المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة تافياللت

مجزوءة قيادة التغيير

تحليل وضعية تستوجب التغيير
إعداد وتقديم:
 لحسن بســــالم
 محمد بامــــــــو
 مراد أعبــــي

تأطير :األستاذ عامر شرقي

الوضعية المقترحة
• بعد تخرجه من مركز تكوين مهن التربية و التكوين عين سعيد مديرا لمجموعة مدرسية
بمنطقة قروية ،وبمجرد التحاقه بالمؤسسة ومن خالل تشخيصه لوضع المؤسسة رصد
من خالله عدة ظواهرسلبية  ،ككثرة التغيبات و التأخرات من طرف األساتذة و التالميذ،
وانقطاع التالميذ عن الدراسة وخصوصا في صفوف الفتيات ،انتهاء صالحية مكتب
جمعية االباء ،غياب مشروع المؤسسة إضافة الى ضعف أنشطة الحياة المدرسية.
في ظل ما درسه في مركز التكوين ،عقد سعيد اجتماعا مع األساتذة فبدأ يسرد عليهم
اإلشكاالت المرصودة ثم طالبهم بعد ذلك بالعمل على تجاوزها .إال انهم حملوا اإلدارة
السابقة الوضعية المزرية التي آلت اليها المؤسسة ورفضوا االنخراط في أي نشاط خارج
مجال اشتغالهم في القسم فانسحبوا بشكل جماعي من االجتماع.
من خالل قراءتك للوضعية :
 .1حدد اإلشكالية او االشكاليات التي تطرحها الوضعية؟وصنفها (تربوي—اداري)
 .2حدد أخطاء المدير وإلى أي َحد لم يكن موفقا في تدبير اجتماعه؟
 .3من خالل تجربتك أعد تحليل الظواهر و المشاكل المرصودة محددا بعمق أسبابها؟
 .4في رأيكم ماهي األولويات الجديرة بالتغيير؟وماهي االليات الكفيلة بذلك؟
 .5في ظل احتمال وجود مقاومة للتغيير ضع تصورا لمواجهة هذه اإلشكاالت؟

الكلمات المفتاح
منطقة قروية  -تغيبات  -تأخرات  -انقطاع عن الدراسة  -غياب مشروع  -ضعف أنشطة الحياة
المدرسية  -اجتماع  -األساتذة يحملون االدارة األسباب  -االساتذة لن يقوموا اال بأدوارهم بالقسم -
االنسحاب من االجتماع-مقاومة التغيير

المجاالت المتدخلة في الوضعية
القيادة

المجال
التربوي

المجال
التنظيمي
المجال
المعلوماتي
والتوثيق
التشريع

التواصل

المالي
المادي

السؤال األول
االشكاليات التي تطرحها الوضعية :
• ضعف التدبير اإلداري و التربوي للمدير السابق.
• عزوف األساتذة عن االنخراط في المشروع الشخصي للمدير.

السؤال الثاني أخطاء المدير
ضعف التشخيص :االقتصار على ارشيف المؤسسة
التقويم المؤسساتي :التسرع في طلبه من االساتذة تغيير الوضع
الكلي للمؤسسة دفعة واحدة
عدم تفعيل مجالس المؤسسة كما نص عليها المرســــــوم
 2_02_376بمثابة النظام األساسي لمؤسسات التربية والتعليم
العمومي

التواصل :قرار عمودي
اإلدارة الحديثة :االرادة في التغيير السريع للوضع
المقاربة التشاركية :تغييب الفرقاء والعمل بروح
الفريق

السؤال الثالث :

تحليل الظواهر والمشاكل

غياب وتأخر األساتذة
غياب وتأخر التالميذ

االنقطاع عن الدراسة
غياب مشروع المؤسسة
ضعف أنشطة الحياة المدرسية

تحليل الظواهر
غياب و تاخر االساتذة غياب و تاخر التالميذ
أسباب ذاتية
أخالقيات المهنة:غياب
الضمير المهني
عدم تطبيق المساطر
والتساهل مع الحاالت اسباب موضوعية
صعوبة المسالك
تكييف الزمن
المدرسي
أسباب موضوعية:
السوق االسبوعي
تكييف الزمن
غياب النقل المدرسي
المدرسي مع
السوق االسبوعي
المذكرة (رقم
2x 2156بتاريخ 4
شتنبر  2012في شأن
إعداد استعمال الزمن
وفق التوقيت اليومي

المذكرة (رقم
2x x2156بتاريخ 4
شتنبر  2012في شأن
إعداد استعمال الزمن
وفق التوقيت اليومي

االنقطاع عن الدراسة

اسباب ذاتية :الفقر
الشغل لمساعدة
الوالدين -السن -
التكرار
اسباب موضوعية
صعوبة المسالك
غياب مرافق صحية
صعوبة المقرر
الدراسي
غياب التحفيز

غياب مشروع
المؤسسة

غياب أ .الحياة
المدرسية

غياب البعد التشاركي
لإلدارة
توثر العالقة بين
االساتذة واالدارة
غياب ثقافة العمل
بالمشروع
غياب الدعم المالي
غياب الشركاء

توتر العالقة بين
االدارة وهيئة التدريس
غياب التحفيز
غياب فضاءات
لالنشطة
اقتصار عمل االساتذة
على االنشطة الصفية

السؤال الرابع :تحديد االولويات

األولويات الجديرة بالتغيير هي- 1:الحفاظ على الزمن المدرسي
وزمن التعلمات وتأمينه عبر عقد اجتماع مع هياة التدريس
تأسيس جمعية االباءالعمل بروح الفريق وإعمال المقاربة التشاركية والتواصلية -انجاز مشروع المؤسسة وفق الضوابط التنظيمية

السؤال الخامس :تصور خاص بالوضعية المقترحة
المنهجية
اعتماد فلسفة إحدى نماذج قيادة التغيير

العمليات
تسطير جدول للعمليات المنجزة

المنهجية
نموذج كيرت لوين
مرحلة تثبيت التغيير

إذابة الجليد

التغيير
ارساء التغيرات في الثقافة
تطوير الوسائل للحفاظ على
التغيير
الدعم والتكوين
االحتفال بالنجاح وجعله عادة

التواصل
اشراك الكل في العملية
تبديد الشائعات

االيمان بفكرة التغيير
تشخيص مشترك
التواصل العمودي واالفقي
تبديد الشائعات وتلطيف
االجواء
اشراك الكل في العملية
خلق الحاجة للتغيير

العمليات
الظواهر

غياب وتأخر األساتذة

غياب وتأخر التالميذ

االنقطاع عن الدراسة

غياب مشروع
المؤسسة

ضعف أنشطة الحياة
المدرسية

االهداف

التدابير
واالجراءات

المتدخلون

المستهدفون

فترات
االنجاز

اليات
االنجاز

اليات
التتبع
والتقويم

المؤشرات

