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 النظام يف التعلٍمٍة املؤسسات ملدٌري الرتبوٌة األدوار
 أداء على وآثارها الصالحٍات حدود: املغربً التعلٍمً

 التعلٍمٍة املؤسسات
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعريؼ باألدوار التربوية لمدير  الممخص_

المؤسسة التعميمية وصبلحياتو، كما رامت، أيضا، رصد بعض 
انعكاساتيا عمى مردودية المؤسسة التعميمية. وقد خمصت الدراسة إلى 
أف دور المدير يبقى محدودا، رغـ أف النصوص المنظمة تسند إليو 

ويقتصر دور المدير عمى  ،العمؿ التربويميمة اإلشراؼ عمى تدبير 
ضماف المناخ المبلئـ لمعممية التربوية وتوفير وسائؿ العمؿ، وفرض 
النظاـ واالنضباط. بينما يبقى الدور األىـ في ممارسة العممية التربوية 
ومراقبتيا لكؿ مف ىيئة التدريس وىيئة التفتيش. وفي ضوء نتائج 

رورة دعـ صبلحيات المدير في الدراسة، فإف الباحثيف يوصياف بض
تدبير العممية التربوية مف خبلؿ إرساء استقبللية المؤسسة التعميمية 
حداث آليات  في إطار إعادة تنظيـ مكونات المنظومة التعميمية، وا 
وظيفية لمتدبير التشاركي، تجعؿ دور المدير فاعبل أساسيا في ترسيخ 

 .الحكامة التربوية الجيدة
: مدير المؤسسة التعميمية، المؤسسة التعميمية، ةالكممات المفتاحي
 .األدوار التربوية

 المقدمة. 1
تعتبر المؤسسة التعميمية " فضاء تتبمور فيو السياسة       

التربوية المبتغاة، وحمقة أساسية ضمف حمقات رىاف الجودة، 
واالنخراط في مسمسؿ التجديد ورفع التحديات، وأجرأة الرؤية 

[ الشيء الذي يعني أف 1] "،ممنظومة التربويةاالستراتيجية ل
الساىريف عمى تدبير المؤسسة التعميمية وفي مقدمتيـ المدير 
يتحمموف مسؤوليات كبرى، ما فتئت تتزايد نتيجة ربط ادوار 
المؤسسة باستحقاؽ النجاح المدرسي، وىو المفيـو الجديد الذي 

 ( في إطار ما2012-2009جاء بو البرنامج االستعجالي )
، [2] (l’école de la réussite) أطمؽ عميو بمدرسة النجاح

 .وذلؾ عمى إثر االنتكاسات الكبيرة التي تعرفيا المدرسة المغربية

ومف خبلؿ قراءة النصوص المنظمة لممؤسسات التعميمية،     
يبلحظ أف األنشطة التي يمكف أف تحتضنيا المؤسسة التعميمية 
تنقسـ بحسب طبيعتيا إلى ثبلثة أصناؼ: الدروس والتعممات في 
إطار التعميـ المدرسي النظامي، بينما يتعمؽ الصنؼ الثاني 

لتربية غير النظامية باحتضاف برامج لمتكويف المستمر، وبرامج ا
نجاز برامج الدعـ المدرسي.  ومحاربة األمية، والتعميـ األولي وا 
كما تحتضف بعض المؤسسات التعميمية التعميـ األولي، واألقساـ 
المدمجة الذي تسير جمعيات المجتمع المدني عمييما، في إطار 
اتفاقيات الشراكة. في حيف يتعمؽ الصنؼ الثالث، الذي يدخؿ 

األدوار الثقافية لممؤسسة التعميمية، ويتمثؿ في  في إطار
استضافة العروض العممية والثقافية والرياضية والتكنولوجية. 
وفي ىذا اإلطار، فإف مدير المؤسسة التعميمية يتولى اإلشراؼ 
المباشر عمى التعميـ المدرسي النظامي ويسأؿ عف نتائجو، أما 

ستي في حاؿ األصناؼ األخرى فيعمؿ عمى اإلعداد الموج
 ].3] احتضانيا مف طرؼ المؤسسة التي يشرؼ عمييا

تتعدد مياـ ومسؤوليات مدير المؤسسة التعميمية، وتشمؿ      
[ وقد أصبحت 3التدبير اإلداري والتربوي والمالي والمادي، ]

تتضخـ خاصة مع إحداث خدمات وأنشطة متجددة مثؿ المسالؾ 
دماج الالدولية لمبكالوريا  تكويف الميني بالتعميـ العمومي، وا 

إضافة إلى أصناؼ التعميـ غير النظامي المذكورة سابقا. وقد 
أصبحت تتعقد مياـ مدير المؤسسة مع انتشار بعض الظواىر 
المتمثمة في سموكيات ال تربوية، مثؿ العنؼ وانتشار المخدرات 
بمحيط المؤسسة والتسرب الدراسي، الشيء الذي مف شأنو أف 

ف مياـ المدير لما ليذه السموكيات مف أثر مباشر يصعب م
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 عمى المردودية التربوية لممؤسسة، ويستدعي توفره عمى مؤىبلت
 .خاصة في تحصيف العممية التربوية

 مشكمة الدراسة. 2
في ظؿ اإلخفاقات التي يعرفيا النظاـ التعميمي المغربي،       

الحكومية  وعقب الدراسات التشخيصية التي أنجزتيا المؤسسات
[ بخصوص تحديد مكامف الخمؿ، واألطراؼ المسؤولة عف 4]

تردي األداء التربوي لممؤسسات التعميمية، فقد لوحظ أف مدير 
المؤسسة التعميمية يشكؿ عنصًرا محورًيا في العممية التربوية، 
لكنو ىؿ يتحمؿ مسؤوليات تربوية، أـ أف دوره يقتصر عمى 

مية، واإلشراؼ عمى العممية التعميمية التدبير العاـ لممؤسسة التعمي
دوف أف تكوف لو صبلحيات حقيقية تسمح لو بالتدخؿ المباشر 
في تأطير ومراقبة وتقويـ األداء التربوي بمؤسستو؟ وفي ظؿ 
تعدد األدوار والوظائؼ المتجددة الموكمة لممؤسسات التعميمية، 
فقد أصبح مف البلـز إعادة تحديد أدوار مديري المؤسسات 

 .التعميمية ومسؤولياتيـ، ودعـ قدراتيـ في تدبير المؤسسة
انطبلقا مف اإلشكالية السابقة، تسعى ىذه الدراسة إلى اإلجابة 

 :عف األسئمة التالية
 أ. أسئمة الدراسة

ما األدوار التربوية لمدير المؤسسة التعميمية في النظاـ  -
دير التعميمي المغربي واألىمية التي تحظى بيا ضمف مياـ م

 المؤسسة التعميمية؟
ما المؤىبلت التي تسمح لمدير المؤسسة التعميمية بالقياـ  -

 بأدوار تربوية، وكيؼ يمكف دعميا؟
ما انعكاسات األدوار التربوية التي يقـو بيا مدير المؤسسة  -

  التعميمية عمى مردودية المؤسسة التعميمية؟
  ب. أهداف الدراسة

إبراز األدوار التربوية التي يمارسيا تيدؼ ىذه الدراسة إلى       
مدير المؤسسة التعميمية في النظاـ التعميمي المغربي، 
والصبلحيات المخولة لو في ىذا المجاؿ، والمؤىبلت التي يجب 
أف يتوفر عمييا ليذه الغاية، ومدى أثر ىذه األدوار في التأثير 

 بلؿ ذلؾ عمى أداءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي مسار وجودة العممية التربوية، ومف خ

 .المؤسسة التعميمية
  ج. أهمية الدراسة

إف اعتبار العممية التربوية الميمة األساسية بالمؤسسة       
التعميمية، وفي ظؿ الصعوبات التي تواجييا ىذه المؤسسات، 
خاصة فيما يتعمؽ بالمردودية التربوية، تفرض سؤاال عف أدوار 

ير الفاعميف في ىذا المجاؿ، والمكانة التي يحظى بيا مد
المؤسسة التعميمية في ىذا السياؽ، والمسؤوليات التي يتحمميا. 
وتبرز أىمية ىذه الدراسة النظرية في البحث عف مدى توفر 
مدير المؤسسة التعميمية عمى صبلحيات تربوية حقيقية إضافة 
إلى صبلحياتو اإلدارية، والوسائؿ واإلمكانيات التي يتوفر عمييا، 

التنظيمية أو المؤىبلت المينية. كما  سواء تعمؽ األمر بالجوانب
تسعى ىذه الدراسة إلى مناقشة اإلمكانيات التي يتوفر عمييا 
المدير وانعكاس ذلؾ عمى تدبير العممية التربوية وأداء المؤسسة 
التعميمية مف الناحية التربوية، تنتيي بتقديـ بعض المقترحات 

دية التربوية، والتوصيات التي قد تسيـ بالدفع نحو تحسيف المردو 
وذلؾ في إطار تكاثؼ جيود مختمؼ الفاعميف بالمؤسسة 

 .التعميمية
  د. التعريفات اإلجرائية

المؤسسة التعميمية: يقصد بالمؤسسة التعميمية مؤسسات التربية 
والتعميـ العمومية الحكومية التي تقدـ خدمات التربية والتعميـ في 

الثانوي، وتوجد تحت سائر مراحؿ التعميـ األولي واالبتدائي و 
إشراؼ ووصاية السمطات التربوية، أي األكاديميات الجيوية 
لمتربية والتكويف. في إطار القواعد العامة المنظمة لممرافؽ 
العمومية، والتي تعرؼ تطبيؽ البرامج والمناىج الرسمية التي 

  تضعيا الدولة المغربية في إطار التعميـ النظامي
(Enseignement formel) 

مدير المؤسسة التعميمية: يعتبر مدير المؤسسة التعميمية 
العمومية أحد أطر اإلدارة التربوية يتـ تعيينو مف طرؼ السمطات 

 -ثانوي إعدادي  -التربوية بمؤسسات التعميـ المدرسي )ابتدائي
ثانوي تأىيمي(، ويعمؿ تحت إشراؼ ومراقبة اإلدارة الوصية 

ت(، ويتـ انتقاؤه مف بيف األطر )النيابات اإلقميمية واألكاديميا



 

249 

التي تتوفر عمى تجربة في الممارسة التربوية. ويخضع لتكويف 
في المجاؿ التربوي واإلداري والمالي قبؿ أف يتـ إقراره في ىذه 
الميمة. كما يعتبر ممثبل لمسمطة التربوية عمى المستوى المحمي، 

وى ويعمؿ نتيجة ذلؾ عمى تنفيذ السياسة التربوية عمى مست
 .المؤسسة

األدوار التربوية: ىي المياـ واالختصاصات التي يضطمع بيا 
مدير المؤسسة التعميمية في إطار الصبلحيات المخولة لو بناء 
عمى النصوص القانونية المنظمة لمؤسسات التربية والتعميـ 
العمومية، وىي موزعة عبر العديد مف النصوص والوثائؽ 

وتيـ تدبير األعماؿ التي تصب  الصادرة عف السمطات التربوية.
في تعميـ وتأطير التبلميذ داخؿ فضاء المؤسسة أو خارجيا في 
إطار الحصص الرسمية أو التكميمية، وذلؾ ارتباطا بمجاالت 
جراء عمميات  تطبيؽ المناىج التربوية وتنظيـ الدروس الصفية وا 
التقويـ واالمتحانات وتدبير الحياة المدرسية وتنظيـ دروس 

ـ. وتمتد المياـ التربوية إلى الحفاظ عمى النظاـ واالنضباط الدع
 .واألخبلؽ العامة داخؿ فضاء المؤسسة

 ه. حدود الدراسة
قؼ عمى ما ػػػػلدراسة الحالية في أنيا تقتصر وتتتمثؿ حدود ا

 :يمي
دراسة المياـ التربوية لمديري المؤسسة التعميمية العمومية  -

 .مغربيالحكومية، في النظاـ التعميمي ال
دراسة المياـ التربوية دوف أف تشمؿ باقي المياـ األخرى،  -

اإلدارية والمالية وغيرىا، كما تقتصر عمى دراسة األدوار التربوية 
ثانوي  –ثانوي إعدادي  –بمستوى التعميـ المدرسي )ابتدائي 

 (.تأىيمي
دراسة األدوار التربوية لمديري المؤسسات التعميمية طبقا  -

لراىنة، كما تنظميا النصوص والقوانيف الجاري بيا لوضعيتيا ا
العمؿ. وتتوقؼ الدراسة عند األدوار التربوية التي يمارسيا 
المدير وما يمكف أف تحققو لمرفع مف أداء المؤسسات التعميمية 

 .المغربية
 

 الطريقة واإلجراءات. 2
  أ. منهج الدراسة

تعتمد الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، حيث تمت       
الدراسة اعتمادا عمى التعامؿ مع النصوص والوثائؽ المنظمة 
لمياـ مديري المؤسسات التعميمية، لتحديد الوضعية الحالية 
ألدوارىـ، وذلؾ عف طريؽ وصؼ ىذه االختصاصات ثـ تحميميا 

مية التربوية، لموقوؼ عمى مدى نجاعتيا واستجابتيا لدعـ العم
مع مقارنة ذلؾ كمما أمكف بما يجري ببعض األنظمة التربوية. 
وقد اعتمد الباحث عمى الكتابات والدراسات النظرية السابقة في 
مجاؿ تدبير المؤسسات التعميمية، كما عمؿ عمى توظيؼ خبرتو 
وتجربتو الميدانية، حيث تسمح لو ميمتو كمفتش لمشؤوف 

بصفتو لجيوية لمتربية والتكويف بالرباط اإلدارية باألكاديمية ا
اإللماـ بمياـ وصبلحيات أطر اإلدارة التربوية، وأبرز  مفتشاً 

 .الصعوبات التي يواجيونيا أثناء ممارستيـ لمياميـ
 اإلطار النظري والدراسات السابقة .3

لـ تتطور الدراسات التي تيتـ بتدبير المؤسسات التعميمية       
اـ في السابؽ عمى دراسة األنظمة إال حديثا، حيث انصب االىتم

التربوية بشكؿ عاـ، خاصة انطبلقا مف المقاربات السيكولوجية 
والسوسيولوجية. وقد كاف لتطور بعض التخصصات مثؿ: 
التدبير العمومي، واقتصاديات التربية، وسسيولوجيا المنظمات، 
والحكامة، أثر كبير في تشكيؿ مجاؿ جديد مف الدراسات 

 la)جاؿ تدبير المؤسسات التعميميةالمتخصصة في م

gouvernance des établissements scolaires)   مكنت
مف تطوير أبحاث عممية رصينة حوؿ المؤسسة التعميمية، ىمت 
عمى الخصوص: أنماط التدبير وأدوار الفاعميف وتأثيرات 

 .المحيط
[ خطوة 5في ىذا السياؽ تعتبر مساىمة أنجيز فاف زانتف ]     

مى طريؽ بناء منيجية جديدة في الدراسات المتعمقة ميمة ع
بتدبير المؤسسات التعميمية، وىي تعتمد مقاربات متعددة وأدوات 
متميزة في التحميؿ، حيث اىتمت بمنيجية وطرؽ رسـ السياسات 
التعميمية وتطبيقاتيا والمقاربات والطرؽ المتعمقة بدراستيا، إضافة 
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في األنظمة  (organisationnelles) إلى الجوانب التنظيمية
التعميمية، مف خبلؿ تحميؿ أدوار وتفاعبلت أبرز مكونات النظاـ 
التعميمي والصبلحيات التي يتمتعوف بيا، وتحميؿ آليات تنفيذ 

 ].5] السياسة التعميمية عمى مستوى المؤسسات التعميمية،
لفاعؿ كما تعتبر فاف زانتف مدير المؤسسة التعميمية بمثابة ا     

الرئيسي داخؿ المؤسسة باعتباره ممثبل لمسمطات التربوية، 
والرئيس المباشر لكؿ األطر العاممة تحت إشرافو، كما يمارس 
 دور القائد التربوي بجانب مجالس المؤسسة والمجموعة التربوية

(la communauté éducative)  المتكونة مف األسرة
أف الدور التربوي لمدير واألساتذة والفاعميف المحمييف. مبرزة ب

المؤسسة التعميمية يكتسي أىمية أكثر في ظؿ األنظمة التربوية 
التي تتبنى استقبللية المؤسسة التعميمية، حيث يصبح المدير في 
ظؿ ىذا النوع مف البلمركزية الوظيفية مطالبا باإلسياـ في رسـ 
السياسة التربوية التي تنطمؽ مف المستوى المحمي في اتجاه 

مركز، وذلؾ عف طريؽ تبني مصالح التبلميذ وأسرىـ بشكؿ ال
مواز مع مصالح األساتذة، والعمؿ عمى دمج العمميات التربوية 
 ضمف البرنامج العاـ لممؤسسة، ومف ثـ، ضمف المجاؿ المحمي

[5.[ 
وحوؿ تحديد األدوار التربوية لمدير المؤسسة التعميمية،       

األدوار التربوية لمدير  [ أف مفيـو6يرى جوف بيير أوبف ]
المؤسسة التعميمية يواجو العديد مف التحديات والتساؤالت، فإذا 

يعني مصاحبة أو مواكبة  « pédagogie » كاف مفيـو التربية
الطفؿ، فالمدير ليست مف ميامو مواكبة الطفؿ بصفة مباشرة، 
حيث إف ىذا الدور يضطمع بو األستاذ في القسـ، بينما تتجسد 

 لمدير بالمجاؿ التربوي مف خبلؿ تنظيـ مجاؿ التعميـعبلقة ا
(Domaine de l’enseignement) وليس مف خبلؿ ،

الجوانب البيداغوجية وطرؽ التدريس، وذلؾ مف خبلؿ تنظيـ 
الزمف المدرسي وتحديد البنيات التربوية وفتح مسالؾ تربوية 

عداد مشروع المؤسسة   [6].جديدة وتنظيـ المواد والدروس وا 
[ لما يسميو "المشروعية التربوية"، 6وقد تعرض أوبف ]     

حيث يرى أف اختيار مديري المؤسسات التعميمية مف بيف األطر 

التربوية ال يمكف بأي حاؿ أف يمنحيـ مبرر الصبلحيات 
التربوية، إذ أف دورىـ في ىذا المجاؿ يصطدـ باكتساب 

إزاء ىيئة  (légitimité pédagogique) المشروعية التربوية
التدريس، وال يمكنيـ أف يمارسوا إال تأثيرا غير مباشر عمى 
العممية التربوية، وذلؾ مف خبلؿ تدبير الحصص العامة 

، وممارسة (Dotation horaire globalisée) لساعات العمؿ
صبلحياتيـ في إعداد استعماؿ الزمف، ومف ثـ تكويف البنيات 

الدروس، وعمميات  التربوية داخؿ المؤسسة، وتوزيع حصص
توجيو التبلميذ وتأطير األساتذة الجدد وتنظيـ التكويف المستمر 
لفائدة أطر المؤسسة. يضاؼ إلى ىذا، صبلحية مديري 
المؤسسات التعميمية في مجاؿ الحياة المدرسية، والتي تيدؼ إلى 
رعاية التبلميذ وحمايتيـ صحيا وأخبلقيا، وتأطيرىـ، عف طريؽ 

 ].6] يـ مثؿ قيـ المواطنة وغيرىاغرس بعض القيـ في
وجيت اإلدارة  1990[ أنو ابتداء مف 7ويرى فميب دوبوي ]     

التربوية اىتماميا وأنشطتيا نحو المدرسة والتعممات وتوطيد 
العبلقة بيف األستاذ والتمميذ، بحيث جرى إعادة النظر في 

ذا كاف مف قبؿ  العممية اإلدارية برمتيا، في غاياتيا ووظائفيا. وا 
يتـ تطبيؽ النظريات العامة لئلدارة في مجاؿ التربية، ففي الوقت 

مة، ثالراىف حمت الدينامية التربوية محؿ الدينامية اإلدارية. ومف 
فإف المؤىبلت البلزمة حوؿ تصور إدارة التربية أصبح يشكؿ 
جوىر ىذا التيار الجديد. ومف ىذا المنطمؽ، فإف تعبئة ىيئة 

وع التربوي لممؤسسة يشكؿ أبرز المؤىبلت التدريس حوؿ المشر 
المطموبة في المدير، وىي تتبمور في قيادة تعتمد قدرات كبيرة 

 ].7] في التواصؿ، إضافة إلى اكتساب قدرات عمى التنظيـ
  Harold Brewerفي نفس الموضوع يشير ىارولد بريفر     

إلى أف نجاح المدير في ميمتو يتوقؼ عمى قدرتو عمى توجيو 
تمامو نحو العممية التربوية، والعمؿ عمى تطوير حصيمة اى

مجموعة المتعمميف. يعزز ىذا االتجاه، النتائج المستخمصة مف 
 (Vie pédagogique) [7] دراسة أجرتيا مجمة الحياة التربوية

انطبلقا مف استقصاء رأي المتخصصيف حوؿ المؤىبلت التي 
، تبيف مف خبلليا يجب أف يتوفر عمييا مدير المؤسسة التعميمية
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أف الدور التربوي حؿ في المرتبة األولى بعد باقي المؤىبلت 
 ].7] األخرى
[، 8وفي دراسة حوؿ تكويف مديري المؤسسات التعميمية ]     

تبيف أف معظـ األنظمة التربوية ما زالت تتمسؾ بشرط المؤىبلت 
التربوية لممدير وتعمؿ عمى ترسيخيا، لما لو مف أىمية ونظرا 

ممسؤوليات التي يضطمع بيا في ىذا المجاؿ، حيث يستمر ل
المدير في االرتباط بالممارسة التربوية باعتبارىا الميمة 
األساسية. وفي ىذا السياؽ، نجد النظاـ التربوي الفرنسي وكذلؾ 
النظاـ التربوي األلماني يمنحاف المدير وضعا خاصا، حيث إنو 

لمدير في النظاـ التربوي وبموازاة مع ميامو اإلدارية، يمارس ا
الفرنسي مياـ التدريس، ويمكف إعفاؤه جزئيا أو كميا مف مياـ 
التدريس حسب حجـ المؤسسة التعميمية. أما في النظاـ التربوي 
األلماني، فيتـ إسناد استعماؿ لمزمف لمتدريس لممدير عمى غرار 
باقي األساتذة، وقد يتـ تكميفو حتى خارج مؤسستو األصمية 

س بعض األقساـ. كما أف المدير في العديد مف األنظمة بتدري
التربوية يزاوؿ مياـ التدريس باستعماؿ زمف مخفؼ، كما ىو 
الحاؿ في النظاـ التربوي اإلسباني والبرتغالي واإليرلندي 
والنرويجي. وتجب اإلشارة في ىذا اإلطار إلى أنو نظرا لكثرة 

نظمة التربوية، يتـ المياـ التي يضطمع بيا المدير في معظـ األ
تعييف مديريف مساعديف، كما ىو الحاؿ في النموذج الكندي، 
وذلؾ حتى يتمكف مف التفرغ لممياـ األساسية لتدبير العممية 

  [8].التربوية
ويعتبر معيار التجربة في الممارسة التربوية، المعيار      

الغالب في معظـ األنظمة التربوية الدولية الختيار مدير 
المؤسسة التعميمية، وىو نفس المعيار الذي تأخذ بو دوؿ منظمة 

[. حيث نجد مف ينعت مدير 9التعاوف لمتنمية االقتصادية ]
 le leader)المؤسسة التعميمية بكونو القائد التربوي

pédagogique)  [7] وذلؾ حيف يسعى بمياراتو ومؤىبلتو
طريؽ لمسير بالمؤسسة نحو األىداؼ التربوية لممؤسسة عف 

شراكيـ إلى جانبو في تحقيقيا كما  .[7] تعبئة الموارد البشرية وا 
 يمقب المدير في النظاـ التربوي البريطاني باألستاذ الرئيس 

 .[9] head teachers 
لكف تطور وظائؼ المؤسسة التعميمية وتعددىا، أصبح      

يضغط في اتجاه إغراؽ مدير المؤسسة بمياـ إدارية، وفي ىذا 
إننا نعمؿ عمى توظيؼ  BOUTMY ه يقوؿ إيميؿ بوتمياالتجا

مديري المؤسسات الثانوية مف بيف أحسف التربوييف، لكننا ال 
  [6]."نطالبيـ في العمؽ إال بكفاءات اإلداري

ذا كاف المعيار التربوي يعد شرطا في اختيار مدير       وا 
توجد المؤسسة التعميمية في العديد مف األنظمة التربوية، فإنو 

[ حيث تعمؿ بعض األنظمة 9بعض االستثناءات ليذه القاعدة، ]
التربوية عمى توظيؼ مدير المؤسسة التعميمية مف القطاع 
الخاص، مف بيف رؤساء المقاوالت الخاصة، كما ىو الحاؿ 
بالنسبة لمنظاـ التربوي اليولندي، وكذلؾ الشأف بالنسبة لمنظاـ 

طاع الخاص النتقاء مديري التربوي السويدي الذي يتجو نحو الق
المؤسسات التعميمية. بينما ال يعتبر معيار التجربة التربوية في 
النظاـ التربوي الدانماركي شرطا أساسيا لتقمد مياـ مدير، بالنظر 
إلى وجود أطر تعميمية تساىـ في تسيير بالمؤسسة تتوفر عمى 

ة، المؤىبلت التربوية المطموبة. كما أف بعض األنظمة التربوي
ف كاف يتمسؾ باإلطار التربوي، غير أنو  مثؿ النظاـ الكوري، وا 
ال يأخذ بمعيار األقدمية في الميمة، وذلؾ سعيا لتوظيؼ طاقات 

 ].9] مف الشباب لتقمد ميمة مدير مؤسسة تعميمية
إال أف اختيار مدير المؤسسات التعميمية مف بيف األطر      

، أو بالنظر إلى اشتراط التربوية، سواء تقميدا لممارسات سابقة
النصوص ليذا اإلجراء، تعرض لكثير مف االنتقاد، حيث إف 
احتكار أبرز المياـ مف طرؼ األطر التربوية، سواء تعمؽ األمر 
باإلدارة المركزية، أو باإلدارة المدرسية جعؿ ىذه اإلدارة تعيش 
االنغبلؽ والتقوقع، يدؿ عمى ذلؾ عدـ استفادتيا مف طرؽ 

 ].5حديثة إال في فترة متأخرة ]التدبير ال
[ أثناء إثارتو لوضعية مدير 6ويرى جوف بيير أبف ]     

المؤسسة التعميمية في النظاـ التربوي الفرنسي، أف تسيير 
مؤسسة تعميمية لـ يكف يقتضي التوفر عمى كفايات تربوية لذلؾ، 
حيث إف الجوانب الموجيستكية وحدىا تسمح بأف تؤدي مجموعة 
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اـ بالمياـ المنوطة بو. ذلؾ أف السمطة والمسؤوليات مف األقس
التربوية كانت تعود دائما لؤلستاذ الذي يممؾ الصبلحية في 
اختيار طريقة التدريس التي يراىا مبلئمة حسب تقديره، مع 
مراعاة جزئية لمبرامج الوطنية. كما يؤكد بيير أوبف أنو إذا كانت 

قتو بالعممية التربوية صبلحيات مدير المؤسسة التعميمية في عبل
ال تتجاوز في الواقع اإلشراؼ والتدبير، فإف أعضاء ىيئة 
التدريس يتوفروف عمى استقبللية ذاتية كبيرة في ىذا المجاؿ، 
نتيجة طبيعة محتوى األنشطة التعميمية الصفية التي يدرسونيا، 
وكذا تنظيـ البنية المادية لممؤسسة في شكؿ قاعات مغمقة 

 [6]. ييا األستاذ نفسو منفردا بتبلمذتولمدرس، يجد ف
ويبلحظ أف الرأي المتعمؽ باالستقبللية التي تتمتع ىيئة      

التدريس في ممارسة العممية التربوية يتقاسمو العديد مف 
 & Bidwel الباحثيف، حيث يتحدث كؿ مف بيدويؿ ومانزبارؾ

Minzberg  عف وجود نوع مف الصراع بيف الجانب
ظاـ التربوي مف جية، وبيف الجانب الميني مف البيروقراطي لمن

جية ثانية، ينعكس في االستقبللية التي يتمتع بيا األساتذة في 
الفصوؿ الدراسية، حيث ال يمكف أف يمارس المدير إال سمطة 

تقتضي اآلليات الحديثة لتعديؿ النظاـ  إذمحدودة عمييـ. 
منح  ىذا المعطى بعيف االعتبار، وذلؾ عف طريؽأخذ التعميمي 

األساتذة حرية اختيار األمور اإلجرائية في التدريس والطرؽ 
البيداغوجية التي تمكنيـ مف تحقيؽ األىداؼ في ظؿ الظروؼ 

 ].10التي يعمموف فييا ]
وقد أولت منظمة التنمية والتعاوف الدولي في الدراسات التي      

قامت بيا أىمية خاصة ألدوار مدير المؤسسة التعميمية، 
اىمت في ترسيخ العديد مف المفاىيـ حوؿ تدبير المؤسسات وس

التعميمية، ففي الدراسة التي أصدرتيا تحت عنواف، "تحسيف 
 [9]تدبير المؤسسات التعميمية، السياسات والممارسات

«Améliorer la direction des établissements 

scolaires, politiques et pratiques» ، قامت بتسميط
اعتبرت  حيثعمى مينة وأدوار مدير المؤسسة التعميمية،  الضوء

أف تدبير المؤسسة التعميمية يعد مف بيف أىـ األولويات بالنسبة 

لجميع األنظمة التربوية، خاصة تمؾ التي تعرؼ تطبيؽ نظاـ 
استقبللية المؤسسة، وتمؾ التي تتوؽ إلى تحقيؽ نتائج مدرسية 

يد أدوار مدير المؤسسة جيدة. الشيء الذي يستدعي إعادة تحد
وظيفة  (professionnalisation)التعميمية، في اتجاه تمييف

مدير المؤسسة التعميمية، وتوفير الدعـ لفائدة المديريف، وجعؿ 
ىذه الميمة ميمة جذابة تقبؿ عمييا األطر المؤىمة. كما خمص 
التقرير إلى أف مجاؿ تدبير المؤسسات التعميمية يمعب دورا 

تحسيف النتائج الدراسية، وذلؾ مف خبلؿ تحفيز  أساسيا في
األساتذة والرفع مف مؤىبلتيـ، وكذلؾ مف خبلؿ االىتماـ بمحيط 

  [9].المؤسسة وتوفير المناخ المبلئـ لوظائفيا
( بخصوص المؤىبلت 1994وترى )منظمة اليونسكو       

التربوية لمدير المؤسسة التعميمية، وذلؾ مف خبلؿ دراسة أجرتيا 
ؿ مدير المؤسسة التعميمية، أنو ال يوجد نموذج عالمي حو 

لتعريؼ مدير المدرسة، كما أكدت ىذه الدراسة أنو إذا كانت 
سمطة المدير تقـو مف قبؿ )وخاصة في البمداف ذات التنظيـ 
المركزي( عمى عمؿ ينحصر داخؿ ىـر إداري محدد، فإنيا قد 

درات أصبحت اليـو تعتمد أكثر فأكثر عمى الخصاؿ والق
 [9]. الشخصية وعمى نيج سياسة تواصمية حقيقية

[ لبعض المحددات المتعمقة 6وقد تعرض جوف بيير أوبف ]      
بممارسة المدير ألدواره التربوية، حيث يرى أف ىذه األدوار قد 
تستند إلى مرجعية قانونية، حيف تحدد النصوص المياـ 

تصور واالختصاصات، وقد تكوف أخبلقية، وىي تنطمؽ مف 
المدير لطبيعة الممارسة المينية التي يجب أف يمتـز بيا. كما 
تعرض الباحث ألبرز المعوقات المرتبطة بممارسة مدير 
المؤسسة لميامو التربوية، حيث يرى بأف المؤسسة التعميمية 
عمييا أف تواجو شرخا كبيرا يتميز ببعديف أساسيف، شرخ عمودي 

اإلداري، وشرخ أفقي،  يفصؿ النظاـ البيداغوجي عف النظاـ
يظير عمى واجيتيف اثنتيف، مف جية في فرض السمطات 
التربوية لسياستيا التعميمية مف األعمى نحو األسفؿ، عبر 
المستويات اليرمية نحو المؤسسات التعميمية. ومف جية أخرى، 
يجد المدير نفسو في مواجية سمطة شبو مطمقة لممدرسيف، حيث 
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ره التربوي. ومف ىنا، يبدو وجو يصبح عاجزا عف ممارسة دو 
الصعوبة في تدبير المؤسسة التعميمية. إذ يتساءؿ الباحث عف 

  [6].فائدة النصوص إذا لـ يتـ تفعيميا عمى أرض الواقع
ويبلحظ أف أىمية األدوار التربوية لممدير تتفاوت حسب       

نمط التدبير الذي تأخذ بو األنظمة التربوية، والشروط التي 
ا لفائدة ممارسة تربوية أفضؿ لفائدة مدير المؤسسة. ففي توفرى

األنظمة التي تأخذ بنظاـ البلمركزية والتدبير المستقؿ لممؤسسات 
التعميمية، تكوف األدوار التربوية لممدير أكثر أىمية، وذلؾ عمى 
خبلؼ األنظمة التي يطبعيا التنظيـ المركزي، حيث يسود 

ية والحضور القوي لدور ىيئة التأطير المركزي لمبرامج التربو 
التفتيش بيدؼ تعويض ضعؼ صبلحيات مدير المؤسسة 

 ].5التعميمية في مراقبة العممية التربوية ]
[ بدراسة تدبير 10وفي ىذا السياؽ، قاـ دوني موري ]      

األنظمة التعميمية، مميزا بيف مجاليف مختمفيف، ىما مجاؿ تدبير 
نا لتحقيؽ األىداؼ المحددة مسبقا، األنظمة التعميمية، باعتباره ف

في مقابؿ مجاؿ آخر يتعمؽ بوضع التصورات حوؿ التربية 
النظامية وتحديد األىداؼ والممارسات الجيدة. وذلؾ مف خبلؿ 
مقارنة بيف نموذجيف تربوييف مختمفيف، وىما النموذج الفرنسي 
والنموذج األمريكي، وكبلىما تأثر بفكر واحد مف بيف رائدي 

-DEWE Y, 1852) جوف ديوي فة التربوية وىما:الفمس
يميؿ دوركيايـ(1959 -DURKHEIM, 1858) ، وا 
، وقد ذىب إلى أف النماذج السياسة التربوية التي تتبناىا (1917

الدوؿ تفرز تصورا خاصا لممدرسة ووظائفيا، تترجـ عمى أرض 
الواقع مف خبلؿ طريقة تدبيرىا وتقويـ نتائجيا واألدوار التي 

  [5].يا الفاعموف بالمدرسةيمعب
[ بدراسة تجارب بعض 11كما قامت ابتساـ أبو دحو ]     

الدوؿ التي تطبؽ في أنظمتيا التربوية نظاـ التدبير المستقؿ 
 la gestion autonome des) لممؤسسات التعميمية

établissements) حيث تناولت نظرية استقبللية المؤسسات ،
التعميمية كنظاـ جديد في التدبير يقـو عمى مفيـو البلمركزية، 

، وىي الفترة التي 1990الذي شيد انتشارا واسعا ابتداء مف سنة 

عرفت تزايد المطالبة مف طرؼ المنظمات الحكومية وغير 
مط في الحكومية وكذلؾ مف طرؼ خبراء التعميـ، بتبني ىذا الن

التدبير، الذي يتميز بأنو يسمح لممؤسسات التعميمية بممارسة 
مراقبة أكبر مف أجؿ الرفع مف فعالية ونجاعة النظاـ التربوي. 
وقد اتخذ مجاؿ استقبللية المؤسسة تطورا نوعيا نتيجة مواقؼ 
بعض الباحثيف في ىذا الميداف، الذيف يؤمنوف بأىمية دور 

وفي ىذا االتجاه،  (leadership). القيادة بالمؤسسة التعميمية
تقترح الباحثة مقاربة نسقية لؤلدوار التي يضطمع بيا المسؤولوف 
المشرفوف عمى تدبير قطاع التعميـ، معتبرة أف تحقيؽ نتائج 
جيدة، ال يتوقؼ حتما عمى ممارسة مراقبة في ظؿ نظاـ إداري 

عد شديد التركيز. حيث تؤكد عمى أف أسموب القيادة التربوية ي
العنصر الضامف لنجاح تطبيؽ نظاـ البلمركزية، وأف أسموب 
القيادة الذي يمارسو مدير المؤسسة التعميمية يعد شرطا أساسيا 

  [11].لنجاح التدبير المستقؿ
ذا كاف التركيز حاليا في األنظمة التربوية العربية حوؿ       وا 

منح  يتجو نحوإعادة تنظيـ تدبير المؤسسات التعميمية 
التعميمية وضعا خاصا، يقـو عمى االستقبللية  المؤسسات

اإلدارية والمالية بالدرجة األولى، دوف أف يشمؿ االستقبللية 
التربوية، التي تسمح لممؤسسة بالتصرؼ في البرامج والمقررات 
المدرسية، فيبلحظ في مقابؿ ذلؾ تنامي اتجاه يرى بأف ال جدوى 

لتربوية، ويدعو إلى مف االستقبللية إذا لـ تشمؿ االستقبللية ا
[. فالمدير 12تعزيز الدور التربوي لمدير المؤسسة التعميمية ]

رغـ كؿ المياـ المرتبطة بأعماؿ التدبير وتسيير المؤسسة، ىو 
أوال وقبؿ كؿ شيء مف يقود العممية التربوية ويجب أف يتميز 

 ].12] بالمبادرة في المجاؿ البيداغوجي
ة، التي تعد إحدى الشروط وقد حظيت المؤىبلت الشخصي     

األساسية لنجاح المدير في ممارسة ميامو التربوية باىتماـ 
الباحثيف، وفي ىذا السياؽ، فقد شكؿ الجانب السموكي والعبلقات 
اإلنسانية أحد االتجاىات في دراسة تدبير المؤسسات التعميمية. 
حيث يعتبر السموؾ التنظيمي مف أبرز العوامؿ المؤثرة في أداء 

مف منطمؽ أف  [29] نشواف ونشواف لمنظمات اإلدارية، في نظرا
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العبلقات اإلنسانية تركز عمى اإلنساف باعتباره مصدرا لمسموؾ 
يتأثر ويؤثر في فعاليات التنظيـ. ولذلؾ يؤكد الكاتباف عمى 
ضرورة توفير مناخ تنظيمي مبلئـ يسمح بممارسة المياـ. 

قات وارتباطا بيذا الموضوع، يرى الكاتباف أف مجاؿ العبل
اإلنسانية لعب دورا أساسيا في التأثير عمى الفكر اإلداري 
بمفاىيـ جديدة كالدوافع والقيادة والروح المعنوية، حيث إف القيادة 
تعمؿ عمى تحقيؽ درجة أكبر مف التقارب بيف التنظيـ الرسمي 
والتنظيـ غير الرسمي، وذلؾ باندماج الفاعميف في المنظمة عف 

ية التدبير وتحمؿ المسؤولية في تحقيؽ طريؽ المشاركة في عمم
أىداؼ التنظيـ، ويذىب الباحثاف إلى أف توظيؼ شبكة 
االتصاالت غير الرسمية، باعتبارىا مف بيف المتغيرات المؤثرة 
عمى السموؾ التنظيمي، يمكف أف تمعب دورا أكثر فاعمية في 

 ].29] التأثير عمى سموؾ األفراد
ب لمتطورات التي شيدتيا اإلدارة وفي مواكبة لمباحثيف العر      

المدرسية في السنوات األخيرة مف القرف العشريف، نتيجة تغير 
النظرة العممية التربوية مف جية، وما أظيرتو البحوث النفسية 
سيامات الفمسفة التربوية  والتربوية الحديثة مف اىتماـ بالطفؿ، وا 

ـو اإلدارة [ أف مفي13في ىذا الشأف، يرى أحمد إبراىيـ أحمد، ]
يتجو نحو تنمية شخصية  ، وأصبحنوعياً  المدرسية عرؼ تطوراً 

عداده، وتحسيف العممية التربوية بشكؿ  المتعمـ وتوجييو وا 
  [13].عاـ

وفي دراسة لمنظمة التنمية والتعاوف الدولي في الجزء الثاني      
مف التقرير الصادر بعنواف: "تحسيف تدبير المؤسسات التعميمية، 

[ اىتمت بدراسة تطبيؽ 9حاالت حوؿ تدبير األنظمة "]دراسة 
وأىميتيا في   (la direction systémique)اإلدارة النسقية

تدبير المؤسسات التعميمية، وىو أسموب في التدبير يقـو عمى 
قاعدة أف عممية التدبير تتكامؿ فييا العديد مف األطراؼ، وىو 

وكذلؾ االستعماؿ يسمح بالتوظيؼ المشترؾ لمتجارب والخبرات، 
المشترؾ لمموارد المتوفرة، وتشجيع التجديد وتطوير المؤىبلت. 
وفي ظؿ ىذا النمط مف التسيير، يجب عمى مدير المؤسسة 
التعميمية أف ال يقتصر دوره عمى تدبير مؤسستو فقط، بؿ يجب 

أف يمتد عممو إلى باقي المؤسسات المجاورة، حتى تستفيد مف 
تعاوف والتكامؿ. وىنا ينتقؿ المديروف الخدمات في إطار مف ال

مف مجرد رؤساء مؤسسات تعميمية إلى مسيريف لممنظومة 
 (des dirigeants du système) [9]. التعميمية
وقد تميزت الدراسة التشخيصية التي قاـ بيا المجمس       

[ 4وآفاقيا ]ة التربية والتكويف األعمى لمتعميـ حوؿ حالة منظوم
إثارة موضوع الحكامة التربوية، سواء عمى مستوى  في ىاـدور ب

النظاـ التربوي في شموليتو أو عمى مستوى المؤسسة التعميمية، 
حيث تبنى لغة جديدة، بعيدا عف المغة االستعراضية التي كانت 

 فقدتطبع الدراسات السابقة حوؿ تقويـ النظاـ التربوي المغربي. 
ؿ أكثر لتعزيز استقبلليتيا دعا إلى دعـ المؤسسة التعميمية بوسائ

اإلدارية والتربوية عمى أساس أف يكوف ذلؾ موجيا نحو التحسيف 
المطرد لمنتائج الدراسية لمتبلميذ، كما دعا إلى الرفع مف مؤىبلت 
المديريف، عف طريؽ تكويف جيؿ جديد مف المديريف ينخرطوف 
بقوة في مؤسستيـ ويجعموف النجاح المدرسي في صمب 

 ].4] اىتماميـ
ويعتبر البحث في مجاؿ األدوار التربوية لمدير المؤسسة      

[ امتدادا وتعميقا لدراسات 14التعميمية بالنسبة لمباحث مقبوؿ، ]
بير المؤسسات التعميمية، ويتعمؽ سابقة أنجزىا في مجاؿ تد

األمر بدراسة ىدفت إلى توصيؼ وتحميؿ القدرات األساسية 
يث يرى الباحث أنو رغـ التراكـ لرؤساء المؤسسات التعميمية، ح

الحاصؿ في التجربة المغربية لتدبير المؤسسات التعميمية، 
وخاصة التصورات التي جاء بيا الميثاؽ الوطني لمتربية 
والتكويف والدراسات التشخيصية لتقارير المجمس األعمى لمتعميـ 

لي، فإف مدير المؤسسة التعميمية ومستجدات البرنامج االستعجا
ؿ يمارس ميامو بطريقة تقميدية، حيث أف كؿ ىذه العوامؿ ا زام

وكذا البرامج التي وضعتيا السمطات التربوية لـ تسمح باالنتقاؿ 
مف إدارة تربوية تقميدية إلى مرحمة جديدة في تسيير المؤسسات 
التعميمية، ويرجع ذلؾ في نظر الباحث لمعديد مف اإلكراىات 

مى مستوى تحديد مسؤولياتو التي تواجو مدير المؤسسة، سواء ع
بصورة واضحة وعبلقاتو بباقي المتدخميف، خاصة فيما يتعمؽ 
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  بمراقبة العممية التربوية وتقويميا، أو عمى مستوى تأىيمو الميني
 .[14] 

 النتائج. 5
مدراسة، والذي ينص عمى: ما األدوار ل أوال: نتائج السؤاؿ األوؿ

النظاـ التعميمي المغربي التربوية لمدير المؤسسة التعميمية في 
 واألىمية التي تحظى بيا ضمف مياـ مدير المؤسسة التعميمية؟

يستمد مدير المؤسسة التعميمية صبلحياتو في النظاـ      
التعميمي المغربي بناء عمى النصوص والمذكرات والدالئؿ 
الصادرة عف وزارة التربية الوطنية، كما يمكف اعتبار العديد مف 

مصدرا أساسيا يستند إليو مديرو  (des pratiques) الممارسات
المؤسسات التعميمية في ممارسة مياميـ. كما تتفاوت ىذه 
 –الصبلحيات حسب مستويات المؤسسات التعميمية )ابتدائية 

ثانوية(، وكذلؾ حسب الشعب والتخصصات التي  –إعدادية 
 –أقساـ تحضيرية  -تحتضنيا ىذه المؤسسات )تعميـ تقني 

 ].3التقني العالي...( ] شيادة
إف مقارنة أدوار مدير المؤسسة في ظؿ النصوص الحالية       

مع النصوص السابقة، تثبت أف الدور التربوي لمدير المؤسسة 
( 1971التعميمية كاف رائدا في ظؿ النصوص السابقة، )مرسـو 

المنظمة لمؤسسات التعميـ الثانوي، حيث كانت متقدمة أكثر مف 
حالية بخصوص المسؤوليات التربوية لمدير النصوص ال

المؤسسة التعميمية، فقد كاف الياجس التربوي حاضر بقوة، وكاف 
مدير المؤسسة يعتبر مستشارا تربويا بالنسبة لييئة التدريس، 

  "Pédagogue"خاصة المبتدئيف منيـ ويحمؿ صفة التربوي
رامج ويوكؿ إليو مياـ تربوية ميمة، فيو المسؤوؿ عف تطبيؽ الب

 1975[. وقد سار مرسـو 15وتوقيت العمؿ وطرؽ التدريس ]
بمثابة النظاـ األساسي الخاص بمؤسسات تعميـ الطور األوؿ 
)أي التعميـ االبتدائي( في نفس االتجاه بإعطاء أىمية خاصة 
لؤلدوار التربوية لمدير مؤسسات تعميـ الطور األوؿ، حيث 

ة معنوية إضافة إلى أضفى عميو صفة المربي، وأناط بو مسؤولي
نص عمى أنو" تناط  إذالمسؤوليات التربوية واإلدارية والمادية، 

بالمدير المسؤولية التربوية واإلدارية والمعنوية والمادية لممؤسسة، 

ويسير عمى الدروس ويحافظ عمى النظاـ والتأديب. ويتحمؿ 
بوصفو مربيا مسؤولية تطبيؽ برامج ومواقيت ومناىج التعميـ 

يعدىا وزير التعميـ االبتدائي والثانوي ويعتبر مستشارا تربويا  التي
بالنسبة لممعمميف، ويترأس مجمس المعمميف وينظـ امتحانات 

 ].16االنتقاؿ" ]
ومف خبلؿ دراسة صبلحيات مدير المؤسسة التعميمية، يمكف أف 

 :نستخمص المبلحظات التالية
ومياـ تنفيذية، تتوزع مياـ مدير المؤسسة بيف مياـ أساسية  -

فالصبلحيات األساسية ىي صبلحيات استراتيجية، ذات أىمية 
قصوى في تدبير العممية التربوية، مثؿ: تتبع تنفيذ البرنامج 
التربوي، وتنظيـ االمتحانات، ومشروع المؤسسة، وبرامج الدعـ 

المياـ الروتينية اليومية ببينما تتعمؽ المياـ التنفيذية المدرسي.. 
بع المواظبة واالنضباط، وصرؼ الميزانية، والعبلقات مع مثؿ: تت
  ...المحيط

حيف تتعرض النصوص المنظمة الختصاصات مدير  -
نما تنص فقط عمى أنو يشرؼ عمى  المؤسسة ال تفصؿ فييا، وا 
التدبير اإلداري والتربوي والمالي، بينما حيف تتعرض 

 -ة الختصاصات باقي أطر اإلدارة التربوية )مدير الدراس
الحراس العاموف(، فيي تفصؿ فييا  -رئيس األشغاؿ  -الناظر 

بكثير مف التدقيؽ. وىذا يعني أف المدير يعتبر سمطة تربوية 
دارية تعمؿ باقي أطر المؤسسة تحت إشرافو ومسؤوليتو  ].3] وا 

 تندرج مياـ المدير ضمف مجاؿ التدبير وليس الممارسة -
يد مف األنظمة التربوية، حيث ، وذلؾ عمى خبلؼ العدالتربوية

 .يمارس المدير الفعؿ التربوي بجانب ميامو التدبيرية
باإلضافة إلى المياـ األساسية لمدير المؤسسة التعميمية )مياـ  -

محدثة(، يمكف لممدير أف يتمقى تفويضا مف طرؼ رؤسائو 
لممارسة بعض المياـ، في إطار توزيع المياـ، مثؿ: صرؼ 

أو الترخيص لمموظفيف بالغياب، أو تفعيؿ اعتمادات مالية، 
مسطرة االقتطاع مف الراتب في حالة الغياب غير المبرر... 

 (.)مياـ مفوضة أو منقولة
 ويمكف عرض المياـ األساسية ذات الطابع التربوي التي يتولى
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مدير المؤسسة التعميمية القياـ بيا، ضمف االختصاصات 
ء مف التفصيؿ في األساسية التي يشرؼ عمى تدبيرىا بشي

 :الفقرات التالية
تعدد مياـ المدير ما بيف مياـ التسيير والتدبير التربوي،  -

 .يصرفو عف النيوض بأدواره التربوية
يعمؿ مدير المؤسسة التعميمية عمى تنفيذ السياسة التعميمية      

عمى مستوى المؤسسة وىو يتحمؿ المسؤولية في تدبير العممية 
يذه الغاية، يقـو بتوظيؼ الوسائؿ اإلدارية [، ول3التربوية ]

والموارد المالية والمادية والبشرية التي توضع رىف إشارتو. وىو 
مطالب بضماف السير الطبيعي لمدراسة، والحرص عمى توفير 
مستوى دراسي مقبوؿ بالمؤسسة التي يشرؼ عمييا، والعمؿ عمى 

، سواء فيما توفير الشروط التي تسمح بإجراء العممية التعميمية
يتعمؽ بتوفير وسائؿ العمؿ أو بتحقيؽ المناخ المبلئـ لمعممية 
التعميمية، وكذا الحرص عمى بسط النظاـ واالنضباط والسبلمة 

ير المؤسسة التعميمية مف بالمؤسسة. كما يبرز الدور التربوي لمد
المجمس  -سو لمجالس المؤسسة )مجمس التدبير ؤ خبلؿ تر 
عمؿ عمى مجالس األقساـ( وال –ميمية المجالس التع - التربوي

ؿ أيضا عمى الحفاظ عمى المرافؽ أتطبيؽ مقرراتيا. وىو يس
التربوية لممؤسسة مثؿ الخزانة المدرسية والمختبرات العممية 
ومعامؿ التعميـ التقني ومرافؽ التربية البدنية، وكذا االعتناء 

 ].3] بأوضاع التبلميذ االجتماعية والنفسية والصحية
إضافة إلى كؿ ىذا، فإف مدير المؤسسة التعميمية مطالب      

بإنجاز تقييـ دوري ألنشطة المؤسسة بما فييا األداء التربوي، 
ـ العمؿ عمى تصحيح الثغرات التي تشوب العممية ثومف 

التربوية، حيث يعمؿ بمشاركة فريقو عمى وضع برنامج لمدعـ 
سنوي حوؿ نشاط المدرسي، ويتوج ىذا التقييـ بوضع تقرير عاـ 

وسير المؤسسة وعرضو عمى مجمس التدبير قبؿ توجييو إلى 
األكاديمية الجيوية لمتربية والتكويف. كما أف المؤسسة التعميمية، 
وفي إطار المياـ الموكولة إلييا، يمكنيا أف تحتضف أنشطة 
تربوية قصد تأطير األساتذة، حيث يقـو المدير بمياـ التنسيؽ 

  رػػػػػػػػػػػػ[. ويمكف تفصيؿ األدوار التربوية لمدي3] واإلعداد الموجستي

 :المؤسسة ضمف العناصر التالية
ىامش ضيؽ في تدبير العممية التربوية مف طرؼ المدير      

بسبب االقتصار عمى تنفيذ التوجييات الصادرة عف السمطات 
 :التربوية

يتولى مدير المؤسسة التعميمية اإلشراؼ عمى تنظيـ      
ؽ باإليقاعات المدرسية، وتطبيؽ الدراسة، خاصة فيما يتعم

المنياج التربوي الرسمي، وتنظيـ عمميات التقويـ واالمتحانات. 
وفي ىذا الصدد، ينفذ المدير التوجييات التربوية الصادرة عف 
السمطات التربوية، وكذلؾ مقرر وزير التربية الوطنية والتكويف 
 الميني حوؿ تنظيـ السنة الدراسية. وفيما يتعمؽ بتنظيـ
االمتحانات، فيسير المدير عمى تطبيؽ التوجييات الصادرة عف 
الوزارة حوؿ االختبارات الدورية واالمتحانات اإلشيادية، بحيث 
يعتبر تدخمو في ىذا الصدد بمثابة إشراؼ إداري، ينحصر في 
اإلعداد المادي، وال يشمؿ إعداد مواضيع االمتحانات أو تحديد 

المجاؿ مف اختصاص وزارة التربية  تواريخ اإلنجاز، إذ يعتبر ىذا
الوطنية واألكاديميات الجيوية لمتربية والتكويف. بينما يتـ تحديد 
تاريخ إجراء االمتحانات وفترات فروض االختبارات بواسطة 
مقرر وزير التربية الوطنية حوؿ تنظيـ السنة الدراسية الذي 

  [17].يصدر سنويا
 ويةتوفير المناخ المبلئـ لمعممية الترب 

أصبح الفتا تفشي العديد مف السموكات المشينة التي تيدد       
المجتمع المدرسي في السنوات األخيرة، متمثمة في التحرش 
الجنسي والتدخيف، والتعاطي لممخدرات واقتحاـ فضاء المؤسسات 
التعميمية مف طرؼ أشخاص منحرفيف، كما أصبحت المؤسسة 

بيف األطر الفاعمة داخؿ  التعميمية ساحة لمصراعات التي تنشب
المؤسسة. وفي ىذا الشأف، فقد أقرت السمطات التربوية باآلثار 
السمبية لظاىرة العنؼ واعتبرتو " إشكاال مربكا، تتعدد مسبباتو 
وتمظيراتو، وتترتب عنو انعكاسات سمبية وخيمة، تعيؽ سير 
العممية التربوية وتحقيؽ األىداؼ التعميمية والتعممية بتسميميا 
لممناخ التربوي داخؿ المؤسسات التعميمية، مما يجعمو مناخا 
مضطربا ومنفرا لمدراسة، عوض أف يكوف جوا تربويا سميما 
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[. ونتيجة لذلؾ، طالبت السمطات التربوية بضرورة 18وآمنا" ]
التصدي ليذه الظواىر، حيث دعت مديري المؤسسات التعميمية 

بالحفاظ يـ للمخولة إلى اتخاذ المبادرة في إطار الصبلحيات ا
عمى سبلمة األشخاص والممتمكات واتخاذ التدابير الواجبة إزاء 
كؿ حالة يتـ رصدىا في ىذا الصدد. في ىذا السياؽ، يصبح 
مدير المؤسسة التعميمية باعتباره المسؤوؿ عف المؤسسة ممـز 
بالتدخؿ بكؿ حـز الحتواء ىذه السموكات وفرض النظاـ 

لفائدة التبلميذ نظرا لآلثار الناجمة واالنضباط، وتوفير الحماية 
عف العنؼ مف الناحية التربوية والنفسية والصحية لممتمدرسيف. 
وكذلؾ العمؿ عمى حماية األطر العاممة بالمؤسسة مف العنؼ 

 ].18الذي يتعرضوف لو ]
ذا كاف مدير المؤسسة مطالب      بتوفير المناخ المبلئـ ألطر  اً وا 

فإنو مطالب في نفس الوقت بالعمؿ المؤسسة بمزاولة مياميـ، 
بتنسيؽ مع جميع مكونات المجموعة التربوية بإرساء الظروؼ 
المبلئمة لتعميـ مثمر، حيث يجد كؿ تمميذ نفسو يمارس تعميمو 
في ظروؼ مريحة تسمح لو باالرتقاء في شخصيتو وفي مساره 

 .الدراسي
  تفعيؿ آليات الحياة المدرسية

المدرسية في النظاـ التعميمي المغربي، يقصد بمفيـو الحياة      
تمؾ األنشطة المكممة والداعمة لمعممية التربوية، والتي تندرج 
ضمف وظائؼ المؤسسة التعميمية، سواء تمت داخؿ فصوؿ 
الدراسة أـ خارجيا، داخؿ أوقات الدراسة أـ خارجيا، وفي إطار 
البرنامج الدراسي الرسمي، أو في إطار أنشطة أخرى، تيدؼ 

لى " التنشئة التربوية، وتحقيؽ المواصفات المحددة في المنياج إ
الدراسي في شخصية المتعمميف، وتنمية الكفايات والقيـ التي 

[ ومف شأنيا أف تجعؿ 2تؤىميـ لبلندماج الفاعؿ في الحياة ]
التبلميذ أكثر ارتباطا بمدرستيـ، ويشحذ دافعيتيـ وسموكيـ نحو 

فع بأطر المؤسسة باالنخراط أكثر اإلقباؿ عمى التمدرس، كما تد
في االرتقاء بالعممية التربوية. وليذه الغاية يعمؿ مدير المؤسسة 
مدعوما بأطر المؤسسة باتخاذ مبادرات مف أجؿ تنشيط الحياة 
 المدرسية، خاصة فيما يتعمؽ بإحداث األندية التربوية التي تولييا 

 ].2السمطات التربوية أىمية كبيرة ]
ؼ مجاؿ الحياة المدرسية، اتساعا متزايد في مجاؿ وقد عر      

االختصاصات المسندة لمدير المؤسسة التعميمية في السنوات 
األخيرة، وذلؾ في سياؽ ترسيخ محور" التمميذ في قمب المنظومة 
التعميمية"، حيث ظيرت مفاىيـ جديدة لـ تكف متداولة في 

التدابير  السابؽ مثؿ: األمف اإلنساني، ويقصد بو اتخاذ بعض
مف شأنيا حماية الطفؿ المتمدرس مف بعض اآلفات، عف طريؽ 
االىتماـ بالبيئة المدرسية، والعناية الصحية، وخمؽ جو تربوي 
وعبلئقي بالمؤسسة التعميمية، وتشجيع النشاط البدني، ووضع 
رساء آليات لتدبير  برامج لمحاربة العنؼ وتعاطي المخدرات، وا 

مى سبلمة المتمدرسيف، وفتح المخاطر مف أجؿ الحفاظ ع
المجاؿ في وجو جمعيات المجتمع المدني لولوج المؤسسات 

 ].1التعميمية مف أجؿ التحسيس والتوعية ببعض المخاطر ]
  أدوار المدير في مجاؿ التقويـ والمراقبة

    إف تحقيؽ الجودة في مجاؿ التعميـ أصبح يمثؿ انشغاالً      
[،كما 4ة في كؿ مناسبة ]فتئت تعبر عنو السمطات التربوي ما

عمؿ الدستور المغربي عمى ترسيخيا بوصفيا حقا مف الحقوؽ 
األساسية لمتمميذ، مف خبلؿ التنصيص عمى ذلؾ في فصولو " 
الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمؿ، عمى 
تعبئة كؿ الوسائؿ المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات 

قدـ المساواة، مف الحؽ في الحصوؿ عمى  والمواطنيف، عمى
 ].19تعميـ عصري ميسر الولوج وذي جودة" ]

وغني عف التذكير بأف تحقيؽ الجودة يمـز األطراؼ المشرفة      
عمى تدبير العممية التربوية بالمؤسسة التعميمية، وفي مقدمتيـ 
مدير المؤسسة، بالحرص عمى تقويـ منتظـ ومستمر لمنتائج 

حيث تدعو السمطات التربوية إلى إجراء تقويـ حصيمة  التعميمية.
السنة الدراسية بما يتيح تشخيص عممي لنتائج السنة الدراسية، 
ويساعد عمى اتخاذ قرارات تربوية ناجعة تسمح لممؤسسة 

 ].2التعميمية بوضع مشروعيا التربوي ]
ومف أجؿ تفعيؿ إجراءات عممية التقويـ، يجتمع المجمس      

التربوي بالمؤسسة التعميمية الذي يترأسو المدير خبلؿ كؿ دورة 
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النتائج مف دورتي السنة الدراسية، ويعد ذلؾ بمثابة وقفة لتقويـ 
ـ تقويـ عمؿ ىيئة التدريس بصفة غير ثالتربوية لمتبلميذ، ومف 

ة عمى إنجاز تقرير حوؿ مباشرة. حيث يعمؿ مدير المؤسس
نشاط وسير المؤسسة وعرضو عمى مجمس التدبير خبلؿ الدورة 
األولى مف السنة الدراسية، كما يقـو المجمس التربوي خبلؿ 
اجتماعو في نياية السنة الدراسية بتقويـ حصيمة السنة الدراسية 
والمصادقة عمى مشروع التقرير السنوي المتعمؽ ببرنامج العمؿ 

مؤسسة .ويوجو مدير المؤسسة التعميمية الحقا ىذا ومشروع ال
عداد التصورات  التقرير إلى السمطات التربوية قصد االستثمار وا 

 ].17العممية لتجاوز الصعوبات ]
إال أنو في الواقع، ال يتـ التعامؿ مع التقارير التي توجييا      

المؤسسات التعميمية إلى مصالح النيابات اإلقميمية حوؿ 
ا التربية بالجدية المطموبة، بحيث ال نجد إجراءات حصيمتي

تصحيحية أو أية تدابير تتخذىا السمطات التربوية تجاه 
المؤسسات التي ال تحقؽ نتائج جيدة. ىذا، مع أف وزير التربية 
الوطنية قد أصدر توجييات في الموضوع يحث فييا النواب 

التعميمية اإلقميمييف بتنظيـ زيارات ميدانية لجميع المؤسسات 
يجاد الحموؿ  التابعة لنفوذىـ مف أجؿ مواكبة العممية التربوية، وا 
المناسبة لتجاوز العراقيؿ التي تؤثر عمى سير العممية التربوية 

[20.[ 
أما بخصوص مراقبة عمؿ األطر التعميمية، فتعد ىذه      

الميمة مف صبلحيات ىيئة التفتيش، إضافة إلى مصالح 
لمتربية الوطنية التي تتولى تقويـ العمؿ التربوي  النيابات اإلقميمية

في المؤسسات التعميمية العمومية والخصوصية، وذلؾ بتنسيؽ 
مع األكاديميات الجيوية لمتربية والتكويف وباقي الجيات 

[. وعمى خبلؼ العديد مف األنظمة التربوية، 21المختصة ]
ة أداء حيث يعمؿ مدير المؤسسة بصفتو سمطة تربوية عمى مراقب

األطر التعميمية، فإف تأثر النظاـ اإلداري المغربي مف جية 
بالنظاـ الفرنسي المبني أساسا عمى التركيز اإلداري، وبالنظاـ 
التعميمي الفرنسي مف جية أخرى، بسبب خضوعو لمحماية 
الفرنسية خبلؿ الحقبة االستعمارية، قد انعكس عمى تنظيـ النظاـ 

ح، حيث يخضع في تدبيره التعميمي المغربي بشكؿ واض
لمستوييف مف اليرمية، ىرمية إدارية، وىرمية تربوية، إذ نجد 
إشرافا إداريا مف جية، بأىداؼ وطرؽ خاصة لمعمؿ، إلى جانب 
سمطات ىرمية تربوية. حيث تحتفظ كؿ سمطة بوحدتيا ومجاؿ 
تدخميا. وتمارس السمطة اإلدارية انطبلقا مف اإلدارة المركزية 

مديري األكاديميات والنواب اإلقميمييف، ورؤساء  وصايتيا عمى
المؤسسات التعميمية، بخصوص المجاالت المتعمقة بتنظيـ مجاؿ 
التعميـ، بينما تمارس السمطة التربوية في إطار تنظيـ ىرمي 
وصايتيا عمى ىيئة التفتيش وىيئة التدريس في مجاؿ التنظيـ 

لبرامج التربوية التربوي لمنظاـ التعميمي، خاصة فيما يتعمؽ با
والزمف المدرسي، واالمتحانات، وأداء ىيئة التدريس.... وينتج 

التربوي،  -عف ىذه الثنائية المتمثمة في نوع مف التقاطب اإلداري
طرح إشكالية مشروعية اإلدارة التربوية مف وجية نظر ىيئة 

 ].5التدريس ]
مي ويظير ىذا التقاطب بشكؿ جمي في ىيكمة النظاـ التعمي     

المغربي، حيث تتكوف المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية مف 
مفتشتيف عامتيف، إحداىما المفتشية العامة لمشؤوف التربوية، 
وىي تعنى بكؿ ما لو عبلقة بالمجاؿ التربوي، بينما تختص 
الثانية، وىي المفتشية العامة لمشؤوف اإلدارية بكؿ ما لو عبلقة 

لي وتدبير الموارد البشرية. ويمتد ىذا بالمجاؿ اإلداري والما
التقاطب إلى مستوى المؤسسة التعميمية، مف خبلؿ المراقبة التي 
تمارسيا المفتشية العامة عمى المؤسسات التعميمية رغـ وجود 
مفتشيف جيوييف عمى مستوى األكاديمية، ومفتشيف إقميمييف 

ف مف شأف  بالمنطقة التربوية عمى مستوى النيابات اإلقميمية. وا 
اإلداري أف يضع مشروعية مدير  -ىذا التقاطب التربوي

المؤسسة عمى المحؾ، السيما في مراقبة العممية التربوية. حيث 
إف تقويـ عمؿ األستاذة يخضع لجيتيف في آف واحد، مف جية 
لممدير بمنح نقطة إدارية، ولممفتش التربوي بالنسبة لمتعميـ 

لمتعميـ الثانوي بمنح نقطة عف االبتدائي ومفتش المادة بالنسبة 
[، 6بيير أوبف ] -األداء التربوي مف جية ثانية. وكما يشير جوف

 فإف تقويـ شخص واحد مف طرؼ جيتيف في نفس الوقت، نظاـ 
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 [6].ال يطبؽ إال في مجاؿ التعميـ  متفرد
ثانيًّا: نتائج السؤاؿ الثاني الذي ىو: ما المؤىبلت التي تسمح 

عميمية القياـ بأدوار تربوية، وكيؼ يمكف لمدير المؤسسة الت
 دعميا؟

  :المدير مؤىبلتالمرجعية القانونية في تحديد 
تتحدد صبلحية مدير المؤسسة التعميمية مف خبلؿ      

المرجعية القانونية، حيث يتـ تحديد اإلطار العاـ لممياـ واألىمية 
القانونية لممارستيا، لكف تفصيؿ ىذه المياـ غالبا ما يتـ في 

الذي يحدد (référentiel de métier)  طار دليؿ المياـإ
ذ كانت بعض  المياـ ومجاالت التدخؿ والمؤىبلت المطموبة. وا 
الدوؿ تحدد مياـ وأدوار مديري المؤسسات التعميمية بدقة 
متناىية، وتضع المفاىيـ المحددة لتدبير المؤسسات التعميمية، 
كما ىو الحاؿ بالنسبة لمنظاـ التربوي اإلنجميزي واإليرلندي 

يات مديري المؤسسات التعميمية في الشمالي، فإف تحديد صبلح
دوؿ أخرى يتـ بطريقة فضفاضة، مثمما نجد ذلؾ في النظاـ 
التربوي الفينبلندي والبمجيكي الفرانكفوني. بينما في النظاـ 
التربوي الدانماركي والنرويجي ال يتـ تحديد مياـ وصبلحيات 

ندي ال يوجد أي نص عمى لمديري المؤسسات، وفي النظاـ اليو 
  [9].بلؽ يشير إلى مياـ المديريفإلطا

وقد تعرض المجمس األعمى لمتعميـ بالمغرب في تقريره      
بشكؿ  2008حوؿ حالة منظومة التربية والتكويف وآفاقيا لسنة 

موجز لمؤىبلت مدير المؤسسة التعميمية بخصوص الجانب 
التربوي، حيث تضمنت إحدى الفقرات إشارة إلى ىذه المؤىبلت 

راط في حياة المؤسسة وقدرات التحفيز والتواصؿ مثؿ: االنخ
واالنفتاح عمى محيط المؤسسة ،وفي نفس الوقت، القدرة عمى 
فرض النظاـ واالنضباط" ويمر التجديد البيداغوجي بالضرورة 
عبر مديريف ينخرطوف بقوة في حياة مؤسستيـ، ويجعموف النجاح 

لية في المدرسي في صمب اىتماميـ، ويتوفروف عمى ميارات عا
مجاؿ التواصؿ، ويعرفوف كيؼ يفرضوف االنضباط والثقة، 
ويقدموف الحساب عف أدائيـ لمسؤولياتيـ، وليـ القدرة عمى حفز 

 ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجميع المعنييف داخؿ المؤسسة وخارجيا، لذا يتعيف التعجي

 بتكويف جيؿ جديد مف مديري المؤسسات، وحفزىـ مف أجؿ 
  [4].التعميمية"مصمحة المؤسسة 

وقد كاف ىاجس تعزيز القدرات التربوية لمديري المؤسسات      
التعميمية حاضرا أيضا في تقرير المجمس األعمى لمتعميـ 
المذكور، حيث دعا إلى االىتماـ بالحكامة التربوية إلى جانب 
القدرات التدبيرية، وذلؾ في سياؽ الدفع بالمؤسسة التعميمية نحو 

الستقبللية، وذلؾ مف خبلؿ " التعجيؿ بتنمية قدر ممكف مف ا
قدرات الفاعميف في المنظومة التربوية، سواء بالنسبة لمقدرات 
التدبيرية أو الوظيفية، وىذا المجيود ال يجب أف ينحصر في 
الطابع التقني الصرؼ، بؿ يجب أف يشمؿ تجديد الحكامة 

مكف مف التربوية، كما أنو ورش ذو طبيعة بنيوية، مف شأنو أف ي
تطوير الريادة التربوية، مف النيوض بميمة قيادة مشاريع 
نجاح التغييرات البلزمة في أسموب الحكامة، بالمزيد  اإلصبلح، وا 

 [4]. مف البلتمركز واالستقبللية
وجود ثغرة كبيرة في النصوص حوؿ تحديد مياـ ومسؤوليات 

 أطر اإلدارة التربوية
ية المنظمة لممؤسسات أما عمى مستوى النصوص القانون     

التعميمية في النظاـ التعميمي المغربي، فبل نجد تحديدا واضحا 
ودقيقا لممؤىبلت الواجب توفرىا في مينة مدير المؤسسة 
التعميمية، ماعدا بعض الشروط النظامية الواردة في الئحة 
األىمية، والتي تخوؿ الترشح لمزاولة مياـ اإلدارة التربوية. كما 

بمثابة النظاـ األساسي  2003ف بنود مرسـو يتضح ذلؾ م
[" يتـ تكميؼ ىيأة التدريس 22بموظفي وزارة التربية الوطنية ]

وىيأة التخطيط والتوجيو والتربوي والممحقيف التربوييف وممحقي 
االقتصاد واإلدارة والمفتشيف التربوييف لمتعميـ الثانوي اإلعدادي 

التأىيمي بمياـ اإلدارة التربوية والمفتشيف التربوييف لمتعميـ الثانوي 
بعد التقييد في الئحة األىمية التي توضع كؿ سنة مف لدف 
السمطة الحكومية المكمفة بالتربية الوطنية والخضوع لتكويف 
خاص". ويتضح مف ىذه الشروط منح األفضمية لؤلطر التربوية 
في التكميؼ بمياـ مديري المؤسسات التعميمية. وقد استمر ذلؾ 

طويمة قبؿ أف يتـ تعديؿ ىذا النص وفسح المجاؿ في وجو  فترة
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بعض األطر اإلدارية مثؿ ممحقي االقتصاد واإلدارة. ويعد األخذ 
بيذا المعيار مف رواسب النصوص السابقة التي كانت تسمح 
لؤلساتذة والمعمميف والمفتشيف التعييف مباشرة لممارسة مياـ مدير 

ويف في مجاؿ اإلدارة مؤسسة تعميمية دوف الخضوع ألي تك
التربوية. وقد امتد األخذ بيذا المعيار، أي شرط توفر اإلطار 
التربوي في تقمد معظـ المناصب عمى رأس المؤسسات المختمفة 
مثؿ األكاديميات الجيوية لمتربية والتكويف والنيابات اإلقميمية 
ومراكز التكويف، بؿ وحتى معظـ المديريات المركزية بوزارة 

الوطنية. ويرجع األخذ بيذا التقميد إلى تأثر النظاـ  التربية
البونابارطي(، الذي ) لفرنسيالتعميمي المغربي بالنظاـ التعميمي ا

عمؿ عمى خمؽ نوع مف التوفيؽ أو "التعايش" بيف القطب 
اإلداري والقطب التربوي، وذلؾ عف طريؽ تعييف إطار تربوي 

ية، في مسعى عمى رأس مختمؼ مستويات المسؤوليات اإلدار 
لضماف تبلفي أي توجو نحو ىيمنة القطب اإلداري عمى اإلدارة 

 ].6التعميمية بمستوياتيا المختمفة أو المؤسسات التعميمية ]
 :نظاـ تكويف المديريف ال يواكب حاجيات المياـ واالرتقاء بيا

ال تخفى أىمية التكويف في الرفع مف مؤىبلت مديري      
بيف في دراسة في ىذا المجاؿ أجراىا المؤسسات التعميمية، وقد ت

[ مف خبلؿ مقارنة بيف نظاميف مختمفيف لتكويف ىذه 8الباحث ]
الفئة، النظاـ الذي تـ إقراره نتيجة إصبلح المراكز الجيوية لميف 

[ التي أصبحت تحتضف التكويف بسمؾ اإلدارة 1التربية والتكويف ]
المراكز  التربوية مف جية، والنظاـ السابؽ لمتكويف في ظؿ

، حيث خمص البحث إلى وجود مف جية ثانية التربوية الجيوية
ثغرات في نظاـ التكويف سواء عمى مستوى برامج التكويف 
النظري أو عمى مستوى التكويف الميداني أو عمى مستوى طريقة 
التقويـ. وطالب بتدارؾ ىذه الثغرات في ظؿ تطبيؽ النظاـ 

سات الجديد لمتكويف. واقترح دعـ صبلحيات مديري المؤس
التعميمية عمى ثبلثة مستويات: يتعمؽ المستوى األوؿ بمنحيـ 
ىامشا مف التصرؼ في البرامج التربوية حسب حاجات التبلميذ 
وحاجات األسر، وانسجاما مع خصوصيات المحيط. أما 
المستوى الثاني فيتعمؽ بمنحيـ صبلحية في القرار التربوي 

المستوى الثالث بخصوص نتائج وتوجيو التبلميذ. بينما يتعمؽ 
بإرساء آليات لمراقبة العممية التربوية، يمعب فييا مدير المؤسسة 

مف خبلؿ مساءلة أساتذة المؤسسة عف النتائج  أساسياً  دوراً 
  ].8الدراسية التي تحققيا المؤسسة ]

ثالثًا: نتائج السؤاؿ الثالث، والذي ىو: ما انعكاسات األدوار 
سسة التعميمية عمى مردودية التربوية التي يقـو بيا مدير المؤ 

 المؤسسة التعميمية؟
يعد ضماف حسف سير الدراسة عمى رأس المسؤوليات      

التربوية لمدير المؤسسة التعميمية، إال أنو في الواقع ال يتوفر 
عمى اختصاصات حقيقية في مجاؿ الممارسة التربوية مف شأنيا 

إشرافو  تحقيؽ جودة التعممات، فكؿ ما يمكف أف يقـو بو ىو
عمى تنفيذ البرامج التربوية المقررة مف طرؼ السمطات التربوية 
المركزية، والتي بدورىا تعمؿ عمى تنفيذ السياسة التعميمية وفقا 

[. ويعمؿ مف أجؿ 26لمتوجيات التي تضعيا السمطة السياسية ]
ذلؾ عمى توفير شروط ووسائؿ العمؿ. وليذه الغاية فيو يساىـ 

المدرسية، عف طريؽ التعبير عف حاجات في إعداد الخريطة 
مؤسستو مف الموارد البشرية والمادية، في ضوء البنية المادية 
لممؤسسة وعدد األقساـ المتوقعة، وكذا الشعب والمسالؾ المتوفرة 
أو المحدثة. كما يعمؿ مدير المؤسسة التعميمية في إطار التنظيـ 

ستويات والشعب، التربوي، عمى تنظيـ األقساـ الدراسية حسب الم
[. 3وذلؾ بتعاوف مع مكونات المجمس التربوي لممؤسسة ]

وبالتالي يبقى دور مدير المؤسسة التعميمية محدودا ونسبيا في 
 :التأثير عمى العممية التربوية، كما توضحو العناصر التالية

ضعؼ وسائؿ العمؿ واإلمكانيات تحد مف فعالية األدوار التربوية 
 .لمدير المؤسسة

إف مدير المؤسسة التعميمية، ميما حسنت نيتو، وأبدى مف       
استعداد وحماس لمعمؿ، وميما كاف مدعوما مف طرؼ مكونات 
المؤسسة، ال يكفي أف يضع برنامجا لمعمؿ، أو صياغة مشروع 
المؤسسة لتصريؼ العممية التربوية كي يضمف حسف الدراسة، 

لتحقيؽ مشروعو. إذا لـ توضع رىف إشارتو الوسائؿ البلزمة 
فمدير المؤسسة التعميمية قد يواجو بخصاص مف ىيئة التدريس، 
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فيعمؿ بتنسيؽ مع اإلدارة الوصية لسد ىذا الخصاص، بما في 
ذلؾ التعويض عف طريؽ العمؿ بالساعات اإلضافية مف أطر 
ىيئة التدريس، أو المجوء إلى خدمات أطر مف خارج ىيئة 

اء عمى تعاقد تشرؼ عميو التدريس عند االقتضاء، وذلؾ بن
[. لكف ال تتحقؽ الحموؿ في جميع 23النيابة اإلقميمية لمتعميـ ]

 .األحواؿ
أما فيما يخص الوسائؿ المالية والمادية، فإف المؤسسات      

التعميمية ال تتوفر عمى موارد باستثناء ما تحصؿ عميو مف 
 الدعـ المالي المتواضع في إطار ميزانية جمعية دعـ مدرسة

درىـ سنويا، أو مف  50000النجاح، الذي ال يتعدى سقفو 
مداخيؿ الخارج عف الميزانية التي تسمح مداخيميا بشراء بعض 
المعدات ومواد التسيير ذات القيمة المالية المنخفضة. أما 
بخصوص التجييزات ومواد المختبر، فإف مدير المؤسسة ال 

ية لمتربية والتكويف يمكنو إال تقديـ مقترح إلى األكاديمية الجيو 
التي تنتمي إلييا المؤسسة، بعد المصادقة عميو مف طرؼ 

 .مجمس التدبير
وال يخفى دور المرافؽ ذات الوظائؼ التربوية في دعـ      

العممية التربوية، مثؿ الخزانة المدرسية، والمختبرات المدرسية، 
ير وقاعات اإلعبلميات ومرافؽ التربية البدنية، حيث يطالب المد

بتوظيفيا التوظيؼ األمثؿ، وذلؾ مف خبلؿ وضع برنامج العمؿ 
ومراقبة العامميف بيا واقتراح تعزيزىا بالتجييزات واألدوات 
البلزمة. غير أف المدير غالبا ما يواجو صعوبات كبيرة إليجاد 
الموارد البشرية الكافية والمؤىمة لتدبير ىذه المرافؽ التربوية التي 

مية عف الدروس الصفية. وفي ىذا السياؽ، ال تقؿ وظيفتيا أى
فقد كانت المؤسسات التعميمية تتوفر عمى أطر خاصة بيذه 
المرافؽ، تتمثؿ في ىيأة محضري المختبرات المدرسية والجامعية 
تتولى مياـ تدبير المختبرات، كما كانت ىيئة التوثيؽ المدرسي 

ي ظؿ [. أما ف24والجامعي تتولى تدبير المكتبات المدرسية ]
( التي تنظـ ىذه المؤسسات، 2003النصوص الحالية )مرسـو 

فقد أصبح يعيد إلى إطار الممحقيف التربوييف بمياـ تحضير 
المختبرات وتسيير اآلالت السمعية البصرية والمعموماتية، وكذا 

، وتنشيطيا المكتبات المدرسيةمياـ التوثيؽ التي تشمؿ تسيير 
 التي تسند إلييـ، والتي غالباً عف المياـ األخرى المتعددة  بلً ضف

ما تكتسي طابع األولوية بالنسبة لممؤسسة التعميمية، مثؿ مراقبة 
المواظبة وتنظيـ االختبارات الدورية وتتبع االنضباط. وقد كانت 
نية السمطات التربوية تنصرؼ إلى تقميص أنظمة األطر وتجميع 

التربية  المياـ، مف خبلؿ مراجعة النظاـ األساسي لموظفي وزارة
الوطنية، إال أف ىذا المشروع اصطدـ بكثرة المياـ المتزايدة التي 

فع مف تسند باستمرار لممؤسسات التعميمية، والتي لـ يواكبيا الر 
عدد األطر اإلدارية المساعدة، كما أف العديد مف ىيئة التدريس 
تخموا عف مياـ التدريس وفضموا االندماج في إطار الممحقيف 

أو اإلدارييف، دوف أف يواكب ىذا التحوؿ في المياـ أي التربوييف 
، ومف ر سمبا عمى أداء ىذه األطرتأطير ليـ، وىذا الوضع يؤث

 .عمى مردودية المؤسسة التعميمية ـث
مشروع المؤسسة بصيغتو الحالية ال يسمح لمدير المؤسسة 

  بتوظيفو كآلية لمتأثير عمى العممية التربوية
لدراسة، عمؿ ال يمكف أف يتحقؽ إال إف تحقيؽ حسف ا     

بتكاثؼ جيود كؿ مكونات المؤسسة التعميمية، وخاصة الفاعميف 
األساسييف في العممية التربوية، تأتي في مقدمتيـ ىيئة التدريس، 
وذلؾ في إطار برنامج لمعمؿ، ينصير في مشروع المؤسسة، 

بير الشيء الذي يسمح لمدير المؤسسة التعميمية بالتأثير عمى تد
العممية التربوية بطريقة غير مباشرة، باعتبار مشروع المؤسسة 
خطة تربوية يعدىا المجتمع المدرسي وفؽ مقاربة تشاركية، 
تنطمؽ مف تصور شمولي لجودة المدرسة، وتسعى لتحقيؽ 
الغايات واألىداؼ الوطنية والجيوية. وفي ىذا السياؽ، فقد 

ؿ بمشروع المؤسسة أوصى المجمس األعمى لمتعميـ بتوسيع العم
بالمؤسسات التعميمية، والعمؿ عمى إنضاجو بشكؿ أكبر، 

 ].4كأداة لمعمؿ يعتمدىا جيؿ جديد مف المديريف ] اعتمادهو 
غير أف مشروع المؤسسة بصيغتو الحالية، الذي يأخذ بو      

النظاـ التعميمي المغربي عف النظاـ التعميمي الفرنسي، الذي 
 (stéréotype)" طابع "النمذجةيتميز بكونو يطغى عميو 

وتكريس المشروع التربوي المركزي، وخضوعو لمتأطير والرقابة 
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ال يسمح لمدير المؤسسة بأي إمكانية لمتصرؼ في  [5اإلدارية ]
المشروع التربوي. وينتج عف ىذا، أف إرساء نظاـ لمتدبير يقـو 

بللية المؤسسة، عمى التدبير بالنتائج، وتحديد المسؤوليات، واستق
 .مشروع ال يستند إلى أرضية صمبة

  تراجع الدور التأطيري لمدير المؤسسة التعميمية
مف الواضح أف مدير المؤسسة قد تراجع دوره التأطيري في       

المجاؿ التربوي الذي كاف يتمتع بو في ظؿ النصوص السابقة، 
تمع ومع ذلؾ فيو يحتفظ دائما بمياـ التأطير العاـ، حيث يج

بانتظاـ بأطر المؤسسة، سواء منيـ األطر التعميمية أو اإلدارية 
قصد إحاطتيـ عمما بالمستجدات، أو التييؤ لبعض المحطات 
الحاسمة مثؿ االستعداد لمدخوؿ المدرسي أو االستعداد إلنجاز 
االختبارات الدورية أو االمتحانات، كما أف االجتماعات التي 

س المؤسسة، حيث تمتقي كؿ يعقدىا المدير في إطار مجال
فعاليات المؤسسة، بمف فييـ شركاء المؤسسة، تشكؿ فرصة 
سانحة لو لتمرير خطتو التربوية، ومناقشة القضايا العالقة التي 

 .تواجييا المؤسسة
وتتجو وزارة التربية الوطنية حاليا إلى األخذ بآلية جديدة في      

صور واضح في التأطير، وىي" األستاذ المصاحب" تكشؼ عف ت
قحامو  التخمي التدريجي عف األدوار التربوية لمدير المؤسسة وا 
في العمؿ البيروقراطي. وتعتبر ميمة األستاذ المصاحب مف بيف 
مستجدات مشروع التدابير ذات األولوية في مجاؿ التأطير 
التربوي التي تعتـز وزارة التربية الوطنية تطبيقيا. وىي آلية 

يدؼ إلى الرفع مف مستوى أدائيـ داخؿ لمصاحبة المدرسيف ت
األقساـ الدراسية، وذلؾ عف طريؽ تنظيـ حصص عمؿ أسبوعية 
مؤطرة مف طرؼ " األستاذ المصاحب" لمواكبة مجموعة مف 
المدرسيف. ويعكس ىذا التدبير عدـ نجاعة برامج التكويف 
األساس الذي تتمقاه األطر التعميمية، وىو إجراء يواكب إجراءات 

ي مقدمتيا الرفع مف فترة التكويف إلى ثبلث سنوات. أخرى ف
وجدير بالذكر أف فكرة " األستاذ المصاحب" ليست جديدة، حيث 

( آلية " 2012-2009ورد ضمف تدابير البرنامج االستعجالي )
األستاذ المرشد "، وتكمف ميمتو في تأطير األساتذة، خصوصا 

مشروع لـ يكتب المبتدئيف منيـ تحت إشراؼ المفتش. لكف ىذا ال
لو النجاح ولـ ير النور أبدا، نظرا لمتعثر الذي عرفو تطبيؽ 

 ].25البرنامج االستعجالي ]
وتعتبر فكرة التأطير مف طرؼ األستاذ لزمبلئو األساتذة      

سائدة بيف العديد مف األنظمة التربوية، مثؿ النظاـ التربوي لدولة 
 ستاذ المتخصصزيبلندا الجديدة، التي تأخذ بنظاـ األنيو 

(enseignant spécialiste) حيث تـ تعميـ ىذه التجربة ،
عمى جميع مؤسسات التعميـ العمومي بيذه الدولة. وتكمف ميمة 
األستاذ المتخصص في تقديـ الدعـ التربوي لفائدة زمبلئو 
األساتذة، في إطار ميمة يتوالىا لمدة سنة دراسية، حيث يعمؿ 

ربع ساعات في األسبوع في مقابؿ عمى تأطير األساتذة لمدة أ
تعويض مالي عف ىذه المياـ. وفي نفس اإلطار، تأخذ بعض 
 األنظمة التربوية بما يطمؽ عميو، األساتذة االستشاريوف المؤىموف

(Advanced Skills Teachers) وىـ نخبة مف األساتذة ،
الذيف يتمتعوف بتجربة يمتحقوف بالفريؽ المكمؼ بتدبير المؤسسة 

ؿ التأطير، ويساىموف في الرفع مف جودة العممية التربوية مف أج
عف طريؽ تسخير مؤىبلتيـ لفائدة األطر التعميمية بمؤسستيـ 

[9.[ 
عدـ توفر مدير المؤسسة عمى أدوار ميمة في مجاؿ البث في 

 :النتائج الدراسية
صدار قرار        رغـ أف البث في النتائج الدراسية لمتبلميذ وا 

السنوات الدراسية غير اإلشيادية، يعتبر إجراء تربويا االنتقاؿ في 
بطبيعتو، تتولى مجالس األقساـ الحسـ فيو، إال أف محددات 
الخريطة المدرسية، غالبا ما تؤثر فيو بشكؿ مباشر. أما بالنسبة 

[، فيتـ االنتقاؿ بناء عمى معدؿ 27لبلمتحانات اإلشيادية ]
كانية التعامؿ بمرونة الدرجة الذي يحصؿ عميو التمميذ، مع إم

مع النتيجة اعتمادا عمى معطيات الخريطة المدرسية، حيث إف 
قرارات وزير التربية الوطنية المنظمة لبلمتحانات اإلشيادية 
لمباكموريا والسمؾ العادي والدروس االبتدائية تجيز مناقشة 
حاالت عدـ الحصوؿ عمى المعدؿ في إطار مداوالت خاصة 

تحاف في ىذا الشأف، غير أنو ال توجد تقـو بيا لجنة االم
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تطبيقات بخصوص ممارسة التداوؿ في نتيجة التبلميذ غير 
الحاصميف عمى المعدؿ، خاصة بالنسبة لنتائج شيادة البكالوريا. 
وىذا يبرىف عمى تجريد أجيزة المؤسسة التعميمية، وفي مقدمتيا 
 مدير المؤسسة مف القرار التربوي. بحيث يصبح االنتقاؿ مف
مستوى دراسي إلى مستوى آخر يكتسي صبغة إدارية، وبناء 
عمى معطيات غير تربوية، بحيث قد ينتقؿ التمميذ مف مستوى 
إلى مستوى آخر دوف أف يحصؿ المكتسبات المعرفية البلزمة، 
وىذا مف شأنو أف يساىـ في تردي المستوى التعميمي لمتبلميذ، 

ذا كانت السمطات الت ربوية تتبنى ىذا كما ىو حاصؿ اآلف. وا 
اإلجراء، فؤلنيا تفعؿ ذلؾ مف أجؿ االحتفاظ بالتمميذ داخؿ 
النظاـ التعميمي ألطوؿ مدة حتى يستوفي المدة الزمنية لمتعميـ 

 ].28سنة مف عمر التمميذ ] 15اإللزامي المحددة في 
صعوبة تحقؽ البلمركزية التربوية، يقمص مف ىامش األدوار 

 التربوية لممدير
أكد المجمس األعمى لمتعميـ في تقريره عمى ترسيخ      

[، حيث أشار إلى أف 4االستقبللية التربوية لممؤسسة التعميمية، ]
البلتمركز الحقيقي ينبغي أف يتجسد في إطار مف إعادة توزيع 
األدوار بيف السمطات التربوية المركزية وبيف المؤسسة التعميمية 

ليتيا اإلدارية والتربوية، مف التي ينبغي الدفع في اتجاه استقبل
أجؿ التحسيف المطرد لمنتائج الدراسية، غير أف االستقبللية 
التربوية لممؤسسة التعميمية ال يمكف أف تتحقؽ دوف منحيا 
ىامشا مف التصرؼ في البرامج التربوية، الشيء الذي تفتقده 
حاليا. فرغـ أف بعض النصوص الر سمية الصادرة عف 

تدعو إلى تكييؼ البرامج التربوية مع  السمطات التربوية
]، ومنح المؤسسة التعميمية ىامشا مف 28خصوصيات الجية ]

التصرؼ في البرامج التربوية، وكذا إمكانية إضافة بعض البرامج 
. أما اتالتكميمية، فبل يوجد في الواقع تطبيقات ليذه اإلجراء

الكتب  بالنسبة لمكتاب المدرسي فرغـ تحريره وتعدده، فإف عناويف
المعتمدة بكؿ مؤسسة تعميمية يتـ وفؽ ما تحدده السمطات 

أية صبلحية تربوية في التربوية المحمية دوف أف يكوف لممدير 
وىذا يدؿ عمى عدـ توفر إرادة حقيقية لدى  .[2] ىذا المجاؿ

السمطات التربوية بالخوض في توجو حقيقي نحو البلتمركز. 
جية، وألسباب سياسية ويرجع ذلؾ ألسباب إدارية وسوسيولو 

تتعمؽ بتوزيع الصبلحيات بيف الدولة المركزية والجماعات 
 .المحمية
كما أف ترسيخ مبدأ البلتركيز يقتضي إرساء بنيات وظيفية      

عمى مستوى األقاليـ مف شأنيا أف تعزز أدوار المؤسسة 
التعميمية، عمى غرار ما كاف معموال بو في السابؽ بخصوص 

رساء مفتشيات االقت صاد ومفتشيات التخطيط والتوجيو التربوي، وا 
آليات مؤسساتية تسمح لممجموعة التربوية بالمساىمة الفعمية في 
تسيير المؤسسة، ومنح وضع قانوني لممؤسسة يسمح ليا 
باالستفادة مف ميزانية لمتسيير، وتمتيع المدير بسمطة حقيقية 

دوف العودة  لئلشراؼ اإلداري، تمكنو مف اتخاذ القرار الحاسـ
إلى سمطة الوصاية لمحد مف الظواىر التي ال تشرؼ المؤسسة 
التعميمية. لكف في مقابؿ ذلؾ يجب تحديد مسؤوليات المدير 
بصفة دقيقة مف خبلؿ تحديد أىداؼ المنظومة التربوية 

 .عمييا مؤسستو تحصؿومحاسبتو عف النتائج التي 
يتـ، كما يجري غير أف تفعيؿ ىذه اإلجراءات، ال يجب أف      

دائما عف طريؽ إصدار نصوص قانونية، حيث أبانت التجارب 
السابقة عف وجود ىوة كبيرة بيف النصوص والواقع، لدرجة يمكف 
القوؿ بوجود نوع مف االنفصاـ بيف المقتضيات التنظيمية وما 
يجري عمى أرض الواقع، خاصة فيما يتعمؽ باستقبللية المؤسسة 

ف التعميمية، سواء تعمؽ  األمر بالجوانب المالية أو التربوية. وا 
توفير أسباب النجاح ألي مشروع في ىذا االتجاه، يجب أف 
ينطمؽ مف دراسات تتـ مف طرؼ أكاديمييف وخبراء في الشأف 
جراءات لتمبية حاجات تممييا  التربوي، وليس في شكؿ مشاريع وا 

 .ظروؼ ضاغطة
  :ة التدريسالدور الحاسـ في العممية التربوية يعود لييئ

إزاء ضعؼ األدوار والصبلحيات التربوية لمدير المؤسسة       
التعميمية، كما تبيف ذلؾ مف خبلؿ عرض العناصر السابقة، 
تصبح السمطة التربوية الحقيقية بيد ىيئة التدريس، غير أف ىذه 

، تصبح عائقاً  في  الييئة األخيرة حيف ال تتمتع بالتأىيؿ البلـز
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ئج التربوية لممؤسسة التعميمية، وفي ىذا وجو تحسيف النتا
االتجاه، يبرز تقرير المجمس األعمى لمتعميـ حوؿ حالة المنظومة 

ر ىيئة التدريس والنقص الذي تعاني منو: ادو أالتربوية المغربية 
"ومف شأف مكامف النقص، والسيما منيا تمؾ المتعمقة بالجوانب 

أف ُتَسائؿ،  ،ومةالدالة عمى ضعؼ مردودية المنظالبيداغوجية 
بالدرجة األولى، ىيئة التدريس والتكويف مف حيث مدى 

  [4].مينتيا"انخراطيا، وتكوينيا، وتأطيرىا، وظروؼ مزاولتيا ل
 التوصيات. 6

إلى ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج في ىذه الدراسة نوصي  استناداً 
 :بما يمي

مجاؿ منح مدير المؤسسة التعميمية صبلحيات حقيقية في  -
تدبير العممية التربوية، تجعؿ منو فاعبل حقيقيا في تدبير الشأف 

 .التربوي عمى المستوى المحمي
نظيمي لبعض اآلليات في مجاؿ دعـ التأطير القانوني والت -
لحكامة التربوية مثؿ: التدبير بالنتائج، ومشروع المؤسسة، ا

 .والتعاقد، والشراكات
األقاليـ مف شأنيا أف تعزز إرساء بنيات وظيفية عمى مستوى  -
 .تدبير العممية التربويةار المؤسسة التعميمية، خاصة في أدو 
إرساء آليات مؤسساتية تسمح لممجموعة التربوية بالمساىمة  -

الفعمية في تسيير المؤسسة، )إحداث مجمس إداري لممؤسسة بدؿ 
 (.مجمس التدبير

شراؼ اإلداري، منح مدير المؤسسة التعميمية سمطة حقيقية لئل -
تمكنو مف فرض االنضباط والنظاـ وتتبع أعماؿ العامميف 
بالمؤسسة، وفي مقابؿ ذلؾ تحديد مسؤولياتو بصفة دقيقة، 

 .ومحاسبتو عمى النتائج التي تحصؿ عمييا مؤسستو
 المراجع

 أ. المراجع العربية
 17بتاريخ  155المذكرة رقـ ( 2011وزارة التربية الوطنية، )[1] 

حوؿ تفعيؿ الحياة المدرسية بالمؤسسات  2011يوليو 
 .التعميمية

 البرنامج االستعجالي( 2009وزارة التربية الوطنية، )[2] 
.(2009 - 2012)  

 2.02.376المرسـو رقـ (، 2002وزارة التربية الوطنية، ) [3]
( 2002يوليو  17) 1423جمادى األولى  6صادر في 

ات التربية والتعميـ بمثابة النظاـ األساسي الخاص بمؤسس
 .العمومي

تقرير حوؿ حالة (، 2008متعميـ، )لالمجمس األعمى  [4]
 .، الجزء األوؿمنظومة التربية والتكويف وآفاقيا

(، تكويف مديري المؤسسات 2013مصطفى ) ،مقبوؿ [8]
التعميمية، دراسة مقارنة بيف النظاـ الحالي، ومشروع النظاـ 
الجديد في ظؿ إحداث المراكز الجيوية لميف التربية 

 .، المغرب، العدد الثانيمجمة اإلدارة التربويةوالتكويف، 
(، إصبلح نظاـ التربية والتعميـ، 2001عبد اهلل ) ساعؼ، 12] ]

، الرباط، منشورات 20، عدد مة المعرفة لمجميعسمس
 .رمسيس

الجوانب السموكية في ( 1998إبراىيـ أحمد، ) ،أحمد[13] 
 .، القاىرة، دار الفكر العربياإلدارة المدرسية

(، القدرات األساسية لرؤساء 2009مصطفى ) مقبوؿ، [14] 
، المغرب، العدد مجمة اإلدارة التربويةالمؤسسات التعميمية، 

 .ألوؿا
 113-72-2المرسـو رقـ ( 1972وزارة التربية الوطنية )[15] 

( 1972فبراير  11)1391مف ذي الحجة  25بتاريخ 
 .بمثابة النظاـ األساسي لمؤسسات التعميـ الثانوي

 2.75.673المرسـو رقـ ( 1975وزارة التربية الوطنية، )[16] 
( بمثابة 1975أكتوبر  17) 1395شواؿ  11بتاريخ 

 .ـ األساسي الخاص بمؤسسات تعميـ الطور األوؿالنظا
 مقرر رقـ( 2014وزير التربية الوطنية والتكويف الميني، )[17] 

 حوؿ التحضير لمدخوؿ 2014أبريؿ  15بتاريخ  14/383
 .2015-2014المدرسي 
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 / 002 15مذكرة رقـ( 2015وزارة التربية الوطنية، )[18] 
حوؿ التصدي لمعنؼ والسموكات  2015يناير  9بتاريخ 

 .المشينة بالوسط المدرسي

مف الدستور  31الفصؿ ( 2011المممكة المغربية، )19] ]
  .2011الصادر سنة  المغربي

 2.4177مذكرة رقـ (، 2012وزارة التربية الوطنية، )[20] 
حوؿ القياـ بزيارات ميدانية لتتبع  2012نونبر  5بتاريخ 

 .شأف التربوي بالمؤسسات التعميميةال

 قرار وزير التربية الوطنية( 1999وزارة التربية الوطنية، )[21] 
 5) 1420مف ربيع األخر  22صادر في  1192.99رقـ 

( بشأف تحديد اختصاصات وتنظيـ نيابات 1999أغسطس 
 . وزارة التربية الوطنية

 2.02.854 المرسـو رقـ(، 2003وزارة التربية الوطنية، )[22] 
( 2003فبراير 10)1423مف ذي الحجة  8الصادر في 

 .النظاـ األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

بتاريخ  176المذكرة رقـ (، 2010(وزارة التربية الوطنية، [23] 
في شأف التعويض عف العمؿ بالساعات  2010نونبر  19

 .اإلضافية لسد الخصاص مف أطر ىيئة التدريس

 2.85.742المرسـو رقـ (، 1985وزارة التربية الوطنية، )[24] 
( 1985أكتوبر  14) 1406مف محـر  18صادر في 

 .النظاـ األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

(، أسئمة البرنامج االستعجالي، 2009مصطفى ) مقبوؿ، [25] 
 .، المغرب، العدد األوؿمجمة اإلدارة التربوية

النظاـ التربوي المغربي: دراسة (، 2008الراشدي ) سعيد[26] 
تحميمية لمقيـ الموجية لمسياسة التربوية بالمغرب ما يبيف 

  ـػمالطبعة األولى، الرباط، دار الق ،1999 -1956
 .لمطباعة والنشر والتوزيع

 2069.01القرارات رقـ ( 2001وزارة التربية الوطنية )[27] 
 1422رمضاف  7الصادرة في  2068.01و 2070.01و
( بشأف تنظيـ امتحانات نيؿ شيادة 2001نوفمبر  23)

الباكموريا وشيادة السمؾ اإلعدادي وشيادة الدروس 
 .االبتدائية

 04.00القانوف رقـ ( 2000وزارة التربية الوطنية، )[28] 
خ بتاري 1.00.200الصادر بتنفيذه الظيير الشريؼ رقـ 

 .حوؿ إلزامية التعميـ 2000ماي  19

(، 2004جميؿ عمر )ونشواف، يعقوب حسيف  ،نشواف [29] 
، الطبعة السموؾ التنظيمي في اإلدارة واإلشراؼ التربوي

 .الثانية، عماف، دار الفرقاف
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Abstract_The present study aims at defining the educational roles of school principals and their 

authority. It also aims at monitoring some of its effects on the performance of the educational 

institution. The study concluded that the role of the school principal remains limited, despite the 

fact that the organizational scripts entrust them with the supervision of the management of the 

educational process (la direction pédagogique). 

      The role of the school principal is to ensure the appropriate environment for the educational 

process and the provision of means of work, and to impose order and discipline. While the most 

important role remains in practicing the educational process and controlling each of the teaching 

staff and the Inspection Panel. 

on the light of the results of the study, the researcher recommends the need to support the 

authority of the school principal in the management of the educational process, through the 

establishment of the independence of the institution, and the reorganization of the components of 

the educational system, and the creation of functional mechanisms in co-management, which make 

the school principal and essential actor in establishing good educational governance. 

Keywords: Educational institution, Institution principal/headmaster, Educational roles. 

 

 

 

 

 

 


