
 

 المظاهر السيكوسوسيولوجية لمتدبير :  المجزوءة السادسة

 

 المتدربون بسلك اإلدارة التربوية.الفئة المستهدفة : 

 ساعة. 33  الغالف الزمني :

 المجزوءة: فتوصي

ون بيا عالتي سيضطم العالئقي مختمف أدوار التدبيرا عدادىم لحسيس أطر اإلدارة التربوية المتدربين و تستيدف ىذه المجزوءة ت   
 ومن بين ىذه األدوار: بعد التخرج.

     ؛التحفيز .1
 ؛القيادة .2
     اإلشراف؛ .3



     السمطة؛ .4

تو عمى ممارسة قدر  ستدعيكما ي مجموعة من الميارات العالئقية، المتدرب اكتسابيتطمب  يذه األدوارب ،عمميا ،االضطالعو 
 التربوية. توسمط

 الكفاية المستهدفة:

وتدبير  فاشر واإل ةاديز والقيحفتشركاء المؤسسة التربوية، من خالل قيامو بأدوار ال قات مع جميعمعالالمتدرب لتدبير  حسن
 .  النزاعات

  أهداف المجزوءة:

 :قادرا عمى ينبغي أن يكون المتدرب في نياية ىذه المجزوءة

 نظرية؛ استنادا إلى أطر ، التحفيز والقيادة واإلشرافمعاني المفاىيم التالية:  ديدحت .1
عمى الوجو القيادة واإلشراف  التحفيز أدوارب من القيام ،مقترحة وضعياتالمتدرب خطة عمل ُتم كنو، في قتراح ا .2

-ومستجيبا لحاجاتو النفسية )إداري، أستاذ، تمميذ...(،، مستحضرا الخصائص النمائية لمطرف اآلخرالمطموب
 ؛جتماعيةاال



  ؛فيمو لمزايا ومتطمبات ىذا التدبير ناجع، يعكس حسن تشاركياقتراح صيغ وآليات لتدبير   .3
 ممارسة المتدرب لسمطتو وحسن تدبيره لمنزاعات. .4
 المدرسين والمتعممين؛من شأنيا تجويد أداء اإلداريين و  وضع خطة لإلشراف البيداغوجي .5
 ف(.   اشر ز، اإليحفتال، ةاديبناء المتدرب لشبكات واستثمارىا في تحميل اتجاىاتو وسموكاتو أثناء أدائو لألدوار المذكورة )الق .6

 الموضوعات والمضامين

 المجزوءة: التحفيز والقيادة واإلشراف؛ مفاىيم .1

 أسس واستراتيجيات التحفيز؛ .2

 القيادة: محدداتيا وأساليبيا وتأثيرىا في المناخ التنظيمي لممؤسسة؛ .3

 أساليب التدبير وما يحكميا من تمثالت اجتماعية لمشركاء؛ .4

   كي: إيجابياتو ومتطمباتو وحدوده؛التدبير البيداغوجي التشار  .5

  اإلشراف: أنشطتو، عالقتو بمشروع المؤسسة وبالنجاح المدرسي لمتالميذ؛ .6

    .السمطة داخل المؤسسة التربوية، وتدبير النزاعات .7

 



 

 
 التقويم طرق التكوين األنشطة المضامين األهداف

 تحديد معاني مفاىيم المجزوءة .1

مفاىيم المجزوءة 
لقيادة :التحفيز وا

واإلشراف، استنادا إلى 
 أطر نظرية؛

اشتغال المتدربين فرديا 
و/أو جماعيا عمى األسناد 

 :  التالية

 وثائق، -

 حاالت، -

 وضعيات مشكمة، -

 أفالم، -

 تقارير مجالس، -

 محاضر اجتماعات -

- TICE 

- ... 

ذات صمة بأىداف ومضامين 

عروض نظرية من  -
 طرف المكون؛

عروض من إنجاز  -
 ربين؛المتد

دراسة حاالت  -
باستثمار أدوات وشبكات 

 التحميل؛

توظيف التجارب  -
المينية المعيشة 

 لممتدربين 

طريق العمل في  -

 جماعات؛

 وضعية مشكلة؛-

امتحانات تقليدية و/أو  -

 حديثة؛

التجاهاته  تحليل المتدرب-

وسلوكاته التدبيرية، باستعمال 

 شبكات المالحظة من إعداده

  الخ. -

 

 اقتراح المتدرب أسس .2
القيادة و مقيام بأدوار التحفيز ل واستراتيجيات

لطرف اآلخر اواإلشراف، مستجيبا لحاجات 
 االجتماعية؛-النفسية

أسس واستراتيجيات  -
 التحفيز 

أساليب القيادة  -
 واإلشراف

 

اقتراح صيغ وآليات لتدبير تشاركي .3
ناجع، يعكس حسن فيمو لمزايا ومتطمبات 

 ىذا التدبير؛ 

التدبير البيداغوجي 
التشاركي: إيجابياتو 
  ومتطمباتو وحدوده؛

 صيغو وأساليبو

ممارسة المتدرب لسمطتو وحسن تدبيره  .4
 لمنزاعات.

السمطة داخل المؤسسة 
التربوية، وتدبير 

 النزاعات.   



وضع خطة لإلشراف البيداغوجي من  .5
 ؛المؤسسةشأنيا تجويد أداء 

اإلشراف: أنشطتو، 
عالقتو بمشروع 
المؤسسة وبالنجاح 

 المدرسي لمتالميذ؛ 

 المجزوءة.  

 

 أعمال تطبيقية؛ -

 تقنيات التنشيط؛ -

استعمال  شبكات  -
المالحظة وتقنيات 

 المحاكاة؛

بناء المتدرب لشبكات واستثمارىا في  .6
تحميل اتجاىاتو وسموكاتو أثناء أدائو 
لألدوار المذكورة )القيادة، التحفيز، 

 اإلشراف(.   

شبكات تحميل 
 سموكاتالتجاىات و اال

 اإلدارية لممتدرب.

 

   

 طرق التكوين

 عروض نظرية من طرف المكون؛ .1
 عروض من إنجاز المتدربين؛ .2
 دراسة حاالت باستثمار أدوات وشبكات التحميل؛ .3
 توظيف التجارب المينية المعيشة لممتدربين لممتدربين في تناول مواضيع المجزوءة؛ .4
 اعات؛طريق العمل في جم .5
 أعمال تطبيقية؛ .6



 تقنيات التنشيط؛ .7
 جمع وتحميل معطيات حول ممارسات تدبيرية بواسطة شبكات المالحظة وتقنيات المحاكات؛  .8
 

 تقويم مكتسبات المتدربين

 امتحانات حول مختلف مواضيع المجزوءة؛ .1

 إعداد شبكات واستعمال شبكات المالحظة، وجمع المعطيات أثناء المقابالت؛ .2

 رب لقيمه وقناعاته وتأثيراتها الممكنة في أسلوب تدبيره؛تحليل المتد .3
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Quelques sites Internet 
 

www.afides.org ( Plusieurs textes et articles pertinents sont disponibles) 

http://www.ccmd-ccg.gc.ca/leadership/index_f.html ( Le leadership) 

http://www.cse.gouv.qc.ca/  ( Il s’agit du site du Conseil supérieur de l’éducation du Québec.  Plusieurs avis et rapports portent sur la gestion en 

éducation) 

Lécrivain, G. Management des organisations et stratégies :  LE CHANGEMENT ORGANISATIONNEL. Site internet de Managmarket.com 
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