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شخص في ومقررھا ، بوشبة زھور األستاذة شخص في الجلسة مسیر اختیار لىع الحاضرین اتفاق بعد                

    مدیرھا ودور ، التعلیمیة للمؤسسة اإلداري التدبیر آلیات تحدید في المنطلق أن على ركزوا ، رئیف الحمید عبد األستاذ  
 .                                  17/07/2002 : بتاریخ 2.02.376 رقم الملكي المرسوم ھو ، وتربویا إداریا تدبیرھا في  

 ، وأنواعھا ، وجودھا من الغایة حیث من ، المذكور الملكي المرسوم حددھا كما ، اآللیات لھذه استعراضھم وبعد            
    التعلیمیة المؤسسة بمدیر المنوط للدور استعراضھم و ، أعضائھا اختیار وكیفیة   ، البشریة وتركیبتھا ، واختصاصاتھا  
   تعتبر ، الموضوعیة وخصائصھا بصفاتھا توفرت إن ، اإلداري التدبیر آلیات اعتبار على اتفقوا ، تربویا تدبیرا لتدبیرھا  
 الحداثیة بمستجداتھا ، والتعلیم التربیة مجال في العامة الوطنیة التوجھات تحقیق من واحد آن في تمكن عمل ووسائل آلیات  
    التربوي المجال في الفاعلین كل بین التشاركي والعمل ، الجیدة والحكامة ، والالتمركز الالمركزیة ترسیخ على ائمةالق  
         ، عاتقھ على الملقاة باألعباء القیام على المؤسسة مدیر مساعدة ومن ، خصوصا التعلیمیة المؤسسة وداخل عموما،  
 بمجموعة وتمتعھ توفره یستوجب ، تربویا تدبیرھا في التعلیمیة مدیرالمؤسسة نجاح أن اعتبار وعلى ، ثقلھا من والتخفیف  
 .                        المرجو التربوي التدبیر أمام كبیرا عائقا انعدامھا یعتبر التي ، والموضوعیة الذاتیة المواصفات من  

        تحدید نحو اإلداري التدبیر آللیات مناقشتھم توجیھ لىع الحاضرون اتفق ، الموضوع في النقاش ولتعمیق             
      ونحوالصعوبات ، علیھ وتؤثر لھا تدبیره توجھ األقل على أو ، تدبیرھا في لمدیرالمؤسسة عراقیل تشكل التي معیقاتھا  
       المقارنة من كنوع ، ذكورةالم لاللیات  وتفعیلھ وتنشیطھ ، التربوي تدبیرھا في المؤسسة مدیر تواجھ التي والنواقص  
    ، المؤسسة مدیر ومواصفات ولدور ، اآللیات لھذه أمثل تصور طرح إلى للخلوص ، تطبیقي ھو وما نظري ھو ما بین  
  :كالتالي ، حدة على كل اآللیات ھذه مناقشة إلى أدى ما وھو ، لھا أمثلین وتنشیط تدبیر من وتمكنھ تعینھ  

  :معیقاتھ بین من الحاضرون سجل وقد   :لتدبیرا مجلس  ـ 1       

، واإلداري التربوي بین ، فیھ للمساھمة ومراجعھا دوافعھا واختالف مكوناتھ تعدد ـ                               

  .حولھا إجماع تحقق أویعوق أعمالھ یشتت مما ، واألمني السیاسي وأحیانا                              

  .أشغالھ في المجلس لمكونات التلقائي اإلنخراط ضعف ـ                             

  .المجلس اجتماعات وحضور النعقاد الزمني اإلكراه ـ                             

  .واستقراره المجلس تشكیلة على البشریة الموارد تدبیر تأثیر ـ                             

  .متعددة بمھام المجلس تركیبة كاھل إثقال ـ                             

إسھامھم مقابل القرار بسلطة ومطالبتھم ، االستشاریة طبیعتھم من المجلس تشكیلة تذمر ـ                               

  .المؤسسة إدارة على ضغط لةكوسی یستغلونھ الغالب في یجعلھم مما ، المجلس أشغال في                               

   :والمندمجة الموازیة باألنشطة خاصة المتعلقة معیقاتھ ومن : التربوي المجلس ـ 2       

  .الیومي عملھم على المؤسسة نوادي أنشطة على أعضائھ إشراف ضغط مراعاة عدم  ـ                             

  . المجلس یسطرھا التي البرامج وتتبع یذتنف صعوبة  ـ                             

المطالبة المذكرات وصول وتأخر ، إحیاؤھا المطلوب والعالمیة الوطنیة المناسبات كثرة  ـ                               

  .بإحیائھا                                   
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  .تطوعیة بروح ، نوادیھا أنشطة في المؤسسة أطر جل انخراط ضعف  ـ                             

  .للدراسة العادي والسیر ، المدرسي الزمن تدبیر على الحرص إكراه  ـ                             

  .المجلس طرف من المبرمجة األنشطة لتنفیذ والمالي المادي اإلكراه ـ                             

  :معیقاتھا وأھم  :التعلیمیة المجالس ـ 3      

، تقاریرھا في المسجلة المالحظات من نابعة تحسینات أو تغیرات ظھور لعدم بھا االستھتار ـ                              

األصل طبق نسخ مجرد تقاریرھا ویجعل ، دراسیة حصة من للتخلص فرصة إلى ممایحولھا                               

  .منھا للسابق                             

  :معیقاتھا ومن : األقسام مجالس ـ 4      

  .تأثیر ذات غیر شكلیة یجعلھا مما ، علیھا المدرسیة الخریطة تأثیر  ـ                           

  .الخطیرة االنضباط معد حاالت بعض معالجة على المدرسي الھدر محاربة ضغط  ـ                           

  .المجلس قرارات مع االستعطاف طلبات بقبول التوجیھات تضارب  ـ                           

  .لھا المنظمة بالتشریعات الجھل وانتشار ، فیھا التحفیز عامل غیاب المجالس كل تشمل التي المعیقات ومن        

سجل فقد ، للمؤسسة التربوي التدبیر وفي ، اآللیات ھذه تنشیط في ةالمؤسس مدیر لدور وبالنسبة                   

  :أھمھا من ، المعیقات من مجموعة الحاضرون       

  .الیطاق یكاد بشكل وتنوعھا بھ المنوطة المھام كثافة  ـ               

كونھ مع ، محض عالئقي إنساني ھو ما وبین ، محض قانوني إداري ھو ما بین توفیقھ صعوبة ـ                 

  .معا بھما مطالبا                 

  .المدیر عمل على والخارجي الداخلي الوسطین وتأثیرطبیعة ضغط  ـ               

  .المؤسسة مدیر یتحملھا التي لألعباء المناسب التحفیز غیاب  ـ               

  .معھم بالتعامل كلفالم المخاطبین وتنوع وتعدد كثرة  ـ               

  آلیات تركیبة في المواصفات من مجموعة توفر وضرورة أھمیة عن الحاضرون عبر سلف مما وانطالقا            

  :منھا التعلیمیة المؤسسة مدیر وفي ، اإلداري التدبیر      

  : اآللیات لتركیبة بالنسبة          

  .والمبادرة التطوع بروح اإلتصاف  ـ .    ارياإلد التشریع على اإلطالع  ـ              

  .قناعة عن فیھا واإلنخراط التربویة المستجدات مواكبة  ـ              

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

  :المؤسسة لمدیر بالنسبة         

  .       لمساواةا  ـ .              الشفافیة  ـ .             الجدیة  ـ .        اإلداري التشریع على اإلطالع  ـ             

  .المؤسسة محیط على التفتح  ـ .         السیاسي فیھ بما ، الحیاد ـ .           التواصل حسن  ـ             

 

  :عام بشكل توفیره إلى الحاضرون دعا ما أھم ومن        

  .التعیین قبل التكوین مبدأ عتمادا  ـ .               فعالیة أكثر كان مادیا كان وكلما ، التحفیز  ـ             

  .التعلیمیة المؤسسات لمدیري بالنسبة ، باإلطار بالمھمة التكلیف تعویض  ـ             

  .ومرشدین موجھین ومؤطرین وإداریین أساتذة من ، والمؤھلة الكافیة البشریة الموارد توفیر  ـ             

  .والتعلیم التربیة أطر لكل المیدانیة بةالمصاح ومداومة استمرار  ـ             
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