cfpds-sppfc/english/
documents/Duty-with-Honour-The-Profession-ofArms-in-Canada-2009-e.pdf
األمريكي .املهنية العسكرية.
�
الكتاب األبيض للجيش
http://cape.army.mil/repository/ProArms/
ProfessionWhite%20Paper%208%20Dec%2010.pdf
قيم ومبادئ اجليش البريطاني �،يناير .2008
_http://www.army.mod.uk/documents/general/v_s_of
the_british_army.pdf

2)2وصف كيفية وضع املعايير املهنية وفرضها.
3)3وصف املواقف والسلوكيات املتوقعة من ضابط الصف
األحدث داخل املهنية العسكرية.
4)4شرح أهمية املهنية لـ "العريف اإلستراتيجي".
مسائل للدراسة
أ)أكيف تختلف املعايير املهنية عن املعايير غير املهنية؟
ب)بما هو االختالف بني املهنية العسكرية واملهنيات األخرى؟
ج)جكيف حتكم املعايير املهنية السلوك الشخصي؟
د)دمتى تكون املعايير املهنية ثابتة ومتى تتغير؟
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم بالوسائل التالية :محاضرات يلقيها
محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني ومحاضرون آخرون في
مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية وبحوث مرجعية؛ ومناقشات في
مجموعات صغيرة على أساس اخلبرة املهنية حيثما أمكن.
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املراجع/القراءات

الوحدة  1.1.2الروح العسكرية

قيم ومبادئ اجليش البريطاني �،يناير .2008
_http://www.army.mod.uk/documents/general/v_s_of
the_british_army.pdf

الوصف

اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .كينجستون ،أونتاريو:
معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 �،
http://www.cda.forces.gc.ca/cfpds-sppfc/english/
documents/Duty-with-HonourThe-Profession-of-Armsin-Canada-2009-e.pdf
سكوت ،تي إم االرتقاء بالعريف اإلستراتيجي في املستقبل.
كوانتيكو ،فيرجينيا :جامعة سالح البحرية.2006 ،
�
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a507697.pdf

توضح الروح العسكرية كيف يجب أن تكون نظرة ضباط الصف املهنيني
عمليا ،والتعبير عن هويتهم
إلى مسؤولياتهم ،وكيفية تطبيق خبراتهم
ً
العسكرية الفريدة .وهي أيضا ً حتدد املعتقدات األساسية حول اخلدمة
العسكرية وتشرحها وحتدد أطر تبعية القوات املسلحة للرقابة املدنية
وسيادة القانون .وفي هذه الوحدة ،يتعرف ضابط الصف في املستوى
التمهيدي على مفهوم الروح العسكرية ،والقيم واملعتقدات والتوقعات
التي تعكس القيم العسكرية اجلوهرية وتقدمها كانعكاس لصورة
اجملتمع الذي منه تُستمد القوة العسكرية .وتستكشف الوحدة كذلك
كيف تؤكد الروح العسكرية على املعتقدات والتوقعات بشأن وظيفة
استخدام القوة املميتة وإدارتها من قبل القوات ،والتوقعات التي متيز
أعضاء املهنية العسكرية عن اجلنود املرتزقة أو أفراد العصابات املسلحة.
أهداف/نتائج التعلم
1)1تعريف "الروح".
2)2وصف عناصر الروح العسكرية الوطنية.
3)3وصف العالقة بني القيم العسكرية وقيم اجملتمع على
املستوى الوطني.
4)4شرح ما مييز اجلنود املهنيني عن غيرهم من املرتزقة.
مسائل للدراسة
أ)أكيف تختلف معتقدات وتوقعات اخلدمة العسكرية عن
معتقدات وتوقعات العمل املدني؟
ب)بإلى أي مدى تتجسد الروح العسكرية في التقاليد
العرفية والتفاهمات املشتركة؟
ج)جكيف تختلف "الروح" عن "األخالقيات"؟
د)دكيف تنتقل الروح العسكرية من جيل آلخر؟
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم بالوسائل التالية :محاضرات يلقيها
محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني ومحاضرون آخرون في
مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية وبحوث مرجعية؛ ومناقشات في
مجموعات صغيرة على أساس خبرة الفصول الدراسية حيثما أمكن.
املراجع/القراءات
اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .كينجستون ،أونتاريو:
معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 �،
http://www.cda.forces.gc.ca/cfpds-sppfc/english/
documents/Duty-with-HonourThe-Profession-of-Armsin-Canada-2009-e.pdf
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األبيض للجيش األمريكي .املهنية العسكرية.
�
الكتاب
http://cape.army.mil/repository/ProArms/
ProfessionWhite%20Paper%208%20Dec%2010.pdf
قيم ومبادئ اجليش البريطاني �،يناير .2008
_http://www.army.mod.uk/documents/general/v_s_of
the_british_army.pdf

فريق كتابة املهنية العسكرية أثناء ورشة العمل في مدينة لوسرن.
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اللبنة  1.2العالقة بني ضباط الصف والضباط

الوحدة  1.2.1عالقات ضباط الصف والضباط

الوصف

الوصف

تستكشف هذه اللبنة العالقة بني ضباط الصف والضباط مع
تطورها عبر اكتساب اخلبرات والتدرج املهني لضباط الصف والضباط.
ويتمثل الهدف طويل املدى في تطوير قدرة ضباط الصف على تكوين
عالقات عمل مهنية مع قائده وضباط األركان اآلخرين .وستتطور هذه
العالقة الفريدة وتصير أقوى من خالل قدرة ضباط الصف على تقدمي
نصائح موثوقية وذات أهمية ملساعدة الضباط في صناعة قراراتهم.
ومع أن ضابط الصف في املستوى التمهيدي يكون تفاعله املباشر
مع الضباط محدودًا ،إال أنه يبدأ في هذا املستوى بتطوير إدراكه
لديناميات العالقات بني الرتب اخملتلفة ،ومن ثم يبدأ في كسب ثقة
واحترام ضباط الوحدة وزمالئه من ضباط الصف اآلخرين.

في القوة املسلحة العصرية ،يكون للضباط وضباط الصف أدوار
مختلفة ولكن تكميلية .وفي هذه الوحدة ،يتعرف ضابط الصف في
املستوى التمهيدي على ما مييز األدوار واملسؤوليات واملهام املوكلة إلى
ضابط الصف عن تلك املوكلة إلى الضابط .وبشكل خاص ،يتم إطالع
ضابط الصف األحدث على االلتزامات القانونية املطبقة على ضباط
الصف وكيف تختلف هذه االلتزامات عن االلتزامات القانونية للضباط.

أهداف/نتائج التعلم
1)1التعرف على مسؤوليات ضباط الصف الرئيسية.
2)2شرح الدور القيادي لضابط الصف في الوحدة العسكرية.
3)3وصف اإلستراتيجيات والتقنيات املتبعة في تقدمي املشورة
للضباط األحدث.
املراجع/القراءات
أبرامس كريغتون وآخرون .عالقة الضابط/ضابط الصف .واشنطن
العاصمة :مركز دعم إدارة املعلومات.1997 ،
�
.http://www.combatleadership.com/documents/00007.pdf

فشر ،إرنست إف األصغر .حماة اجلمهورية :تاريخ سلك ضباط الصف
في اجليش األمريكي .نيويورك ،إن واي :دار باالنتني للكتب.1994 ،
الناتو.
�
فرق قيادة
http://ftp.rta.nato.int/public//PubFullText/RTO/TR/
RTO-TR-HFM-087///TR-HFM-087-03.pdf

سلك أفراد الصف  .2020أفراد الصف في القوات الكندية في القرن
احلادي والعشرين� .كينجستون ،أونتاريو :أكادميية الدفاع الكندية.2002 ،
http://www.cda-acd.forces.gc.ca/cfpds-sppfc/english/
documents/ncm-corps-2020-eng.pdf
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أهداف/نتائج التعلم
1)1التعرف على مسؤوليات ضابط الصف الرئيسية.
2)2وصف املسؤوليات اخملتلفة املوكلة إلى كل من الضباط
وضباط الصف.
3)3وصف االلتزامات القانونية اخملتلفة لكل من الضباط
وضباط الصف.
4)4شرح كيف يتم توزيع مهام كل من الضباط وضباط
الصف داخل الفرقة/الفصيل.
مسائل للدراسة
أ)أهل هناك إجراءات ميكن للضباط اتخاذها وال ميكن ،مبوجب
القانون ،لضباط الصف اتخاذها أو العكس؟
ب)بما هي وجهات النظر اخملتلفة لدى كل من الضباط وضباط الصف؟
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم بالوسائل التالية :محاضرات يلقيها
محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني ومحاضرون آخرون في
مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية؛ ودراسات حالة بسيطة؛ ومناقشات في
مجموعات صغيرة على أساس خبرة الفصول الدراسية حيثما أمكن.
املراجع/القراءات
يقوم خبراء متخصصون معتمدون بانتقاء املراجع الوطنية ذات الصلة
بااللتزامات القانونية للضباط وضباط الصف.

هذه الوحدة غير مطلوبة بالنسبة للدول التي بها تقاليد جيدة اإلعداد لضباط الصف والتي مت فيها التعريف بهذه املفاهيم أثناء التدريب
األساسي واملدة األولى من اخلدمة.
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الوحدة  1.2.2مفهوم فريق القيادة :الوحدات الصغيرة

الوحدة  1.2.3توجيه الضباط األحدث :اجلمع بني النظرية والتطبيق

الوصف

الوصف

أساسيا للوحدات العسكرية
تعتبر فرق القيادة املتماسكة مكون ًا
ً
الناجحة .ويجب أن يتوافر لدى كل من القائد وضابط الصف األقدم
للوحدة فهم مشترك ملسؤولياتهم وصالحياتهم حتى يتم يتسنى
استغالل هذه العالقة الفريدة على أكمل وجه .وتعرف هذه الوحدة
ضابط الصف في املستوى التمهيدي على اآلتي )1 :كيف يُطبق
مفهوم فرق قيادة الضباط/ضباط الصف على مستوى الفرقة/
الفصيل؛ و )2كيف يتصرف ضابط الصف مبثابة "خلية استشارية"
لتقدمي تعقيبات صريحة قبل أن يتخذ الضابط قراره؛ و )3كيف يدعم
ضابط الصف ذلك القرار كجزء من فريق موحد.

يسند الضباط األحدث عادة في أول مستوى قيادي مسؤوليات كاملة
في حني تكون خبراتهم آنذاك منعدمة أو قليلة .وفي هذه الوحدة،
سيتعرف ضابط الصف في املستوى التمهيدي على العالقة الهامة
بني ضابط أحدث مت تكليفه مؤخرًا وضباط الصف األقدم في الوحدة.
والضابط احلكيم هو من يتعلم من معرفة ضباط الصف وجتاربهم
وخبراتهم ،وفي نفس الوقت من الضروري بالنسبة لضباط الصف
األقدم أن يدعموا التطور املستمر للضباط األحدث وأن يخلقوا منا ًخا
يساعد ضباط الصف اآلخرين على مشاركة املعرفة مع الضباط
األحدث .ويكون ضابط الصف والضابط كالهما مسؤول عن بناء
عالقة ثقة واحترام متبادل بينهما دون اإلخالل بأي من واجباتهم
ومسؤولياتهم .وهذه العالقة األولية بني ضباط الصف والضباط
بالغة األهمية نظرًا ألنها ستعمل على ضبط التوجه العام للطريقة
التي بها سينظر الضابط إلى سلك ضباط الصف ويستغل نقاط
قوته بينما يرتقي األول في الرتبة والنفوذ.

3)3مناقشة االختالف بني القيادة العامة ()command
والقيادة.

أهداف/نتائج التعلم

أهداف/نتائج التعلم
1)1التعرف على أعضاء فريق القيادة.
2)2وصف مفهوم فريق القيادة على مستوى الفرقة/الفصيل.

4)4شرح دور ضباط الصف في فريق القيادة.
مسائل للدراسة
أ)أكيف تكمل وجهة نظر ضابط الصف وجهة نظر الضابط؟
ب)بما الفرق بني "السلطة" و"املسؤولية"؟
ج)جما الدور الذي تلعبه الثقة في العالقة بني ضباط الصف
والضباط؟
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم بالوسائل التالية :محاضرات يلقيها
محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني ومحاضرون آخرون في
مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية؛ ومتارين داخل الفصول الدراسية أو عبر
اإلنترنت تتضمن لعب أدوار؛ ودراسات حاالت بسيطة؛ ومناقشات في
مجموعات صغيرة على أساس خبرة الفصول الدراسية حيثما أمكن.
املراجع/القراءات
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 �،
http://www.cda.forces.gc.ca/cfpds-sppfc/english/
documents/Leading-People-e.pdf
الناتو.
�
فرق قيادة
http://ftp.rta.nato.int/public//PubFullText/RTO/TR/
RTO-TR-HFM-087///TR-HFM-087-03.pdf
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1)1وصف إستراتيجيات وأساليب تقدمي املشورة للضباط
األحدث دون تقويض مسؤولية الضابط في اتخاذ القرار.
2)2مناقشة كيف يحافظ الضابط وضابط الصف على عالقة
قائد/مرؤوس تتسم باملهنية.
3)3شرح كيف يدعّم ضابط الصف األقدم املناخ القيادي الذي
يوفر العالقات اإليجابية بني ضباط الصف والضباط.
4)4شرح كيف يعمل ضابط الصف كقناة لتوصيل شواغل
اجلنود إلى القائد.
مسائل للدراسة
أ)أكيف ميكن للعالقة بني ضابط الصف والضابط املكلف
حديثا ً أن تضبط التوجه العام للعالقات املستقبلية مع
سلك ضباط الصف؟
ب)بإلى أي مدى يكون من املناسب للضابط األحدث وضابط
الصف األقدم أن يتصادقا في غير أوقات العمل؟
ج)جإلى أي درجة ميكن وصف هذه العالقة بني الضابط األحدث
وضابط الصف األقدم في مواقف يكون فيها الشخص
املتلقي للتوجيه أعلى رتبة من الشخص القائم بالتوجيه؟
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم بالوسائل التالية :محاضرات يلقيها
محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني ومحاضرون آخرون في
مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية؛ ومتارين داخل الفصول الدراسية أو
عبر اإلنترنت بها لعب أدوار؛ ومناقشات في مجموعات صغيرة على
أساس خبرة الفصول الدراسية حيثما أمكن.

قد تفضل بعض الدول الفردية أن ت ّدرس موضوع "توجيه ضباط الصف" في املستويني املتوسط واملتقدم بدال ً من تدريسه في املستويني
التمهيدي واملتوسط.

املراجع/القراءات
أبرامس كريغتون وآخرون .عالقة الضابط/ضابط الصف .واشنطن
العاصمة :مركز دعم إدارة املعلومات.1997 ،
�
http://www.combatleadership.com/documents/00007.pdf.
"الضابط األحدث وضابط الصف  -ذي ريجمينال روغ" ،سلسلة من
االقتباسات حول عالقة ضابط الصف�  -الضابط.
http://regimentalrogue.com/srsub/officer_and_nco.htm

أول اجتماع الوظيفي في مركز تبادل املعلومات حول تعليم الدفاع�،
باملقر الرئيسي للناتو في إقليم بروكسل العاصمة.
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اللبنة  1.3التاريخ والتراث العسكريان

وحدة  1.3.1تطور احلرب :دراسة تاريخية

الوصف

الوصف

تهدف هذه اللبنة إلى تزويد الطالب بفهم تاريخي لكيف تغيرت احلرب
منذ أقدم العصور حتى بناء القوات املسلحة العصرية .وسيدرس
ضباط الصف جوانب احلرب اخملتلفة من منظور عاملي ووطني على ح ٍد
سواء معتمدين في ذلك على الدراسات التاريخية للحروب واملعارك
التي أقيمت على أراضيهم .وسيكون ضابط الصف ،من خالل هذه
الدراسات ،قادرًا على فهم بناء القوات املسلحة في وطنه وتطورها،
مبا في ذلك كيف نشأ سلك ضباط الصف وكيف يعمل ضمن
املنظومة املسلحة.

يعد الصراع واحلرب من بني أعظم ثوابت النشاط البشري التي ال
تتغير .في هذه الوحدة ،سيتم التوضيح لضابط الصف في املستوى
التمهيدي الصورة العامة لكيفية إدارة الثقافات اخملتلفة للحرب عبر
العصور ،وكذلك ستوضح الوحدة طيف الصراع بأمثلة مأخوذة من
تاريخ احلرب .وفي النهاية ستناقش الوحدة العوامل اخلارجية ،مبا في
ذلك السياسة واالقتصاد والتطورات التكنولوجية التي تأثرت بها احلرب
على مدار أربعة آالف عام مضت.

أهداف/نتائج التعلم

أهداف/نتائج التعلم

1)1التعرف على بعض اخلصائص الثابتة في تطور احلرب؛

1)1التعرف على بعض العوامل الهامة التي تؤثر على التطور
املستمر للحرب ووصفها.

2)2وصف آثار التكنولوجيا املتغيرة على قيام احلرب.

2)2التعرف على بعض اخلصائص الثابتة في تطور احلرب.

3)3وصف تاريخ القوات املسلحة وتطورها على املستوى الوطني.

3)3وصف أثر التطورات التكنولوجية على احلرب.

4)4شرح األعراف والتقاليد العسكرية على املستوى الوطني.

4)4شرح أوجه االختالف بني الصراعات بني الدول والصراعات
داخل الدول.

املراجع/القراءات

مسائل للدراسة

�
داير ،جوين .احلرب (نسخة منقحة) .تورنتو ،أونتاريو:
راندوم هاوس.2004 ،

بعضا من اخلصائص الثابتة للحرب؟
أ)أاذكر
ً

هاكيت ،السير اجلنرال جون .املهنية العسكرية .نيويورك ،إن واي:
ماكميالن.1983 ،

ب)بما هي األهمية النسبية للقيادة واألسلحة واللوجيستيات
والدعم السياسي بالنسبة للحرب؟

كيجان ،جون .وجه املعركة .نيويورك ،إن واي :بينجوين بوكس.1983 ،

ج)جكيف يعمل النظام االجتماعي والثقافي واالقتصادي
والسياسي لدولة ما على تشكيل احلرب؟

فان ،كريفيلد ،مارتن .فن احلرب (تاريخ سميثسونياني للحرب) :احلرب
والفكر العسكري .واشنطن دي سي :سميثسونيان بوكس.2005 ،

منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم بالوسائل التالية :محاضرات يلقيها
محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني ومحاضرون آخرون في
مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية؛ وقراءات مطلوبة؛ ومناقشات في
مجموعات صغيرة على أساس خبرة الفصل الدراسي حيثما أمكن.
املراجع/القراءات
�
داير ،جوين .احلرب (نسخة منقحة) .تورنتو ،أونتاريو:
راندوم هاوس.2004 ،
�
كيجان ،جون .وجه املعركة .نيويورك ،إن واي:
بينجوين بوكس.1983 ،

فان ،كريفيلد ،مارتن .فن احلرب (تاريخ سميثسونياني للحرب):
�
احلرب والفكر العسكري .واشنطن دي سي :سميثسونيان بوكس.2005 ،
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الوحدة  1.3.2التاريخ العسكري الوطني :التطور والتقاليد
الوصف
ميثل التاريخ العسكري للدولة أحد مصادر الفخر واإللهام الفطرية
لقواتها املسلحة .وفي هذه الوحدة ،سيتعرف ضابط الصف في
املستوى التمهيدي على تاريخ بلده العسكري .وتستعرض الوحدة
كذلك تطور القوات املسلحة الوطنية مع إضفاء توكي ٍد مناسب لدور
ومساهمات ضباط الصف وسلك ضباط الصف .وستراجع الوحدة
أيضا احلروب واملعارك الهامة التي وقعت داخل الدولة وخارجها .ومن
ً
خالل هذه الدراسات ،سيتمكن املشاركون من فهم تطور األعراف
والتقاليد العسكرية الوطنية.
أهداف/نتائج التعلم
1)1التعرف على املعارك األساسية في التاريخ العسكري الوطني.
2)2وصف تاريخ الضباط وضباط الصف في التاريخ العسكري
الوطني.
3)3التعرف على بعض األبطال العسكريني على املستوى الوطني.
4)4شرح األعراف والتقاليد العسكرية على املستوى الوطني.
مسائل للدراسة
أ)أما هي احلروب/املعارك الكبرى التي وقعت داخل الدولة؟
ب)بما هي احلروب/املعارك الدولية الكبرى التي خاضتها القوات
العسكرية الوطنية؟
ج)جما هي األعراف والتقاليد التي نشأت عبر التاريخ؟
د)دملاذا وكيف مت إنشاء سلك ضباط الصف؟
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم بالوسائل التالية :محاضرات يلقيها محاضرون
زائرون من ضباط الصف األقدمني ومحاضرون آخرون في مواضيع مختارة؛
ودراسات فردية؛ وقراءات مطلوبة؛ ومناقشات في مجموعات صغيرة على
أساس اخلبرة داخل الفصول الدراسية حيثما أمكن.
املراجع/القراءات
يقوم خبراء� متخصصون ومعتمدون بانتقاء املراجع والقراءات
الوطنية املنطبقة.
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اللبنة  1.4اخلصائص احلديثة للعمليات العسكرية

الوحدة  1.4.1اجلوانب القانونية للعمليات العسكرية

الوصف

الوصف

لقد تغير مشهد الصراعات العصرية سوا ًء كانت صراعات داخل
الدول أم فيما بينها .وتضمنت بعض هذه التغييرات تطورات تقنية
وفحصا أكبر لقواعد االشتباك ،وأجندة
للثورة في الشؤون العسكرية،
ً
تناميا للعمليات متعددة اجلنسيات والوكاالت.
حقوق إنسان ،وكذا
ً
تناميا في جميع هذه
والعشرين
الواحد
القرن
يشهد
ومن املرجح أن
ً
اجلوانب اجلديدة للحرب ،على أن كل ذلك لن يقلل أيضا ً من أهمية
صممت هذه اللبنة لتعريف ضابط
تكتيكات الوحدات ومناوراتها .وقد ُ
الصف ببعض التحديات التي تنطوي عليها هذه العمليات ولتقدمي
بعض اإلرشادات بشأن االستجابة للتوقعات والعواقب املترتبة .وفي
املستوى التمهيدي ،يتعرف ضباط الصف على اجلوانب القانونية،
التي تتزايد أهميتها باستمرار ،للعمليات العسكرية وأهمية الوعي
الثقافي ويتعرف ،أخيرًا ،على اجلهات الفاعلة األساسية في مثل هذه
العمليات متعددة الوكاالت واجلنسيات.

يعتبر الفهم السليم جلميع الرتب بخصوص اجلوانب القانونية للعمليات
العسكرية ضروريًا ملواجهة حتديات عمليات اليوم املعقدة والغامضة
في أغلب األحيان .من خالل هذه الوحدة سيتعرف ضابط الصف
في املستوى التمهيدي على اجلوانب القانونية األساسية للعمليات
العسكرية ،مبا في ذلك مواضيع مثل قانون النزاعات املسلحة
( )LOACواتفاق مركز القوات ( )SOFAوقواعد االشتباك (.)RoE

3)3شرح العواقب واسعة النطاق لسوء السلوك في العمليات.

أهداف/نتائج التعلم

4)4شرح أهمية اجلوانب القانونية للعمليات العسكرية.

1)1وصف خصائص اجلهات الفاعلة األساسية في العمليات
الوطنية ومتعددة اجلنسيات.

مسائل للدراسة

2)2التمييز بني الصراعات التي تنشأ داخل الدول والصراعات
التي تنشأ بني الدول.
3)3شرح املصادر واجلوانب القانونية للعمليات الوطنية
ومتعددة اجلنسيات.

1)1التعرف على القوانني والنظم الهامة التي تنظم العمليات
العسكرية.
2)2وصف احلاجة لقواعد االشتباك وأثرها على إجراءاتنا.

أ)أمناقشة صعوبة تعريف الصراع املسلح في سياق ما بعد
احلرب الباردة.
ب)بما الفرق بني املدنيني وغير احملاربني واحملاربني؟

4)4إدراك أهمية القضايا الثقافية في العمليات متعددة اجلنسيات.

ج)جمناقشة حماية املدنيني التي من بينها التصدي للعنف
اجلنسي واالستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي في سياق
املساعدة اإلنسانية والصراعات املسلحة.

5)5مناقشة بعض القضايا الهامة املتعلقة بضباط الصف
في العمليات الوطنية ومتعددة اجلنسيات.

د)دما هي التعقيدات التي قد تنشأ في حالة اختالف قواعد
االشتباك من دولة ألخرى؟

املراجع/القراءات

منهجية/تقييم التعلم

�
املعهد الدولي للقانون
اإلنساني .كتيب قواعد االشتباك،
نوفمبر  .2009سان رميو ،إيطاليا.
�
http://www.iihl.org/Default.aspx.؟pageid=page12090

تتحقق أهداف/نتائج التعلم بالوسائل التالية :محاضرات يلقيها
محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني ومحاضرون آخرون في
مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية؛ وقراءات مطلوبة؛ ودراسات حاالت
بسيطة ومتارين على صناعة القرار؛ ومناقشات في مجموعات صغيرة
على أساس خبرة الفصول الدراسية حيثما أمكن.

اتفاق التوحيد القياسي  2449للناتو ،التدريب في قانون الصراع املسلح،
 29مارس http://www.informaworld.com/smpp/cont .2004
ent~db=all~content=a792289443
األمم املتحدة/منظمة األمن والتعاون في أوروبا/الناتو .وثائق حول نوع اجلنس
والسالم واألمن� (أو التي تشير إلى نوع اجلنس) انظر الرابط.
http://www.isis-europe.eu/programmes/gender-and-security

وليتس ،بيتر .املنظمات غير احلكومية في السياسات العاملية :بناء
احلوكمة العاملية .نيويورك ،إن واي :روتليدج بابلشرز.2011 ،
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أهداف/نتائج التعلم

املراجع/القراءات
املعهد الدولي للقانون اإلنساني .كتيب قواعد االشتباك ،نوفمبر
 .2009سان رميو ،إيطاليا.
http://www.iihl.org/Default.aspx?pageid=page12090.

اتفاق التوحيد القياسي  2449للناتو ،التدريب في قانون الصراع املسلح،
 29مارس .2004
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~co
ntent=a792289443
شميت ،مايكل ،إن" .مكافحة اإلرهاب واستخدام القوة في القانون الدولي".
الورقة  5من مركز مارشال (نوفمبر .)2002

إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة .مواد للتدريب األساسي
�
السابق
للنشر.
http://peacekeepingresourcehub.unlb.org
إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة .حزمة موارد بشأن
نوع اجلنس لعمليات حفظ السالم�.
http://www.peacekeepingbestpractices.unlb.org/pbps/
library/GRP%20Full%20Version.pdf

الوحدة  1.4.2الوعي الثقافي
الوصف
يوفر الوعي الثقافي معلومات عظيمة األهمية عن االختالفات بني
اجملموعات العرقية و/أو االجتماعية و/أو الفصائل و/أو املنظمات
في منطقة العمليات .وفي هذه الوحدة ،يتعرف ضابط الصف في
املستوى التمهيدي على عناصر الوعي الثقافي التي تضم على
سبيل املثال وليس احلصر فهم الديانات احمللية والعقائد والعادات
والتسلسل الهرمي االجتماعي والقائم على نوع اجلنس .وتستكشف
هذه الوحدة كيف ميكن للوعي الثقافي تيسير أداء ضباط الصف
لواجباتهم املهنية وكيف ميكنه تعزيز جناح املهام كذلك.
أهداف/نتائج التعلم
1)1التعرف على بعض اخلصائص األساسية للثقافة.
2)2التمييز بني مصطلحي "الثقافة" و"الوعي الثقافي".
3)3شرح أهمية تعليم الوعي الثقافي وكيف ميكنه املساهمة
في إجناح العمليات.
مسائل للدراسة
أ)أما الذي يجب مراعاته عند العمل في منطقة يكون
للسكان احملليني فيها ديانة مختلفة عن معظم األفراد
الذين مت نشرهم و/أو يكون لهم عدد من الديانات اخملتلفة؟
ب)بكيف ميكن أن يساعد الوعي الثقافي في التواصل املالئم
مع السكان احملليني من كال اجلنسني؟
ج)جكيف يعمل الوعي الثقافي على تعزيز الوعي باملوقف
ككل وصنع القرار بفعالية؟
د)دتقدير قيمة الوعي الثقافي في إدارة أوجه االختالف بني
اخلدمات و/أو القوات متعددة اجلنسيات التي تعمل في
نفس البيئة.
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم بالوسائل التالية :محاضرات يلقيها
محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني ومحاضرون آخرون في
مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية؛ وقراءات مطلوبة؛ ومتارين داخل
الفصول الدراسية أو عبر اإلنترنت ميكن أن تتضمن تأدية أدوار؛ ودراسات
حاالت بسيطة؛ ومناقشات في مجموعات صغيرة على أساس خبرة
الفصول الدراسية حيثما أمكن.
املراجع/القراءات
سميث ،روبيرت .استخدام القوة .لندن ،اململكة املتحدة ،بينجوين
بوكس.2005 ،
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األمم املتحدة/منظمة األمن والتعاون في أوروبا/الناتو .وثائق نوع اجلنس
والسالم واألمن� (أو التي تشير إلى نوع اجلنس) انظر الرابط.
http://www.isis-europe.eu/programmes/gender-and-security

إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة .حزمة موارد بشأن نوع
اجلنس لعمليات حفظ السالم�.
http://www.peacekeepingbestpractices.unlb.org/pbps/
library/GRP%20Full%20Version.pdf

الوحدة  1.4.3املنظمات احلكومية (/)GOsاملنظمات الدولية
(/)IOsاملنظمات غير احلكومية ()NGOs
الوصف
يتزايد وجود املنظمات احلكومية واملنظمات الدولية واملنظمات غير
احلكومية ( )NGOsفي ساحة القتال في الوقت احلاضر .وفي هذه
الوحدة ،يتعرف ضابط الصف في املستوى التمهيدي على املنظمات
الرئيسية من منظمات حكومية ومنظمات دولية ومنظمات غير
حكومية والتي قد تكون موجودة و/أو مشاركة في منطقة العمليات.
وتستعرض هذه الوحدة األغراض والوظائف اخلاصة بكل من املنظمات
احلكومية واملنظمات الدولية واملنظمات غير احلكومية وكيف تؤثر
هذه املنظمات على العمليات العسكرية وتكملها وكيف تتفاعل
أيضا مع القوات العسكرية في سياق العمليات متعددة اجلنسيات.
ً
أهداف/نتائج التعلم
1)1التعرف على بعض أهم املنظمات احلكومية واملنظمات
الدولية واملنظمات غير احلكومية.
2)2شرح أهداف كل من هذه املنظمات الرئيسية.
3)3وصف الطرق التي ميكن من خاللها أن تتعاون/ال تتعاون كل
منظمة من هذه املنظمات مع القوات املسلحة.
4)4وصف األدوار اخلاصة للجنة الدولية للصليب األحمر
( )ICRCفي مواقف الصراع املسلح واألزمة اإلنسانية.
مسائل للدراسة
أ)أالتعرف على اخلصائص املشتركة بني العديد من املنظمات
املعروفة كمنظمات غير حكومية.
ب)بما هو دور املنظمات احلكومية واملنظمات الدولية
واملنظمات غير احلكومية في العمليات متعددة اجلنسيات؟
ج)جفي أي املواقف/الظروف تكون أهداف املنظمات العسكرية
واملنظمات احلكومية واملنظمات الدولية واملنظمات غير
احلكومية تكميلية ومتى تكون غير ذلك؟
د)دشرح دور التعاون العسكري املدني خالل مرحلة العمليات
العسكرية في حتقيق االستقرار وإعادة اإلعمار.
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم لهذه الوحدة بالوسائل التالية:
محاضرات يلقيها محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني
ومحاضرون آخرون في مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية؛ وقراءات
مطلوبة؛ ودراسات حاالت بسيطة؛ ومناقشات في مجموعات صغيرة
على أساس خبرة الفصل الدراسي حيثما أمكن.
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املراجع/القراءات
منتدى روز-روث اخلامس واألربعون  ،مونترو 2 ،مارس  ،2000بواسطة جني
دانييل ،مدير العمليات ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،جنيف .اللجنة الدولية
املسلح.
�
للصليب األحمر والتعاون املدني العسكري في مواقف الصراع
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/
misc/57jqbd.htm
برزوسكا ،مايكل ،وهانس جورج إرهارت "التعاون املدني العسكري في
إعادة التأهيل واإلعمار بعد الصراع" .ورقة السياسات  .30بون :مؤسسة
التنمية والسالم.2008 �،
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/
documents/sede/dv/sede260410studyehrhart_/
sede260410studyehrhart_en.pdf

وليتس ،بيتر .املنظمات غير احلكومية في السياسات العاملية :بناء
احلوكمة العاملية .نيويورك ،إن واي :روتليدج بابلشرز.2011 ،

الزيارة األولى لفريق برنامج تعليم وتعزيز الدفاع ( )DEEPإلى صربيا -مناقشات حية بني ضباط الصف
والضباط ومدنيني تؤدي إلى العديد من االتفاقات.
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املبحث  :1املهنية العسكرية ( .2املستوى املتوسط)

أهداف/نتائج التعلم

الهدف

1)1في سبيل حتقيق الهدف العام ،سيتعني على ضباط
الصف في املستوى املتوسط ما يلي:

صمم مبحث املهنية العسكرية لتطوير ضابط الصف كقائد فعال
ُ
داخل املهنية العسكرية وتزويده بالفهم الراسخ لألدوار التكميلية
بني سلك ضباط الصف وسلك الضباط .ويستكشف هذا املبحث
املنظومة العسكرية والروح العسكرية أوال ً ثم يقدم دراسة حول
العالقة ضباط الصف والضباط ،كما يستعرض بعد ذلك تطور احلرب
بصفتها عمل املهنية العسكرية الرئيسي ،ويؤصل لذلك في التاريخ
والتراث العسكريني والوطنيني .ويختتم املبحث بنظرة عامة على
التفاصيل املعقدة للعمليات العسكرية احلديثة.
الوصف
مبحث املهنية العسكرية هو أحد األركان الثالثة الرئيسية املترابطة
للتطوير والتي يقوم عليها املنهج املرجعي للتعليم العسكري
املهني ( )PME RCلضباط الصف .وتعد املهنية العسكرية
األساس اجلوهري للتدريب العسكري والتطوير القيادي التسلسليني
والتدرجيني لضباط الصف .وقد مت عرض املبحث في أربع لبنات :ضابط
الصف داخل املهنية العسكرية؛ والعالقة ضباط الصف والضباط؛
والتاريخ والتراث العسكريان؛ والعمليات العسكرية احلديثة .وقُدمت
كل لبنة منها على مستويات ثالثة :متهيدي ومتوسط ومتقدم.
ومن املتوقع أن يرتقي الطالب مع تقدمهم عبر املستويات الثالثة من
الفهم األساسي للمفاهيم اجلوهرية  -الطريقة التي عليها األشياء
 إلى فهم أكثر عمقً ا في املستويات املتقدمة للمبادئ الناظمةاألشمل  -األسباب التي أدت إلى وصول األمور ملا هي عليه .ومن املتوقع
كذلك أن يرتقوا من االلتزام باملعايير املهنية إلى تعليم هذه املعايير
وفرضها ثم ،في املستويات األعلى من حيث األقدمية ،إلى املشاركة
في وضع املعايير املهنية.
ميثل املستوى املتوسط ( )OR 6/7فترة تطوير انتقالية للقادة
العسكريني .ففي هذا املستوى ،يكون ضابط الصف قد اكتسب خبرة
هامة كقائد أحدث ويُتوقع منه في ذلك الوقت تولي مسؤوليات أكبر.
وتعتمد اللبنات األربع في املستوى املتوسط على هذه اخلبرة وعلى
املفاهيم املوضحة في املستوى التمهيدي لتطوير فهم أوسع لدور
القائد ضابط الصف داخل املهنية العسكرية وإلعداد ضابط الصف
ملواقف قيادية أكثر تعقي ًدا.
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•جتسيد هوية الفرد املنتمي إلى املهنية
العسكرية ،وذلك عن طريق إظهار القيم
والسمات والسلوكيات األخالقية املتوقعة من
القائد ضابط الصف ذي اخلبرة؛
•إظهار األداء البارع في املهارات العسكرية
املطلوبة للقائد ضابط الصف ذي اخلبرة؛
•إظهار اإلملام اجليد بكيفية وضع املعايير املهنية
العسكرية وكيفية تطبيقها وفرضها ،وذلك من
خالل أداء الواجبات ومراقبة التدريب العسكري؛
•إظهار القدرة على حل املشكالت العسكرية في
أوقات التوتر الشديد؛
•إظهار الشجاعة والشخصية والصالبة البدنية
والعقلية ،وكذلك القيم الالزمة للنجاح كضابط صف.
2)2سيكون على كل ضابط صف في املستوى املتوسط
القيام مبا يلي:
•فهم سمات املهنة وباألخص أهمية الروح
العسكرية كأساس لسلك ضباط الصف املهني؛
•معرفة خصائص العالقة بني ضباط الصف
والضباط وكيف تتغير هذه العالقة وتتطور مع
تزايد املسؤولية؛
•وصف آثار التطورات التكنولوجية على إدارة احلرب
منذ أقدم العصور حتى يومنا هذا؛
•شرح أهمية الوعي الثقافي للعمليات العسكرية
متعددة اجلنسيات.

اللبنة  1.1ضابط الصف داخل املهنية العسكرية
الوصف
نشطا من ضباط الصف يعمل
تهدف هذه اللبنة إلى تطوير قائ ًدا
ً
داخل سلك ضباط الصف وبالتعاون مع سلك الضباط لتجسيد الروح
املهنية للعسكرية ودعمها وترقيتها .ومن املتوقع أن يظهر ضباط
الصف مع تقدمهم عبر املستويات قدرة فكرية الستيعاب شتى
اجملاالت العسكرية والبدنية واألخالقية واالجتماعية التي تتألف منها
جميعا املهنية العسكرية.
ً
في املستوى املتوسط ،يركز ضباط الصف على اجملاالت/القضايا
التالية :ارتباط الكفاءة املهنية بفعالية القتال؛ ومسؤوليات سلك
ضباط الصف املهنية في إعداد العسكريني للعمل حتت ظروف
قاسية؛ ورعاية األفراد العسكريني.
أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح كيف تؤثر السمات املهنية على املسؤوليات
واإلجراءات واملعايير العسكرية.
2)2حتليل/مناقشة مقتضيات الكفاءة املهنية بالنسبة جملموعات
مهام التدريب واإلدارة والقيادة املوكلة إلى ضباط الصف.
3)3شرح كيف تعتمد الفعالية العسكرية والروح القتالية
على الروح العسكرية السليمة.

الوحدة  1.1.1ضابط الصف داخل املهنية العسكرية :سمات
املهنية العسكرية
الوصف
بأي حق تسمي املهنية العسكرية نفسها مهنة؟ في هذه الوحدة،
يعتمد ضابط الصف في املستوى املتوسط على اخلبرة املكتسبة وما
تعلمه في السابق لتوسيع إدراكه ملفهوم سلك ضباط الصف املهني.
وتتناول هذه الوحدة سمات املهنة التي تشمل ما يلي :املعرفة
املتخصصة؛ واحلاجة لوجود مدونة أخالقيات داخلية؛ واملعايير املهنية
التي تضع حد أدنى للتوقعات؛ وآليات التنظيم الذاتي لتصحيح سوء
السلوك؛ وااللتزام بالتعلم مدى احلياة .وتتناول الوحدة كذلك الطريقة
التي تتم بها ترجمة هذه اخلصائص املهنية إلى مسؤوليات وإجراءات
ومعايير عسكرية.
أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف/تعريف سمات املهنة.
2)2شرح كيف تُوصف السمات املهنية بأنها مسؤوليات
وإجراءات ومعايير عسكرية.
3)3مقارنة القيم املهنية للضباط وضباط الصف لتحديد
أوجه التشابه/االختالف.
4)4مناقشة مقتضيات الكفاءة املهنية بالنسبة جملموعات
مهام التدريب واإلدارة والقيادة املوكلة إلى ضباط الصف.

4)4شرح ملاذا يجب أن تكون للروح العسكرية أسبقية على
املصلحة الشخصية.

مسائل للدراسة

املراجع/القراءات

أ)أهل يوجد فرق بني املعايير املهنية واملعايير العسكرية؟

ميكن العثور على قائمة مفيدة باخلصائص التي تشكل إحدى املهن
في املرجع الكالسيكي :بلو ،بي إم ،و دبليو آر سكوت .املنظمات
الرسمية :نهج مقارن (الصفحات  .)63-60سان فرانسيسكو،
كاليفورنيا /تشاندلر بابلشينج.1962 ،
اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .كينجستون ،أونتاريو:
معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 �،
http://www.cda.forces.gc.ca/cfpds-sppfc/english/
documents/Duty-with-HonourThe-Profession-of-Armsin-Canada-2009-e.pdf

األمريكي .املهنية العسكرية.
�
الكتاب األبيض للجيش
http://cape.army.mil/repository/ProArms/
ProfessionWhite%20Paper%208%20Dec%2010.pdf

ب)بكيف تُصان املعايير العسكرية املهنية؟
ج)جما هو دور التعليم العسكري املهني ( )PMEفي تأسيس
املهنة وصونها؟
د)دما هو دور التدريب الفردي واالجتماعي في صون املهنة؟
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم لهذه الوحدة بالوسائل التالية:
محاضرات يلقيها محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني
ومحاضرون آخرون في مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية؛ وقراءات
مطلوبة؛ وكتابة اليوميات التأملية؛ ومناقشات في مجموعات صغيرة
على أساس خبرة الفصل الدراسي حيثما أمكن.

قيم ومبادئ اجليش البريطاني �،يناير .2008
_http://www.army.mod.uk/documents/general/v_s_of
the_british_army.pdf
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املراجع/القراءات

الوحدة  :1.1.2الروح العسكرية :الروح العسكرية والفعالية

بالند ،دوغالس إل (محرر) .العمود الفقري للجيش :ضباط الصف في
جيش املستقبل .كينجستون ،أونتاريو ،جامعة امللكة.2000 ،

الوصف

اجلندية الكندية في القرن احلادي والعشرين :اجلندية في .2020
كينجستون ،أونتاريو :أكادميية الدفاع الكندية.2001 ،
�
http://www.cda-acd.forces.gc.ca/cfpds-sppfc/english/
documents/OFFICERSHIP2020short_e.pdf
اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .كينجستون ،أونتاريو:
معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 �،
http://www.cda.forces.gc.ca/cfpds-sppfc/english/
documents/Duty-with-HonourThe-Profession-ofArms-in-Canada-2009-e.pdf

سلك أفراد الصف  .2020أفراد الصف في القوات الكندية في القرن
احلادي والعشرين� .كينجستون ،أونتاريو :أكادميية الدفاع الكندية.2002 ،
http://www.cda-acd.forces.gc.ca/cfpds-sppfc/english/
documents/ncm-corps-2020-eng.pdf
قيم ومبادئ اجليش البريطاني �،يناير .2008
_http://www.army.mod.uk/documents/general/v_s_of
the_british_army.pdf

تعد الروح العسكرية ضرورية لتعزيز فعالية أي قوات عسكرية
وضمان بقائها .في هذه الوحدة ،يعتمد ضابط الصف في املستوى
املتوسط على اخلبرة املكتسبة وما تعلمه في السابق لتوسيع
إدراكه للعالقة التي تربط بني الروح العسكرية وفعالية العمليات.
وتتأتى الكفاءة العسكرية والقوة القتالية من خالل اإلصرار على
التحلي مبعايير االنضباط والشجاعة واإلخالص والنزاهة التي تفوق
ما هو مطلوب من املدنيني .وباملقابل ،فإن إساءة استعمال القوة
أو استغالل املرؤوسني ملصالح شخصية يقوض متاسك الفريق.
وسيستكشف ضباط الصف أهمية االلتزام باملبادئ املؤسسية التي
صممت هذه الوحدة
قد تختلف عن التفضيالت الشخصية .ولذلك ُ
بهدف ضمان أن يقوم القادة في املستوى املتوسط بإظهار وحتسني
الروح العسكرية للمرؤوسني والنظراء على ح ٍد سواء.
أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح كيف تعتمد الفعالية العسكرية والروح القتالية
على الروح العسكرية السليمة.
2)2مناقشة كيف تقوض إساءة استعمال القوة أو استغالل
املرؤوسني ملصالح شخصية اآلثار املرجوة من الروح العسكرية.
3)3مناقشة طرق حتسني الروح العسكرية وتعزيزها.
4)4شرح ملاذا يجب أن تكون للروح العسكرية أسبقية على
املصلحة الشخصية.
مسائل للدراسة
أ)أكيف تعرف املهنية العسكرية الروح العسكرية ،والعكس؟
ب)بهل مبدأ املسؤولية غير احملدودة في وقت الصراع يعد جزء
من الروح العسكرية أم متطلب قانوني أم كالهما؟
ج)جهل الروح العسكرية عامة في جميع األحوال؟
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم لهذه الوحدة بالوسائل التالية:
محاضرات يلقيها محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني
ومحاضرون آخرون في مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية؛ وقراءات
مطلوبة؛ وكتابة اليوميات التأملية؛ ومناقشات في مجموعات صغيرة
على أساس خبرة الفصول الدراسية حيثما أمكن.
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املراجع/القراءات
اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .كينجستون ،أونتاريو:
معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 �،
http://www.cda.forces.gc.ca/cfpds-sppfc/english/
documents/Duty-with-Honour-The-Profession-ofArms-in-Canada-2009-e.pdf
قيم ومبادئ اجليش البريطاني �،يناير .2008
_http://www.army.mod.uk/documents/general/v_s_of
the_british_army.pdf
يقوم خبراء متخصصون معتمدون بانتقاء القراءات الوطنية ذات
الصلة بالروح والقيم العسكرية.

مسؤوال فريق كتابة املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني اخلاص بضباط الصف� (سويسرا وكندا)
يتشاوران أثناء حضورهما ورشة العمل في قارميش-بارتنكيرشن.
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اللبنة  1.2العالقة بني ضباط الصف والضباط
الوصف
تستكشف هذه اللبنة العالقة بني ضباط الصف والضباط مع
تطورها مبرور الوقت ،وذلك من خالل اخلبرة والتدرج املهني لكل من
ضباط الصف والضباط .ويتمثل الهدف طويل املدى في تطوير قدرة
ضابط الصف على تشكيل عالقة عمل مهنية مع قائده أو ضباط
األركان اآلخرين .وستتطور هذه العالقة الفريدة وتصبح أقوى من خالل
قدرة ضباط الصف على تقدمي املشورة النزيهة وذات الصلة ملساعدة
القادة في اتخاذ قراراتهم.
في املستوى املتوسط ،تركز هذه اللبنة كثيرًا على الشراكة بني
الضباط وضباط الصف والتي حتتل مكانة مركزية بالنسبة للقيادة
واإلدارة على مستوى الوحدات ،كما تولي اهتماما خاصا بالتحدي
املتمثل في تقدمي النصائح الصريحة مع احلفاظ على العالقة
احملترمة بني املرؤوس والقائد.
أهداف/نتائج التعلم
1)1مقارنة القيادة من منظور قائد الفصيل/السرية مع
القيادة من منظور ضباط الصف للوحدة لتحديد أوجه
التشابه/االختالف.
2)2مناقشة الطرق التي بها يحافظ ضابط الصف على تواصل
متسم بالصدق واالحترام مع قائد الفصيل/السرية.
3)3مناقشة كيف يستطيع ضابط الصف أن يشكل خلية
استشارية فعالة ملساعدة الضباط في عملية اتخاذ القرار.
4)4مناقشة الطرق التي ميكن من خاللها أن تكون عالقة
العمل بني الضابط األحدث وضابط الصف األقدم جتربة
تعلم رابحة لكليهما.
املراجع/القراءات
أبرامس كريغتون وآخرون .عالقة الضابط/ضابط الصف .واشنطن
العاصمة :مركز دعم إدارة املعلومات.1997 ،
�
http://www.combatleadership.com/documents/00007.pdf.

سميث ،جيفري ف .قيادة سرب للقوات اجلوية في القرن احلادي
والعشرين :دليل عملي يتضمن إرشادات وأساليب لقائد السرب اجلوي
املعاصر .قاعدة ماكسويل اجلوية ،أالباما :إير يونيفرستي برس.2007 ،
�
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc؟AD=ADA420565
اجليش األمريكي .الدليل امليداني  :7-22.7دليل ضابط الصف في اجليش.2002 .
http://www.eur.army.mil/leaders/csm_blog/FM7_22_7.pdf
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القوات اجلوية األمريكية .توجيه القوات اجلوية  ،36-2618هيكل
�
القوات
اجملندة.2009 ،
http://www.af.mil/shared/media/epubs/AFI36-2618.pdf

الوحدة  1.2.1العالقات بني ضباط الصف والضباط :وجهات نظر تكميلية

املراجع/القراءات

الوصف

أبرامس كريغتون وآخرون .عالقة الضابط/ضابط الصف .واشنطن
العاصمة :مركز دعم إدارة املعلومات.1997 ،
�
http://www.combatleadership.com/documents/00007.pdf.

لكل من الضباط وضباط الصف ،تقليدياً ،تركيز مختلف فيما
يكون ٍ
يتعلق بالقيادة .في هذه الوحدة ،يعتمد ضابط الصف في املستوى
املتوسط على اخلبرة املكتسبة وما تعلمه في السابق لتوسيع إدراكه
لألدوار التكميلية التي يؤديها كل من الضباط وضباط الصف في
الوحدة .وتستكشف الوحدة األمور التالية :مسؤولية الضابط
من حيث اعتبار أفراد الوحدة "أصوال ً" قيمة يلزم استخدامها في
املهمة؛ ومسؤولية ضابط الصف املتمثلة في رعاية أفراد الوحدة؛
وكيف ميكن حل وجهتي النظر هاتني املتنافستني ظاهريًا في عالقة
ملما مبسؤوليات
الضابط بضابط الصف التي يكون فيها كالهما ً
اآلخر .وباإلضافة إلى ذلك ،تدرس الوحدة كيف ميكن لضابط الصف أن
يُنشئ ،من خالل االحترام وتقدمي املشورة النزيهة ،عالقة عمل فعالة
ومتكاملة مع قائده املباشر.

القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 �،
http://www.cda.forces.gc.ca/cfpds-sppfc/english/
documents/Leading-People-e.pdf

أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف مسؤوليات قائد الفصيل/السرية.
2)2شرح كيف ينقل ضابط الصف شواغل اجلنود إلى قائد
الفصيل/السرية.
3)3مقارنة منظور قائد الفصيل/السرية مع منظور ضابط الصف.
مسائل للدراسة
أ)أكيف تختلف العالقة ضباط الصف والضباط في مستوى
الفصيل/السرية عن العالقة نفسها في مستويات أعلى؟
ب)بكيف يصل الضباط وضباط الصف في الوحدة غلى
نقطة تركيز وأهداف مشتركة؟
ج)جكيف تقدم القيادة جبهة مشتركة مع نفس األهداف والغايات؟
د)دكيف تؤثر عالقة العمل بني ضابط الصف والقائد على
عالقته مع غيره من ضباط الصف؟
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم لهذه الوحدة بالوسائل التالية:
محاضرات يلقيها محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني
ومحاضرون آخرون في مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية؛ وقراءات
مطلوبة؛ وكتابة اليوميات التأملية؛ ومتارين داخل الفصول الدراسية
أو عبر اإلنترنت ميكن أن تتضمن تأدية أدوار؛ ومناقشات في مجموعات
صغيرة على أساس خبرة الفصول الدراسية حيثما أمكن.
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الوحدة  1.2.2مفهوم فريق اإلدارة/القيادة :الوحدات الكبيرة

املراجع/القراءات

الوصف

جاي ،إس" .فريق القيادة العامة :عامل متكني رئيسي" ،اجمللة
العسكرية الكندية� .60-57 :)2010( 11.1
http://www.journal.forces.gc.ca/vo11/no1/12-guy-eng.asp

بينما يكتسب كل من الضباط وضباط الصف األقدمية ،يكتسبون
معها كذلك مسؤولية قيادة الضباط وضباط الصف في الوحدات
التابعة .وفي هذه املرحلة حتدي ًدا ميكن توسيع مفهوم "فريق القيادة"
إلى مفهوم "فريق القيادة العامة" ،حيث تتضمن مجموعة املستشارين
املهنيني للقائد ضابط صف أقدم ذو خبرة بني مستشاريه املهنيني.
وفي هذه الوحدة ،يعتمد ضابط الصف في املستوى املتوسط على
اخلبرة املكتسبة وما تعلمه في السابق الكتساب فهم أكبر بشأن
ناجحا وفعاال ً .ومن
عالقة الفريق التي ميكنها دعم قيام فريق قيادة
ً
خالل التعامل مع قدامى الضباط وضباط الصف القياديني ذوي اخلبرة
واستخدام دراسات احلالة ،يستكشف ضابط الصف السبل التي ميكن
أن يساهم بها ضابط الصف األقدم في فريق القيادة.
أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف متطلب التكتم والسرية ضمن فريق القيادة.
2)2مناقشة كيف يستطيع ضابط الصف أن يشكل خلية
استشارية فعالة ملساعدة الضباط في عملية اتخاذ القرار.
ملما
3)3شرح كيف يبقى ضابط الصف في فريق القيادة ً
بحالة املرؤوسني.
4)4مقارنة دور ضابط الصف في فريق القيادة مع دور ضابط
الصف في وحدة ميدانية لتحديد أوجه التشابه/االختالف.
مسائل للدراسة
أ)أكيف يستطيع فريق القيادة املوازنة بني وجهات نظر
الضباط وضباط الصف" ،األصول" مقابل حالة القوات؟
ب)بكيف يكسب ضابط الصف ثقة القائد؟
ج)جما هو العقد الضمني بني القائد وضابط الصف؟
د)دكيف يقدم الضباط وضباط الصف قرارات محبوبة وغير
محبوبة على السواء من خالل جبهة موحدة؟ (هذه
املسألة سيتم تناولها في وحدة التواصل).
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم لهذه الوحدة بالوسائل التالية:
محاضرات يلقيها محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني
ومحاضرون آخرون في مواضيع مختارة؛ وكتابة اليوميات التأملية؛
ومتارين داخل الفصول الدراسية أو عبر اإلنترنت ميكن أن تتضمن
تأدية أدوار؛ ودراسات حالة ومتارين على صناعة القرار؛ ومناقشات في
مجموعات صغيرة على أساس خبرة الفصول الدراسية حيثما أمكن.
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الكندية :قيادة املؤسسة .كينجستون ،أونتاريو:
�
القيادة في القوات
أكادميية الدفاع الكندية.2005 �،
http://www.cda.forces.gc.ca/cfpds-sppfc/english/
documents/Leading-the-Institution-e.pdf

الوحدة  1.2.3توجيه الضباط األحدث

7

الوصف
في كثير من األحيان ،يتم تكليف ضباط الصف األقدم والضباط
األحدث بواجبات مماثلة وإعطائهم مسؤوليات مماثلة حتت قيادة ضابط
قدمي .في هذه الوحدة ،يعتمد ضابط الصف في املستوى املتوسط
على اخلبرة املكتسبة وما تعلمه في السابق لتوسيع إدراكه للعالقات
التكميلية التي توجد عندما يتفاعل الضباط وضباط الصف مع
بعضهم البعض كزمالء مهنيني .حيث يكون للضابط عادة معرفة
نظرية أكبر ويكون لضابط الصف األقدم خبرة عملية أكبر بكثير.
تستكشف هذه الوحدة كيف ميكن أن تكون هذه العالقات مصدرًا
فرصا استثنائية للتطوير الشخصي
قيما للوحدة وكيف متنح ً
ً
للضابط وضابط الصف كليهما.

املراجع/القراءات
أبرامس كريغتون وآخرون .عالقة الضابط/ضابط الصف .واشنطن
العاصمة :مركز دعم إدارة املعلومات.1997 ،
�
http://www.combatleadership.com/documents/00007.pdf.
"الضابط األحدث وضابط الصف  -ذي ريجمينال روغ" ،سلسلة من
والضابط.
�
االقتباسات حول العالقة بني ضابط الصف
http://regimentalrogue.com/srsub/officer_and_nco.htm

أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف املوقف النموذجي الذي قد يتم فيه تكليف ضابط
أحدث وضابط صف أقدم مبهام مماثلة حتت قيادة ضابط قدمي.
2)2مقارنة نقاط القوة النسبية للضابط األحدث وضابط
الصف األقدم لتحديد أوجه التشابه/االختالف بينهما.
3)3مناقشة الطرق التي ميكن من خاللها أن تكون عالقة
العمل بني الضابط األحدث وضابط الصف األقدم جتربة
تعلم رابحة لكليهما.
4)4حتليل العوامل التي تؤثر على تأسيس عالقة مقدم توجيه-
متلقي توجيه مع الضباط األحدث.
مسائل للدراسة
أ)أما هي عالقات ومسؤوليات مقدم التوجيه  -متلقي
التوجيه املالئمة بني ضباط الصف والضباط؟
ب)بتعريف نطاق وحدود عالقة توجيه ضابط الصف األقدم
للضابط األحدث.
ج)جمناقشة عملية التوجيه باعتبارها مسؤولية مالزمة جلميع
القادة ،سواء أكانوا من الصف أم ال.
د)دما هي الندوات والبيئة املالئمة لقيام ضباط الصف األقدم
بتوجيه الضباط األحدث؟
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم لهذه الوحدة بالوسائل التالية :محاضرات
يلقيها محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني ومحاضرون آخرون
في مواضيع مختارة؛ وقراءات مطلوبة؛ وكتابة اليوميات التأملية؛ ومتارين
داخل الفصول الدراسية أو عبر اإلنترنت ميكن أن تتضمن تأدية أدوار؛
ومناقشات في مجموعات صغيرة على أساس خبرة الفصول الدراسية
حيثما أمكن.

7

قد تفضل بعض الدول الفردية أن ت ّدرس موضوع "توجيه ضباط الصف" في املستويني املتوسط واملتقدم بدال ً من تدريسه في املستويني
التمهيدي واملتوسط.
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اللبنة  1.3التاريخ والتراث العسكريان

الوحدة  1.3.1تطور احلرب :التكنولوجيا واحلرب

الوصف

الوصف

تهدف هذه اللبنة إلى تزويد الطالب بفهم تاريخي للكيفية التي
تتغير بها احلرب منذ أقدم العصور وحتى نشوء القوات املسلحة
العصرية .وسيدرس ضباط الصف جوانب احلرب اخملتلفة من منظور
عاملي ووطني على ح ٍد سواء معتمدين في ذلك على الدراسات
التاريخية للحروب واملعارك التي وقعت على أراضيهم واالشتباكات
الدولية للدولة .وسيكون ضابط الصف ،من خالل هذه الدراسات،
قادرًا على أن يفهم تنامي القوات املسلحة في وطنه وتطورها ،مبا في
ذلك كيف نشأ سلك ضباط الصف وكيف يعمل في انسجام داخل
املنظومة املسلحة.

تعتمد الطريقة التي حتارب بها إحدى األمم على التكنولوجيا املتاحة
أساسيا .وباملقابل ،كثيرًا ما كانت احلرب سب ًبا محفزًا
لديها اعتمادًا
ً
لتطورات تكنولوجية كبيرة .في هذه الوحدة ،يعتمد ضابط الصف
في املستوى املتوسط على اخلبرة املكتسبة وما تعلمه في السابق
لتوسيع إدراكه للعالقة بني التكنولوجيا واحلرب .وإضافة إلى ذلك،
تتناول هذه الوحدة املسائل التالية :أ) تأثير التكنولوجيا على
األسلحة واألساليب التكتيكية؛ وب) تأثيرات التكنولوجيا سريعة
التغير على األسلحة واألساليب التكتيكية؛ وج) تأثير ما يسمى
بالثورة في الشؤون العسكرية.

في املستوى املتوسط ،يركز ضباط الصف على دور التطورات
التكنولوجية في احلروب على مر العصور ،وصوال ً إلى تأثير الثورة
احلديثة في الشؤون العسكرية .وسيلقون نظرة أوسع على آثار
احلرب في تاريخ الدولة ،من وجهة نظر الزعماء السياسيني واحملاربني
والسكان املدنيني.

أهداف/نتائج التعلم

2)2وصف التطورات التي شكلت الثورة في الشؤون العسكرية.

أهداف/نتائج التعلم

3)3وصف تأثير تكنولوجيا االتصاالت احلديثة على اجلندي الفرد.

1)1وصف بعض التطورات التكنولوجية الهامة التي ساهمت
في التغيير اجلذري ألسلوب إدارة األمم للحرب عبر العصور.

4)4التعرف على خصائص احلرب التي ظلت كما هي ولم
تتغير رغم التطورات التكنولوجية.
مسائل للدراسة

2)2التعرف على خصائص احلرب التي ظلت دون تغير رغم
التطورات التكنولوجية.

أ)أما هي التطورات التكنولوجية التي ظهرت في فترة خدمتك؟

3)3مقارنة وجهات نظر احملاربني والزعماء السياسيني والسكان
املدنيني في أثناء احلروب التي خاضتها األمة.

ب)بما هو تأثير املركبات الروبوتية (الروبوتات ،الطائرات بدون
طيار ( ))UAVsعلى ميدان املعركة؟

4)4شرح أصول تقاليد سلك ضباط الصف في القوات
املسلحة الوطنية.

ج)جكيف تغيرت معدات حماية اجلندي الفرد وما هي العوامل
التي أثرت على تطورها؟

املراجع/القراءات

د)دما هو تأثير التطورات التكنولوجية احلديثة على األساليب
التكتيكية؟

�
كريفيلد ،مارتن فان .التكنولوجيا واحلرب .نيويورك،
نيويورك إن واي ،ماكميالن.1989 ،
�
توفلر ،ألفني وهيدي توفلر .احلرب ومكافحة احلرب .نيويورك،
نيويورك ،إن واي :وورنر بوكس.1993 ،
يقوم خبراء متخصصون معتمدون بانتقاء قراءات وطنية ذات صلة.

34

1)1وصف بعض التطورات التكنولوجية الهامة التي ساهمت
في التغيير اجلذري ألسلوب إدارة األمم للحرب عبر العصور.

منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم لهذه الوحدة بالوسائل التالية:
محاضرات يلقيها محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني
ومحاضرون آخرون في مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية؛ وقراءات
مطلوبة؛ وكتابة اليوميات التأملية؛ ومناقشات في مجموعات صغيرة
على أساس خبرة الفصول الدراسية حيثما أمكن.

املراجع/القراءات

الوحدة  1.3.2التاريخ العسكري الوطني

البريطانية .التاريخ  -احلروب العاملية  -معرض احلرب والتكنولوجيا.
�
هيئة اإلذاعة
_http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/war_tech
gallery.shtml

الوصف

كونتون ،ريتشارد .تاريخ موجز للحرب احلديثة .لندن ،اململكة املتحدة:
كونستايبل آند روبنسون.2008 ،
�
معهد السياسات
األجنبية .احلرب والتكنولوجيا.
http://www.fpri.org/footnotes/1402.200902.roland.
wartechnology.html
أوينس ،بيل .انقشاع غبار احلرب .بالتيمور ،ماريالند :مطابع جامعة
جونز هوبكنز ،بالتيمور.2001 ،

يتشكل أسلوب األمة في احلرب من خالل جتاربها السابقة .وفي
هذه الوحدة ،يعتمد ضابط الصف في املستوى املتوسط على اخلبرة
املكتسبة وما تعلمه في السابق لتوسيع إدراكه لتاريخ بلده العسكري
منذ أقدم الصراعات حتى أحدث االشتباكات .وإضافة إلى ذلك ،تدرس
هذه الوحدة أثر املعارك واالشتباكات احلرجة كما يراها اجلنود والقادة
والزعماء السياسيون والسكان املدنيون على الوجدان الوطني العام.
أهداف/نتائج التعلم
1)1مقارنة وجهات نظر احملاربني والزعماء السياسيني والسكان
املدنيني في أثناء احلروب التي خضتها األمة.
2)2وصف كيف أثر التاريخ العسكري على العرف والتقاليد.
3)3شرح أصول تقاليد سلك ضباط الصف في القوات
املسلحة الوطنية.
4)4حتديد األعراف والتقاليد التي حتظى بالتقدير األكبر داخل الوحدة.
مسائل للدراسة
أ)أكيف أثرت األحداث العسكرية على التقاليد واألعراف
العسكرية لألمة؟
ب)بما هي التقاليد واألعراف العسكرية على املستوى الوطني؟
ج)جكيف تعمل تقاليد سلك ضباط الصف ،سواء املكتوبة
منها أو غير املكتوبة ،على دعم الروح املعنوية للوحدة؟
د)دما هي ضرورة احلفاظ على تاريخ البلد العسكري والتقاليد
واألعراف الثابتة وما هي اجلهة اخملتصة بذلك.
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم لهذه الوحدة بالوسائل التالية:
محاضرات يلقيها محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني
ومحاضرون آخرون في مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية؛ ودراسات حالة؛
وقراءات مطلوبة؛ وكتابة اليوميات التأملية؛ ومناقشات في مجموعات
صغيرة على أساس خبرة الفصول الدراسية حيثما أمكن.
املراجع/القراءات
يقوم خبراء متخصصون معتمدون بانتقاء القراءات الوطنية املنطبقة.
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اللبنة  1.4اخلصائص احلديثة للعمليات العسكرية
الوصف
شهد القرن العشرون في أواخره ظهور خصائص جديدة على مشهد
الصراع البشري .ومن هذه اخلصائص التطورات التكنولوجية للثورة
في الشؤون العسكرية والعوامل االجتماعية الهامة مثل الرقابة
القانونية على العمليات وأجندة حقوق اإلنسان ومنو العمليات متعددة
اجلنسيات والوكاالت .ومن املرجح أن يشهد القرن الواحد والعشرون
تناميا في جميع هذه اجلوانب اجلديدة للحرب ،على أن كل ذلك لن
ً
يقلل أيضا ً من أهمية تكتيكات الوحدات ومناوراتها .وعالوة على ذلك،
من املرجح أن تشهد احلرب املستقبلية زيادة في عدد وأيضا ً في نطاق
صممت هذه اللبنة لتعليم ضابط
العمليات متعددة اجلنسيات .وقد ُ
الصف في بعض التحديات مثل هذه العمليات السارية ولتقدمي
بعض اإلرشادات في إطار التجاوب مع توقعاتها وعواقبها.
في هذين املستويني املتوسط واملتقدم ،تستكشف اللبنة هذه
املواضيع بعمق أكثر ،مع إضفاء توكي ٍد على النهج الشامل والعمليات
التي تنتهج العمل عبر احلكومة بأسرها .وفي كل املستويات،
سيستكشف ضباط الصف أهمية تكوين العالقات بني ضباط الصف
القدامى عبر اجلنسيات املتعددة في سبيل إجناز العمليات املشتركة
وعمليات التحالف.
أهداف/نتائج التعلم
1)1مناقشة ملاذا صار قانون النزاعات املسلحة ( )LOACذا
أهمية أكثر بالنسبة للعمليات العسكرية احلديثة.
2)2تلخيص اللوائح التي تتصدى للعنف اجلنسي وسوء
السلوك اجلنسي أثناء الصراع املسلح.
3)3إدراك أهمية القضايا الثقافية في العمليات متعددة اجلنسيات.
4)4وصف الطرق التي ميكن أن ترد بها قوة ما عندما تتعارض
ممارسات ثقافية في بلد تُنفذ فيه العمليات مع القيم
الوطنية والعسكرية لتلك القوة ،على سبيل املثال فيما
يتعلق باملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان مثال ً.
5)5تقييم اإلسهامات ذات الصلة للمنظمات احلكومية واملنظمات
الدولية واملنظمات غير احلكومية ( GOو IOو )NGOفي
جناح العمليات متعددة اجلنسيات ،وما هي األمور التي ميكن أن
تقوم بها هذه املنظمات والتي ال ميكن للعسكرية القيام بها؟
املراجع/القراءات
املعهد الدولي للقانون اإلنساني .كتيب قواعد االشتباك ،نوفمبر
 .2009سان رميو ،إيطاليا.
http://www.iihl.org/Default.aspx.؟pageid=page12090
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اتفاق التوحيد القياسي  2449للناتو ،التدريب في قانون الصراع املسلح،
 29مارس .2004
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~co
ntent=a792289443
سميث ،روبيرت .استخدام القوة .لندن ،اململكة املتحدة ،بينجوين
بوكس.2005 ،
األمم املتحدة/منظمة األمن والتعاون في أوروبا/الناتو .وثائق حول نوع اجلنس
والسالم واألمن� (أو التي تشير إلى نوع اجلنس) انظر الرابط.
http://www.isis-europe.eu/programmes/gender-and-security

وليتس ،بيتر .املنظمات غير احلكومية في السياسات العاملية :بناء
احلوكمة العاملية .نيويورك ،إن واي :روتليدج بابلشرز.2011 ،

الوحدة  1.4.1اجلوانب القانونية للعمليات العسكرية

املراجع/القراءات

الوصف

اللجنة الدولية للصليب األحمر .قانون الصراع املسلح :دليل
�
املستخدم .جنيف ،سويسرا.
http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/intro_final.pdf

يحكم اإلطار القانوني الذي يكتنف العمليات احلديثة املدنيني وغير
احملاربني واحملاربني على ح ٍد سواء .وفي هذه الوحدة ،يعتمد ضابط الصف
في املستوى املتوسط على اخلبرة املكتسبة وما تعلمه في السابق
للتعمق أكثر في استكشاف القوانني واللوائح التي تهم كال ً من املدنيني
وغير احملاربني واحملاربني في منطقة العمليات .وستدرس الوحدة خطر
العنف اجلنسي واالستغالل واالعتداء اجلنسيني أثناء النزاعات املسلحة
وفي األوضاع اإلنسانية ،كما ستناقش املسؤوليات الزائدة على ضباط
الصف في املستوى املتوسط وستتناول كذلك أهمية زيادة تفاعلهم مع
نظرائهم من الدول األخرى والوكاالت اخلارجية.
أهداف/نتائج التعلم
1)1تلخيص اللوائح التي تتصدى للعنف اجلنسي وسوء
السلوك اجلنسي أثناء الصراع املسلح.
2)2وصف كيف تؤثر القوانني واللوائح الدولية على قواعد
االشتباك.
3)3وصف كيف تؤثر القوانني واللوائح الوطنية على قواعد
االشتباك.

املعهد الدولي للقانون اإلنساني .كتيب قواعد االشتباك ،نوفمبر
 .2009سان رميو ،إيطاليا.
http://www.iihl.org/Default.aspx?pageid=page12090.

اتفاق التوحيد القياسي  2449للناتو ،التدريب في قانون الصراع
�
املسلح 29 ،مارس .2004
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~c
ontent=a792289443
إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة .مواد للتدريب األساسي
�
السابق
للنشر.
http://peacekeepingresourcehub.unlb.org
املتحدة .حزمة موارد بشأن
�
إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم
نوع اجلنس لعمليات حفظ السالم�.
http://www.peacekeepingbestpractices.unlb.org/pbps/
library/GRP%20Full%20Version.pdf

4)4مناقشة ملاذا صار قانون النزاعات املسلحة ( )LOACذا
أهمية أكثر بالنسبة للعمليات العسكرية احلديثة.
مسائل للدراسة
أ)أما هي بعض التحديات فيما يتعلق باحلقوق واحلماية
القانونية للفئات التالية :املدنيون الذين يشاركون في
انتفاضة حتت االحتالل واجلواسيس واخملربون واملرتزقة وأسرى
احلرب وشركات األسلحة التي تعمل في مسرح العمليات.
ب)بكيف ميكن لضابط الصف في املستوى املتوسط توسيع
إدراكه ومعرفته باجلوانب القانونية للعمليات العسكرية
داخل وحدته؟
ج)جما هي اخلطوات التي ميكن أن يتخذها ضابط الصف في
املستوى املتوسط ملنع سوء السلوك من قبل أعضاء في وحدته؟
د)دأين يتجه ضابط الصف في املستوى املتوسط لطلب
املشورة بخصوص اجلوانب القانونية للعمليات العسكرية
(ملستشارين قانونيني مثال ً)؟
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم لهذه الوحدة بالوسائل التالية:
محاضرات يلقيها محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني
ومحاضرون آخرون في مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية؛ وقراءات
مطلوبة؛ وكتابة اليوميات التأملية؛ ومتارين داخل الفصول الدراسية
أو عبر اإلنترنت ميكن أن تتضمن تأدية أدوار؛ ودراسات حالة ومتارين على
صناعة القرار؛ ومناقشات في مجموعات صغيرة على أساس خبرة
الفصل الدراسي حيثما أمكن.
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الوحدة  1.4.2الوعي الثقافي

املراجع/القراءات

الوصف

سميث ،روبيرت .استخدام القوة .لندن ،اململكة املتحدة :بينجوين
بوكس( 2005 ،وباألخص منوذج "احلرب بني األشخاص").

فهما لنقاط التوتر التي قد تنشأ في منطقة
يوفر الوعي الثقافي ً
العمليات مع السكان احملليني أو مع قوات التحالف .وفي هذه الوحدة،
يعتمد ضابط الصف في املستوى املتوسط على اخلبرة املكتسبة
وما تعلمه في السابق لتوسيع إدراكه ألهمية الوعي الثقافي وآثار
االختالفات الثقافية في العمليات متعددة اجلنسيات .وتركز الوحدة
كذلك على مسؤولية ضابط الصف في دعم السياسات التي من
شأنها أن تعمل على تفادي حدوث سوء فهم وسوء سلوك ثقافيني.
أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف الطرق التي ميكن أن ترد بها قوة أجنبية عندما
تتعارض ممارسات ثقافية في بلد تُنفذ فيه العمليات مع
قيمها الوطنية والعسكرية :مثل املساواة بني اجلنسني
وحقوق اإلنسان.
2)2مناقشة كيف ميكن أن تؤثر االختالفات الثقافية بني القوة
العسكرية األجنبية والسكان احملليني على جناح املهمة.
3)3كيف ينبغي أن يكون رد ضابط الصف في املستوى
املتوسط على سلوك غير الئق أثناء أداء املهمة؟
4)4أين ميكن أن يتجه ضابط الصف في املستوى املتوسط
لطلب النصح بشأن مسائل تتعلق بالوعي الثقافي
(ملستشارين في الوعي الثقافي ،مستشارين في الشؤون
اجلنسانية ،ضباط صف محليني)؟
مسائل للدراسة
أ)أمناقشة املوازنة بني تأسيس عالقات طويلة األمد وحتقيق
املكاسب العاجلة قصيرة املدى.
ب)بكيف ميكن أن يساهم ضابط الصف في املستوى املتوسط
في تعزيز الوعي الثقافي داخل وحدته؟
ج)جكيف ميكن أن تؤثر االختالفات الثقافية بني القوات متعددة
اجلنسيات العاملة في نفس منطقة العمليات على نتائج املهمة؟
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم لهذه الوحدة بالوسائل التالية:
محاضرات يلقيها محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني
ومحاضرون آخرون في مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية؛ وقراءات
مطلوبة؛ وكتابة اليوميات التأملية؛ ومتارين داخل الفصول الدراسية
أو عبر اإلنترنت ميكن أن تتضمن تأدية أدوار؛ ودراسات حالة ومتارين على
صناعة القرار؛ ومناقشات في مجموعات صغيرة على أساس خبرة
الفصل الدراسي حيثما أمكن.
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األمم املتحدة/منظمة األمن والتعاون في أوروبا/الناتو .وثائق نوع اجلنس
والسالم واألمن� (أو التي تشير إلى نوع اجلنس) انظر الرابط.
http://www.isis-europe.eu/programmes/gender-and-security

املتحدة .حزمة موارد بشأن
�
إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم
نوع اجلنس لعمليات حفظ السالم�.
http://www.peacekeepingbestpractices.unlb.org/pbps/
library/GRP%20Full%20Version.pdf

الوحدة  1.4.3املنظمات احلكومية (/)GOsاملنظمات الدولية
(/)IOsاملنظمات غير احلكومية ()NGOs
الوصف
في كل من العمليات الوطنية والعمليات متعددة اجلنسيات ،تُبذل
جهود عظيمة لتطوير التعاون بني الوكاالت املتعددة املشاركة في
أنشطة حتقيق االستقرار وإعادة اإلعمار .وفي هذه الوحدة ،يعتمد
ضابط الصف في املستوى املتوسط على اخلبرة املكتسبة وما تعلمه
في السابق لتعزيز فهمه للتعاون بني الوكاالت كجزء ال يتجزأ من
مرحلة إعادة البناء وإعادة اإلعمار في أعقاب العمليات القتالية
وعمليات حفظ السالم .وتبحث هذه الوحدة في املسائل التالية:
كيف تؤثر هياكل األمن الدولية واإلقليمية على السياسات واختيار
اإلجراء العسكري؛ وكيف ميكن للمنظمات احلكومية واملنظمات
الدولية واملنظمات غير احلكومية أن تتفاعل مباشرة مع احلكومة
احمللية إلعادة تأسيس وحدات التحكم واخلدمات املدنية داخل منطقة
العمليات؛ وجهود التكامل والعمليات التي تعزز التعاون والتنسيق بني
العديد من أصحاب املصلحة احلكوميني وغير احلكوميني.
أهداف/نتائج التعلم
1)1ما هي اإلسهامات اخلاصة بكل من املنظمات احلكومية
واملنظمات الدولية واملنظمات غير احلكومية في إجناح
العمليات متعددة اجلنسيات ،وما هي األمور التي ميكن
لهذه املنظمات وال ميكن للقوة العسكرية القيام بها؟
2)2شرح أهداف كل منظمة من هذه املنظمات الرئيسية وصالحياتها
التي يُحتمل مواجهتها في العمليات متعددة اجلنسيات.
3)3تقييم احتمال تالقي وتباعد أهداف أنواع املنظمات الثالثة مع
أهداف القوة العسكرية في العمليات متعددة اجلنسيات.
4)4وصف اإلجراءات املناسبة التي ميكن اتخاذها لتحسني
التعاون بني القوة العسكرية وتلك املنظمات.
مسائل للدراسة

منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على :محاضرات؛ ومناقشات؛ ومتارين
داخل الفصول الدراسية؛ وعقد مناقشات في مجموعات أو احتادات
صغيرة واملشاركة فيها؛ ومقاالت علمية؛ وكتابة اليوميات التأملية
ودراسات احلالة.
املراجع/القراءات
منتدى روز-روث اخلامس واألربعون  ،مونترو 2 ،مارس  ،2000بواسطة جني
دانييل ،مدير العمليات ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،جنيف .اللجنة الدولية
للصليب األحمر والتعاون املدني العسكري في مواقف الصراع املسلح�.
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/
misc/57jqbd.htm
برزوسكا ،مايكل ،وهانس جورج إرهارت "التعاون املدني العسكري في
�
إعادة التأهيل واإلعمار بعد
الصراع" .ورقة السياسات  .30بون:
مؤسسة التنمية والسالم.2008 �،
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/
documents/sede/dv/sede260410studyehrhart_/
sede260410studyehrhart_en.pdf
تنسيق احلكومة املركزية في الدمنارك وأملانيا والسويد  -منظور
مؤسسي.
�
سياساتي
http://www.uni-potsdam.de/fileadmin/
projects/ls-verwaltung/assets/2_Publikationen/
_Forschungspapiere_RiW/2_Hustedt_Tiessen_2006
Central_Government_Coordination.pdf
مارتنس ،كريستني" .املهمة املستحيلة :تعريف املنظمات غير
احلكومية" فولنتاس :اجمللة الدولية للمنظمات التطوعية وغير الهادفة
إلى الربح ( 13.3سبتمبر .271-85 :)2002

وليتس ،بيتر .املنظمات غير احلكومية في السياسات العاملية :بناء
احلوكمة العاملية .نيويورك ،إن واي :روتليدج بابلشرز.2011 ،

أ)أما هو هدف املنظمات احلكومية وغرضها في العمليات
متعددة اجلنسيات؟
ب)بما هي أهداف املنظمات الدولية الرئيسية (مثل األمم
املتحدة ،واالحتاد األوربي ،ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا،
واالحتاد األفريقي والبنك الدولي) وأغراضها من العمليات
متعددة اجلنسيات؟
ج)جما هو تعريف املنظمة غير احلكومية وما هي العواقب
والنتائج املترتبة على املبادئ التالية :عدم التحيز واحلياد
واالستقالل بالنسبة للتفاعالت واملشاركات بني املنظمات
غير احلكومية والقوة العسكرية؟
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املبحث  :1املهنية العسكرية ( .3املستوى املتقدم)

أهداف/نتائج التعلم

الهدف

1)1دعما للهدف العام ،سيتحتم على ضباط الصف في
املستوى املتقدم أن:

صمم مبحث املهنية العسكرية لتطوير ضابط الصف كقائد فعال
ُ
داخل املهنية العسكرية ،وذلك مع الفهم الراسخ لألدوار التكميلية
املوكلة إلى كل من سلك ضباط الصف وسلك الضباط .ويستكشف
هذا املبحث املنظومة العسكرية والروح العسكرية أوال ً ثم يقدم
دراسة حول العالقة بني ضباط الصف والضباط ،كما يستعرض بعد
ذلك تطور احلرب بصفتها العمل الرئيسي للمهنية العسكرية،
ويعمل على تأصيل ذلك في التاريخ والتراث العسكريني والوطنيني.
ويختتم املبحث بنظرة عامة على التفاصيل املعقدة للعمليات
العسكرية احلديثة.
الوصف
مبحث املهنية العسكرية هو أحد األركان التطويرية الثالثة الرئيسية
املترابطة التي يقوم عليها املنهج املرجعي للتعليم العسكري
املهني ( )PME RCلضباط الصف .وتعد املهنية العسكرية
األساس اجلوهري للتدريب العسكري والتطوير القيادي التسلسليني
والتدرجيني لضباط الصف .وقد مت عرض املبحث في أربع لبنات :ضابط
الصف داخل املهنية العسكرية؛ والعالقة بني ضباط الصف والضباط
؛ والتاريخ والتراث العسكريني؛ والعمليات العسكرية احلديثة .وقُدمت
كل لبنة منها على مستويات ثالثة :متهيدي ومتوسط ومتقدم .ومن
املتوقع أن يرتقي الطالب مع تقدمهم عبر املستويات الثالثة من
الفهم األساسي للمفاهيم اجلوهرية  -الطريقة التي عليها األشياء
 إلى فهم أكثر عمقً ا في املستويات املتقدمة للمبادئ الناظمةاألشمل  -األسباب التي أدت إلى وصول األمور ملا هي عليه .ومن املتوقع
كذلك أن يرتقوا من االلتزام باملعايير املهنية إلى تعليم هذه املعايير
وفرضها ثم ،في املستويات األعلى من حيث األقدمية ،إلى املشاركة
في وضع املعايير املهنية.
صمم املنهج لضباط الصف الذين
في املستوى املتقدم (ُ ،)OR 8/9
أثبتوا قدراتهم وتراكمت لديهم خبرة عسكرية طويلة .واعتمادًا على
تلك اخلبرة ،وكذلك على املعرفة املقدمة في املستويني التمهيدي
واملتوسط ،تبحث اللبنات األربعة فيما بعد املفاهيم األساسية
لتزويد ضابط الصف بوجهة نظر أوسع ونظرة إستراتيجية أعمق
للقيادة في املهنية العسكرية.

4
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•جتسيد هوية الفرد املنتمي إلى املهنية
العسكرية ،وذلك عن طريق إظهار القيم
والسمات والسلوكيات األخالقية املتوقعة من
تقدما؛
القائد ضابط الصف في املستوى األعلى
ً
•إظهار األداء املتفوق في املهارات العسكرية املطلوبة
تقدما؛
من ضابط الصف في املستوى األعلى
ً
•إظهار اإلملام الشامل بكيفية وضع املعايير املهنية
العسكرية وكيفية تطبيقها وفرضها ،وذلك من
خالل أداء الواجبات ومراقبة التدريب العسكري؛
•إظهار القدرة على حل املشكالت العسكرية
املعقدة في أوقات اإلجهاد املرتفع؛
•إظهار الشجاعة والشخصية والصالبة البدنية
والعقلية ،وكذلك القيم الالزمة للنجاح كضابط
تقدما.
صف في املستوى األعلى
ً
2)2سيكون على كل ضابط صف في املستوى املتقدم القيام
مبا يلي:
•إظهار فهم مبادئ العالقات املدنية العسكرية في
بلد دميقراطي؛
•إثبات فهمه للعالقة بني ضباط الصف والضباط في
املستوى األعلى ،وكذلك في فرق القيادة العامة؛
•حتليل/مناقشة التطورات في احلرب منذ نهاية
احلرب الباردة؛
•شرح طبيعة العمليات العسكرية ،مبا فيها
العمليات متعددة اجلنسيات ،من خالل فهم تنوع
اجلهات الفاعلة الوطنية ومتعددة اجلنسيات
وأهدافها وتأثيرها على العمليات العسكرية.

اللبنة  1.1ضابط الصف داخل املهنية العسكرية
الوصف
نشطا من ضباط الصف يعمل
تهدف هذه اللبنة إلى تطوير قائ ًدا
ً
داخل سلك ضباط الصف وبالتعاون مع سلك الضباط لتجسيد الروح
املهنية للعسكرية ودعمها واالرتقاء بها .ومن املتوقع أن يظهر ضباط
الصف مع تقدمهم عبر املستويات قدرة فكرية الستيعاب شتى
اجملاالت العسكرية والبدنية واألخالقية واالجتماعية التي تتألف منها
جميعا املهنية العسكرية.
ً
في املستوى املتقدم ،يتم التركيز بشكل أكثر على الدور الذي تلعبه
املهنية العسكرية في مجتمع دميقراطي .وتؤكد هذه اللبنة على
الدور القيادي لضابط الصف األقدم داخل املؤسسة العسكرية وعلى
مسؤوليته كذلك عن متثيل الروح العسكرية وجتسيدها وصونها.

الوحدة  1.1.1ضابط الصف داخل املهنية العسكرية :املهنية
العسكرية واجملتمع.
الوصف
هاما لصورة اجملتمع الذي تقوم
متثل القوات املسلحة للدولة
ً
انعكاسا ً
على خدمته .في هذه الوحدة ،يعتمد ضابط الصف في املستوى املتقدم
على اخلبرة املتراكمة لديه وعلى ما تعلمه في السابق لتعميق إدراكه
ملفهوم سلك ضباط الصف املهني .وتدرس الوحدة كيفية تؤدي الروح
( )ethosإلى متييز العمل املهني من غير املهني كما تقدم الوحدة
أيضا عناصر العالقات املدنية العسكرية والدور الذي تنهض به القوات
ً
املسلحة في مجتمع دميقراطي .وإضافة إلى ذلك ،تؤكد الوحدة على
الدور الذي يقوم به ضباط الصف من جميع الرتب كسفراء معروفني
ميثلون املهنة العسكرية كما تؤكد على مسؤوليتهم عن جتسيد الروح
العسكرية والسمات املهنية والقيم الوطنية.

أهداف/نتائج التعلم

أهداف/نتائج التعلم

1)1وصف السمات التي حتدد املهنية العسكرية كمهنة.

تعرف املهنية العسكرية كمهنة.
1)1وصف السمات التي ِّ

2)2حتليل/مناقشة التوقعات املالئمة املنتظرة من ضابط الصف
األقدم بصفته قائدا ً داخل املهنية العسكرية.

2)2شرح التوقعات املهنية املنتظرة من أعضاء إحدى املهن.

3)3وصف املبادئ األساسية للعالقات املدنية العسكرية في
بلد دميقراطي.
4)4مناقشة التطورات االجتماعية والسياسية التي قد تؤثر على
الروح العسكرية.
املراجع/القراءات
اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .كينجستون ،أونتاريو:
معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 �،
http://www.cda.forces.gc.ca/cfpds-sppfc/english/
documents/Duty-with-HonourThe-Profession-ofArms-in-Canada-2009-e.pdf
إيكلني ،ويليام إف املراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة .جنيف،
سويسرا :مركز جنيف املراقبة الدميوقراطية للقوات املسلحة.2002 ،
http://www.dcaf.ch/Publications/PublicationDetail؟lng=en&id=18357
هنتنجتون ،صامويل فلبس اجلندي والدولة .كامبريدج،
ماساتشوستس :بلكناب برس من جامعة هارفارد.1957 ،

3)3حتليل/مناقشة التوقعات املناسبة واملنتظرة من ضابط
الصف األقدم بصفته قائدا ً داخل املهنية العسكرية.
4)4وصف املبادئ اجلوهرية للعالقات املدنية العسكرية في بلد
دميقراطي.
مسائل للدراسة
أ)أما الذي يجعل املهنة العسكرية مماثلة للمهن األخرى؟
ب)بما الذي مييز املهنة العسكرية عن املهن األخرى؟
ج)جكيف تغيرت املطالب املهنية ذات الصلة باملؤسسة
العسكرية في العقود األخيرة؟
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم لهذه الوحدة بالوسائل التالية:
محاضرات يلقيها محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني
ومحاضرون آخرون في مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية؛ وقراءات
مطلوبة؛ وكتابة اليوميات التأملية؛ ومقاالت مكتوبة؛ ومناقشات في
مجموعات صغيرة.

جانوويتز ،موريس .اجلندي املهني ،صورة اجتماعية وسياسية .مدينة
نيويورك ،نيويورك :ذا فري برس.1960 ،
�
الكتاب األبيض للجيش
األمريكي .املهنية العسكرية.
http://cape.army.mil/repository/ProArms/
ProfessionWhite%20Paper%208%20Dec%2010.pdf
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املراجع/القراءات

الوحدة  1.1.2الروح العسكرية :تأثير اجملتمع

اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .كينجستون ،أونتاريو:
معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 �،
http://www.cda.forces.gc.ca/cfpds-sppfc/english/
documents/Duty-with-Honour-The-Profession-ofArms-in-Canada-2009-e.pdf

الوصف

سلك أفراد الصف  .2020أفراد الصف في القوات الكندية في القرن
احلادي والعشرين .كينجستون ،أونتاريو :أكادميية الدفاع الكندية.2002 ،
http://www.cda-acd.forces.gc.ca/cfpds-sppfc/english/
documents/ncm-corps-2020-eng.pdf
األمريكي .املهنية العسكرية.
�
الكتاب األبيض للجيش
http://cape.army.mil/repository/ProArms/
ProfessionWhite%20Paper%208%20Dec%2010.pdf
قيم ومبادئ اجليش البريطاني �،يناير .2008
_http://www.army.mod.uk/documents/general/v_s_of
the_british_army.pdf
يحتوي املوقع التالي على روابط لعدد من املصادر حول العالقات املدنية
العسكريةhttp://democracy.stanford.edu/civ_milit.html .
رسالة املاجستير هذه من الكلية البحرية األمريكية للدراسات العليا وتقدم
نظرة عامة وشاملة على العالقات املدنية العسكرية �،ومزودة مبراجع قياسية:
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a346358.pdf

ميكن للروح العسكرية أن تتأثر بالقيم االجتماعية السارية .وفي هذه
الوحدة ،يعتمد ضابط الصف في املستوى املتقدم اخلبرات املتراكمة
لديه وما تعلمه في السابق لتعزيز فهمه للروح العسكرية .فالروح
العسكرية ضرورية لفعالية العمليات التي تقوم بها أي قوات
مسلحة ،غير أنه ال ميكن لهذه الروح أن تدوم مع غياب دعم اجملتمع
أساسا للروح
الوطني .توضح هذه الوحدة اإلطار القانوني الذي يعد
ً
العسكرية ،وذلك باإلضافة إلى التقاليد واألعراف الوطنية التي
وخصوصا وظيفة
تُعرِّف التزام املؤسسة العسكرية جتاه مجتمعها،
ً
استخدام القوة املميتة وإدارتها.
أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف األعراف والتقاليد الوطنية التي تعمل على تعزيز
الروح العسكرية وصونها.
2)2وصف الفرق بني "الروح" و"األخالقيات".
3)3مناقشة التطورات االجتماعية والسياسية التي قد تؤثر
على الروح العسكرية.
4)4حتليل/مناقشة كيف يقوم ضابط الصف األقدم بتعزيز
الروح العسكرية الوطنية وصونها.
مسائل للدراسة
أ)أكيف تغيرت الروح العسكرية على مدار العشرين سنة
املاضية؟ وعلى مدار القرن األخير؟
ب)بما هو تأثير البيئة العملياتية متعددة اجلنسيات على
تطور الروح الوطنية؟
ج)جهل يوجد روح عسكرية مشتركة بني ضباط الصف من
مختلف اجلنسيات؟
د)دكيف تساهم هذه الروح املشتركة في تكوين العالقات بني
ضباط الصف من مختلف اجلنسيات وما الذي تقدمه؟
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم لهذه الوحدة بالوسائل التالية :محاضرات
يلقيها محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني ومحاضرون آخرون
في مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية؛ وقراءات مطلوبة؛ وكتابة اليوميات
التأملية؛ ومقاالت مكتوبة؛ ومناقشات في مجموعات أو احتادات صغيرة
على أساس خبرة الفصل الدراسي حيثما أمكن.
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املراجع/القراءات
اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .كينجستون ،أونتاريو:
معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 �،
http://www.cda.forces.gc.ca/cfpds-sppfc/english/
documents/Duty-with-Honour-The-Profession-ofArms-in-Canada-2009-e.pdf
قيم ومبادئ اجليش البريطاني �،يناير .2008
_http://www.army.mod.uk/documents/general/v_s_of
the_british_army.pdf
يجب إدراج اإلرشادات الوطنية ذات الصلة بالروح والقيم العسكرية
بواسطة خبراء وطنيني.

ورشة عمل فرق كتابة املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني اخلاص بضباط الصف في مدينو لوسرن
(املساهمان من هولندا وسويسرا).
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اللبنة  1.2العالقة بني ضباط الصف والضباط
الوصف
تستكشف هذه اللبنة العالقة بني ضباط الصف والضباط مع
تطورها مبرور الوقت ،وذلك من خالل اخلبرة والتدرج املهني لكل من
ضباط الصف والضباط .ويتمثل الهدف طويل املدى في تطوير قدرة
ضابط الصف على تكوين عالقة عمل مهنية مع قائده أو ضباط
األركان اآلخرين .وتتطور هذه العالقة الفريدة وتتوطد من خالل قدرة
ضباط الصف على تقدمي املشورة الصادقة وذات الصلة ملساعدة
القادة في اتخاذ قراراتهم.
في املستوى املتقدم ،تركز هذه اللبنة على العالقات بني كل من ضباط
الصف والضباط في الرتب األقدم .ويُولى اهتمام خاص للعالقات بني فريق
القيادة وفريق القيادة العامة  ،وهي بنية تزداد شيوعًا.

الوصف
في الوحدات األكبر ،يكون لدى ضباط الصف القدامى والضباط
القدامى مسؤوليات كبيرة .في هذه الوحدة ،يعتمد ضابط الصف
في املستوى املتقدم على اخلبرة املتراكمة لديه وما تعلمه في السابق
لتعميق إدراكه للعالقات األكثر تعقي ًدا بني ضباط الصف القدامى
والضباط القدامى .ويعد وجود عالقة راشدة بني ضابط الصف
وضابط األركان ضروريًا لسالمة الوحدة ومعنوياتها وإلجناز املهمة في
نهاية املطاف .تبحث هذه الوحدة في مدى إمكانية االستفادة من
العالقة بني ضباط الصف والضباط لتحسني فعالية الوحدة وإجناز
املهمة وتبحث كذلك ،باملقابل ،كيف ميكن أن تعاني سالمة الوحدة
ومعنوياتها إذا ما أصبحت تلك العالقات تنافسية أو مختلة.

أهداف/نتائج التعلم

أهداف/نتائج التعلم

1)1شرح دور ضابط الصف األقدم في تطوير عالقات جديرة
بالثقة والدعم والوفاء واإلخالص بني الضباط وضباط
الصف في الوحدة.

1)1وصف األدوار التي ينهض بها كادر ضباط الصف في
الوحدة األكبر؛

2)2شرح كيف تؤثر قدرات سلك ضباط الصف على القائد.

2)2شرح دور ضابط الصف األقدم في تطوير عالقات قائمة على
الثقة والدعم واإلخالص بني الضباط وضباط الصف بالوحدة؛

3)3وصف كيف يدعم ضباط الصف القدامى القادة من خالل
التواصل واملتابعة مع الوحدات.

3)3مناقشة سبل توصيل األفكار والتوصيات ،مدعومة باملنطق
واالستدالل العقلي ،للضباط وضباط الصف بالوحدة؛

املراجع/القراءات

4)4مناقشة سبل تطوير فهم القيادة لوظيفة سلك ضباط
الصف ودوره.

أبرامس كريغتون وآخرون .عالقة الضابط/ضابط الصف .واشنطن
العاصمة :مركز دعم إدارة املعلومات.1997 ،
�
http://www.combatleadership.com/documents/00007.pdf.

سميث ،جيفري إف .قيادة سرب للقوات اجلوية في القرن احلادي والعشرين:
دليل عملي من اإلرشادات واألساليب لقائد السرب اجلوي املعاصر .قاعدة
اجلوية ،أالباما :إير يونيفرستي برس.2007 ،
�
ماكسويل
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc؟AD=ADA420565
اجليش األمريكي .الدليل امليداني  :7-22.7دليل ضابط الصف
باجليشhttp://www.eur.army.mil/leaders/csm_ .2002 .
blog/FM7_22_7.pdf
القوات اجلوية األمريكية .توجيه القوات اجلوية  ،36-2618هيكل
�
القوات
اجملندة.2009 ،
http://www.af.mil/shared/media/epubs/AFI36-2618.pdf
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الوحدة  1.2.1العالقات بني ضباط الصف والضباط :الكوادر
8
األقدم

8

مسائل للدراسة
أ)أكيف يشكل ضباط الصف التوقعات املنتظرة من كل
مشارك في العالقة بني الضابط وضابط الصف؟
ب)بمناقشة كيف تؤثر كل من الكفاءة املهنية واخلبرة واملسؤولية
والتعاون على العالقة بني الضابط وضابط الصف.
ج)جما هي التحديات واملشكالت التي يحتمل أن يواجهها ضباط
الصف القدامى في العالقات ضباط الصف بالضباط؟
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم لهذه الوحدة بالوسائل التالية:
محاضرات يلقيها محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني
ومحاضرون آخرون مدعوون في مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية؛
وقراءات مطلوبة؛ وكتابة اليوميات التأملية؛ ومتارين داخل الفصول
الدراسية أو عبر اإلنترنت ميكن أن تتضمن تأدية أدوار؛ ومناقشات في
مجموعات صغيرة على أساس خبرة الفصول الدراسية حيثما أمكن.

هذه الوحدة غير مطلوبة بالنسبة للدول التي بها تقاليد جيدة اإلعداد لضباط الصف ،والتي مت فيها التعريف بهذه املفاهيم أثناء التدريب
األساسي واملدة األولى من اخلدمة

املراجع/القراءات

الوحدة  1.2.2مفهوم فريق القيادة العامة

أبرامس كريغتون وآخرون .عالقة الضابط/ضابط الصف .واشنطن
العاصمة :مركز دعم إدارة املعلومات.1997 ،
�
http://www.combatleadership.com/documents/00007.pdf.

الوصف

هيرتلنغ ،مارك" .عام على ضابط صف :وجهة نظر لقائد فرقة".
ميليتري ريفيو( ،سبتمبر-أكتوبر .84-80 :)2009
القيادة في القوات الكندية :قيادة املؤسسة .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2005 �،
http://www.cda.forces.gc.ca/cfpds-sppfc/english/
documents/Leading-the-Institution-e.pdf
اجليش األمريكي .الدليل امليداني  ،22-6قيادة اجليش :الكفاءة والثقة
واحليوية .واشنطن دي سي.2006 ،

يعد وجود فرق قيادة عامة متماسكة عامال ً
أساسيا من عوامل جناح
ً
الوحدات العسكرية .وفي هذه الوحدة ،يعتمد ضابط الصف في
املستوى املتقدم على اخلبرة املتراكمة لديه وما تعلمه في السابق
لتعميق إدراكه ألهمية نهج فريق القيادة العامة ،حيث تتضمن
مجموعة املستشارين املهنيني للقائد ضابط صف أقدم ذو خبرة بني
مستشاريه املهنيني .وتتعمق الوحدة قليال ً في استكشاف كيف ميكن
للقائد وضابط الصف األقدم إنشاء عالقة قوية وقائمة على اإلخالص
والسرية والفهم املشترك ملسؤولياتهما وسلطتهما .وسيدرك ضباط
الصف في املستوى املتقدم أهمية فريق القيادة ككيان موحد ذي نسيج
متماسك يعمل من أجل حتقيق املصلحة الكبرى للوحدة واملهمة.
أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح كيف ميكن أن يعتمد القائد على قدرات سلك ضباط الصف.
2)2حتليل دور ضابط الصف األقدم في دعم القائد ومساندته.
3)3حتليل كيف يعزز النهوض باملرؤوسني وتطويرهم من خالل
التشجيع واإلخالص نهج فريق القيادة.
4)4وصف كيف يدعم ضباط الصف القدامى القادة من خالل
التواصل واملتابعة مع وحداتهم.
مسائل للدراسة
أ)أكيف يوازن فريق القيادة بني األولويات املتنافسة مثل الصراحة
واإلخالص بالطرق التي تعمل على تعزيز عالقة إيجابية؟
ب)بمناقشة كيف يفسر القادة وضباط الصف القدامى أدوار
الضباط املكلفني وضباط الصف وسلطاتهم.
ج)جكيف يؤثر اإلخالص لتسلسل القيادة كفضيلة عسكرية
على عالقة فريق القيادة؟
د)دما هي العوامل التي تؤثر على تطوير وصون العالقة
املبنية على الثقة بني الضابط وضابط الصف والتي تعد
أساسية في نهج فريق القيادة؟
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم لهذه الوحدة بالوسائل التالية:
محاضرات يلقيها محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني
ومحاضرون آخرون في مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية؛ ومتارين داخل
الفصول الدراسية أو عبر اإلنترنت ميكن أن تتضمن تأدية أدوار؛ ودراسات
حالة ومتارين على صناعة القرار؛ ومناقشات في مجموعات صغيرة
على أساس خبرة الفصل الدراسي حيثما أمكن.
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املراجع/القراءات

الوحدة  1.2.3توجيه الضباط األحدث

جاي ،إس" .فريق القيادة العامة :عامل متكني رئيسي"،
�
اجمللة العسكرية الكندية� .60-57 :)2010( 11.1
http://www.journal.forces.gc.ca/vo11/no1/12-guy-eng.asp

ال تُدرس في هذا املستوى.

9

القيادة في القوات الكندية :قيادة املؤسسة .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2005 �،
http://www.cda.forces.gc.ca/cfpds-sppfc/english/
documents/Leading-the-Institution-e.pdf

ورشة عمل فرق كتابة املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني اخلاص بضباط الصف في قارميش-
بارتنكيرشن (املساهمون من عمليات القيادة احلليفة وهولندا والواليات املتحدة األمريكية).
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9

قد تفضل بعض الدول الفردية أن ت ّدرس موضوع "توجيه ضباط الصف" في املستويني املتوسط واملتقدم بدال ً من تدريسه في املستويني
التمهيدي واملتوسط

اللبنة  1.3التاريخ والتراث العسكريان
الوصف
تهدف هذه اللبنة إلى تزويد الطالب بفهم تاريخي للكيفية التي تتغير
بها احلرب منذ أقدم العصور حتى نشوء القوات املسلحة العصرية.
وسيدرس ضباط الصف جوانب احلرب اخملتلفة من منظور عاملي ووطني
على ح ٍد سواء معتمدين في ذلك على الدراسات التاريخية للحروب
واملعارك التي وقعت في بالدهم أو خارجها .وسيكون ضابط الصف ،من
خالل هذه الدراسات ،قادرًا على أن يفهم تنامي القوات املسلحة في
وطنه وتطورها ،مبا في ذلك كيف نشأ سلك ضباط الصف وكيف يعمل
في انسجام داخل املنظومة املسلحة.

مكماهون ،روبرت .احلرب الباردة :مقدمة قصيرة ج ًدا .أكسفورد،
اململكة املتحدة :أكسفورد يونيفرستي برس.2003 ،
ريكس ،توماس إدويناملقامرة .نيويورك ،والية نيويورك:
�
بينجوين بوكس.2009 ،
سميث ،روبرت .استخدام القوة .لندن ،اململكة املتحدة:
�
بينجوين بوكس.2005 ،
ستيبانيك ،كاريل وبافيل ميناريكČeskoslovenská lidová .
( .armáda na Rýnuجيش شعب تشيكوسلوفاكيا على نهر
الراين) براغ( Naše Vojsko :جيشنا).2007 ،

إضافة إلى ذلك ،تستكشف هذه اللبنة تأثير التطورات االجتماعية
والقانونية والسياسية على هيكل القوات املسلحة العصرية وكذلك
آثار التكنولوجيا املتغيرة على اجملتمع وإدارة احلرب.
أهداف/نتائج التعلم
1)1مناقشة تاريخ احلرب الباردة.
2)2وصف طبيعة العمليات العسكرية في عصر ما بعد احلرب الباردة.
3)3تقييم األسباب الرئيسية للصراعات العسكرية املاضية
في املنطقة.
4)4تقييم آثار النتائج العسكرية على تطور األمة.
املراجع/القراءات
�
بوبيت ،فيليب .درع أخيل .نيويورك ،والية نيويورك:
راندوم هاوس.2002 ،
�
ديفيس ،نورمان .تاريخ أوروبا .نيويورك ،والية نيويورك:
أُكسفورد يونيفرستي برس.1996 ،

إينيس ،توماس هاموند إكس .املقالع واحلجر :أضواء على احلرب في
القرن احلادي والعشرين .سانت باول ،مينيسوتا :زينيث برس.2006 ،
لوناك ،بيترZápad: Spojené státy a Západní Evropa ve .
( .studené válceالغرب :الواليات املتحدة وأوروبا الغربية في احلرب
الباردة) براغ :ليبري.1997 ،
لوناك ،بيترPlánování nemyslitelného: československé .
( .válečné plány 1990-1950التخطيط ملا ال ميكن تصوره:
خطط احلرب التشيكوسلوفاكية  ).1990-1950براغÚstav pro :
( soudobé dějiny AV ČRمعهد التاريخ املعاصر).2008 ،

ماستني ،فويتيتش ومالكولم بيرن .قلعة من الورق املقوى؟ جولة في
تاريخ حلف وارسو .1991-1955 ،براغ :سنترال يوروبيان يونيفرستي
برس.2006 ،
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الوحدة  1.3.1تطور احلرب :التطورات احلديثة

املراجع/القراءات

الوصف

هورن ،بيرند وإميلي سبنسر( .محرران) .ليس باملهمة السهلة:
�
القتال في أفغانستان .تورونتو ،أونتاريو :دوندورن.2012 ،

قال كالوزفيتز إن احلرب ما هي إال استمرار للسياسات ولكن بطريقة
أخرى؛ فمنذ احلرب العاملية الثانية ،تؤثر الطبيعة املتغيرة للسياسات
احلرب العاملية الثانية ،تؤثر الطبيعة املتغيرة للسياسات العاملية تأثيرًا
كبيرًا على كيفية إدارة األمم للحرب .في هذه الوحدة ،يعتمد ضابط
الصف في املستوى املتقدم على اخلبرات املتراكمة لديه وما تعلمه
في السابق لتعميق إدراكه لكيفية تطور احلرب والصراع في السنوات
األخيرة .وتراجع الوحدة طبيعة احلرب الباردة وخصائصها ،ولكنها
تسلط الضوء أكثر على التطورات التي حدثت بعد نهاية احلرب الباردة،
السيما النمو امللحوظ في عدد العمليات متعددة اجلنسيات والطبيعة
املتغيرة لعمليات دعم حفظ السالم وارتفاع أجندة حقوق اإلنسان.
وسوف تستعرض الوحدة كذلك النتائج املترتبة على بعض التطورات
األحدث :التعاون املدني العسكري ()CIMIC؛ احلرب السيبرانية؛
الطائرات بدون طيار؛ عمليات التأثير والعمليات النفسية .وأخيرًا،
سيستكشف ضباط الصف دور القوات املسلحة خالل مرحلة حتقيق
االستقرار وإعادة اإلعمار بعد زوال الصراع.
أهداف/نتائج التعلم
1)1مقارنة خصائص القوة التي تقاتل في احلروب مع خصائص
قوة حفظ السالم لتحديد أوجه التشابه/االختالف بينهما.
2)2مناقشة تاريخ احلرب الباردة.
3)3وصف طبيعة العمليات العسكرية في عصر ما بعد
احلرب الباردة.
4)4مناقشة االستخدام املتواصل للتحالفات ،مثل حلف الناتو
في عصر ما بعد احلرب الباردة.
مسائل للدراسة
أ)أتقييم األهمية املتزايدة لضباط الصف كقادة في احلرب العصرية.
ب)بمناقشة تأثير السياسات الوطنية على العمليات متعددة
اجلنسيات.
ج)جمناقشة آثار األسلحة اجلديدة (الروبوتات ،القنابل الذكية)
على احلرب.
د)دتقييم تأثير ساحة املعركة احملوسبة وتطبيق منهج
احملاكاة في التدريب العسكري (بيئات اصطناعية).
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم لهذه الوحدة بالوسائل التالية:
محاضرات يلقيها محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني
ومحاضرون آخرون مدعوون في مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية؛
وقراءات مطلوبة؛ وكتابة اليوميات التأملية؛ ومناقشات في مجموعات
صغيرة على أساس خبرة الفصول الدراسية حيثما أمكن.
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جاجنوا ،راشد الوالي" .فشل أمريكا في أفغانستان والتحديات األمنية
�
أمام
باكستان ".مجلة اجليش الكندي ( 12.1ربيع 29-9 :)2009
http://www.army.forces.gc.ca/caj/documents/vol_12/
iss_1/CAJ_Vol12.1_05_e.pdf

كيلكولن ،ديفيد .حرب العصابات الطارئة :خوض احلروب الصغيرة في
خضم حرب كبرى .نيويورك ،والية نيويورك :أكسفورد يونيفرستي
برس.2009 ،
مكماهون ،روبرت .احلرب الباردة :مقدمة قصيرة ج ًدا .أكسفورد،
اململكة املتحدة :أكسفورد يونيفرستي برس.2003 ،
"عمليات دعم السالم :مسودة دليل عمل للعسكريني املمارسني األفارقة"
 ،DWM 1-2000الفصول من .3-1
http://www.iss.co.za/Pubs/Other/PeaceSupportManualMM/
Contents.html

الوحدة  1.3.2التاريخ العسكري الوطني.

املراجع/القراءات

الوصف

يقوم خبراء متخصصون ومعتمدون بانتقاء القراءات الوطنية
املنطبقة.

يشمل التاريخ العسكري الوطني تاريخ احللفاء واألعداء على حد
سواء .وفي هذه الوحدة ،يقوم ضابط الصف في املستوى املتقدم
بتعميق إدراكه للتاريخ العسكري الوطني معتم ًدا على اخلبرات
املتراكمة لديه وما تعلمه في السابق ،وذلك من خالل حتليل العوامل
السياسية واالقتصادية وغيرها من العوامل اإلستراتيجية التي أدت
إلى احلرب وأثرت على نتيجتها .ويشتمل هذا التحليل على دراسة
للتاريخ العسكري للحلفاء واألعداء على ح ٍد سواء .وتهدف هذه
بفهم نقدي للدور
الوحدة إلى تزويد ضابط الصف في املستوى املتقدم
ٍ
الذي تلعبه القوات املسلحة على املستوى الوطني في تشكيل تاريخ
األمة ،وبذلك يقدر أهمية احلفاظ على القيم والروح العسكرية.
أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف التاريخ العسكري للحلفاء واألعداء التاريخيني.
2)2حتليل/مناقشة تأثير العوامل اإلستراتيجية على التاريخ
العسكري اإلقليمي.
3)3تقييم األسباب الرئيسية للصراعات العسكرية املاضية
في املنطقة.
4)4تقييم آثار النتائج العسكرية على تطور األمة.
مسائل للدراسة
خصوما تقليديني وأيها كانت
أ)أما هي الدول التي كانت
ً
حلفاء تقليديني؟
ب)بما هي النتائج العسكرية التي أسفرت عنها التطورات
السياسية في السنوات األخيرة؟
ج)جوصف العضوية أو االنتماء الوطني للتحالفات.
د)دكيف كان املوقف التاريخي لألحزاب والفصائل السياسية
وتأثيرها داخل الدولة جتاه جيرانها اإلقليميني؟
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم لهذه الوحدة بالوسائل التالية:
محاضرات يلقيها محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني
ومحاضرون آخرون مدعوون في مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية؛
وقراءات مطلوبة؛ وكتابة اليوميات التأملية؛ ومناقشات في مجموعات
صغيرة على أساس خبرة الفصول الدراسية حيثما أمكن.
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الوحدة  1.3.3نظرة عامة حول الكياسة والبروتوكول العسكري.

منهجية/تقييم التعلم

الوصف

تتحقق أهداف/نتائج التعلم لهذه الوحدة بالوسائل التالية:
محاضرات يلقيها محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني
ومحاضرون آخرون مدعوون في مواضيع مختارة؛ وقراءات مقترحة؛
ومناقشات في مجموعات صغيرة على أساس خبرة الفصول
الدراسية حيثما أمكن.

متثل الكياسة والبروتوكول العسكري تقاليد وممارسات عسكرية
عريقة من شأنها أن تعمل على توجيه السلوك اليومي ألفراد
القوات املسلحة وتنظيم اللقاءات الرسمية بني الوحدات العسكرية
وكذلك مراسم استقبال الشخصيات األجنبية املرموقة .وفي هذه
الوحدة ،يعتمد ضابط الصف في املستوى املتقدم على اخلبرات
املتراكمة لديه وعلى ما تعلمه في السابق لتعميق إدراكه للكياسة
والبروتوكول العسكري وكيف يساعدان على دوام الروح العسكرية.
وتتناول الوحدة مواضيع من بينها االحترام املتبادل بني الضباط
وضباط الصف؛ واحترام األعالم واألناشيد الوطنية واألجنبية؛ والزي
واألسلوب الالئقني للمناسبات الرسمية؛ والزيارات الرسمية؛ والعشاء
الرسمي؛ واملراسالت االجتماعية؛ ومواقف أخرى تناسب املمارسات
والتقاليد الوطنية .وتهدف هذه الوحدة كذلك إلى تزويد ضابط
بفهم أعمق لكيف تعد مراعاة الكياسة
الصف في املستوى املتقدم
ٍ
والبروتوكوالت املناسبة دليال ً على االحترام ،وبالتالي تعتبر عامال ً من
عوامل تيسير التفاعالت بني األفراد والوحدات والقوات.
أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف كيف تنظم الكياسة العسكرية الروتينية
العالقات بني األفراد ذوي الرتب اخملتلفة.
2)2وصف املراسم االحتفالية العسكرية التي تالزم زيارات
الضيوف والشخصيات األجنبية.
3)3وصف تقاليد القوات املسلحة وإجراءاتها التي تنظم
العشاء العسكري الرسمي.
4)4مناقشة كيف تساعد مراعاة الكياسة والبروتوكول
العسكري واحترامهما على دوام الروح العسكرية.
مسائل للدراسة
أ)أالعالقة بني الضباط وضابط الصف حينما يكونوا حتت
إرشاد ضابط الصف؟
ب)بإلى أي مدى تفرض متطلبات البروتوكول العسكري
التزامات على األزواج العسكريني؟
ج)جالتعريف ببعض املواقف التي تكون فيها املراسالت
االجتماعية مقبولة أو غير مقبولة؟
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املراجع/القراءات
األسترالي .دليل البروتوكول (الفصل .1999 ،)1
�
اجليش
http://diggerhistory.info/pages-asstd/protocol-1999.htm

البروتوكول .101
�
http://www.military.com/spouse/military-life/...and.../
military-protocol-101.html
األمريكي .النشرة  -- 600-60دليل للبروتوكول.
�
اجليش
_http://www.cdc.gov/od/occp/officership/military
protocol.htm
يقوم خبراء متخصصون ومعتمدون بانتقاء القراءات الوطنية
اإلضافية املنطبقة.

اللبنة  1.4اخلصائص احلديثة للعمليات العسكرية
الوصف
شهد القرن العشرين في أواخره ظهور خصائص جديدة في مشهد
الصراع البشري .من هذه اخلصائص ما يلي :التطورات التكنولوجية
للثورة في الشؤون العسكرية؛ والعوامل االجتماعية الهامة مثل
الرقابة القانونية على العمليات؛ وأجندة حقوق اإلنسان؛ ومنو العمليات
متعددة اجلنسيات والوكاالت .ومن املرجح أن يشهد القرن احلادي
صممت
منوا في جميع هذه اجلوانب اجلديدة للحرب .وقد ُ
والعشرين ً
هذه اللبنة لتعريف ضابط الصف ببعض التحديات التي تنطوي
عليها هذه العمليات ولتقدمي بعض اإلرشادات بشأن االستجابة
للتوقعات والعواقب املترتبة.

�
سميث ،روبرت .استخدام القوة .لندن ،اململكة املتحدة:
بينجوين بوكس.2005 ،
األمم املتحدة/منظمة األمن والتعاون في أوروبا/الناتو .وثائق نوع اجلنس
والسالم واألمن� (أو التي تشير إلى نوع اجلنس) انظر الرابط.
http://www.isis-europe.eu/programmes/gender-and-security

وليتس ،بيتر .املنظمات غير احلكومية في السياسة العاملية :بناء احلوكمة
العاملية .مدينة نيويورك ،والية نيويورك :روتليدج بابلشرز.2011 ،

في املستوى املتقدم ،نعاود في هذه اللبنة عرض املادة املوضحة في
املستويني التمهيدي واملتوسط بعمق أكثر في سبيل التعمق في
شرح بعض املسائل األساسية األكثر صعوبة.
أهداف/نتائج التعلم
1)1تلخيص القوانني واللوائح الكبرى التي تنظم العمليات
العسكرية التي من بينها العمليات متعددة األطراف.
2)2وصف كيف تؤثر القوانني واللوائح على قواعد االشتباك.
3)3مناقشة كيف ميكن أن تؤثر االختالفات الثقافية بني قوة
عسكرية والسكان اجملاورين على جناح املهمة.
4)4تلخيص أحكام القانون الدولي اإلنساني بشأن املدنيني
وغير احملاربني واحملاربني.
املراجع/القراءات
برزوسكا ،مايكل ،وهانس جورج إرهارت "التعاون املدني العسكري
في إعادة التأهيل واإلعمار بعد الصراع" .ورقة السياسات  .30بون:
مؤسسة التنمية والسالم.2008 �،
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/
documents/sede/dv/sede260410studyehrhart_/
sede260410studyehrhart_en.pdf
اإلنساني .كتيب قواعد االشتباك،
�
املعهد الدولي للقانون
نوفمبر  .2009سان رميو ،إيطاليا.
�
http://www.iihl.org/Default.aspx?pageid=page12090.

اتفاق التوحيد القياسي  2449للناتو ،التدريب في قانون الصراع
�
املسلح 29 ،مارس .2004
~http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all
content=a792289443
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الوحدة  1.4.1اجلوانب القانونية للعمليات العسكرية

املراجع/القراءات

الوصف

اللجنة الدولية للصليب األحمر .قانون الصراع املسلح :دليل
املستخدم� .جنيف ،سويسرا.
http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/intro_final.pdf

يعد اإلطار القانوني القوي أحد العناصر األساسية في جميع
العمليات العسكرية .وفي هذه الوحدة ،يعتمد ضابط الصف
في املستوى املتقدم على اخلبرات املتراكمة لديه وعلى ما تعلمه
في السابق لتعميق إدراكه للعناصر األساسية للقانون املتعلق
بالعمليات :القانون الدولي اإلنساني ()IHL؛ واتفاقية جنيف أو قانون
النزاعات املسلحة ()LOAC؛ واتفاق مركز القوات ( .)SOFAوتتناول
الوحدة كيف مت إنشاء قواعد معينة من قواعد االشتباك بنا ًء على
املشورة القانونية لكل عملية ،كما تبحث أسباب أهمية وجود إطار
قانوني جلميع العمليات العسكرية وكيف يؤسس القانون الدولي
لتحالف أو احتاد عسكري ذي سمعة طيبة.
أهداف/نتائج التعلم
1)1تلخيص القوانني واللوائح الكبرى التي تنظم العمليات
العسكرية التي من بينها العمليات متعددة األطراف.
2)2وصف كيف تؤثر القوانني واللوائح على قواعد االشتباك.
3)3مناقشة كيف ميكن أن تؤثر االختالفات الثقافية بني قوة
عسكرية والسكان اجملاورين على جناح املهمة.
4)4تلخيص أحكام القانون الدولي اإلنساني بشأن املدنيني
وغير احملاربني واحملاربني.
مسائل للدراسة
أ)أكيف يتفق القانون الوطني مع القانون الدولي وكيف
يختلف عنه؟
ب)بكيف نشأت قواعد االشتباك ،ولم هي مهمة إلى هذا احلد؟
ج)جملاذا أصبح لقانون النزاعات املسلحة في الوقت احلاضر
أهمية أكثر بكثير من ذي قبل؟
د)دملاذا تختلف قواعد االشتباك بني دولة وأخرى؟
ه)هكيف ينبغي لضابط صف في املستوى املتقدم أن يكون رد
فعله إذا اشتبه أو اكتشف سوء سلوك؟
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم لهذه الوحدة بالوسائل التالية:
محاضرات يلقيها محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني
ومحاضرون آخرون مدعوون في مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية؛
وقراءات مطلوبة؛ وكتابة اليوميات التأملية؛ ومتارين داخل الفصول
الدراسية أو عبر اإلنترنت ميكن أن تتضمن تأدية أدوار؛ ودراسات حاالت
بسيطة ومتارين على صناعة القرار؛ ومناقشات في مجموعات صغيرة
على أساس خبرة الفصول الدراسية حيثما أمكن.
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املعهد الدولي للقانون اإلنساني .كتيب قواعد االشتباك ،نوفمبر
 .2009سان رميو ،إيطاليا.
http://www.iihl.org/Default.aspx?pageid=page12090.

اتفاق التوحيد القياسي  2449للناتو ،التدريب في قانون الصراع
املسلح 29 �،مارس .2004
~http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all
content=a792289443
إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة .مواد للتدريب األساسي
السابقللنشر�.
http://peacekeepingresourcehub.unlb.org

الوحدة  1.4.2الوعي الثقافي

املراجع/القراءات

الوصف

سميث ،روبرت .استخدام القوة .لندن ،اململكة املتحدة:
�
بينجوين بوكس ،2005 ،وباألخص منوذج "احلرب بني األشخاص".

لقد أصبح الوعي الثقافي ،القدرة على تطوير فهم واحترام احلساسيات
الثقافية للحلفاء وسكان منطقة العمليات ،أداة هامة في شؤون
العمليات .وفي هذه الوحدة ،يعتمد ضابط الصف في املستوى املتقدم
على اخلبرات املتراكمة لديه وعلى ما تعلمه في السابق ليدرك جي ًدا
كيف ميكن للوعي الثقافي أن يكون أحد عوامل النجاح األساسية.
وتستكشف هذه الوحدة كيف يكون الوعي الثقافي بالعوامل
مرتبطا بقضايا التنوع داخل الوحدة .وإضافة إلى ذلك ،تبحث
اخلارجية
ً
هذه الوحدة بعمق أكثر كيف ميكن أن تؤثر االختالفات الثقافية على
العمليات .ومن خالل دراسات احلالة املنتقاة بعناية ،سيتعلم الطالب
كيفية التعرف على إشارات التحذير املبكر واستكشاف األساليب
املناسبة للمساعدة في تسوية القضايا الثقافية.

املتحدة/منظمة األمن والتعاون في أوروبا/الناتو .وثائق حول
�
األمم
نوع اجلنس والسالم واألمن� (أو التي تشير إلى نوع اجلنس).
http://www.isis-europe.eu/programmes/gender-and-security
املتحدة ،ملف موارد
�
إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم
السالم،
�
التوعية اجلنسانية لعمليات حفظ
http://www.peacekeepingbestpractices.unlb.org/pbps/
library/GRP%20Full%20Version.pdf

أهداف/نتائج التعلم
1)1مقارنة قضايا الوعي الثقافي مع قضايا التنوع داخل
الوحدة لتحديد أوجه التشابه/االختالف.
2)2التعرف على إشارات التحذير الهامة بصراع ثقافي وشيك.
3)3التعرف على األسباب الشائعة لسوء الفهم الثقافي.
4)4وصف إستراتيجيات املنع والتخفيف للحد من حاالت سوء
الفهم الثقافية.
مسائل للدراسة
أ)أكيف ميكن أن تؤثر االختالفات الثقافية بني القوات متعددة
اجلنسيات العاملة في نفس البيئة على مهمتهم؟
ب)بمناقشة املوازنة بني تأسيس عالقات شفافة مع اجملتمع
احمللي وحتقيق مكاسب عاجلة قصيرة املدى.
ج)جكيف ميكن لضابط صف في املستوى املتقدم أن يساعد في
التغلب على االختالفات الثقافية بني القوات املتحالفة؟
د)دكيف ميكن لضابط صف في املستوى املتقدم أن يساهم
في حتسني الوعي الثقافي داخل وحدته؟
منهجية/تقييم التعلم
تتحقق أهداف/نتائج التعلم لهذه الوحدة بالوسائل التالية:
محاضرات يلقيها محاضرون زائرون من ضباط الصف األقدمني
ومحاضرون آخرون مدعوون في مواضيع مختارة؛ ودراسات فردية؛
وقراءات مطلوبة؛ وكتابة اليوميات التأملية؛ ومتارين داخل الفصول
الدراسية أو عبر اإلنترنت ميكن أن تتضمن تأدية أدوار؛ ودراسات حاالت
بسيطة ومتارين على صناعة القرار؛ ومناقشات في مجموعات صغيرة
على أساس خبرة الفصل الدراسي حيثما أمكن.
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الوحدة  1.4.3اجلهات الفاعلة في ساحة العمليات :نهج العمل
الشاملة وعبر احلكومة بأسرها
الوصف
كثيرا ً ما ي ُ َ
شكَل التعاون والتآزر بني الوكاالت في نهج العمل الشامل
( )CAأو ،على الصعيد الوطني ،في نهج العمل عبر احلكومة
بأسرها ( .)WoGوفي هذه الوحدة ،يعتمد ضابط الصف على اخلبرة
املتراكمة والتعلم السابق من أجل أن يعمق فهمه لبعض اجلوانب
العملياتية في نهج العمل الشامل وعبر احلكومة بأسرها .وتتناول
الوحدة أيضا ً املسائل التالية :كيف يسهل نهج العمل الشامل
التحول من القيادة العسكرية إلى القيادة املدنية في العمليات
املوسعة؛ ونطاق مفهوم "حرب الكتالت الثالثة" وجدواه وآثاره
باعتباره وصفا ً للعمليات احلركية املتزامنة؛ وعمليات حفظ السالم
واملساعدات اإلنسانية؛ ودور نهج العمل الشامل وعبر احلكومة
بأسرها ومالمته في بناء "حرب الكتالت الثالثة"؛ والتحديات املقترنة
بهذه ال ُن ُهج الناشئة بالنسبة للعمليات؛ واإلستراتيجيات التي ميكن
أن حتد من اخلالف بني الوكاالت.
أهداف/نتائج التعلم
1)1حتليل/مناقشة االنتقال من األهداف قصيرة األجل إلى
األهداف طويلة األجل في سياق إحدى العمليات.
2)2مقارنة خصائص نهج العمل الشاملة وعبر احلكومة
بأسرها وعناصرهما لتحديد أوجه الشبه واالختالف.
3)3وصف التحديات املرتبطة بهذه ال ُن ُهج الناشئة.
4)4وصف طرق ووسائل احلد من اخلالف واحلفاظ على التعاون
مع املنظمات احلكومية/املنظمات الدولية/املنظمات غير
احلكومية ( )GOs/IOs/NGOsفي منطقة العمليات.
مسائل للدراسة
أ)أما هو هدف املنظمات احلكومية وغرضها في العمليات
متعددة اجلنسيات؟
ب)بما هي أهداف املنظمات الدولية الرئيسية (مثل األمم
املتحدة ،واالحتاد األوربي ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا،
واالحتاد األفريقي والبنك الدولي) وأغراضها من العمليات
متعددة اجلنسيات؟
ج)جما هي املنظمات غير احلكومية وما هي بعض املبادئ
التنظيمية واإلرشادية املتعلقة بها؟
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منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على احملاضرات واملناقشات ومتارين داخل
الفصل الدراسي واملناقشة واملشاركة والنقاشات في مجموعة
صغيرة واملقاالت العلمية وكتابة اليوميات التأملية ودراسات احلالة.
املراجع/القراءات
 AAP-06مسرد املصطلحات والتعريفات اخلاص بالناتو.2012 ،
( AJP-01(Dعقيدة التحالف املشتركة.2010 ،
بيترسن ،إف ،وهانز بيننديجك .من النهج الشامل إلى القدرة الشاملة.
نيتو ريفيو.2008 �،
http://www.nato.int/docu/review/2008/03/ART7/EN/
index.htm

ورشة عمل فرق كتابة املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني اخلاص بضباط الصف في قارميش-
بارتنكيرشن (املساهمان من جورجيا وجمهورية مولدوفا).

اجتماع فريق خبراء برنامج تعليم وتعزيز الدفاع (من عمليات القيادة احلليفة وحتويل القيادات املتحالفة
وكندا والتفيا والواليات املتحدة) مع ضباط صف من جمهورية مولدوفا.

ورشة عمل فرق كتابة املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني اخلاص بضباط الصف في قارميش-
بارتنكيرشن (املساهمون من كندا وهولندا وسويسرا).
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املبحث  :2القيادة واألخالقيات ( .1املستوى التمهيدي)
الهدف
يهدف مبحث القيادة واألخالقيات إلى تعريف ضباط الصف في املستوى
التمهيدي بنظرية القيادة والقيم وتنمية الشخصية ضمن نطاق
املهنية العسكرية .وبنهاية هذا املبحث ،سيكون مبقدور ضابط الصف
قيادة املرؤوسني وتطويرهم على مستوى الفرقة/الفصيل .وتشمل
املوضوعات التي يتناولها هذا املبحث القيادة العسكرية ،واألخالقيات،
والقيادة والتحكم .ومن خالل اكتساب املعرفة املرتبطة بهذه
املوضوعات ،يتحقق ضباط الصف طوال حياتهم املهنية من التقيد
بالقيم والسمات القيادية املتوقعة من املنتمني إلى املهنية العسكرية.
الوصف
يعد هذا املبحث أحد ثالثة برامج رئيسية تطويرية مترابطة ضمن
املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني ( )PME RCلضباط
الصف .ويركز هذا املبحث على تنمية شخصية ضباط الصف كأفراد
ينتمون إلى املهنية العسكرية وكخدم ألوطانهم .ويجب أن يتمتع
ضباط الصف في املستوى التمهيدي ببعض الفهم ملبادئ القيادة
وأن يعكسوا القيم والفضائل املتوقعة من املنتمني إلى املهنية
العسكرية في اجملتمعات الدميقراطية .ويُتوقع من ضباط الصف في
هذا املستوي اإلملام بالعناصر التالية والقدرة على تطبيقها :العمل
بثقة وبشكل مستقل في بيئة غامضة وديناميكية وحساسة من
الناحية السياسية ،والتواصل مع مجموعات صغيرة من املرؤوسني
وقيادة فرقة/فصيل عبر نطاق كامل من العمليات؛ وإدراك أن أفعالهم
وكذا أفعال مرؤوسيهم قد تكون لها آثار إستراتيجية.

الشجاعة األخالقية  -القدرة على التشبث بالقيم األساسية
عندما ينصرف الغالبية عنها.
القيادة والتحكم (يُشار إليها اختصارا ً بـ"" - )"C2ممارسة
السلطة والتوجيه من قبل قائد ُمخصص على قوات ُمعينة
وملحقة بغرض إجناز املهمة .وتُنفَّذ مهام القيادة والتحكم من خالل
ُ
تنسيق األفراد واملعدات ووسائل االتصال واملرافق واإلجراءات بواسطة
القائد ألغراض التخطيط والتوجيه والتنسيق والسيطرة على القوات
10
والعمليات بهدف إجناز املهمة".
أهداف/نتائج التعلم
1)1في سبيل حتقيق الهدف العام ،سيتعني على ضباط
الصف في املستوى التمهيدي ما يلي:
•إثبات قيمة العمل اجلماعي ومتاسك اجملموعة؛
•عرض السمات املميزة للقيادة العسكرية؛
•إظهار السلوك والتصرف األخالقي احلسن.
2)2وبإكمال هذا املبحث ،سيكون كل خريج قادرًا على:
•التعرف على اآلثار السلبية لسوء السلوك
األخالقي داخل الوحدة؛
•شرح النظريات اخملتلفة عن القيادة العسكرية؛
•التعرف على أساسيات القيادة والتحكم وكذا
أهميتها احلقيقية للمهنية العسكرية.

تشتمل بعض التعريفات الرئيسية الواردة في هذا املبحث:
القيادة  -عملية دائمة من التأثير على األشخاص أثناء العمل إلجناز
املهمة وحتسني املُنظمة.
الشخصية  -البعد الداخلي للفرد الذي يحدد سلوكه ويُشكل
قراراته وأفعاله ،ويؤلف طبيعة القائد.
القائد ذو الشخصية  -القائد الذي يتصرف بروح احلقيقة ،وينصر ما
هو حق ،ويتحلى بالشجاعة وااللتزام للتصرف وفقً ا لذلك.
األخالقيات  -املبادئ األخالقية التي حتكم الشخص أو املشتغلني
مبهنة معينة.

10

قاموس املصطلحات العسكرية وما يرتبط بهاhttp://www.dtic.mil/doctrine/dod_dictionary/data/c/3226.html .
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اللبنة 2.1القيادة العسكرية
الوصف
تعتمد فعالية ورفاهية وحدات القوات املسلحة بشكل كبير على
نوعية القيادة التي يقدمها ضباط الصف .وعلى مر التاريخ ،توسعت
أدوار القيادة واملسؤوليات املنوطة بضباط الصف لتشمل ما أكثر
من مجرد قيادة الوحدات الصغيرة وليشغلوا مناصب على املستوى
اإلستراتيجي داخل القوات املسلحة .وتركز هذه اللبنة على نظرية
مبادئ القيادة وتطبيقها والتي متكن ضباط الصف من قيادة عمليات
عسكرية وتطوير القادة املرؤوسني .وفي هذه اللبنة ،سيقوم الطالب
بدراسة املواضيع واألمور التالية :أساليب القيادة ،والتحفيز ،وتطوير
اجملموعات ،وإدارة اإلجهاد ،والنظام واالنضباط ،وأمور أخرى .وتتيح هذه
األمور مجتمعة لضباط الصف البدء في تطوير أساليب قيادتهم
اخلاصة أثناء عملهم كقادة مباشرين داخل وحدتهم.
أهداف/نتائج التعلم
1)1إثبات الكفاءة القيادية لضباط الصف في املستوى التمهيدي.
2)2إبراز القدرات القيادية على صعيد الفرقة/الفصيل.
3)3تطبيق مفاهيم القيادة ومبادئها.
4)4وصف عمليات تطوير اجملموعات.
5)5احلفاظ على النظام واالنضباط داخل الفرقة أو الفصيل.
6)6شرح اإلجهاد وإدارته.
7)7تطبيق أساليب القيادة لتحسني األداء على مستوى الفرد
والوحدة.
املراجع/القراءات
اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كنداالطبعة الثانية.
كينجستون ،أونتاريو :معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 ،
دليل القيادة للقوات املسلحة السويسرية .الوحدة  ،5الفصل :2
"قيادة فريق".2012 ،
دليل القيادة ،في de KL, 07-06-2002. druk: Plantijn
Casparie Zwolle
دليل ضباط الصف HB 2-07/A
هارتوغ ،ديان نيكول .القيادة امللهمة.
�
Schoonhoven: P.L. and van Menteen J.J., 1997.
هورن ،بيرند ،وروبرت ووكر كتيب القيادة العسكرية كينجستون،
أونتاريو :دوندرن برس.2008 ،
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القيادة في القوات الكندية :األسس املفاهيمية .كينجستون،
أونتاريو :أكادميية الدفاع الكندية.2005 ،
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،
الهولندية .الهاي ،هولندا :وزارة الدفاع.2005 ،
�
عقيدة الدفاع
http://merln.ndu.edu/whitepapers/Netherlands-2005.pdf
أوكروس ،آالن .القيادة في السياق العسكري الكندي.تورونتو ،كندا:
الكندية.2010 ،
�
معهد القيادة التابع للقوات
_http://www.defence.gov.au/adc/dcos/cdle2012/CDLE_120329
OkrosA2010LeadershipintheCanadianMilitaryContext.pdf
معارك سالح البحرية األمريكية ،املنشور  ،11-6قيادة املارينز.
واشنطن العاصمة �،سالح البحرية.1995 ،
http://www.marines.mil/Portals/59/Publications/
MCWP%206-11%Leading%Marine.pdf
ملحوظة :يتم إدراج مراجع إضافية في بعض الوحدات .وإن لم يرد
أي مرجع في الوحدة ،ف ُتستخدم آنذاك املراجع املتاحة في قسم
وصف اللبنة لوضع دروس لتلك الوحدة.

الوحدة  2.1.1أساليب القيادة

الوحدة  2.1.2قيادة املرؤوسني

الوصف

الوصف

أدرك القادة العسكريون الف َّعالون أن القيادة اجليدة مطلب ضروري
لتحقيق األهداف والغايات املنشودة ،كما الحظوا أن املواقف اخملتلفة
تتطلب أساليب قيادة مختلفة .وفي هذه الوحدة ،سيتعلم ضباط
الصف في املستوى التمهيدي كيفية حتديد أساليب القيادة اخملتلفة
التي متكنهم من التكيف مع مختلف األوضاع والشخصيات والثقافات.

يخدم ضباط الصف في املستوى التمهيدي كقادة مباشرين للوحدات
الصغيرة .وبهذه الصفة ،يتوقع منهم فهم مبادئ القيادة الالزمة لقيادة
وتطوير املرؤوسني .ومن أجل حتقيق هذا الفهم ،يلزم أن يكونوا قادرين
على حتفيز املرؤوسني وتوجيههم وتزويدهم بالتعليمات مع استخدام
التعقيبات والتدريب لتحسني األداء .وفي هذه الوحدة ،سوف يدرس
ضباط الصف املهارات والصفات املطلوبة لقيادة املرؤوسني.

أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف أساليب القيادة اخملتلفة (مثل التوجيه واملشاركة
والتفويض).
2)2حتديد العوامل الظرفية التي يلزم مراعاتها عند اختيار
أسلوب القيادة املالئم ملوقف معني.
مسائل للدراسة
أ)أكيف ميكن لالختالفات الثقافية أن تؤثر على اختيار
أسلوب القيادة؟
ب)بكيف يتأثر أسلوب القيادة باإلجهاد؟
ج)جمناقشة كيف تؤثر قدرات املرؤوسني على اختيار أسلوب
القيادة.
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على الدراسة الذاتية واحملاضرات
والتمارين داخل الفصول الدراسية واملناقشات في مجموعات صغيرة
واملقاالت العلمية وكتابة اليوميات التأملية ودراسات احلالة.
املراجع/القراءات
املقر الرئيسي ،إدارة .املرجع العقائدي للجيش املنشور ،22-6
قيادة اجليش .واشنطن العاصمة  10سبتمبر http:// .2012
armypubs.army.mil/doctrine/DR_pubs/DR_a/pdf/
adrp6_22_new.pdf
القيادة في القوات الكندية :األسس املفاهيمية .كينجستون،
أونتاريو :أكادميية الدفاع الكندية.2005 ،
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،

أهداف/نتائج التعلم
1)1تعريف القيادة.
2)2وصف مبادئ القيادة.
3)3حتديد مهارات القيادة وصفاتها.
4)4حتديد مصادر قوة القيادة (اإللزام ،املرجعية ،املكافأة ،اخلبرة،
الشرعية).
مسائل للدراسة
أ)أكيف ميكن لضباط الصف في املستوى التمهيدي إرشاد عملية
صنع القرار لدى الضباط األحدث دون تقويض سلطاتهم؟
ب)بكيف تتصرف لتفصل نفسك عن املرؤوسني أثناء توليك
لدور قيادي؟
ج)جناقش كيف يستطيع القادة بناء املصداقية مع املرؤوسني
ومع نظرائهم والقادة األقدم.
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على الدراسة الذاتية واحملاضرات
والتمارين داخل الفصول الدراسية واملناقشات في مجموعات صغيرة
واملقاالت العلمية وكتابة اليوميات التأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات

بيالجنير جيه وبي ليو .تطوير اجليل التالي من القادة العسكريني:
التحديات والضرورات واإلستراتيجيات .كنجستون ،أونتاريو ،مطابع
أكادميية الدفاع الكندية.2011 .
املقر الرئيسي ،إدارة .املرجع العقائدي للجيش املنشور  ،22-6قيادة
اجليش .واشنطن العاصمة  10سبتمبر .2012
�
http://armypubs.army.mil/doctrine/DR_pubs/DR_a/
pdf/adrp6_22_new.pdf
السيه-روي ،دانييل ،وجانني كناكشتات كتيب التوجيه .كينجستون،
أونتاريو :معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2007 ،
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الوحدة  2.1.3تطوير اجملموعات
الوصف
يتولى ضباط الصف في املستوى التمهيدي املسؤولية عن إعداد
فرق متماسكة على مستوى الفرقة/الفصيل .وتتطلب قيادة
هذه الوحدات الصغيرة من ضباط الصف تطبيق مفاهيم تكوين
الفريق وتطوير اجملموعة .وفي هذه الوحدة ،يتعرف ضباط الصف
على اخلطوات األساسية لتكوين فرق صغيرة ومركزة ومتماسكة.
وسيتعلمون كيفية تعزيز العمل اجلماعي مستخدمني سلوكيات
القيادة الالزمة لدعم مختلف مراحل تطوير اجملموعات الصغيرة.
أهداف/نتائج التعلم
1)1تعريف فريق العمل.
2)2وصف عملية تطوير اجملموعة.
3)3حتديد سلوكيات القائد لكل مرحلة من مراحل عملية
تطوير اجملموعة.
4)4شرح كيف ميكن ألساليب القيادة اخملتلفة أن تؤثر على
عملية تطوير اجملموعة.
مسائل للدراسة
أ)أكيف ميكن أن تؤثر السمات الشخصية على تطوير اجملموعة؟
ب)بما هي أفعال القائد املفيدة في التعامل مع الشخصيات
الصعبة؟
ج)جناقش طرق لضمان املشاركة الفعالة من قبل كافة أعضاء
اجملموعة.
د)دكيف ميكنك احلفاظ على متاسك اجملموعة في املواقف
العصيبة؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على الدراسة الذاتية واحملاضرات
والتمارين داخل الفصول الدراسي واملناقشات في اجملموعات صغيرة
واملقاالت العلمية وكتابة اليوميات التأملية ودراسات احلالة.
املراجع/القراءات

بيالجنير جيه وبي ليو .تطوير اجليل التالي من القادة العسكريني:
التحديات والضرورات واإلستراتيجيات .كنجستون ،أونتاريو ،مطابع
أكادميية الدفاع الكندية.2011 ،
املقر الرئيسي ،إدارة .املرجع العقائدي للجيش املنشور  ،22-6قيادة
اجليش .واشنطن العاصمة  10سبتمبر .2012
�
http://armypubs.army.mil/doctrine/DR_pubs/DR_a/
pdf/adrp6_22_new.pdf
السيه-روي ،دانييل ،وجانني كناكشتات كتيب التوجيه .كينجستون،
أونتاريو :معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2007 ،
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دليل حتسني األداء .الطبعة اخلامسة .بوسطن ،ماريالند :الواليات
السواحل.2006 ،
�
املتحدة مركز تطوير القيادة التابع حلرس
http://www.uscg.mil/hq/cg095/cg09541/docs/5th%20
edition%20PIG.pdf
ستيغر آر .القيادة املركزة على البشر .هوبر فيرالغ.1991 ،

الوحدة  2.1.4النظام واالنضباط

املراجع/القراءات

الوصف

العمليات.
�
معايير االحتاد األوروبي للسلوك في
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/05/st08/
st08373-re03.en05.pdf

يُعتبر النظام واالنضباط املناسبان من العناصر الضرورية لفعالية
جميع املؤسسات العسكرية في حالتي السلم واحلرب ،وكذلك أثناء
أداء اخلدمة وخارجها .وتتمثل إحدى املسؤوليات الرئيسية لضباط
الصف في املستوى التمهيدي في تطبيق النظام واالنضباط واحملافظة
عليهما داخل فرقتهم/فصيلهم ويشمل ذلك امللبس والتصرفات
والسلوك العسكري .ويكون ضباط الصف في املستوى التمهيدي
مطالبني باكتساب معرفة وافية بالنظم أو اللوائح أو التوجيهات التي
حتكم عملية إدارة النظام واالنضباط العسكري في وحدتهم ،ويجب
عليهم فهم اآلثار املترتبة على هذه النظم وشرحها ملرؤوسيهم،
واتخاذ اإلجراءات التصحيحية عند الضرورة .ويحتاج ضباط الصف
كذلك في هذا املستوى إلى فهم متى يلزم رفع توصية إلى تسلسل
القيادة العامة باتخاذ إجراء تأديبي إضافي.

املقر الرئيسي ،إدارة ،الدليل امليداني  ،7-22.7دليل ضابط الصف
باجليش .واشنطن العاصمة.2002 :

أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف الغرض من النظام واالنضباط العسكريني.
2)2حتديد املنشورات أو األوامر أو اللوائح أو التوجيهات
املتعلقة بإدارة النظام واالنضباط في مؤسستك.
3)3حتديد طرق للحفاظ على النظام واالنضباط اجليدين.
4)4وصف عملية القضاء العسكري املستخدمة في التعامل
مع اخملالفات االنضباطية.
مسائل للدراسة
أ)أكيف يحدد ضباط الصف في املستوي التمهيدي األسباب
الكامنة وراء عدم االنضباط؟
ب)بناقش سبل منع املشكالت التأديبية.
ج)جما مدى أهمية اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح اخلروقات؟
د)دكيف يتم إرساء االتساق في تطبيق النظام واالنضباط
العسكريني؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على الدراسة الذاتية واحملاضرات
والتمارين داخل الفصول الدراسية واملناقشات في مجموعات صغيرة
واملقاالت العلمية وكتابة اليوميات التأملية ودراسات احلالة.
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الوحدة  2.1.5إدارة اإلجهاد

الوحدة  2.1.6رعاية األفراد

الوصف

الوصف

يتعرض أفراد املهنية العسكرية بالضرورة لقدر كبير من اإلجهاد،
السلبي واإليجابي على حد سواء .ويجب على ضباط الصف تعلم
مراقبة مستويات اإلجهاد لديهم ولدى مرؤوسيهم والتعامل معها،
عالوة على أنهم مطالبون بالتفريق بني اإلجهاد السلبي واإليجابي عن
طريق حتديد أعراض اإلجهاد وأسبابه .ومن األهمية لضباط الصف
في املستوى التمهيدي أن ي َ ُعوا كيفية إدارة املواقف العصيبة أثناء
سعيهم لتأدية الواجبات واملهام املوكلة إليهم .ويجب على ضباط
الصف في هذا املستوى أن ينقلوا إلى مرؤوسيهم أن هذا اإلجهاد ال
ميكن تفاديه في كثير من األحيان وأن يوصوا في الوقت نفسه بآليات
وإستراتيجيات التصدي له.

تُعنى رعاية األفراد بنوعية احلياة التي يحظى بها أفراد الوحدة العسكرية،
وهو ما يتضمن رعاية األفراد وأفراد عائالتهم املباشرين .ويجب على ضباط
الصف في املستوى التمهيدي أن يتعلموا العناية بالقوات التابعة لهم
ومراقبة الروح املعنوية لديهم وكذلك كيفية اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لتحسني رعاية األفراد ومعرفة متى يحتاجون إلى طلب املساعدة من
تسلسل القيادة .وستمكنهم املعرفة الوافية باملوارد املوضوعة حتت
تصرفهم من تخفيف اآلثار السلبية لتدني الروح املعنوية في الوحدة.

أهداف/نتائج التعلم
1)1تعريف اإلجهاد وإدارة اإلجهاد.
2)2حتديد أسباب اإلجهاد (الشخصية وغيرها).
3)3وصف أساليب إلدارة اإلجهاد.

أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف رعاية القوات.
2)2شرح مسؤوليات ضباط الصف جتاه الروح املعنوية
للمرؤوسني ورعايتهم.
3)3حتديد أسباب تدني الروح املعنوية.
4)4حتديد أساليب لتقييم الروح املعنوية والرعاية.

4)4شرح كيف يؤثر اإلجهاد على أداء األفراد واجملموعات.

5)5التعرف على مصادر الدعم التي تساعد في حتسني الروح
املعنوية والرعاية.

مسائل للدراسة

مسائل للدراسة

أ)أناقش طرق لتحديد اإلجهاد في النفس ولدى اآلخرين؟

أ)أكيف ومتى تنفصل عن األفراد أو العائالت (الثكل واالنتهاء
وانفصام الروابط)؟

ج)جكيف ميكنك إدارة اإلجهاد واالحتفاظ بفعاليتك كقائد؟

ب)بفي أي وقت تلتمس املشورة املهنية؟

د)دما مدى أهمية خبرات احملاربني القدامى التي يشاركونها
مع املرؤوسني عندما تكون معدالت اإلجهاد مرتفعة؟

ج)جإلى أي مدى تكون املتابعة مطلوبة؟
د)دكيف توازن بني احتياجات الفرد واحتياجات اجملموعة؟

منهجية/تقييم التعلم

ه)هما هو دور جمعيات احملاربني القدامى؟

قد تشتمل أساليب التدريس على مناقشات مع احملاربني القدامى
ودراسات ذاتية ومحاضرات ومتارين داخل الفصول الدراسية ومناقشات في
مجموعات صغيرة ومقاالت علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.

منهجية/تقييم التعلم

ب)بملاذا ميانع األشخاص في االعتراف مبستوى إجهادهم؟

املراجع/القراءات
املرونة :قائمة مراجع مختارة .مكتبة كلية احلرب التابعة للجيش
األمريكي .عنوان  URLالدائم:
�
http://www.carlisle.army.mil/library/bibliographies.htm
دليل القيادة للقوات املسلحة السويسرية�.الوحدتان  1و:5
"معرفة الذات وقيادة الفريق".2012 ،

قد تشتمل أساليب التدريس على الدراسات الذاتية واحملاضرات
والتمارين داخل الفصول الدراسية واملناقشات في مجموعات صغيرة
واملقاالت العلمية وكتابة اليوميات التأملية ودراسات احلالة.
املراجع/القراءات

املقر الرئيسي ،إدارة .الدليل امليداني  ،7-22.7دليل ضابط الصف
باجليش .واشنطن العاصمة.2002 .
جونز ،جي ،وأيه إم ساكس .السلوك التنظيمي :فهم احلياة في العمل
وإدارتها.الطبعة الثامنة تورنتو ،أونتاريو :برنتس هول.2011 ،
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،
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الوحدة  2.1.7التحفيز

الوحدة  2.1.8إدارة الذات

الوصف

الوصف

ميكن وصف التحفيز بأنه الباعث الذي يجعل األفراد العسكريني يشرعون
في أداء املهام ويستمرون فيها حتى إجنازها .ويُعد حتفيز املرؤوسني لتحقيق
النجاح في مواجهة الشدائد وعدم التيقن وشح املوارد أحد أهم التحديات
التي يواجهها ضباط الصف في املستوى التمهيدي .وستعمل هذه
الوحدة على استكشاف وسائل وأساليب حتفيز األفراد (إسداء املشورة
بشأن اخليارات الشخصية ،والتواصل الصادق واملناسب زمنياً ،والقدوة
الشخصية) إلجناز املهام على أفضل وجه ممكن.

يجب على ضباط الصف في املستوى التمهيدي ،وحتى يصبحوا قادة
ف َّعالني ،إظهار مستويات يحتذى بها من السلوك املهني .وللوفاء
بهذه املسؤولية ،يتعني عليهم ضبط سلوكياتهم أثناء اخلدمة
وخارجها وفي مجموعة متنوعة من البيئات .وتعمل مجموعة من
الطرق مثل التأمل الذاتي ،ومالحظة اللغة الشفهية وغير الشفهية
ألفراد الوحدة ،والدروس املستفادة ،وقبول النقد البناء على متكني
ضباط الصف في املستوى التمهيدي من تطوير مهاراتهم الشخصية
ومهارات التعامل مع األشخاص مع احلفاظ على صورتهم كقدوة
ملرؤوسيهم في الوقت ذاته.

أهداف/نتائج التعلم
1)1تعريف التحفيز.
2)2وصف األساليب التحفيزية.
3)3إثبات اإلملام باألساليب التحفيزية.
مسائل للدراسة
أ)أناقش كيف حتافظ على احلافز في املواقف الصعبة؟
ب)بكيف ميكن إبالغ األخبار في األوضاع املتأزمة؟

أهداف/نتائج التعلم
1)1تعريف إدارة الذات والتنظيم الذاتي.
2)2التعرف على أساليب لزيادة الوعي الذاتي.
3)3وصف احلواجز التي حتول دون قبول تعقيبات اآلخرين.
4)4حتديد أساليب لتحسني إدارة الذات.
مسائل للدراسة

ج)جكيفية التوفيق بني توقعات الفرقة/الفصيل والتوقعات
الفردية؟

أ)أما هو السلوك املالئم؟

منهجية/تقييم التعلم

ب)بكيف تؤثر القيم الثقافية على السلوك املقبول؟

قد تشتمل أساليب التدريس على الدراسة الذاتية واحملاضرات والتمارين
داخل الفصول الدراسية واملناقشات ولعب أدوار في مجموعات صغيرة
ومقاالت علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
دليل القيادة للقوات املسلحة السويسرية .الوحدة  ،5الفصل :2
"قيادة فريق".2012 ،

جونز ،جاري ،وآالن ساكس .السلوك التنظيمي :فهم احلياة في العمل
وإدارتها.الطبعة الثامنة تورنتو ،أونتاريو :برنتس هول.2001 ،

ج)جعندما تكون خارج اخلدمة ،هل ال تزال ملزما ً بأن تكون قدوة
لغيرك؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على دراسات ذاتية ومحاضرات ومناقشات
ومتارين داخل الفصل الدراسي ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات

بالنتشارد ،كني ،وسوزان فاولر ولورانس هوكينز .القيادة الذاتية ومدير
الدقيقة الواحدة .نيويورك :هاربر كولينز.2005 .
براينت ،أندرو ،وأنا لوسيا قازان  :القيادة الذاتية :كيف تصبح قائ ًدا أكثر
جنا ًحا وكفاءة وفعالية بادئا ً بنفسك .نيويورك :مكجراو هيل.2012 ،
دليل القيادة للقوات املسلحة السويسرية� .الوحدة  ،5الفصالن 1
و" :3معرفة الذات".2012 ،

جونز جاري ،وآالن ساكس .السلوك التنظيمي :فهم احلياة في العمل
وإدارتها.الطبعة الثامنة تورنتو ،أونتاريو :برنتس هول.2001 ،
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الوحدة  2.1.9التمكني
الوصف
يقتضي التمكني امتالك جميع أعضاء الوحدة املستوى الالزم من
السلطة لالضطالع بواجباتهم .وفي هذه الوحدة سيتعلم ضباط
الصف في املستوى التمهيدي كيفية ممارسة السلطة والنفوذ مبا
يتناسب مع رتبهم وخبراتهم ،وسيتعلمون كذلك كيفية يتصرفون
على نحو يضمن قبول جميع أفراد الفرقة/الفصيل لهم كقادة
يتمتعون بالسلطة ويتحملون املسؤولية.
أهداف/نتائج التعلم
1)1التعرف على أوجه االختالف بني السلطة واملساءلة
القانونية واملسؤولية في املؤسسة العسكرية.
2)2تعريف التمكني.
3)3وصف تفويض السلطة وعالقته باملساءلة واملسؤولية.
مسائل للدراسة
أ)أما هي بعض مخاطر التمكني في هذا املستوى؟
ب)بكيف ميكنك منع إساءة استخدام السلطة؟
ج)جما هي العوامل التي تؤثر على مقدار التمكني الذي تتيحه
للمرؤوسني؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على دراسات ذاتية ومحاضرات
ومناقشات ومتارين داخل الفصل الدراسي ومناقشات في مجموعات
صغيرة ومقاالت علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
دليل القيادة للقوات املسلحة السويسرية .الوحدة  ،5الفصالن 7
و" :10قيادة فريق".2012 ،

الوحدة  2.1.10قيادة التغيير
الوصف
قيادة التغيير هي عملية تقدمي أفكار وسياسات ومهام جديدة بقصد
تيسير حدوث التغيير واحلد من مقاومته داخل الوحدة .ويجب على
ضباط الصف في املستوى التمهيدي امتالك فهم أساسي لعملية
إدارة التغير وتعلم كيفية تبني التغيير وتشجيعه ومراقبته وتنفيذه،
كما يجب عليهم معرفة كيف ميكنهم نقل أسباب التغيير إلى
مرؤوسيهم واحلصول على دعمهم ،ومساعدتهم في اجتياز مراحل
تبني التغيير .وفي هذه الوحدة ،سوف يكتسب ضباط الصف
في املستوى التمهيدي املعرفة األساسية حول إدارة التغيير والتي
متكنهم من التعامل مع حتديات التغيير التنظيمي بينما يعملون
أيضا ً كعوامل تغيير داخل الوحدة.
أهداف/نتائج التعلم
1)1تعريف إدارة التغيير.
2)2وصف عملية إدارة التغيير.
3)3حتديد دور الفرقة/الفصيل في تطبيق التغيير.
مسائل للدراسة
أ)أكيف تؤكد على احلاجة إلى التغيير؟
ب)بكيف ميكنك تقبل التغيير الذي ال تتفق معه؟
ج)جكيف تشجع على التغيير؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على دراسات ذاتية ومحاضرات ولعب
دور ومتارين داخل الفصل الدراسي ومناقشات في مجموعات صغيرة
ومقاالت علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
دليل القيادة للقوات املسلحة السويسرية� .الوحدة  ،1الفصالن 1
و" :3معرفة الذات".2012 ،
كوتر ،جون ،وليونارد شليسنجر" .اختيار إستراتيجيات التغيير".
هارفارد بيزنس ريفيو .139-130 :)2008( 86.7/8
كوتر ،جون .قيادة التغيير .بوسطن :هارفارد بيزنس ريفيو برس.2012 .
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اللبنة  2.2األخالقيات
الوصف
توضح هذه اللبنة لضابط الصف في املستوى التمهيدي موضوع
األخالقيات ودورها في املهنية العسكرية ،وتركز على الدور الذي
تلعبه األخالق في عملية صنع القرار واملشكالت األخالقية الرئيسية
التي يواجهها كل فرد من أفراد اخلدمة ،كحقوق اإلنسان وإدارة
التنوع .وتساهم معرفة تقاليد املؤسسة العسكرية وعاداتها
ومبادئها املؤسسية في تطوير كل فرد من أفرادها .ويسعى القائد
ذو الشخصية إلى اكتشاف احلقيقة وحتديد ما هو حق والتحلي
بالشجاعة وااللتزام للتصرف وفقا ً لذلك.
أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف املبادئ األساسية لألخالقيات العسكرية.
2)2شرح أهمية مبادئ األخالقيات العسكرية.
3)3وصف تأثير األخالقيات في عملية صنع القرار.
4)4حتديد خطوات عملية صنع القرار األخالقي.
5)5شرح مفهوم حقوق اإلنسان وكيف يؤثر على العمليات
العسكرية.
6)6التعرف على أفعال التمييز فيما يتعلق بنوع اجلنس
واالنتماء العرقي والدين واألصل وامليول اجلنسانية ووجهات
النظر السياسية والثقافة.
املراجع/القراءات
"تطبيق طريقة صنع القرار األخالقي كقائد عام أو قائد أو موظف".
األخالقيات والقيم الشخصية واملهنية والعسكرية .مركز دعم
تدريب اجليش� )ATSC) ،12مايو .1999
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army/ethical_d-m.htm

بومان ،دي .األخالقيات العسكرية – ماذا بعد؟ مركز القيادة
الداخلي ،تقييم التعليم األخالقي في القوات املسلحة ،ورقة العمل
الثالثة� ،2008/كوبلنز .56-40 ،2009
http://www.militaryethics.ch/images/Militaerethik%20.pdf
اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .كينجستون ،أونتاريو:
معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 ،
األخالقيات في القوات الكندية :تبني اخليارات الصعبة .كينجستون،
أونتاريو  :معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2006 ،

"القانون الدولي اإلنساني  ".ICRC -اللجنة الدولية للصليب األحمر
  .ICRCال توجد صفحة محددة.http://www.icrc.org/eng/war-and-law/ihl-other-legalregmies/ihl-human-rights/index.jsp
اللجنة الدولية للصليب األحمر" .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان".
اإلنسان .غير محدد.
�
القانون الدولي اإلنساني وحقوق
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
Posteren.pdf
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،

ليغ ،آي ،وإتش بورن كتيب عن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ألفراد
القوات املسلحة .وارسو ،بولندا :مكتب منظمة األمن والتعاون في
أوروبا للمؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان.2008 ،
بيترز ،رالف "ثورة في األخالقيات العسكرية؟" معهد الدراسات
�
اإلستراتيجية ( | )SSIكلية احلرب التابعة للجيش األمريكي.
(صيف عام  :)1996ال توجد صفحة.
http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/
Articles/96summer/peters.htm
روبنسون ،بول "التدريب والتطوير األخالقي في املؤسسة العسكرية"
باراميترز (ربيع عام  :)2007ال توجد صفحة.

اجليش السويسري :األخالقيات العسكرية في القوات
املسلحة السويسرية ،الوثيقة  .92.010مت الوصول إليها في
http://kms2.isn.ethz.ch/serviceengine/ .01.09.2010
_Files/SSN/133535/ipublicationdocument
singledocument/3b563903-0e0d-4961-a48ac7ea82d2428a/de/Bericht_Militaerethik_2010.
pdf&sa=U&ei=FHmiT5HmDoqh4gTo2pG
JCQ&ved=0CBUQFjAA&usg=AFQjCNHPfqsyo35qBk33Fd4iAhdmwv5vw
سكوت ،رونالد ،االبن "صناعة القرار األخالقي :العالقة بني الغموض واملساءلة"
كرونيكلز أونالين جورنال .مجلة القوة اجلوية والفضائية 12 ،أبريل .2002
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/cc/scott.html
الرائد سيانغ ،ديريك تانغ كنج " - V24N3األخالقيات
املهنية العسكرية  -عقد اجلندي ".بوينتر .مجلة
القوات املسلحة السنغافورية 18 ،يوليو .2005
http://webcache.googleusercontent.com/
search؟q=cache:Q-3dIrgIkJkJ:www.mindef.gov.
sg/safti/pointer/back/journals/1998/vol24_3/3.
htm+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=us

سنايدر ،دون إم ،بول أوه ،وكيفن تونر .األخالقيات املهنية العسكرية
للجيش في عصر الصراع املستمر كاراليل ،بنسلفانيا :معهد الدراسات
اإلستراتيجية ،كلية احلرب التابعة للجيش األمريكي.2009 ،
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تانغ كنج سيانغ ،دي "األخالقيات املهنية العسكرية -عقد اجلندي"
مجلة القوات املسلحة السنغافورية .)1998( 24.3

تونر ،جيمس هيو األخالق حتت تهديد السالح :الفضائل الكاردينالية
واألخالقيات العسكرية واجملتمع األمريكي ليكسينغتون كنتاكي:
مطبعة جامعة كنتاكي.2000 ،
فيكرز ،جورج آر .حقوق اإلنسان والسلوك العسكري :تقرير تقدم
فورت بلفوار :مركز املعلومات التقنية الدفاعية.2000 ،
ووكر ،روبرت ويليام ،وبيرند هورن .كتيب القيادة العسكرية
كينجستون ،أونتاريو :مطبعة أكادميية الدفاع الكندية.2008 ،

الوحدة  2.2.1األخالقيات العسكرية
الوصف
إن املطالب االستثنائية للخدمة العسكرية متيزها عن جميع املهن
األخرى ،إذ يواجه القادة العسكريون ،وحتى القادة األحدث في بعض
األحيان ،قرارات صعبة في مواقف حافلة بالتحديات ومواقف تنطوي
على تهديدات للحياة .وينبغي أن يبدأ بناء األخالقيات من القاعدة
بدءا ً من مستوى اجملند ويستمر طوال املهنة العسكرية .ويجب على
ضباط الصف في املستوى التمهيدي أن يتمتعوا بالفطنة وأن يلتزموا
باملعايير األخالقية التي يسترشد بها املهنيون العسكريون .ويجب أن
ترتكز أفعالهم الشخصية وأفعال املرؤوسني إلى السلوك األخالقي
وذلك ملنع االنتهاكات التي تقوض من احترام العسكرية كمهنة ومن
فعاليتها كقوة قتالية.
أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف املبادئ األساسية لألخالقيات العسكرية.
2)2شرح أهمية األخالقيات للقوة القتالية احملترفة.
3)3حتديد األثر احملتمل خملالفة السلوك األخالقي.
مسائل للدراسة
أ)أعرض أمثلة للسلوكيات األخالقية املالئمة وغير املالئمة
واملقارنة بينها.
ب)بحتديد الصلة بني السلوك األخالقي والروح املعنوية للوحدة.
ج)جما هي العواقب املترتبة على التغاضي عن السلوك غير
األخالقي؟
د)دكيف ينبغي أن يكون رد القادة األحدث على األفعال غير
األخالقية لألفراد األقدم؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومتارين داخل قاعات
دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ولعب أدوار ومقاالت علمية
وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
(انظر القائمة في اللبنة )2.2.
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الوحدة  2.2.2صنع القرار األخالقي

الوحدة  2.2.3حقوق اإلنسان

الوصف

الوصف

يعتبر القادة الذين يتحلون بالثقة واحلسم حجر الزاوية في املؤسسة
العسكرية الفعالة .وسيتعرض ضباط الصف في املستوى التمهيدي
عادة ملعضالت أخالقية .وقد يُطلب منهم باعتبارهم قادة أحدث اتخاذ
خيارات صعبة ما بني القيم الشخصية والقيم التنظيمية ،وما بني
املعتقدات الشخصية وأهداف البعثة ،وما بني سالمة األفراد واخلطر
الكامن وراء القيام بإحدى العمليات العسكرية الضرورية ،ونحو ذلك
من األمور .وعلى الرغم من أن هذه املعضالت تعد مصادر إلجهاد
وضغط كبيرين ،إال أنها تعتبر جزءا ً أساسيا ً من اخلدمة العسكرية.
وفي هذه الوحدة ،سيتعلم ضباط الصف ما الذي يشكل معضلة
أخالقية وكيفية ميكن تقييم مسار العمل األمثل واملالئم أخالقيا ً.

أساسيا في الدول الدميقراطية
ميثل احترام حقوق اإلنسان جان ًبا
ً
الليبرالية احلديثة .ويحتاج ضباط الصف في املستوى التمهيدي
إلى فهم االلتزامات املنوطة بهم إزاء دعم حقوق اإلنسان وحمايتها
جن ًبا إلى جنب مع منع إساءة استخدام هذه احلقوق وانتهاكها في
بيئاتهم العملياتية مبا يتناسب مع قواعد االشتباك اخلاصة بهم.
وفي هذه الوحدة ،يتعرف ضباط الصف على مبادئ حقوق اإلنسان
وخصائصها األساسية احملددة ،إضافة إلى أنهم سيكتسبون بعض
الفهم لعواقب انتهاكات حقوق اإلنسان على مصالح األمن الوطني.
أهداف/نتائج التعلم

أهداف/نتائج التعلم

1)1شرح املفاهيم األساسية حلقوق اإلنسان.

1)1وصف تأثير األخالقيات في عملية صنع القرار.
2)2حتديد خطوات عملية صنع القرار األخالقي.
3)3وصف املعضلة األخالقية.
4)4تعريف السلوك األخالقي.
مسائل للدراسة
أ)أما هو القرار "األخالقي"؟
ب)بإعداد قائمة بالقيم الشخصية والتنظيمية ومقارنتها.
حتديد كيف ومتى ميكن أن يتعارضا
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومتارين داخل قاعات
دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ولعب أدوار ومقاالت علمية
وكتابة اليوميات التأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
(انظر القائمة في اللبنة )2.2.

11

2)2وصف أثر تعزيز حقوق اإلنسان واحترامها في بيئة عملياتية.
3)3رفع الوعي بحقوق اإلنسان داخل املنظمة.
مسائل للدراسة
أ)أأي من حقوق اإلنسان اخلاصة بالفرد تصبح مقيدة عندما
تصبح عضوا ً في خدمة؟
ب)بما هي قضايا حقوق اإلنسان التي تؤثر بشكل كبير على
أفراد القوات املسلحة؟
ج)جما هي األسس القانونية حلقوق اإلنسان داخل القوات املسلحة؟
د)دكيف تؤثر اعتبارات حقوق اإلنسان على األفراد العسكريني
واحملاربني اخلصوم والسكان املضيفني خالل العمليات العسكرية؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومتارين داخل قاعات
دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت علمية وكتابة
اليوميات التأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
(انظر القائمة في اللبنة )2.2.

11

تتصل هذه الوحدة بوحدة إدارة التنوع وينبغي دراستها بالتزامن معها (الوحدة  ،)2.2.4وبخاصة فيما يتعلق مبنع التمييز على أساس نوع اجلنس
أو العرق أو الدين وما إلى ذلك.
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الوحدة  2.2.4إدارة التنوع
الوصف
تتناول هذه الوحدة كيفية إدارة التنوع واالستفادة منه والذي بات من
السمات املميزة لالقتصاديات الصناعية املتقدمة على نحو متزايد.
ونظرًا ألنه يتحتم عليها جتنيد أفراد من مختلف شرائح اجملتمع ،يجب
على العسكرية احلديثة فهم كيفية تشجيع التنوع وإدارته .والتنوع
عبارة عن مزيج من الصفات واخلبرات والقدرات الفردية ويتشكل من
عدة عوامل من بينها خبرات احلياة الشخصية واخللفية الثقافية
والعرقية واحلالة االجتماعية واالقتصادية .ويتعني على ضباط الصف،
بصفتهم موجهني ومرشدين ،غرس فكرة ومفهوم التنوع كمصدر
من مصادر القوة في مرؤوسيهم بدال ً من النظر إليه كمسؤولية تقع
على كاهلهم ،فضال ً عن أن تسخير هذا التنوع بشكل سليم ميكن أن
يصبح من عنصر ُمضاعف للقوة .وفي هذه الوحدة سيتعلم ضباط
الصف كيفية اإلقرار بالتنوع وتعزيز قيام بيئة عمل خالية من التمييز.
أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح مفاهيم التنوع ومكوناته.
2)2وصف األثر الذي تعانيه املنظمة في حالة حدوث متييز.
3)3وصف العملية اخلاصة بالتعامل مع شكاوى التنوع.
مسائل للدراسة
أ)أكيف ميكن للقيادة تشكيل الثقافة التنظيمية فيما
يتعلق بالتنوع؟
ب)بكيف تستفيد القوات العسكرية احملترفة من التنوع؟
ج)جما هو التمييز وما هي الصور التي ميكن أن يأخذها داخل
كل من األعمال الفردية
البيئة العسكرية  -فك ِّر في ٍ
والثقافة املؤسسية؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومتارين داخل قاعات
دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ولعب أدوار ومقاالت علمية
وكتابة اليوميات التأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
(انظر القائمة في اللبنة )2.2.
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اللبنة  2.3القيادة والتحكم ()C2

الوحدة  2.3.1أساسيات القيادة والتحكم

الوصف

الوصف

أضحت القيادة والتحكم ،والتي كانت ذات يوم عملية بسيطة
إلعطاء األوامر وقبولها ،عملية معقدة تُظهر ممارسة تقليدية هرمية
للسلطة مع االستفادة في الوقت ذاته من خصائص املرونة وسرعة
االستجابة للسلطة الشبكية واملوزعة .وتبحث هذه اللبنة في
كيفية اجلمع بني هاتني اخلاصتني األساسيتني اخملتلفتني في نهج قيادة
املهمة .وطوال هذه اللبنة ،يتعرف ضباط الصف على لغة القيادة
العامة وكيفية استخدامها في تنظيم وتوجيه القوات والعمليات
وكذا تنسيقها إلجناز املهمة املعينة .وفي الوقت نفسه ،يتم حث
ضباط الصف على التفكير في كيفية تعلم الدروس وكيفية
توزيع املعرفة في جميع أنحاء املنظمة .وفي هذه اللبنة ،سيدرس
ضباط الصف أربع وحدات :أساسيات القيادة والتحكم ،ومدخل إلى
عملية التخطيط العملياتي ( ،)OPPومدخل إلى عمليات الدروس
املستفادة ،وعناصر إدارة املعلومات.

تعد ممارسة السلطة وتوجيه القوات املسلحة والوحدات املكونة لها
أكثر تعقي ًدا من مجرد إعطاء األوامر وطاعتها .وفي هذه الوحدة ،يطلع
ضباط الصف في املستوى التمهيدي على أساسيات القيادة والتحكم
كما يتعلمون كيفية إصدار األوامر ونشرها من خالل تسلسل القيادة.
وبعد إمتام هذه الوحدة ،سيتمكن الدارسون من اإلملام بلغة القيادة
والتحكم (كاملصطلحات والتعريفات) فضال ً عن تطبيق هذا املفهوم
بطريقة عملية على مستوى القطاع/الفصيل.

3)3فهم مبدأ غاية القائد.

أهداف/نتائج التعلم

مسائل للدراسة

1)1وصف مبادئ القيادة والتحكم (.)C2

مساو
أ)أما الذي مييز قائدا ً عاما ً مكلفا ً عن ضابط آخر أقدم
ٍ
له في الرتبة؟

2)2إظهار القدرة على ممارسة القيادة والتحكم على مستوى
الفرقة/الفصيل.
3)3وصف مبادئ وممارسات التخطيط العملياتي.
4)4إظهار دور امليسر في املراجعة التالية للعمل (.)AAR
5)5وصف مبادئ نظم االتصاالت وإدارة املعلومات.

أهداف/نتائج التعلم
1)1تعريف القيادة والتحكم.
2)2وصف تسلسل القيادة.

ب)بما هي نظم االتصاالت واملعلومات املستخدمة على
املستوى التكتيكي للقيادة؟
ج)جمتى يجب على القائد التكتيكي تعديل اخلطة للوفاء
بغاية القائد؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومتحدثني مدعوين
ومتارين داخل قاعات دراسية ومناقشات في مجموعة صغيرة ومقاالت
مرجعية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
 AAP-06مسرد املصطلحات والتعريفات اخلاص بالناتو.2012.
http://www.fas.org/irp/doddir/other/nato2008.pdf
 201( AJP-3 (Bعقيدة التحالف املشتركة إلدارة العمليات.2011
http://www.cicde.defense.gouv.fr/IMG/
pdf/20110316_np_otan_ajp-3b.pdf
 AJP-6عقيدة التحالف املشتركة لنظم املعلومات واالتصاالت.2011.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/
_uploads/attachment_data/file/200016/20110401-ajp6
cis_secured.pdf

روش ،رقيب أول قيادة (متقاعد) روبرت إس .دليل ضباط الصف الطبعة
التاسعة ميكانيكسبورغ ،بنسلفانيا :ستاكبول ،2010 ،صفحة .33-32
ينبغي أن يضطلع خبراء وطنيون بتقدمي التوجيهات الوطنية املعمول
بها بشأن مبادئ وإجراءات القيادة والتحكم.
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الوحدة  2.3.2صناعة القرار اإلستراتيجي

الوحدة  2.3.3مدخل إلى عملية التخطيط العملياتي

(ال تُدرس في هذا املستوى)

الوصف
تعد عملية التخطيط العملياتي ( )OPPمنهجية رسمية تطبق على
مدار تسلسل القيادة بد ًءا من املستوى اإلستراتيجي وصوال ً إلى املستوى
التكتيكي .وفي هذه الوحدة ،يتم تعريف ضباط الصف في املستوى
التمهيدي مبفاهيم التخطيط العملياتي واستخداماته وكيفية
مساهمة القادة األحدث في عملية التخطيط من خالل تقييم اخليارات
املتنوعة واملوازنة بني الفرص واخملاطر .وبعد إمتام هذه الوحدة ،سيتمكن
ضباط الصف من فهم كيف تشكل أعمالهم وقراراتهم جز ًءا من
مفهوم أوسع متصور ضمن عملية التخطيط العملياتي.
أهداف/نتائج التعلم:
1)1وصف املراحل اخملتلفة لعملية التخطيط العملياتي.
2)2وصف الدور املنوط بالقائد األحدث في عملية التخطيط
العملياتي.
3)3وصف السبل املمكنة لتقييم مسارات العمل (.)COA
مسائل للدراسة
أ)أكيف تؤثر القرارات اإلستراتيجية في التخطيط على
املستوى التكتيكي؟
ب)بكيف تؤثر االعتبارات التكتيكية في خطة العمليات؟
ج)جأي من مبادئ احلرب ينطبق على عملية التخطيط
العملياتي؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على الدراسة الذاتية واحملاضرات
والتمارين داخل الفصول الدراسية واملناقشات في مجموعات صغيرة
ودراسات احلالة.
املراجع/القراءات
املنشور املشترك للقوات الكندية� .)CFJP) 5.0
عملية التخطيط العملياتي للقوات الكندية�.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2010/
forces/D2-252-500-2008-eng.pdf

سيمون ،جي ،وإم دوزينيلي توجيهات التخطيط الشامل .مركز االنتشار
السريع للناتو� – اجمللة اإليطالية اإلصدار .)2009( 14
http://www.nato.int/nrdc-it/magazine/2009/0914/0914g.pdf
املنشور املشترك للواليات املتحدة األمريكية�  5.0.التخطيط
العملياتي املشترك� (.)2011
http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp5_0.pdf
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الوحدة  2.3.4مدخل إلى عملية الدروس املستفادة :املراجعات
التالية للعمل
الوصف

تدريب الوحدات وتطوير القادة للعمليات الشاملة الدليل امليداني
.2011 .7-0
http://usacac.army.mil/CAC2/Repository/FM70/
FM_7-0_Final(WEB).pdf

هاما في عملية الدروس املستفادة
متثل املراجعة التالية للعمل ركنًا ً
في املؤسسات العسكرية ،وهي تتمثل في تقييم فوري وغير رسمي
تقوم به الوحدة التي أكملت العمل أو املهمة .وفي هذه الوحدة،
يتعرف ضباط الصف في املستوى التمهيدي على مفهوم الدروس
املستفادة وعلى أهمية املراجعات التالية للعمل كجزء من عملية
الدروس املستفادة ،وكذا كيفية إدارة املراجعات التالية للعمل كأداة
غير ُحكمية لعقد مقارنة واضحة بني النتائج املرجوة واحملققة.
أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف عملية الدروس املستفادة واملراجعة التالية للعمل.
2)2شرح كيفية إدارة املراجعة التالية للعمل واألدوات التي
ميكن استخدامها في عملية املراجعة التالية للعمل.
3)3وصف طرق الستخدام نتائج املراجعة التالية للعمل في
حتسني األداء.
4)4توضيح املراجعات التالية للعمل على مستوى الفرقة/
الفصيل مبا يتضمن أساليب التبسيط والتلخيص
واستخالص املعلومات.
مسائل للدراسة
أ)أكيف يتم نقل الدروس املستفادة عبر املنظمة لتحسني األداء؟
ب)بإلى أي مدى ينبغي إبالغ نتائج املراجعة التالية للعمل
خارج الوحدة؟
ج)جكيف تختلف املراجعة التالية للعمل " "AARعن تقييم
ما بعد االنتهاء ""post-mortem؟
د)دما الفرق بني طرح سؤال "ماذا حدث عند...؟ وتوجيه سؤال
ملاذا لم...؟"
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومتحدثني مدعوين
ومناقشات موجهة ودراسات حالة ولعب أدوار ومهام جماعية وفردية.
املراجع/القراءات
دليل القائد للمراجعات التالية للعمل� ،سبتمبر 1993
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army/tc_25-20/
tc25-20.pdf
إنشاء برنامج للدروس املستفادة  .33-11مركز األسلحة املشتركة.
للجيش.2011.
�
كتيب مركز الدروس املستفادة
http://usacac.army.mil/cac2/call/docs/11-33/index.asp
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الوحدة  2.3.5إدارة املعلومات
الوصف
تعتمد احلروب احلديثة على جمع وتنظيم وتوزيع كميات كبيرة
من املعلومات .وفي هذه الوحدة يطلع ضابط الصف في املستوى
التمهيدي على املفاهيم األساسية إلدارة املعلومات .ويُتاح لضابط
الصف استعراض مجموعة من أدوات إدارة املعلومات بدءا ً من األوامر
املستدمية وحتى وسائل التواصل االجتماعي .وأخيرًا سيتعلم كيفية
تصفية املعلومات لتحديد املعلومات الالزمة للمرؤوسني والقادة
النظراء واألقدمني وكيفية التمييز بني املعلومات التي ينبغي إتاحتها
بسهولة وتلك التي يجب حمايتها.
أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف تقنيات وعمليات االتصاالت التي تؤثر في إدارة
املعلومات.
2)2شرح العوامل املستخدمة لتحديد من يحتاج إلى
املعلومات.
3)3حتديد العمليات واإلجراءات اخلاصة بإبالغ املعلومات احلرجة.
مسائل للدراسة
أ)أدراسة كيفية تأثير إدارة املعلومات على القيادة وإجناز املهمة.
ب)بما هي فوائد ومخاطر تصفية املعلومات التي تمُ رر من خالل
تسلسل القيادة؟
ج)جمناقشة كيفية تأثير االفتراضات على إدارة املعلومات.
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على دراسة ذاتية ومحاضرات ومناقشات
موجهة ومقاالت علمية ودراسات حالة ومهام جماعية وفردية.
املراجع/القراءات

براون ،جون سيلي ،وبول دوجويد ،احلياة االجتماعية للمعلومات
بوسطن ،ماساتشوسيتس :مطابع مدرسة هارفارد لألعمال.2002 ،
دافنبورت ،توماس إتش ،ولورانس بروساك ،املعرفة العملية :كيف
تدير املنظمات ما تعرفه ،بوسطن ،ماساتشوسيتس :مطابع مدرسة
هارفارد لألعمال.1998 ،
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االفتتاح الرسمي ألول دورة تدريبية عليا في أرمينيا.

الزيارة األولى لفريق برنامج تعليم وتعزيز الدفاع ( )DEEPإلى أوكرانيا بصحبة خبراء من التشيك وبولندا
وسولوفاكيا والواليات املتحدة والناتو.

الزيارة األولى لفريق برنامج تعليم وتعزيز الدفاع ( )DEEPإلى صربيا بصحبة خبراء من أستراليا والتشيك
ورومانيا والواليات املتحدة والناتو.
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املبحث  :2القيادة واألخالقيات ( .2املستوى املتوسط)
الهدف
يرتكز مبحث القيادة واألخالقيات على اخلبرة املكتسبة لتعزيز القاعدة
املعرفية لضباط الصف في املستوى املتوسط فيما يتعلق بنظرية
القيادة والقيم وتطوير شخصية أفراد املهنية العسكرية .وتشتمل
املوضوعات التي يتطرق إليها املبحث على القيادة واألخالقيات
العسكرية والقيادة والتحكم .وباكتساب املعرفة املرتبطة بهذه
املوضوعات ،يضمن ضباط الصف سيرهم وفقً ا لقيم وخصائص
القيادة املنتظرة من أفراد املهنية العسكرية.
الوصف
يعد مبحث القيادة واألخالقيات واح ًدا من البرامج التطويرية املترابطة
الثالثة ضمن املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني ()PME RC
لضباط الصف .ويركز هذا املبحث على تنمية شخصية ضباط
وخدما ألوطانهم،
الصف بوصفهم أفرادًا في املهنية العسكرية
ً
ويجب أن يتمتع ضباط الصف في املستوى املتوسط بالفهم اجليد
ملبادئ القيادة ،وأن يعكسوا القيم والفضائل املرتبطة بأفراد املهنية
العسكرية في اجملتمعات الدميقراطية .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب
عليهم أن يدركوا أن أفعالهم وتلك التي تصدر من مرؤوسيهم قد
يكون لها آثار إستراتيجية .ويُتوقع من ضباط الصف في هذا املستوي
اإلملام بالعناصر التالية واكتساب القدرة على القيام بها :العمل
بثقة وبشكل مستقل في بيئة غامضة وديناميكية وحساسة من
الناحية السياسية ،والتواصل مع املرؤوسني لقيادة الفيصل/السرية
عبر نطاق كامل من العمليات.
تشتمل بعض التعريفات الرئيسية الواردة في هذا املبحث على ما يلي:
القيادة  -عملية دائمة من التأثير على األشخاص مع العمل في
الوقت ذاته على إجناز املهمة وحتسني املنظمة.
الشخصية  -البعد الداخلي للفرد الذي يحدد سلوكه ويُشكل
قراراته وأفعاله ،ويؤلف طبيعة القائد.

الشجاعة األخالقية  -القدرة على التشبث بالقيم األساسية
عندما ينصرف الغالبية عنها.
القيادة والتحكم (يُشار إليها اختصارا ً بـ "" - )"C2ممارسة
السلطة والتوجيه من قبل قائد ُمخصص على قوات ُمعينة
وملحقة بغرض إجناز املهمة .وتُنفَّذ مهام القيادة والتحكم من خالل
ُ
تنسيق األفراد واملعدات ووسائل االتصال واملرافق واإلجراءات بواسطة
القائد ألغراض التخطيط والتوجيه والتنسيق والسيطرة على القوات
12
والعمليات بهدف إجناز املهمة".
أهداف/نتائج التعلم
1)1في سبيل حتقيق الهدف العام ،سيتعني على ضباط
الصف في املستوى املتوسط ما يلي:
•فهم نظرية القيادة وكيف ميكن نقلها بفعالية إلى
املرؤوسني والنظراء.
•شرح ضرورة تعليم األخالقيات وحتدياتها في بيئة/
وسط متعدد الثقافات.
•استخدام عملية الدروس املستفادة لتعزيز فعالية
العمليات واملهام.
2)2فور االنتهاء من هذا املبحث ،سيكون مبقدور كل ضابط من
ضباط الصف ما يلي:
•وصف كيفية استخدام نظرية القيادة بطريقة
عملية في املستوى املتوسط.
•شرح كيف يتسنى لضباط الصف في املستوى
املتوسط إظهار السلوك األخالقي وغرسه في
مرؤوسيهم ونظرائهم.
•فهم كيف ميكن لضباط الصف في املستوى املتوسط
رعاية القادة املرؤوسني وحتفيزهم على النجاح حتى في
مواجهة احملن وعدم التقني وشح املوارد.

القائد ذو الشخصية  -القائد الذي يتصرف بروح احلقيقة ،وينصر ما
هو حق ،ويتحلى بالشجاعة وااللتزام للتصرف وفقً ا لذلك.
األخالقيات  -املبادئ األخالقية التي حتكم الشخص أو املشتغلني
مبهنة معينة.
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12

قاموس املصطلحات العسكرية وما يرتبط بهاhttp://www.dtic.mil/doctrine/dod_dictionary/data/c/3226.html .

اللبنة  2.1القيادة العسكرية
الوصف
تعتمد فعالية ورعاية وحدات القوات املسلحة بشدة على القيادة
التي يوفرها ضباط الصف .فعلى مر الزمان واملكان اتسعت األدوار
واملسؤوليات القيادية لضباط الصف من قيادة وحدات صغيرة إلى
شغل مناصب على املستوى اإلستراتيجي داخل اجليش .ورغم أن
ضباط الصف سيستمرون في توفير القيادة املباشرة للوحدات
العسكرية ،إال أن هذه املرحلة من حياتهم املهنية ستشهد بدءهم
في تعلم جوهر القيادة في التنظيمات الكبرى .وتبحث هذه اللبنة
بتوسع في مبادئ القيادة وتضيف إليها اخلبرات واملعارف املكتسبة
في املستوى التمهيدي من هذا املنهج .وبشكل أكثر حتدي ًدا ،سيدرس
الطالب ،على سبيل املثال ال احلصر ،املوضوعات واملسائل التالية :
متاسك اجملموعة ،والتمكني ،والتحفيز والنظام واالنضباط ،وإدارة
اإلجهاد .إضافة إلى ذلك ،ستمكنهم هذه املوضوعات في املستوى
املتوسط من حتسني وتعزيز أسلوب القيادة الشخصية لديهم وفي
الوقت نفسه تعلم كيفية إدارة املنظمة بطريقة غير مباشرة وتقدمي
املشورة بشأن قيادة اآلخرين.

القيادة في القوات الكندية :األسس املفاهيمية .كينجستون،
أونتاريو :أكادميية الدفاع الكندية.2005 ،
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،
عقيدة الدفاع الهولندية� .الهاي ،هولندا :وزارة الدفاع.2005 ،
http://merln.ndu.edu/whitepapers/Netherlands-2005.pdf
أوكروس ،آالن .القيادة في السياق العسكري الكندي .تورونتو ،كندا
معهد قيادة القوات الكندية�.2010 ،
http://www.defence.gov.au/adc/dcos/cdle2012/
CDLE_120329_OkrosA2010Leadershipin
theCanadianMilitaryContext.pdf
معارك سالح البحرية األمريكية ،املنشور ،11-6قيادة القوات البحرية.
واشنطن العاصمة �،سالح البحرية.1995 ،
http://www.marines.mil/Portals/59/Publications/
MCWP%206-11%Leading%Marine.pdf

أهداف/نتائج التعلم
1)1إثبات القدرات القيادية على مستوى الفصيل/السرية.
2)2مواءمة املهارات القيادية مع مختلف سياقات القيادة
الفردية واملؤسسية.
3)3بناء متاسك اجملموعة وإنتاجية العمل.
4)4تطبيق املبادئ التوجيهية االنضباطية على مستوى
الفصيل/السرية.
5)5حتليل آثار القتال على مستويات اإلجهاد الفردي
والتنظيمي.
املراجع/القراءات
اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .الطبعة الثانية.
كينجستون ،أونتاريو :معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 ،
دليل القيادة للقوات املسلحة السويسرية .الوحدة  ،5الفصل :2
"قيادة فريق".2012 ،

في
دليل القيادة �
.de KL، 07-06-2002. druk: Plantijn Casparie Zwolle
كتيب ضباط الصف HB 2-07/A
هورن ،بيرند ،وروبرت ووكر .كتيب القيادة العسكرية كينجستون،
أونتاريو :دوندرن برس.2008 ،

75

الوحدة  2.1.1أساليب القيادة

الوحدة  2.1.2قيادة املرؤوسني

الوصف

الوصف

يشرع ضباط الصف في املستوى املتوسط في االنتقال من قيادة
املرؤوسني مباشرة إلى قيادة املنظمة بطريقة غير مباشرة من خالل
توجيه وإرشاد تصرفات القادة املرؤوسني .وستساعدهم خبراتهم
ومعارفهم املتراكمة عن مبادئ القيادة على تطوير مهارات قيادة
عمق ضباط الصف
سي ّ
املرؤوسني من القادة .وفي هذه الوحدة ُ
معارفهم بأساليب القيادة اخملتلفة وسيتعرفون على أفضل الطرق
لنقل هذه املعرفة للقادة املرؤوسني.

ينتقل ضباط الصف في املستوى املتوسط مباشرة من قيادة
املرؤوسني على مستوى الفرقة إلى تطبيق مبادئ القيادة بشكل غير
مباشر على مستوى الفيصل/السرية .ورغم أنهم ال يزالون يطبقون
مهارات القيادة املباشرة لإلشراف على القادة املرؤوسني ،إال أنهم
يتعرفون في هذه الوحدة على كيفية تطبيق مبادئ القيادة بشكل
غير مباشر على قيادة الوحدات العسكرية األكبر ،ويكتسبون بعض
الفهم حلدود سلطاتهم ويتعرفون على أهمية تفويض السلطة.
عمق ضباط الصف معارفهم بأساليب القيادة اخملتلفة
سي ّ
وأخيرًا ُ
وسيتعرفون على أفضل الطرق لنقل هذه املعرفة للقادة املرؤوسني.

1)1وصف نظرية القيادة الظرفية.

أهداف/نتائج التعلم

أهداف/نتائج التعلم
2)2الربط بني تقنيات التأثير وأساليب القيادة.
3)3تقييم أي من أساليب القيادة أكثر فعالية على مستوى
العمليات (األساليب املباشرة مقابل غير املباشرة).

2)2حتليل كيفية تطبيق مبادئ القيادة على القيادة غير املباشرة.
3)3وصف مبادئ القيادة على املستوى املؤسسي.

4)4حتديد كيفية تدريب القادة املرؤوسني على تطبيق أساليب
القيادة اخملتلفة.

4)4حتليل كيفية حتسني الروح املعنوية للمرؤوسني ورعايتهم.

مسائل للدراسة

مسائل للدراسة

أ)أناقش سبل حتديد نقاط القوة والضعف املتعلقة بالقيادة
لدى املرؤوسني؟

أ)أما هي حدود سلطاتي؟

ب)بكيف ميكنك االستفادة من نقاط القوة لدى القادة
املرؤوسني مع مساعدتهم في الوقت ذاته على التغلب
على نقاط الضعف لديهم؟
ج)جما أكثر أساليب القيادة فعالية للقيادة من خالل التأثير
()leading by influence؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ودراسات ذاتية ومتارين
داخل قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
يكي ،جورج" .القيادة الظرفية" مجلة ميالتري ريفيو ( 82يناير :)2002
.82-72
http://cgsc.contentdm.oclc.org/utils/getfile/collection/
p124201coll1/id/202/filename/203.pdf
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1)1التمييز بني القيادة (املؤسسية) املباشرة وغير املباشرة.

ب)بما هي السلطة التي ميكن تفويضها؟
ج)جدور مستشار الضباط  -قائدك أم صديقك؟
د)دكيف توجه عملية صنع القرار لدى الضباط دون تقويض
السلطات اخملولة لهم؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ودراسات ذاتية ومتارين
داخل قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
السيه-روي ،دانيال ،وجانني كناكشتات .كتيب التوجيه .كينجستون،
أونتاريو :معهد قيادة القوات الكندية.2007 ،

الوحدة  2.1.3تطوير اجملموعات

الوحدة  2.1.4النظام واالنضباط

الوصف

الوصف

اعتمادًا على املعارف واخلبرات السابقة ،يُكون ضابط الصف في
املستوى املتوسط مطالبني بتطوير متاسك اجملموعات املماثلة في
شكل فرق متوسطة احلجم .وسيتعرف ضباط الصف في هذه
الوحدة على سبل تقييم متاسك وأداء اجملموعات ،وكذلك تقنيات
حتسني أداؤها ،باإلضافة إلى ذلك سيكتسبون معارف إضافية
بديناميات تطوير اجملموعات والتي ستمكنهم من قيادة التطوير
املستمر للمجموعات وكذلك التأثير عليه.

هاما في احلياة
يشكل احلفاظ على النظام واالنضباط ركنا ً
العسكرية .وفي املستوى املتوسط ،يتعامل ضباط الصف مع احلاالت
االنضباطية والتي يتعذر على ضباط الصف األقل خبرة التعامل
معها ،وكذلك مسائل االنضباط التي تظهر لدى القادة املرؤوسني.
وفي هذه الوحدة سيقوم ضباط الصف بتحليل أسباب عدم
االنضباط ،والبحث عن سبل للتعامل مع اخلروقات األكثر تعقي ًدا،
واكتساب املزيد من املعرفة بشأن حدود السلطات اخملولة لهم بهدف
احلفاظ على النظام واالنضباط اجليد .إضافة إلى ذلك ،سيحتاج
ضباط الصف في هذه املستوى إلى معرفة كيفية العمل مع
الضباط ،نظرًا ألنهم سيعملون معهم عن كثب ،لتعزيز وتهيئة مناخ
يشجع على النظام واالنضباط اجليدين ،وحتديد اإلجراءات املتبعة في
التعامل مع اخملالفات االنضباطية.

أهداف/نتائج التعلم
1)1حتليل طرق لتعزيز متاسك اجملموعات.
2)2مقارنة طرق تقييم أداء اجملموعات لتحديد أوجه الشبه
واالختالف.

أهداف/نتائج التعلم

3)3حتديد العوامل املتعلقة بالتعامل بني األشخاص التي تؤثر
في تطوير اجملموعات.

1)1حتليل أسباب اخملالفات االنضباطية.

4)4تقييم جناح قادة اجملموعات التابعني.

2)2املقارنة بني طرق التعامل مع اخملالفات االنضباطية.

مسائل للدراسة

3)3تعيني حدود سلطة ضابط الصف في التعامل مع
اخملالفات االنضباطية.

أ)أكيف ميكن أن تؤثر الصفات الشخصية في تطوير اجملموعات؟
ب)بما اخلطوات التي تتخذها إذا لم تعمل اجملموعة بشكل مرض؟
ج)جكيف ميكنك ضمان املشاركة الفعالة من قبل أفراد اجملموعة
بالكامل؟
د)دكيف ميكنك تخفيف هذه التحديات؟
ه)هكيف ميكنك احلفاظ على متاسك اجملموعة في ظل الضغوط؟
و)وكيف يؤثر أسلوبك في القيادة على الفريق التابع لك؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ودراسات ذاتية ومتارين
داخل قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات

�
بناء فريق متماسك.
http://cc.army.mil/pubs/armymagazine/docs/2013/
CC_Army(Apr2013)_Cohesive_Team.pdf
دليل القيادة للقوات املسلحة السويسرية.الوحدة  ،5الفصول :6-3
"قيادة فريق".2012 ،

4)4وصف كيف ميكن توظيف العالقة بني ضباط الصف
والضباط في احلفاظ على النظام واالنضباط اجليدين.
مسائل للدراسة
أ)أكيف يساعد ضباط الصف في املستوى املتوسط ضباط
الصف املرؤوسني على ترسيخ السلطة الفعالة في فرض
النظام واالنضباط واحلفاظ عليهما؟
ب)بكيف يتسنى لضباط الصف في املستوى املتوسط توفير
الفرص لضباط الصف املرؤوسني الكتساب اخلبرة بشأن
إجراءات القضاء العسكري؟
ج)جكيف يحدد ضباط الصف في املستوى املتوسط املشكالت
األساسية لضعف االنضباط؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ودراسات ذاتية ومتارين
داخل قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
دليل القيادة للقوات املسلحة السويسرية.الوحدة  ،5الفصل :7
"قيادة فريق".2012 ،
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الوحدة  2.1.5إدارة اإلجهاد

املراجع/القراءات

الوصف

اإلجهاد :دليل للقادة األقدم .كاراليل ،بنسلفانيا :معهد
�
إدارة
األمريكي.2000 ،
�
بحوث اللياقة البدنية للجيش
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army/TG225stres-senior.pdf

سيواجه ضباط الصف في املستوى املتوسط غالبا ً مستويات أعلى من
اإلجهاد الشخصي بسبب اتساع نطاق السلطة ومجال املسؤوليات.
ولذلك ،سيكون عليهم ليس فقط مراقبة وإدارة مستويات اإلجهاد
لديهم ،بل ولدى القادة املرؤوسني والوحدة بأسرها كذلك .ومن األهمية
مبكان أن يتعرف ضباط الصف في املستوى املتوسط على العالمات
واألعراض املبكرة لإلجهاد والتي تظهر على أفراد الفصيل/السرية
التابعة لهم ،وأن يفهموا العوامل املرتبطة بعمليات االنتشار والتي
ميكن أن تزيد من وتيرة اإلجهاد (كالقتال واالنفصال األسري واحلنني
للوطن) .وفي هذه الوحدة ،سيستمر ضباط الصف في حتسني
معرفتهم بإدارة اإلجهاد من خالل التمييز بني الطرق اإليجابية والسلبية
إلدارة اإلجهاد التنظيمي وحتديد املصادر األخرى التي ميكن لقادة الوحدة
استخدامها في تخفيف آثار اإلجهاد على أداء الوحدة.
أهداف/نتائج التعلم
1)1حتليل العوامل التي تزيد اإلجهاد في عمليات االنتشار.
2)2التمييز بني الطرق اإليجابية والسلبية إلدارة اإلجهاد.
3)3مقارنة التقنيات التي ميكن للقادة استخدامها لتقليل
اإلجهاد في املؤسسة.
4)4وصف املنظمات واملصادر املتوفرة للمساعدة على إدارة اإلجهاد.
مسائل للدراسة
أ)أكيف تتعرف على إجهاد الذات واإلجهاد لدى اآلخرين؟
ب)بملاذا ميانع األشخاص في االعتراف مبستوى إجهادهم؟
ج)جكيف ميكنك إدارة اإلجهاد واالحتفاظ بفعاليتك كقائد؟
د)دكيف تغرس الثقة لدى مرؤوسيك مبا يشجعهم على الكشف
عن مستويات اإلجهاد الشخصية لديهم ولدى مرؤوسيهم؟
ه)هكيف ميكنك إدارة السرية دون املساس بالثقة؟
و)وما مدى أهمية مشاركة احملاربني القدامى خلبراتهم مع املرؤوسني؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على نقاشات مع احملاربني القدامى ودراسات
ذاتية ومحاضرات ومتارين داخل قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات
صغيرة ومقاالت علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
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الوحدة  2.1.6رعاية األفراد

الوحدة  2.1.7التحفيز

الوصف

الوصف

بانتقال ضباط الصف إلى املستوى املتوسط ،يتجهون إلى حتويل تركيزهم
من الرعاية الشخصية باألفراد إلى صحة ورعاية اجملموعات والتنظيمات
الكبرى .وعلى هذا النحو يحتاج ضباط الصف في هذه املستوى إلى ادارك
كيفية تأثير العوامل التنظيمية على رعاية الوحدة ككل ،كما يحتاجون
إلى معرفة كيفية دراسة املسائل املتعلقة بالروح املعنوية والرعاية
ودمجهما في التخطيط العسكري بهدف تعزيز جناح املهمة ،والسيما أثناء
عمليات االنتشار والعمليات العسكرية وإعادة االنتشار.

يتمتع ضباط الصف في املستوى املتوسط بخبرة كبيرة في حتفيز
املرؤوسني على مواجهة احملن وعدم التيقن وشح املوارد .ويجب على
ضباط الصف أن يكونوا مدركني لكيفية تأثير سياسات الوحدات
وإجراءاتها على الدوافع الفردية واملؤسسية ،كما يجب عليهم
االستمرار في تعميق فهمهم للتحفيز كي يصبحوا في مكانة
تسمح لهم بالتأثير على حتفيز القادة املرؤوسني ونظرائهم .وسيتعلم
ضباط الصف في هذه الوحدة كيف ميكن استخدام الفروق بني
التحفيز الداخلي واخلارجي للتأثير على أداء األفراد والوحدة ،كما
سيدرسون الطرق التي يستخدمها القادة في تقييم مستويات
التحفيز في الوحدة.

2)2حتديد املؤشرات التنظيمية التي قد حتتاج الروح املعنوية
والرعاية إلى حتسينها.

أهداف/نتائج التعلم

أهداف/نتائج التعلم
1)1حتليل كيفية تأثير الروح املعنوية والرعاية على األداء التنظيمي.

1)1املقارنة بني التحفيز الداخلي واخلارجي.

3)3شرح كيفية دمج دعم الروح املعنوية والرعاية في
التخطيط العسكري.

2)2حتليل أوجه االختالف بني حتفيز األفراد وحتفيز الفرق.

مسائل للدراسة

3)3حتديد طرق لتقييم مستوى التحفيز داخل الوحدة.

أ)أمتى وكيف تنفصل عن العالقات؟ (الثكل وانتهاء العالقة
وما إلى ذلك).

مسائل للدراسة

ب)بفي أي وقت تلتمس املشورة املهنية؟ اإلحاالت؟
ج)جكيف توازن بني احتياجات الفرد واحتياجات اجملموعة؟
د)دما اإلجراءات التي ميكن للقادة اتخاذها ملساعدة األفراد على
إعادة االندماج في األسرة واجملتمع بعد االنفصال بسبب
عمليات االنتشار؟
ه)هما هو دور جمعيات احملاربني القدامى؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على دراسات ذاتية ومحاضرات
ومناقشات مع احملاربني القدامى ومتارين داخل قاعات دراسية
ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت علمية وكتابة يوميات
تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات

املقر الرئيسي ،إدارة اجليش ،الدليل امليداني  ،7-22.7دليل ضابط
الصف باجليش .واشنطن العاصمة.2002 .

أ)أكيف حتافظ على التحفيز في الظروف الصعبة؟
ب)بكيف ميكن إبالغ األخبار في األوضاع املتأزمة؟
ج)جكيف ميكن التوفيق بني توقعات الوحدة وتوقعات األفراد؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ودراسات ذاتية ومتارين
داخل قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات

كالرك ،ريتشارد ،وفرد إستيس.حتويل البحوث إلى نتائج :دليل الختيار
حلول األداء الصحيحة.أتالنتا ،جورجيا :مطابع مركز األداء االقتصادي
."CEP"، 2008
أونيل ،هاري ،ومايكل دريلينجز .نظرية التحفيز والبحث .نيويورك:
روتليدج.1994 ،

جونز ،جي ،وأيه إم ساكس .السلوك التنظيمي :فهم احلياة في العمل
وإدارتها .الطبعة الثامنة تورنتو ،أونتاريو :برنتس هول.2011 ،
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،
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الوحدة  2.1.8إدارة الذات

الوحدة  2.1.9التمكني

الوصف

الوصف

يُعد ضباط الصف في املستوى املتوسط مبثابة أسوة للقادة املرؤوسني
ومهنيا يُحتذى به.
شخصيا
وأفراد الوحدة من خالل إظهارهم سلوكًا
ً
ً
واستنادًا إلى خبراتهم املتراكمة ،تساعد هذه الوحدة ضباط الصف على
اكتساب فهم أوسع لعوامل الوعي والالوعي التي تؤثر على التحفيز
والوعي والتنظيم الذاتيني.وتتيح املعرفة املتعمقة بهذه العوامل لضباط
الصف في املستوى املتوسط القدرة على حتسني إدارتهم لذواتهم
وللقادة املرؤوسني .وسيتعلم ضباط الصف في هذه الوحدة كذلك
كيفية االستفادة الفعالة من التعقيبات املقدمة من املرؤوسني وضباط
الصف النظراء والقدامى في حتقيق أهداف حتسني الذات.

يكون ضباط الصف في املستوى املتوسط ملما ً بالفعل مبتطلبات
تفويض ومتكني األفراد إلجناز املهام املعينة ،بيد أن نطاق التحكم
واملسؤوليات الواسع لضباط الصف في املستوى املتوسط يعني أنهم
بحاجة ملمارسة السلطة والقيادة فيما يتعلق بتنفيذ واجبات ومهام
أكثر تعقي ًدا .ويجب على ضباط الصف في املستوى املتوسط تعلم
كيفية متكني وتفويض القادة املرؤوسني لتحمل املزيد من املسؤوليات
والتخاذ املبادرة املناسبة ،من أجل إدارة نطاق التحكم اخلاص بهم والذي
يزداد اتساعا ً .وفي هذه الوحدة ،سيتعلم ضباط الصف في املستوى
املتوسط ويدرسون طرق متكني القادة املرؤوسني إلجناح املهمة ككل.

أهداف/نتائج التعلم

أهداف/نتائج التعلم

1)1تعريف الذكاء العاطفي.

1)1حتليل فوائد ومخاطر متكني األفراد والوحدات.

2)2وصف كيف يؤثر التحفيز والتنظيم الذاتي والعاطفة على
إدارة الذات.

2)2املقارنة بني التمكني وقيادة املهمة.

3)3وصف أسلوب التقييم  360درجة.

مسائل للدراسة

4)4حتليل األساليب املستخدمة في حتسني إدارة الذات لدى
املرؤوسني.

أ)أما هي بعض مخاطر التمكني في هذا املستوى؟

مسائل للدراسة

ب)بكيف ميكن منع إساءة استخدام السلطة؟

أ)أما هو السلوك املالئم؟
ب)بما هي املبادئ التوجيهية للسلوك؟

ج)جما هي معايير التمكني؟
منهجية/تقييم التعلم

ج)جكيف تؤثر القيم والتحيزات الثقافية على السلوك؟

قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ودراسات ذاتية ومتارين
داخل قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.

منهجية/تقييم التعلم

املراجع/القراءات

د)دعندما تكون خارج العمل ،هل تنتهي مسؤولياتك
الرسمية بنهاية العمل؟

قد تشتمل أساليب على الدراسة الذاتية واحملاضرات والتمارين داخل
الفصول الدراسية واملناقشات في مجموعات صغيرة ولعب أدوار
واملناقشات في مجموعات صغيرة واملقاالت العلمية وكتابة اليوميات
التأملية ودراسات احلالة.
املراجع/القراءات

براينت ،أندرو ،وأنا لوسيا قازان .القيادة الذاتية :كيف تصبح قائ ًدا أكثر
جنا ًحا وكفاءة وفعالية بادئا ً بنفسك .نيويورك :مكجراو هيل.2012 ،
جوملان ،دنيال الذكاء العاطفي ،ملاذا ميكن أن يكون أكثر أهمية من
حاصل الذكاء؟.نيويورك :بانتام.1995 .
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3)3حتديد تقنيات لتمكني القادة املرؤوسني.

كوجنر ،جاي" .القيادة :فن متكني اآلخرين" .أكادميية اإلدارة التنفيذية
 .24-17 :)1989( 3.1
كيركالند ،فارس" .أساليب القيادة القتالية :التمكني مقابل
�
التسلطية" .باراميترز .72-61 :)1990( 20.4
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA517842.

الوحدة  2.1.10قيادة التغيير
الوصف
حتميا في العديد
إن احلاجة إلى التحسني املستمر جتعل التغيير أمرًا
ً
من التنظيمات الكبرى .ففي املستوى التمهيدي ،يتحمل ضباط
الصف مسؤولية مساعدة األفراد على تبني التغيير والتكيف معه،
بينما في املستوى املتوسط ،يلعب ضباط الصف دورًا أوسع نطاقا ً في
إدارة التغيرات النظامية في الوحدة .وسيحلل ضباط الصف في هذه
الوحدة العوامل التي تسبب التغيير حتى يتسنى لهم تقدمي توصيات
إلى الرؤساء واملرؤوسني بشأن سبل تنفيذ التغيير بفعالية ،فضال ً
عن أنهم سيدرسون مراحل تبني التغيير حتى يتمكنوا من مساعدة
القادة املرؤوسني على أن يصبحوا من عوامل التغيير الفعالة بدال من
مقاومة التغيير في حد ذاته.
أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح العوامل املسببة للتغيير التنظيمي.
2)2حتليل أسباب فشل التغيير.
3)3وصف األساليب املستخدمة في إدارة مقاومة التغيير.
4)4حتديد مراحل االلتزام الفردي بالتغيير.
مسائل للدراسة
أ)أكيف تؤكد احلاجة إلى التغيير؟
ب)بكيف تتبني تغييرًا ال تتفق معه؟
ج)جكيف تشجع على التغيير؟
د)دكيف تتحكم في سرعة التغيير (تغييرات كثيرة للغاية
في آن واحد)؟
ه)هكيف تتعامل مع التعب املصاحب للتغيير؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ولعب أدوار ومتارين داخل
قاعات دراسية ومناقشات في مجموعة صغيرة ومقاالت علمية
وكتابة اليوميات التأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
كونر ،داريل .اإلدارة وفق سرعة التغيير .نيويورك :راندوم هاوس .2006 .
كوتر ،جون .قيادة التغيير .بوسطن :هارفارد بيزنس ريفيو برس.2012 .

كوتر ،جون" .قيادة التغيير :ملاذا تفشل جهود التغيير ".هارفارد بيزنس
ريفيو (يناير .11-1 :)2007
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اللبنة  2.2األخالقيات
الوصف
يسعى القائد ذو الشخصية إلى حتديد ما هو مالئم ثم يُظهر
الشجاعة األخالقية وااللتزام األخالقي بالعمل وفقً ا لذلك .وسيواجه
ضباط الصف في املستوى املتوسط مواقف تتصادم فيها القيم
والفضائل اخملتلفة .ويجب أال توجه املبادئ األخالقية استخدام القوة
أيضا ،حيث يتطلب تطبيق
فحسب ،بل وحل الصراع داخل املنظمة ً
هذه املبادئ قدرًا معينًا من احلزم واالنضباط الذاتي واحلكم السليم
والقدرة على العيش بأخالقيات احملارب مع اتباع مدونة قواعد السلوك
املهني في الوقت ذاته.
أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف طرق لتحديد سوء السلوك األخالقي والتعامل معه.
2)2وصف طرق للتشجيع على السلوك األخالقي.
3)3تعيني التحديات احملتملة التي تواجه صناعة القرارات
الفعالة واملرتكزة على األخالقيات في املنظمات العسكرية.
4)4وصف جوانب حقوق اإلنسان وأثرها على املنظمة/الوحدة
العسكرية.

ليغ ،آي ،وأتش بورن كتيب حول حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ألفراد
القوات املسلحة .وارسو ،بولندا :مكتب منظمة األمن والتعاون في
أوروبا للمؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان.2008 ،
بيترز ،رالف "ثورة في األخالقيات العسكرية؟" معهد الدراسات
اإلستراتيجية ( | )SSIكلية احلرب التابعة للجيش األمريكي( .صيف
عام  :)1996ال توجد صفحة محددة.
�
http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/Arti
cles/96summer/peters.htm
روبنسون ،بول "معايير التدريب والتطوير األخالقي في العسكرية"
باراميترز (ربيع عام  :)2007ال توجد صفحة محددة.

اجليش السويسري :األخالقيات العسكرية في اجليش السويسري ،الوثيقة
 .92.010صاحلة من .01.09.2010
http://kms2.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/SSN/133535/
ipublicationdocument_singledocument/3b563903_0e0d-4961-a48a-c7ea82d2428a/de/Bericht
Militaerethik_2010.pdf&sa=U&ei=FHmiT5HmDoqh
4gTo2pGJCQ&ved=0CBUQFjAA&usg=AFQjCNHPfqsyo35qBk33Fd4iAhdmwv5vw

5)5شرح كيف يؤثر التنوع وإدارته على العمليات.

سكوت ،رونالد ،االبن "صناعة القرار األخالقي :العالقة بني الغموض واملساءلة"
كرونيكلز أونالين جورنال� .مجلة القوة اجلوية والفضائية 12 ،أبريل .2002
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/cc/scott.ht

"تطبيق طريقة صناعة القرار األخالقي كقائد منظومة أو كقائد عام أو
عضو أركان".األخالقيات والقيم الشخصية واملهنية والعسكرية .مركز
دعم تدريب اجليش� ( )ATSCمايو .1999 ،12
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army/ethical_d-m.htm

سيانغ ،ديريك تانغ كنج " - V24N3األخالقيات املهنية العسكرية  -عقد
�
اجلندي ".بوينتر .مجلة القوات املسلحة السنغافورية 18 ،يوليو .2005
http://webcache.googleusercontent.com/
search؟q=cache:Q-3dIrgIkJkJ:www.mindef.gov.
sg/safti/pointer/back/journals/1998/vol24_3/3.
htm+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=us

املراجع/القراءات

باومان ،دي .األخالقيات العسكرية – ماذا بعد؟ مركز القيادة
الداخلي ،تقييم التعليم األخالقي في القوات املسلحة ،ورقة العمل
الثالثة ،2008/كوبلنز .56-40 ،2009
�
http://www.militaryethics.ch/images/Militaerethik%20.pdf
بشرف :املهنية العسكرية في كندا .كينجستون ،أونتاريو:
�
اخلدمة
معهد القيادة التابع للقوات الكندية2009 ،
األخالقيات في القوات الكندية :تبني اخليارات الصعبةكينجستون،
أونتاريو : .معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2006 ،
"القانون الدولي اإلنساني  ".ICRC -اللجنة الدولية للصليب األحمر -
 .ICRCال توجد صفحة محددة.
http://www.icrc.org/eng/war-and-law/ihl-other-legalregmies/ihl-human-rights/index.jsp
اللجنة الدولية للصليب األحمر" .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان".
القانون الدولي اإلنساني� .غير محدد.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Posteren
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القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،

سنايدر دون أم ،بول أوه ،وكيفن تونر .األخالقيات املهنية العسكرية
للجيش في عصر الصراع املستمر كاراليل ،بنسلفانيا :معهد الدراسات
اإلستراتيجية ،كلية احلرب التابعة للجيش األمريكي.2009 ،
تانغ كنج سيانغ ،دي "األخالقيات املهنية العسكرية -عقد اجلندي"
مجلة القوات املسلحة السنغافورية .)1998( 24.3

تونر ،جيمس هيو .األخالق حتت تهديد السالح :الفضائل الكاردينالية
واألخالقيات العسكرية واجملتمع األمريكي ليكسينغتون كنتاكي:
مطبعة جامعة كنتاكي.2000 ،
فيكرز ،جورج آر .حقوق اإلنسان والسلوك العسكري :تقرير تقدم فورت
بلفوار :مركز املعلومات التقنية الدفاعية2000 ،
ووكر ،روبرت ويليام ،وبيرند هورن .كتيب القيادة العسكرية كينجستون،
أونتاريو :مطبعة أكادميية الدفاع الكندية.2008 ،

الوحدة  2.2.1األخالقيات العسكرية

الوحدة  2.2.2صناعة القرار األخالقي

الوصف

الوصف

تبحث هذه الوحدة في األخالقيات في البيئة العسكرية العملياتية.
ويتعني تنشئة فهم لألخالقيات واخلصائص األخالقية كالواجب
والوالء والنزاهة والشجاعة والشرف منذ اللحظة ألولى اللتحاق الفرد
بالقوات املسلحة ،ويجب أن يتطبع كل فرد باألخالقيات العسكرية
والسلوك األخالقي في حياته اليومية ،حيث يعد ضباط الصف في
املستوى املتوسط مبثابة أسوة ملرؤوسيهم ونظرائهم ويتمتعون حتدي ًدا
بتأثير كبير على سلوك املرؤوسني .ومع اتساع نطاق املسؤوليات ،يجب
أن يكون ضباط الصف في املستوى املتوسط منتبهني ملسائل سوء
السلوك األخالقي وأن يكونوا ملمني مبجموعة من األدوات واالستجابات
للتعامل مع اخلروقات وفرض السلوك األخالقي القومي.

ترتكز هذه الوحدة على املعرفة واخلبرة املكتسبة في املستوى
التمهيدي مع التركيز في املستوى املتوسط على كيفية تأثير صناعة
القرار األخالقي على العمليات .وينطوي كل قرار على عملية موازنة
أو اختيار بني بدائل .ويجب على ضباط الصف في املستوى املتوسط
اتخاذ قرارات سليمة من الناحية األخالقية بشأن ضرورات املهمة،
ويكون ذلك غالبا ً في أوقات النزاع والصراع .ويجب أن يهدف كل قرار
إلى حتقيق الهدف املقصود مع مراعاة في الوقت نفسه العديد من
العوامل املتضاربة التي تشكل عملية صنع القرار وتؤثر فيها.
أهداف/نتائج التعلم

أهداف/نتائج التعلم

1)1وصف صناعة القرار األخالقي.

1)1وصف طرق لتحديد سوء السلوك األخالقي والتعامل معه.
2)2وصف طرق للتشجيع على السلوك األخالقي.
3)3تطبيق االستدالل األخالقي على املسائل واملعضالت التي
تواجه األفراد العسكريني داخل الوحدة.
مسائل للدراسة
أ)أما هي األنواع اخملتلفة لالستجابات املتوفرة لضباط الصف
عند التعامل مع السلوكيات غير األخالقية؟
ب)بما العوامل التي يجب أن تؤخذ بعني االعتبار عند حتديد
االستجابة املناسبة؟
ج)جكيف ميكن للقائد التوفيق بني القيم األخالقية والضرورات
العسكرية؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومتارين داخل قاعات
دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ولعب أدوار ومقاالت علمية
وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.

2)2مقارنة تأثير القرارات األخالقية والألخالقية على العمليات
العسكرية.
3)3تعيني التحديات احملتملة التي تواجه صناعة القرارات
الفعالة املرتكزة على األخالقيات في املنظمات العسكرية.
مسائل للدراسة
أ)أكيف تختلف التعاليم األخالقية من بلد آلخر؟ وما هي
اآلثار احملتملة على العمليات؟
ب)بما هي املعضالت األخالقية املمكنة/احملتملة في العمليات؟
ج)جكيف يتأثر السلوك األخالقي بهذه املعضالت؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومتارين داخل قاعات
دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ولعب أدوار ومقاالت علمية
وكتابة اليوميات التأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
(انظر القائمة في اللبنة )2.2

املراجع/القراءات
(انظر القائمة في اللبنة )2.2
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الوحدة  2.2.3حقوق اإلنسان

13

الوصف

الوصف

يُتوقع من ضباط الصف في املستوى املتوسط تعزيز حقوق اإلنسان
وحمايتها وكذا منع انتهاكها ضمن نطاق نفوذهم وحتدي ًدا داخل
منطقة العمليات خاصتهم ،وذلك اعتمادًا على املعرفة واخلبرة
املتراكمة .وعلى وجه اخلصوص ،يتحمل ضباط الصف مسؤولية أن
ينقلوا إلى من يعملون في كنفهم العلم بأن انتهاكات حقوق اإلنسان
ميكن أن تُسفر عن عواقب إستراتيجية وخيمة على املهمة واملهنة
التي يزاولونها والبلد الذي يخدمونه وأن يغرسوا فيهم احترامها.
فخلق جو من عدم التهاون إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان سيساعد
في التأكيد على استيعابها بشكل سليم.

تتناول هذه الوحدة كيفية إدارة التنوع داخل الوحدات العسكرية،
والذي بات من السمات املميزة لالقتصاديات الصناعية املتقدمة على
نحو متزايد .ويتعني على العسكرية احلديثة اكتساب فهم متعمق
لتحديات إدارة التنوع وكذلك مواءمته في مكان العمل لكونها
جتند أفرادا ً من مختلف شرائح اجملتمع .ويكون ضباط الصف في
املستوى املتوسط مطالبني غالبا ً بإدارة القيم واخلبرات ووجهات
النظر املتباينة ملرؤوسيهم ونظرائهم ،وميكن أن تكون هذه مسؤولية
مليئة بالتحديات .وبصفتهم قادة ،يتعني عليهم تشجيع املرؤوسني
والزمالء على النظر إلى التنوع باعتباره فائدة ومصدر قوة للجيش
وليس نقيصة أو نقطة ضعف .إضافة إلى ذلك يتعني عليهم توعية
نظرائهم ومرؤوسيهم وكذا إسداء النصح لهم بشأن عواقب
السلوك التمييزي.

أهداف/نتائج التعلم
1)1حتديد األسباب احملتملة النتهاكات حقوق اإلنسان
واإلجراءات الوقائية املناسبة.
2)2وصف جوانب حقوق اإلنسان وأثرها على املنظمة/الوحدة
العسكرية.
3)3وصف كيف تؤثر أوجه عدم املساواة املُدركة (كاجلنس
والعرق) في صناعة القرار.
مسائل للدراسة
أ)أما هي حقوق اإلنسان التي تؤثر على أفراد القوات املسلحة؟
ب)بكيف ميكن تعزيز قيم املساواة داخل املنظمات العسكرية
وفي مناطق العمليات؟
ج)جكيف ميكن التصرف عندما تواجه انتهاك أحد الرؤساء
حلقوق اإلنسان؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومتارين داخل قاعات
دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت علمية وكتابة
اليوميات التأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
(انظر القائمة في اللبنة )2.2
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الوحدة  2.2.4إدارة التنوع

13

أهداف/نتائج التعلم
1)1حتديد اجملاالت التي قد تنشأ فيها مشكالت ترتبط بالتنوع
داخل املنظمات.
2)2استخدام الطريقة املناسبة ملعاجلة املشكالت املرتبطة
بالتنوع.
3)3وصف إجراءات وقائية ملنع التمييز.
مسائل للدراسة
أ)أكيف ميكن للقادة حل الصراعات املرتبطة بالتنوع؟
ب)بهل تلعب املنظورات اجلنسانية املتباينة دورًا في إدارة التنوع؟
ج)جكيف ميكن للقائد االستفادة من التنوع في حتسني أداء
الوحدة؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومتارين داخل قاعات
دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ولعب أدوار ومقاالت علمية
وكتابة اليوميات التأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
(انظر القائمة في اللبنة )2.2

تتصل هذه الوحدة مع وحدة إدارة التنوع وينبغي دراستها بالتزامن معها (الوحدة  ،)2.2.4وبخاصة فيما يتعلق مبنع التمييز على أساس نوع
اجلنس أو العرق أو الدين وما إلى ذلك.

اللبنة  2.3القيادة والتحكم ()C2
الوصف
أضحت القيادة والتحكم ،والتي كانت ذات يوم عملية بسيطة
إلعطاء األوامر وقبولها ،عملية معقدة تُظهر ممارسة تقليدية
هرمية للسلطة مع االستفادة في الوقت ذاته من خصائص املرونة
وسرعة االستجابة للسلطة الشبكية واملوزعة .وتبحث هذه اللبنة
في كيفية اجلمع بني هاتني اخلاصتني األساسيتني اخملتلفتني في
نهج قيادة املهمة ،وفي الوقت نفسه ،يتم حث ضباط الصف على
التفكير في كيفية تعلم الدروس وكيفية توزيع املعرفة في جميع
أنحاء املنظمة .وفي هذه اللبنة ،سيدرس ضباط الصف خمس
وحدات :هياكل القيادة والتحكم (قيادة املهمة) ،وعملية صنع القرار
اإلستراتيجي؛ وعملية تخطيط العمليات؛ وعملية الدروس املستفادة
وإدارة املعلومات .وطوال هذه اللبنة ،سيتعرف ضباط الصف على
عالقات القيادة العامة في املستوى املتوسط وضمن فريق القيادة
العامة؛ مبا في ذلك مدى تعقيد القيادة والتحكم أثناء العمليات التي
تتضمن وجودا ً ملموسا ً للمشاركني غير العسكريني أو عندما تكون
القوات العسكرية حتت القيادة العامة املدنية في عمليات احلكمة
بأسرها/العمليات املشتركة بني الوكاالت.
أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح قيادة املهمة.
2)2وصف هياكل وعالقات القيادة والتحكم مبا في ذلك على
املستويني املشترك واملتحد.
3)3وصف مفهوم التخطيط اإلستراتيجي وصناعة القرار.
4)4وصف كيفية تكييف عملية التخطيط العملياتي
( )OPPللعمليات املشتركة واملتعددة اجلنسيات.

الوحدة  2.3.1هياكل القيادة والتحكم
�
(قيادة املهمة)
الوصف
متثل قيادة املهمة وصورها املتنوعة الفلسفة السائدة للقيادة العامة
في العديد من القوات املسلحة احلديثة .وفي هذه الوحدة يتعرف
ضابط الصف على معنى ومبادئ قيادة املهمة ،ويبحث كيف تساعد
السلطة الالمركزية لتنفيذ غاية القائد وخطته في متكني القادة
املرؤوسني من التكيف مبرونة مع الظروف املتغيرة .عالوة على ذلك،
سيدرس ضابط الصف كيف تعتمد قيادة املهمة على الذكاء واملبادرة
الفعلية وكذلك املهارات التكتيكية للقادة املرؤوسني مع وضع
توقعات عظيمة وأكثر تعقي ًدا عليهم.
أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح نهج قيادة املهمة.
2)2شرح كيف تلعب عملية القيادة والتحكم دورًا في قيادة
املهمة.
3)3شرح الدور املركزي لرؤية القائد العام وغايته.
مسائل للدراسة
أ)أناقش الفلسفات اخملتلفة للقيادة العامة (قيادة املهمة
مقابل القيادة احملدودة/التوجيهية).
ب)بهل توجد حدود لسلطة القائد املرؤوس في تعديل اخلطة،
وما هي؟
ج)جما هي األمور املتوقعة من القائد املرؤوس في قيادة املهمة؟

5)5مناقشة مبادئ عملية الدروس املستفادة.

منهجية/تقييم التعلم

6)6حتديد مبادئ نظم إدارة املعلومات واالتصاالت.

قد تشتمل أساليب التدريس على دراسات ذاتية ومحاضرات ومتحدثني
مدعوين ومتارين داخل قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة
ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
 AAP-06مسرد املصطلحات والتعريفات اخلاص بالناتو.2012.
http://www.fas.org/irp/doddir/other/nato2008.pdf 
( AJP-3 (Bعقيدة التحالف املشتركة إلدارة العمليات.2011.
http://www.cicde.defense.gouv.fr/IMG/
pdf/20110316_np_otan_ajp-3b.pdf
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 AJP-6عقيدة التحالف املشتركة لنظم املعلومات واالتصاالت.2011.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/
_uploads/attachment_data/file/200016/20110401-ajp6
cis_secured.pdf

األمريكي :الكتاب األبيض لقيادة املهمة
�
اجليش
http://www.jcs.mil/content/files/2012_04/042312114128_CJCS_Mission_Command
White_Paper_2012_a.pdf

الوحدة  2.3.2صناعة القرار اإلستراتيجي
الوصف
ميكن إرجاع أسس القرارات املتخذة على املستوى التكتيكي إلى اخلطة
الشاملة على املستوى اإلستراتيجي .وفي هذه الوحدة ،يطلع ضابط
الصف في املستوى املتوسط على مفهوم التخطيط اإلستراتيجي
وصناعة القرار ،كما يدرس كيف تعكس القيادة في املستوى التكتيكي
التوجيه اإلستراتيجي ،وباملقابل كيف ميكن للقرارات واإلجراءات املتخذة
على املستوى التكتيكي أن يكون لها تأثير بعيد املدى على مستوى
الوحدة وخارجها .وفور إمتام هذه الوحدة ،سيدرك ضباط الصف في
املستوى املتوسط إلى أي مدى يجب أن تتناسب القرارات املتخذة على
املستوى التكتيكي مع أهداف املهمة ككل ،إلى جانب كيفية عمل
القادة األحدث كحلقة وصل بني الرؤساء الذين يقدمون غاية القائد
واملرؤوسني الذين يجب عليهم تنفيذ املهمة.
أهداف/نتائج التعلم
1)1رسم اخلطوط العريضة لعملية صناعة القرار
اإلستراتيجي.
2)2وصف العالقات القائمة بني التخطيط اإلستراتيجي
والعملياتي والتكتيكي.
3)3شرح مفهوم اإلستراتيجية الوطنية.
مسائل للدراسة
أ)أما هو هيكل القيادة العامة على املستوى الوطني؟
ب)بما هو هيكل القيادة اخلاص بالناتو ،وكيف يختلف عن
الهيكل الوطني؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على دراسات ذاتية ومحاضرات
ومحاضرين مدعوين ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
 AAP-06مسرد املصطلحات والتعريفات اخلاص بالناتو.2012.
http://www.fas.org/irp/doddir/other/nato2008.pdf 
( )AJP-01Dعقيدة التحالف املشتركة.2010 .
https://www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/33694/AJP01D.pdf

ما بعد التحول :منوذج العمل اإلستراتيجي للمساعد األول البحري/
رئيس ضباط الصف  17 ،مكتب نشر وينيج ينيبيغ .القوات املسلحة
الكندية.2011 ،
كروالك ،سي ،سي .العريف اإلستراتيجي :القيادة في حرب الكتالت
الثالثة �مارينز ماجازين يناير .1999
_http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/usmc/strategic
corporal.htm 
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الوحدة  2.3.3عملية التخطيط العملياتي

الوحدة  2.3.4عملية الدروس املستفادة

الوصف

الوصف

تعد عملية التخطيط العملياتي ( )OPPعملية أساسية لتخطيط
العمليات العسكرية على املستويات اإلستراتيجية والعملياتية
والتكتيكية .وفي هذه الوحدة ،يعتمد ضابط الصف في املستوى
املتوسط على اخلبرة املكتسبة واملعرفة السابقة لتوسيع إدراكه ملفهوم
ومنهجية عملية التخطيط العملياتي .وسيدرس كيف ميكن لضباط
الصف املساهمة في عملية التخطيط العملياتي من خالل إعداد
مسارات العمل احملتملة وتقييمها كخيارات لرؤسائهم ومن ثم املساعدة
في تشكيل اخلطة .وأخيرًا سيبحث في كيفية تكييف عملية التخطيط
العملياتي لتتناسب مع العمليات املشتركة أو املتعددة اجلنسيات.

تعد الدروس املستفادة أداة حيوية ألي منظمة يتوجب عليها التكيف
مع الظروف املتغيرة .وفي هذه الوحدة ،يعتمد ضابط الصف في
املستوى املتوسط على اخلبرة املكتسبة واملعرفة السابقة لتوسيع
إدراكه ملفهوم وهيكل الدروس املستفادة ،ويبحث في العناصر
األساسية للدروس املستفادة :اجلمع والتصفية والتحليل واملشاركة
واألرشفة ،كما يعمل على تطوير قدراته لتيسير املراجعات التالية
للعمل للوحدات األكبر ،وعند اللزوم ،إصدار التقارير التالية للعمل
كمرحلة تالية لعملية الدروس املستفادة .وأخيرًا يتعلم ضابط الصف
كيفية مراقبة الدروس املستفادة الحتمالية دمجها في تدريب الوحدة.

أهداف/نتائج التعلم

أهداف/نتائج التعلم

1)1شرح تطبيق عملية التخطيط العملياتي على مستوى
العمليات.

1)1توضيح إجراء عملية املراجعة التالية للعمل وإعداد
التقرير التالي للعمل.

2)2وصف الدور املنوط بضابط الصف األقدم في عملية
التخطيط العملياتي.

2)2وصف العناصر األساسية لعملية الدروس املستفادة.

3)3وصف كيف تختلف عملية التخطيط العملياتي
املشتركة بني الوكاالت عن عملية التخطيط العملياتي
أحادية الوكالة.
مسائل للدراسة
أ)أما هي املدخالت احلرجة لعملية التخطيط العملياتي؟
ب)بكيف تضمن عملية التخطيط العملياتي الترابط بني
اجلوانب اإلستراتيجية والعملياتية والتكتيكية؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ونقاشات ومتارين داخل
قاعات دراسية ومناقشات في مجموعة صغيرة ومقاالت علمية
وكتابة اليوميات التأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
( AJP-3 (Bعقيدة التحالف املشتركة إلدارة العمليات.2011 .
http://www.cicde.defense.gouve.fr/IMG/
pdf/20110316_np_otan_ajp-36.pdf

املنشور املشترك للقوات الكندية  .)CFJP) 5.0عملية التخطيط
العملياتي للقوات الكندية�.
http://publications.gc.ca/collections/collection_2010/
forces/D2-252-500-2008-eng.pdf

3)3شرح كيف يوفر االستخدام الفعال للدروس املستفادة
إمكانية التكيف والتحسني املستمر.
مسائل للدراسة
أ)أكيف تؤثر تقنيات االتصاالت احلديثة في جمع الدروس
املستفادة ومشاركتها؟
ب)بمتى يكون من املالئم فصل املراجعات التالية للعمل
حسب الرتبة؟
ج)جما هي األدوات األخرى املتاحة ملساعدة قائد الوحدة في
جمع الدروس املستفادة؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومتحدثني مدعوين
ومناقشات موجهة ولعب أدوار وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة
ومهام جماعية وفردية.
املراجع/القراءات
إنشاء برنامج للدروس املستفادة  .33-11مركز األسلحة اخملتلطة.
للجيش.2011.
�
كتيب مركز الدروس املستفادة
http://usacac.army.mil/cac2/call/docs/11-33/index.asp
تدريب الوحدات وتطوير القادة للعمليات الشاملة� .)2011(.FM 7-0
_http://usacac.army.mil/CAC2/Repository/FM70/FM_7-0
Final(WEB).pdf

سيمون ،جي ،وإم دوزينيلي .)2009( .توجيهات التخطيط الشامل.
مركز االنتشار السريع للناتو� – اجمللة اإليطالية اإلصدار )2009( 14
http://www.nato.int/nrdc-it/magazine/2009/0914/0914g.pdf
املنشور املشترك للواليات املتحدة األمريكية  .5.0التخطيط العملياتي
املشترك� ()2011
http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp5_0.pdf
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الوحدة  2.3.5إدارة املعلومات
الوصف
بديهيا من األعمال
تشكل حيازة وتصفية املعلومات وكذا نشرها جز ًءا
ً
اليومية تقري ًبا ،وباألخص لضباط الصف .وفي هذه الوحدة ،يعتمد
ضابط الصف في املستوى املتوسط على اخلبرة املكتسبة واملعرفة
اهتماما أكبرًا
السابقة إلدراك أن إدارة املعلومات العسكرية تهتم
ً
باألشخاص عن التقنيات الداعمة ،إذ يتعلم ضابط الصف التمييز
بني عمليات إدارة املعلومات الرسمية وغير الرسمية وأهمية تطبيق
االنضباط على كليهما ،كما يتعلم التمييز بني املعلومات احلرجة
وغير احلرجة واملعلومات ذات الصلة باملوضوع وبعيدة الصلة عنه.
وأخيرًا يستكشف ضابط الصف االلتزامات واملسؤوليات املصاحبة
للمعلومات املستلمة واملنقولة
أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف األدوات املتاحة لضمان التدفق الثابت للمعلومات
ألعلى وأسفل في تسلسل القيادة.
2)2شرح الدور املنوط بضباط الصف في احلفاظ على الوصول
إلى املعلومات ذات الصلة والدقيقة والصاحلة لالستخدام.
مسائل للدراسة
أ)أهل املعلومات تنطوي على مسائل تتعلق بامللكية؟
ب)بهل املعلومات حساسة من حيث التوقيت أم قدمية؟
ج)جهل ميكن التحكم في وسائل التواصل االجتماعي أو إدارتها؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على دراسات ذاتية ومحاضرات ومتحدثني
مدعوين ومناقشات موجهة ودراسات حالة ومهام فردية.
املراجع/القراءات

براون ،جون سيلي ،وبول دوجويد .احلياة االجتماعية للمعلومات
بوسطن ،ماساتشوسيتس :مطابع مدرسة هارفارد لألعمال.2002 ،
دافنبورت ،توماس إتش ،ولورانس بروساك .املعرفة العملية :كيف
تدير املنظمات ما تعرفه ،بوسطن ،ماساتشوسيتس :مطابع مدرسة
هارفارد لألعمال.1998 ،

88

ندوة القادة األفغانني القدامى  -غداء عمل مع املنظمات غير احلكومية.2012 ،

القائد األعلى لقوات حلف الناتو لشؤون عملية التحول يخاطب الطالب املشاركني في الدورة الدولية لقادة
ضباط الصف األقدمني مبدينة لوسرن.2008 ،

مشاركو ندوة ضباط صف القدامى بدول البلطيق يزورون وحدة اجليش اإلستونية.
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املبحث  :2القيادة واألخالقيات ( .3املستوى املتقدم)
الهدف
يهدف مبحث القيادة واألخالقيات إلى تعريف ضباط الصف في املستوى
املتقدم من هذا املنهج بنظرية القيادة والقيم وتنمية الشخصية ضمن
املهنية العسكرية .وبنهاية هذا املبحث ،سيكون ضابط الصف في هذا
املستوى قادرًا على قيادة املرؤوسني وتطويرهم ،وتقدمي املشورة واإلرشاد
للضباط واملوظفني املدنيني على مستوى السرية/الكتيبة .وتشمل
املوضوعات التي يتناولها هذا املبحث القيادة العسكرية ،واألخالقيات،
والقيادة والتحكم .وباكتساب املعرفة املرتبطة بهذه املوضوعات،
يضمن ضباط الصف أنهم يسيرون وفق قيم وخصائص القيادة املنتظرة
من املنتمني إلى املهنية العسكرية.
الوصف
يعد مبحث القيادة واألخالقيات واحدا ً من ثالثة برامج تطويرية رئيسية
مترابطة ضمن املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني�
( )PME RCلضباط الصف .ويركز هذا املبحث على تطوير
شخصية ضباط الصف باعتبارهم جزءا ً من املهنية العسكرية
وخدما ً ألوطانهم .ويجب أن يكون ضابط في املستوى املتقدم مؤهال ً
لتحمل أعباء القيادة عبر النطاق الكامل للعمليات وأن يكون ملما ً
ومدركا ً بشكل كامل لآلثار اإلستراتيجية لألفعال الصادرة عنه وعن
القادة والوحدات التابعة له .وباإلضافة إلى ذلك ،يُتوقع من ضابط
لما باألشياء التالي ذكرها
الصف في هذا املستوى أن يكون ُم ً
وقادرًا على فعلها :العمل بثقة وبشكل مستقل في بيئة غامضة
وديناميكية وحساسة من الناحية السياسية ،والتواصل والعمل في
حتالفات وطنية ومتعددة اجلنسيات ،وقيادة التغيير ودعمه ،والروية في
اإلقدام على اخملاطر إلى جانب أمور أخرى.
تشتمل بعض التعريفات الرئيسية الواردة في هذا املبحث على ما يلي:
القيادة  -عملية دائمة من التأثير على األشخاص مع العمل في
الوقت ذاته على إجناز املهمة وحتسني املنظمة.
الشخصية  -البعد الداخلي للفرد الذي يحدد سلوكه ويُشكل
قراراته وأفعاله ،ويؤلف طبيعة القائد.

األخالقيات  -املبادئ األخالقية التي حتكم الشخص أو املشتغلني
مبهنة معينة.
الشجاعة األخالقية  -القدرة على التشبث بالقيم األساسية
عندما ينصرف الغالبية عنها.
أيضا "" - )"C2ممارسة السلطة
القيادة والسيطرة (يُطلق عليها ً
وملحقة بغرض
والتوجيه من قبل قائد ُمخصص على قوات ُمعينة ُ
إجناز املهمة .وتُنفَّذ مهام القيادة والسيطرة من خالل ترتيبات قوامها
أفراد ومعدات ووسائل اتصال ومرافق وإجراءات يتبعها القائد ألغراض
التخطيط والتوجيه والتنسيق والسيطرة على القوات والعمليات
14
بهدف إجناز املهمة".
أهداف/نتائج التعلم
1)1دعما للهدف العام ،سيتحتم على ضباط الصف في
املستوى املتقدم:
•اإلملام التام مببادئ وممارسات القيادة واألخالقيات
املعمول بها بالنسبة لألفراد والوحدات واملؤسسة؛
•نقل مبادئ وممارسات القيادة واألخالقيات إلى األقران
واملرؤوسني باستمرار؛
•العمل بثقة وكفاءة وفاعلية مع بيئة القيادة
والتحكم اخلاصة باملهنية العسكرية.
2)2وبإكمال هذا املبحث ،سيكون كل خريج قادرًا على:
عمليا في
• وصف كيفية عمل نظرية القيادة
ً
املستوى املتقدم؛
• شرح كيف ميكن لضباط الصف في املستوى
املتقدم التحلي بالسلوك األخالقي وغرس
أهمية ذلك للمهنية العسكرية في نفوس
مرؤوسيهم وأقرانهم؛
•فهم كيف ميكن لضباط الصف في املستوى
املتقدم رعاية وحتفيز القادة املرؤوسني على النجاح
حتى في مواجهة احملن وشح املوارد.

القائد ذو الشخصية  -القائد الذي يتصرف بروح احلقيقة ،وينصر ما
هو حق ،ويتحلى بالشجاعة وااللتزام للتصرف وفقً ا لذلك.
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14

قاموس املصطلحات العسكرية وما يرتبط بهاhttp://www.dtic.mil/doctrine/dod_dictionary/data/c/3226.html .

اللبنة  2.1القيادة

أساليب التعلم

الوصف

قد تشتمل أساليب التدريس على الدراسة الذاتية واحملاضرات
والتمارين داخل الفصول الدراسية واملناقشات في مجموعات صغيرة
واملقاالت علمية وكتابة يوميات التأملية ودراسات احلالة.

يوفر ضباط الصف في املستوى املتقدم من هذا املنهج القيادة
املباشرة للقادة املرؤوسني ويركزون ُّجل اهتمامهم على القيادة على
لزاما
املستويني التنظيمي واإلستراتيجي .ولهذا السبب ،يكون ً
عليهم أن يكونوا على دراية تامة بكيفية القيادة بطريقة غير مباشرة
عن طريق التأثير على اآلخرين في الوحدة ومتكينهم .إن هذه اللبنة
عمق املعرفة املتراكمة وممارسة القيادة املكتسبتني في املستوى
ت ُ ِّ
املتوسط وتبني عليهما .ويتطلب األمر من ضباط الصف في هذا
املستوى اكتساب فهما ً واضحا ً وسليما ً ملبادئ القيادة ويجب أن
يكونوا قادرين على حتليلها وتفسيرها وتطبيقها .إن ضباط الصف
في هذا املستوى يحققون القيادة السليمة من خالل برامج التطوير
املهني الشفافة واملالئمة.
وفي هذه اللبنة ،سيقوم الطالب بدراسة وتعلم كيفية تعزيز
التماسك بني مجموعة القادة األقدم ،وتعزيز رعاية األفراد ومتكينهم
في السياقات املتعددة اجلنسيات ،وقيادة التغيير في املنظمات الكبيرة
حسبما يقتضيه التكليف ودعم هذا التغيير وإدارته إلى جانب أمور
أخرى .إن حجم ونطاق املسؤولية والسلطة هو الذي يحدد ومييز ضابط
الصف في هذا املستوى من املنهج.
أهداف التعلم
1)1متييز صفات القيادة على مستوى السرية/الكتيبة/اللواء.
2)2تطبيق مبادئ القيادة التنظيمية واإلستراتيجية.
3)3فهم سلطات وصالحيات ومسؤوليات القادة األقدم.
4)4تقييم فعالية القيادة داخل منظمة كبيرة.
مسائل للدراسة
أ)أما هي أفضل السبل لتعزيز القيم الالزمة لضمان قيادة
فعالة على هذا املستوى؟

املراجع/القراءات
اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كنداالطبعة الثانية.
كينجستون ،أونتاريو :معهد القيادة التابع للقوات الكندية .2009 ،
دليل القيادة للقوات املسلحة السويسرية.الوحدة  ،5الفصل :2
"قيادة فريق".2012 ،
هورن ،بيرند ،وروبرت ووكر .كتيب القيادة العسكرية كينجستون،
أونتاريو :دوندرن برس.2008 ،
القيادة في القوات الكندية :األسس املفاهيمية .كينجستون،
أونتاريو :أكادميية الدفاع الكندية.2005 ،
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،
الهولندية .الهاي ،هولندا :وزارة الدفاع.2005 ،
�
عقيدة الدفاع
http://merln.ndu.edu/whitepapers/Netherlands-2005.pdf
أوكروس ،آالن .القيادة في السياق العسكري الكندي.تورونتو ،كندا:
معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2010 �،
http://www.defence.gov.au/adc/dcos/cdle2012/
CDLE_120329_OkrosA2010LeadershipintheCanadianMilitaryContext.pdf

معارك سالح البحرية األمريكية ،املنشور  ،11-6قيادة القوات
�
البحرية .واشنطن العاصمة ،سالح البحرية.1995 ،
http://www.marines.mil/Portals/59/Publications/
MCWP%206-11%Leading%Marine.pdf

ب)بكيف ميكن التعرف على عالمات اإلجهاد؟
ج)جما هي أفضل الطرق إلدارة الوقت؟
د)دكيف ومتى يتم التدخل في املسائل التأديبية؟
ه)هما هو أسلوب القيادة األكثر مالءمة للموقف؟
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الوحدة  2.1.1أساليب القيادة

الوحدة  2.1.2قيادة املرؤوسني

الوصف

الوصف

مع وصول ضباط الصف إلى املستوى املتقدم ،سيكونون قد طوروا
أساليب قيادة خاصة بهم .ومع ذلك ،سوف يبدءون بشكل متزايد في
مجابهة حاالت ومشكالت ُمعقدة تتعلق بالقيادة في البيئات متعددة
اجلنسيات نتيجة احتكاكهم في هذا املستوى بقادة عسكريني أقدم
وبإدارات حكومية ومبنظمات غير حكومية أخرى .وفي هذه الوحدة،
سيقوم ضباط الصف في املستوى املتقدم بدراسة كيف ميكن للثقافة
التنظيمية أن تؤثر على فعالية القيادة وأحيانا ً إعاقتها .وسيتيح الفهم
املتزايد لكيفية تأثير السياق على عملية القيادة لضباط الصف في هذا
املستوى أن يعمدوا إلى تكييف أساليب القيادة خاصتهم في احلاالت
التي تتسم بالتنوع الثقافي والتعقيد التنظيمي.

فهما
تتطلب القيادة على املستويني العملياتي واإلستراتيجي ً
لكيفية تطبيق مبادئ القيادة بشكل غير مباشر لتوجيه املنظمة.
وفي هذا املستوى من املنهج الدراسي ،يلعب ضباط الصف األقدم
في الوحدة دورًا حيويًا في مساعدة ضباط الصف اآلخرين والضباط
األحدث على صقل مهارات القيادة لديهم .وتركز هذه الوحدة على
تعميق املعرفة لدى ضباط الصف في املستوى املتقدم فيما يتعلق
مبفهوم القيادة وتطبيقه على املستوى التنظيمي للجيش .وباإلضافة
إلى ذلك ،فإن هذه الوحدة تبحث في الفرق بني القيادة على املستويني
التنظيمي واإلستراتيجي بحيث يتسنى لضباط الصف فهم
أدوارهم في كال املستويني بشكل أفضل.

أهداف/نتائج التعلم

أهداف/نتائج التعلم

1)1حتليل مدى تأثير العوامل الثقافية على استخدام أساليب
القيادة اخملتلفة.

1)1تقييم الفرق بني اإلدارة والقيادة.

2)2تقييم كيف تتغير أساليب القيادة عند القيادة على
الصعيدين العملياتي واإلستراتيجي.
3)3تقييم إمكانية تطبيق أساليب القيادة على العمليات
العسكرية املتعددة اجلنسيات.
مسائل للدراسة
أ)أكيف ميكن للثقافة أن تؤثر على فعالية أسلوب القيادة؟

3)3تقييم كيف ميكن استخدام برامج الشؤون املعنوية
والرعاية للحفاظ على املنظمة أو حتسينها.
مسائل للدراسة
أ)أكيف لضباط الصف في املستوى املتقدم أن يتفاعلوا مع
ضباط الصف في املستوى األدنى من املتوسط دومنا أي
إخالل بسالمة تسلسل القيادة؟

ب)بإلى أي مستوى يكون أسلوب القيادة متأصال ً لدى القائد؟

ب)بكيف ميكن لضباط الصف في املستوى املتقدم توجيه
عملية صنع القرار لدى الضباط دون تقويض سلطاتهم؟

د)دكيف تُقلل تأثير اإلجهاد على أسلوبك في القيادة؟

أساليب التعلم

منهجية/تقييم التعلم

قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومتارين داخل قاعات
دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت علمية وكتابة
اليوميات التأملية ودراسات حالة.

ج)جإلى أي مستوى يتأثر أسلوب القيادة باإلجهاد؟

قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ودراسات ذاتية ومتارين
داخل قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
بالنشارد ،كينيث ،وسبنسر جونسون .مدير الدقيقة الواحدة.
نيويورك :ويليام مورو أند كمباني.2003 ،

بالنشارد ،كينيث ،ومارك ميلر .القادة العظماء يكبرون :كيف تصبح
قائدا ً مدى احلياة .سان فرانسيسكو :بيريت كوهلر بابلشرز.2012 ،
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2)2حتليل مبادئ القيادة التنظيمية واإلستراتيجية.

املراجع/القراءات

برافمان ،أوري ،ورود بيكستروم .قنديل البحر والعنكبوت :القوة
اجلامحة للمنظمات التي بال قادة .نيويورك :بينجوين جروب.2006 ،
ماكوبي ،مايكل".فهم الفرق بني اإلدارة والقيادة ".ريسيرش
تكنولوجي ماجنمنت� .59-57 :)2000( 43.1
http://www.maccoby/Articles/UtDBMal.shtml90

الوحدة  2.1.3تطوير اجملموعات

الوحدة  2.1.4النظام واالنضباط

الوصف

الوصف

حاسما في الربط بني
يلعب ضباط الصف في املستوى املتقدم دورًا
ً
مهما في
الضباط وضباط الصف ،وبالتالي فهم يشكلون عامال ً ً
تعزيز وإمناء متاسك اجملموعة .وفي كثير من احلاالت ،يكون ضباط
الصف في هذا املستوى مطالبني بحل مشكالت ترتبط بديناميات
اجملموعة وأدائها والتي ال يسع القادة املرؤوسني التصدي لها .إذ
متكنهم خبراتهم الواسعة ومعرفتهم باألمور والعوامل التي تشكل
أداء الفريق وتؤثر عليه من تدريب وتوجيه القادة املرؤوسني نحو
إستراتيجيات فعالة لتشكيل الفرق وتعزيز اجملموعات املتماسكة.
وباإلضافة إلى ذلك ،قد يكون ضباط الصف في هذا املستوى مطالبني
بتيسير مجموعات عمل مكونة من قادة أقدم آخرين.

من املسؤوليات األساسية لضباط الصف في املستوى املتقدم تعزيز
النظام واالنضباط وتطبيقه واحملافظة عليه داخل وحداتهم واخلدمة،
مبا في ذلك امللبس والتصرفات والسلوك العسكري .ويتمتع ضباط
الصف في املستوى املتقدم مبعرفة متخصصة بال ُن ُظم أو اللوائح
أو التوجيهات التي حتكم عملية إدارة النظام واالنضباط العسكري
وسيكونون بحاجة إلى معرفة املزيد حول اجلوانب القانونية (املدنية
والعسكرية) التي تتعلق بالتعامل مع اخملالفات االنضباطية .وفي
أيضا على
هذه الوحدة ،سيتعرف ضباط الصف في املستوى املتقدم ً
كيفية تعاون السلطات العسكرية واملدنية فيما بينهما فيما يتعلق
بالوالية القضائية وإنفاذ القانون.

أهداف/نتائج التعلم

أهداف/نتائج التعلم

1)1حتليل العوامل التي تؤثر على أداء الفريق.

1)1وصف طرق تقييم جودة النظام واالنضباط داخل املنظمة.

2)2شرح طرق تعزيز التماسك بني الفرق.

2)2دراسة دور املستشار القانوني في دعم اإلجراءات االنضباطية.

3)3تطبيق أساليب تطوير اجملموعة على تشكيل الفرق من
القادة األقدم.

3)3حتليل كيفية تعاون السلطات القانونية العسكرية واحمللية.

مسائل للدراسة
أ)أما هي بعض التحديات املتعلقة بتطوير اجملموعات
املشتركة بني األجيال؟
ب)بما هي بعض األساليب املُتبعة في التخفيف من هذه
التحديات؟
ج)جكيف ميكن للعالقة بني ضابط الصف/الضابط أن تؤثر
على تطوير اجملموعة؟
د)دكيف ميكنك ضمان املشاركة الفعالة من قبل أفراد
اجملموعة بالكامل؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ودراسات ذاتية ومتارين
داخل قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
�
يوروبيان
كوماند .دليل تدريب فريق من القادة .شتوجتارت ،أملانيا:
(.EUCOM.(2009
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a512927.pdf

4)4وضع سياسات على مستوى الوحدة لتعزيز النظام
واالنضباط اجليد.
5)5حتليل املوضوعات املعاصرة (مثل االعتداء اجلنسي)
املتعلقة بالنظام واالنضباط العسكري.
مسائل للدراسة
أ)أكيف ميكن ضباط الصف في املستوى املتقدم مساعدة
ضباط الصف التابعني لهم في تأكيد سلطة فرض
النظام واالنضباط واحملافظة عليها؟
فرصا
ب)بكيف يوفر ضباط الصف في املستوى املتقدم ً
لضباط الصف التابعني الكتساب اخلبرة في إجراءات
القضاء العسكري؟
ج)جكيف يُحدد ضباط الصف في املستوى املتقدم األسباب
الكامنة وراء ضعف االنضباط؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ودراسات ذاتية ومتارين
داخل قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات

الجوي ،أندرو سي وبروس إس إسترلنج .مراجعة ومراجع مشروحة
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لألدبيات املتعلقة بأداء الفرق واجملموعات الصغيرة .اإلسكندرية،
فيرجينيا :معهد البحوث التابع للجيش األمريكي.1999 ،
�
http://handle.dtic.mil/100.2/ADA371864

الوحدة  2.1.5إدارة اإلجهاد
الوصف:
تنطوي عمليات نشر القوات والقتال عادة على مستويات بالغة
االرتفاع من اإلجهاد ألعضاء القوات املسلحة .لذا تظل املسؤولية
ُملقاة على عاتق ضباط الصف في املستوى املتقدم فيما يتعلق
مبساعدة مرؤوسيهم املباشرين في إدارة اإلجهاد .ومع ذلك فغال ًبا ما
يشارك ضباط الصف في مساعدة القادة اآلخرين في إنشاء برامج
للتعامل مع اإلجهاد على مستوى اجليش ملا يتمتعون به من خبرات
طويلة .وفي هذه الوحدة ،سيتعرف ضباط الصف على إجهاد ما بعد
الصدمة والسياسات الوطنية املتعلقة برعاية أفراد اجليش ممن يعانون
من مشكالت صحية ذات صلة باإلجهاد ،وستعينهم هذه املعرفة
اإلضافية حول إدارة اإلجهاد على تقدمي املشورة للقادة حول سبل
تخفيف وطأة اآلثار طويلة األمد لإلجهاد.
أهداف/نتائج التعلم
1)1تعريف إجهاد ما بعد الصدمة.
2)2وصف السياسات الوطنية بشأن إجهاد القتال.
3)3حتليل آثار إجهاد القتال على األداء الفردي والتنظيمي.
مسائل للدراسة
أ)أكيف ميكن لسوء إدارة اإلجهاد أن يُضعف األداء العملياتي
التنظيمي؟
ب)بكيف ميكنك تخفيف اإلجهاد التنظيمي من خالل حتديد
األسباب املباشرة وغير املباشرة لإلجهاد؟
ج)جكيف تتعرف على إجهاد الذات واإلجهاد لدى اآلخرين؟
د)دملاذا ميانع األشخاص في االعتراف مبستوى إجهادهم؟
ه)هكيف ميكنك إدارة اإلجهاد واالحتفاظ بفعاليتك كقائد؟
و)وكيف تغرس الثقة في مرؤوسيك مبا يشجعهم على
الكشف عن مستويات اإلجهاد لديهم ولدى مرؤوسيهم؟
ز)زكيف ميكنك إدارة السرية دون املساس بالثقة؟
ح)حما مدى أهمية مشاركة احملاربني القدامى خلبراتهم مع
املرؤوسني؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ودراسات ذاتية ومتارين
داخل قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
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املراجع/القراءات

الوحدة  2.1.6رعاية األفراد

كاسترو ،كارل أندرو ،إميي أدلر ،دينيس ماكجورك ،وجيفري توماس.
أفعال القائد لتعزيز مرونة اجلندي في القتال .سيلفر سبرينغز،
ماريالند :قسم الطب النفسي العسكري التابع ملعهد والتر ريد
للبحوث.2006 .
�
العسكري
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a472783.pdf

الوصف:

عاطفيا.
فيوري ،رامونا .تخفيف اضطراب ما بعد الصدمة :القادة األذكياء
ً
كاراليل باراكس �،بنسلفانيا :كلية احلرب التابعة للجيش األمريكي.2010 .
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a526234.pdf

يقصد بالرعاية بنوعية حياة وعمل أفراد الوحدة العسكرية .ولرعاية
األفراد آثار واسعة النطاق على أداء الوحدة واألداء التنظيمي .وتقع على
عاتق ضباط الصف في املستوى املتقدم املسؤولية عن كشف املشكالت
املتعلقة بتدني الروح املعنوية لدى مرؤوسيهم واتخاذ اإلجراءات
التصحيحية ملعاجلتها .ومتى أكمل ضباط الصف في املستوى املتقدم
املستوى املتوسط من التعليم ،لن يُطلب منهم أي تعليم رسمي آخر.
كل ،يُحبذ الصقل املستمر للمهارة واملعرفة؛ يرجى الرجوع إلى
وعلى ٍ
وحدات املستوى التمهيدي/املتوسط للمزيد من التوجيه.
أهداف/نتائج التعلم
(يرجى الرجوع إلى الوحدة  2.1.6للمستوى التمهيدي/املتوسط)
مسائل للدراسة
(يرجى الرجوع إلى الوحدة  2.1.6للمستوى التمهيدي/املتوسط)
منهجية/تقييم التعلم
(يرجى الرجوع إلى الوحدة  2.1.6للمستوى التمهيدي/املتوسط)
املراجع/القراءات
(يرجى الرجوع إلى الوحدة  2.1.6للمستوى التمهيدي/املتوسط)
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الوحدة  2.1.7التحفيز

الوحدة  2.1.8إدارة الذات

الوصف

الوصف

يتمتع ضباط الصف في املستوى املتقدم بخبرة واسعة في حتفيز
املرؤوسني لإلجادة في وجه احملن وعدم التيقن وشح املوارد .وعلى هذا
النحو ،يُطلب منهم تزويد القادة األقدم بتقييمات حول مستوى
الدافع الكلي للوحدة وتقدمي توصيات بشأن كيفية صياغة سياسات
الوحدة واخلطط العملياتية حتى يتسنى لهم اإلبقاء على التحفيز
في حيز الوجود .وتستكشف هذه الوحدة وسائل وأساليب حتفيز
األفراد سوا ًء أكانوا عسكريني أم مدنيني.

يُتوقع من ضباط الصف في املستوى املتقدم إظهار مستويات يُحتذى
بها من السلوك الشخصي واملهني .ولتحقيق هذا الهدف ،يتعني
عليهم ضبط سلوكياتهم أثناء اخلدمة وخارجها في بيئات مختلفة.
وسيعمل مزيج من األساليب مثل التأمل الذاتي ،ومالحظة اللغة
الشفهية وغير الشفهية ألفراد الوحدة ،والدروس املستفادة ،وقبول
النقد البناء على متكني ضباط الصف في املستوى املتقدم من تطوير
مهاراتهم الشخصية والتبادلية بني األشخاص ضاربني في ذلك
ملرؤوسيهم مثاال ً يُحتذى به .ومتى أكمل ضباط الصف في املستوى
املتقدم املستوى املتوسط من التعليم ،لن يُطلب منهم أي تعليم
كل ،يُحبذ الصقل املستمر للمهارة واملعرفة؛ يرجى
رسمي آخر .وعلى ٍ
الرجوع إلى وحدات املستوى التمهيدي/املتوسط للمزيد من التوجيه.

أهداف/نتائج التعلم
1)1حتليل عوامل البيئة العملياتية ذات التأثير على التحفيز.
2)2وصف كيف يؤثر التحفيز على التخطيط العملياتي.
3)3مقارنة أساليب حتفيز القادة املرؤوسني واملفاضلة بينها.
مسائل للدراسة

(يرجى الرجوع إلى الوحدة  2.1.8من املستوى التمهيدي/املتوسط)

أ)أكيف حتافظ على الدوافع خالل املواقف الصعبة؟

مسائل للدراسة

ب)بكيف ميكن إبالغ األخبار في األوضاع املتأزمة؟
ج)جكيفية التوفيق بني التوقعات املؤسسية والفردية؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ودراسات ذاتية ومتارين
داخل قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
(يرجى الرجوع إلى الوحدة  2.1.7للمستوى التمهيدي واملتوسط)
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أهداف التعلم

(يرجى الرجوع إلى الوحدة  2.1.8من املستوى التمهيدي/املتوسط)
منهجية/تقييم التعلم
(يرجى الرجوع إلى الوحدة  2.1.8من املستوى التمهيدي/املتوسط)
املراجع/القراءات
(يرجى الرجوع إلى الوحدة  2.1.8من املستوى التمهيدي واملتوسط)

الوحدة  2.1.9التمكني

الوحدة  2.1.10إدارة التغيير

الوصف

الوصف:

يتمتع ضباط الصف بنطاق عريض التحكم والسلطة يسمح لهم
بتمكني عدد أكبر من القادة املرؤوسني داخل الوحدة .إن املعارف
واخلبرات املتراكمة لديهم فيما يتعلق مبفهوم التمكني تعني عدم
حاجتهم ملزيد من التعليم الرسمي بهذا اخلصوص ،بيد أنه ينبغي
عليهم أن يستمروا في صقل مهاراتهم فيما يخص تفويض السلطة
ومتكني املرؤوسني.

غال ًبا ما يلعب ضباط الصف في املستوى املتقدم دورا ً هاما ً في الربط بني
رغبة القائد في إحداث التغيير والقادة املرؤوسني املسؤولني عن تنفيذ التغيير
التنظيمي .وبالتالي ،فهم بحاجة إلى فهم العالقة بني غاية القائد وأي
جهود للتغيير .إن اجلمع بني فهم ضباط الصف للمنظمة وغاية القائد من
التغيير يسمح لضباط الصف في هذا املستوى من املنهج الدراسي بتوقع
اخملاطر املرتبطة بجهود التغيير وتخفيف وطئتها .وفي هذه الوحدة ،سوف
يتعلم ضباط الصف كيفية ربط إدارة التغيير باإلستراتيجيات العسكرية
األوسع نطاقًا وحتديد الثغرات في جهود التغيير وسبل مساعدة القادة
املرؤوسني في تطبيق أساليب إدارة التغيير.

أهداف التعلم
(يرجى الرجوع إلى الوحدة  2.1.9من املستوى التمهيدي/املتوسط)
مسائل للدراسة
(يرجى الرجوع إلى الوحدة  2.1.9من املستوى التمهيدي/املتوسط)
منهجية/تقييم التعلم
(يرجى الرجوع إلى الوحدة  2.1.9من املستوى التمهيدي/املتوسط)
املراجع/القراءات
(يرجى الرجوع إلى الوحدة  2.1.9من املستوى التمهيدي/املتوسط)

أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح العالقة بني اإلستراتيجية وإدارة التغيير.
2)2توقع أوجه القصور في إدارة التغيير الذي قد يؤدي إلى
الفشل التنظيمي.
3)3حتديد املوارد الالزمة لتنفيذ التغيير التنظيمي.
4)4حتليل طرق متكني القادة املرؤوسني لتكون مبثابة عوامل للتغيير.
مسائل للدراسة
أ)أكيف تشدد على احلاجة إلى التغيير؟
ب)بكيف تتبني تغييرًا ال تتفق معه؟
ج)جكيف تشجع على التغيير؟
د)دمتى يتحتم عليك تأجيل التغيير (الكثير من التغيير في
آن واحد)؟
ه)هكيف تتعامل مع التعب املصاحب للتغيير؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ودراسات ذاتية ومتارين
داخل قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات

كالرك ،ريتشارد ،وفرد إستيس.حتويل البحوث إلى نتائج :دليل الختيار
حلول األداء الصحيحة.أتالنتا ،جورجيا :مطابع مركز األداء االقتصادي
."CEP"،2008
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نيل ،ديريك وتريفور تايلور" .الدوران حول الداميات :حتديات تقدمي تغيير
حتولي في وزارة الدفاع البريطانية ".إستراتيجك تشينج :)2006( 15
ّ
.22-15
سيركني ،هارولد ،بيري كينان ،وآالن جاكسون" .اجلانب الصعب من
إدارة التغيير هارفرد بيزنس ريفيو .118-109 :)2005( 83.10

تيشي ،نويل" .أساسيات إدارة التغيير اإلستراتيجي ".مجلة بيزنس
إستراتيجي .55-57 :)1983( 3.4

ورشة عمل فرق كتابة املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني اخلاص بضباط الصف في قارميش-
بارتنكيرشن (املساهمون من أرمينيا وأذربيجان وكندا وليتوانيا وجمهورية مولدوفا واحتاد الشراكة من أجل
السالم وسويسرا).
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اللبنة  2.2األخالقيات
الوصف
مهما في احملافظة على
يلعب ضباط الصف في املستوى املتقدم دورًا
ً
األخالقيات والسلوك األخالقي في املنظمات العسكرية املعاصرة.
ويرسي ضباط الصف في هذا املستوى  -إلى جانب القادة والضباط
 معايير َ أساسية في مجاالت عدة مبا فيها األخالق الشخصية،واملعاملة األخالقية لألفراد (مثل أفراد الوحدة واحملاربني األعداء وغير
احملاربني وغيرهم) ،والتصرف في املشكالت الناشئة عن السقطات
األخالقية ،إلى جانب أمور أخرى .إن هؤالء القادة يسعون جاهدين  -من
خالل جتاربهم وسلوكهم الشخصيني  -خللق مناخ تنظيمي أخالقي
عوضا عن
إلزاميا
حيث تشكل الشفافية والنزاهة واالستقامة روتينًا
ً
ً
أن تكون مجرد مبادئ اجتهادية.
أهداف/نتائج التعلم
1)1حتليل السلوكيات غير األخالقية وحتديد سبل العالج.
2)2مقارنة أساليب تعزيز السلوك األخالقي لتحديد أوجه
الشبه واالختالف.
3)3إمعان النظر في املبادئ األساسية لصنع القرار األخالقي.
4)4تطبيق املنطق األخالقي على املشكالت واملعضالت التي
تواجه القادة على املستوى العملياتي.
5)5شرح كيفية دمج اعتبارات حقوق اإلنسان في التخطيط
العملياتي
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومحاضرين زائرين ومتارين
داخل الفصل الدراسي ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
"تطبيق طريقة صناعة القرار األخالقي كقائد منظومة أو كقائد
عام أو عضو أركان".األخالقيات والقيم الشخصية واملهنية
 12 ،مايو .1999
والعسكرية .مركز دعم تدريب اجليش
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army/ethical_dm.htm

باومان ،دي .األخالقيات العسكرية – ماذا بعد؟ مركز القيادة
الداخلي ،تقييم التعليم األخالقي في القوات املسلحة ،ورقة العمل
الثالثة� ،2008/كوبلنز .56-40 ،2009
http://www.militaryethics.ch/images/Militaerethik%20.pdf
اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .كينجستون ،أونتاريو:
معهد القيادة التابع للقوات الكندية2009 ،

األخالقيات في القوات الكندية :تبني اخليارات الصعبة .كينجستون،،
أونتاريو :معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2006 ،
"القانون الدولي اإلنساني " .ICRC -اللجنة الدولية للصليب األحمر -
 .ICRCال توجد صفحة محددة.
http://ww.icrc.org/eng/war-and-law/ihl-other-legal-refimes/
ihl-human-right/index.jsp
اللجنة الدولية للصليب األحمر" .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان".
القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان� .غير محدد.
http://ohchr.org/Document/Publications/Posteren.pdf
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،

ليغ ،آي ،وأتش بورن .كتيب حول حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
ألفراد القوات املسلحة .وارسو ،بولندا  :مكتب منظمة األمن
والتعاون في أوروبا للمؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان .2008 ،
بيترز ،رالف "ثورة في األخالقيات العسكرية؟" معهد الدراسات
اإلستراتيجية� ( | )SSIكلية احلرب التابعة للجيش األمريكي.
صيف عام�  :)1996ال توجد صفحة محددة.
http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/
Articles/96summer/peters.htm
روبنسون ،بول" .معايير التدريب والتطوير األخالقي في العسكرية"
باراميترز (ربيع عام  :)2007ال توجد صفحة محددة.

اجليش السويسري :األخالقيات العسكرية في اجليش السويسري،
الوثيقة�  .92.010صاحلة من .01.09.2010
http://kms2.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/SSN/133535/
ipublicationdocument_singledocument/3b563903_0e0d-4961-a48a-c7ea82d2428a/de/Bericht
Militaerethik_2010.pdf&sa=U&ei=FHmiT5HmDoqh
4gTo2pGJCQ&ved=0CBUQFjAA&usg=AFQjCNHPfqsyo35qBk33Fd4iAhdmwv5vw
سكوت ،رونالد ،االبن "صناعة القرار األخالقي :العالقة بني الغموض واملساءلة"
كرونيكلز أونالين جورنال� .مجلة القوة اجلوية والفضائية 12 ،أبريل .2002
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/cc/scott.html
سيانغ ،ديريك تانغ كنج - V24N3" .األخالقيات املهنية العسكرية  -عقد
اجلندي ".بوينترمجلة القوات املسلحة السنغافورية 18 ،يوليو .2005
�
http://webcache.googleusercontent.com/
q=cache:Q-3dIrgIkJkJ:www.mindef.gov.؟search
sg/safti/pointer/back/journals/1998/vol24_3/3.
htm+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=us

سنايدر دون أم ،بول أوه ،وكيفن تونر .األخالقيات املهنية العسكرية
للجيش في عصر الصراع املستمر كاراليل ،بنسلفانيا :معهد الدراسات
اإلستراتيجية ،كلية احلرب التابعة للجيش األمريكي.2009 ،
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تانغ كنج سيانغ ،دي" .األخالقيات املهنية العسكرية -عقد اجلندي"
مجلة القوات املسلحة السنغافورية .)1998( 24.3

تونر ،جيمس هيو .األخالق حتت تهديد السالح :الفضائل الكاردينالية
واألخالقيات العسكرية واجملتمع األمريكي ليكسينغتون كنتاكي:
مطبعة جامعة كنتاكي.2000 ،
فيكرز ،جورج آر .حقوق اإلنسان والسلوك العسكري :تقرير تقدم فورت
بلفوار :مركز املعلومات التقنية الدفاعية2000 ،

ووكر ،روبرت ويليام ،وبيرند هورن .كتيب القيادة العسكرية
كينجستون ،أونتاريو :مطبعة أكادميية الدفاع الكندية.2008 ،

الوحدة  2.2.1األخالقيات العسكرية
الوصف
ينظر إلى ضباط الصف في املستوى املتقدم باعتبارهم أسوة ومعلمني
وقادة يعيشون وفق املعايير التنظيمية التي يسترشد بها جميع ضباط
الصف في الوحدة ويعملون سويًا على تعزيزها .فالقادة الذين يتحلون
بالسلوك األخالقي يؤثرون بقوة فيمن سواهم باملنظمة ويخلقون منا ًخا
يحث أفراد الوحدة على تبادل الثقة واالحترام فيما بينهم.
أهداف/نتائج التعلم
1)1حتليل السلوكيات غير األخالقية وحتديد سبل العالج.
2)2مقارنة أساليب تعزيز السلوك األخالقي لتحديد أوجه
الشبه واالختالف.
3)3تطبيق املنطق األخالقي على املشكالت واملعضالت التي
يتم مجابتها بشكل روتيني.
مسائل للدراسة
أ)أكيف يخلق القادة األقدم بيئة من الثقة واالحترام؟
ب)بكيف ميكن للسقطات األخالقية التي يرتكبها القادة
تقوض أخالقيات املنظمة؟
األقدم أن ِّ
ج)جهل الظروف اليائسة تبرر اتخاذ تدابير يائسة؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومحاضرين زائرين ومتارين
في قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ولعب أدوار
ومقاالت علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
(انظر القائمة في اللبنة )2.2
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الوحدة  2.2.2صناعة القرار األخالقي

الوحدة  2.2.3حقوق اإلنسان

الوصف

الوصف

تستند هذه الوحدة إلى املعارف واخلبرات املُكتسبة في املستوى
املتوسط .ويكون على ضباط الصف في املستوى املتقدم اتخاذ
قرارات وتوصيات أخالقية تسترشد بها الوحدات وميكن أن تنطوي
تلك القرارات أو التوصيات على عواقب على املنظمة التي يتبعونها.
لذا كان لزاما ً عليهم اكتساب فهم جوهري ملدى تأثير عملية صنع
القرار لديهم ،كما يجب عليهم ضمان أن األخالق تشكل األساس
الذي ترتكز عليه عملية صنع القرار خاصتهم والسيما عند تناول
القرارات التي ال حتظى بشعبية.

من ساحة املعركة إلى قاعة االجتماعات ،يكون القادة األقدم هم
القادرون على ضبط توجهات أفراد الوحدة ،وخاصة فيما يتعلق باحترام
كرامة اإلنسان .وبنا ًء على املعارف واخلبرات املكتسبة في املستوى
املتوسط ،فإن ضباط الصف في املستوى املتقدم يقدمون املساعدات
والدعم للضباط والقادة في وضع معايير ملنع االنتهاكات في حق األفراد
أو إساءة معاملتهم داخل الوحدة وعبر النطاق الكامل للعمليات.

أهداف/نتائج التعلم
1)1إمعان النظر في املبادئ األساسية لصنع القرار األخالقي.
2)2تطبيق املنطق األخالقي على املشكالت واملعضالت التي
تواجه القادة على املستوى العملياتي.
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أهداف/نتائج التعلم
1)1حتليل تأثير العمليات العسكرية على حقوق اإلنسان داخل
منطقة العمليات.
2)2شرح كيفية دمج اعتبارات حقوق اإلنسان في التخطيط
العملياتي.

3)3تطبيق املبادئ األخالقية على العمليات العسكرية املعاصرة.

3)3وضع خطط لتعزيز احترام حقوق اإلنسان للشعوب
األصلية في منطقة العمليات.

مسائل للدراسة

مسائل للدراسة

أ)أأي دور تلعبه الثقافة التنظيمية في تشكيل عملية صنع
القرار األخالقي؟

أ)أما هي حقوق اإلنسان التي تؤثر على أفراد القوات املسلحة؟

ب)بكيف يستجيب القادة عندما يؤدي قرار أخالقي  -حسن
النية  -إلى نتائج سلبية؟
ج)جما هي املعضالت األخالقية املُمكنة/املحُتملة في العمليات؟
وما هي آثارها احملتملة على العمليات؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومحاضرين زائرين ومتارين
في قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ولعب أدوار
ومقاالت علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
(انظر القائمة في اللبنة )2.2

ب)بما هي األسس القانونية حلقوق اإلنسان داخل القوات املسلحة؟
ج)جكيف تؤثر حقوق اإلنسان املتعلقة بأفراد اجليش واحملاربني األعداء
والسكان املضيفني وغيرهم على العمليات العسكرية؟
د)دما هي اخلطوات التي ميكن لضابط الصف األقدم اتخاذها
لتعزيز احترام حقوق اإلنسان داخل وحداتهم؟
ه)هما هي مسؤوليات القائد في املستوى املتقدم فيما يتعلق
بانتهاكات حقوق اإلنسان؟
و)وما الذي يتحتم على ضباط الصف األقدم فعله حيال أي
انتهاك حلقوق اإلنسان من قبل شخص يفوقه رتبة أو أحد
أقرانه أو مرؤوس تابع له؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومحاضرين زائرين ومتارين
داخل الفصل الدراسي ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع والقراءات
(انظر القائمة في اللبنة )2.2

15

تتصل هذه الوحدة بوحدة إدارة التنوع وينبغي دراستها بالتزامن معها (الوحدة  ،)2.2.4وبخاصة فيما يتعلق مبنع التمييز على أساس نوع اجلنس
أو العرق أو الدين وما إلى ذلك.
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الوحدة  2.2.4إدارة التنوع
كافيا.
ال يُدرس املوضوع في هذا املستوى إذ يكون محتوى املستوى املتوسط ً

ورشة عمل فرق كتابة املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني اخلاص بضباط الصف في مدينة لوسرن
(املساهمان من أذربيجان وجورجيا).

اجللسة العامة اخلتامية حول املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني اخلاص بضباط الصف في مدينة
براغ وفيها مساهمون من أرمينيا وأذربيجان وجمهورية مولدوفا.
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اللبنة  2.3القيادة والتحكم ()C2

الوحدة  2.3.1رؤية القائد وغايته

الوصف

الوصف

أضحت القيادة والتحكم ،والتي كانت ذات يوم عملية بسيطة
إلعطاء األوامر وقبولها ،عملية معقدة تُظهر ممارسة تقليدية
هرمية للسلطة مع االستفادة في الوقت ذاته من خصائص املرونة
وسرعة االستجابة للسلطة الشبكية واملوزعة .ونقوم في هذه
اللبنة باستكشاف كيف يتم اجلمع بني هذين العنصرين األساسيني
واخملتلفني في نفس الوقت في نهج قيادة املهمة .وطوال هذه اللبنة،
سيتعرض ضباط الصف للغة القيادة وكيفية استخدامها لتخطيط
وتوجيه وتنسيق القوات والعمليات إلجناز املهام املوكلة ،كما
سيطلب منهم التفكير في كيفية االستفادة من الدروس ،وكيفية
توزيع املعلومات واملعارف في جميع أنحاء املنظمة .وفي هذه اللبنة،
سيدرس ضابط الصف في املستوى املتقدم خمس وحدات :رؤية القائد
وغايته ،واإلستراتيجية ،وعملية صنع القرار العسكري ،وعمليات
الدروس املستفادة ،وإدارة املعرفة سيتعرضون خاللها لعالقات القيادة
في املستوى املتقدم وضمن فريق القيادة ،مع التركيز على املفاهيم
اإلستراتيجية التي ترتكز عليها هذه العالقات.

يعد مفهوم رؤية القائد وغايته من صميم فلسفة قيادة املهمة ودائرة
صنع القرار .وفي هذه الوحدة ،سيتعلم ضباط الصف في املستوى
املتقدم معنى غاية القائد وسماتها فضال عما تستلزمه من مدخالت
بالغة األهمية .ويدرس ضابط الصف عملية بناء رؤية وغاية واضحتني
للقائد من شأنها أن متثل هدفا ً ومقصدا ً للقادة املرؤوسني ،وتعمل
على تركيز توجه أنشطة وحداتهم ،في الوقت الذي تزودهم بصالحية
تعديل التعليمات التكتيكية حسبما متليه الظروف املتغيرة.

أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف العملية والعوامل التي حتكم تكوين غاية القائد.
2)2وصف مفهوم وعملية التخطيط اإلستراتيجي.

أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح عملية تطوير املدخالت لرؤية القائد وغايته.
2)2شرح أهمية غاية القائد بالنسبة لفلسفة قيادة املهمة.
3)3تعريف املدخالت احلرجة لبناء رؤية القائد وغايته.
مسائل للدراسة
أ)أما هي حدود الصالحيات التي تعطيها غاية القائد للقادة
املرؤوسني؟
ب)بما الدور الذي تلعبه املراجعة التالية للعمل في قيادة
املهمة؟

3)3حتديد العناصر األساسية لعمليات صنع القرار العسكري.

ج)جما هي التوقعات التي تضعها غاية القائد على عاتق القادة
املرؤوسني؟

5)5شرح كيفية تطبيق مبادئ إدارة املعرفة بشكل روتيني من
قبل ضباط الصف.

منهجية/تقييم التعلم

4)4شرح آلية عمل عملية الدروس املستفادة.

قد تشتمل أساليب التدريس على دراسات ذاتية ومحاضرات ومتحدثني
مدعوين ومتارين داخل قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة
ودراسات حالة.
املراجع/القراءات

األمريكي :الكتاب األبيض لقيادة املهمة.
�
اجليش
http://www.jcs.mil/content/files/2012_04/042312114128_CJCS_Mission_Command
White_Paper_2012_a.pdf
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الوحدة  2.3.2اإلستراتيجية

الوحدة  2.3.3عملية صنع القرار العسكري

الوصف

الوصف

تساعد البصيرة اإلستراتيجية على حتليل وفهم املواقف املعقدة.
وفي هذه الوحدة ،سيناقش ضابط الصف في املستوى املتقدم
طيف من املعاني املرتبطة بكلمة "إستراتيجي" ،بد ًءا من توظيف
قوات كبيرة و/أو متنوعة في العمليات ،وانتها ًء بالتأثير طويل األجل
وبعيد املدى لإلجراءات احلالية واحمللية (كما هو احلال في كلمة
"عريف إستراتيجي" على سبيل املثال) .ففي حني أن التفسير األول
يضم الضباط واملوظفني األقدم ،فإن للتفسير الثاني تطبيق واسع
على مستويات الرتب جميعها .وعند االنتهاء من هذه الوحدة،
يُتوقع من ضباط الصف في املستوى املتقدم فهم وشرح العوامل
اإلستراتيجية الكائنة في ظرف معني أو أن يطلب منهم املساعدة
في وضع خطة إستراتيجية.

تعد عملية تخطيط العمليات واحدة من األمثلة املهمة على أدوات
التخطيط العسكرية .وفي هذه الوحدة ،سيعتمد ضباط الصف
في املستوى املتقدم على اخلبرة املكتسبة والتعلم املُسبق للحصول
على فهم أكبر لعمليات صنع القرارات العسكرية ،فهم سيتعلمون
كيفية تطبيق العملية بتأن عندما ال يكون هناك ضغط زمني ،أو
بسرعة في املواقف العاجلة أو عندما يكون هناك نقص في موارد
األفراد .وسيستكشفون العوامل املشتركة التي تؤدي بالقائد إلى
اتخاذ قراره في جميع مناذج صنع القرارات العسكرية مبا فيها حتليل
املهمة والعوائق واألصول املتاحة والعوامل املؤثرة .وأخيرًا ،سيدرس
ضباط الصف اإلجراءات واملذاهب الوطنية املالئمة لصنع القرار
العسكري على املستوى العملياتي.

أهداف/نتائج التعلم

أهداف/نتائج التعلم:

1)1فهم تأثير العوامل الداخلية واخلارجية على عمليتي صنع
القرار اإلستراتيجي ووضع اخلطط العسكرية.

1)1حتديد العناصر األساسية لعملية اتخاذ القرارات
العسكرية.

2)2بحث متى وكيف ميكن لضباط الصف أن يقدموا املشورة
للقائد حول القضايا املتعلقة بالسياسات واإلستراتيجيات
العسكرية.

2)2مناقشة الفرق بني عملية صنع القرار املتأنية والسريعة.

مسائل للدراسة
أ)أما الفرق بني إستراتيجيات األعمال التجارية
واإلستراتيجيات العسكرية؟

3)3مناقشة دور مساعدي القائد العام في عملية صنع القرار.
مسائل للدراسة
أ)أما هي األدوار التي قد يلعبها ضابط الصف في عملية
صنع القرار؟

ب)بما الفرق بني كلمتي "إستراتيجي" و"عملياتي"؟

ب)بهل تتسم عملية صنع القرار باجلمود أم أنها تتبع إطار
عمل مرناً؟

منهجية/تقييم التعلم

ج)جمن ينبغي األخذ مبشورته عند صنع القرار؟

قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومتحدثني مدعوين
ومتارين في قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.

منهجية/تقييم التعلم

املراجع/القراءات
ليدل هارت ،باسل .اإلستراتيجية لندن ،مريديان .1967
سينج ،بيتر .النظام اخلامس :فنون وممارسات منظومة التعلم.
نيويورك :كرنسي دبلداي.1990 ،

قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومتحدثني مدعوين
ومتارين في قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
( AJP-3 (Bعقيدة التحالف املشتركة إلدارة العمليات.2011.
http://www.cicde.defense.gouv.fr/IMG/
pdf/20110316_np_otan_ajp-3b.pdf 

عملية صنع القرار العسكري�
www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army/fm101-5_mdmp.pdf
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الوحدة  2.3.4عملية الدروس املستفادة

الوحدة  2.3.5إدارة املعرفة

الوصف

الوصف

تعتمد عملية الدروس املستفادة املصممة جيدا ً والفعالة بشكل
كبير على الترشيح والتحليل .وفي هذه الوحدة ،سوف يعتمد ضابط
صف في املستوى املتقدم على اخلبرة املكتسبة والتعلم املُسبق
الستكشاف تفويض مركز الدروس املستفادة في جمع وحتليل وأرشفة
وتبادل أحدث اخلبرات من اخلطوط األمامية ،وسوف يتعلمون حتديد
األحداث الهامة واالجتاهات املستدمية وأفضل املمارسات من التقارير
التالية للعمل اخلاصة بوحدات املرءوسني وغير ذلك من املصادر ذات
الصلة ،كما سيتعرفون على كيفية ترشيح املالحظات العابرة.
وأخيرا ،سوف يستكشف ضباط الصف أفضل السبل لدمج نتائج
عملية الدروس املستفادة في البرامج التدريبية للوحدة.

تعتمد احلرب احلديثة بشكل متزايد على جمع كميات هائلة من
املعلومات وتنظيمها وتفسيرها وتوزيعها .وفي هذه الوحدة،
سيتعرف ضابط الصف في املستوى املتقدم على عناصر إدارة
املعرفة ،وسيستكشف اإلستراتيجيات واملمارسات املُتبعة لتحديد
الرؤى واخلبرات واكتسابها وتناقلها وتبنيها ،كما سيتعلم التمييز
بني املعرفة الصريحة والضمنية ،وسيتأتى له أن يعرف أن جوهر
إدارة املعرفة هو األشخاص ،في حني تكون العمليات والتكنولوجيا
مبثابة عامل ثانوي .وسيتعلم ضابط الصف كذلك كيف أن إدارة
املعلومات والدروس املستفادة متثل عناصر مهمة في إدارة املعرفة،
كما سيستكشف أهمية وفائدة التبادل غير الرسمي للمعلومات
ضمن شبكة ضباط الصف غير الرسمية (قناة دعم ضباط الصف)
التي تتجاوز هياكل القيادة التدرجية التقليدية وتعمل على ربطها.
ولتحقيق االستفادة الكاملة من شبكة ضباط الصف ،يجب على
ضابط الصف التحلي بالقدرة على استخدام أدوات إدارة املعلومات
وترشيح املعلومات على نحو فعال لتحديد ماهية املعلومات التي قد
يحتاجها املرؤوسون واألقران ومن هم أقدم منه.

أهداف التعلم
1)1شرح كيفية قيادة عملية الدروس املستفادة على مستوى
الوحدة واإلشراف عليها.
2)2وصف األدوات املتاحة للمساعدة في ترشيح التقارير
التالية للعمل وحتليلها.
3)3مناقشة كيفية دمج الدروس املستفادة في تدريب الوحدة.
مسائل للدراسة
أ)أما مدى تأثير تكنولوجيا االتصال احلديثة على جمع
الدروس املستفادة ومشاركتها؟

أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف نظرية إدارة املعرفة ومبادئها.
2)2التمييز بني إدارة املعلومات وإدارة املعرفة.
3)3شرح األدوات واألساليب التنظيمية التي تمُ ك ِّن من تبادل املعرفة.
4)4مناقشة استخدام قناة دعم ضباط الصف وفائدتها.

ب)بما مدى االستجابة الذي يجب أن تتسم به عملية الدروس
املستفادة عليه؟

مسائل للدراسة

منهجية/تقييم التعلم

أ)أكيف تؤثر الثقافة في التطور املعرفي داخل املنظمة
العسكرية؟

ج)جما مدى أهمية أرشيف الدروس املستفادة؟

قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومتحدثني مدعوين
ومناقشات موجهة ودراسات حالة ومهام فردية.
املراجع/القراءات
إنشاء برنامج للدروس املستفادة  .33-11مركز األسلحة اخملتلطة.
للجيش.2011.
�
كتيب مركز الدروس املستفادة
http://usacac.army.mil/cac2/call/docs/11-33/index.asp

ب)بأي من أساليب إدارة املعرفة يساهم في الفعالية
العسكرية؟
ج)جما هي فوائد ومخاطر استخدام جماعات املمارسني،
والالمركزية في التحكم في املعرفة؟
د)دمتى يكون االستفادة من قناة دعم ضباط الصف مناس ًبا
أو غير مناسب؟

تدريب الوحدات وتطوير القادة للعمليات الشاملة الدليل امليداني
.)2011( .7-0
http://usacac.army.mil/CAC2/Repository/FM70/
FM_7-0_Final(WEB).pdf

105

منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على دراسة ذاتية ومحاضرات ومتحدثني
مدعوين ومناقشات في مجموعات ومهام قراءة.
املراجع/القراءات

إيستيربي سميث ،مارك وأم ليليس .كتيب إدارة التعلم واملعرفة
التنظيمية .بالكويل بابلشينج .بالكويل ريفرنس أونالين.2006 ،
?http://www.blackwellreference.com/public/book.html
id=g9780631226727_9780631226727
جانيسزيوسكي ،جيه .إدارة املعرفة :منوذج لتعزيز فعالية قيادة املقاتلني.
كاراليل باراكس ،بنسلفانيا :كلية احلرب التابعة للجيش األمريكي2011 ،

روش ،روبرت أس ،رقيب قيادة متقاعد .دليل ضباط الصف الطبعة
التاسعة ميكانيكسبورغ ،بنسلفانيا :ستاكبول ،2010 ،صفحة .33
سوليفان ،بي .االختالف الذي يصنع فارقًا :التمييز بني إدارة املعرفة
وإدارة املعلومات في اجليش األمريكي .فورت ليفنويورث ،كانساس:
كلية الدراسات العسكرية املتقدمة.2011 �،
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a545232.pdf
تراينر ،تي ،ودي برازيل ،وتي ليندبرغ" .بناء املعرفة من اخلبرة التنظيمية:
املناهج والدروس املستفادة من ورش عمل معسكرات القواعد
العسكرية األمريكية ".مجلة إجننيرجن ماجنمنت.)2008( 20.2 ،
ويلكير ،بي ،وكيه سنوك" .إدارة املعرفة :تسخير رأس املال العقلي
للمستقبل ".مجلة " "DISAMإلدارة املساعدات األمنية الدولية.
اجمللد 29 .العدد .14-11 :)2007( 3
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مشاركو ندوة القادة األفغانني القدامى (وفيهم ممثلون من القوة الدولية للمساعدة األمنية) مع نائب األمني
العام حللف الناتو والسفير إيه فيرشبو ،املقر الرئيسي حللف الناتو ببروكسل 8 ،نوفمبر .2013

زيارة الوفد املوريتاني إلى كلية األركان الفرنسية في ساومور.

قائد األكادميية الكندية يلخص آرائه في اجللسة العامة.
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املبحث  :3الكفاءات الرئيسية لضباط الصف ( .1املستوى
التمهيدي)
الهدف
يغطي مبحث الكفاءات الرئيسية لضابط الصف املوضوعات التي
من شأنها أن متكّن سلك ضابط الصف من أداء مهامه باعتباره عماد
اجليش .ومن املوضوعات التي يتناولها هذا املبحث التدريس واالتصاالت
وتطوير األفراد وإدارة الوحدة وجميعها متثل األساس لسلك ضباط
الصف الناجح .فمن خالل اكتساب املعارف املرتبطة بهذه املوضوعات،
يكون بوسع ضباط الصف التأكد من قدرتهم على ترجمة إرادة القائد
إلى أفعال من خالل تدريب األعضاء وتطويرهم ورعايتهم ،وفرض
املعايير ،وتوفير قيادة عملية ملنظماتهم
الوصف
ميثل مبحث الكفاءات الرئيسية لضباط الصف واحدا ً من ثالثة
برامج تطوير مترابطة ضمن املنهج املرجعي للتعليم العسكري
املهني ( )PME RCاخلاص بضباط الصف .ويعمل مبحث الكفاءات
األساسية لضباط الصف كمكمل ملبحثي املهنية العسكرية
والقيادة واألخالقيات اللذين ميدان ضباط الصف باملعرفة واملهارات
الالزمة لتمكينهم من العمل بفعالية داخل القوات املسلحة .إن
التعليم الذي يتحصل عليه ضباط الصف حول تطوير األفراد وإدارة
الوحدة يدعم أدوارهم كمدربني ومدراء داخل منظماتهم .وباإلضافة
إلى ذلك ،يتيح التطور املعرفي املتتابع لضباط الصف ،مع ترقيهم
إلى مستويات أعلى ،فيما يتصل بالتدريس واالتصاالت وتنمية األفراد
وإدارة الوحدة التعامل مع التحديات متزايدة التعقيد ويؤهلهم للقيام
بأدوار إستراتيجية مع انتقالهم إلى مستويات أعلى .هذا وتعد املعرفة
املكتسبة في هذا املوضوع من األمور بالغة األهمية لبناء شراكة
فعالة بني ضباط الصف والضباط .ويجب على ضباط الصف اكتساب
املعرفة وإثبات قدرتهم على ترجمة غاية القائد إلى خطط قابلة
للتنفيذ بل وإدارة تنفيذ تلك اخلطط .إن تنفيذ هذه املسؤوليات
األساسية يشكل عامال ً
رئيسيا في السماح لسلك الضباط بأداء
ً
دوره التخيلي داخل اجليش في حني يقوم ضباط الصف على إدارة
التنفيذ اليومي للواجبات واألنشطة واملهام .وغال ًبا ما ال تدون ماهية
العالقة الفريدة بني الضباط وضباط الصف كتابياً؛ إال أنها تعد من
ضروريات جناح املهمة .ويكمن الهدف من هذا القسم من املنهج
في تزويد ضباط الصف في املستوى التمهيدي باملهارات واملعارف
والصفات الالزمة كي يصبحوا قادة لوحدات صغيرة.

أهداف/نتائج التعلم
1)1في سبيل حتقيق الهدف العام ،سيتعني على ضباط
الصف في املستوى التمهيدي ما يلي:
•شرح كيف تُسهم أساليب التدريس اخملتلفة في
تنمية مهارات ومعارف أفراد اخلدمة؛
•فهم العوامل التي تؤثر على عملية االتصال
وكيف تؤثر وسائل اإلعالم احلديثة على العمليات
العسكرية؛
•دراسة كيف أن اإلرشاد والتدريب يؤثران على أداء
األفراد وتنميتهم؛
•حتديد ممارسات إدارة الوحدة الالزمة إليجاد قيادة
فعالة على مستوى الفرقة/الفصيل.
2)2وبإكمال هذا املبحث ،سيكون كل خريج قادرًا على:
•وضع وتنفيذ برامج تدريبية وتعليمية من شأنها
حتسني أداء األفراد؛
•التواصل بفعالية بأساليب شفهية وكتابية؛
•استخدام تقنيات اإلرشاد والتدريب والتوجيه وإدارة
الصراع لتحسني األداء على املستويني الفردي
والتنظيمي؛
•إدارة التدريب والعمليات على مستوى الفرقة/الفصيل.
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اللبنة  3.1التدريس

الوحدة  3.1.1أساليب التدريس

الوصف

الوصف

يجب على ضباط الصف اكتساب اخلبرات الفنية ضمن اختصاصهم
والسعي لتطوير أنفسهم ومرؤوسيهم .وبغية مساعدة اآلخرين على
التعلم ،يقوم ضباط الصف بإجناز األمور التالية :خلق بيئات تعليمية
فعالة ،وتدريب األفراد وإرشادهم الكتساب املعارف واملهارات والصفات
الالزمة لتحقيق الكفاءة املهنية والنضج الشخصي ،واستخدام
التكنولوجيا املناسبة لتحسني كفاءة وفعالية التدريب والتعليم.
وإلى جانب التدريب على املواضيع العسكرية الفنية والعامة،
أيضا املسؤولية عن تدريبات اللياقة البدنية
يتحمل ضباط الصف ً
في الوحدات .وفي هذه اللبنة ،سوف يتعلم ضباط الصف أساسيات
إنشاء خطط الدروس ،وإجراء وتقييم فترة التدريس ،واكتساب املهارات
واملعارف الالزمة لتحسني اللياقة البدنية ملرؤوسيهم.

تتوافر مجموعة متنوعة من أساليب التدريس املتاحة أمام املعلمني
العسكريني .وسواء كانوا يقومون بالتدريب داخل إحدى الوحدات أو
يعملون كمعلمني في إحدى املدارس الرسمية ،يجب أن يكون ضباط
الصف على إملام بالتقنيات اخملتلفة للتعليم والتي تتضمن على سبيل
املثال ال احلصر ما يلي :فترات التدريب العسكري ،ومحاضرات رسمية
أو غير رسمية ،وتيسير النقاشات املوجهة ،واإلشراف على التمارين
العملية .وفي هذه الوحدة ،سيتعلم ضباط الصف كيفية اختيار
أساليب التدريس وتعديل اخلطط الدراسية املعدة بواسطة أشخاص
آخرين وتقييم التعلم .فضال ً عن ذلك ،سيتعلم ضباط الصف كيفية
تقييم فعالية اخلطط الدراسية ومهارات التدريس لديهم.

أهداف/نتائج التعلم
1)1فهم كيفية توصيل فترات التدريس األساسية.
2)2شرح مزايا وعيوب أساليب التدريس اخملتلفة.

أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف السمات املميزة للمعلمني الفعالني.
2)2شرح كيفية تطبيق مبادئ تعليم الكبار في مختلف
البيئات التعليمية.

3)3تطبيق مكونات اللياقة البدنية لتحسني األداء العسكري.

3)3وصف التقنيات اخملتلفة للتدريس (إستراتيجيات التدريس).

املراجع/القراءات

4)4وصف كيف ميكن استخدام التقييمات والتقومي لتحسني
أداء املدرس وتعلم الطالب.

ماير ،ريتشارد .تطبيق علوم التعلم .نيويورك :بيرسون.2011 ،

5)5توضيح التقنيات اخملتلفة للتدريس.

اجليش األمريكي .الدليل امليداني  ،7-0التدريب من أجل العمليات
الشاملة .واشنطن العاصمة :ديسمبر .2008

مسائل للدراسة

اجليش األمريكي .منشور التدريب اإلرشادي  ،3.21-20تدريب
االستعداد البدني باجليش .واشنطن العاصمة .مارس .2010

أ)أكيف تؤثر بيئة التدريس (تكوين الفصول الدراسية
ولوازمها والتقنيات) في التعلم؟
ب)بمقارنة دور املعلم واملُيسر وحتديد أوجه الشبه واالختالف
بينهما.
ج)جما هي التقنيات التعليمية التي ميكن استخدامها لتعزيز
التعلم؟
د)دناقش كيف تؤثر أساليب طرح األسئلة في التعلم.
ه)هما هي ردود فعل املدرس املناسبة إزاء أفعال الطالب
اللفظية وغير اللفظية؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس ،على سبيل املثال ال احلصر ،على األتي:
محاضرات ومناقشات موجهة ودراسات حالة ومناقشات جماعية
ودورات رسمية ودراسات فردية.
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املراجع/القراءات

الوحدة  3.1.2تصميم التدريس

أمبروز ،سوزان ،وآخرون .كيف يؤتي التعليم ثماره 7 :مبادئ قائمة على
البحوث للتدريس الذكي.سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا :جوسي باس،
.2010

الوصف

بروكفيلد ،ستيفن .املعلم املاهر :حول األسلوب والثقة واالستجابة داخل
الفصل الدراسي .سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا :جوسي باس.2006 ،
دريسكول ،مارسي .سيكولوجية تعلم التدريس .الطبعة الثالثة .
نيويورك :ألني وبيكون.2005 ،
كينج ،أليسون" .توجيه بناء املعرفة في الفصول الدراسية :آثار
تعليم األطفال كيفية طرح األسئلة وكيفية الشرح ".اجمللة
األمريكية للبحوث التربوية .368-338 :)1994( 31.2
كيركباتريك ،دونالد ،وجيمس كيركباتريك .تقييم البرامج التدريبية.
الطبعة الثالثة  .سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا :بيريت كوهلر.2006 ،

القوات اجلوية األمريكية ،دليل القوات اجلوية  ،2236-36دليل معلمي
�
القوات
اجلوية .واشنطن العاصمة.
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/edref/afman362236.pdf

غالبا ً ما يتحمل ضباط الصف مسؤولية وضع خطط الدروس التي
تستخدم في تدريب وتثقيف األفراد .وسيتمكن ضباط الصف عن
طريق معرفة تصميم التدريس باالقتران مع اإلملام بالكيفية التي
يتعلم بها األشخاص من أن يطابقوا بشكل فعال تصميم التدريس
بأهداف التعلم .ومن ثم سيتعلم ضباط الصف في هذه الوحدة كيف
تساهم املكونات اخملتلفة للدروس في عملية التعلم ،كما سيتعلمون
أيضا ً كيفية وضع الدروس ،وحتديد أساليب ووسائل وتكنولوجيا
للتدريس ،وإجراء حتليل للمتعلم وتقييم لعملية التعلم ككل.
أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح الغرض وراء كل جزء من الدرس.
2)2التعرف على سمات الطالب التي من شأنها التأثير على
الدرس.
3)3ربط أساليب التدريس والوسائل والتكنولوجيا التعليمية
بأهداف عملية التعلم وأساليب التقييم.
1)1حتضير الدروس.
مسائل للدراسة
أ)أما هي احلاالت التي يفضل فيها استخدام أسلوب تدريس
معني (مثل دراسة احلالة ،ولعب األدوار ،وغير ذلك)؟
ب)بما هي أساليب التدريس األكثر فاعلية في حالة كون وقت
التعلم محدودًا؟
ج)جما هي اجملاالت الواجب مراعاتها عند حتديد إذا ما كان
ينبغي للطالب أن يعملوا بشكل فردي أو في مجموعات؟
د)دناقش اإلجراءات غير الرسمية للتعلم وكيفية استخدامها.
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومناقشات موجهة
ودراسات حالة ومناقشات جماعية ودورات رسمية ودراسات فردية.
املراجع/القراءات
كالرك ،ريتشارد" .إستراتيجيات التحفيز لفريق اختبار األبحاث".
حتسني األداء .16-13 :)2005( 44.1
كالرك ،روث .تطوير التدريب الفني.الطبعةالثالثة سان فرانسسكو،
كاليفورنيا :وايلي2008 ،
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الدفاع .كتيب وزارة الدفاع  ،1329-2تطوير نظم التدريس
�
وزارة
/منهج نظم التدريب والتعليم.
http://www.atsc.army.mil/itsd/imi/Documents/
MilHdbk/HB2_ALL.pdf
ميريل ،إم .ديفيد "أولى مبادئ التدريس"بحوث وتنمية تكنولوجيا
التعليم .59-43 :)2002( 50.3
ميريل،إم .ديفيد ،وكالرك جيلبرت " تفاعل األقران الفعال في
إستراتيجية التدريس املتمركزة حول مشكلة"التعليم عن بُعد 29.2
(.207-199 )2008
موريسون ،غاري وآخرون .تصميم التدريس الفعال الطبعةالسادسة
هوبوكني ،نيوجيرسي :وايلي.2011 ،

الوحدة  3.1.3التدريب البدني
الوصف
يهيئ التدريب البدني األفراد والوحدات لتحمل مشاق احلياة
العسكرية وكذا يجعلهم يتحلون بالقوة والتحمل إلجناز املهام.
وألن ضباط الصف هم املدربني األساسني في الوحدات فمن الواجب
أن يحافظوا على برنامج اللياقة البدنية الشخصي ليضربوا املثل
للمرؤوسني وكذلك لإلشراف على التدريب البدني لألفراد .وقد أدت
التطورات احملرزة في التربية البدنية إلى أن تدرج املؤسسة العسكرية
مجموعة واسعة من األنشطة والرياضات في برامج تدريب اللياقة
البدنية .وعليه سيتعلم ضباط الصف في هذه الوحدة كيفية
التخطيط لبرامج التدريب البدني وتنفيذها وسيدرسون أيضا ً كيف
أن منط احلياة والتغذية يؤثران على صحة األفراد.
أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح مزايا التدريب البدني.
قومات اللياقة البدنية (مثل القوة العضلية
2)2وصف ُم ّ
وسالمة القلب واألوعية الدموية واملرونة).
3)3التخطيط جللسة تدريب بدني وتنفيذها.
4)4التعرف على عوامل منط احلياة (مثل النوم والتغذية) التي
تؤثر على اللياقة واالستعداد العسكري.
مسائل للدراسة
أ)أكيف تساهم برامج التدريب البدني في عملية التحفيز
وبناء الفريق؟
ب)بكيف ميكن ضبط برامج اللياقة البدنية أو تعديلها على
حسب البيئة العملياتية؟
ج)جوضح كيف يؤثر اإلفراط في التدريب ودورات الراحة على
اللياقة البدنية؟
د)دما هي آثار االستهالك طويل املدى للحصص الغذائية
البديلة على اللياقة البدنية ألفراد املؤسسة العسكرية؟
ه)هكيفية إدخال املرح في برامج اللياقة البدينة ؟
و)وكيف يؤثر الرجيم وتعاطي اخملدرات واملشروبات الكحولية
على اللياقة البدنية؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومناقشات موجهة
ودراسات حالة ومتارين عملية.
املراجع/القراءات
معهد أبحاث اللياقة البدنية اخلاص باجليش .دليل القيادة والصحة واللياقة.
باراكس :كلية احلرب التابعة للجيش األمريكي.2011 ،
�
كاراليل
https://apfri.carlisle.army.mil/web/Publications/
%APFRI%20Leader
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القوات البرية للواليات املتحدة ،منشور التدريب الدائري ،3.21-20
تدريب االستعداد البدني باجليش .واشنطن العاصمة :مارس .2010

ورشة عمل فرق كتابة املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني اخلاص بضباط الصف في مدينة لوسرن
(املساهمون من القيادة املتحالفة لشؤون عملية التحول وكندا).

سير العمل أثناء اجللسة العامة اخلتامية حول املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني اخلاص بضباط
الصف في مدينة براغ.
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اللبنة  3.2التواصل
الوصف
الفعال على أداء الوحدة وهو أحد العناصر احلاسمة لنجاح
يؤثر التواصل ّ
املهمة أو فشلها .وميثل ضباط الصف حلقة الوصل بني القادة األقدم
الذين يباشرون توجيه املهمة وبني أفراد الوحدة الذين ينفذون الواجبات
لتحقيق النتائج املرجوة منها ،ولذا يتطلب أن يتحلى ضباط الصف
بدرجة عالية من املهارة في التواصل مع القادة األقدم واألقران واملرؤوسني
الفعالة لكل مجموعة .ويجب على ضباط الصف استخدام
بالطرق ّ
االتصاالت الكتابية والشفهية املالئمة لتقدمي املعلومات إلى املرؤوسني
وكذلك إعداد التقارير للقادة الكبار .وتؤثر مهارات التواصل أيضا ً على
فاعلية ضباط الصف كمدربني .وفي هذه اللبنة ،سيدرس ضباط الصف
أساسيات التواصل بني األشخاص وكيف تؤثر وسائل اإلعالم ووسائط
التواصل االجتماعي على العمليات العسكرية.
أهداف/نتائج التعلم
1)1التواصل بفعالية مع األشخاص واجملموعات الصغيرة.
2)2وصف تأثيرات وسائل اإلعالم احلديثة على العمليات
العسكرية.
املراجع/القراءات
ماكينتوش ،سكوت" .أدوات وسائل االتصال االجتماعي في
استكشاف القيادة االجتماعية وقيادة عسكرية جديدة" املعرفة
االجتماعية :استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية لتعرف ما تعرفه
تعليم .جون جيرارد وجوان جيرار .هيرشي ،با :آي جي آي العاملية،
138-129 .2011
اخلطابة العامة :سير ذاتية مختارة .مكتبة الكلية احلربية التابعة
األمريكي.
�
للجيش
http://www.carlisle.army.mil/library/bibliographies.htm

الوحدة  3.2.1أساليب التواصل
الوصف
تعتبر عملية التواصل بني األشخاص واحدة من املهارات التمكينية
التي تتيح لضباط الصف تدريب األفراد ورعايتهم وتشكيل فرق منهم
وإجناز املهمات على نحو فعال .ويجب على ضباط الصف حتليل األمر
الذي يقومون بتوصيله ،والتعرف على احلقائق واالفتراضات مبوضوعية،
وحتديد ماهية املعلومات الضرورية للتواصل مع املرؤوسني واألقران
والقادة األقدم .وسيبدأ ضباط الصف في هذه الوحدة بتعلم كيفية
تطوير مهارات االتصال اللفظي والكتابي وغير اللفظي وتوظيفها.
أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح عملية التواصل.
الفعال.
2)2وصف ماهية االستماع
ّ
3)3التعرف على العوامل املؤثرة على التواصل اللفظي وغير
اللفظي.
4)4وصف االختالفات بني كيفية تواصل ضباط الصف مع
القادة األقدم و األقران واملرؤوسني.
5)5إعداد التقارير واملراسالت واإلحاطات التي يستخدمها
ضباط الصف في املستوى التمهيدي.
6)6شرح عملية حتديد هل يتم حجب املعلومات عن العامة.
مسائل للدراسة
أ)أكيف تؤثر الدقة وحسن التوقيت على عملية التواصل؟
ب)بمناقشة احلاالت التي ينبغي فيها استخدام التواصل
الرسمي أو غير الرسمي.
ج)جكيف تؤثر الثقة والسرية على عملية التواصل؟
د)دملاذا يعتمد أسلوب االتصال وتقنيته على املوقف؟
ه)همناقشة كيف تؤثر اللباقة والتعاطف واملشاعر األخرى
على التواصل؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس  -على سبيل املثال ال احلصر – على
األتي :محاضرات ومناقشات موجهة ودراسات حالة ومناقشات
جماعية ودورات رسمية ودراسات فردية.
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املراجع/القراءات

الوحدة  3.2.2التواصل/الوعي اإلعالمي

الفعال ،دراسة مستقلة
الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ .التواصل ّ
 242واشنطن العاصمة ،مايو .2010
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/fema/242/is242.pdf

الوصف

الرئيسي ،إدارة اجليش ،الدليل امليداني  :22-6قيادة اجليش ،أكتوبر 2006
�
املقر
http://usacac.army.mil/cac2/Repository/Materials/
fm6-22.pdf
الفعال :دليل املتحدثني بالقوات اجلوية .قاعدة
كالين ،جون .التحدث ّ
ماكسويل اجلوية �،أالباما :مطبعة اجلامعة اجلوية.1989 ،
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/kline-speak/
b33tp.htm

ليسميستير ،مارلني وآخرون .تطوير القيادة داخل مجموعات :التواصل
الفعال .داكوتا الشمالية :جامعة والية داكوتا الشمالية.1992 ،
ّ
http://www.austincc.edu/adnlev4/Copy of rnsg2221/
communicating/communicating_effectively.htm
ياجير ،مارك وآخرون .التقرير التقني  ،128التواصل غير اللفظي في بيئة
التشغيل املعاصر� .فورت ليفنوورث ،كانساس :معهد أبحاث اجليش2009 ،
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a501219.pdf

لقد ساهم اإلنترنت والتغييرات األخرى في تكنولوجيا االتصاالت
في التغيير اجلذري لكيفية تأثير االتصاالت والعالقات اإلعالمية على
العمليات العسكرية .ويتحلى كل فرد من أفراد املؤسسة العسكرية
أيضا لضباط
بالقدرة ليكون مبثابة سفير للوحدة ولألمة .ومن املهم ً
الصف إدراك أن أبسط بيان أو إجراء ميكن أن يؤدي إلى عواقب
إستراتيجية للمؤسسة العسكرية وذلك يرجع لتواجد املراسلني
الصحفيني واملدونني ومصوري الفيديو في بيئة العمليات املعاصرة،
هذا وبجانب دراسة مدى تأثير وسائل اإلعالم احلديثة ،تتطرق هذه
أيضا إلى تأثير وسائل اإلعالم على احلياة اليومية ألفراد الوحدة.
الوحدة ً
أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح كيفية تأث ُر العمليات العسكرية بوسائل اإلعالم.
2)2وصف مزايا استخدام أفراد املؤسسة العسكرية لوسائل
التواصل االجتماعي وأخطاره.
3)3شرح سياسة املؤسسة العسكرية في التعامل مع
املراسلني الصحفيني واستخدام وسائل التواصل االجتماعي.
4)4التعرف على مزايا التواصل االجتماعي وأخطاره.
مسائل للدراسة
أ)أكيف يتأثر أمن العمليات بالتواجد اإلعالمي؟
ب)بمناقشة كيف يؤثر اإلنترنت ووسائل اإلعالم االجتماعي
على أمن املعلومات.
ج)جكيف يحدد األفراد صالحية املعلومات لنشرها على اجلمهور؟
د)دما هي املصادر اإلعالمية املطبوعة أو االجتماعية التي
يجب على األفراد استخدامها ،وما هي املمارسات الشائعة
التي قد تؤثر على العمليات العسكرية؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومناقشات موجهة
ودراسات حالة وأوراق بحثية ودراسات فردية.
املراجع/القراءات
سكوت ،تي إم االرتقاء بالعريف اإلستراتيجي في املستقبل.
كوانتيكو ،فيرجينيا :كلية قوات مشاة البحرية.2006 ،
�
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a507697.pdf
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القوات اجلوية األمريكية .املقابالت مع وسائل اإلعالم :الدليل العملي
ملساعدة العسكريني واملدنيني العاملني بوزارة الدفاع في االستعداد
للتحدث مع ممثلي وسائل اإلعالم اإلخبارية .قاعدة ماكسويل اجلوية،
أالباما :مركز االمتياز للشؤون العامة.2003 ،
�
http//www.au.af.mil/au/awc/awcgate/pace/meetingmedia.pdf
القوات اجلوية األمريكية .القوات اجلوية ووسائل اإلعالم احلديثة.
واشنطن العاصمة�.
http://www.edwards.af.mil/shared/media/document/
AFD-090708-052.pdf
اجليش األمريكي .كتيب وسائل التواصل االجتماعي .النسخة ،3
العاصمة.2012 ،
�
واشنطن
http://www.slideshare.net/USArmySocialMedia/armysocial-media-handbook-2012

الوحدة  3.2.3مقدمة في التواصل اإلستراتيجي
الوصف
يُقصد بالتواصل اإلستراتيجي القدرة على إدارة النشاط اإلعالمي
داخل املنظمة والعملية املستخدمة في ذلك ،والصورة الذاتية التي
تعتزم أن تبرزها إلى العالم اخلارجي; مع األخذ في االعتبار بوجه خاص
التأثيرات من املستويني الثاني والثالث على اإلجراءات التي مت اتخاذها
و/أو التي لم تُتخذ .وفي هذه الوحدة ،سيتعرف ضباط الصف في
املستوى التمهيدي على التأثيرات اإلستراتيجية لثورة االتصاالت على
الوحدات والعمليات العسكرية.
أهداف/نتائج التعلم
1)1تعريف التواصل اإلستراتيجي.
2)2وصف كيف يستخدم القادة األقدم التواصل اإلستراتيجي
للتحكم في العمليات العسكرية.
مسائل للدراسة
أ)أشرح تكنولوجيا االتصاالت املُستخدمة في التواصل
اإلستراتيجي.
ب)بحتليل كيف يستخدم القادة األقدم التواصل اإلستراتيجي
لتفعيل التغيير وتأثيره على املؤسسة العسكرية.
ج)جكيف يساعد ضباط الصف األفراد في تفسير رسائل
التواصل اإلستراتيجي؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على دراسات حالة ومتارين عملية وقراءات
والبحث عبر اإلنترنت عن وسائل اإلعالم العسكرية احلالية.
املراجع/القراءات

إيدير ،ماري" .نحو التواصل اإلستراتيجي ".ميليتري ريفيو
�
(مارس-إبريل .70-61 :)2007
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اللبنة  3.3تطوير األفراد

الوحدة  3.3.1اإلرشاد

الوصف

الوصف

إن مستقبل املؤسسة العسكرية وإرث القادة العسكريني املعاصرين
يكمن في تطوير األفراد العسكريني ألن يصبحوا اجليل القادم من
كبار القادة .لذا ،يقوم ضباط الصف بدورٍ هام في إرشاد التطوير
املهني لألفراد من خالل تقدمي النصائح والتدريب وإدارة الصراع .ويقدم
التدريب إحدى طرق تشجيع األفراد للوصول إلى أهداف األداء املباشرة
في حني يقدم التوجيه إحدى فرص إرشاد التطوير املهني طويل
األمد لألعضاء .في هذه اللبنة ،سيتعلم الطالب دور ضباط الصف
في اإلرشاد والتدريب وإدارة الصراع .كما سيتعلمون كيفية تأسيس
عالقة تدريب مع املرؤوسني واألقران وكذلك أساليب املشاركة واملنع
واملساعدة ،عند اللزوم ،في تسوية الصراعات التي تنشأ بني األفراد في
الفريق وعلى املستويات التكتيكية.

اإلرشاد إحدى أهم مسؤوليات القيادة بالنسبة لضباط الصف.
ويستخدم ضباط الصف اإلرشاد ألداء مجموعة متنوعة من األمور
وإجنازها والتي تشمل إدماج أعضاء جدد في الوحدة؛ وتقييم أداء
األعضاء ومراجعته؛ وحتديد اجملاالت التي تستدعي التحسني؛ والتعرف
على األداء املتفوق؛ وإرشاد تطويرهم املهني.كما يستخدم ضباط
الصف اإلرشاد ملساعدة األعضاء في التعامل مع املواقف املهنية
والشخصية الصعبة التي تؤثر على أداء الفرد والوحدة ككل .وفي
هذه الوحدة ،سيتعلم ضباط الصف الغرض من األنواع اخملتلفة
لإلرشاد ،وكيفية اإلعداد جللسات اإلرشاد وإدارتها وتوثيقها ومتى
يوصي العضو بأن يبحث عن إرشادات إضافية.

أهداف/نتائج التعلم
1)1فهم دور اإلرشاد والتوجيه في تطوير األفراد.
2)2التمييز بني خصائص اإلرشاد والتوجيه.
3)3شرح تقنيات إدارة الصراع.
املراجع/القراءات
إيدير �،ماري" .نحو التواصل اإلستراتيجي" .ميليتري ريفيو
(مارس-إبريل .70-61 :)2007

أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح الغرض من األنواع اخملتلفة لإلرشاد وعملية اإلرشاد.
2)2حتليل اإلجراءات الالزمة لالستعداد جللسة اإلرشاد.
3)3إدارة جلسة اإلرشاد.
4)4إعداد تقارير إرشاد للمرؤوسني.
5)5وصف املوارد املتوفرة ملساعدة مرؤوسيك على حل
مشاكلهم.
مسائل للدراسة
أ)أما املواقف التي ميكن التعامل معها باإلرشاد الشفوي بدال ً
من اإلرشاد الكتابي الرسمي؟
ب)بكيف يدعم اإلرشاد تقارير تقييم األفراد؟
ج)جمناقشة كيف ميكن أن يقرر ضباط الصف متى يحيلون
عضوا لوكالة/منظمة أخرى بغرض املساعدة.
ً
د)دكيف يؤثر الوعي بالذات على أداء ضباط الصف بصفته
مرش ًدا؟
ه)هما هي الظروف التي قد حتدث أثناء جلسة اإلرشاد وتتطلب
أي إجراء قانوني؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على سبيل املثال ال احلصر محاضرات
ومناقشات موجهة ودراسات حالة وتأدية أدوار ودراسات فردية.
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املراجع/القراءات

الوحدة  3.3.2التدريب

املقر الرئيسي ،إدارة .الدليل امليداني  ،22-6قيادة اجليش .أكتوبر
.2006
http://usacac.army.mil/cac2/Repository/Materials/
fm6-22.pdf

الوصف

املقر الرئيسي ،إدارة اجليش .الدليل امليداني  ،7-22.7دليل ضابط
الصف باجليش .واشنطن العاصمة 23 :ديسمبر .2002
قوات مشاة البحرية األمريكية NAVMC 2795USMC .دليل
�
اإلرشاد .واشنطن العاصمة :إدارة البحرية 21 ،يوليو .1986
http://www.marines.mil/news/publications/
Documents/NAVMC%202795.pdf

يتولى ضباط الصف مسؤولية حتسني أداء املرؤوسني وكذلك تقدمي
النصح ألقرانهم واألقدم منهم أحيان ًا .وعادة ما يتم إعطاء النصيحة
في شكل تدريب .فضباط الصف بصفتهم مدربني يستغلون
خبراتهم في إرشاد التعلم وحتسني األداء .أما كموجهني فيركزون
على أهداف التطوير الشخصي و/أو املهني األوسع نطاقًا بالنسبة
لألعضاء .وفي هذه الوحدة ،سيدرس ضباط الصف عالقات وأنشطة
وسبل االستفادة من أساليب التدريب والتوجيه
التدريب والتوجيه ُ
كأدوات لتعزيز أداء األعضاء وسلوكهم.
أهداف/نتائج التعلم
1)1تعريف التدريب.
2)2وصف أنشطة التدريب الرئيسية.
3)3وصف الطرق الفعالة لتقدمي تعقيبات.
مسائل للدراسة
أ)أكيف تؤثر مصداقية الفرد على عالقات التدريب؟
ب)بوصف فوائد أن يكون لديك مدرب أو أن تكون مدربًا.
ج)جمناقشة كيف تؤثر أساليب تقدمي التعقيبات اخملتلفة على األداء.
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومناقشات موجهة
ودراسات حالة وتأدية أدوار ودراسات فردية ومتارين عملية.
املراجع/القراءات
بو ،إس جي وتي إيه سكندورا" .تأثير املراقبني املتعددين على توجهات
الطالب جتاه إعداد العمل ".مجلة السلوك االجتماعي والشخصية
.522-503 :)1999( 14
�
املقر
الرئيسي ،إدارة اجليش .كتيب توجيه اجليش .واشنطن
العاصمة 1 :يناير .2005
�
http://www.armyg1.army.mil/mentorship/docs/
Army%20Me
�
تورك ،وين" .درب فريقك" .ديفنس إيه تي آند إل يناير-فبراير
( .41-39 :)2011ويب
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a535507.pdf
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الوحدة  3.3.3إدارة الصراع
الوصف
ال توجد أي منظمة تخلو من الصراعات ،والقوات املسلحة ليست
استثنا ًء من هذه القاعدة .فاخلالف عملية فطرية في بناء الفريق
وغال ًبا ما يكون نتيجة لوجود اختالفات في القيم واملواقف والتنشئة
االجتماعية والسلوكيات .وتتضمن إدارة الصراع تطبيق إستراتيجيات
تعمل على التخفيف من سلبيات العالقات بني األفراد وما بني
املنظمات وكذلك التأكيد على إيجابيات التآزر والتعاون والترابط.
وفي هذه الوحدة ،سيدرس الطالب مصادر الصراعات بني األفراد كما
سيناقشون التدابير واألساليب الوقائية للحد منها.
أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف مصادر الصراع ومؤشراته.
2)2التعرف على أساليب منع الصراعات احملتملة.
3)3شرح طرق اإلرشاد في تسوية الصراع على أدنى مستوى.
مسائل للدراسة
أ)أكيف يعرف ضابط الصف متى يطلب املساعدة (سلسلة
القيادة ،من خارج الوحدة) من أجل تسوية املشكالت؟
ب)بما اخملاطر املرتبطة بعدم معاجلة الصراعات احملتملة؟
ج)جمناقشة مدى تأثير االختالفات الثقافية على الصراعات
وتسوية الصراعات.
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومناقشات موجهة
ودراسات حالة ومناقشات جماعية ودورات رسمية ودراسات فردية.
املراجع/القراءات
املقر الرئيسي ،إدارة اجليش .املنشور املرجعي لعقيدة اجليش ،22-6
قيادة اجليش .واشنطن العاصمة 10 :سبتمبر .2012
املقر الرئيسي ،إدارة اجليش .كتيب القائد لتكافؤ الفرص .فورت
جاكسون ،كاروالينا اجلنوبية :أدجوتنت جنرال سكول.
�
http://www.armyg1.army.mil/eo/docs/tc26-6.pdf

119

اللبنة  3.4إدارة الوحدة

الوحدة  3.4.1إدارة امليزانية

الوصف

الوصف

تشتمل إدارة الوحدة على وظائف إدارة رئيسية يؤديها ضباط الصف
لتمكني الوحدات العسكرية من القيام بواجباتها على نحو فعال.
وعادة ما يتضمن ذلك إدارة املوارد كاألفراد وامليزانيات واإلمدادات.
ويتولى ضباط الصف في املستوى التمهيدي تخطيط وإدارة التدريب
واخملاطر املرتبطة بكل من التدريب والعمليات .وفي هذه اللبنة،
سيكتسب ضباط الصف معرفة بخصوص مجموعة من املوضوعات
املرتبطة بإدارة الوحدة.

عادة ما يجب على املنظمات املوازنة بني املبلغ املالي اخملصص لها
أو املوجود حتت تصرفها واملبلغ الذي حتتاجه إلجناز مهام وواجبات
مختلفة .وتتمثل إدارة امليزانية في عملية مطابقة األهداف والتوقعات
املرجوة مع كم املوارد التي مت تخصيصها .وسيكتسب ضباط الصف
فهما بالعمليات
في املستوى التمهيدي املكلفني بهذه املسؤولية ً
املرتبطة بشراء املوارد الالزمة .كما سيتعلمون احملافظة على الوعي
املوقفي بالقيود املتعلقة باملوازنة بشأن األهداف والتوقعات املرجوة.
إضافة إلى ذلك ،سيتعرف الطالب في هذا املستوى على الهيكل
التنظيمي إلدارة امليزانية داخل املنظومة العسكرية.

1)1تطبيق عمليات إدارة الوحدة على مستوى الفرقة/الفصيل.

أهداف/نتائج التعلم

أهداف/نتائج التعلم
2)2إدارة املوارد املادية واللوجيستيات على مستوى الفرقة/الفصيل.
3)3تطبيق عمليات إدارة التدريب بغرض حتسني األداء.
املراجع/القراءات

املقر الرئيسي ،إدارة .الدليل امليداني  ،7-22.7دليل ضابط الصف
باجليش .واشنطن العاصمة 23 :ديسمبر .2002
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،

1)1وصف عمليات وضع امليزانية على مستوى الفرقة/الفصيل.
2)2وصف إدارة امليزانية على مستوى الفرقة/الفصيل.
3)3تقدير تكاليف املمارسات.
مسائل للدراسة
أ)أما مستوى التدريب املالي الالزم لضباط الصف في
املستوى التمهيدي؟
ب)بمن هم املستشارون املاليون الرئيسيون الذين يلجأ إليهم
ضباط الصف في املستوى التمهيدي؟
ج)جما السلطة القانونية الالزم توافرها لضباط الصف في
املستوى التمهيدي حتى ينجزون واجباتهم املالية؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على الدراسة الذاتية واحملاضرات
والتمارين داخل الفصول الدراسية واملناقشات في مجموعات صغيرة
واملقاالت العلمية وكتابة يوميات التأملية ودراسات احلالة.
املراجع/القراءات
اللوائح الوطنية املعمول بها فيما يتعلق بتنظيم اإلدارة املالية.
اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .الطبعة الثانية.
كينجستون ،أونتاريو :معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 ،
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،
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الوحدة  3.4.2إدارة األفراد
الوصف
تعرّف هذه الوحدة الطالب على عملية إدارة األفراد ودور ذلك في ضمان
محافظة الفرقة/الفصيل على املستوى األمثل من فعالية العمليات.
ولذلك فإن إدارة األفراد هي عملية تكليف األفراد بالوظيفة األنسب لصالح
املنظومة وتطوير الفرد .وتشمل هذه العملية تعريف األفراد بنقاط القوة
والضعف وقضايا املواصلة والتعاقب .وإضافة إلى كما سبق تشمل إدارة
األفراد توفير التدريب الرسمي وفرص التطوير املهني لألعضاء.

القيادة في القوات الكندية :األسس املفاهيمية .كينجستون،
أونتاريو :أكادميية الدفاع الكندية.2005 ،
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،

أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف عملية إدارة األفراد.
2)2التعرف على أهداف التدريب الفردي والتطوير املهني.
3)3إعداد مالحظات على تقارير التقييم.
مسائل للدراسة
أ)أكيف يدير القادة التوقعات الفردية؟
ب)بكيف يُحدد القادة الشخص األنسب للمهمة؟
ج)جكيف يعمل القادة على تعظيم فرص التطوير قدر اإلمكان
دون أن يؤثر ذلك على فعالية األساليب التكتيكية؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على الدراسة الذاتية واحملاضرات
والتمارين داخل الفصول الدراسية واملناقشات في مجموعات صغيرة
واملقاالت العلمية وكتابة اليوميات التأملية ودراسات احلالة.
املراجع/القراءات
اللوائح الوطنية املعمول بها فيما يتعلق بإدارة األفراد.
اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .الطبعة الثانية.
كينجستون ،أونتاريو :معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 ،
www.cda-acd-forces.gc.ca/cfli-ilfc/index-eng.asp
دليل قيادة القوات املسلحة السويسرية (Führungsausbildung
 .)der Schweizer Armeeالوحدة  ،5الفصول .2012 ،12-10

جونز ،جي وإيه إم ساكس .السلوك التنظيمي :فهم وإدارة احلياة في
العمل .الطبعة الثامنة .تورنتو ،أونتاريو :بيرسون برنتيس هول.2011 ،
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الوحدة  3.4.3إدارة اللوجيستيات

الوحدة  3.4.4إدارة اخملاطر العملياتية

الوصف

الوصف

إدارة اللوجيستيات هي حوكمة وظائف سلسلة اإلمداد .ويلزم كل من
تقع على عاتقه هذه املسؤولية من ضباط الصف في املستوى التمهيدي
التمتع باملعرف والفهم األساسيني بالعمليات املرتبطة بالتخطيط
للموارد الالزمة ملواصلة العمليات العسكرية وشراء هذه املوارد وإدارتها.
وعليهم أن يتعلموا احملافظة على الوعي املوقفي بالقيود التي ميكن أن
تؤثر على توافر املوارد .وقد تشتمل أنشطة إدارة اللوجيستيات على
واحد أو أكثر مما يلي :إدارة النقل وإدارة أسطول املركبات والتخزين
ومناولة املواد وشرائها.

متثل إدارة اخملاطر العملياتية إحدى أدوات صنع القرار املستخدمة
في حتديد أفضل مسارات العمل مع األخذ بعني االعتبار نقاط القوة
والضعف والفرص والتهديدات التي تنطبق على الوضع .وسيكتسب
أساسيا بعملية إدارة
فهما
ضباط الصف في املستوى التمهيدي ً
ً
اخملاطر العملياتية .وسيتعلمون كيفية القيام بإدارة اخملاطر العملياتية
على املستوى التكتيكي وفي نفس الوقت دراسة اآلثار احملتملة
على املدى القصير والطويل على ح سواء والتي تترتب على قرارات
بخصوص اخملاطر .كما سيتعلمون كيفية احلد من اخملاطر أو تخفيفها
إلى أقصى حد ممكن.

أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف عمليات إدارة اللوجيستيات.
2)2شرح عملية اللوجيستيات للمرؤوسني.

1)1وصف إدارة اخملاطر العملياتية.

3)3التعرف على املعدات/املوارد املطلوبة على مستوى الفرقة/الفصيل.

2)2وصف كيفية التعرف على اخملاطر وتخفيفها على مستوى
الفرقة/الفصيل.

مسائل للدراسة

3)3تقييم العواقب املرتبطة بإدارة اخملاطر في عملية صنع القرار.

أ)أكيف تتأكد من توافر موارد اللوجيستيات متى وأينما
وجدت احلاجة إليها؟

مسائل للدراسة

ب)بما القيود الزمنية املرتبطة بإدارة اللوجيستيات اخلاصة باملهمة؟

أ)أما األمور التي تُشكل خطرًا؟
ب)بما مستوى اخلطورة املقبول؟

ج)جكيف تدمج إدارة الدورة العمرية والصيانة الروتينية في
الروتني األسبوعي؟

ج)جكيف تقوم بتخفيف حاالت تفادي اخلطر؟

منهجية/تقييم التعلم

منهجية/تقييم التعلم

قد تشتمل أساليب التدريس على الدراسة الذاتية واحملاضرات
والتمارين داخل الفصول الدراسية واملناقشات في مجموعات صغيرة
واملقاالت علمية وكتابة اليوميات التأملية ودراسات احلالة.

قد تشتمل أساليب التدريس على :دراسات ذاتية؛ ومحاضرات؛
ومناقشات؛ ومتارين داخل الفصول الدراسية؛ وعقد مناقشات في
مجموعات أو احتادات صغيرة واملشاركة فيها؛ ومقاالت علمية؛ وكتابة
اليوميات التأملية ودراسات احلالة.

املراجع/القراءات
اللوائح الوطنية املعمول بها فيما يتعلق بإدارة املوارد واملشتريات.
اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .الطبعة الثانية.
كينجستون ،أونتاريو :معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 ،

املقر الرئيسي ،إدارة .الدليل امليداني  ،3-21.8فصيل وفرقة املشاة املزودة
ببنادق .واشنطن العاصمة :قيادة التدريب وتلقني املبادئ.2007 ،
القيادة في القوات الكندية :األسس املفاهيمية .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2005 ،
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،
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أهداف/نتائج التعلم

املراجع/القراءات
اللوائح الوطنية املعمول بها فيما يتعلق بإدارة اخملاطر.
اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .الطبعة الثانية.
كينجستون ،أونتاريو :معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 ،

املقر الرئيسي ،إدارة اجليش .الدليل امليداني  ،19-5إدارة اخملاطر
اإلجمالية .واشنطن العاصمة :قيادة التدريب وتلقني املبادئ.2006 ،
القيادة في القوات الكندية :األسس املفاهيمية .كينجستون،
أونتاريو :أكادميية الدفاع الكندية.2005 ،
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،

الوحدة  3.4.5إدارة التدريب
الوصف:
إدارة التدريب عملية رسمية لتحديد الفجوة بني املهارات احلالية وتلك
املطلوب توافرها الستيفاء متطلبات املهمة .ويقوم ضباط الصف
في املستوى التمهيدي بدور ثانوي في حتديد متطلبات التدريب ألفراد
الفرقة/الفصيل ،مبن فيهم املوظفني املدنيني ،بخصوص الواجبات
أيضا تطوير خطط التدريب
أو املهمة املوكلة إليهم .ويشمل هذا ً
والتعرف على خطط التدريب واألداء وفرضها وتقييمها.

هورن ،بيرند وروبرت دبليو ووكر .كتيب القيادة العسكرية .كينجستون،
أونتاريو :دوندورن برس.2008 ،

جونز ،جي وإيه إم ساكس .السلوك التنظيمي :فهم وإدارة احلياة في
العمل .الطبعة الثامنة .تورنتو ،أونتاريو :بيرسون برنتيس هول.2011 ،
القيادة في القوات الكندية :األسس املفاهيمية .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2005 ،
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،

أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف عملية إدارة التدريب.
2)2التعرف على معايير التدريب املناسبة على مستوى
الفرقة/الفصيل.
3)3وصف طرق فرض معايير التدريب.
4)4احلفاظ على سجالت التدريب على مستوى الفرقة/الفصيل.
مسائل للدراسة
أ)أإلى أي مدى تختلف برامج التطوير املهني لألفراد
العسكريني واملوظفني املدنيني؟
ب)بكيف تواجه صور القصور في التدريب؟
ج)جكيف تفرض معايير التدريب؟
د)دكيف تطور خطط التدريب؟
ه)هما املوارد املتوفر لتنفيذ خطة تدريب؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على دراسات ذاتية ومحاضرات ولعب
دور ومتارين داخل الفصل الدراسي ومناقشات في مجموعات صغيرة
ومقاالت علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
تعليمات ولوائح التدريب العسكري الوطنية املعمول بها
اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .الطبعة الثانية.
كينجستون ،أونتاريو :معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 ،
www.cda-acd-forces.gc.ca/cfli-ilfc/index-eng.asp
دليل قيادة القوات املسلحة السويسرية (Führungsausbildung der
" .)Schweizer Armeeمنهجيات التدريب .2012 ،"51.018
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الوحدة  3.4.6إدارة املهام
الوصف
يوميا في
غال ًبا ما تُنظم العمليات العسكرية واألنشطة املنتظمة
ً
املؤسسات العسكرية في سلسلة من املهام الفردية واجلماعية
التي يجب إجنازها لتحقيق األهداف التنظيمية .ويقوم ضباط الصف
بوظيفة بالغة األهمية للتعرف على تلك املهام وحتديد أولوياتها وإدارة
تنفيذها .وفي هذه الوحدة ،سيتعلم ضباط الصف أن إدارة املهام
تتمثل في عملية التخطيط للعمل املوكلة به الوحدة وتكليفه وتتبع
مدى التقدم احملرز واإلبالغ عنه.
أهداف/نتائج التعلم
1)1التعرف على األدوات املتوفرة التي تساعد في إدارة املهام.
2)2وصف األساليب التي قد تُنتهج للتأثير على املهام التي
يوكلها الرؤساء إلى وحدتك.
3)3شرح العوامل التي تؤثر على التخطيط للمهام وحتديد
أولوياتها وتكليفها.
مسائل للدراسة
أ)أكيف تدعم سلسلة القيادة إدارة املهام أو تؤثر عليها؟
ب)بمناقشة اخليارات املتاحة عندما يتجاوز عبء العمل الذي مت
تكليفه املوارد املتوفرة.
ج)جما هي العواقب التي يواجهها ضباط الصف في حالة عدم
تنفيذ إدارة املهام جي ًدا؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومناقشات موجهة
ودراسات حالة وفروض على مستوى االحتاد أو الفرد.
املراجع/القراءات
بيانكي ،ريتش" .العناصر األساسية الستة لتحسني إدارة املهام".
�
تك ريبابليك 3 .يناير.2005 ،
املقر الرئيسي ،إدارة ،الدليل امليداني  ،5.0العملية العملياتية ،مارس
.2010

املقر الرئيسي ،إدارة .الدليل امليداني  ،3-21.8فصيل وفرقة املشاة املزودة
ببنادق .واشنطن العاصمة :قيادة التدريب وتلقني املبادئ.2007 ،
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جورج مارشال مدير املركز األوروبي للدراسات األمنية يخاطب�
املشاركني في الندوة الدولية للمجندين األولني في قارميش-بارتنكيرشن.2008 ،

نائب األمني العام حللف الناتو ،السفير إيه فيرشبو ،يقدم شهادة إلى مساعد وزير الدفاع األفغاني ،اللواء أسد
اهلل أكراميار ،أثناء ندوة القادة القدامى في املقر الرئيسي حللف الناتو ببروكسل 8 ،نوفمبر .2013

ندوة ضباط الصف األقدمني لدول البلطيق.
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املبحث  :3الكفاءات الرئيسية لضباط الصف ( .2املستوى املتوسط)

أهداف/نتائج التعلم

الهدف

1)1في سبيل حتقيق الهدف العام ،سيتعني على ضباط
الصف في املستوى املتوسط ما يلي:

يغطي مبحث الكفاءات الرئيسية لضابط الصف املوضوعات التي
من شأنها أن متكّن سلك ضابط الصف من أداء مهامه باعتباره عماد
اجليش .ومن املوضوعات التي يتناولها هذا املبحث التدريس واالتصاالت
وتطوير األفراد وإدارة الوحدة ،وجميعها موضوعات متثل األساس لسلك
ضباط الصف الناجح .فمن خالل اكتساب املعرفة املرتبطة بهذه
املوضوعات ،يكون بوسع ضباط الصف التأكد من قدرتهم على ترجمة
إرادة القائد إلى أفعال من خالل تدريب األعضاء وتطويرهم ورعايتهم،
وفرض املعايير ،وتوفير قيادة عملية ملنظماتهم.
الوصف
ميثل مبحث الكفاءات الرئيسية لضباط الصف أحد ثالثة برامج
تطويرية مترابطة ضمن املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني
اخلاص بضباط الصف .ويكمل مبحث الكفاءات الرئيسية لضباط
الصف مبحثي املهنية العسكرية والقيادة واألخالقيات وهما ما يزودان
ضباط الصف باملعرفة واملهارات الالزمة لتمكينهم من العمل بفعالية
داخل القوات املسلحة .وإن تعليم ضباط الصف بشأن تطوير األفراد
وإدارة الوحدة يدعم أدوارهم كمدربني ومديرين داخل منظماتهم .إضافة
إلى ذلك ،كلما ارتقى ضباط الصف إلى مستويات أعلى ،أتاح ذلك
لهم التطوير التتابعي والتدريجي للمعرفة املتصلة مبجاالت التدريس
واالتصاالت وتطوير األفراد وإدارة الوحدة التعامل مع التحديات املعقدة
أيضا للقيام بأدوار إستراتيجية .هذا ،وتعد
على نحو متزايد وإعدادهم ً
املعرفة املكتسبة في هذا املبحث من األمور بالغة األهمية التي تساهم
في بناء شراكة فعالة بني ضباط الصف والضباط .فيجب على ضباط
الصف أن يتعلموا ويثبتوا أنهم قادرون على ترجمة إرادة القائد إلى
خطط قابلة للتنفيذ بل وإدارة تنفيذ تلك اخلطط .ويشكل تنفيذ
هذه املسؤوليات األساسية عامال ً
رئيسيا في السماح لسلك الضباط
ً
بالقيام بدوره التخيلي داخل املؤسسة العسكرية في حني يقوم ضباط
الصف على إدارة التنفيذ اليومي للمهام .وغال ًبا ما تعجز الكلمات
عن وصف هذه العالقة الفريدة بني الضباط وضباط الصف إال أنها من
ضروريات جناح املهمات .ويهدف هذا القسم من املنهج إلى تزويد ضباط
الصف في املستوى املتوسط باملهارات واملعرفة والسمات الالزمة حتى
يصبحون قادة لوحدات صغيرة.
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•فهم عملية التدريس وكيفية حتسني فعالية
أنشطة التعلم.
•شرح كيفية تأثير االتصاالت على األداء التنظيمي
والعمليات العسكرية.
•انتهاج اإلرشاد والتدريب والتوجيه لتحسني األداء
الفردي.
•إدارة تطوير األفراد وأداء الوحدة إلجناز املهام التي مت
تكليفها.
2)2فور االنتهاء من هذا املبحث ،سيكون مبقدور كل ضابط من
ضباط الصف ما يلي:
•وصف كيف يؤثر ضباط الصف في املستوى
املتوسط على اتصاالت الوحدة.
•شرح كيف يطبق ضباط الصف في املستوى
املتوسط عمليات إدارة األفراد املرتبطة بتطوير
األعضاء العسكريني ورعايتهم.
•فهم كيف يدير ضباط الصف في املستوى املتوسط
عمليات الوحدة وحتسني الفعالية التنظيمية.

اللبنة  3.1التدريس

الوحدة  3.1.1أساليب التدريس

الوصف

الوصف

في هذه اللبنة ،سيعمل ضباط الصف في املستوى املتوسط على
توسيع معرفتهم باإلرشاد والتدريس من خالل دراسة كيفية تطبيق
أساليب التدريس املتقدمة ،وإنشاء دورات تدريبية وتقييمها ،وإنشاء
خطط الدروس واإلشراف على تدريب اللياقة البدنية في الوحدات.
وفور االنتهاء من هذه اللبنة ،سيفهم ضباط الصف في املستوى
املتوسط عملية تصميم التدريس وكيفية تنفيذ هذه العملية
لتحسني التعلم .وسيتعلمون كذلك كيفية تقييم وحتسني أداء
والتدريب البدني الرئيسي لألفراد في الوحدات.

سينتهج ضباط الصف في املستوى املتوسط أساليب تدريس
تختلف عن احملاضرات والعروض اإليضاحية (مثل التيسير اخلاص
باجملموعات الصغيرة ،والتعلم القائم على حل املشكالت ،واالستجواب
السقراطي ،إلى آخره) من أجل تيسير عملية التعلم .كما يعملون
كمدربني وموجهني للمدرسني املرؤوسني من خالل تقييم أدائهم
وتقدمي تعقيبات مفيدة .وفي هذه الوحدة ،سيدرس ضباط الصف
كيفية توظيف أساليب التدريس املتعددة لتحسني تعلم الطالب.
وسيدرسون كذلك الكفاءات واخلصائص التي ينبغي تطويرها في
املدرسني اآلخرين.

أهداف/نتائج التعلم
1)1تطبيق املعرفة املتقدمة بشأن أساليب التدريس لتحسني
عملية التعلم.
2)2حتليل كيفية استخدام عملية تصميم التدريس من أجل
تطوير أنشطة التعلم.
3)3تقييم تدريب اللياقة البدنية للوحدة وحتسينه.
املراجع/القراءات
بروكفيلد ،ستيفن .املعلم املاهر .الطبعة الثانية .سان فرانسيسكو،
كاليفورنيا :جوسي باس.2006 ،
ميريل ،إم ديفيد .أولى مبادئ التدريس .سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا:
فايفر.2013 ،

اجليش األمريكي .منشور التدريب الدلي  ،3.21-20تدريب االستعداد
البدني باجليش .واشنطن العاصمة .مارس .2010

أهداف/نتائج التعلم
1)1حتليل مزايا وعيوب أساليب التدريس (مثل التيسير اخلاص
باجملموعات الصغيرة ،والتعلم القائم على حل املشكالت،
واالستجواب السقراطي).
2)2شرح كيف يؤثر التيسير جملموعات صغيرة على املدرسني
والطالب.
3)3مقارنة طرق تقييم تعلم الطالب.
4)4تقييم مدى انطباق كفاءات املدرس على املدرسني املرؤوسني.
مسائل للدراسة
أ)أمناقشة كيفية ضبط تعديل التدريس بحيث تستوفي
متطلبات التعلم (مثل احتياجات الطالب ،مدى صعوبة
املوضوع).
ب)بالتعريف ببعض االختالفات بني أساليب التدريس
"املتمركزة حول املدرس" وتلك "املتمركزة حول املتعلم"
ج)جمناقشة كيفية تباين أداء املدرس بناء على بيئة التدريس
(مثل املدرسة الرسمية ،تدريب الوحدة).
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومناقشات موجهة
ودراسات حالة ومناقشات جماعية ودورات رسمية ودراسات فردية.
املراجع/القراءات
أندريس ،دي وتوماس هال وجينيفر دوناهو" .القص باعتباره إحدى طرق
التدريس :أوصاف وأسئلة بحثية" .اجمللة املتعددة التخصصات للتعلم
القائم على حل املشكالت� .23-6 :)2009( 3.2
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a518392.pdf
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الوحدة  3.1.2تصميم التدريس

سيانكولو ،أنا وآخرون .التعلم القائم على حل املشكالت :خصائص
املدرس وكفاءاته وتطويره املهني .أرلنغتون ،فيرجينيا.2011 .
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a535416.pdf

الوصف

جوليك ،فيكي إل ومارك بوير وباتريس مارك وستيف المي .أساسيات
تدريس دراسة احلالة� .معهد الدراسات الدبلوماسية.2000 ،
http://faculty.guisd.org/abcs.pdf
كالين ،جيمس وآخرون .كفاءات املدرس :معايير اللقاءات التي
وجها لوجه وعبر اإلنترنت وفي البيئة اخملتلطة .غرينويتش،
تتم ً
كونيتيكت :إنفورميشن أيدج بابليشينج.2004 ،

في املستوى التمهيدي ،تعلم ضباط الصف أساسيات إنشاء الدروس
الفردية .أما في املستوى املتوسط ،سيبنون على هذا األساس من
خالل التعلم أكثر عن نظرية التدريس وأساليب تصميمه والتي يتم
استخدامها في وضع الدورات التدريبية وتقييمها .وفي هذه الوحدة،
سيدرس ضباط الصف نظريات التدريس وعمليات تصميم التدريس
وأساليبه املعمول بها في تقييم فعالية الدروس والدورات.

أوملستيد ،جوزيف .التدريس جملموعة صغيرة :النظرية والتطبيق.
اإلسكندرية �،فيرجينيا :منظمة البحث للموارد البشرية.1974 ،
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA955
271&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf

أهداف/نتائج التعلم
1)1تقييم مدى تأثير االختالفات بني نظريات التعلم على
عملية إنشاء الدروس.
2)2وصف كيفية استخدام عملية تصميم التدريس إلنشاء
أنشطة التعلم.
3)3شرح إستراتيجيات التقييم التي قد تُستخدم لتحديد
فعالية الدروس وأنشطة التعلم.
مسائل للدراسة
أ)أما املزايا والعيوب املوجودة في مختلف نظريات التعلم
وطرق التدريس؟
ب)بمناقشة األساليب املتعددة لتحديد ما يحتاجه الشخص
للتعلم وكيفية متابعة أنشطة التعلم.
ج)جكيف تساعد بيانات التقييم في حتسني التدريس؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومناقشات موجهة
ودراسات حالة ومناقشات جماعية ودورات رسمية ودراسات فردية.
املراجع/القراءات

وزارة الدفاع .كتيب وزارة الدفاع  ،1329-2تطوير نظم التدريس/منهج
نظم التدريب والتعليم� .واشنطن العاصمة.1997 :
http://www.atsc.army.mil/itsd/imi/Documents/MilHdbk/HB2_ALL.pdf
دريسكول ،مارسي .سيكولوجيا التعلم من أجل التدريس .الطبعة
الثالثة .نيويورك :ألني آند بيكون.2005 ،
ﺟﺎﻧﻴﻴﻪ ،ﺭﻭﺑﺮﺕ وآخرون .مبادئ تصميم التدريس .الطابعة اخلامسة.
ستامفورد ،كونيتيكت :وادسورث بابليشنج.2004 ،
كيركباتريك ،دونالد وجيمس كيركباتريك .تقييم برامج التدريب.
الطبعة الثالثة .سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا :بيريت كوهلر.2006 ،
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الوحدة  3.1.3التدريب البدني ()PT
الوصف
يعمل التدريب البدني على إعداد األعضاء والوحدات ملواجهة قسوة
احلياة العسكرية وفي نفس الوقت تطوير القوة والتحمل إلجناز املهام.
ويشرف ضباط الصف في املستوى املتوسط على تطوير برامج اللياقة
أيضا للقادة بشأن
البدنية وتنفيذها في وحداتهم كما يقدمون النصح ً
حالة االستعداد البدني داخل الوحدة .وفي هذه الوحدة ،سيتعلم ضباط
الصف كيفية اإلشراف على برنامج التدريب البدني في الوحدة بحيث
يحرص على أن يُعد األعضاء للمهام املرتقبة وعلى أنه يسير وفقً ا إلرادة
القائد .وسيدرسون كذلك طرق مساعدة املرؤوسني في تطوير جوانب
منط حياة صحي يساهم في اللياقة البدنية الشاملة.
أهداف/نتائج التعلم
1)1اإلشراف على تدريب اللياقة البدنية للوحدة.
2)2وصف طرق حتسني سالمة وفعالية تدريب اللياقة البدنية.
3)3حتليل املوارد والطرق املتوفرة ملساعدة األعضاء في تطوير
جوانب أخرى من جوانب منط احلياة الصحي (مثل :التغذية
واللياقة الروحية وجودة احلياة الوجدانية).
مسائل للدراسة
أ)أمناقشة سبب أهمية كون ضباط الصف مناذج يُقتدى بها
في اللياقة وأن يقضوا وق ًتا مع كل عنصر من العناصر
املرؤوسة خالل تدريب اللياقة البدنية.
ب)بشرح قيمة املنافسات واألنشطة الرياضية بني الفرق في
تدريب اللياقة البدنية.
ج)جالتعريف ببعض مؤشرات التدريب البدني غير الصحيح وأي
إجراء مناسب ميكن أن يتخذه القائد للحد من اإلصابات؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على مناقشات ومحاضرات وفروض
مطالعة ومقاطع مرئية ومتارين عملية ومحاضرين مدعوين.
املراجع/القراءات

معهد بحوث اللياقة البدنية للجيش األمريكي .دليل القيادة والصحة
واللياقة� .كاراليل ،بنسلفانيا :كلية احلرب التابعة للجيش.2011 ،
https://apfri.carlisle.army.mil/web/Publications/APFRI%20
Leader%20Development%20Guide%202011.pdf
اجليش األمريكي .منشور التدريب اإلرشادي  3.21-20تدريب االستعداد
البدني باجليش .واشنطن العاصمة :مارس .2010

129

اللبنة  3.2التواصل

الوحدة  3.2.1أساليب التواصل

الوصف

الوصف

يؤثر التواصل الفعال على أداء الوحدة كما قد يكون أحد العناصر
الهامة التي يتوقف عليها جناح املهمة أو فشلها .ولذا ،ميثل ضباط
الصف في املستوى املتوسط همزة الوصل بني قادة الوحدة املسؤولني
عن توجيه املهمة وبني األعضاء الذين ينفذون املهام لتحقيق النتيجة
املرجوة .ويجب على ضباط الصف تهذيب املعلومات وإكمال التقارير
الكتابية وضبط أسلوب تواصلهم لشتى األغراض واجلماهير حتى
يكونون ذوي فعالية في هذا الدور اإلداري الوسيط .في هذه اللبنة،
سيدرس ضباط الصف مهارات التواصل الشفوي والكتابي الالزمة
إلجناز أعمالهم اليومية .وسيتعلمون كذلك كيفية التفاعل مع
وسائل اإلعالم وسيدرسون كيفية تأثير التواصل اإلستراتيجي على
املؤسسة العسكرية.

يبدأ ضباط الصف في املستوى املتوسط بالعمل كهمزة وصل بني
إرادة القائد واألعضاء العسكريني الذين يقومون بإجناز املهمة .وتتطلب
هذه املكانة الفريدة من نوعها في تسلسل القيادة أن يتواصل ضباط
الصف بفعالية مع الرؤساء والنظراء واملرؤوسني على حد سواء .وفي
هذه الوحدة ،سيركز ضباط الصف على املهارات العليا في التواصل
الشفوي والكتابي حتى يتمكنون من التواصل بفعالية .وعالوة على
ذلك ،سيدرسون ما يلي :مهارات التيسير والتفاوض واملناظرة؛ وأساليب
الكتابة واإلرشادات العسكرية؛ وطرق التواصل كممثلني للقائد.

أهداف/نتائج التعلم
1)1حتليل مهارات التواصل الالزمة لدعم إجناز املهمة.
2)2تقييم آثار تفاعالت اإلعالم على العمليات العسكرية.
3)3تفسير رسائل التواصل اإلستراتيجي والعسكري.
املراجع/القراءات
بوكما ،لي .االتصاالت اإلستراتيجية للقادة التكتيكيني .فورت
ليفنوورث :كلية القيادة واألركان العامة للجيش األمريكي.
�
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a524396.pdf

إيدير �،ماري" .نحو التواصل اإلستراتيجي ".ميليتري ريفيو
(مارس-إبريل .70-61 :)2007
القوات اجلوية األمريكية .املقابالت مع وسائل اإلعالم :دليل عملي
ملساعدة العسكريني واملدنيني العاملني بوزارة الدفاع في االستعداد
للتحدث مع ممثلي وسائل اإلعالم اإلخبارية .قاعدة ماكسويل اجلوية،
أالباما :مركز االمتياز للشؤون العامة.2003 ،
�
http//www.au.af.mil/au/awc/awcgate/pace/meeting
media.pdf

أهداف/نتائج التعلم
1)1حتليل كيفية استخدام أساليب التيسير والتفاوض
والتوسط واملناظرة في التواصل الفعال.
2)2وصف متطلبات الكتابة العسكرية على مستوى
العمليات وخصائص التواصل الكتابي الفعال.
3)3مقارنة مزايا وعيوب استخدام وسائل التواصل.
4)4وصف كيف يتغير أسلوب التواصل والغرض منه أثناء
العمل ممثال ً للقائد.
مسائل للدراسة
أ)أمناقشة كيف تؤثر سرية املعلومات على التواصل في الوحدة.
ب)بما هي التغييرات التي يتم إجراؤها في أساليب التواصل
بسبب اختالف اجلماهير؟
ج)جمراعاة العوامل التي تؤثر على معنى الرسائل الكتابية
والشفوية.
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومناقشات موجهة
ودراسات حالة ومناقشات جماعية ودورات رسمية ودراسات فردية.
املراجع/القراءات
باريت ،جولي .التواصل الفعال :اكتشف كيف تتواصل مع اجلميع
�
(وحتب ذلك!) .بيناكل ون.
_http://www.au.af.mil/au/auc/awcgate/gsa/communicate
with_everyone.pdf
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أيسن ،ستف .دليل عملي للتفاوض في العسكرية .الطبعة الثانية.
مركز االمتياز للتفاوض في القوات اجلوية.2011 �،
http://culture.af.mil/NCE/PDF/pracguide2011.pdf
�
مور ،كريستوفر .التفاوض.
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army/usace/
negotiation.htm

الوحدة  3.2.2التواصل/الوعي اإلعالمي
الوصف
لقد ساهم اإلنترنت والتغييرات األخرى في تكنولوجيا االتصاالت
في التغيير اجلذري لكيفية تأثير االتصاالت والعالقات اإلعالمية على
العمليات العسكرية .فيجب أن يعلم ضباط الصف في املستوى
املتوسط كيف يؤثر التفاعل مع وسائل اإلعالم على املؤسسة
العسكرية كما يجب أن يستوعبوا ما اإلجراءات املسموح بها
واملناسبة واإلجراءات التي ليست كذلك .وستركز هذه الوحدة
على طرق التفاعل مع اإلعالم التي تتسق مع سياسة العسكرية
إيجابيا.
الوطنية والتي يكون تأثيرها على العمليات العسكرية
ً
أهداف/نتائج التعلم
1)1حتليل كيف تؤثر السياسة العسكرية الوطنية بشأن إدارة
املقابالت اإلعالمية على الوحدات.
2)2تقييم مدى إدراك اجلمهور لإلجراءات أثناء املقابالت.
3)3املشاركة في تفاعل إعالمي.
4)4حتليل كيفية التعامل مع املواقف التي تكون فيها وسائط
أساسيا في العمليات العسكرية.
اإلعالم جز ًءا
ً
مسائل للدراسة
أ)أما هي الطرق املتاحة ملساعدة ضباط الصف في تطوير
مهارات إجراء املقابالت لديهم؟
ب)بمناقشة ما قد يترتب على التفاعل اإلعالمي من آثار على
العمليات العسكرية واألمن واملصالح الوطنية.
ج)جكيف ميكن لضباط الصف في املستوى املتوسط إدارة
استخدام املرؤوسني لوسائل اإلعالم االجتماعية؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومناقشات موجهة
ودراسات حالة ومناقشات جماعية ودورات رسمية ودراسات فردية.
املراجع/القراءات

إدارة اجليش �الدليل امليداني  ،3-21.10سرية املشاة
�
املزودة
ببنادق .واشنطن العاصمة.2006 :
https://rdl.train.army.mil/catalog/view/100.
ATSC/423B3CC4-3606-4E1B-86A6F37C4BC
792C31274572553978/3-21.10/toc.htm#toc
سكوت ،تي إم .االرتقاء بالعريف اإلستراتيجي في املستقبل.
كوانتيكو ،فيرجينيا :كلية قوات مشاة البحرية.2006 ،
�
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a507697.pdf
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قوات مشاة البحرية األمريكية .دليل التدريب على املهارات اإلعالمية،
مدخل لإلعالم� .واشنطن العاصمة :شعبة الشؤون العامة.
_http://www.au.af.mil/pace/handbooks/marine_media
skills_guide.pdf

الوحدة  3.2.3عناصر التواصل اإلستراتيجي
وصف الوحدة
تقدم البيئة املعلوماتية أكثر من فرصة لتشكيل العمليات العسكرية
والوطنية من خالل استخدام تكنولوجيا االتصاالت؛ بيد أنه توجد مخاطر
أيضا يفرضها الوصول العاملي واللحظي للمعلومات .فيجب على ضباط
ً
الصف في املستوى املتوسط إدارة ما يكون لالتصاالت اإلستراتيجية من
آثار على وحداتهم وعلى العمليات العسكرية وعلى األمة بأسرها .ولذلك
يجب عليهم أن يدركوا مزايا ومساوئ االتصاالت اإلستراتيجية.
أهداف/نتائج التعلم
1)1وصف األغراض الوطنية والعسكرية للتواصل
اإلستراتيجي.
2)2شرح طرق تفسير آثار االتصاالت اإلستراتيجية للمرؤوسني.
3)3حتليل كيف تؤثر االتصاالت اإلستراتيجية (سواء
العسكرية أو غير العسكرية) على العمليات العسكرية.
مسائل للدراسة
أ)أمناقشة كيف تؤثر وسائل اإلعالم االجتماعية وتكنولوجيا
االتصاالت األخرى على التواصل اإلستراتيجي.
ب)بكيف تؤثر االتصاالت اإلستراتيجية في وسائط اإلعالم على
األعضاء العسكريني؟
ج)جكيف يدير ضباط الصف آثار االتصاالت اإلستراتيجية على
الوحدة؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على مناقشات ودراسات حالة ومتارين عملية
وقراءات والبحث عبر اإلنترنت عن وسائل اإلعالم العسكرية احلالية.
املراجع/القراءات

إيدير ،ماري" .نحو التواصل اإلستراتيجي ".ميليتري ريفيو
�
(مارس-إبريل .70-61 :)2007
جونز ،جيفري وآخرون" .االتصاالت اإلستراتيجية والقائد احملارب".
جوينت فورسيز كوارترلي� .108-104 :)2009( 55.4
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a515469.pdf
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اللبنة  3.3تطوير األفراد

الوحدة  3.3.1اإلرشاد

الوصف

الوصف

إن مستقبل املؤسسة العسكرية وإرث القادة العسكريني املعاصرين
يكمن في تطوير قادة كبار من اجليل القادم .يتولى ضباط الصف
في املستوى املتوسط مسؤولية أكبر لإلشراف على مجموعة
متنوعة من إستراتيجيات النصح والتدريب والتوجيه وتوظيف هذه
وأيضا إلدارة أو تسوية
اإلستراتيجيات ،وذلك لتوجيه تطوير األفراد
ً
الصراعات التي تنشأ بني األعضاء العسكريني وبني املنظمات.
وباإلضافة إلى ذلك ،تساعد معرفة هذه اإلستراتيجيات ضباط الصف
على تدريب الضباط األحدث وإرشادهم (أنظر اللبنة  1.2في مبحث
املهنية العسكرية).

يعد اإلرشاد أحد أهم مسؤوليات تطوير القيادة الهامة بالنسبة
لضباط الصف .فاآلن ضباط الصف في املستوى املتوسط يعرفون
بالفعل كيفية إدارة جلسات اإلرشاد الفردية؛ ولذلك في هذه الوحدة
سيكتسب ضباط الصف معرفة من شأنها أن متكنهم من تطوير
مهارات إرشاد ضباط الصف املرؤوسني .إضافة إلى ذلك ،تشتمل هذه
الوحدة على تعلم كيفية استخدام خطط التطوير الشخصي
ومناذج التطوير املهني إلرشاد تطوير ضباط الصف.

أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح كيف يؤثر اإلرشاد والتدريب والتوجيه على تطوير األفراد.
2)2التمييز بني اإلستراتيجيات املطبقة للتدريب واإلرشاد والتوجيه.
3)3حتليل أساليب إدارة الصراعات التي تكون بني األفراد وتلك
التي تكون بني املنظمات.
املراجع/القراءات

املقر الرئيسي ،إدارة .الدليل امليداني  ،7-22.7دليل ضابط الصف
باجليش .واشنطن العاصمة 23 :ديسمبر .2002
بيار ،راسل وجيروم بيبرز" .الصراع في املنظمات ،منفعة أم مفسدة".
إير يونيفرستي ريفيو� نوفمبر-ديسمبر .1976
http://www.airpower.au.af.mil/airchronicles/
aureview/1976/nov-dec/peppers.html

القوات اجلوية األمريكية .نشرة القوات اجلوية  ،2241-36دليل
التدريب املهني .املقر الرئيسي ،قيادة التدريب والتعليم اجلوية.
العاصمة 1 :أكتوبر .2011
�
واشنطن
http://www.e-publishing.af.mil/shared/media/epubs/
afpam36-2241.pdf

أهداف/نتائج التعلم
1)1حتليل املهارات واإلستراتيجيات التي يستغلها ضباط
الصف أثناء جلسات اإلرشاد.
2)2تقييم فعالية جلسات اإلرشاد.
3)3حتديد كيف تعمل خطط التطوير الفردية ومناذج التطوير
املهنية على دعم اإلرشاد الفردي.
4)4حتديد أنواع مواقف اإلرشاد التي تتطلب مراقبة ضابط
خارجيا
دعما
صف في املستوى املتوسط من هذا املنهج أو ً
ً
من مصدر آخر.
مسائل للدراسة
أ)أمناقشة ُسبل تطوير مهارات إرشاد ضباط الصف املرؤوسني.
ب)بما املهارات التي تؤثر على اإلرشاد (مثل :احترام املرؤوسني،
الوعي الثقافي والتقمص الوجداني) وتعد األكثر صعوبة
من حيث تطوير ضباط الصف املرؤوسني؟
ج)جوصف سبل تقدمي النصائح من ِقبل ضباط الصف في
املستوى املتوسط للضباط األحدث حول املواقف التي
تتضمن إرشادات.
د)دما مواقف اإلرشاد األكثر حتديًا والتي ينبغي أن يتعامل
معها ضابط صف في املستوى املتوسط؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومناقشات موجهة
ودراسات حالة ومناقشات جماعية ودورات رسمية ودراسات فردية.
املراجع/القراءات
املقر الرئيسي ،إدارة .املنشور املرجعي لعقيدة اجليش  ،22-6قيادة
اجليش .واشنطن العاصمة 10 :سبتمبر .2012
�
http://armypubs.army.mil/doctrine/DR_pubs/DR_a/
pdf/adrp6_22_new.pdf
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قوات مشاة البحرية األمريكية �،كتيب التطوير الفردي ،شعبة
الشؤون اإلدارية وإدارة املوارد �،واشنطن العاصمة.
http://www.hqmc.marines.mil/Portals/143/Docs/
IDP_Handbook.pdf
�
اجليش
األمريكي" .منوذج التطوير املهني للمشاة" مركز دعم
التدريب اجليش.2011 �،
https://ile.atsc.army.mil/pdmPublic/pdm/enlisted/
cmf11/11B.html

الوحدة  3.3.2التدريب والتوجيه
الوصف
يدرب ضباط الصف في املستوى املتوسط املرؤوسني من أجل حتسني
أدائهم الشامل .كما أنهم ،بصفتهم موجهني ،يقدمون نصائح
التطوير الشخصي واملهني للمرؤوسني .وفي هذه الوحدة ،سيعمل
ضباط الصف على توسيع معرفتهم بشأن التدريب والتوجيه منم
أجل حتسني تطوير وأداء األعضاء العسكريني اآلخرين .وسيدرس
ضباط الصف طرق يؤثر بها التدريب والتوجيه على تطوير األفراد
سواء الرسمية منها أم غير الرسمية.
أهداف/نتائج التعلم
1)1مقارنة التدريب والتوجيه.
2)2حتليل خصائص التدريب الفعال.
3)3اقتراح ُسبل إلدماج التدريب والتوجيه في عمليات تطوير
األفراد.
4)4حتليل الطرق التي يتم بها حتديد ما إذا كانت البرامج
التدريبية والتوجيهية فعالة.
مسائل للدراسة
أ)أكيف يشارك األفراد في برنامج توجيهي؟
ب)بمناقشة فوائد وأخطار وجود برنامج توجيه رسمي أو غير
رسمي.
ج)جكيف تتغير العالقة بني األعضاء بسبب التدريب أو التوجيه؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومناقشات موجهة
ودراسات حالة ومناقشات جماعية ودورات رسمية ودراسات فردية.
املراجع/القراءات

بويس ،ليزا .بناء عالقات تدريب قيادي ناجحة :دراسة أثر املعايير املتطابقة في
برنامج التدريب القيادي� .أكادميية سالح اجلو األمريكي ( )USAFبكولورادو.
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc؟AD=ADA524
818&Location=U2&doc=GetTRDoc
املقر الرئيسي ،إدارة .املنشور املرجعي لعقيدة اجليش  ،22-6قيادة
اجليش .واشنطن العاصمة 10 :سبتمبر .2012
�
http://armypubs.army.mil/doctrine/DR_pubs/DR_a/
.pdf/adrp6_22_new.pdf
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جونسون ،دبليو براد وجني أر أندرسون .التوجيه الرسمي في العسكرية
األمريكية :أدلة بحثية وأسئلة بدون أجوبة وتوصيات .نيوبورت ،رود
آيالند :ﻛﻠﻴﺔ اﺤﻟرب اﻟﺒﺤرﻴﺔ.2010 ،
�
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA519313
نواز ،إس بي وإس سي ويب" .أنواع فريدة من التوجيه لفرق متنوعة في
املؤسسة العسكرية ".ريفيو أوف بزنس (.52-48 :)2000

الوحدة  3.3.3إدارة الصراع
الوصف
تعد الصراعات بني األفراد وبني املنظمات أمرًا ال مفر منه .ولذا ،على
ضباط الصف في املستوى املتوسط اكتساب وتطبيق إستراتيجيات
احلد من جوانب الصراع السلبية وتعظيم جوانبه اإليجابية قدر
اإلمكان .وستساعد هذه الوحدة ضباط الصف في املستوى املتوسط
على حتسني معرفتهم بشأن كيفية إدارة الصراعات بني األفراد
بعضا من هذه املعرفة في التعامل مع الصراعات
وكيفية استغالل
ً
داخل املنظمات وفيما بينها.
أهداف/نتائج التعلم
1)1التمييز بني سمات الصراع اإليجابية والسلبية.
2)2حتليل املواقف لتحديد األسباب احملتملة للصراع في
الوحدة وبني الوحدات.
3)3مقارنة إستراتيجيات إدارة الصراع.
مسائل للدراسة
أ)أمناقشة املواقف التي تتطلب موارد إضافية (كطرف
ثالث) إلدارة الصراع أو تسويته.
ب)بما االختالفات املوجودة بني دور ضابط الصف ودور الضابط
في إدارة الصراع في الوحدة؟
ج)جما مزايا وعيوب التسوية بحل وسط؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومناقشات موجهة
ودراسات حالة ومناقشات جماعية ودورات رسمية ودراسات فردية.
املراجع/القراءات
تسوية الصراعات �،أدلة دراسية وإستراتيجيات.
http://www.studygs.net/conflres.htm

املقر الرئيسي ،إدارة .املنشور املرجعي لعقيدة اجليش  ،22-6قيادة
�
اجليش .واشنطن العاصمة 10 :سبتمبر .2012
http://armypubs.army.mil/doctrine/DR_pubs/DR_a/
pdf/adrp6_22_new.pdf
بيار ،راسل وجيروم بيبرز" .الصراع في املنظمات ،منفعة أم مفسدة".
إير يونيفرستي ريفيو� نوفمبر-ديسمبر .1976
http://www.airpower.au.af.mil/airchronicles/aureview/1976/
novdec/peppers.html
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اللبنة  3.4إدارة الوحدة

الوحدة  3.4.1إدارة امليزانية

الوصف

الوصف

تشتمل إدارة الوحدة على وظائف اإلدارة األساسية التي يؤديها ضباط
الصف بغرض متكني الوحدات العسكرية من القيام بواجباتها على
نحو فعال .وعادة ما يتضمن ذلك إدارة األفراد وامليزانيات واإلمدادات.
ويعتمد ضباط الصف في املستوى املتوسط على ما اكتسبوه
من خبرات إلدارة موارد وحداتهم .إضافة إلى ذلك ،سيعملون في
هذا املستوى على تعزيز الوعي املوقفي بشأن قيود املوازنة واملعرفة
العملية بعمليات احلصول على املوارد الالزمة إلجناز املهمة .وكذلك
من مسؤوليات ضباط الصف في املستوى املتوسط التعرف على أوجه
القصور في التدريب والتطوير املهني من أجل حتسني األداء التنظيمي
وإجناز املهمة.

ويحتاج ضباط الصف في املستوى املتوسط املكلفون بها بهذه
املسؤولية إلى امتالك معرفة عملية واستيعاب العمليات املتضمنة
دائما على
في شراء املوارد الالزمة .إضافة إلى ذلك ،عليهم احملافظة ً
الوعي املوقفي بشأن قيود املوازنة والتي قد تؤثر على توافر املوارد.
ولضباط الصف في املستوى املتوسط كذلك دور هام في عملية إدارة
امليزانية يتمثل في غرس مفهوم املساءلة املالية السليمة وترشيد
استخدام املوارد .في هذه الوحدة ،سيكتسب الطالب معرفة إضافية
بشأن هيكل وعملية إدارة امليزانية داخل املنظومة العسكرية.

أهداف/نتائج التعلم
1)1تطبيق عمليات إدارة الوحدة على مستوى الفصيل/السرية.
2)2تقدمي النصح لسلسة القيادة بشأن قضايا إدارة الوحدة.
3)3حتديد أوجه القصور في الوحدة التي ميكن حتسينها بالتدريب.
املراجع/القراءات
�
كندا .التدريب العملياتي اجمللد  ،2إدارة شؤون الوحدة.
http://armyapp.dnd.ca/ael/pubs/B-GL-344002-FP-001.pdf
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،

املقر الرئيسي ،إدارة .الدليل امليداني  ،22.7-7دليل ضابط الصف
باجليش .واشنطن العاصمة 23 :ديسمبر .2002

أهداف/نتائج التعلم
1)1نظرة إجمالية على عملية إدارة امليزانية املطبقة على
مستوى الفصيل/السرية.
2)2حتليل ُسبل القتراح نفقات املوارد املالية.
3)3حتديد سبل لتحسني الوعي بامليزانية واملساءلة في الوحدة.
مسائل للدراسة
أ)أكيف يساهم ضباط الصف في املستوى املتوسط في
التعريف مبتطلبات امليزانية؟
ب)بهل لدى ضباط الصف في املستوى املتوسط سلطة
قانونية زائدة ومسؤولية أداء واجباتهم املالية؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على الدراسة الذاتية واحملاضرات
والتمارين داخل الفصول الدراسية واملناقشات في مجموعات صغيرة
واملقاالت العلمية وكتابة اليوميات التأملية ودراسات احلالة.
املراجع/القراءات
اللوائح الوطنية املعمول بها فيما يتعلق بتنظيم اإلدارة املالية.
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،
اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .الطبعة الثانية.
كينجستون ،أونتاريو :معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 ،
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الوحدة  3.4.2إدارة األفراد
الوصف
تتمثل إدارة األفراد في عملية تعيني األفراد في أنسب منصب لهم
لصالح املنظومة وتطوير الفرد .وتتضمن هذه العملية حتديد نقاط
القوة والضعف ومدى إمكانية املواصلة .كما أنه تستلزم التدريب
الرسمي والتطوير املهني وباألخص تكليف املهام التي تقدم خبرة
التطوير الشخصي من أجل دعم تخطيط التعاقب .وفي هذه الوحدة،
سيعتمد ضباط الصف في املستوى املتوسط على اخلبرات املكتسبة
لديهم بخصوص تعزيز معرفتهم بعملية إدارة األفراد والتأكد من أن
الوحدة حتافظ على املستوى األمثل لفعالية العمليات.

جونز ،جي وإيه إم ساكس .السلوك التنظيمي :فهم وإدارة احلياة في
العمل .الطبعة الثامنة .تورنتو ،أونتاريو :بيرسون برنتيس هول.2011 ،
السيه-روي ،دانييل وجانني كناكشتات .كتيب التوجيه .كينجستون،
أونتاريو :معهد القيادة الكندي.2007 ،
القيادة في القوات الكندية :األسس املفاهيمية .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2005 ،
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،

أهداف/نتائج التعلم
1)1حتليل كيفية تأثير عمليات إدارة األفراد على أداء الوحدة.
2)2التنسيق بني التدريب الفردي والتطوير املهني.
3)3إعداد تقارير التقييم.
مسائل للدراسة
أ)أمناقشة نقاط القوة والضعف في طرق تكليف األفراد
باألعمال في الوحدة.
ب)بما إستراتيجيات التدريب التي ميكن استخدامها لتحسني
قدرة األفراد على إجناز أكثر من عمل في الوحدة؟
ج)جكيف تتعامل مع احلاالت التي ال يُحسن التدريب فيها أداء
الفرد؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على الدراسة الذاتية واحملاضرات والتمارين
داخل الفصول الدراسية واملناقشات في مجموعات صغيرة واملقاالت
العلمية وكتابة اليوميات التأملية ودراسات القاعات دراسية حالة.
املراجع/القراءات
اللوائح الوطنية املعمول بها فيما يتعلق بإدارة األفراد.
اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .الطبعة الثانية.
كينجستون ،أونتاريو :معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 ،
www.cda-acd-forces.gc.ca/cfli-ilfc/indexeng.asp
دليل قيادة القوات املسلحة السويسرية (Führungsausbildung
 .)der Schweizer Armeeالوحدة  ،5الفصول " :12-10تدريب
القيادات".2012 ،
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الوحدة  3.4.3إدارة اللوجيستيات

الوحدة  3.4.4إدارة اخملاطر العملياتية

الوصف

الوصف

تتمثل إدارة اللوجيستيات في حوكمة وظائف سلسلة اإلمداد.
ويحتاج كل من لديه هذه املسؤولية من ضباط الصف في املستوى
املتوسط معرفة عملية وإحاطة بعمليات إدارة اللوجيستيات .ويتيح
لهم الوعي املوقفي بشأن قيود املوارد إمكانية التنبؤ بالعجز في املوارد
وتطوير البدائل لضمان إجناز املهمة .وعادة ما تتضمن أنشطة إدارة
مزيجا يجمع بني إدارة النقل وإدارة
اللوجيستيات في هذا املستوى
ً
أسطول املركبات والتخزين ومناولة املواد وشرائها.

متثل إدارة اخملاطر العملياتية إحدى أدوات صنع القرار املستخدمة في حتديد
أفضل مسارات العمل مع األخذ بعني االعتبار نقاط القوة والضعف والفرص
والتهديدات التي تنطبق على الوضع .وسيطور ضباط الصف في املستوى
املتوسط الفهم احلدسي لديهم بعملية إدارة اخملاطر العملياتية .وسيكون
على ضباط الصف في هذا املستوى القيام بإدارة اخملاطر العملياتية على
املستويني العملياتي والتكتيكي وتقييم العواقب العملياتية احملتملة
ودراسة إستراتيجيات تخفيف اخملاطر إلى أقصى حد ممكن.

أهداف/نتائج التعلم

أهداف/نتائج التعلم

1)1حتليل كيفية انسجام عمل الفصيل/السرية في عمليات
إدارة اللوجيستيات.

1)1حتليل كيفية تأثير إدارة اخملاطر العملياتية ( )ORMعلى
عمليات إدارة الوحدة.

2)2تقدير املعدات/املوارد الالزمة للفصيل/السرية.

2)2التنبؤ مبا قد ينجم عن القرارات التي تنطوي على مخاطر
فردية من آثار محتملة على املستويات التكتيكية
والعملياتية واإلستراتيجية.

مسائل للدراسة

3)3تقدير مدى تأثير إدارة اخملاطر على صنع القرار والتخطيط.

أ)أالتنبؤ باإلخفاقات في سلسلة اإلمداد.

مسائل للدراسة

3)3حتديد طرق حتسني املساءلة عن امللكيات.

ب)بمناقشة مواعيد املشتريات الزمنية الالزمة للحصول على
اإلمدادات واملعدات؟
ج)جما السياسات املعنية بتوجيه املعدات املصرح بها للوحدة؟

واقعيا عند وجود مخاطر عالية املستوى؟
ب)بكيف ميكنك حتقيق تدري ًبا
ً

د)دكيف يتعامل ضباط الصف في املستوى املتوسط عند
حدوث نقص للممتلكات في الوحدة؟

ج)جمناقشة املؤشرات التي توحي بأن القادة رمبا يكونون من هؤالء
الذين يفضلون تفادي اخلطر ،وكيفية التعامل مع هذه املواقف.

منهجية/تقييم التعلم

منهجية/تقييم التعلم

قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ودراسات ذاتية ومتارين
داخل قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.

قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ودراسات ذاتية ومتارين
داخل قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.

املراجع/القراءات

املراجع/القراءات

اللوائح الوطنية املعمول بها فيما يتعلق بإدارة املوارد واملشتريات.

اللوائح الوطنية املعمول بها فيما يتعلق بإدارة اخملاطر.

اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .الطبعة الثانية.
كينجستون ،أونتاريو :معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 ،
القيادة في القوات الكندية :األسس املفاهيمية .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2005 ،
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،
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أ)أما سلطة ضباط الصف في املستوى املتوسط التي بنا ًء
عليها يتحملون اخملاطر؟

اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .الطبعة الثانية.
كينجستون ،أونتاريو :معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 ،
www.cda-acd-forces.gc.ca/cfli-ilfc/index-eng.asp
القيادة في القوات الكندية :األسس املفاهيمية .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2005 ،
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،

الوحدة  3.4.5إدارة التدريب
الوصف
متثل إدارة التدريب العملية الرسمية لتحديد الفجوة املوجودة بني
املهارات احلالية واملهارات املطلوب توافرها لتلبية متطلبات املهمة .وعلى
ضباط الصف في املستوى املتوسط حتديد متطلبات التدريب ألفراد
الفصيل/السرية ،مبن فيهم املوظفني املدنيني ،بالنسبة للواجبات أو
أيضا بتعريف معايير التدريب وتقييمها
املهمة املوكلة إليهم .ويقوموا ً
لتمكني مرؤوسيهم من تنفيذ مهامهم .كما أنهم مسؤولون عن فرض
معايير التدريب وتطوير خطط التدريب والتوصية ببرامج التطوير املهني
ملواجهة صور العجز وتعزيز حتسني الذات املستمر.

هورن ،بيرند وروبرت دبليو ووكر.كتيب القيادة العسكرية .كينجستون،
أونتاريو :دوندورن برس.2008 ،

جونز ،جي وإيه إم ساكس .السلوك التنظيمي :فهم وإدارة احلياة في
العمل .الطبعة الثامنة .تورنتو ،أونتاريو :بيرسون برنتيس هول.2011 ،
القيادة في القوات الكندية :األسس املفاهيمية .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2005 ،
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية2007 ،

أهداف/نتائج التعلم
1)1التعرف على العوامل التي تؤثر على إدارة التدريب على
مستوى الفصيل/السرية.
2)2وصف طرق تقييم مدى فعالية معايير تدريب الوحدة.
3)3حتليل كيفية تأثير بيانات سجل التدريب على خطة تدريب
الوحدة.
مسائل للدراسة
أ)أمناقشة دور التدريب الفردي واجلماعي في خطة تدريب
الوحدة.
ب)بما هي ُسبل إدارة التدريب الفعال عندما يتم تقييد املوارد؟
ج)جكيف تربط بني إدارة التدريب وفعالية املهمة؟
د)دما هي املؤشرات التي توحي بأن إدارة التدريب بحاجة إلى
حتسني؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على الدراسة الذاتية واحملاضرات
والتمارين داخل الفصول الدراسية واملناقشات في مجموعات صغيرة
واملقاالت العلمية وكتابة اليوميات التأملية ودراسات احلالة
املراجع/القراءات
اللوائح والتعليمات الوطنية املعمول فيما يتعلق بالتدريب العسكري
اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .الطبعة الثانية.
كينجستون ،أونتاريو :معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 ،
www.cda-acd-forces.gc.ca/cfli-ilfc/index-eng.asp
دليل قيادة القوات املسلحة السويسرية (Führungsausbildung der
" .)Schweizer Armeeمنهجيات التدريب .2012 ،"51.018
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الوحدة  3.4.6إدارة املشاريع واملهام
الوصف
يوميا في
غالبا ما تُنظم العمليات العسكرية واألنشطة املنتظمة
ً
املنظمات العسكرية إلى سلسلة من املهام الفردية واجلماعية التي
يجب إجنازها لتحقيق األهداف التنظيمية .ومتثل إدارة املشروعات
عملية رسمية لتنفيذ غايات معينة في ظل قيود زمنية محددة
كميا .وسوف يُستدعى ضباط الصف في املستوى
وتوقعات مقدرة
ً
املتوسط ملراقبة تنفيذ املهام واملشروعات على مستوى الفصيل/
السرية .وفي هذه الوحدة ،سيكتسب ضباط الصف في املستوى
املتوسط املعرفة الالزمة لتطبيق تقنيات إدارة املهام على مستوى
الفصيل/السرية فضال ً عن أساسيات إدارة املشاريع.
أهداف/نتائج التعلم
1)1حتليل أساليب اإلشراف على إكمال املهام واإلبالغ عنها
على مستوى الفصيل/السرية.
2)2التعريف بإدارة املشروعات.
3)3وصف الغرض من اجلداول الزمنية للمشروعات ومراحل
تطورها ومعايير اكتمالها.
4)4حتدي كيفية التخطيط للموارد الالزمة للمشروع.
مسائل للدراسة
أ)أوصف كيف يقدم ضباط الصف في املستوى املتوسط
املشورة للقائد بشأن حتديد أولويات املهام.
ب)بكيف تقوم بتفويض تنفيذ املهمة في حني ال تزال حتتفظ
مبسؤولية إكمالها؟
ج)جكيف حتافظ على حتفيز جميع األفراد املشتركني في املشروع؟
د)دما األدوات املتوفرة للمساعدة في مراقبة إكمال املشروع؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ودراسات ذاتية ومتارين
داخل الفصول الدراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .الطبعة الثانية.
كينجستون ،أونتاريو :معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 ،
www.cda-acd-forces.gc.ca/cfli-ilfc/index-eng.asp
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دليل قيادة القوات املسلحة السويسرية (Führungsausbildung
 .)der Schweizer Armeeالوحدة " :12تدريب القيادات".2007 ،
هورن ،بيرند وروبرت دبليو ووكر .كتيب القيادة العسكرية.
كينجستون ،أونتاريو :دوندورن برس.2008 ،

جونز ،جي وإيه إم ساكس .السلوك التنظيمي :فهم وإدارة احلياة في
العمل .الطبعة الثامنة .تورنتو ،أونتاريو :بيرسون برنتيس هول.2011 ،
القيادة في القوات الكندية :األسس املفاهيمية .كينجستون،
أونتاريو :أكادميية الدفاع الكندية.2005 ،
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،

مناقشة رئيس اللجنة العسكرية التابعة حللف الناتو ،اجلنرال كنود بارتلز ،مع البروفيسور إتش توملني والعقيد
إس أنطون ،مدراء ندوة القادة األفغانني القدامى ،املقر الرئيسي حللف الناتو ببروكسل 8 ،نوفمبر .2013

الزيارة األولى لفريق برنامج تعليم وتعزيز الدفاع إلى منغوليا.

املندوب اخلاص لألمني العام حللف الناتو لقضايا املرأة والسالم واألمن ،السيدة ماريسكاريتتناقش مع قادة قدامى
من أفغانستان حول قضايا التمييز بني اجلنسني ،املقر الرئيسي حللف الناتو ببروكسل 8 ،نوفمبر .2013
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املبحث  :3الكفاءة األساسية لضابط الصف ( .3املستوى
املتقدم)
الهدف
يغطي مبحث الكفاءات الرئيسية لضابط الصف املوضوعات التي
من شأنها أن متكّن سلك ضابط الصف من أداء مهامه باعتباره عماد
اجليش .ومن املوضوعات التي يتناولها هذا املبحث التدريس واالتصاالت
وتطوير األفراد وإدارة الوحدة ،وجميعها مواضيع متثل األساس لسلك
ضباط الصف الناجح .فمن خالل اكتساب املعرفة املرتبطة بهذه
املوضوعات ،يكون بوسع ضباط الصف التأكد من قدرتهم على ترجمة
إرادة القائد إلى أفعال من خالل تدريب األعضاء وتطويرهم ورعايتهم،
وفرض املعايير ،وتوفير قيادة عملية ملنظماتهم.
الوصف
يعد مبحث الكفاءات األساسية لضباط الصف واح ًدا من البرامج
التطويرية الثالثة ضمن املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني
( )PME RCلضباط الصف ،حيث يكمل مبحث الكفاءات
األساسية لضباط الصف مبحثي املهنية العسكرية والقيادة
واألخالقيات اللذين ميدان ضباط الصف باملعرفة واملهارات الالزمة
لتمكينهم من العمل بفعالية داخل القوات املسلحة .إن تعليم
ضباط الصف كيفية تطوير األفراد وإدارة الوحدة يدعم أدوارهم
كمدربني ومديرين داخل تنظيماتهم .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن التطوير
التتابعي والتدريجي للمعارف املتصلة بالتدريس واالتصال وتطوير
األفراد وإدارة الوحدة يتيح لضباط الصف التعامل مع التحديات التي
تزداد تعقي ًدا وكذلك إعدادهم للقيام بأدوار إستراتيجية ،في الوقت
التي يتقدمون فيه إلى مستويات أعلى .هذا وتعد املعرفة املكتسبة
في هذا املبحث من األمور بالغة األهمية لبناء شراكة فعالة بني
ضباط الصف والضباط .إذ يتعني على ضباط الصف أن يتعلموا
ويثبتوا أنهم قادرون على ترجمة غاية القائد إلى خطط قابلة للتنفيذ
وكذلك وإدارة تنفيذ هذه اخلطط .كما ميثل تنفيذ هذه املسؤوليات
األساسية عامال ً
رئيسيا في السماح لسلك الضباط بأداء الدور
ً
الفكري املنوط به داخل اجليش في حني يدير ضباط الصف التنفيذ
اليومي للمهمات .وغال ًبا ما تعجز الكلمات عن اإلتيان بوصف لهذه
أساسيا
العالقة الفريدة بني الضباط وضباط الصف؛ إال أنها تعد أمرًا
ً
لنجاح املهمة .ويتمثل الهدف من هذا اجلزء من املنهج في تزويد
ضباط الصف في املستوى التمهيدي باملهارات واملعارف والصفات
الالزمة كي يتقلدوا قيادة الوحدات الصغيرة.
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أهداف/نتائج التعلم
1)1دعما للهدف العام ،سيتحتم على ضباط الصف في
املستوى املتقدم:
•االتصال بالقائد وإسداء املشورة له بشأن وضع
خطط االتصاالت
•تقدمي اإلرشاد حول االستشارة والتوجيه
لتحسني تطوير ضباط الصف والضباط األحدث
•استخدام تقنيات تطوير األفراد لتحسني األداء
الفردي والتنظيمي
•إسداء املشورة للقائد حول سبل حتسني إدارة
الوحدة.
2)2فور االنتهاء من هذا املبحث ،سيكون مبقدور كل ضابط من
ضباط الصف ما يلي:
•وصف كيف ميكن لضابط الصف في املستوى
املتقدم املساهمة في صياغة أهداف الوحدة
ودعم رسائل االتصال اخلاصة بالقادة املتقدمني
•شرح كيف ميكن لضباط الصف في املستوى
املتقدم التأثير على العمليات التنظيمية
املرتبطة بتطوير األفراد العسكريني ورعايتهم
•فهم الدور املنوط بضباط الصف في املستوى
املتقدم لتحسني األداء للوفاء بأهداف املستوى
التكتيكي والتنظيمي واإلستراتيجي.

اللبنة  3.1إدارة التدريس

اللبنة  3.2التواصل

الوصف

الوصف

قد يستمر بعض ضباط الصف في املستوى املتوسط في املشاركة
في تقدمي التعليم؛ ومع ذلك فمن املرجح أن يتحمل ضباط الصف في
املستوى املتقدم مسؤولية تقييم فعالية البرامج التعليمية في حني
أيضا تدريب وتوجيه ضباط الصف الذين يقدمون بالتعليم.
ينوط بهم ً
وقد يجد بعض ضباط الصف في املستوى املتقدم أنفسهم
مسؤولني عن إدارة البرامج التدريبية والتعليمية في املدارس الرسمية
العسكرية مثل أكادميية ضباط الصف .في هذه اللبنة ،سيدرس
ضباط الصف الوظائف املؤداة إلدارة تنفيذ الدورات الدراسية داخل
املدارس الرسمية.

حاسما في حتسني الثقة داخل
تعد اتصاالت القائد املتقدم عنصرًا
ً
التنظيم ،وإقامة رؤى وأهداف مشتركة ،وخلق فهم وتواصل مشترك
مع اجلمهور بوجه عام .ومن األهمية مبكان أن يتأكد القادة ،في
املستوى املتقدم ،من أن األفراد لديهم فهم مشترك للوضع واألهداف
التي تتطلب العمل ،كما يستخدم ضباط الصف في املستوى
املتوسط إستراتيجيات االتصال لتهيئة الظروف الداخلية واخلارجية
التي تسهم في جناح املهمة .إضافة إلى ذلك ،يساعد ضباط الصف
في املستوى املتقدم على حتقيق أهداف االتصال من خالل عملهم
كصوت للقائد مع اجلهات الداخلية واخلارجية ،نظرًا لكونهم أفرادًا
ضمن فريق القيادة .في هذه اللبنة ،يقف ضباط الصف في املستوى
املتقدم على املهارات واملعارف الالزمة لدعم االتصاالت الداخلية
واخلارجية ،كما أنهم سيحسنون من قدرهم على التفاعل مع وسائل
اإلعالم وفهمهم لوسائل التواصل االجتماعي.

2)2شرح كيفية إنشاء وحتديث املناهج العسكرية.

أهداف/نتائج التعلم

3)3وصف كيف ميكن استخدام تقييم البرنامج في حتسني
نظام التدريس.

1)1شرح كيفية تشكيل االتصاالت الفعالة لألداء التنظيمي.

أهداف/نتائج التعلم
1)1حتليل كيف يؤثر نظام التدريب والتعلم للدولة على توافر
مدارس ضباط الصف وإدارتها.

املراجع/القراءات

2)2حتليل دور وسائل اإلعالم احلديثة وآثارها على العمليات
العسكرية.

وزارة الدفاع .كتيب وزارة الدفاع  ،1379-2تطوير النظم التعليمية/
مدخل النظم إلى التدريب والتعليم .واشنطن العاصمة.1988 :

3)3دراسة كيفية دعم ضباط الصف في املستوى املتوسط
التصاالت الوحدة وبناء تنظيمات تتواصل بفعالية.

كيركباتريك ،دونالد ،وجيمس كيركباتريك .تقييم برامج التدريب ،املستويات
األربعة .الطبعة الثالثة .سان فرانسيسكو :بيريت كوهلر.2006 ،

املراجع/القراءات

بادسيي ،ستيفن".احلرب اإلعالمية وإدارة وسائل اإلعالم" احلرب
احلديثة .طبعة .جورج كاسيميريس وجون باكلي .برلينغتون،
فيرمونت :شركة أشجات للنشر .2010 ،
جونز ،فيل .إستراتيجية االتصاالت .ألدرشوت ،هامبشاير ،اجنلترا:
�
جاور للنشر.2008 ،
نيلسون جرين ،رومي".خوض حرب املعلومات ،لكننا نفقد املصداقية،
فماذا ميكننا أن نفعل؟ مجلة ميليتري ريفيو (يوليو  -أغسطس
.15-8 :)2011
زارميبا ،آالن .اتصاالت األزمة – النظرية والتطبيق :لندن ،إجنلترا،
مؤسسة إم إي شاربي للنشر.2010 ،
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الوحدة  3.2.1أساليب التواصل

املراجع/القراءات

الوصف

جاردنر ،لينور .اخلطابة العامة :مؤلفات مرجعية مختارة .فورت
ليفنوورث :مكتبة كلية احلرب التابعة للجيش األمريكي.
�
http://www.carlisle.army.mil/library/bbliographies.htm

تعد اتصاالت القائد املتقدم حاسمة لتحسني الثقة داخل التنظيم،
وإقامة رؤى وأهداف مشتركة ،وخلق فهم مشرك وتوصيل رسائل القوات
املسلحة للجمهور .ولكون ضباط الصف في املستوى املتقدم ممثلني
عن القادة ورجال اجليش ،فإنهم يُطالبون بتوصيل رسائل إستراتيجية
إلى وسائل اإلعالم وغيرهم من القادة على املستوى اإلستراتيجي .وفي
التنظيمات العسكرية رفيعة املستوى ،قد يعمل ضباط الصف في
املستوى املتقدم كممثلني عن شعوبهم وقد يكلفون بالتواصل مع
اجلمهور الدولي في سياق خارجي .ويتمثل الهدف من هذه الوحدة في
إعداد ضباط صف على املستوى املتقدم لتوصيل رسائل على املستويني
العملياتي واإلستراتيجي بفعالية إلى جهات داخل اجليش وخارجه على
النحو املطلوب.
أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح الغرض من التواصل على املستويني العملياتي
واإلستراتيجي مع اجلهات الداخلية واخلارجية.
2)2مقارنة مدى تأثير تقنيات االتصال اخملتلفة على تسليم
الرسالة وغايتها.
3)3حتليل التقنيات (اللفظية وغير اللفظية) التي ميكن
استخدامها بفعالية مع اجلماهير الكبيرة.
4)4تصميم عروض تقدميية للتواصل بوضوح مع اجلمهور
املستهدف.
5)5التواصل مع اجلماهير اخلارجية.
مسائل للدراسة
أ)أكيف ميكن تعديل تقنيات االتصال املستخدمة مع عدد
ضئيل من املتلقني للتواصل مع عدد أكبر مهم؟
ب)بما العالمات التي تشير إلى التواصل الفعال أو غير الفعال
مع جمهور كبير؟
ج)جناقش مدى تأثير الفروق الثقافية واللغوية على االتصال.
د)دكيف يتم تكييف الرسالة لضمان وجود فهم مشترك بني
جميع املتلقني؟
ه)هكيف ميكن للتواصل اإلستراتيجي التأثير على األوضاع
املتأزمة؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ودراسات حالة ولعب
أدوار ومحاكاة ومتارين عملية ومتحدثني مدعوين.

144

مايفيلد ،توماس دي الثالث" .إستراتيجية القائد لوسائل التواصل
االجتماعي .مجلة جوينت فورسيس كوارتلي ( 60يناير .)2011
http://www.ndu.edu/press/commanders-strategysocialmedia.html

سيفيرين ،بيترز .التواصل اإلستراتيجي لعمليات إدارة األزمات في
املنظمات الدولية :قوات املساعدة الدولية إلرساء األمن في أفغانستان
وبعثة االحتاد األوروبي املعنية بسيادة القانون في كوسوفو" ،يوإن
بابرز".34-1 :)2009( 10 ،
دبلومسي �
http://aei.pitt.edu/12358/1/EDP_1_2010_Peters.pdf

الوحدة  3.2.2التواصل/الوعي اإلعالمي

املراجع/القراءات

الوصف

بادسيي ،ستيفن" .احلرب اإلعالمية واإلدارة اإلعالمية ".احلرب احلديثة.
طبعة .جورج كاسيميريس وجون باكلي .برلينغتون ،يرمونت :شركة
أشجات للنشر.2010 ،

تساعد االتصاالت الفعال على تهيئة بيئة عمل معاصرة لتحقيق
جناح املهمة ،فالتغيرات األخيرة التي طرأت على تقنيات االتصاالت
أحدثت تغييرًا جذريًا في كيفية تأثير االتصاالت والعالقات اإلعالمية
على العمليات العسكرية مما يجعل العالقات اإلعالمية عنصرًا
حاسما في حتقيق النجاح اإلستراتيجي .وتركز هذه الوحدة على
ً
أهمية التواصل والوعي اإلعالمي في ترويج الرسائل اإلستراتيجية
للقائد وتعزيز صورة الوحدة والدولة .إضافة إلى ذلك ،سيدرس ضباط
الصف تأثيرات وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة (املدونات وشبكات
التواصل االجتماعي وما إلى ذلك) على العمليات العسكرية.

رئيس هيئة األركان املشتركة ،املنشورات املشتركة  ،61-3الشؤون
العامة ،واشنطن العاصمة.2010 :
األوروبي .كيفية مواجهة أجهزة اإلعالم
�
كلية األمن والدفاع
(وثيقة أيه جي ،)011/2010/مايو .2010
http://esdc.mil-edu.be/index.php/component/
docman/doc_download/349-10-01-04-standardcurriculumcommon-module-on-communication

أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح أهمية املمارسات واالتصاالت اإلعالمية احلديثة في
العمليات العسكرية.
2)2وصف كيفية تعزيز صورة إيجابية للقوات املسلحة في
أجهزة اإلعالم.
3)3شرح كيف يؤثر التفاعل مع أجهزة اإلعالم ووسائل اإلعالم
املدمجة في الديناميات التنظيمية.
4)4وصف األخطاء الشائعة التي تنشأ عن استخدام وسائل التواصل
االجتماعي وتأثير وسائل التواصل االجتماعي على اجليش.
5)5حتليل كيفية ارتباط االتصاالت الفعالة بالعالقات اإلعالمية.
مسائل للدراسة
أ)أكيف تُهيئ االتصاالت الفعالة بيئة العمليات؟
ب)بما هي أفضل السبل إلجراء مقابلة إعالمية حية؟
ج)جكيف ميكن أن تكون العالقات اإلعالمية الفعالة عنصرًا
مضاعفً ا للقوة؟
د)دما هي اآلثار األمنية للعالقات اإلعالمية الفعالة وغير
وخصوصا وسائل التواصل االجتماعي؟
الفعالة،
ً
ه)هما هي بعض العواقب املقصودة وغير املقصودة لوسائل
اإلعالم املدمجة؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومتحدثني مدعوين
وفيديوهات ودراسات حالة ولعب أدوار وتدوينات ومتارين عملية وقراءات وبحث
عن املوضوعات العسكرية الراهنة على اإلنترنت واستعراض مقاالت.
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الوحدة  3.2.3التواصل اإلستراتيجي

منهجية/تقييم التعلم

الوصف

قد تشتمل أساليب التدريس على مناقشات ومتحدثني مدعوين
ودراسات حالة ومتارين عملية وقراءات وبحث عبر اإلنترنت عن املوضوعات
العسكرية الراهنة في وسائل اإلعالم.

فرصا لتشكيل العمليات العسكرية والوطنية
توفر بيئة املعلومات ً
من خالل استخدام تقنيات االتصال ،غير أن الوصول العاملي والفوري
للمعلومات يخلق مخاطرًا في الوقت ذاته .ويشارك ضباط الصف
في املستوى املتقدم على نحو متزايد في مساعدة القادة على فهم
بيئة املعلومات واالتصاالت وكذلك يساعدونهم في الوقت ذاته على
صياغة خطط االتصاالت وتنفيذها على أرض الواقع .وعلى هذا النحو،
يتعني على ضباط الصف في املستوى املتقدم فهم االستخدامات
احملتملة لتقنيات االتصاالت ،وكذلك تأثير االتصاالت على املتلقني
في الداخل واخلارج فضال ً عن تطبيق التواصل اإلستراتيجي في بيئة
العمليات للفوز مبعركة املعلومات.
أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح كيف تؤثر التغييرات التي تطرأ على تقنيات
االتصاالت واالختالفات بني األجيال في فهم القادة
املتقدمني لكيفية استخدام تقنيات االتصاالت.
2)2وصف األغراض الوطنية والعسكرية للتواصل
اإلستراتيجي.
3)3حتليل "معركة السرد" لتشمل تعريف "السرد"
و"املبحث" و"الرسالة".
4)4وصف الدور املنوط بضباط الصف في املستوى املتقدم في
مساعدة القائد على وضع خطة االتصاالت وتنفيذها.
5)5فهم كيف يدعم ضباط الصف في املستوى املتقدم
تنفيذ إستراتيجية التواصل العامة للقائد.
6)6شرح كيف تؤثر بيئة املعلومات العاملية في التواصل
اإلستراتيجي والعمليات العسكرية.
مسائل للدراسة
أ)أكيف ميكن استخدام االتصاالت العامة للوفاء باألهداف
اإلستراتيجية والقومية والعسكرية؟
ب)بما اآلثار املترتبة على عدم وجود رسالة تزامنية ومتسقة؟
ج)جكيف تؤثر سرعة وجماعية وذيوع وسائل التواصل
االجتماعي على الرسائل؟
د)دكيف ينبغي دمج التواصل اإلستراتيجي في احلملة
واخلطط العملياتية؟
ه)هكيف يوازن القادة بفعالية بني املتطلبات العملياتية
األمنية ورسائل التواصل العملياتي واإلستراتيجي؟
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املراجع/القراءات

إيدير ،ماري" .نحو التواصل اإلستراتيجي ".ميليتري ريفيو
�
(مارس-إبريل .70-61 :)2007
�
جونز ،فيل .إستراتيجية االتصاالت .ألدرشوت ،هامبشاير ،اجنلترا:
جاور للنشر.2008 ،
نيلسون جرين ،رومي" .خوض حرب املعلومات ،لكننا نفقد املصداقية،
فماذا ميكننا أن نفعل" مجلة ميليتري ريفيو (يوليو  -أغسطس
.15-8 :)2011
زارميبا ،آالن .اتصاالت األزمة – النظرية والتطبيق .لندن ،إجنلترا،
مؤسسة إم إي شاربي للنشر.2010 ،

اللبنة  3.3تطوير األفراد

لوحدة  3.3.1برامج اإلرشاد

الوصف

الوصف

إن مستقبل اجليش وإرث القادة العسكريني اليوم يكمن في تطوير
اجليل القادم من القادة .ويقوم ضباط الصف في املستوى املتقدم بدورٍ
هام في توجيه التطوير املهني لألفراد عن طريق اإلشراف على قيادة
ٍ
اإلرشاد والتدريب والتوجيه في التنظيم .وفي هذه اللبنة ،سيصقل
ضباط الصف في املستوى املتقدم معرفتهم بكيفية استخدام برامج
اإلرشاد والتدريب والتوجيه في حتسني األداء الفردي والتنظيمي .إضافة
إلى ذلك ،سيتعلمون كيفية إنشاء برنامج توجيهي وكذلك مواءمته
مع أهداف األفراد والوحدة .وأخيرا ،سيتعلم ضباط الصف كيفية
توقع ومنع وكذلك املساعدة ،عند اللزوم ،في حل الصراعات التي تقع
بني األفراد داخل كل تنظيم.

يُعد اإلرشاد واح ًدا من أكثر املسؤوليات أهمية بالنسبة لضباط
الصف .فمن خالل السنوات العديدة التي صقلت خبرة ضباط الصف
باإلرشاد وأثرت جعبتهم باملعرفة واملهارة ،فإنهم يركزون في املستوى
املتقدم من املنهج على إدارة برامج اإلرشاد واملوارد فضال ً عن اإلشراف
على اإلرشاد .إضافة إلى ذلك ،يضطلع ضباط الصف في املستوى
بشكل
املتقدم مبسؤولية ضمان قيادة اإلرشاد واإلبالغ عنه وتوثيقه
ٍ
وسليم؛ وتدريب اآلخرين على اإلرشاد على نحو أكثر فعالية،
فعال
ٍ
ٍ
وكذلك ضمان دعم اإلرشاد لتحسني أداء األفراد والوحدة.
أهداف/نتائج التعلم

أهداف/نتائج التعلم

1)1شرح كيفية إنشاء برنامج إرشادي بالوحدة.

1)1تلخيص سلوكيات القائد ومهاراته التي تيسير إنشاء
برامج التوجيه الفعالة داخل الوحدات.
2)2حتليل كيف يختلف التوجيه عن تقنيات تطوير األفراد األخرى.
3)3التمييز بني تقنيات الوساطة والتفاوض التي تستخدم في
حل الصراعات بني التنظيمات.
املراجع/القراءات

2)2تقييم فعالية برنامج اإلرشاد.
3)3حتسني كيفية إسهام برنامج اإلرشاد في تطوير أداء
الوحدة واألفراد.
مسائل للدراسة
خصيصا لدعم حتقيق غاية
أ)أهل وضع برنامج اإلرشاد
ً
القائد وتوسيع أهداف األداء العسكري؟
ب)بما القياسات التي ميكن استخدامها لتقييم فعالية
اإلرشاد؟

أندرسون اشكرافت ،ميريل .إدراكات التوجيه داخل اجليش .مشروع
البحوث اإلستراتيجية .كاراليل باراكس :كلية احلرب التابعة للجيش
األمريكي .2002 ،

ج)جما هي أنواع البيانات املتاحة عن برنامج اإلرشاد؟

تسوية الصراعات �،أدلة دراسية وإستراتيجيات.
http://www.studygs.net/conflres.htm

د)دما هي بعض املؤشرات الدالة على أن برنامج اإلرشاد ال
يُطبق بفاعلية؟

دويتش ،مورتن وبيتر تي كوملان .كتيب حل الصراعات :النظرية
والتطبيق .نيويورك :جوسي باس ،أبريل .2000

منهجية/تقييم التعلم

املقر الرئيسي ،إدارة اجليش .الدليل امليداني  ،22-6قيادة اجليش
أومبريت �،أم .قائمة مرجعية ملهارات حسم الصراع .مركز
السالم.
�
العدالة اإلصالحية وصنع
_http://www.cehd.umn.edu/rjp/resources/rj_dialogue
resources/Conflict_Negotiation_Skill_Checklist.pdf
ويليامز ،كوين أل .التوجيه :احلاجة إلى برنامج رسمي .مشروع
البحوث اإلستراتيجية .كاراليل باراكس :كلية حلرب التابعة للجيش
األمريكي.2002 ،

قد تشتمل أساليب التدريس على دراسات حالة ومناقشات
ومحاضرات ومتحدثني مدعوين.
املراجع/القراءات
املقر الرئيسي �،إدارة .الدليل امليداني  ،22-6قيادة اجليش .أكتوبر .2006
http://usacac.army.mil/cac2/Repository/Materials/fm6-22.pdf
القوات اجلوية األمريكية ،وثيقة عقيدة القوات اجلوية األمريكية ،1-1
القوى.
�
القيادة وتطوير
http://static.e-publishing.af.mil/production/1/af_cv/
publication/afdd1-1/afdd1-1.pdf

147

الوحدة  3.3.2التوجيه

املراجع/القراءات

الوصف

مربحا" هارفرد بيزنس ريفيو 84
أبراهامز ،مارك" .جعل التوجيه
�
ً
(يونيو  .21 :)2006

حسن التوجيه من أداء األفراد وثباتهم ومعنوياتهم وتطورهم
يُ ّ
الشخصي/املهني وتق ّدمهم املهني .وتتمثل إحدى املسؤوليات
الرئيسية التي يختص بها ضباط الصف في نقل املعرفة املتخصصة
التي تراكمت لديهم عبر سنوات من اخلدمة إلى اآلخرين ،ويتحقق
ذلك من خالل عالقات التوجيه الرسمية وغير الرسمية مع األقران
واألفراد األحدث سنًا .وفي هذه الوحدة ،سيعزز ضباط الصف فهمهم
لكيفية حتسني التوجيه للقوات العسكرية عن طريق خلق فرص
للموجهني ومتلقي التوجيه بغية حتسني مهاراتهم القيادية والبني
شخصية والفنية وكذلك حتقيق األهداف الشخصية واملهنية.
أهداف/نتائج التعلم

اجليش.
�
كتيب توجيه
http://www.armyg1.army.mil/hr/mentorship/docs/
Army%20Mentorship%20Handbook%202005.pdf

نواز ،ستيفن بي وشويلر سي ويب .املوجهون أو بدالء املوجهني أو
املوجهون االفتراضيون؟ :مناهج توجيهية بديلة للجيش .قاعدة باتريك
للقوات اجلوية :معهد إدارة تكافؤ الفرص الدفاعية .1998 ،

املوجه/متلق التوجيه.
1)1مناقشة كيفية تعزيز إقامة عالقات بني
ِ

مارتنن جريج أف ،وجورج إي ريد ،وروث بي كولينز ،وكورتيز كيه دايل.
"الطريق إلى التوجيه:معبد بالنوايا احلسنة ".باراميترز 32
(خريف .128-115 :)2002

3)3حتليل كيفية تأثير التوجيه على تطوير األفراد.

موراي ،مارجو .ما وراء أساطير وسحر التوجيه :كيفية تيسير عملية
التوجيه الفعال ،نسخة منقحة .سان فرانسيسكو :جوسي باس.2001 ،

2)2شرح مزايا ومساوئ إنشاء برنامج رسمي للتوجيه.
4)4حتديد سبل لدمج التوجيه في برامج التطوير املهني داخل
املنظمة.
5)5شرح سبل لتحديد ما إذا كان برنامج التوجيه يحسن من
التطوير الفردي والتنظيمي.
مسائل للدراسة
أ)أما هي الفوائد واخملاطر املرتبطة ببرامج التوجيه؟
ب)بكيف يعزز العمل كموجه مهن ضباط الصف في املستوى
املتقدم؟
ج)جكيف ميكن للهيكل التنظيمي والسياسات دعم عالقات
التوجيه طويلة األمد وقصيرة املدى؟
د)دكيف يؤثر برنامج التوجيه في الثقافة التنظيمية؟
ه)هما التحديات التي يجب التغلب عليها إلنشاء برنامج التوجيه؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على دراسات حالة ومناقشات
ومحاضرات ومتحدثني مدعوين.
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أندرسون اشكرافت ،ميريل .تصورات التوجيه داخل اجليش .مشروع البحوث
اإلستراتيجية� .كاراليل باراكس :كلية احلرب التابعة للجيش األمريكي.2002 ،
http://handle.dtic.mil/100.2/ADA401070

توماس ،تيد ،وجيم توماس .التوجيه والتدريب واإلرشاد :نحو فهم مشترك.
http://usacac.army.mil/cac2/cgsc/repository/dcl_Mentoring.pdf

ألدرش ،جاك" .التوجيه الهادف :مبدأ التعلم من اآلخرين" .في داخل
اجملهول :دروس القيادة من "مغامرة جريئة نحو الغرب" للويس وكالرك.
نيويورك :أماكوم.2004 ،
ويليامز ،كوين أل .التوجيه :احلاجة إلى برنامج رسمي .مشروع البحوث
اإلستراتيجية .كاراليل باراكس :كلية حلرب التابعة للجيش األمريكي.2002 ،
�
http://handle.dtic.mil/100.2/ADA400995

الوحدة  3.3.3إدارة الصراع

املراجع/القراءات

الوصف

تسوية الصراعات �،أدلة دراسية وإستراتيجيات.
http://www.studygs.net/conflres.htm

كثيرًا ما يعمل القادة العسكريني األقدم في بيئات معقدة داخل
أوطانهم وخارجها ،وللحصول على التعاون والدعم من اآلخرين مبا في
ذلك القوات األجنبية الالزمة إلجناز مهمة و/أو واجب ،يجب أن يعتمدوا
على املهارات اجليدة في التعامل مع اآلخرين والتفاوض .وبالنسبة
لضباط الصف في املستوى املتقدم ،سيتطلب إدارة الصراع في كثير
من األحيان التوسط في الصراعات التي تنشأ بني األشخاص من
أيضا استخدام مهارات التفاوض
مختلف املنظمات ،وقد يستلزم ً
لتسوية اخلالفات التي تنشأ بني األفراد العسكريني من مختلف
اجلنسيات وبني األفراد العسكريني ومنظمات اجملتمع املدني .وفي
هذه الوحدة ،سيدرس ضباط الصف في املستوى املتقدم كيف ميكن
استخدام مهارات التفاوض ملنع أو حل الصراعات التي تنشأ داخل
املنظمات وفيما بينها.

دويتش ،مورتن وبيتر تي كوملان .كتيب حل الصراعات :النظرية
والتطبيق .نيويورك :جوسي باس.2000 ،
أومبريت ،أم .قائمة مرجعية ملهارات حسم الصراع .مركز
�
العدالة اإلصالحية وصنع السالم�.
_http://www.cehd.umn.edu/rjp/resources/rj_dialogue
resources/Conflict_Negotiation_Skill_Checklist.pdf

أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح املصادر والعوامل التي ميكن أن تؤدي إلى نشوء
صراعات بني املنظمات.
2)2مقارنة الطرق لتسوية الصراعات بني املنظمات.
3)3وصف شتى إستراتيجيات التفاوض.
4)4وصف كيف ميكن استخدام مهارات التفاوض خالل
التوسط لتسوية الصراعات.
مسائل للدراسة
أ)أكيف يساعد بسط النفوذ إلى ما وراء تسلسل القيادة
املباشر في حل الصراع؟
ب)بحدد مزايا ومساوئ حتقيق حلول وسطى بني منظمات
مختلفة.
ج)جكيف تؤثر الفروق الثقافية في اإلقناع والتفاوض وحل
الصراع؟
د)دملاذا يؤثر أسلوب القيادة في عملية حل الصراع؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على دراسات حالة ومناقشات
ومحاضرات ومتحدثني مدعوين ولعب أدوار.
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اللبنة  3.4إدارة الوحدة

الوحدة  3.4.1إدارة امليزانية

الوصف

الوصف

تتضمن إدارة الوحدة املهام اإلدارية الرئيسية التي يؤديها ضباط
الصف لتمكني الوحدات العسكرية من العمل بفعالية .وبالنسبة
لضباط الصف في املستوى املتقدم ،تعني إدارة الوحدة اإلشراف على
العمليات واألفراد الذين يقومون بهذه املهام .وسيكون الوعي الظرفي
بكيفية عمل التنظيم ضروريًا إلعالم تسلسل القيادة .ويحتاج ضباط
الصف إلى فهم التفكير املنظومي حتى يتسنى لهم حتديد التأثيرات
من املستويني الثاني والثالث على إحداث تغييرات في العمليات
اإلدارية .وفي هذه الوحدة ،سيدرس ضباط الصف موضوعات إدارة
الوحدة ،مثل معاجلة الترقيات وإسناد املهام إلى األفراد ،ملعرفة كيف
يطبقونها على قيادة اجملندين على مستوى الكتيبة واللواء.

يلعب ضباط الصف في املستوى املتقدم دورًا حيويًا في العملية اإلدارية من
خالل ضمان حتديد املتطلبات املالية وإبالغها إلى تسلسل القيادة .ويحتاج
ضباط الصف في املستوى املتقدم الذين يختصون بهذه املسؤولية إلى
معرفة وفهم عملي بالعمليات املرتبطة بتدبير املوارد الالزمة إلجناز املهام
والواجبات املُسندة .ويجب أن يحافظوا على وعي ظرفي بقيود امليزانية
والتي ميكن أن تؤثر في نتائج املهمة والعمل .وعند اللزوم ،يجب أن يكونوا
قادرين على صياغة مقترحات لاللتزامات املالية وأن يغرسوا املساءلة
املالية في مرؤوسيهم .وفي هذه الوحدة ،سيستكشف ضباط الصف في
املستوى املتقدم هيكل إدارة امليزانية داخل املنظمة العسكرية

أهداف/نتائج التعلم

أهداف/نتائج التعلم

1)1تقييم فعالية عمليات إدارة الوحدة.

1)1تخطيط عمليات إدارة امليزانية على املستويني العملياتي
واإلستراتيجي.

2)2وضع التغييرات العملية لتحسني فعالية وكفاءة الوحدة.

2)2حتليل كيفية اقتراح متطلبات املوارد واعتمادها في امليزانية.

3)3حتليل طرق لتقييم وحتسني أداء الوحدة.

3)3تقييم أثار قيود املوارد على العمليات العسكرية.

املراجع/القراءات

مسائل للدراسة

�
كندا .التدريب العملياتي اجمللد  ،2إدارة شؤون الوحدة.
http://armyapp.dnd.ca/ael/pubs/B-GL-344002-FP-001.pdf

أ)أكيف يؤثر ضباط الصف في املستوى املتقدم على مشاريع
امليزانية؟

املقر الرئيسي ،إدارة اجليش .الدليل امليداني  ،22.7-7دليل ضابط
الصف باجليش .واشنطن العاصمة 23 :ديسمبر .2002
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،

ب)بما هي السياسات الوطنية والتنظيمية التي تؤثر في
عملية إعداد امليزانية واإلدارة املالية؟
ج)جما هي السلطات القانونية اخملولة لضباط الصف بشأن
النفقات املالية؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على دراسات ذاتية ومحاضرات ومحاضرين
مدعوين ومتارين داخل قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة
ومقاالت علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
اللوائح الوطنية املعمول بها فيما يتعلق بتنظيم اإلدارة املالية.
اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .الطبعة الثانية.
كينجستون ،أونتاريو :معهد القيادة التابع للقوات الكندية .2009 ،
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،
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الوحدة  3.4.2إدارة األفراد

اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .الطبعة الثانية.
كينجستون ،أونتاريو :معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 ،
www.cda-acd-forces.gc.ca/cfli-ilfc/index-eng.asp

إدارة األفراد هي عملية تعيني األفراد في أفضل ما يالئمهم من مناصب
مما يعود بالنفع على املنظمة ،وتتضمن هذه العملية حتديد مواطن
القوة والضعف ،واإلمكانيات الالزمة لتحقيق التقدم .وباإلضافة
إلى التعليم والتدريب الرسميني ،تستلزم هذه العملية تقدمي أفراد
فرصا لتحقيق النمو والتطوير
واعدين وتعيينهم في املهام التي تقدم ً
على املستويني الشخصي واملهني .وفي هذه الوحدة ،سيطور ضباط
الصف في املستوى املتوسط معرفتهم بعملية إدارة األفراد لضمان
حفاظ الوحدة على املستوى األمثل من الفعالية العملياتية.

دليل قيادة القوات املسلحة السويسرية�
()Führungsausbildung der Schweizer Armee
الوحدة  ،5الفصول " :10-12تدريب القيادات".2012 ،

الوصف

أهداف/نتائج التعلم

جونز ،جي وإيه إم ساكس .السلوك التنظيمي :فهم وإدارة احلياة في
العمل .الطبعة الثامنة .تورنتو ،أونتاريو :بيرسون برنتيس هول.2011 ،
السيه-روي ،دنيال ،وجانني كناكشتات كتيب التوجيه .كينجستون،
أونتاريو :معهد قيادة القوات الكندية.2007 ،
القيادة في القوات الكندية :األسس املفاهيمية .كينجستون،
أونتاريو :أكادميية الدفاع الكندية.2005 ،

1)1حتليل كيفية تأثير السياسات التنظيمية إلدارة األفراد على
أداء الوحدة.

القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،

2)2تقييم فعالية برامج التدريب والتطوير املهني بالنسبة
ألفراد الوحدة.

القيادة في القوات الكندية :قيادة املؤسسات .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،

3)3وصف الدور املنوط بضابط الصف في املستوى املتقدم في
اختيار األفراد وتعيينهم.
4)4مراجعة تقارير التقييم.
مسائل للدراسة
أ)أما املرونة التي يتمتع بها ضابط الصف في تعيني
الشخص املناسب للوظيفة؟
ب)بناقش السبل التي متكن ضباط الصف في املستوى
املتقدم من خلق فرص لتطوير أفراد الوحدة؟
ج)جكيف ميكن لعمليات إدارة أفراد اخلدمة املساعدة في إدارة
األفراد أو إعاقتها على مستوى الوحدة؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومحاضرين مدعوين
ودراسات ذاتية ومتارين داخل قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات
صغيرة ومقاالت علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
اللوائح الوطنية املعمول بها فيما يتعلق بإدارة األفراد.

بيالجنير جيه وبي ليو .تطوير اجليل القادم من القادة العسكريني:
التحديات والضرورات واإلستراتيجيات .كنجستون ،أونتاريو ،مطابع
أكادميية الدفاع الكندية .2011
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الوحدة  3.4.3إدارة اللوجيستيات

الوحدة  3.4.4إدارة اخملاطر العملياتية

الوصف

الوصف

إدارة اللوجيستيات هي عملية حوكمة وظائف سلسلة اإلمداد .ويحتاج
ضباط الصف في املستوى املتقدم إلى معرفة وفهم عمليني بالعمليات
املرتبطة بإدارة اللوجيستيات إلجناز املهام املسندة إليهم .كما أنهم
يحافظون على وعي ظرفي بالقيود التي ميكن أن تؤثر في إتاحية املوارد
وتوفيرها .وعادةً ما تتضمن أنشطة إدارة اللوجيستيات في هذا املستوى
إدارة النقل وإدارة األسطول والتخزين ومناولة املواد واملشتريات.

إدارة اخملاطر العملياتية ( )ORMهي إحدى أدوات صنع القرار
املستخدمة لتحديد أفضل مسارات العمل مع األخذ بعني االعتبار
نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تنطبق على الوضع.
فمن خالل اخلبرة السابقة لدى ضباط الصف في املستوى املتقدم،
سيكتسبون معرفة تفصيلية بعملية إدارة اخملاطر العملياتية .وفور
تنفيذ إدارة اخملاطر العملياتية على املستويني العملياتي والتكتيكي،
ينبغي أن يكون ضباط الصف في هذه املستوى على وعي باآلثار احملتملة
طويلة األمد وقصيرة املدى للقرارات التي تنطوي على مخاطر ،وأن
يكونوا قادرين على تقييم عواقبها اإلستراتيجية احملتملة.

أهداف/نتائج التعلم
1)1التنبؤ بتأثيرات عمليات إدارة اللوجيستيات على عمليات
الوحدة.
2)2حتليل سياسات املشتريات العسكرية التي تؤثر في
املعدات/املوارد املصرح بها للوحدة.
3)3تقييم فعالية برامج املساءلة واحملافظة على امللكيات.
مسائل للدراسة
أ)أناقش العوامل اجليوسياسية التي تؤثر في سلسلة اإلمداد.
ب)بما هي البدائل التي ميكن توفيرها للوفاء مبتطلبات املعدات
واملوارد احلرجة؟
ج)جهل توجد فروق في عمليات إدارة اللوجيستيات عند نشر
الوحدة؟
د)دكيف ميكنك تشجيع أفراد الوحدة على جتنب إهدار املواد
وإتالف املعدات؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ودراسات ذاتية ومتارين
داخل قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات

1)1تقييم اخملاطر على املستويني العملياتي واإلستراتيجي
باستخدام "إدارة اخملاطر العملياتية"
2)2إسداء املشورة للقائد بشأن سبل تقليل أو تخفيف اخملاطر.
3)3حتليل فعالية "إدارة اخملاطر العملياتية" داخل الوحدة.
مسائل للدراسة
أ)أما هي الضوابط التي تضمن إجراء إدارة اخملاطر العملياتية
في أدنى املستويات؟
ب)بناقش كيف ميكن للخبرة التأثير في املشورة التي يُسديها
ضباط الصف في املستوى املتقدم إلى القادة؟
ج)جوصف سبل لتعزيز إدارة اخملاطر والسالمة داخل سلك
ضباط الصف؟
أساليب التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ودراسات ذاتية ومتارين
داخل قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.

اللوائح الوطنية املعمول بها فيما يتعلق بإدارة املوارد واملشتريات.

املراجع/القراءات

اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .الطبعة الثانية.
كينجستون ،أونتاريو :معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 ،
www.cda-acd-forces.gc.ca/cfli-ilfc/index-eng.asp

اللوائح الوطنية املعمول بها فيما يتعلق بإدارة اخملاطر.

القيادة في القوات الكندية :األسس املفاهيمية .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2005 ،
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،
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أهداف/نتائج التعلم

اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .الطبعة الثانية.
كينجستون ،أونتاريو :معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 ،
www.cda-acd-forces.gc.ca/cfli-ilfc/index-eng.asp
القيادة في القوات الكندية :األسس املفاهيمية .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2005 ،
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،

الوحدة  3.4.5إدارة التدريب

اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .الطبعة الثانية.
كينجستون ،أونتاريو :معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 ،
www.cda-acd-forces.gc.ca/cfli-ilfc/index-eng.asp

إدارة التدريب هي عملية رسمية يتم من خاللها حتديد الفجوة بني
املهارات احلالية واملطلوبة للوفاء مبتطلبات املهمة اجلديدة .يلعب
ضباط الصف في املستوى املتقدم دورًا فاعال ً في حتديد متطلبات
التدريب الالزمة جلميع أفراد الوحدة مبا فيهم املوظفني املدنيني ،كما
هاما في )1 :مواءمة خطط ومعايير التدريب مع املهمة
يعلبون دورًا ً
عينة للوحدة؛  )2تنفيذ معايير التدريب؛  )3وضع خطط التدريب
امل ُ ّ
وبرامج التطوير املهني ملعاجلة أوجه القصور؛  )4تعزيز التطوير
الذاتي املستمر.

هورن ،بيرند وروبرت دبليو ووكر .كتيب القيادة العسكرية.
كينجستون ،أونتاريو :دوندورن برس.2008 ،

الوصف

أهداف/نتائج التعلم

جونز ،جي وإيه إم ساكس .السلوك التنظيمي :فهم وإدارة احلياة في
العمل .الطبعة الثامنة .تورنتو ،أونتاريو :بيرسون برنتيس هول.2011 ،
القيادة في القوات الكندية :األسس املفاهيمية .كينجستون،
أونتاريو :أكادميية الدفاع الكندية.2005 ،
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،

1)1تقييم فعالية برامج التدريب بالوحدة.
2)2حتليل العوامل التي تؤثر في وضع معايير التدريب وتعديلها.
3)3حتديد كيفية تعيني املهارات واملعارف التي سيحتاج األفراد
إلى تطويرها لدعم العمليات املستقبلية.
مسائل للدراسة
أ)أإلى أي مدى تختلف برامج التطوير املهني بالنسبة
للضباط األحدث وضباط الصف واملوظفني املدنيني؟
ب)بهل هناك قيود قانونية أو إدارية تؤثر في مشاركة املوظفني
املدنيني في برامج التطوير؟
ج)جناقش كيف يؤثر التخطيط والتغييرات طويلة املدى التي
حتدث بهيكل القوى على إدارة التدريب.
د)دما املوارد املتوفر لتنفيذ خطة تدريب؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على دراسات ذاتية ومحاضرات ومحاضرين
مدعوين ومتارين داخل قاعات دراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة
ومقاالت علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
اللوائح والتعليمات الوطنية املعمول فيما يتعلق بالتدريب العسكري

بيالجنير جيه وبي ليو .تطوير اجليل القادم من القادة العسكريني:
التحديات والضرورات واإلستراتيجيات .كنجستون ،أونتاريو ،مطابع
أكادميية الدفاع الكندية .2011
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الوحدة  3.4.6إدارة املشاريع
الوصف
إدارة املشاريع هي عملية رسمية لتنفيذ أهدف محددة في ظل قيود
كميا .سيطالب ضباط الصف في
زمنية محددة وتوقعات مقدرة
ً
املستوى املتقدم مبراقبة تنفيذ املشاريع على مستوى الوحدة .ولذلك
فهم يحتاجون إلى فهم عمليات إدارة املشاريع .إضافة إلى ذلك ،يجب
أن يكونوا قادرين على أن ينقلوا إلى املرؤوسني نطاق دورهم في إمتام
املشروع الكلي بنجاح .وفي هذه الوحدة ،سيضطلع ضباط الصف
في املستوى املتقدم بتطبيق ممارسات إدارة املشاريع وتوسيع وصقل
الكفاءات التي ستمكنهم من قيادة ومراقبة وكذا تقدمي املشورة
بخصوص أي مشروع محدد.
أهداف/نتائج التعلم
1)1تخطيط عملية توفير املوارد الالزمة لنجاح املشروع.
2)2وضع جداول املشاريع الزمنية ومعاملها الرئيسية ومعايير
إمتامها.
3)3خلق التوجيه لتنفيذ املشروع.
4)4حتليل األدوات املتاحة ملراقبة تنفيذ املشروع.
مسائل للدراسة
أ)أكيف ميكنك التأثير على اآلخرين لاللتزام باملشروع؟
ب)بناقش سبل للتأثير في األفراد املشاركني في املشروع
وحتفيزهم؟
ج)جما الصالحيات التي ميكنك تفويضها لتنفيذ املهام
اخملتلفة بينما ال تزال حتتفظ باإلشراف على املشروع؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ودراسات ذاتية ومتارين
داخل الفصول الدراسية ومناقشات في مجموعات صغيرة ومقاالت
علمية وكتابة يوميات تأملية ودراسات حالة.
املراجع/القراءات
اخلدمة بشرف :املهنية العسكرية في كندا .الطبعة الثانية.
كينجستون ،أونتاريو :معهد القيادة التابع للقوات الكندية.2009 ،
www.cda-acd-forces.gc.ca/cfli-ilfc/index-eng.asp
دليل قيادة القوات املسلحة السويسرية (Führungsausbildung der
 .)Schweizer Armeeالوحدة " :12تدريب القيادات".2007 ،
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هورن ،بيرند وروبرت دبليو ووكر .كتيب القيادة العسكرية .كينجستون،
أونتاريو :دوندورن برس.2008 ،

جونز ،جي وإيه إم ساكس .السلوك التنظيمي :فهم وإدارة احلياة في
العمل .الطبعة الثامنة .تورنتو ،أونتاريو :بيرسون برنتيس هول.2011 ،
القيادة في القوات الكندية :األسس املفاهيمية .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2005 ،
القيادة في القوات الكندية :قيادة األشخاص .كينجستون ،أونتاريو:
أكادميية الدفاع الكندية.2007 ،

ورشة عمل فرق كتابة املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني اخلاص بضباط الصف في قارميش-
بارتنكيرشن (املساهمون من كندا وجمهورية التشيك).

الزيارة األولى لفريق برنامج تعليم وتعزيز الدفاع إلى العراق ،اجتماع مع خلية االنتقال التابعة للناتو.

املسؤول األكادميي الكندي يناقش األفكار مع املراجعني األقران التشيكيني أثناء ورشة عمل فرق كتابة املنهج
املرجعي للتعليم العسكري املهني اخلاص بضباط الصف في قارميش-بارتنكيرشن.
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رابعا .مستوى قائد الفرقة األول اجملند ()CSEL
ً
قائد فرقة أول مجند هي أعلى رتبة لضابط الصف داخل الوحدة أو
التشكيل .وتتمثل املهمة الرئيسية لقائد الفرقة األول اجملند في تقدمي
املشورة والدعم للقائد وطاقمه ،اعتمادًا على ما ينفرد به من إمكانية وصول
مدافعا ومناصرًا فعاال ًملعنويات
إلى اجملندين وفهمه إياهم .وميكن أن يكون
ً
القوات وكذا رعايتهم على نحو استثنائي إذا ما خوله قائدة بذلك.
فاالنتقال من املستويني التكتيكي والعملياتي إلى املستوى
اإلستراتيجي ميكن أن يشكل حتديًا كبيرًا بالنسبة لقائد فرقة أول
مجند مستجد .فلم يعد قائد الفرقة األول اجملند مجرد ضابط صف
"باملفهوم التقليدي" ،بل أضحى مستشارًا للقادة في أكثر املسائل
تعقي ًدا التي يكون لها تأثيرات وعواقب شاملة على جميع الرتب
واحلرف العسكرية .كما ميكن توقع أن يكون لدى قائد الفرقة األول
اجملند فهم شامل للمسائل التالية :سياسات وعمليات األمن والدفاع،
وقيادة املؤسسة ،والعالقات املدنية-العسكرية ،وأهداف وهياكل
الهيئات الوطنية والدولية ،والعالقات العاملية .إضافة إلى ذلك ،يجب
أن يكون قائد الفرقة األول اجملند قادرًا على حتليل املسائل وإبالغها على
املستويني العملياتي واإلستراتيجي ويجب أن يكون كذلك قادرًا على
التأثير في التغيير وإدارته على جميع املستويات.
هناك فرص كثيرة للتطوير املهني متاحة أمام قائد الفرقة األول
اجملند لصقل مهاراته كفرد ضمن فريق القيادة  ،وتشمل هذه الفرص
دورات وندوات ومؤمترات وما إلى ذلك على الصعيدين الوطني والدولي
رفيع املستوى .فمن خالل حضور أنشطة وجلسات التطوير املهني،
يتمكن قائد الفرقة األول اجملند من إثراء معارفه ومهاراته وكذلك
االنضمام لشبكة موسعة من قادة الفرق األوائل اجملندين.
هذا ،ويقدم املنهج التالي املعني مبستوى قائد الفرقة األول اجملند
بعض وجهات النظر فحسب عن دور أقدم ضباط الصف في القوات
املسلحة املهنية .ويفترض مسبقً ا أن ضابط الصف في هذا املستوى
قد اجتاز املستويات التمهيدية واملتوسطة واملتقدمة للمنهج
املرجعي للتعليم العسكري املهني اخلاص بضباط الصف أو ما
يعادله ،وأن يكونوا قد اكتسبوا على مدار حياتهم املهنية اخلبرات
املناسبة للقادة األوائل اجملندين .ومن خالل تبني الدول الشريكة
لهذا املستوى من املنهج في الوقت واملكان املناسب ضمن جهودها
اإلصالحية املبذولة لبناء مؤسسة الدفاع خاصتها ،ستضمن أن األفراد
التابعني لكادر ضباط الصف لديها في وضع جيد يؤهلهم من العمل
كأفراد فاعلني ضمن فريق القيادة.
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اللبنة  1التواصل املدني العسكري

الوحدة  1.1التفاعل املدني العسكري

الوصف

الوصف

متثل الرقابة املدنية الدميقراطية على القوات املسلحة  -من بني أمور
أخرى  -محور العالقات املدنية العسكرية .وتعني الرقابة املدنية
خضوع اجليش واألجهزة األمنية األخرى للمؤسسات احلاكمة في
الدميقراطية اللبرالية ،وتتضمن استيعاب وكالء هذه املؤسسات
للمعايير والقيم الدميقراطية .ويتوقع من قائد الفرقة األول اجملند
معرفته بكيفية التواصل بني اجليش واحلكومة .كما يتعني عليه
معرفة كيف تؤثر الرقابة املدنية على اجليش والسياسات املتعلقة
أيضا هذه العالقات كي يكون
بإدارة القوات املسلحة .ويجب أن يفهم ً
مستشارًا فعاال ً على جميع املستويات (العملياتية واإلستراتيجية)
لقائده وأفراد خدمته .ويجب أن يعي جي ًدا السياسات الوطنية والرؤية
اإلستراتيجية حلكومته لضمان إيصال املعلومات ذات الصلة إلى
أيضا
أدنى املراتب .وملساعدة املرؤوسني على نحو أفضل ،يتعني عليه ً
أن يفهم كيفية تطبيق السياسات املدنية (كالدعم االجتماعي
ورعاية اجلنود املصابني واخلدمات الصحية) على القوات املسلحة.

ستتناول هذه الوحدة أبعاد العالقات املدنية العسكرية :الرقابة
املدنية الدميقراطية والتفاعالت بني قطاع الدفاع والسلطات الوطنية
والدولية األخرى .وستبحث في تقسيم األدوار واملسؤوليات بني
فهما لسبب
القطاعني املدني والعسكري في الوقت الذي تقدم فيه ً
نشوء بعض التوترات بني القطاعني .وتعني الرقابة املدنية خضوع
اجليش واألجهزة األمنية األخرى للمؤسسات احلاكمة في الدميقراطية
اللبرالية ،وتتضمن استيعاب العاملني في هذه املؤسسات للمعايير
والقيم الدميقراطية .وينطوي ذلك على فهم املستويات املناسبة
للتفاعالت بني اجليش ومنظمات اجملتمع املدني وكذلك املعايير
اإلقليمية والدولية الهامة .وحتى يصبح قائد الفرقة األول اجملند
مستشارًا فاعالً ،يجب أن يكون قادرًا على إشراك أفراد من هذه
املنظمات وكذلك فهم البيئة السياسية وكيف تؤثر على اجليش.
أهداف/نتائج التعلم

أهداف/نتائج التعلم

1)1شرح الرقابة املدنية الدميقراطية على اجليش.

1)1دراسة املمارسات والعالقات الوطنية املدنية والعسكرية
في املاضي واحلاضر.
2)2شرح إستراتيجيات األمن والدفاع.
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومناقشات في
مجموعات ودراسات حالة ودورات رسمية ودراسات فردية .وينبغي أن
يكون من بني احملاضرين املدعوين قادة عسكريون قدامى (أركان عامة)
وقادة مدنيون (سياسيون).
املراجع/القراءات

الدستور الوطني
إستراتيجية األمن الوطني
املفاهيم والرؤى اإلستراتيجية الوطنية العسكرية
التشريع الوطني فيما يتعلق بالقوات املسلحة
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2)2حتديد القيم التي توجه العالقات املدنية العسكرية داخل
اجملتمع الدميقراطي.
3)3حتليل العمليات السياسية الستخدام اجليش في األوضاع
املتأزمة وغير املتأزمة.
مسائل للدراسة
أ)أمناصب القادة العسكريني والسياسيني األقدم
ومسؤولياتهم وتفاعالتهم.
ب)بتأثيرات الدستور والقوانني الوطنية.
ج)جالوعي اإلعالمي.
د)دكيف يؤثر تطور اجملتمع على العالقات املدنية العسكرية.
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومناقشات في
مجموعات ودراسات حالة ودورات رسمية ودراسات فردية .وينبغي أن
يكون من بني احملاضرين املدعوين قادة عسكريون قدامى (أركان عامة)
وقادة مدنيون (سياسيون).

املراجع/القراءات

الوحدة  1.2إستراتيجيات األمن والدفاع

الدستور الوطني

الوصف

إستراتيجية األمن الوطني
املفاهيم والرؤى اإلستراتيجية الوطنية العسكرية
ديش ،مايكل ،سي .الرقابة املدنية على اجليش :بيئة األمن املتغيرة .
بالتيمور ،ماريالند :مطابع جامعة جونز هوبكنز.1999 ،
إيكلني ،ويليام فريدريك املراقبة الدميقراطية على القوات املسلحة .جنيف:
مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة.2002 �،
http://www.dcaf.ch/Publications/PublicationDetail؟lng=en&id=18357
هوفمان ،فرانك" .سد الفجوة املدنية العسكرية" مجلة القوات
املسلحة(ديسمبر .18 :)2007
يقوم خبراء متخصصون ( )SMEsبالعمل مع البلد املضيف النتقاء
القراءات املناسبة.

تساعد هذه الوحدة قائد الفرقة األول اجملند على فهم العالقات بني
السياسات الوطنية (مبا في ذلك املصالح الوطنية وااللتزامات الدولية)
واملفاهيم اإلستراتيجية من ناحية ،وأهداف القوات املسلحة العملياتية
واألمنية من ناحية أخرى .ويجب أن يكون قادة الفرق األوائل اجملندون
قادرين على ترجمة الوثائق اإلستراتيجية إلى معلومات ملموسة
ملساعدة املرؤوسني على فهم كيف تقدم التوجيهات على الصعيد
الوطني إطار عمل لتطوير األهداف العسكرية ،وينبغي عليهم فهم
البيئة اجليوسياسية بهدف ربط القرارات الوطنية بالتحركات الدولية.
ويجب عليهم أن يفهموا كيفية تقييد الهياكل واملعايير األمنية
اإلقليمية والدولية خليارات السياسة والعمل العسكري.
أهداف/نتائج التعلم
1)1حتليل اإلستراتيجيات الوطنية ووثائق السياسات.
2)2تقييم املصالح الوطنية وااللتزامات الدولية.
3)3شرح الهياكل األمنية الدولية.
4)4حتديد التهديدات احملتملة في املستقبل والتحديات األمنية
العاملية.
مسائل للدراسة
أ)أالفجوات احملتملة بني التوقعات السياسية والقدرة
العسكرية.
ب)بتأثير الدعاية السياسية على الروح املعنوية للقوات.
ج)جالتنافس بني األحزاب السياسية والقرارات السياسية التي
ال حتظى بقبول شعبي.
د)دالعوامل السياسية واالقتصادية والثقافية التي تؤثر في
صياغة سياسة األمن القومي.
ه)هشواغل األمن اإلقليمي بشأن خيارات السياسة الوطنية.
و)والسيادة ،وحق الدفاع عن النفس ،واألمن اجلماعي ،والسالم
واألمن الدوليني.
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومناقشات في
مجموعات ودراسات حالة ودورات رسمية ودراسات فردية .وينبغي أن
يكون من بني احملاضرين املدعوين قادة عسكريون قدامى (أركان عامة)
وقادة مدنيون (سياسيون).

159

املراجع/القراءات

إستراتيجية األمن الوطني
املفاهيم والرؤى اإلستراتيجية الوطنية العسكرية
ديش ،مايكل ،سي .الرقابة املدنية على اجليش :البيئة األمنية املتغيرة.
بالتيمور ،ماريالند :مطابع جامعة جونز هوبكنز.1999 ،
يقوم خبراء متخصصون ( )SMEsبالعمل مع البلد املضيف النتقاء
القراءات املناسبة.

ثانياجتماع وظيفي في مركز تبادل املعلومات حول تعليم الدفاع ،القيادة املتحالفة لشؤون عملية التحول
( ،)ACTنورفك.
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اللبنة  .2العمليات األساسية على املستويني العملياتي
واإلستراتيجي

الوحدة  2.1العمليات/املستندات على املستويني العملياتي
واإلستراتيجي

الوصف

الوصف

يجب أن يكون لدى قائد فرقة أول مجند معرفة تفصيلية بكيفية
تطبيق العمليات األساسية (مثل خطط احلمالت واألعمال التجارية)
التي تؤثر على عملية صنع القرار على املستويني العملياتي
أيضا أن يدرك العالقة التي يحكمها
واإلستراتيجي .ويجب عليه ً
التسلسل الهرمي بني هذه العمليات والقرارات املتعلقة بالسياسات.
وكذلك عليه أن يفهم أثر هذه العمليات وعواقبها املترتبة على
املنظمة ودائرة صنع القرار لدى القائد .وملا كان قائد فرقة أول مجند
أحد أعضاء فريق القيادة ،فمن املتوقع أن يشارك في هذه العمليات
ويقدم توصيات بالطريقة املناسبة وأن يبلغ بقية أفراد السلك بالتقدم
احملرز والنتائج.

ستساعد هذه الوحدة قائد فرقة أول مجند على فهم كيفية
تطبيق العمليات األساسية (مثل خطط احلمالت واألعمال التجارية)
والتعليمات واملستندات القانونية التي تؤثر على صنع القرار على
املستويني العملياتي واإلستراتيجي .وتوفر هذه العمليات والتعليمات
عمليا لقيادة فعالة وتخطيط املوارد
قانونيا إطارًا
واملستندات امللزمة
ً
ً
وإدارتها .وبهذه املعرفة يصبح قائد فرقة أول مجند قادرًا على تقييم
تقدم املنظومة جتاه حتقيق إرادة القائد وعلى تقدمي النصيحة املناسبة
وقيادة بقية أفراد السلك.

أهداف/نتائج التعلم
1)1شرح كيف تؤثر العمليات واملستندات األساسية على
املنظومة والقيادات األخرى.
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومناقشات في
مجموعات ودراسات حالة ودورات رسمية ودراسات فردية .وينبغي أن
يكون من بني احملاضرين املدعوين قادة عسكريون قدامى (أركان عامة)
وقادة مدنيون (سياسيون).
املراجع
العمليات واملستندات األساسية والوطنية.

أهداف/نتائج التعلم
1)1حتليل العمليات اخملتلفة (التشريعية وخطط األعمال
التجارية وخطط احلمالت وغيرها) واملستندات التي تشكل
القرارات العملياتية واإلستراتيجية للقوات املسلحة.
2)2شرح التسلسل الهرمي للعمليات واملستندات داخل
املنظومة.
3)3إدراك العالقة بني العمليات واملستندات.
4)4فهم الدور الذي يقوم به قائد فرقة أول مجند في هذه
العمليات.
مسائل للدراسة
أ)أإدارة التغيير املتعلق بالعمليات األساسية.
ب)بفهم عملية املبادئ التوجيهية اإلستراتيجية ومستندات
احلوكمة ،وكيفية ترجمتها إلى أهداف مهمة.
ج)جمدى تأثير قائد فرقة أول مجند على مؤسسة القوات
املسلحة؟
د)دالتعريف ببعض الطرق ذات الصلة الكتساب املعرفة
العملية بالقضايا قبل اجتماعات العمليات األساسية؟
ه)هالتعرف على أنسب وقت ومكان يكون فيهما االحتياج ملعرفة
قائد فرقة أول مجند وخبرته أكثر مما في سواهما.
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومناقشات في
مجموعات ودراسات حالة ودورات رسمية ودراسات فردية .وينبغي أن
يكون من بني احملاضرين املدعوين قادة عسكريون قدامى (أركان عامة)
وقادة مدنيون (سياسيون).
املراجع
العمليات واملستندات األساسية والوطنية.
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اللبنة  .3قيادة سلك ضباط الصف

الوحدة  3.1توسيع أدوار قائد فرقة أول مجند ومسؤولياته

الوصف

الوصف

ميتلك قادة الفرق األوائل اجملندون في املستوى اإلستراتيجي الفرصة
لتقدمي مساهمات كبيرة في الروح املعنوية العامة والسلوك األخالقي
والرفاهية والكفاءة املهنية جملموعة متنوعة من األفراد (الضباط
وضباط الصف واملدنيني) العاملني في قطاع الدفاع .ولتقدمي مساهمات
كهذه ،على قائد فرقة أول مجند أن يكون ذي بصيرة وأن يجسد القيادة
األخالقية وأن يكون قادرًا على قيادة التغيير الذي يحمل آثارًا إستراتيجية
على تطوير ضابط الصف وأدائه .وإضافة إلى ذلك ،عليه أن يقدم قيادة
أخالقية إلى فريق القيادة .ومن الضروري ،للنجاح في النهوض بهذا الدور،
إضفاء الطابع الرسمي على الدور احليوي الذي يقوم به قائد فرقة أول
مجند واالعتراف به في التطوير املهني لضابط الصف.

يعد االنتقال من اجملال التكتيكي إلى اجملالني العملياتي واإلستراتيجي
أحد التحديات الكبرى أمام قائد فرقة أول مجند .فإنه لم يعد ضابط
صف يقتصر دوره على "حرفته" فقط ،بل مستشارًا للقيادات في
القضايا األكثر تعقيدا ً والتي لها آثار شاملة على جميع الرتب واحلرف
في املؤسسة العسكرية .ويجب على قائد فرقة أول مجند لكي يصبح
ملما بجميع هذه القضايا التي من بينها قيادة
مستشارًا فعاال ً أن يكون ً
املؤسسة والسياسات والعمليات التي حتكم القوات املسلحة وأهداف
الهيئات الوطنية والدولية وهيكلياتها والشؤون العاملية .وبتوسع
السلطة تزيد املسؤوليات األخالقية والتحديات التي تتطلب من قادة
الفرق األوائل اجملندين إبداء شيم شخصية وفضائل من أرفع املستويات.

أهداف/نتائج التعلم

في هذه الوحدة ،سوف يدرس قائد فرقة أول مجند مدى تعقيد قيادة
املنظمات على املستوى اإلستراتيجي وكذلك أهمية وجود عالقات
غير رسمية بني قادة الفرق األوائل اجملندين وذلك لتحسني قدرات سلك
ضباط الصف والقوات املسلحة ككل.

1)1فهم أدوار قائد فرقة أول مجند ومسؤولياته في عدد من
البيئات املتنوعة.
2)2شرح األسس األخالقية للقيادة العسكرية.
3)3حتليل حالة سلك ضباط الصف.
4)4تقييم برنامج التطوير املهني لضباط الصف.
منهجية/تقييم التعلم

أهداف/نتائج التعلم
1)1حتديد كيفية تغيير أدوار ضابط الصف ومسؤولياته عندما يتم
تعيينه في مناصب قائد فرقة أول مجند ذات املستوى الرفيع.
2)2شرح االختالف بني قيادة الناس وقيادة املؤسسة.
3)3شرح القيم والفضائل واخلصائل التي يجب أن يتحلى بها
مهنيو الدفاع عامة ،وضباط الصف خاصة.

قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومناقشات جماعية
ودراسات حالة ودورات رسمية ودراسات فردية .وينبغي أن يكون من بني
احملاضرين املدعوين قادة فرق أوائل مجندون سابقون وحاليون على أعلى
مستوى (على الصعيدين الوطني والدولي).

4)4تقييم املواقف التي توجد بها توترات بني القيم والفضائل
الهامة.

املراجع/القراءات

5)5تنظيم عالقة فعالة فيما بني قادة الفرق األوائل اجملندين.

عقيدة ضباط الصف الوطنية

6)6تقييم عملية حتديد واختيار قادة الفرق األوائل اجملندين.

املستندات الوطنية املتعلقة بتدريب تطوير ضباط الصف

مسائل للدراسة

ضابط الصف التابع للقوات الكندية في القرناحلادي والعشرين :التحليل
املفصل لبدء التنفيذ وإستراتيجيته (سلك ضباط الصف .)2020

أ)أمعرفة متى وكيف يكون تسخير اخلبرات داخل املنظومة
العسكرية.

إستراتيجية القيادة الثنائية ( )Bi-SCلضباط الصف في الناتو
واملبادئ التوجيهية املوصى بها لضباط الصف.

ب)بما هي أفضل السبل إليصال آثار التغيير إلى قدامى
القيادات واملسؤولني املدنيني؟
ج)جتعلم كيفية تعزيز وصون العالقة الشخصية بني كل
من قادة الفرق األوائل اجملندين والضباط واملسؤولني على
الصعيدين الوطني والدولي.
د)دمناقشة كيف يعمل توسع السلطة واملنصب على إيجاد
مسؤوليات أخالقية أكبر.
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منهجية/تقييم التعلم

الوحدة  3.2حالة سلك ضباط الصف

قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومناقشات جماعية
ودراسات حالة ودورات رسمية ودراسات فردية .وينبغي أن يكون من بني
احملاضرين املدعوين قادة فرق أوائل مجندون سابقون وحاليون على أعلى
مستوى (على الصعيدين الوطني والدولي) وقادة قدامى.

الوصف

املراجع/القراءات

مستندات التطوير املهني لضباط الصف الوطنية.
الوصف الوظيفي الوطني بشأن أدوار قائد فرقة أول مجند
ومسؤولياته
وصف منصب قائد فرقة أول مجند على الصعيد الدولي

تركز هذه الوحدة على مدى إمكانية أن تتأثر رعاية سلك ضابط
عموما باملشكالت التي تتعلق مبا يلي :التزويد باجلنود
الصف وأدائه
ً
والتطوير املهني والتغييرات في نسق العمليات وما إلى ذلك ،كما
تركز الوحدة كذلك على آليات التصدي لهذه املشكالت والعمل
على تخفيف آثارها .ويجب أن يكون ضابط فرقة أول مجند مدركًا
لنقاط القوة والضعف لدى القوات من أجل ممارسة قيادة فعالة
وصياغة توصيات تؤثر على سلك ضباط الصف وتقدمي نصائح وحلول
مدروسة بعناية للبت في هذه املشكالت ،ويلزمه كذلك التأكد من أن
نظام التطوير املهني لضباط الصف يستوفي احتياجات املؤسسة
العسكرية احلديثة.

إستراتيجية القيادة الثنائية ( )Bi-SCلضباط الصف في الناتو
واملبادئ التوجيهية املوصى بها لضباط الصف

أهداف/نتائج التعلم

يقوم خبراء متخصصون ( )SMEsبالعمل مع البلد املضيف النتقاء
القراءات املناسبة.

1)1التعرف على طرق تقييم حالة سلك ضباط الصف
ووصفها.
2)2تقييم نقاط القوة والضعف لدى سلك ضباط الصف.
3)3حتليل سياسات املوارد البشرية (مثل جتنيد األفراد
واالحتفاظ بهم والترقية والواجبات).
مسائل للدراسة
أ)أكيف تؤثر السياسات والعمليات على ضباط الصف في
بيئة مشتركة.
ب)بتقييم قابلية العمل البيني في ظل حتالفات متعددة
اجلنسيات.
ج)جاحلفاظ على التواصل مع القوات على جميع مستويات
الرتب.

الوعي بقضايا ضباط الصف األجانب.
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومناقشات جماعية
ودراسات حالة ودورات رسمية ودراسات فردية .وينبغي أن يكون من
بني احملاضرين املدعوين مدراء في مجال املوارد البشرية (مدنيون/
عسكريون) وقادة فرق أوائل مجندون سابقون وحاليون على أعلى
مستوى (على الصعيدين الوطني والدولي).
املراجع/القراءات

مستندات التطوير املهني لضباط الصف الوطنية (مناهج الدورات
التدريبية)
السياسات الوطنية املتعلقة بجميع القضايا املذكورة آنفًا
(إستراتيجيات التزويد باجلنود والتجنيد وغيرها).
يقوم خبراء متخصصون ( )SMEsبالعمل مع البلد املضيف النتقاء
القراءات املناسبة.

163

الوحدة  3.3التطوير املهني لضباط الصف
الوصف
يعتبر التعرف على قادة ضباط الصف واختيارهم وتنميتهم من
فعال .ويضمن نظام
العمليات األساسية ألي نظام تطوير مهني ّ
التطوير املهني املصمم جي ًدا أن يكون ضباط الصف على أهبة
االستعداد ملواجهة التحديات األمنية احلالية واملستقبلية .ومن أجل
تعزيز قدرات سلك ضباط الصف والقوات املسلحة ككل ،يقوم قادة
الفرق األوائل اجملندون ببناء فرق ومشاركة األفكار والدروس املستفادة.
وفي حالة كانت قادة الفرق األوائل اجملندين غير ممكنني أو كانت األدوار
غير محددة الشكل ،أو كانت املناصب غير موجودة ،فهذا يدل على
سلك ضباط الصف يعاني من وجود فجوة كبيرة تتمثل في غياب
الطابع املهني .ولذا ،سوف يدرس قادة الفرق األوائل اجملندون في هذه
الوحدة مجمل نظم وعمليات التطوير املهني لضباط الصف وكيف
يساهمون في دعم الفعالية العسكرية.
أهداف/نتائج التعلم
1)1فهم نظام التطوير املهني لضباط الصف.
2)2تقييم برامج التطوير املهني لضباط الصف.
3)3تصميم برامج التطوير املهني لضباط الصف.
مسائل للدراسة
أ)أحتديد قيود التطوير املهني (مثل :املوارد ،الوقت ،نسق
العمليات).
ب)بما هي عالقة وأهمية نظام التطوير املهني بالنسبة
للفعالية العسكرية؟
ج)جما هي آثار تكنولوجيا التعلم على برامج التطوير املهني؟
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على محاضرات ومناقشات جماعية ودراسات
حالة ودورات رسمية ودراسات فردية .وينبغي أن يكون من بني احملاضرين
املدعوين قادة فرق أوائل مجندون سابقون وحاليون على أعلى مستوى (على
الصعيدين الوطني والدولي) وقادة مؤسسيون وخبراء متخصصون
املراجع/القراءات

برامج ومستندات التطوير املهني لضباط الصف الوطنية (مناهج
الدورات التدريبية)
سياسات إدارة احلياة املهنية
يقوم خبراء متخصصون ( )SMEsبالعمل مع البلد املضيف النتقاء
القراءات املناسبة.
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اللبنة  .4البروتوكول

الوحدة  4.1مشاركات البروتوكول

الوصف

الوصف

يقدم قائد فرقة أول مجند باعتباره أحد أعضاء فريق القيادة النصح
للقائد وضابط البروتوكول فيما يتعلق بالفعاليات الرئيسية على
الصعيدين الوطني والدولي مبا في ذلك مراسم االحتفال الرسمية
وبرامج الزيارات واللقاءات الرسمية واملناسبات االجتماعية .وسوف
تضمن خبرات قادة الفرق األوائل اجملندين ومعرفتهم بهذه اجملاالت
دعم التقاليد العسكرية الصحيحة والرضا التام للزائرين واكتمال
الفعالية بنجاح .ويجب أن يتحلى قادة الفرق األوائل اجملندون باملعرفة
الشاملة للبروتوكول العسكري وينبغي استشارتهم في أولى مراحل
دورة التخطيط.

يتضمن دور قائد الفرقة األول اجملند أثناء املشاركات في البروتوكول على
الصعيدين الوطني والدولي املراقبة على التفاصيل وتلقي طلبات القوى
العاملة وإدارة عمليات التدريب ،والدعم اللوجيستي .وينبغي لقائد
الفرقة األول اجملند املشاركة املبكرة في عملية التخطيط وبخاصة
في هذه الفعاليات التي تنطوي على مشاركة عسكرية .ولذا ،تبحث
هذه الوحدة في السبل التي متكن قائد الفرقة األول اجملند ،من خالل
ما يتمتع به من سنوات خبرة متراكمة وعني ثاقبة ترى أدق التفاصيل،
أن يتحاشى العوائق التنظيمية احملتملة .وينبغي له أن يساهم في
التقييمات النقدية للفعالية بعد انتهائها وذلك لضمان تسجيل
كافة الدروس املستفادة وتطبيقها في الفاعليات املستقبلية.

أهداف/نتائج التعلم
1)1إدراك أهمية دور قائد الفرقة األول اجملند في عملية
البروتوكول املتمثل في ضمان إسهام السلوك والسمة
العسكريني واملهنيني في النجاح العام للفعالية.
منهجية/تقييم التعلم
أ)أقد تشتمل أساليب التدريس على دراسات ذاتية
ومحاضرات ومناقشات جماعية ودراسات حالة ودورات
رسمية ودراسات فردية وهلم جرًا .وينبغي أن يكون من بني
احملاضرين املدعوين خبراء متخصصون في البروتوكول.
املراجع/القراءات
سياسة البروتوكول العسكري الوطنية
دليل بروتوكول القيادات اإلستراتيجية في الناتو
قائمة األسبقية لتنظيم فعاليات مع النخبة العسكرية

أهداف/نتائج التعلم
1)1التمييز بني األدوار املوكلة إلى قادة الفرق األوائل اجملندين
وبني تلك املوكلة إلى غيرهم من ضباط الصف في
فاعليات البروتوكول ودراسة أدوار كل منهما.
2)2شرح العوامل التي يتحتم على قادة الفرق األوائل اجملندين
مراعتها أثناء التخطيط للفاعليات الوطنية والدولية وتنفيذها.
3)3إدراك الدور الذي يقوم به قادة الفرق األوائل اجملندون في
إعداد القادة القدامى لبروتوكول رفيع املستوى.
مسائل للدراسة
أ)أإرشادات البروتوكول الوطنية.
ب)بالعادات واجملامالت الدولية.
ج)جالتبادل املناسب للهدايا.
د)دآثار التنوع الثقافي على البروتوكول.
ه)هاملتطلبات األمنية.
و)واكتساب خبرة عن مراسم االحتفال العسكرية.
ز)زنوع الفعالية (احتفاالت رسمية ،برامج زيارات ،فعاليات أو
لقاءات اجتماعية ،إلى غير ذلك).
منهجية/تقييم التعلم
قد تشتمل أساليب التدريس على دراسات ذاتية ومحاضرات
ومناقشات جماعية ودراسات حالة ودورات رسمية ودراسات فردية
وهلم جرًا .وينبغي أن يكون من بني احملاضرين املدعوين خبراء
متخصصون في البروتوكول.
املراجع/القراءات
سياسة البروتوكول العسكري الوطنية
دليل بروتوكول القيادات اإلستراتيجية في الناتو
قائمة األسبقية لتنظيم فعاليات مع النخبة العسكرية.
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مراجعة برنامج تعليم وتعزيز الدفاع ( )DEEPمع وزير دفاع دولة مولدوفا.

وزير الدفاع املولدوفي يناقش مراجعة برنامج تعليم وتعزيز الدفاع مع فريق اخلبراء في كيشيناو.

ثانياجتماع وظيفي في مركز تبادل املعلومات حول تعليم الدفاع ،القيادة املتحالفة لشؤون عملية التحول
( ،)ACTنورفك.
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مشاركة فعالة من اللواء أسد اهلل أكراميار نائب مساعد وزير الدفاع األفغاني للشؤون اإلستراتيجية
والسياسية ،بصحبة ضباط أفغانيني آخرين ،خالل ندوة القادة األقدمني ،املقر الرئيسي للناتو ببروكسل.2012 ،

اجللسة العامة اخلتامية حول املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني اخلاص بضباط الصف في مدينة
براغ وفيها مساهمون من أذربيجان وكندا وجورجيا والناتو واحتاد الشراكة من أجل السالم وسويسرا.

قائد كلية القوات املسلحة السويسرية يوجه الشكر إلى مدير املشروع على العمل الرائع.
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فريق مشروع املنهج املرجعي للتعليم العسكري املهني اخلاص بضباط الصف

االسم

الدولة

االنتماء املؤسسي

املقدم آزاد أالكبروف

أذربيجان

مركز القوات املسلحة للتدريب والتعليم

الدكتور جيم باريت

كندا

الكلية العسكرية امللكية في كندا

السيدة ميغان باستيك

سويسرا

مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على
للقوات املسلحة

السيد جون بيري

الواليات املتحدة
األمريكية

احتاد الشراكة من أجل السالم التابع
ألكادمييات الدفاع�
ومعاهد الدراسات األمنية

رقيب أول ريتشارد بالنك

سويسرا

كلية القوات املسلحة

السيد جون دي أندوراين

فرنسا

موظفي الناتو الدوليني

الدكتور ديفيد إمليفيونو قارميش-
بارتنكيرشن

كندا

أكادميية الدفاع الكندية

ضابط صف أول مارسيل فافر

هولندا

وزارة الدفاع/رئيس أركان الدفاع

رقيب أول هاينريش جاوتشي

سويسرا

وحدة تدريب مضادة للطائرات�
()Fliegerabwehr

رقيب أول رونالد جرين

الواليات املتحدة
األمريكية

قوات مشاة البحرية األمريكية ،أوروبا
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كبير ضباط الصف ستيفان جاي

كندا

املندوب العسكري الوطني للقوات املسلحة
الكندية

السيد تيجران هارتونيان

أرمينيا

قسم سياسة الدفاع�
بوزارة الدفاع

رقيب من الدرجة األولى ليفان
جافاخيشفيلي

جورجيا

مدرسة ضباط الصف لقيادة�
التعليم والتدريب

السيد جون كني

الواليات املتحدة
األمريكية

احتاد الشراكة من أجل السالم�
التابع ألكادمييات الدفاع�
ومعاهد الدراسات األمنية

ضابط صف أقدم ستيفن كوبل

سويسرا

وحدة تدريب على سالح املدفعية والدبابات

رقيب أول لوديك كوليسا

جمهورية
التشيك

القيادة املتحالفة لشؤون عملية التحول/
وزارة الدفاع التشيكية

ضابط صف أول مارسيل كوستر

هولندا

وزارة الدفاع/رئيس أركان الدفاع

السيد جون ليبس

الواليات املتحدة
األمريكية

كلية أركان القوات املشتركة

رئيس ضباط الصف روبرت ماكان

كندا

وحدة رئيس ضباط الصف بالقوات الكندية�
وحدة الدعم ،أوروبا

رئيس ضباط الصف مايكل ماكدونالد

كندا

مدرسة الناتو في أوبرميرجاو

رئيس العرفاء شالفا أوكميالشفيلي

جورجيا

مدرسة ضباط الصف لقيادة�
التعليم والتدريب

السيد جاري بوردي

الواليات املتحدة
األمريكية

مركز قوات مشاة البحرية األمريكية�
لتعلم الثقافة العملياتية املتقدمة

الرائد أيون تينيفشي

مولدوفا

األكادميية العسكرية التابعة�
للقوات املسلحة

املقدم آرا تونويان

أرمينيا

الدفاع /قسم شؤون
�
وزارة
األفراد والتعليم العسكري

ضابط صف أقدم مارسيل واسير

سويسرا

وحدة التدريب اللوجيستي التابعة للجيش

ضابط صف أول مارك ويكس

اململكة املتحدة

القيادة املتحالفة لشؤون عملية التحول

رئيس ضباط الصف كيليان زميرمان

سويسرا

وحدة تدريب دعم القيادة

رقيب أول داريوس زوبريكاس

ليتوانيا

مدرسة ضباط الصف التابعة للقوات
املسلحة ،قيادة العقيدة والتدريب

P

رئيس ضباط الصف كريستيان تيبو

كندا

أكادميية الدفاع الكندية

ILIA

رئيس الرقباء ريتشارد تود سمول

الواليات املتحدة
األمريكية

عمليات القيادة احلليفة

TIUM L
I

RE

VIG

السيد مير شيرينيان

أرمينيا

الدفاع /قسم شؤون األفراد
�
وزارة
والتعليم العسكري

TAT I S

املقدم يوجني روسو

مولدوفا

األكادميية العسكرية التابعة للقوات
املسلحة

ER

رئيس ضباط الصف ريجني روبيتشود

كندا

ممثل العسكرية الوطني (عمليات القيادة
احلليفة)

B

الدكتور جاري راوتشفوس

الواليات املتحدة
األمريكية

معهد التطوير املهني لضباط الصف
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ضابط الصف
التعليم العسكري املهني

املنهج املرجعي
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رقيب أول ريتشارد بالنك
ضابط صف أقدم في لواء دعم القيادة 41
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