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AA  vvoouuss  ttoouuss  eett  àà  cchhaaccuunn,,  nnoouuss  ddééddiioonnss  ccee  ttrraavvaaiill  ccoonnççuu  aauu  tteerrmmee  

dd’’éénnoorrmmeess  ssaaccrriiffiicceess  eett  pprriivvaattiioonn..  

  

    



III 
 

REMERCIEMENTS  

  

NNoouuss  rreennddoonnss  ggrrââccee  eenn  pprreemmiieerr  lliieeuu  àà  ll’’EEtteerrnneell  llee  ccrrééaatteeuurr  llee  DDiieeuu  

ttoouutt  ppuuiissssaanntt,,  lluuii  qquuii  eesstt  uunn  sseeccoouurrss  qquuii  nnee  mmaannqquuee  jjaammaaiiss,,  ppoouurr  ssaa  bboonnttéé,,  ssoonn  

aaiiddee  àà  nnoottrree  ffaavveeuurr..  

NNooss  rreemmeerrcciieemmeennttss  ss’’aaddrreesssseenntt  àà  ttoouutteess  lleess  aauuttoorriittééss  aaccaaddéémmiiqquueess,,  

ttoouuss  lleess  PPrrooffeesssseeuurrss  aaiinnssii  qquuee  lleess  CChheeffss  ddee  TTrraavvaauuxx  eett  lleess  AAssssiissttaannttss  ddee  

ll’’UUnniivveerrssiittéé  PPééddaaggooggiiqquuee  NNaattiioonnaallee,,  qquu’’iillss  ttrroouuvveenntt  iiccii  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  nnoottrree  

ggrraattiittuuddee..  

NNoouuss  tteennoonnss  àà  rreemmeerrcciieerr  pprrooffoonnddéémmeenntt  llee  PPrrooffeesssseeuurr  KKIIDDIINNDDAA  

SSHHAANNDDUUNNGGOO  eett  llee  CChheeff  ddee  ttrraavvaauuxx  MMAALLEENNGGIILLAA  MMUUTTOOMMBBOO  DDeellpphhiinn,,  ppoouurr  

lleeuurrss  ccoonnsseeiillss,,  aammeennddeemmeennttss,,  rreemmaarrqquueess    eett  ssuuggggeessttiioonnss  ccoonnssttrruuccttiivveess  qquuii  nnoouuss  

oonntt  ppeerrmmiiss  ddee  rrééaalliisseerr  nnoottrree  ttrraavvaaiill..  

AAuu  ppllaann  ssppiirriittuueell  eett  mmoorraall,,  llee  RRéévv..  PPaasstteeuurr  BBAARRUUTTII  KKAASSOONNGGOO,,  llee  

RRéévv..  PPaasstteeuurr  JJeeaann  ZZaacchhaarriiee  KKAASSOONNGGOO  KKIITTEENNGGEE,,  llee  RRéévv  JJoossuuéé  MMUULLAAMMBBAA  

eett  llee  ccoonnsseeiill  ddee  DDiiaaccrreess  ((ttoouuss  hhoonnoorraabblleess)),,  eeuuxx  qquuii  oonntt  ééttéé  llaa  llaammppee  ggrrââccee  àà  

llaaqquueellllee  nnoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  ddééppllooyyééss  ddaannss  lleess  rreeccooiinnss  ddee  llaa  mmoorraalliittéé..  QQuu’’iillss  

aacccceepptteenntt  ddaannss  lleeuurr  eennsseemmbbllee  ll’’eexxpprreessssiioonn  ddee  nnooss  sseennttiimmeennttss  rreessppeeccttuueeuuxx  eett  

ddéévvoouuééss..  LL’’aatttteennttiioonn  aavveecc  llaaqquueellllee  iillss  nn’’oonntt  cceesssséé  ddee  ssoouutteenniirr  nnooss  eeffffoorrttss  nn’’aa  ppaass  

ttrraahhii  lleeuurr  ddéévvoouueemmeenntt  sscciieennttiiffiiqquuee  ccaattaallyysseeuurr  ddee  nnooss  rrééfflleexxiioonnss  pprrooffoonnddeess..  

EEnnffiinn,,  iill  sseerraaiitt  ppoouurr  nnoouuss  uunn  ssaaccrriillèèggee  iinnffiinnii  qquuee  ddee  nnee  vvooiirr  ppaass  

aaddrreesssseerr  nnooss  sseennttiimmeennttss  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaanncceess  àà  ttoouuss  cceeuuxx  ddoonntt  llaa  ccoommppaaggnniiee  nnoouuss  

aa  ffoouurrnnii  llee  ssuuppppoorrtt  mmoorraall  ddee  nnoottrree  mmaarrcchhee  iinntteelllleeccttuueellllee..  NNoouuss  cciittoonnss  ::  CC..PP  

MMAAKKIIAADDII  DDaammiieenn,,  KKIINNGGOOMMBBEE  wwaa  KKIINNGGOOMMBBEE  FFrraannççooiiss,,  BBIISSIIDDII  NNKKEENNGGEE  
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INTRODUCTION 
  

AA  ssoonn  oorriiggiinnee,,  llee  mmaannaaggeemmeenntt  sscciieennttiiffiiqquuee  ssee  pprréésseennttaaiitt  ccoommmmee  uunnee  

ddiisscciipplliinnee  aayyaanntt  ccoommmmee  oobbjjeett  dd’’EEttuuddee  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddeess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ggeessttiioonn,,  

eenn  vvuuee  ddee  rrééssoouuddrree  aavveecc  eeffffiiccaacciittéé  eett  eeffffiicciieennccee  lleess  pprroobbllèèmmeess  eennggeennddrrééss  ppaarr  llaa  

ccrrooiissssaannccee  rraappiiddee  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  tteecchhnniiqquuee..  

  

DDeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  ddéécceennnniieess,,  lleess  ssppéécciiaalliisstteess  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  

ffoorrmmeelllleess  oonntt  ccoommpprriiss  qquuee  llaa  sseeuullee  ééttuuddee  ddee  ggaaddggeettss,,  ddeess  rreecceetttteess  tteecchhnniiqquueess  

ppoouurr  uunnee  ggeessttiioonn  eeffffiiccaaccee  eett  eeffffiicciieennttee,,  nnee  ppoouuvvaaiitt  ppaass  ccoonnssttiittuueerr  llee  cchhaammpp  

dd’’ééttuuddeess  ddee  llaa  sscciieennccee  mmaannaaggéérriiaallee..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  ll’’aappppaarriittiioonn  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  

ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  aa  éétteenndduu  llee  cchhaammpp  dd’’iinnvveessttiiggaattiioonn  dduu  

mmaannaaggeerr..  

  

DDaannss  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  ccoommpplleexxee  eett  ddee  ggrraannddee  ttaaiillllee,,  lleess  ssttrruuccttuurreess  

ssoonntt  ssoouuvveenntt  ttrrèèss  cchhaarrggééeess  eett  ddiivveerrssiiffiiééeess..  DDeess  ppaarreeiilllleess  eennttrreepprriisseess  pprréésseenntteenntt  

uunnee  ssttrruuccttuurree  ddoonntt  llaa  bbaassee  ccoommppoorrttee  pplluussiieeuurrss  eennttiittééss  eett  sseerrvviicceess..  DDee  ccee  ffaaiitt,,  llaa  

hhaauuttee  ddiirreeccttiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee,,  iinnssttiittuuttiioonn  eennccoouurraaggee  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  

ssttrruuccttuurreellllee  aavveecc  lleess  eennttiittééss  qquueellqquuee  ffooiiss  aauuttoonnoommeess  lleess  uunneess  ddeess  aauuttrreess..  

  

CCeellaa  llaaiissssee  aauuxx  rreessppoonnssaabblleess  ddeess  eennttiittééss  eett  ddeess  sseecctteeuurrss  iinnfféérriieeuurrss  

ll’’aauuttoonnoommiiee  ddee  ggeessttiioonn..    

  

CCeettttee  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  oobblliiggee  lleess  rreessppoonnssaabblleess  àà  ssee  ddééppoouuiilllleerr  dd’’uunnee  

ppaarrttiiee  ddee  lleeuurrss  ppoouuvvooiirrss  eett  ddee  lleeuurr  aauuttoorriittéé  qquu’’iillss  ccoonnffiieenntt  àà  lleeuurrss  ssuubboorrddoonnnnééss    

aaiinnssii  qquuee  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  cceerrttaaiinneess  ttââcchheess,,  cchhaaccuunn  àà  ssoonn  nniivveeaauu  hhiiéérraarrcchhiiqquuee..  

  

PPoouurr  ppeerrmmeettttrree  àà  cchhaaqquuee  eennttiittéé  ddee  ffoouurrnniirr  aasssseezz  dd’’eeffffoorrttss  àà  cchhaaqquuee  

ddeeggrréé,,  uunn  pprriinncciippee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  eesstt  aaddooppttéé  ddaannss  pplluussiieeuurrss  oorrggaanniissaattiioonnss..  

PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  KKIIDDIINNDDAA  ((22000055  ::  6688  ––  6699))  ffaaiitt  rreemmaarrqquueerr  qquuee  llee  

mmaannaaggeerr  ddooiitt  aauussssii  aavvooiirr  àà  ll’’eesspprriitt  qquuee  qquueelllleess  qquuee  ssooiieenntt  sseess  ccaappaacciittééss,,  iill  nnee  ppeeuutt  

ppaass  ttoouutt  ffaaiirree  sseeuull  ;;  ccaarr  iill  yy  aa  ddeess  ssuubboorrddoonnnnééss  qquuii  ppeeuuvveenntt  mmiieeuuxx  eexxééccuutteerr  

cceerrttaaiinneess  ttââcchheess  qquuee  ssooii--mmêêmmee..  
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EEnn  aaggiissssaanntt  aaiinnssii,,  llee  pprriinncciippee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ppeerrmmeett  àà  

ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’aamméénnaaggeerr  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’aatttteeiinnddrree  lleess  oobbjjeeccttiiffss  

aassssiiggnnééss  eenn  ddééppllooyyaanntt  lleess  eeffffoorrttss  ppeerrssoonnnneellss  eett  ccoolllleeccttiiffss  eett  eenn  rrééaalliissaanntt  llee  mmiieeuuxx  

ppoossssiibbllee    lleess  aassppiirraattiioonnss  pprroopprreess..  

  

EEnn  ddéélléégguuaanntt  aaiinnssii  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  sseess  ppoouuvvooiirrss,,  llee  cchheeff  nnee  ssee  

ddéésseennggaaggee  ppaass  ttoottaalleemmeenntt  ddee  sseess  rreessppoonnssaabbiilliittééss..  LLee  cchheeff  ddooiitt  mmeettttrree  àà  llaa  

ddiissppoossiittiioonn  dduu  ddééllééggaattaaiirree  ddeess  mmooyyeennss  eett  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  qquuee  ccee  

ddeerrnniieerr  ppuuiissssee  bbiieenn  eexxééccuutteerr  lleess  ttââcchheess  lluuii  ccoonnffiiééeess  aaffiinn  dd’’aatttteeiinnddrree  lleess  rrééssuullttaattss  

eett  lleess  oobbjjeeccttiiffss..  

  

IIll  ssiieedd  ddee  ssoouulliiggnneerr  qquuee  llee  mmaannaaggeemmeenntt  eesstt  uunnee  sscciieennccee  ppeeuu  ccoonnnnuuee  

ddee  nnoommbbrreeuuxx  ddiirriiggeeaannttss  ssccoollaaiirreess..  PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  llee  ddééffiicciitt  eenn  ccoommppéétteennccee  

mmaannaaggéérriiaallee  eesstt  uunn  pprroobbllèèmmee  rrééeell  qquuii  eesstt  vvééccuu  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  

iinnssttiittuuttiioonnss  ssccoollaaiirreess,,  mmaaiiss  aauussssii  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  ttoouuttee  ttaaiillllee  ppaarr  lleess  

ggeessttiioonnnnaaiirreess..  

0.1. Problématique 
  

DDaannss  llee  ccoonntteexxttee  qquuii  eesstt  llee  nnôôttrree,,  eett  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  nnoottrree  ssuujjeett  ssuurr  

ll’’aapppplliiccaattiioonn  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ééccoolleess  sseeccoonnddaaiirreess  

ddee  llaa  ssoouuss--pprroovviinnccee  éédduuccaattiioonnnneellllee  ddee  LLeemmbbaa,,  nnoouuss  nnoouuss  ppoossoonnss  uunnee  sséérriiee  ddeess  

qquueessttiioonnss  ccii--ddeessssoouuss::  

--  LLeess  cchheeffss  dd’’EEttaabblliisssseemmeennttss  oonntt--iill  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprriinncciippee  ddee  

ddééllééggaattiioonn  ??  

--  AApppplliiqquueenntt--iillss  ccoorrrreecctteemmeenntt  ccee  pprriinncciippee  ??  

--  SSii  nnoonn,,  ccoommmmeenntt  yy  rreemmééddiieerr  ??  

  

TTeelllleess  ssoonntt  lleess  qquueessttiioonnss  pprroobbllèèmmeess  aauuxxqquueelllleess  nnoouuss  eessssaayyeerroonnss  

dd’’aappppoorrtteerr  lleess  ssoolluuttiioonnss  pprroovviissooiirreess  ddaannss  lleess  lliiggnneess  qquuii  ssuuiivveenntt..  
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0.2. Hypothèses  
  

  

EEuu  ééggaarrdd  àà  llaa  nnaattuurree  ddee  nnoottrree  ssuujjeett  ddee  rreecchheerrcchhee,,  nnooss  hhyyppootthhèèsseess  ssee  

rreellèèvveenntt  êêttrree  ddeess  hhyyppootthhèèsseess  hheeuurriissttiiqquueess  ttaanntt  eelllleess  tteenntteenntt  ddee  pprréévveenniirr  lleess  ffaaiittss  

eenn  vvuuee  dd’’aarrrriivveerr  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ccoorrrreeccttee  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ddaannss  nnooss  

iinnssttiittuuttiioonnss  ssccoollaaiirreess..  

  

AA  cceett  eeffffeett,,  nnoouuss  pprrééssuummoonnss  qquuee  ::  

--  LLeess  cchheeffss  dd’’EEttaabblliisssseemmeenntt  aauurraaiieenntt  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprriinncciippee  ddee  

ddééllééggaattiioonn..  

--  IIllss  aapppplliiqquueerraaiieenntt  ccoorrrreecctteemmeenntt  llee  pprriinncciippee  ddee  ddééllééggaattiioonn..  

--  DDeess  sseessssiioonnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  sseerraaiieenntt  eennvviissaaggééeess  ppoouurr  rreennffoorrcceerr  lleeuurrss  

ccaappaacciittééss..  

0.3. Objectifs  
  

LLeess  oobbjjeeccttiiffss  ppoouurrssuuiivviiss  ddaannss  cceettttee  ééttuuddee  ssoonntt  cceeuuxx--ccii  ::  

  VVéérriiffiieerr  ssii  lleess  cchheeffss  dd’’EEttaabblliisssseemmeennttss  oonntt  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  

ddééllééggaattiioonn..  

  PPoorrtteerr  uunn  jjuuggeemmeenntt  ssuurr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ccoorrrreeccttee  dduu  pprriinncciippee..  

  PPrrooppoosseerr  ddee  ppiisstteess  ddee  ssoolluuttiioonnss  ppoouurr  rreennffoorrcceerr  ll’’uussaaggee  dduuddiitt  pprriinncciippee..  

  

  

0.4. Intérêt et choix du sujet  
  

LLee  cchhooiixx  dd’’uunn  ssuujjeett  ppoorrttaanntt  ssuurr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  

ddééllééggaattiioonn  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ééccoolleess  sseeccoonnddaaiirreess  ddee  llaa  ssoouuss--pprroovviinnccee  

éédduuccaattiioonnnneellllee  ddee  LLeemmbbaa  nn’’eesstt  ppaass  uunn  ffaaiitt  dduu  hhaassaarrdd..  

  

DDaannss  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  aaccttuueelllleess,,  llaa  ccoommpplleexxiittéé  eett  llaa  ddiivveerrssiittéé  ddeess  

aaccttiivviittééss  oonntt  rreenndduu  iimmppoossssiibbllee  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  ppaarr  uunnee  ppeerrssoonnnnee  dduu  ppoouuvvooiirr  

nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill..  
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CCeellaa  ss’’aavvèèrree  iimmppoorrttaanntt  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  ccee  ttrraavvaaiill  

ppoouurrrraaiieenntt  aaiiddeerr  lleess  cchheeffss  dd’’ééttaabblliisssseemmeennttss  ddeess  ééccoolleess  sseeccoonnddaaiirreess  ddee  llaa  ssoouuss--

pprroovviinnccee  éédduuccaattiioonnnneellllee  ddee  LLeemmbbaa  dd’’aamméélliioorreerr  ll’’uussaaggee  dduu  pprriinncciippee  ddee  ddééllééggaattiioonn  

dduu  ppoouuvvooiirr  eenn  aaccccoorrddaanntt  aauu  ssuubboorrddoonnnnéé  ll’’aauuttoorriittéé  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  eexxééccuutteerr  llaa  

ttââcchhee  aassssiiggnnééee  eett  ttoouutt  eenn  llee  rreennddaanntt  rreessppoonnssaabbllee  ddeess  rrééssuullttaattss  aatttteenndduuss..  

AAuu  ppllaann  sscciieennttiiffiiqquuee,,  cceettttee  ééttuuddee  vviieenntt  ss’’aajjoouutteerr  àà  cceelllleess  rrééaalliissééeess  

ppaarr  nnooss  pprrééddéécceesssseeuurrss  eett  aappppoorrttee  uunnee  ggaammmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llaa  lliittttéérraattuurree  

aayyaanntt  ttrraaiitt  aauu  tthhèèmmee  aaffiinn  dd’’aaiiddeerr  llee  mmoonnddee  sscciieennttiiffiiqquuee  àà  ss’’yy  rrééfféérreerr  ppoouurr  ddeess  

rreecchheerrcchheess  uullttéérriieeuurreess..  

  

0.5. Délimitation du sujet  
  

LLaa  mmoobbiilliittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee  eett  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ddeess  eennvviirroonnnneemmeennttss  

iinntteerrnneess  eett  eexxtteerrnneess  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  iimmppoosseenntt  aauuxx  cchheerrcchheeuurrss  ddee  ddéélliimmiitteerr  ssaa  

rreecchheerrcchhee  ddaannss  llee  tteemmppss  eett  ddaannss  ll’’eessppaaccee..  

  

DDaannss  llee  tteemmppss,,  nnoottrree  ééttuuddee  ccoouuvvrree  llaa  ppéérriiooddee  aallllaanntt  ddee  22001177  àà  22001188  ;;  

ttaannddiiss  qquuee  ddaannss  ll’’eessppaaccee,,  nnoottrree  cchhaammpp  dd’’ééttuuddee  aa  cciirrccoonnssccrriitt  ccoommmmee  ccaaddrree  ddee  

rreecchheerrcchhee  lleess  ééccoolleess  sseeccoonnddaaiirreess  dduu  qquuaarrttiieerr  LLiivvuulluu,,  CCoommmmuunnee  ddee  LLeemmbbaa..  

0.6. Méthodes et techniques  
  

LLaa  mméétthhooddee  eesstt  ccoonnssiiddéérrééee  ppaarr  RRoobbeerrtt  PPIINNTTOO  eett  MMaaddeelleeiinnee  

GGRRAAWWIITTZZ  ((11996699  ::  332266))  ccoommmmee  ééttaanntt  uunn  eennsseemmbbllee  dd’’ooppéérraattiioonnss  iinntteelllleeccttuueelllleess  

ppaarr  lleessqquueelllleess  uunnee  ddiisscciipplliinnee  cchheerrcchhee  àà  aatttteeiinnddrree  lleess  vvéérriittééss  qquu’’eellllee  ppoouurrssuuiitt,,  lleess  

ddéémmoonnttrree  eett  lleess  vvéérriiffiiee..  

  

TToouuttee  ééttuuddee  sscciieennttiiffiiqquuee  rreeppoossee  ssuurr  llaa  rriigguueeuurr  ddeess  mméétthhooddeess  eett  ddeess  

tteecchhnniiqquueess  uuttiilliissééeess  ppoouurr  vvéérriiffiieerr  lleess  hhyyppootthhèèsseess..  CCeettttee  ééttuuddee  ffaaiitt  rreeccoouurrss  àà  llaa  

mméétthhooddee  dd’’eennqquuêêttee  aappppuuyyééee  ppaarr  lleess  tteecchhnniiqquueess  ddooccuummeennttaaiirree,,  qquueessttiioonnnnaaiirree  eett  

eennttrreettiieenn  ppoouurr  ccoolllleecctteerr  lleess  ddoonnnnééeess  eett  ddee  tteecchhnniiqquueess  ssttaattiissttiiqquueess  ppoouurr  lleess  

iinntteerrpprrééttaattiioonnss  ddeess  ddoonnnnééeess  oobbtteennuueess  aauupprrèèss  ddeess  cchheeffss  dd’’EEttaabblliisssseemmeennttss  ((iinnddiiccee  

ddee  ppoouurrcceennttaaggee  eett  cchhii--ddeeuuxx))..  
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0.7. Etudes antérieures  
  

EEnn  aabboorrddaanntt  ccee  tthhèèmmee,,  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  nnuulllleemmeenntt  llaa  pprréétteennttiioonn  dd’’êêttrree  

llaa  pprreemmiièèrree  àà  llee  ffaaiirree,,  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquu’’aavvaanntt  nnoouuss,,  iill  yy  aa  eeuu  dd’’aauuttrreess  aauutteeuurrss  qquuii  eenn  

oonntt  aabboorrddéé  ddee  mmaanniièèrree  ssiimmiillaaiirree  nnoottaammmmeenntt  ::  

  

11..  VVOOLLUUWWAA  MMAAKKAAVVOOVVAA,,  UUPPNN  22000077  ––  22000088  

  

CCeett  aauutteeuurr  aa  mmeennéé  ssoonn  ééttuuddee  ssuurr  llaa  ««  ddééllééggaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirrss  aauu  sseeiinn  

ddee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  ééccoolleess  ccoonnvveennttiioonnnnééeess  KKiimmbbaanngguuiisstteess  »»..  

SSoonn  pprroobbllèèmmee  ééttaaiitt  ddee  ssaavvooiirr  ::  

--  SS’’iill  eexxiissttee  llaa  pprraattiiqquuee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirr  aauu  sseeiinn  ddee  llaaddiittee  

ccoooorrddiinnaattiioonn  ;;  

--  CCoommmmeenntt  ss’’eeffffeeccttuuee  cceettttee  ddééllééggaattiioonn  ;;  

--  LLeess  mmaattiièèrreess  qquuii  ffoonntt  ll’’oobbjjeett  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirr..  

  

IIll  aa  éémmiiss  lleess  hhyyppootthhèèsseess  sseelloonn  lleessqquueelllleess  ::  

--  LLaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirr  eexxiisstteerraaiitt  àà  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  ééccoolleess  

KKiimmbbaanngguuiisstteess  ;;  

--  CCeellllee--ccii  ss’’eeffffeeccttuueerraaiitt  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  mmaattiièèrreess  ffeerraaiieenntt  ll’’oobbjjeett  ddee  

ddééllééggaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirr..  

  

AA  ll’’aaiiddee  dd’’uunn  qquueessttiioonnnnaaiirree  dd’’eennqquuêêttee  aaddmmiinniissttrréé  aauupprrèèss  dd’’uunn  

éécchhaannttiilllloonn  lliibbrree  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  

ééccoolleess  ccoonnvveennttiioonnnnééeess  kkiimmbbaanngguuiisstteess,,  ll’’aauutteeuurr  eesstt  ppaarrvveennuu  aauuxx  rrééssuullttaattss  sseelloonn  

lleessqquueellss  ::  

LLaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirr  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ffaacciilliittee  llee  

ttrraavvaaiill,,  iillss  oonntt  ttoouuss  uunn  mmêêmmee  cchheeff  eett  llee  cchheeff  aauussssii  aa  llaa  ffaacciilliittéé  ddee  ccoonnttrrôôlleerr  lleess  

rrééssuullttaattss  àà  llaa  ffiinn,,  mmaallggrréé  sseess  oobbssttaacclleess..  EEnn  eeffffeett,,  nnooss  hhyyppootthhèèsseess  éémmiisseess  aauu  ddééppaarrtt  

ssoonntt  ccoonnffiirrmmééeess  eett  nnoonn  iinnffiirrmmééeess..  
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DDee  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  iill  nnoouuss  aappppaarrttiieenntt  dd’’eennccoouurraaggeerr  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  

cceettttee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddee  ccoonnttiinnuueerr  àà  ttrraavvaaiilllleerr  aavveecc  llaa  mméétthhooddee  ddee  ddééllééggaattiioonn  dduu  

ppoouuvvooiirr  ppoouurr  éévviitteerr  ll’’eennccoommbbrreemmeenntt  eett  llaa  lleenntteeuurr  aauu  sseerrvviiccee..  

SSuurr  bbaassee  ddee  cceettttee  ééttuuddee  ll’’aauutteeuurr  aa  eeuu  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ccoonnnnaaîîttrree  ccoommmmeenntt  ssee  ffaaiitt  llaa  

ddééllééggaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  eett  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss  aaddaappttééss  

ppaarr  llee  cchheeff  ppoouurr  llaa  rrééuussssiittee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  eett  eennffiinn,,  eellllee  aa  aauussssii  ccoonnnnuu  lleess  

oobbssttaacclleess  àà  llaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirr  ::  

--  PPoouurr  llee  cchheeff  ;;  

--  PPoouurr  lleess  aaggeennttss..  

PPoouurr  mmiieeuuxx  vvéérriiffiieerr  sseess  hhyyppootthhèèsseess,,  ll’’aauutteeuurr  aa  rreeccoouurruu  àà  llaa  mméétthhooddee  

hhiissttoorriiqquuee  eett  ddeessccrriippttiivvee  aappppuuyyééee  ppaarr  lleess  tteecchhnniiqquueess  ddooccuummeennttaaiirree  eett  

qquueessttiioonnnnaaiirree..  

  

DD’’uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  ll’’aauutteeuurr  aa  ccoonnssttaattéé  qquuee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  

ppoouuvvooiirr  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ffaacciilliittee  llee  ttrraavvaaiill,,  iillss  oonntt  ttoouuss  uunn  mmêêmmee  cchheeff  eett  

llee  cchheeff  aauussssii  aa  llaa  ffaacciilliittéé  ddee  ccoonnttrrôôlleerr  lleess  rrééssuullttaattss  àà  llaa  ffiinn  mmaallggrréé  sseess  oobbssttaacclleess..  

  

CCeess  rrééssuullttaattss  oonntt  ccoonnffiirrmméé  sseess  hhyyppootthhèèsseess  éémmiisseess..  DDee  ccee  qquuii  

pprrééccèèddee,,  ll’’aauutteeuurr  eennccoouurraaggee  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  cceettttee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddee  ccoonnttiinnuueerr  àà  

ttrraavvaaiilllleerr  aavveecc  llaa  mméétthhooddee  ddee  ddééllééggaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  ppoouurr  éévviitteerr  ll’’eennccoommbbrreemmeenntt  

eett  llaa  lleenntteeuurr  aauu  sseerrvviiccee..  

  

22..  VViiccttooiirree  KKAANNIIKKII  MMBBOO,,  UUPPNN,,  22000044  ––  22000055  

SSoonn  tthhèèmmee  ddee  rreecchheerrcchhee  aa  ppoorrttéé  ssuurr  ««  AAnnaallyyssee  ddeess  aattttiittuuddeess  dduu  

ppeerrssoonnnneell  ccaaddrree  ffaaccee  àà  llaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  àà  llaa  RRééggiiee  ddeess  VVooiieess  

AAéérriieennnneess  »»..  

  

PPoouurr  mmeenneerr  cceettttee  ééttuuddee,,  ll’’aauutteeuurr  aa  ppoosséé  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  aavveecc  lleess  

qquueessttiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ttââcchheess  qquuii  ffoonntt  ll’’oobbjjeett  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  ddaannss  

lleess  ddiifffféérreennttss  sseerrvviicceess  ddee  llaa  RRééggiiee  ddeess  VVooiieess  AAéérriieennnneess  ??  
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  QQuueellss  ssoonntt  lleess  ccrriittèèrreess  ddee  cchhooiixx  ddee  ddééllééggaattiioonnss  ??  

  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  aattttiittuuddeess  dduu  ppeerrssoonnnnee  ccaaddrree  ddee  llaa  RRééggiiee  ddeess  VVooiieess  

AAéérriieennnneess  ffaaccee  àà  ll’’eexxééccuuttiioonn  ppaarr  lleess  ssuubbaalltteerrnneess  ddeess  ttââcchheess  ddéélléégguuééeess  eett  

ppoouurrqquuooii  ??  

  CCeess  cchhooiixx  eett  cceess  aattttiittuuddeess  ccoonnttrriibbuueenntt--iillss  àà  llaa  rrééuussssiittee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  àà  llaa  

RRééggiiee  ddeess  VVooiieess  AAéérriieennnneess  ??  

  

LL’’aauutteeuurr  aa  éémmiiss  lleess  hhyyppootthhèèsseess  sseelloonn  lleessqquueelllleess  ::  

  DDaannss  lleess  ddiifffféérreennttss  sseerrvviicceess  ddee  llaa  RRééggiiee  ddeess  VVooiieess  AAéérriieennnneess,,  lleess  ccaaddrreess  ddee  

ddiirreeccttiioonn  ddéélléégguueerraaiieenntt  lleess  ttââcchheess  nn’’aayyaanntt  ppaass  ddeess  rraappppoorrttss  ddiirreeccttss  aavveecc  

ll’’aaggeenntt  rroouuttiinniieerr  ;;  

  LLee  cchhooiixx  ddeess  ddééllééggaattiioonnss  sseerraaiieenntt  ddéétteerrmmiinnéé  nnoonn  ppaass  ppaarr  llaa  ccoommppéétteennccee  eett  

llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé,,  mmaaiiss  ppaarr  llaa  ccoonnffiiaannccee  eett  lleess  aaffffiinniittééss..  

  LLeess  cchheeffss  ddeess  ddiifffféérreennttss  sseerrvviicceess  ddee  llaa  RRééggiiee  ddeess  VVooiieess  AAéérriieennnneess  

mmaanniiffeesstteerraaiieenntt  lleess  aattttiittuuddeess  ccii--aapprrèèss  ffaaccee  àà  lleeuurrss  ssuubboorrddoonnnnééss  lloorrss  ddee  

ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  ttââcchheess  ddéélléégguuééeess  ::  

aa))  uunn  ccoonnttrrôôllee  ppeerrmmaanneenntt  ssuurr  llaa  mmaanniièèrree  ddoonntt  lleess  ttââcchheess  ssoonntt  eexxééccuuttééeess  ;;  

bb))  uunnee  tteennddaannccee  àà  vvoouullooiirr  rreepprreennddrree  lluuii--mmêêmmee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  llaa  ttââcchhee  

ddéélléégguuééee  ;;  

cc))  uunnee  mmééffiiaannccee  mmêêllééee  ddee  ccrraaiinnttee..  

  

AA  ll’’aaiiddee  dd’’uunn  qquueessttiioonnnnaaiirree  dd’’eennqquuêêttee  aaddmmiinniissttrréé  aauupprrèèss  dd’’uunn  

éécchhaannttiilllloonn  ooccccaassiioonnnneell,,  aannaallyyssee  ddeess  aattttiittuuddeess  dduu  ppeerrssoonnnneell  ccaaddrree  ffaaccee  àà  llaa  

ddééllééggaattiioonn  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  àà  llaa  RRééggiiee  ddeess  VVooiieess  AAéérriieennnneess,,  ll’’aauutteeuurr  eesstt  ppaarrvveennuu  aauuxx  

rrééssuullttaattss  sseelloonn  lleessqquueellss  ::  

4400  aaggeennttss  ddoonntt  2266  ssuubbaalltteerrnneess  eett  1144  ccaaddrreess..  

4466%%  ddeess  ccaaddrreess  eennqquuêêttééss  aaffffiirrmmeenntt  qquu’’iillss  ddééllèègguueenntt  lleess  ttââcchheess  rroouuttiinniièèrreess  eett  

aauuccuunnee  ppeerrssoonnnnee  nnee  rreeccoonnnnaaîîtt  ddéélléégguueerr  lleess  ttââcchheess  ffiinnaanncciièèrreess  ttaannddiiss  qquuee  5544%%  ddeess  
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ssuubbaalltteerrnneess  rreeccoonnnnaaiisssseenntt  qquuee  llee  cchheeff  ddééllèègguuee  nn’’iimmppoorrttee  qquueelllleess  ttââcchheess..  CCee  qquuii  

ccoonnffiirrmmee  eenn  ppaarrttiiee  nnoottrree  pprreemmiièèrree  hhyyppootthhèèssee..  

  

QQuuaanntt  aauuxx  cchhooiixx  ddeess  ddééllééggaattiioonnss,,  llaa  ccoommppéétteennccee  ddeess  aaggeennttss  eesstt  

rreeccoonnnnuuee  aauussssii  bbiieenn  ppaarr  lleess  ccaaddrreess  qquuee  ppaarr  lleess  ssuubbaalltteerrnneess  ccoommmmee  ccrriittèèrree  

pprriinncciippaall..  CCee  qquuii  iinnffiirrmmee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  hhyyppootthhèèssee..  

  

CCoonncceerrnnaanntt  lleess  aattttiittuuddeess  ddeess  uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess  ffaaccee  àà  llaa  ddééllééggaattiioonn,,  llee  

ccoonnttrrôôllee  ppeerrmmaanneenntt  eesstt  rreeccoonnnnuu  aauussssii  bbiieenn  ppaarr  lleess  ccaaddrreess  qquuee  ppaarr  lleess  ssuubbaalltteerrnneess  

ccoommmmee  pprriinncciippaall  ccoommppoorrtteemmeenntt,,  cceellaa  ccoonnffiirrmmee  ssaa  ttrrooiissiièèmmee  hhyyppootthhèèssee..  

  

AAiinnssii  ddoonncc  ffaaccee  àà  cceess  rrééssuullttaattss,,  ll’’aauutteeuurr  aa  ssuuggggéérréé  aauuxx  rreessppoonnssaabblleess  

ddee  llaa  RRVVAA  dd’’éévviitteerr  ddee  ccoonnttrrôôlleerr  ssaannss  cceessssee  lleess  aaggeennttss  qquuii  eexxééccuutteenntt  lleess  ttââcchheess  

ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn,,  ddee  ffaaiirree  ccoonnffiiaannccee  àà  lleeuurrss  ssuubbaalltteerrnneess  qquuaanntt  àà  lleeuurr  

ccaappaacciittéé  ddee  ffaaiirree  llee  ttrraavvaaiill  ccoommmmee  lleeuurrss  cchheeffss  ppeeuuvveenntt  lleess  ffaaiirree..  

  

33..  OOrriiggiinnaalliittéé  ddee  cceettttee  ééttuuddee    

  

AA  ccee  ppooiinntt,,  nnoouuss  aalllloonnss  ddééggaaggeerr  lleess  ppooiinnttss  ddee  ccoonnvveerrggeennccee  eett  ddee  

ddiivveerrggeennccee  eennttrree  cceettttee  ééttuuddee  eett  cceelllleess  ddee  nnooss  pprrééddéécceesssseeuurrss..  

  

SSuurr  llee  ppllaann  ddee  ccoonnvveerrggeennccee,,  cceess  ttrrooiiss  ééttuuddeess  ss’’iinnssccrriivveenntt  ddaannss  llee  

mmêêmmee  ddoommaaiinnee  ddee  rreecchheerrcchhee,,  nnoouuss  aavvoonnss  cciittéé  llee  mmaannaaggeemmeenntt  ssccoollaaiirree..  

  

SSuurr  llee  ppllaann  ddee  ddiivveerrggeennccee,,  cceettttee  ééttuuddee  eett  lleess  ddeeuuxx  aauuttrreess  nn’’oonntt  ppaass  

ssuuiivvii  lleess  mmêêmmeess  oobbjjeeccttiiffss  nnii  ssee  ssoonntt  ddéérroouullééeess  ddaannss  uunnee  mmêêmmee  ppéérriiooddee,,  eennccoorree  

mmooiinnss  ddaannss  lleess  mmêêmmeess  cchhaammppss  dd’’iinnvveessttiiggaattiioonn..  
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0.8. Subdivision du travail  
  

OOuuttrree  cceettttee  iinnttrroodduuccttiioonn  eett  uunnee  ccoonncclluussiioonn  qquuii  mmeettttrraa  uunn  tteerrmmee  àà  

cceettttee  ddiisssseerrttaattiioonn,,  nnoottrree  ééttuuddee  ss’’aarrttiiccuullee  aauuttoouurr  ddee  ttrrooiiss  cchhaappiittrreess  ::  

  LLee  pprreemmiieerr  aabboorrddee  llee  ccaaddrree  tthhééoorriiqquuee  ddee  ll’’ééttuuddee  ;;  

  LLee  ddeeuuxxiièèmmee  ddééccrriitt  ll’’aapppprroocchhee  mméétthhooddoollooggiiqquuee  aaddooppttééee  ;;  

  LLee  ttrrooiissiièèmmee  eennffiinn,,  eesstt  ccoonnssaaccrréé  àà  llaa  pprréésseennttaattiioonn,,  ll’’aannaallyyssee,,  

ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  eett  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  hhyyppootthhèèsseess..  
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Chapitre premier 
CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE 

  

DDaannss  ccee  cchhaappiittrree,,  nnoouuss  aalllloonnss  ddoonnnneerr  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  qquueellqquueess  

ddééffiinniittiioonnss  ddeess  ccoonncceeppttss  ccllééss  ccoommppoorrttaanntt  ccee  ttrraavvaaiill  eett  ddéévveellooppppeerr,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  

cceerrttaaiinneess  tthhééoorriieess  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  cceeuuxx--ccii  ((ccoonncceeppttss))..  

  

1. Définition des concepts 
  

PPoouurr  uunnee  bboonnnnee  iinnvveessttiiggaattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee,,  lleess  ccoonncceeppttss  oouu  lleess  mmoottss  

ddééssiiggnneenntt  ddaannss  ddeess  ccoonntteexxtteess  ddiifffféérreennttss  ddeess  cchhoosseess  ddiifffféérreenntteess  ;;  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  

pprréécciisseerr  lleeuurrss  ccoonnttoouurrss  aaffiinn  qquuee  llee  ssuujjeett  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  ssooiitt  ééllooiiggnnéé  ddee  ttoouuttee  

ccoonnffuussiioonn..  PPaarr  llàà,,  nnoouuss  rreennddoonnss  llee  ssuujjeett  pplluuss  iinntteelllliiggiibbllee,,  ccllaaiirr,,  pprréécciiss  eett  pprraattiiqquuee..  

DDaannss  ccee  ttrraavvaaiill,,  nnoouuss  ddééffiinniissssoonnss  ttoouurr  àà  ttoouurr,,  lleess  ccoonncceeppttss  ::  AApppplliiccaattiioonn,,  

pprriinncciippee,,  ddééllééggaattiioonn,,  ggeessttiioonn  eett  ééccoollee..  

  

1.1. Application 
  

DD’’uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee,,  ll’’aapppplliiccaattiioonn  eesstt  uunnee  aaccttiioonn  ddee  mmeettttrree  uunnee  

cchhoossee  ssuurr  uunnee  aauuttrree  ddee  mmaanniièèrree  qquu’’eellllee  llaa  rreeccoouuvvrree  eett  yy  aaddhhèèrree..  

  

1.1.1. Principe  
  

SSeelloonn  llee  DDiiccttiioonnnnaaiirree  AAllpphhaabbééttiiqquuee  eett  aannaallooggiiqquuee  ddee  llaa  llaanngguuee  

ffrraannççaaiissee  ((22000066  ::  22007711)),,  uunn  pprriinncciippee  eesstt  uunn  éélléémmeenntt  mmaattéérriieell  qquuii  eennttrree  ddaannss  llaa  

ccoommppoossiittiioonn,,  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  oouu  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  qquueellqquuee  cchhoossee,,  ddee  ppaarr  ssoonn  aaccttiioonn  

pprroopprree..  

CC’’eesstt  aauussssii  ccee  qquuii  eesstt  ssoouurrccee,,  oorriiggiinnee  oouu  ccaauussee  pprreemmiièèrree  dd’’uunnee  aaccttiioonn  

ddoonntt  ssuuiitt  uunn  eeffffeett  qquuii  eenn  eesstt  uunnee  ccoonnssééqquueennccee  nnéécceessssaaiirree..  

  

NNoouuss  ddiissoonnss  aauussssii  qquu’’uunn  pprriinncciippee  eesstt  uunnee  pprrooppoossiittiioonn  ffoonnddaammeennttaallee,,  

llooii,,  rrèèggllee  ddééffiinniissssaanntt  uunn  pphhéénnoommèènnee  ddaannss  uunn  ddoommaaiinnee  dd’’ééttuuddee..  
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1.1.2. Délégation  
  

KKIIDDIINNDDAA  ddééffiinniitt  llaa  ddééllééggaattiioonn  ccoommmmee  uunnee  aaccttiioonn  dd’’aassssiiggnneerr  uunnee  

ttââcchhee  àà  uunn  ssuubboorrddoonnnnéé  eenn  lluuii  aaccccoorrddaanntt  ll’’aauuttoorriittéé  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ll’’aaccccoommpplliirr  

ttoouutt  eenn  llee  rreennddaanntt  rreessppoonnssaabbllee  ddeess  rrééssuullttaattss  aatttteenndduuss  ((22000055  ::  6699))..  

PPaarrttaanntt  ddee  cceettttee  ddééffiinniittiioonn,,  MMaaxxiimmee  CCRREENNEERR  eett  BBeerrnnaarrdd  

MMOONNTTEEIILL  ((11997711)),,  aajjoouutteenntt  iiccii  qquuee  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquu’’uunn  ssuuppéérriieeuurr  ddééllèègguuee  uunnee  ppaarrtt  

ddee  ttrraavvaaiill  àà  uunn  ssuubboorrddoonnnnéé,,  qquuaattrree  aaccttiioonnss  ssoonntt  iimmpplliiqquuééeess  ::  

11..  LL’’aassssiiggnnaattiioonn  ddeess  ttââcchheess  àà  eexxééccuutteerr  ::  EEllllee  ddiissppoossee  llee  ddééccoouuppaaggee  ddee  llaa  ttââcchhee  

pprriinncciippaallee  eenn  ttââcchheess  éélléémmeennttaaiirreess  bbiieenn  ddééffiinniieess  ;;  

22..  LL’’aattttrriibbuuttiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  eexxééccuutteerr  cceess  ttââcchheess,,  ttoouutt  eenn  

ffiixxaanntt  lleess  lliimmiitteess  àà  nnee  ppaass  ddééppaasssseerr  ;;  

33..  LLaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  oobblliiggaattiioonn  eenn  rreennddaanntt  llee  ssuubboorrddoonnnnéé  rreessppoonnssaabbllee  ddee  

ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  llaa  ttââcchhee  ;;  

44..  LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoonnttrrôôllee  eett  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ppaarr  lleess  

rrééssuullttaattss..  

  

PPoouurr  JJeeaann--PPiieerrrree  DDEELLVVIIGGNNEE  ((22000055  ::55)),,  llaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirrss  

eesstt  uunn  aaccttee  jjuurriiddiiqquuee  ppaarr  lleeqquueell  uunnee  aauuttoorriittéé  ((llee  ddéélléégguuaanntt))  ssee  ddeessssaaiissiitt  dd’’uunnee  

ffrraaccttiioonn  ddeess  ppoouuvvooiirrss  qquuee  lluuii  ssoonntt  ccoonnfféérrééss  eett  ttrraannssffèèrree  àà  uunnee  aauuttoorriittéé  ssuubbaalltteerrnnee  

((ddééllééggaattaaiirree))..  PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  llee  ddééllééggaattaaiirree  aassssuummee  aalloorrss  lleess  oobblliiggaattiioonnss  eett  lleess  

rreessppoonnssaabbiilliittééss  lliiééeess  aauuxx  ppoouuvvooiirrss  qquuii  lluuii  oonntt  ééttéé  ddéélléégguuééss..    

  

SSeelloonn  MMaarrcc  TTHHIIEEBBAAUUDD  ((22000099  ::  88)),,  ddéélléégguueerr  ccoonnssiissttee  àà  mmooddiiffiieerr  llaa  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  dduu  ssuubboorrddoonnnnéé..  CC’’eesstt  uunn  ccoonnttrraatt  ddoonntt  ll’’oobbjjeett  eesstt  llee  ttrraannssffeerrtt,,  lliimmiittéé  

ddaannss  llee  tteemmppss,,  dd’’uunn  ppoouuvvooiirr  ddee  ddéécciissiioonn  ssuurr  uunnee  aaccttiioonn  mmaajjeeuurree..  CCeettttee  aaccttiioonn  

ppeeuutt  êêttrree  uunnee  mmiissssiioonn  oouu  uunn  pprroojjeett..  QQuuaanndd  oonn  uuttiilliissee  llee  tteerrmmee  ««  ddééllééggaattiioonn  »»,,  oonn  

iimmpplliiqquuee  llaa  nnoottiioonn  ddee  ppllaaggee  dd’’aauuttoonnoommiiee..  AAiinnssii,,  oonn  nnee  ddééffèèqquuee  ppaass  uunnee  ssiimmppllee  

ttââcchhee,,  oonn  llaa  ddiissttrriibbuuee..  
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1.1.3. Gestion  
  

BBeeaauuccoouupp  ddee  cchhoosseess  oonntt  ééttéé  ddiitteess  eett  ffaaiitteess  ssuurr  llee  ccoonncceepptt  ddee  llaa  

ggeessttiioonn  ttaanntt  ddaannss  ddeess  eennttrreepprriisseess  qquuee  ddaannss  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  

ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’êêttrree  hhuummaaiinn..  LLeess  ééccrriittss  eett  lleess  rreecchheerrcchheess  ssuurr  ll’’aappppoorrtt  

ggoouuvveerrnneemmeennttaall,,  llee  sseecctteeuurr  ppaarraa  ppuubblliicc  eett  lleess  eennttrreepprriisseess  dd’’EEttaatt  ssee  ffoonntt  ddee  pplluuss  eenn  

pplluuss  nnoommbbrreeuuxx..  

  

LLee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ssccoollaaiirree  ddeevviieenntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ppooppuullaaiirree..  

LLeess  eeffffoorrttss  ssoonntt  ccoonnsseennttiiss  eett  ddééppllooyyééss  ppoouurr  qquuee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  eett  ddeess  

ddiifffféérreenntteess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddiissttrriibbuuttiivveess  dduu  ssaavvooiirr  àà  qquueellqquuee  nniivveeaauu  qquu’’eellllee  ssee  ttrroouuvvee  

ssee  ffaassssee  aavveecc  ccoommppéétteennccee,,  eeffffiicciieennccee  eett  rreennttaabbiilliittéé..  MMaaiiss  hhééllaass,,  nnoouuss  ccoonnssttaattoonnss  

qquuee  lleess  bbeessooiinnss  dd’’eexxppeerrttiissee,,  ddee  ffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  rreecchheerrcchhee  eenn  aaddmmiinniissttrraattiioonn  

ssccoollaaiirree  ssoonntt  ccrriiaannttss  eett  qquuee  lleess  rrééppoonnsseess  àà  cceeuuxx--ccii  nnee  ssoonntt  ppaass  eennccoorree  

ssaattiissffaaiissaanntteess..  

  

LLaa  ggeessttiioonn  eenn  éédduuccaattiioonn  rreevvêêtt  uunnee  ccoouuvveerrttuurree  pplluuss  llaarrggee  àà  ccaauussee  ddee  

ll’’aammpplleeuurr  ddeess  ssuujjeettss  eett  ddee  llaa  ccoommpplleexxiittéé  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ssccoollaaiirreess..  

  

LLaa  ggeessttiioonn  eesstt  ddééffiinniiee  ccoommmmee  ééttaanntt  uunnee  sscciieennccee  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  

ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  dd’’uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  eett  ddee  sseess  ddiifffféérreenntteess  ffoonnccttiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess..  

  

CCoommmmee  ddiissaaiitt  bbiieenn  GGéérraarrdd  EETTHHIIEERR  cciittéé  ppaarr  NNDDAANNDDUULLAA  qquuee  llaa  

ggeessttiioonn  ddeevvrraaiitt  êêttrree  aapppprroocchhééee  ccoommmmee  uunnee  sscciieennccee  nnoonn  eexxaaccttee  qquuii  ss’’aappppuuiiee  ssuurr  

cceerrttaaiinnss  pprriinncciippeess  nnoonn  iimmmmuuaabblleess  éévvoolluuaanntt  ddaannss  llee  tteemmppss  eett  ddeess  ssiittuuaattiioonnss  ssuurr  

ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  eennrriicchhiissssaanntteess  mmaaiiss  jjaammaaiiss  ccoommppllèètteess,,  eett  ssuurr  uunnee  ddyynnaammiiqquuee  

dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  ddéétteerrmmiinnaanntt  uunn  eennsseemmbbllee  dd’’aajjuusstteemmeenntt  ttoouujjoouurrss  eenn  mmoouuvveemmeenntt..  

  

IIll  ffaauutt  aauussssii  pprréécciisseerr  qquuee  llaa  ggeessttiioonn  ppeeuutt  iinnfflluueenncceerr  lleess  ddiivveerrsseess  

ccoommppoossaanntteess  ddee  llaa  vviiee  oorrggaanniissaattiioonnnneellllee  eett  lleess  aauuttrreess  pprroobbllèèmmeess  dduu  ssyyssttèèmmee  

ssccoollaaiirree  ppaarrccee  qquuee  ddaannss  llaa  ddooccttrriinnee  ffaayyoolliissttee,,  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  rreeppoossee  ssuurr  55  

aattttrriibbuuttss,,  àà  ssaavvooiirr  ::  

--  LLaa  pprréévviissiioonn  
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--  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  

--  LLaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  

--  LLee  ccoommmmaannddeemmeenntt  

--  LLee  ccoonnttrrôôllee  

  

CCeess  aattttrriibbuuttss  ccoouuvvrreenntt  vvéérriittaabblleemmeenntt  llaa  ggeessttiioonn  qquuoottiiddiieennnnee  ddeess  

iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ((ééccoollee)),,  ssoouullèèvvee  ppaarrffooiiss  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ppaarrttiiccuulliieerrss  eett  

ssppéécciiffiiqquueess  qquuii  rrééccllaammeenntt  uunn  bboonn  nniivveeaauu  dd’’aannaallyyssee,,  ddee  ccoommpprrééhheennssiioonn  eett  

dd’’aapppprroocchhee  ddee  ssoolluuttiioonnss  qquuii  ss’’iimmppoosseenntt  ppaarrffooiiss  ddee  mmaanniièèrree  sséélleeccttiivvee..  

  

1.1.4. Ecole  

SSeelloonn  llee  ddiiccttiioonnnnaaiirree  ggéénnéérraall  ddeess  sscciieenncceess  hhuummaaiinneess  ((11997755  ::  330077)),,  

ll’’ééccoollee  eesstt  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  ddaannss  llaaqquueellllee  ssee  pprraattiiqquuee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  eett  

ll’’éédduuccaattiioonn..  

LL’’ééccoollee  eesstt  eenntteenndduuee  ssoouuss  ll’’aannggllee  ssoocciioo--ppééddaaggooggiiqquuee  ccoommmmee  uunnee  

iinnssttiittuuttiioonn  éédduuccaattiivvee  ooùù  ll’’oonn  ddiissppeennssee  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ssyyssttéémmaattiiqquueess  eenn  vvuuee  ddee  

llaa  pprrééppaarraattiioonn  ddeess  jjeeuunneess  àà  llaa  vviiee  pprraattiiqquuee  ((NNootteess  ddee  ppééddaaggooggiiee  33èèmmee,,  pp..3311))..  
  

  

1.2. Théories de l’organisation  
  

CCee  tteerrmmee  ddéérriivvee  dduu  vveerrbbee  ««  oorrggaanniisseerr  »»  eett  ssiiggnniiffiiee  mmaanniièèrree  ddoonntt  uunn  

eennsseemmbbllee  eesstt  ccoonnssttiittuuéé..  

  

DDaavviidd  GGoouulldd  ((11997755  ::  6688))  llee  ddééffiinniitt  ccoommmmee  uunn  rreeggrroouuppeemmeenntt  ddeess  

ggeennss  qquuii  oonntt  lleess  aaccttiioonnss  oouu  aaccttiivviittééss  ccoonnççuueess  eett  mmoobbiilliissééeess  eenn  vvuuee  dd’’aatttteeiinnddrree  lleess  

oobbjjeeccttiiffss  aassssiiggnnééss..  

  

EEnn  eeffffeett,,  llaa  ddééffiinniittiioonn  dduu  tteerrmmee  oorrggaanniissaattiioonn  vvaarriiee  sseelloonn  qquuee  ll’’oonn  

ééccrriitt  aavveecc  ««  OO  »»  mmaajjuussccuullee  eett  ««  oo  »»  mmiinnuussccuullee..  LLoorrssqquu’’eellllee  eesstt  ééccrriittee  aavveecc  ««  OO  »»  

mmaajjuussccuullee,,  oorrggaanniissaattiioonn  ssiiggnniiffiiee,,  uunnee  aasssseemmbbllééee,,  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn,,  uunnee  eennttrreepprriissee,,  

eettcc..  PPaarr  ccoonnttrree,,  aavveecc  ««  oo  »»  mmiinnuussccuullee,,  eellllee  eesstt  uunnee  ffoonnccttiioonn  mmaannaaggéérriiaallee  

eenngglloobbaanntt  eenn  eellllee--mmêêmmee  lleess  ttrrooiiss  éélléémmeennttss  qquuii  ssuuiivveenntt  ::  
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--  LL’’hhoommmmee  

--  LLaa  ssttrruuccttuurree  

--  LL’’oobbjjeett..  

  

DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  llee  vveerrbbee  oorrggaanniisseerr  ddoonntt  ddéérriivvee  llee  tteerrmmee  

««  oorrggaanniissaattiioonn  »»  ssiiggnniiffiiee  ccrrééeerr  ddeess  rreellaattiioonnss  eeffffiiccaacceess  eennttrree  lleess  ppeerrssoonnnneess  eett  lleess  

ssttrruuccttuurreess  ddee  mmaanniièèrree  qquu’’eelllleess  ppuuiisssseenntt  ttrraavvaaiilllleerr  eennsseemmbbllee  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  lleess  

oobbjjeeccttiiffss  pprrééaallaabblleemmeenntt  ddéétteerrmmiinnééss  ddaannss  llee  pprrooggrraammmmee..  

  

FFoorrdd,,  AArrmmaannddii  eett  HHeeaattoonn,,  cciittéé  ppaarr  KKIIDDIINNDDAA  ffoonntt  rreemmaarrqquueerr  qquuee  

lloorrssqquuee  lleess  ggeennss  cchheerrcchheenntt  àà  ss’’oorrggaanniisseerr  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  lleess  oobbjjeeccttiiffss,,  ddeeuuxx  

pprrééooccccuuppaattiioonnss  mmaajjeeuurreess  ccoonnttrraaddiiccttooiirreess,,  mmaaiiss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  éémmeerrggeenntt,,  àà  

ssaavvooiirr  ::  

--  LLaa  ddiifffféérreenncciiaattiioonn  

--  LL’’iinnttééggrraattiioonn..  

  

LLeess  ddeeuuxx  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuueenntt  ddeeuuxx  pprriinncciippaalleess  ssttrraattééggiieess  ssuurr  

lleessqquueelllleess  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  ssoonntt  ssttrruuccttuurrééeess..  

CCoommmmee  ffoonnccttiioonn  mmaannaaggéérriiaallee,,  PPiieerrrree  LLEEMMAAIITTRREE  ((11998822  ::  117799))  

ddééffiinniitt  aauussssii  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ccoommmmee  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt    ddee  ttoouuss  cceeuuxx  ddoonntt  ddiissppoossee  

ll’’eennttrreepprriissee..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ttoouuss  sseess  éélléémmeennttss  ddaannss  lleess  mmeeiilllleeuurreess  

ccoonnddiittiioonnss  ppoossssiibblleess..  

  

PPaarrttaanntt  ddeess  ddééffiinniittiioonnss  ssuussmmeennttiioonnnnééeess  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  llee  ccoonncceepptt  

««  oorrggaanniissaattiioonn  »»,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  aavvaanncceerr  qquu’’eellllee  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  ffiinn  eenn  ssooii..  SSoonn  bbuutt  

eesstt  ddee  ssiimmpplliiffiieerr  llee  ttrraavvaaiill,,  dd’’éévviitteerr  qquuee  lleess  eeffffoorrttss  ddeess  hhoommmmeess  nnee  ssooiieenntt  oorriieennttééss  

qquu’’aauuxx  sseeuulleess  ooppéérraattiioonnss  iinnddiissppeennssaabblleess  ddee  ffaaççoonn  àà  lliibbéérreerr  lleess  aaccttiioonnss  eenntteenndduueess  

ddee  lluuii..  

  

TToouuttee  oorrggaanniissaattiioonn  nn’’eesstt  rreenndduuee  ooppéérraattiioonnnneellllee  qquuee  ggrrââccee  àà  ddeess  

ssttrruuccttuurreess  qquuee  ll’’oonn  ppeeuutt  ddééffiinniirr  ccoommmmee  ééttaanntt  uunn  eennsseemmbbllee  ddee  ddeessccrriippttiioonnss  ddeess  

eexxiiggeenncceess  ddeess  ppoosstteess  eett  pprrooffiillss  ddee  ll’’ooccccuuppaanntt  ddee  cchhaaqquuee  ppoossttee..  
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LLaa  vviissuuaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  ssee  nnoommmmee  oorrggaanniiggrraammmmee..  AAuu  sseennss  

ééttyymmoollooggiiqquuee,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eesstt  uunnee  aaccttiioonn  ccoommbbiinnééee  ddeess  ddiifffféérreenntteess  rreessssoouurrcceess..  

  

1.2.1. Rappel et notion  
  

LLee  ccoonncceepptt  oorrggaanniissaattiioonn  eesstt  ddééffiinnii  ccoommmmee  uunnee  aaccttiioonn  ddee  ccrrééeerr  ddeess  

rreellaattiioonnss  eeffffiiccaacceess  eennttrree  lleess  ppeerrssoonnnneess  eett  eennttrree  lleess  ssttrruuccttuurreess..  EEllllee  eesstt  aauussssii  uunnee  

eennttiittéé  ssttrruuccttuurrééee  ddee  mmaanniièèrree  àà  ppoouurrssuuiivvrree  ll’’aatttteeiinnttee  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  pprrééaallaabblleemmeenntt  

ddéétteerrmmiinnééss..  

1.2.2. Les aspects de l’organisation 

AA..  OOrrggaanniissaattiioonn  ccoommmmee  ffoonnccttiioonn  mmaannaaggéérriiaallee    

  

CCoommmmee  aaccttiioonn,,  eellllee  ppeerrmmeett  ddee  rrééuunniirr  ddee  ffaaççoonn  oorrddoonnnnééee  ddeess  

rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  eett  mmaattéérriieelllleess  ddee  ffaaççoonn  àà  lleess  rreeggrroouuppeerr  eett  lleess  mmeettttrree  àà  uunnee  

ccoonnffiigguurraattiioonn  eenn  vvuuee  ddee  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ppllaanniiffiiééss..  CC’’eesstt  àà  cceett  aassppeecctt  

qquu’’iinntteerrvviieenntt  llee  ttrraavvaaiill  dduu  TTAANNDDEEMM  ((mmaannaaggeerr  oorrggaanniissaatteeuurr))..  

  

BB..  OOrrggaanniissaattiioonn  ccoommmmee  iinnssttiittuuttiioonn    

  

LL’’OOrrggaanniissaattiioonn  ppeeuutt  êêttrree  aauussssii  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  uunnee  eennttiittéé  

ssttrruuccttuurrééee  ddee  mmaanniièèrree  àà  ppoouurrssuuiivvrree  ll’’aatttteeiinnttee  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  pprrééaallaabblleemmeenntt  

ddéétteerrmmiinnééss..  

  

CCee  ddeeuuxxiièèmmee  aassppeecctt  eesstt  llaa  ccoonnssééqquueennccee  dduu  pprreemmiieerr  ddaannss  llaa  mmeessuurree  

ooùù  lloorrssqquuee  lleess  ggeennss  ssee  rreeggrroouuppeenntt  eett  ccrrééeenntt  ddeess  ssttrruuccttuurreess  eett  mmeetttteenntt  ddeess  mmooyyeennss  

ttaanntt  mmaattéérriieellss,,  ffiinnaanncciieerrss  qquuee  hhuummaaiinnss,,  iillss  ffoorrmmeenntt  ddééjjàà  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  oouu  uunnee  

iinnssttiittuuttiioonn..  LL’’eexxiisstteennccee  dduu  pprreemmiieerr  aassppeecctt  ffaaiitt  aauuttoommaattiiqquueemmeenntt  aappppeell  àà  

ll’’eexxiisstteennccee  dduu  sseeccoonndd..  

  

1.2.3. Les stratégies et principes d’organisation  
  

IIll  eesstt  àà  rraappppeelleerr  qquuee  ««  oorrggaanniisseerr  »»  cc’’eesstt  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  mmooddaalliittééss  

dd’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ddiivveerrss  ffaacctteeuurrss  qquuii  iinntteerrvviieennnneenntt  ddaannss  ssoonn  aaccttiivviittéé,,  ddee  ffaaççoonn  àà  ccee  

qquuee  lleeuurr  ccoommbbiinnaaiissoonn  ssooiitt  hhaarrmmoonniieeuussee..  
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LLee  ssoouuccii  pprriinncciippaall  qquuii  eesstt  àà  llaa  bbaassee  ddeess  ssttrraattééggiieess  eett  pprriinncciippeess  

dd’’oorrggaanniissaattiioonn  ssee  rrééssuummee  eenn  ddeeuuxx  qquueessttiioonnss  ffoonnddaammeennttaalleess  ssuuiivvaanntteess  ::  

--  CCoommmmeenntt  ddiivviisseerr  llee  ttrraavvaaiill  eett  ssoonn  eessppaaccee  ??  ((ddiifffféérreenncciiaattiioonn))  

--  CCoommmmeenntt  ffaaiirree  ppoouurr  qquuee  lleess  eeffffoorrttss  ddee  ttoouuss  ccoonnccoouurreenntt  vveerrss  llaa  rrééaalliissaattiioonn  

ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ??  ((iinnttééggrraattiioonn))..  

  

AA..  LLaa  ddiifffféérreenncciiaattiioonn    

  

LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ddooiitt  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  ssee  ttrroouuvvaanntt  aauu  ccoonnfflluueenntt  

ddee  ttrrooiiss  ddoommaaiinneess  ::  

--  TTeecchhnniiqquuee  

--  HHuummaaiinn  

--  EEccoonnoommiiqquuee    

  

CC’’eesstt  ddee  cceess  ttrrooiiss  ddoommaaiinneess  qquu’’eesstt  nnéé  llee  ttrraavvaaiill..  CCee  ddeerrnniieerr  nnee  ddooiitt  

ppaass  êêttrree  eexxééccuuttéé  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  ddiissppaarraattee,,  mmaaiiss  pplluuttôôtt  oorrddoonnnnééee  eett  tteenniirr  ccoommppttee  

ddeess  ddiifffféérreenncceess  qquuii  eexxiissttee  eennttrree  lleess  iinnddiivviidduuss,,  lleeuurr  ccaappaacciittéé  eett  qquuaalliiffiiccaattiioonn  eennttrree  

llee  ttrraavvaaiill  gglloobbaall  eett  llee  ttrraavvaaiill  ssppéécciiffiiqquuee..    

  

DD’’ooùù  llee  mmaannaaggeerr  ffaaiitt  aappppeell  àà  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  ddiifffféérreenncciiaattiioonn  ppoouurr  

oorrggaanniisseerr  llee  ttrraavvaaiill,,  ppaarrccee  qquuee  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  ssee  ddiiffffèèrreenntt  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  

nnaattuurree  dduu  ttrraavvaaiill..  

  

LLaa  ddiifffféérreenncciiaattiioonn  ccoonnssiissttee  àà  ::  

--  LLaa  ddiivviissiioonn  dduu  ttrraavvaaiill,,  llaa  ssppéécciiaalliissaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill,,  llaa  ddééllééggaattiioonn,,  llaa  

cceennttrraalliissaattiioonn  ;;  

--  LLaa  ssttrruuccttuurree..  

  

BB..  LL’’iinnttééggrraattiioonn    

  

AApprrèèss  llaa  mmiissee  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  pprriinncciippeess  ddee  ddiifffféérreenncciiaattiioonn,,  

ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ssee  rreettrroouuvvee  ddiivviissééee  eenn  pplluussiieeuurrss  uunniittééss,,  ddééppaarrtteemmeennttss  oouu  sseerrvviicceess  

aayyaanntt  cchhaaccuunn  sseess  ffoonnccttiioonnss  ssppéécciiffiiqquueess  ddiivviissééeess  àà  lleeuurr  ttoouurr  eenn  pplluussiieeuurrss  ttââcchheess..  
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IIll  ss’’iimmppoossee  aalloorrss  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  uunnee  nnéécceessssiittéé  dd’’iinnttééggrreerr  eett  ddee  ffaaiirree  

ccoonnvveerrggeerr  vveerrss  uunn  mmêêmmee  bbuutt  ttoouutteess  lleess  aaccttiivviittééss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eett  ddeess  ddiifffféérreenntteess  

ppaarrttiieess  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn..  LL’’iinnttééggrraattiioonn  eesstt  llaa  mmaanniièèrree  dd’’uunniirr  lleess  éélléémmeennttss  dd’’uunn  

eennsseemmbbllee  oouu  ssoouuss--eennsseemmbbllee  eenn  vvuuee  ddee  mmiieeuuxx  lleess  ccoonnttrrôôlleerr  oouu  ddiirriiggeerr..  

  

LL’’iinnttééggrraattiioonn  ffaaiitt  aappppeell  àà  ::  

--  LLaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  

--  LL’’uunniittéé  ddee  ccoommmmaannddeemmeenntt  

--  SSttaannddaarrddiissaattiioonn  

--  LLaa  cceennttrraalliissaattiioonn  

--  LLaa  ffoorrmmaattiioonn//ccuullttuurree  dd’’oorrggaanniissaattiioonn..  

  

1.2.4. Les étapes de l’organisation  
  

PPoouurr  oorrggaanniisseerr  uunn  ttrraavvaaiill  oouu  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn,,  JJeeaann  CCHHEEVVAALLIIEERR  ((oopp..  

cciitt  ::  221133))  ssoouuhhaaiittee  qquu’’iill  ffaaiillllee  ::  

--  DDrreesssseerr  uunn  ttaabblleeaauu  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  ddiifffféérreennttss  sseerrvviicceess  ((eenn  ppeerrssoonnnneell  eett  

eenn  iinnssttaallllaattiioonn)),,  ppoouurr  jjuuggeerr  ddeess  mmooyyeennss  ddoonntt  ddiissppoossee  ll’’IInnssttiittuuttiioonn  eett  dduu  

ppaarrttii  àà  eenn  ttiirreerr..  CCeett  iinnvveennttaaiirree  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  rreenndd  ssoouuvveenntt  nnéécceessssaaiirree  

cceerrttaaiinneess  ééttuuddeess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess..  

--  DDééggaaggeerr  ddeess  rrééffoorrmmeess  lleess  pplluuss  uurrggeenntteess,,  eenn  aayyaanntt  ssooiinnss  ddee  ccoommmmeenncceerr  ppaarr  

lleess  pplluuss  ffaacciilleess  àà  rrééaalliisseerr..  

  

AAiinnssii  llaa  ffoonnccttiioonn  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  eesstt  uunn  pprroocceessssuuss  qquuii  ccoommmmeennccee  àà  

ppaarrttiirr  dd’’uunn  ppllaann  ééllaabboorréé  eett  qquuii  ssee  tteerrmmiinnee  ppaarr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  ssttrruuccttuurree  

ffoonnccttiioonnnneellllee  dd’’uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  ffoorrmmeellllee..    

LLeess  ééttaappeess  qquuii  ffoonntt  ppaarrttiieess  ddee  ccee  pprroocceessssuuss  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::  

--  LL’’aannaallyyssee  dduu  ppllaann    

CCeettttee  ééttaappee  ppeerrmmeett  ddee  mmiieeuuxx  ccoommpprreennddrree  llee  pprroobbllèèmmee  qquuii  ddooiitt  êêttrree  

rrééssoolluu  oouu  llee  bbeessooiinn  qquu’’oonn  ddooiitt  ssaattiissffaaiirree  aaiinnssii  qquuee  ll’’iinntteennttiioonn  rrééeellllee  qquuii  eesstt  

eexxpprriimmééee  àà  ttrraavveerrss  llee  bbuutt  eett  lleess  oobbjjeeccttiiffss  yy  ddééffiinniiss..  
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--  LLaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  

IIccii,,  llee  mmaannaaggeerr  ss’’ooccccuuppee  ddee  llaa  ddiissttiinnccttiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  pprriinncciippaalleess  

ddeess  aaccttiivviittééss  aauuxxiilliiaaiirreess..  

  

--  AAnnaallyyssee  ddeess  aaccttiivviittééss  

IIll  ss’’aaggiitt  iiccii  dduu  ddééccoouuppaaggee  ddeess  aaccttiivviittééss  eenn  ttââcchheess  ssppéécciiffiiqquueess..  

  

--  CCrrééaattiioonn  ddeess  ppoosstteess  

CCrrééeerr  uunn  ppoossttee  ppoouurr  cchhaaqquuee  ttââcchhee  ssppéécciiffiiqquuee..  

  

--  CCrrééaattiioonn  ddeess  eennttiittééss  aaddmmiinniissttrraattiivveess    

  

IIll  ss’’aaggiitt  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  ppoosstteess  aaddmmiinniissttrraattiiffss  ppoouurr  uunn  

ggrroouuppee  ddee  ppoosstteess  ddoonnnnééss..  

  

--  LLaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ppoossttee  ddee  ssuuppeerrvviissiioonn  

CCoonnssiissttee  àà  ccrrééeerr  uunn  ppoossttee  ddee  ttrraavvaaiill  ddee  ssuuppeerrvviissiioonn  àà  llaa  ttêêttee  ddee  

cchhaaqquuee  eennttiittéé  aaddmmiinniissttrraattiivvee  rrééssuullttaanntt  dduu  ggrroouuppeemmeenntt  ddeess  ppoosstteess..  

  

--  LLaa  ddeessccrriippttiioonn  ddeess  ppoosstteess  

--  LLaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnéécceessssaaiirreess  àà  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  ttââcchheess  

--  LLaa  pprréécciissiioonn  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  eett  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  

  

1.2.5. Classification des organisations  
  

  PPaarr  bbuutt  oouu  oobbjjeeccttiiffss  ::  

11..  LLeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ffoorrmmeelllleess  

22..  LLeess  oorrggaanniissaattiioonnss  iinnffoorrmmeelllleess  

33..  LLeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ssaannss  bbuutt  lluuccrraattiiff  

44..  LLeess  oorrggaanniissaattiioonnss  àà  bbuutt  lluuccrraattiiff  

55..  LLeess  aassssoocciiaattiioonnss  àà  bbéénnééffiiccee  mmuuttuueell  ::  cclluubb,,  ssyynnddiiccaatt,,  ppaarrttii  ppoolliittiiqquuee  

66..  LLeess  aaffffaaiirreess  pprriivvééeess  ::  bbaannqquueess,,  eennttrreepprriisseess  pprriivvééeess  

77..  LLeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ddee  sseerrvviiccee  ::  hhôôppiittaauuxx,,  uunniivveerrssiittééss  

88..  LLeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ppuubblliiqquueess  ::  aarrmmééee,,  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  
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99..  LLeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ddee  pprroodduuccttiioonn  

  

  PPaarr  ttaaiillllee  ::  

aa..  LLeess  ppeettiitteess  eett  mmooyyeennnneess  oorrggaanniissaattiioonnss  

bb..  LLeess  ggrraannddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  

  PPaarr  pphhiilloossoopphhiiee  ::  

--  LLeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  

--  LLeess  oorrggaanniissaattiioonnss  àà  ggeessttiioonn  ppaarr  ll’’iinnttééggrraattiioonn  eett  ll’’aauuttoo  ccoonnttrrôôllee  

--  LLeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ppyyrraammiiddaalleess  oouu  ffoorrmmeelllleess  

--  LLeess  oorrggaanniissaattiioonnss  bbaassééeess  ssuurr  llaa  ccoommppéétteennccee  eett  ll’’eeffffiiccaacciittéé  

--  LLeess  oorrggaanniissaattiioonnss  bbuurreeaauuccrraattiiqquueess  

--  LLeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ppaarrttiicciippaattiivveess    

  

1.3. Institutions scolaires au Congo  

1.3.1. Historique  
  

LL’’éévvoolluuttiioonn  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  eenn  RRDDCC,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  

ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  aa  ssuubbii  ddeeppuuiiss  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  pplluussiieeuurrss  cchhaannggeemmeennttss  aavvaanntt  

dd’’aappppaarraaîîttrree,,  tteell  qquuee  nnoouuss  llaa  ccoonnnnaaiissssoonnss  aauujjoouurrdd’’hhuuii..  

  

PPoouurr  ccoommpprreennddrree  lleess  ssoouurrcceess  eett  lleess  sseennss  ddee  nnoottrree  ssyyssttèèmmee  ssccoollaaiirree,,  iill  

ffaauutt  iinntteerrrrooggeerr  nnoottrree  hhiissttooiirree,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  ssaavvooiirr  ccoommmmeenntt  eesstt  nnééee  eett  ss’’eesstt  

ddéévveellooppppee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt..  IIll  ffaallllaaiitt  aatttteennddrree  llaa  ffiinn  dduu  1199èèmmee  

ssiièèccllee  ppoouurr  vvooiirr  lleess  eeuurrooppééeennss  oorrggaanniisseerr  ddeess  eexxppééddiittiioonnss  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  

ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn..  

  

AA  cceettttee  ééppooqquuee,,  ll’’AAffrriiqquuee  nnooiirree  nn’’ééttaaiitt  ppaass  ddaannss  ssaa  ccoonnffiigguurraattiioonn  

aaccttuueellllee,,  aauuccuunnee  ffrroonnttiièèrree  nn’’aavvaaiitt  ééttéé  ttrraaccéé..  PPrrooggrreessssiivveemmeenntt,,  lleess  eexxpplloorraatteeuurrss  

ddééccoouuvvrriirreenntt  lleess  rrooyyaauummeess  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  rreeggrroouuppééeess  aauuttoouurr  ddee  lleeuurrss  cchheeffss  ddee  

zzoonnee  dd’’iinnfflluueenncceess  lliinngguuiissttiiqquueess  llee  lloonngg  ddeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  ddeess  tteerrrriittooiirreess  ggaarrddééss  eett  

ddééffeenndduuss..  
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EEnn  rrééaalliittéé,,  ccee  ssoonntt  ddeess  ssoocciiééttééss  aayyaanntt  cchhaaccuunnee  sseess  mmœœuurrss,,  sseess  

ccoouuttuummeess,,  ccuullttuurreess  pprroopprreess,,  iill  nn’’yy  aavvaaiitt  ppaass  ll’’ééccoollee  àà  pprroopprreemmeenntt  ppaarrlleerr,,  lleess  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  ssoonntt  ttrraannssmmiisseess  ppaarr  lleess  ffaammiilllleess,,  lleess  ccllaannss,,  eett  cceerrttaaiinneess  rrééggiioonnss,,  

mmooyyeennnnaanntt  uunn  ttrriibbuutt..  LLaa  ffoorrmmaattiioonn,,  ppaarr  ccoonnttrree,,  ffuutt  aassssuurrééee  ccoonnjjooiinntteemmeenntt  ppaarr  llaa  

ffaammiillllee  eett  llaa  ssoocciiééttéé..    

  

LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  pprreemmiièèrreess  ééccoolleess  aauu  CCoonnggoo  ddaattee  dduu  11889900..  LLeess  

ddiissppoossiittiioonnss  llééggiissllaattiivveess  rreellaattiivveess  àà  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ssoonntt  ddééffiinniieess  ddaannss  ll’’aaccttee  

ggéénnéérraall  ddee  BBrruuxxeelllleess  ddee  11889900..  VVuueess  ddaannss  llee  mmêêmmee  sseennss  qquuee  ll’’aaccttee  ggéénnéérraall  ddee  

BBeerrlliinn..  

  

1.4. Les institutions secondaires de la RD. Congo (Ecole) 

1.4.1. Notions  
  

LL’’ééccoollee  eesstt  ccoommppoossééee  dduu  ppeerrssoonnnneell  eennsseeiiggnnaanntt  eett  aaddmmiinniissttrraattiiff,,  ddoonntt  

llee  cchheeff  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt..  CCee  ssoonntt  eeuuxx  qquuii  ddiissppeennsseenntt  ll’’éédduuccaattiioonn  ssyyssttéémmaattiiqquuee..  IIllss  

ssoonntt  ddoonncc  ddeess  tteecchhnniicciieennss  cchhaarrggééss  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  pprrooggrraammmmeess  ssccoollaaiirreess  ddee  

ffoorrmmaattiioonn  eett  oorrggaanniisseenntt  àà  cceettttee  ffiinn  lleess  aaccttiivviittééss  ddiiddaaccttiiqquueess  eett  ppééddaaggooggiiqquueess  

aapppprroopprriiééeess..    IIllss  oonntt  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  tteecchhnniiqquuee  ddee  ll’’ééllèèvvee,,  ddee  sseess  aassppiirraattiioonnss  eett  

ddee  sseess  aappttiittuuddeess..  IIllss  ssoonntt  hhaabbiilliittééss  àà  ddoonnnneerr  ddeess  aavviiss  tteecchhnniiqquueess  àà  ll’’EEttaatt  ssuurr  lleess  

ddiissppoossiittiioonnss  eeffffiiccaacceess  àà  pprreennddrree  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn..  

  

1.4.2. Missions des institutions secondaires  
  

SSeelloonn  llaa  llooii--ccaaddrree  nn°°1144//000044  dduu  1111  fféévvrriieerr  22001144  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  

nnaattiioonnaall..  DDaannss  ssoonn  aarrttiiccllee  7788,,  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  sseeccoonnddaaiirree  aa  ppoouurr  bbuutt  ddee  ffaaiirree  

aaccqquuéérriirr  àà  ll’’ééllèèvvee  lleess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ggéénnéérraalleess  eett  ssppéécciiffiiqquueess  aaffiinn  ddee  lluuii  ppeerrmmeettttrree  

dd’’aapppprrééhheennddeerr  lleess  éélléémmeennttss  dduu  ppaattrriimmooiinnee  ccuullttuurreell  nnaattiioonnaall  eett  iinntteerrnnaattiioonnaall..  

  

IIll  aa  ppoouurr  mmiissssiioonn  ddee  ddéévveellooppppeerr  eenn  ll’’ééllèèvvee  ll’’eesspprriitt  ccrriittiiqquuee,,  llaa  

ccrrééaattiivviittéé  eett  llaa  ccuurriioossiittéé  iinntteelllleeccttuueellllee  eett  ddee  llaa  pprrééppaarreerr  ssooiitt  àà  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddeess  

ééttuuddeess  ssuuppéérriieeuurreess  eett//oouu  uunniivveerrssiittaaiirreess  ss’’iill  eenn  mmaanniiffeessttee  ll’’iinnttéérrêêtt  eett  eenn  aa  lleess  

aappttiittuuddeess..  
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1.4.3. Classification des écoles secondaires  
  

LL’’eennsseeiiggnneemmeenntt  sseeccoonnddaaiirree  ccoommpprreenndd  ::  

--  LLee  sseeccoonnddaaiirree  ggéénnéérraall  

--  LLeess  hhuummaanniittééss  ggéénnéérraalleess  

--  LLeess  hhuummaanniittééss  tteecchhnniiqquueess  eett  pprrooffeessssiioonnnneelllleess    

  

  SSeeccoonnddaaiirree  ggéénnéérraall  eesstt  oorrggaanniisséé  eenn  ccyyccllee  ddee  ddeeuuxx  aannss..    

  LLeess  hhuummaanniittééss  ggéénnéérraalleess  ss’’oorrggaanniisseenntt  eenn  ddeeuuxx  aannss  ddee  ccyyccllee  iinnfféérriieeuurr  eett  

ddeeuuxx  aannss  ddee  ccyyccllee  ssuuppéérriieeuurr..  

  LLeess  hhuummaanniittééss  tteecchhnniiqquueess  eett  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ss’’oorrggaanniisseenntt  eenn  ccyyccllee  ccoouurrtt  

eett  ccyyccllee  lloonngg..  LLaa  dduurrééee  dduu  ccyyccllee  ccoouurrtt  eett  dduu  ccyyccllee  lloonngg  eesstt  rreessppeeccttiivveemmeenntt  

ddee  ttrrooiiss  eett  ddee  qquuaattrree  aannss..  

  

1.5. Théories du principe de la délégation  

1.5.0. Introduction  
  

LLaa  ddééllééggaattiioonn  eesstt  uunn  pprriinncciippee  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  lliiéé  àà  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  

ddiifffféérreenncciiaattiioonn  eett  ddééccoouullee  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  iinnddiivviidduueellllee..  

  

AApprrèèss  llaa  ddiivviissiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  eett  aavvaanntt  ddee  mmeettttrree  sseess  ssuubboorrddoonnnnééss  aauu  

ttrraavvaaiill,,  llee  mmaannaaggeerr  ddooiitt  aavvooiirr  àà  ll’’eesspprriitt  lleess  ccoonnssiiddéérraattiioonnss  ccii--aapprrèèss  ::  

--  QQuueelllleess  qquuee  ssooiieenntt  sseess  ccaappaacciittééss,,  uunn  cchheeff,,  uunn  ccaaddrree  œœuuvvrraanntt  aauu  sseeiinn  dd’’uunnee  

oorrggaanniissaattiioonn  nnee  ppeeuutt  ppaass  ttoouutt  ffaaiirree  sseeuull  ;;  

--  IIll  yy  aa  ddeess  ssuubboorrddoonnnnéé  qquuii  ppeeuuvveenntt  mmiieeuuxx  eexxééccuutteerr  cceerrttaaiinneess  ttââcchheess  qquuee  

ssooii--mmêêmmee  ;;  

--  LLeess  ddéécciissiioonnss  lleess  pplluuss  eeffffiiccaacceess  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ttââcchheess  ssoonntt  cceelllleess  qquuii  ssoonntt  

pprriisseess  ttoouutt  pprrèèss  ddee  llàà  ooùù  cceess  ttââcchheess  ssoonntt  eexxééccuuttééeess..  

  

CCeeccii  ddiitt,,  llee  cchheeff  ddooiitt  ssee  rreennddrree  àà  ll’’éévviiddeennccee  qquuee  cceerrttaaiinneess  ttââcchheess  

rrééssuullttaanntt  ddee  llaa  ddiivviissiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  ddooiivveenntt  êêttrree  ccoonnffiiééeess  aauuxx  ssuubboorrddoonnnnééss  qquuii  oonntt  

llaa  ccaappaacciittéé  ddee  mmiieeuuxx  lleess  eexxééccuutteerr..  
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EEnn  aattttrriibbuuaanntt  lleess  ttââcchheess  aauu  ssuubboorrddoonnnnéé,,  llee  cchheeff  ddooiitt  ééggaalleemmeenntt  

pprréécciisseerr  lleess  rrééssuullttaattss  aatttteenndduuss  lloorrssqquuee  cceess  ttââcchheess  sseerroonntt  aaccccoommpplliieess..  CCeeccii  ssiiggnniiffiiee  

eenn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess  qquuee  llee  cchheeff  rreenndd  llee  ssuubboorrddoonnnnéé  rreessppoonnssaabbllee  ddeess  rrééssuullttaattss..      

  

LLaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  iimmpplliiqquuee  àà  ssoonn  ttoouurr  llee  ddrrooiitt  ppoouurr  llee  ssuubboorrddoonnnnéé  ddee  

pprreennddrree  ddeess  ddéécciissiioonnss  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  lleess  ttââcchheess  qquuii  lluuii  sseerroonntt  ccoonnffiiééeess..  

  

IIll  eesstt  ddoonncc  nnéécceessssaaiirree  qquuee  lleess  ttââcchheess  qquuee  lluuii  oonntt  ééttéé  ccoonnffiiééeess  ssooiieenntt  

aaccccoommppaaggnnééeess  dd’’uunn  ppoouuvvooiirr  ddee  ddéécciissiioonnss  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  lleess  ttââcchheess  lluuii  ccoonnffiiééeess  

aaiinnssii  qquu’’eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  lleess  oobbjjeeccttiiffss  qquu’’iill  ddooiitt  aatttteeiinnddrree..  

  

CChhaaccuunn  ccoonnnnaaiissssaanntt  lleess  ffrroonnttiièèrreess  ddee  ssoonn  aaccttiioonn,,  llee  bbuutt  àà  aatttteeiinnddrree,,  

lleess  mmooyyeennss  mmaattéérriieellss  aauuxxqquueellss  iill  ddooiitt  aavvooiirr,,  iill  eesstt  eesssseennttiieell  ddee  ddéélléégguueerr  lleess  

ppoouuvvooiirrss  ddee  ddéécciissiioonn,,  ffaauuttee  ddee  qquuooii  llee  cchheeff  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ppaassssee  ssoonn  tteemmppss  àà  

eexxaammiinneerr  ddeess  pprroobbllèèmmeess  eett  àà  pprreennddrree  ddeess  ddéécciissiioonnss  qquuii  ssoonntt  dduu  rreessssoorrtt  ddeess  

ddiirreecctteeuurrss  ddeess  ééttuuddeess,,  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  oouu  ddee  ddiirreecctteeuurr  ddee  

ddiisscciipplliinnee..  EEtt  ssii  llee  cchheeff  ssee  ssuubbssttiittuuee  aauu  ddiirreecctteeuurr  ddeess  ééttuuddeess  ppoouurr  ffaaiirree  ssoonn    

ttrraavvaaiill,,  iill  nnee  ppeeuutt  aauussssii  ffaaiirree  ssoonn  ttrraavvaaiill  ddee  cchheeff  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt..  

  

JJeeaann  CCHHEEVVAALLIIEERR  ««((oopp..  cciitt  ::  221133))  rreenncchhéérriitt,,  lloorrssqquu’’uunn  cchheeff  aa  

ddéélléégguuéé  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  ssoonn  ppoouuvvooiirr  àà  uunn  ccoollllaabboorraatteeuurr,,  iill  nnee  ddooiitt  ppaass  ppoorrtteerr  

aatttteeiinnttee  àà  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  ccee  ssuubboorrddoonnnnéé  eenn  llee  ddééssaavvoouuaanntt  eenn  pprréésseennccee  dduu  ppeerrssoonnnneell,,  

vvooiirree  mmêêmmee  eenn  iinntteerrvveennaanntt  ddaannss  lleess  oorrddrreess  qquu’’iill  ddoonnnnee..  

SSii  cceelluuii--ccii  nnee  ssee  mmoonnttrree  ppaass  àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddee  ssaa  ttââcchhee..  IIll  ffaauutt  lluuii  rreettiirreerr  ttoouutt  eenn  

ppaarrttiiee  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss,,  llee  mmeettttrree  hhoorrss  ccaaddrree,,  nnoonn  ddeemmeeuurreerr  ssoonn  aauuttoorriittéé..  CCee  nn’’eesstt  

ppaass  eenn  ppaarraallyyssaanntt  ssoonn  aaccttiioonn  qquu’’oonn  aamméélliioorreerraa  ssoonn  sseerrvviiccee..  
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1.5.1. Les déclinaisons de la délégation  
  

--  LLaa  ccoo--ddééllééggaattiioonn  oouu  ddééllééggaattiioonn  mmuullttiippllee    

  

LLaa  ccoo--ddééllééggaattiioonn  eesstt  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  ppoouuvvooiirrss  ssoonntt  ddiivviissééss  eett  ddéélléégguuééss  

eennttrree  pplluussiieeuurrss  ssaallaarriiééss  iinntteerrvveennaanntt  ddaannss  llee  mmêêmmee  sseecctteeuurr  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  AAiinnssii,,  

cchhaaqquuee  ddééllééggaattiioonn  ddooiitt  êêttrree  ppaarrffaaiitteemmeenntt  lliimmiittééee  ddaannss  ll’’eessppaaccee  eett  lleess  ffoonnccttiioonnss  

ddéélléégguuééeess..  

  

--  LLaa  ssuubbddééllééggaattiioonn  oouu  ddééllééggaattiioonn  eenn  ccaassccaaddee  

  

EEllllee  eesstt  llaa  ffaaccuullttéé  ppoouurr  llee  ttiittuullaaiirree  dd’’uunnee  ddééllééggaattiioonn  ddee  ttrraannssfféérreerr  àà  

uunn  ddee  sseess  pprrééppoossééss  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  ppoouuvvooiirrss  qquuii  lluuii  oonntt  ééttéé  ddéélléégguuééss..  

  

1.5.2. Notions voisines de la délégation  
  

  LLaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  ssiiggnnaattuurree  

LLaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  ssiiggnnaattuurree  iinnvveessttiiee  uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  ppeerrssoonnnneess  

nnoommiinnaattiivveemmeenntt  ddééssiiggnnééeess..  EEllllee  pprreenndd  ffiinn  lloorrssqquuee  llaa  ppeerrssoonnnnee  dduu  ddéélléégguuaanntt  oouu  

dduu  ddééllééggaattaaiirree  cceessssee  dd’’eexxeerrcceerr  lleess  ffoonnccttiioonnss  aauu  ttiittrree  ddeessqquueelllleess  llaa  ddééllééggaattiioonn  aa  ééttéé  

ddoonnnnééee  oouu  rreeççuuee..  

  

CCeettttee  ddééllééggaattiioonn  nn’’aa  ppaass  ddeess  eeffffeettss  ddee  rréécciipprroocciittéé  eennttrree  llee  ddéélléégguuaanntt  

eett  llee  ddééllééggaattaaiirree..  CC’’eesstt  llee  ddéélléégguuaanntt  qquuii  eesstt  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ttoouuttee  ddéécciissiioonn  pprriissee  

ppaarr  llaa  ddééllééggaattaaiirree..  

  

  LLee  ccoonnttrraatt  ddee  mmaannddaatt    

  

LLee  mmaannddaatt  eesstt  uunn  ccoonnttrraatt  ppaarr  lleeqquueell  uunnee  ppeerrssoonnnnee  mmaannddaatt  ddoonnnnee  àà  

uunnee  aauuttrree  mmaannddaattaaiirree  llee  ppoouuvvooiirr  ddee  ffaaiirree  qquueellqquuee  cchhoossee  ppoouurr  eellllee  eett  eenn  ssoonn  nnoomm..  

  

  LLee  ccoonnttrraatt  dd’’eennttrreepprriissee  

CC’’eesstt  llee  ccoonnttrraatt  ppaarr  lleeqquueell  uunnee  ppeerrssoonnnnee  ss’’eennggaaggee  eennvveerrss  uunnee  aauuttrree  àà  

ffaaiirree  uunn  oouuvvrraaggee  eenn  ffoouurrnniissssaanntt  ssoonn  ttrraavvaaiill  oouu  ssoonn  iinndduussttrriiee..  
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1.5.3. Les conditions de la délégation effective 
  

DD’’aapprrèèss  KKIIDDIINNDDAA  SSHHAANNDDUUNNGGOO  ((oopp..  cciitt  ::  7700)),,  ppoouurr  rréédduuiirree  

ll’’iimmppaacctt  ddeess  oobbssttaacclleess  àà  llaa  ddééllééggaattiioonn,,  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ss’’iimmppoosseenntt  ::  

11..  CCrrooiirree  eenn  llaa  ddééllééggaattiioonn  eett  mmiieeuuxx  ccoonnnnaaîîttrree  ssoonn  pprroocceessssuuss  ;;  

22..  AAvvooiirr  uunnee  bboonnnnee  ccoommpprrééhheennssiioonn  mmuuttuueellllee  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ;;  

33..  MMiieeuuxx  ccoonnnnaaîîttrree  lleess  ccaappaacciittééss  ddee  sseess  ssuubboorrddoonnnnééss  ;;  

44..  AAvvooiirr  ccoonnffiiaannccee  eenn  ssooii  ;;  

55..  AAvvooiirr  ccoonnffiiaannccee  aauuxx  ssuubboorrddoonnnnééss  eett  ccrrooiirree  eenn  lleeuurr  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  

aacccceepptteerr  eenn  ccoonnssééqquueennccee  llee  ffaaiitt  qquu’’iillss  ppeeuuvveenntt  ccoommmmeettttrree  ddeess  eerrrreeuurrss..  

  

1.5.4. Les conditions tenant à la personne du délégataire  
  

LLaa  vvaalliiddiittéé  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirrss  nnéécceessssiittee  uunnee  ccoonnddiittiioonn  

pprrééaallaabbllee  aauuxx  ttrrooiiss  ccoonnddiittiioonnss  eesssseennttiieelllleess  tteennaanntt  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  dduu  ddééllééggaattaaiirree,,  àà  

ssaavvooiirr  ::  

--  CCoommppéétteennccee  

--  AAuuttoorriittéé  

--  MMooyyeennss  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  aaccccoommpplliirr  lleess  ttââcchheess  ccoonnffiiééeess..  

  

LLee  ddééllééggaattaaiirree  ddooiitt  êêttrree  ppllaaccéé  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  ssuubboorrddiinnaattiioonn  

hhiiéérraarrcchhiiqquuee  eett  ssttrruuccttuurreellllee  vviiss--àà--vviiss  dduu  ddéélléégguuaanntt..  

  

1.5.6. Les principes de la délégation effective  
  

IIll  eexxiissttee  pplluussiieeuurrss  pprriinncciippeess  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr,,  JJeeaann  PPiieerrrree  

DDEELLVVIIGGNNEE  ((oopp..  cciitt  ::  88))  pprrôônnee  lleess  pprriinncciippeess  ccii--aapprrèèss  ::  

--  LLaa  ddééllééggaattiioonn  ddooiitt  êêttrree  cceerrttaaiinnee  eett  eexxeemmpptt  dd’’aammbbiiggüüiittéé  ;;  

--  LLaa  ddééllééggaattiioonn  ddooiitt  êêttrree  pprréécciissee  eett  lliimmiittééee  ddaannss  llee  tteemmppss  eett  ddaannss  ll’’eessppaaccee  ;;  

--  LLaa  ddééllééggaattiioonn  ddooiitt  êêttrree  ppeerrmmaanneennttee  ;;  

--  LLaa  ddééllééggaattiioonn  ddooiitt  êêttrree  aannttéérriieeuurree  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ttââcchhee  ;;  

--  LLee  ddééllééggaattaaiirree  ddooiitt  êêttrree  iinnffoorrmméé  dduu  ccoonntteennuu  ddee  llaaddiittee  ggeessttiioonn  ;;  



25 
 

--  LL’’iimmmmiixxttiioonn  dduu  cchheeff  dd’’uunn  ssaallaarriiéé  ttiittuullaaiirree    dd’’uunnee  ddééllééggaattiioonn  ddaannss  llee  

ddéérroouulleemmeenntt  ddeess  ttââcchheess  ccoonnffiiééee  àà  ccee  ssaallaarriiéé  ssuupppprriimmee  ll’’aauuttoonnoommiiee  

dd’’iinniittiiaattiivvee  àà  ttoouuttee  ddééllééggaattiioonn..  

  

1.5.7. Preuve et validité de la délégation 

AA..  LLaa  pprreeuuvvee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn    

  

LLee  cchheeff  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddooiitt  ffaaiirree  pprreeuuvvee  ddee  llaa  rrééaalliittéé  ddee  llaa  

ddééllééggaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirr  qquu’’iill  aa  àà  ssoonn  ssuubboorrddoonnnnéé..  

CCeess  pprreeuuvveess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ::  

--  UUnn  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill,,  

--  UUnnee  cciirrccuullaaiirree,,  

--  LL’’oorrggaanniiggrraammmmee  ddee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn,,  

--  SSttiippuullaattiioonn  dd’’uunn  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr,,  

--  UUnn  aaccttee  ddee  ddééllééggaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirr,,  

--  UUnnee  nnoottee  ddee  sseerrvviiccee..  

  

BB..  LLaa  vvaalliiddiittéé  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn    

  

PPoouurr  qquu’’uunnee  ddééllééggaattiioonn  ssooiitt  vvaalliiddee,,  eellllee  ddooiitt  rrééppoonnddrree  aauuxx  ccrriittèèrreess  ssuuiivvaannttss  ::  

--  LL’’eexxiisstteennccee  ddeess  ttââcchheess  àà  eexxééccuutteerr  ;;  

--  LLaa  pprreeuuvvee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ;;  

--  LL’’eexxiisstteennccee  ddee  ll’’aauuttoorriittéé,,  llaa  ccoommppéétteennccee  eett  ddeess  mmooyyeennss  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  

aaccccoommpplliirr  llaa  mmiissssiioonn..  

  

UUnnee  ddééllééggaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirr  ppeeuutt  êêttrree  vvaalliiddee,,  qquu’’eellllee  ssooiitt  vveerrbbaallee  oouu  

ééccrriittee  eett  eellllee  nn’’aa  ppaass  àà  ffaaiirree  aappppaarraaîîttrree  cceerrttaaiinneess  mmeennttiioonnss  oobblliiggaattooiirreess..  LLaa  

ddééllééggaattiioonn  ppeeuutt  ddoonncc  ssee  ddéédduuiirree  ddeess  ddiirreess,,  dduu  ccoommppoorrtteemmeenntt  dduu  ddééllééggaattaaiirree,,  llaa  

ddééllééggaattiioonn  vvaalliiddee  ppeeuutt  êêttrree  vveerrbbaallee  oouu  ééccrriittee,,  ssaacchhaanntt  qquuee  ll’’ééccrriitt  ffaacciilliittee  llaa  

pprreeuuvvee..  
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1.5.8. Les effets de la délégation  
  

  AA  ll’’ééggaarrdd  dduu  ddéélléégguuaanntt  ((rreessppoonnssaabbllee  hhiiéérraarrcchhiiqquuee  qquuii  aaccccoorrddee  llaa  

ddééllééggaattiioonn  àà  uunn  ccoollllaabboorraatteeuurr..  

LLaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirr  ooppèèrree  uunn  ttrraannssffeerrtt  ddee  ppoouuvvooiirrss  dduu  

ddéélléégguuaanntt  vveerrss  llee  ddééllééggaattaaiirree  eett  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  llee  ttrraannssffeerrtt  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittééss..  

  

LLee  ddéélléégguuaanntt  nnee  ppeeuutt  cceeppeennddaanntt  êêttrree  eexxoonnéérréé  ddee  ssaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  

qquu’’eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  mmaannqquueemmeennttss  aauuxx  oobblliiggaattiioonnss  aafffféérreenntteess  aauu  ddoommaaiinnee  

ddéélléégguuéé..  

  

AAyyaanntt  ttrraannssfféérréé  lleess  ppoouuvvooiirrss,,  llee  ddéélléégguuaanntt    ddooiitt  aaccccoorrddeerr  ddee  

ll’’aauuttoorriittéé  eett  ddeess  mmooyyeennss  nnéécceessssaaiirreess  aauu  ddééllééggaattaaiirree  ppoouurr  eexxééccuutteerr  sseess  ttââcchheess  oouu  

aaccccoommpplliirr  ssaa  mmiissssiioonn,,  aauu  ccaass  ccoonnttrraaiirree,,  llee  ddéélléégguuaanntt  aassssuummee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  

qquuaanntt  aauuxx  rrééssuullttaattss  aatttteenndduuss  dduu  ddééllééggaattaaiirree..  

  

  AA  ll’’ééggaarrdd  dduu  ddééllééggaattaaiirree  ((ccoollllaabboorraatteeuurr  qquuii  oobbttiieenntt  llaa  ddééllééggaattiioonn))  

  

LLee  ddééllééggaattaaiirree  ddeevviieenntt  rreessppoonnssaabbllee  dduu  rreessppeecctt  ddeess  pprreessccrriippttiioonnss  ddaannss  

lleess  ddoommaaiinneess  ddéélléégguuééss..  EEnn  ccaass  ddee  nnoonn  rreessppeecctt  ddee  cceess  pprreessccrriippttiioonnss,,  ssaa  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  ppoouurrrraa  êêttrree  eennggaaggééee  eenn  lliieeuu  eett  ppllaaccee  dduu  ddéélléégguuaanntt..    

  

CC’’eesstt  aauu  nniivveeaauu  ddee  ccoommppéétteennccee  qquuee  llee  ddééllééggaattaaiirree  ppeeuutt  aassssuummeerr  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  rrééssuullttaattss  aatttteenndduuss  ddee  lluuii,,  ssii  eett  sseeuulleemmeenntt  ssii  ttoouuttee  

ll’’aauuttoorriittéé  eett  lleess  mmooyyeennss  nnéécceessssaaiirreess  lluuii  aavvaaiieenntt  ééttéé  aaccccoorrddééss  ;;  mmaaiiss  ppaarr  

iinnccoommppéétteennccee,,  iill  nn’’aarrrriivvee  ppaass  àà  rrééaalliisseerr  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee..  

  

1.5.9. Les avantages à la délégation  
  

LLaa  ddééllééggaattiioonn  ccoommppoorrttee  pplluussiieeuurrss  aavvaannttaaggeess,,  nnoottaammmmeenntt  ::  

--  EEllllee  lliibbèèrree  dduu  tteemmppss  ppoouurr  llee  ddéélléégguuaanntt  ;;  

--  EEllllee  ooffffrree  ddeess  ooccccaassiioonnss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ;;  

--  EEllllee  ffaavvoorriissee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’uunn  ddiiaalloogguuee  eett  dd’’uunn  cclliimmaatt  ddee  ccoonnffiiaannccee  ;;  

--  EEllllee  aamméélliioorree  llee  ddeeggrréé  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  dd’’iimmpplliiccaattiioonn  eett  ddee  ccoommpprrééhheennssiioonn  

ddeess  ccoollllaabboorraatteeuurrss  ddaannss  llee  ttrraavvaaiill  ;;  
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--  EEllllee  aamméélliioorree  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  lleess  

ccoollllaabboorraatteeuurrss  qquuii  lleess  pprreennnneenntt  ssoonntt  mmiieeuuxx  iinnffoorrmmééss  eett  pplluuss  pprroocchheess  ddeess  

rrééaalliittééss  ccoonncceerrnnééeess  ;;  

--  CCoommmmee  llee  pplluuss  ggrraanndd  pprriinncciippaall  aavvaannttaaggee  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn,,  

nnoouuss  ppoouuvvoonnss  ppaarr  eexxeemmppllee  rreelleevveerr  llee  ffaaiitt  qquuee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirr  

ddoonnnnee  llaa  ssoouupplleessssee  àà  llaa  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn  ddaannss  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn,,  eennttrreepprriissee,,  

ttoouutt  cceellaa,,  ddaannss  ddeess  lliimmiitteess  qquuii  rreesstteenntt  ffiixxeerr  ppaarr  llee  ddéélléégguuaanntt..  

  

EEnn  eeffffeett,,  ccoommmmee  cchheeff  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  llééggaall,,  nnee  ppeeuutt  ppaass  ttoouujjoouurrss  

êêttrree  pprréésseenntt  ppaarrttoouutt  àà  llaa  ffooiiss,,  llaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirr  lluuii  ppeerrmmeett  ddee  ssee  ssoouullaaggeerr  

dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss  eett  ddee  ccoonnssaaccrreerr  pplleeiinneemmeenntt  àà  dd’’aauuttrreess  ttââcchheess  qquuii  ssuurr  

llee  mmoommeenntt  ppeeuuvveenntt  êêttrree  pplluuss  uurrggeenntteess  oouu  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess..  

LLee  ddéélléégguuaanntt  nnee  pprreenndd  ddoonncc  ppaass  ddeess  rriissqquueess  llééggaauuxx  àà  ddéélléégguueerr  lleess  ppoouuvvooiirrss  eenn  

ssoonn  aabbsseennccee..  

  

1.5.10. Les obstacles à la délégation  
  

LLeess  aavvaannttaaggeess  cciittééss  ccii--hhaauutt  rreennccoonnttrreenntt  uunnee  ttoouuttee  aauuttrree  rrééaalliittéé  ssuurr  

ll’’aapppplliiccaattiioonn..  CCaarr  iill  eexxiissttee  uunnee  mmuullttiittuuddee  dd’’eexxeemmppllee  ddee  ppeeuu  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  

ddééllééggaattiioonn  ddaannss  bbeeaauuccoouupp  dd’’oorrggaanniissaattiioonnss..  

PPaarrmmii  cceess  oobbssttaacclleess,,  nnoouuss  cciittoonnss  ::  

--  LL’’aassssuurraannccee  qquuee  llee  cchheeff  ppeeuutt  aavvooiirr  ddee  mmiieeuuxx  ccoonnnnaaîîttrree  llaa  ttââcchhee  qquuee  sseess  

ssuubboorrddoonnnnééeess  ;;  

--  TTrroopp  dd’’iinnttéérrêêtt  aaccccoorrddéé  ppaarr  llee  cchheeff  àà  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  pplluuttôôtt  qquu’’aauuxx  

oobbjjeeccttiiffss  àà  aatttteeiinnddrree,,  

--  LLee  mmaannqquuee  ddee  ccoonnffiiaannccee  eennvveerrss  lleess  ssuubboorrddoonnnnééss,,  

--  LLaa  ppeeuurr  ddee  ssee  rreennddrree  iinnuuttiillee  eenn  ddéélléégguuaanntt,,  

--  LLaa  ppeeuurr  ddee  vvooiirr  llee  ssuubboorrddoonnnnéé  mmiieeuuxx  eexxééccuutteerr  llaa  ttââcchhee  qquuii  lluuii  eesstt  ccoonnffiiééee  

eett  ddee  ccoonnnnaaîîttrree  vviittee  llaa  pprroommoottiioonn  aauu  rriissqquuee  ddee  ssee  ffaaiirree  rreemmppllaacceerr..  
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1.5.11. Que faut-il déléguer ou ne pas déléguer ? 
  

PPoouurr  bbiieenn  aabboorrddeerr  ccee  ppooiinntt,,  MMaarrcc  TTHHIIEEBBAAUUDD  ((22000022  ::  88))  ppaarrllee  ddee  

pplluussiieeuurrss  aassppeeccttss  qquu’’iill  ffaauutt  ccoonnssiiddéérreerr  ::  

  EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  ddéélléégguuaanntt..  

LLeess  éélléémmeennttss  ssuuiivvaannttss  ssoonntt  àà  tteenniirr  eenn  ccoommppttee  ::  

--  LLee  tteemmppss  ::  llee  ddéélléégguuaanntt  ddooiitt  ddiissppoosseerr  dduu  tteemmppss  ppoouurr  eexxpplliiqquueerr,,  ééllaabboorreerr  eett  

ccoonnttrrôôlleerr  llaa  ddééllééggaattiioonn  ;;  

--  LLaa  ccoommppéétteennccee  ::  oonn  nnee  ddééllèègguuee  ppaass  llee  ttrraavvaaiill  qquuee  ll’’oonn  nnee  mmaaîîttrriissee  ppaass  ssooii--

mmêêmmee,,  ccaarr  lleess  rrééssuullttaattss  eenn  ddééppeennddeenntt  ;;  

--  LL’’iinnttéérrêêtt  ::  llee  ddéélléégguuaanntt  nnee  ppeeuutt  ppaass  ddéélléégguueerr  ddeess  ttââcchheess  qquuii  sseemmbblleenntt  

eennnnuuyyeeuuxx  oouu  qquuee  ppeerrssoonnnnee  nnee  vveeuutt  ffaaiirree  ;;  

--  LLaa  ccoonnffiiaannccee  ::  llee  ddéélléégguuaanntt  ddooiitt  aavvooiirr  ccoonnffiiaannccee  ddaannss  lleess  cchhaanncceess  ddee  

ssuuccccèèss  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  rriissqquueess  eennccoouurruuss,,  ddaannss  llee  ccaass  ccoonnttrraaiirree,,  iill  sseerraa  eenn  

eeffffeett  ttrroopp  eenncclliinn  àà  ll’’iinntteerrvveenniirr  eenn  ccoouurrss  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  eett  ccoonnttrrôôlleerr  àà  

mmaauuvvaaiiss  eesscciieenntt..  

  

  EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  ddééllééggaattaaiirree  

  

IIll  ss’’aaggiitt  dd’’aajjuusstteerr  ccee  qquu’’oonn  ddééllèègguuee  aauuxx  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  dduu  

ddééllééggaattaaiirree,,  nnoottaammmmeenntt  ::  

--  SSoonn  nniivveeaauu  ddee  ccoommppéétteennccee  ;;  

--  SSoonn  ddeeggrréé  ddee  mmoottiivvaattiioonn  

--  DDeess  ppoossssiibbiilliittééss  ooffffeerrtteess  ppaarr  llaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  ffaavvoorriisseerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

dduu  ddééllééggaattaaiirree  ;;  

--  DDuu  nniivveeaauu  ddee  ssééccuurriittéé  dduu  ddééllééggaattaaiirree..  

  

  EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  nnaattuurree  ggéénnéérraallee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn    

--  OOnn  ddéélléégguueerraa  eenn  pprreemmiieerr  lliieeuu  llaa  ggeessttiioonn  ccoouurraannttee..  

--  OOnn  ddéélléégguueerraa  eenn  ggéénnéérraall  mmooiinnss  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  nnoouuvveeaauu  eett  

oonn  ssee  lliimmiitteerraa  ddaannss  ccee  ccaass  eenn  pprriinncciippee  àà  ddéélléégguueerr  sseeuulleemmeenntt  llee  ppoouuvvooiirr  

dd’’ééttuuddee..  
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--  LLeess  aaccttiivviittééss  iimmppoorrttaanntteess  eett  uurrggeenntteess  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  êêttrree  ddéélléégguuééeess  mmaaiiss  

ssoonntt  àà  ccoonnssiiddéérreerr  ccoommmmee  ddeess  pprriioorriittééss  àà  aassssuurreerr  ssooii--mmêêmmee..  

  

PPoouurr  GGéérraarrdd  EETTHHIIEERR,,  cciittéé  ppaarr  KKIIDDIINNDDAA,,  llaa  rrééuussssiittee  ddee  llaa  

ddééllééggaattiioonn  ddééppeenndd  ddee  cceerrttaaiinneess  ccoonnssiiddéérraattiioonnss  eett  eenn  pprraattiiqquuee,,  iill  ffaauutt  ::  

--  DDéélléégguueerr  lleess  ttââcchheess  rroouuttiinniièèrreess  eenn  pprreemmiieerr  lliieeuu  ;;  

--  DDéélléégguueerr  lleess  ttââcchheess  qquuee  dd’’aauuttrreess  ppeeuuvveenntt  ffaaiirree  mmiieeuuxx  qquuee  ssooii;;  

--  DDéélléégguueerr  àà  cceeuuxx  qquuii  oonntt  llee  tteemmppss  lliibbrree  ;;  

--  DDéélléégguueerr  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  ccoommppéétteenntteess  ;;  

--  NNee  ppaass  ddéélléégguueerr  àà  uunnee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  nnee  rreellèèvvee  ppaass  ddee  ssoonn  aauuttoorriittéé  ;;  

--  NNee  ppaass  ddéélléégguueerr  ssii  oonn  aa  ppaass  uunnee  iiddééee  ccllaaiirree  ddeess  rrééssuullttaattss  aatttteenndduuss  ;;  

--  NNee  ppaass  ddéélléégguueerr  ssii  oonn  nn’’aa  ppaass  lleess  mmooyyeennss  ddee  ccoonnttrrôôlleerr  lleess  rrééssuullttaattss  ;;  

--  NNee  ppaass  ddéélléégguueerr  ssii  lleess  rriissqquueess  dd’’eerrrreeuurrss  eesstt  ttrroopp  ggrraanndd  ;;  

--  NNee  ppaass  ddéélléégguueerr  aavvaanntt  dd’’êêttrree  cceerrttaaiinn  dduu  ddeeggrréé  dd’’aauuttoorriittéé  qquu’’oonn  ppoossssèèddee  ;;  

--  NNee  ppaass  ddéélléégguueerr  ssii  lleess  ssuubboorrddoonnnnééss  nnee  ss’’iiddeennttiiffiieenntt  ppaass  àà  llaa  mmiissssiioonn  ddee  

ll’’iinnssttiittuuttiioonn  ;;  

--  NNee  ppaass  ddéélléégguueerr  ssii  lleess  ssuubboorrddoonnnnééss  ssoonntt  ttrroopp  ddééppeennddaannttss,,  ttrroopp  iinnssééccuurriittééss  

oouu  eennccoorree  ss’’iillss  ssoonntt  ssuubbmmeerrggééss  ddee  ttrraavvaaiill....  

  

  EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  ddeeggrréé  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  

  

LLee  pprriinncciippee  ggéénnéérraall  ccoonnssiissttee  àà  ddéélléégguueerr  llee  mmaaxxiimmuumm  ddee  ccee  qquuii  eesstt  

ppoossssiibbllee  aauu  pplluuss  bbaass  àà  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee..  AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  llàà  ooùù  llee  ttrraavvaaiill  ppeeuutt  êêttrree  

rrééaalliisséé  ddee  mmaanniièèrree  ccoommppéétteennttee,,  llee  pplluuss  pprrèèss  dduu  lliieeuu  ooùù  lleess  pprroobbllèèmmeess  ssee  ppaasssseenntt  

eett  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess,,  eett//ooùù  lleess  ppeerrssoonnnneess  ssoonntt  ssoolllliicciittééeess  àà  aaggiirr  eett  

ddéécciiddeerr,,  ddoonncc  mmoottiivvééeess  dd’’aassssuurreerr  lleess  rreessppoonnssaabbiilliittééss..  

  

AAiinnssii,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ggaaggnnee  eenn  eeffffiiccaacciittéé  ddee  ppeerrffoorrmmaanncceess  àà  mmooiinnddrree  ccooûûtt..  

  

1.5.12. Procédure pour déléguer le pouvoir  
  

PPoouurr  PPiieerrrree  MMOORRIINN  ((11998855  ::  66)),,  iill  eesstt  àà  ccoonnssiiddéérreerr  qquuee  ««  ddéélléégguueerr  »»  

nnee  ppeeuutt  ppaass  ssee  rréédduuiirree  àà  uunnee  pprrooccéédduurree  tteecchhnnooccrraattiiqquuee  oouu  bbuurreeaauuccrraattiiqquuee..  
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IIll  nnee  ssuuffffiitt  ppaass  ddee  ccoonnvveenniirr  aavveecc  llee  ssuubboorrddoonnnnéé  ddee  cceeuuxx  ddoonntt  iill  vvaa  

ddééssoorrmmaaiiss  ss’’ooccccuuppeerr,,  mmêêmmee  eenn  lluuii  ffoouurrnniissssaanntt  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  tteecchhnniiqquueess  eett  

pprraattiiqquueess  ssoouuhhaaiittaabblleess..  

  

EEtt  eenn  ggéénnéérraall,,  llee  ddéélléégguuaanntt  vveeiilllleerraa  àà  ssee  rréésseerrvveerr  uunn  tteemmppss  aaddééqquuaatt  

ppoouurr  pprrooccééddeerr  àà  llaa  ddééllééggaattiioonn  eett  ss’’eennttrreetteenniirr  aavveecc  llee  pprréétteennddaanntt  ddééllééggaattaaiirree  ssuurr  

lleess  ppooiinnttss  ssuuiivvaannttss  ::  

--  LLee  bbuutt  ggéénnéérraall  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  eett  sseess  lliieennss  aavveecc  llee  ccoonntteexxttee  

oorrggaanniissaattiioonnnneell  gglloobbaall  ;;  

--  LLaa  nnaattuurree  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ffaaiittee,,  sseess  ccoonnttrraaiinntteess,,  ssaa  dduurrééee  ;;  

--  LLaa  rraaiissoonn  dduu  cchhooiixx  ffaaiitt  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ddééllééggaattaaiirree  ;;  

--  LLeess  oobbjjeeccttiiffss  eett  rrééssuullttaattss  aatttteenndduuss  ;;  

--  LLeess  aavvaannttaaggeess  eett  rrééttrriibbuuttiioonnss  pprrooppoossééss  eenn  ccoonnttrree  ppaarrttiiee  ;;  

--  LLaa  mmaarrggee  dd’’aauuttoonnoommiiee  eett  llee  ppoouuvvooiirr  ccoonnfféérrééss  ;;  

--  LLeess  mmooyyeennss  mmiiss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  eett  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  ;;  

--  LL’’aaiiddee  eett  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ccoommpplléémmeennttaaiirree  éévveennttuueellllee  qquu’’iill  ppoouurrrraa  rreecceevvooiirr  ;;  

--  LLeess  oobbssttaacclleess  pplluuss  oouu  mmooiinnss  pprréévviissiibblleess  eett  lleess  rriissqquueess  eennccoouurruuss  ;;  

--  LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  eenn  rreettoouurrss  aatttteenndduueess  ((ffeeeedd  bbaacckk))  ;;  

--  LLeess  mmooddaalliittééss  ddee  ccoonnttrrôôllee  eett  ddee  bbiillaann  pprréévvuuss  ;;  

--  LLeess  ppeerrssoonnnneess  iinnffoorrmmééeess  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ffaaiittee..  

  

1.5.13. Les responsabilités pénales de la délégation  
  

BBiieenn  qquuee  lleess  ccooddeess  LLaarrcciieerrss  ccoonnggoollaaiiss  eenn  ddrrooiitt  ppéénnaall,,  ddrrooiitt  

aaddmmiinniissttrraattiiff,,  ddrrooiitt  dduu  ttrraavvaaiill  eett  ddrrooiitt  cciivviill  nnee  pprréévvooiieenntt  aauuccuunnee  ddiissppoossiittiioonn  eenn  

mmaattiièèrree  ddee  ddééllééggaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirrss,,  nnoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  rreettiirrééss  àà  llaa  llééggiissllaattiioonn  

ffrraannççaaiissee  ppoouurr  ééllaabboorreerr  llee  pprréésseenntt  ppooiinntt..  

  

  RReessppoonnssaabbiilliittéé  ppéénnaallee  dduu  ddééllééggaanntt  

  

DDeeuuxx  hhyyppootthhèèsseess  éémmiisseess  ppoouurr  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  dduu  ddééllééggaanntt  ::  
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--  LLee  ddééllééggaanntt  aa  ccoommmmiiss  ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt  lleess  iinnffrraaccttiioonnss  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ssoonn  

aaccttiivviittéé  ;;  

--  LLee  ddééllééggaattaaiirree  aa  ccoommmmiiss  ll’’iinnffrraaccttiioonn  iinntteennttiioonnnneelllleemmeenntt  pplluuttôôtt  ffaauuttee  ddee  

ppoouuvvooiirrss  lluuii  ccoonnffiiééss..  

  

  RReessppoonnssaabbiilliittéé  ppéénnaallee  dduu  ddééllééggaattaaiirree  

  

--  LLee  ddééllééggaattaaiirree  aa  ccoommmmiiss  iinntteennttiioonnnneelllleemmeenntt  llaa  ffaauuttee  mmaallggrréé  lleess  ppoouuvvooiirrss  

lluuii  ccoonnffiiééss  ;;  

--  LLaa  ccoommpplliicciittéé  eennttrree  ddééllééggaanntt  ––  ddééllééggaattaaiirree..  

  

  RReessppoonnssaabbiilliittéé  ppéénnaallee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee  

  

DDeeuuxx  ccoonnddiittiioonnss  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  ccaauussee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  ::  

--  UUnn  oorrggaannee  oouu  rreepprréésseennttaanntt  ddee  cceettttee  ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee  ccoommmmeett  uunnee  ffaauuttee  ;;  

--  LLaa  ffaauuttee  eesstt  ccoommmmiissee  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn..  

  

1.5.14. Responsabilités civiles de la délégation des pouvoirs  
  

LLeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  cciivviilleess  dduu  ddééllééggaanntt  eett  dduu  ddééllééggaattaaiirree  ppèèsseenntt  

ttoouujjoouurrss  ssuurr  llaa  ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee,,  ppaarrccee  qquuee  cceess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  ssoonntt  ddeess  

ssaallaarriiééss  eett  aaggiisssseenntt  aauu  nnoomm  ddee  cceettttee  ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee  qquuii  lleeuurr  ccoonnffèèrree  lleess  

aattttrriibbuuttiioonnss  ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnss..    

  

QQuueell  qquuee  ssooiitt  llee  ddoommmmaaggee  àà  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  ccaauusséé  ppaarr  llee  

ddééllééggaanntt,,  llee  ddééllééggaattaaiirree  ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurr  ffoonnccttiioonn,,  cc’’eesstt  ll’’eennttrreepprriissee  qquuii  

rrééppaarree  ccee  ddoommmmaaggee..  RRaaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  lleess  eennttrreepprriisseess,,  iinnssttiittuuttiioonnss  ssoouussccrriivveenntt  

aauuxx  aassssuurraanncceess..  

  

  PPoouurr  llee  ddééllééggaattaaiirree    

  

LLee  ddééllééggaattaaiirree  sseerraa  mmiiss  eenn  ccaauussee  ppoouurr  mmaauuvvaaiiss  rrééssuullttaattss,,  ddaannss  lleess  ccaass  ssuuiivvaannttss  ::  

--  LL’’iinnccaappaacciittéé  dd’’eexxééccuutteerr  lleess  ttââcchheess  ;;  

--  LLaa  mmaauuvvaaiissee  uuttiilliissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  mmiisseess  àà  ssaa  ddiissppoossiittiioonn..  
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  PPoouurr  llee  ddééllééggaanntt    

  

SSaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  sseerraa  eennggaaggééee  ddaannss  lleess  ccaass  ccii--aapprrèèss  ::  

--  IImmmmiixxttiioonn  ddaannss  lleess  ddéécciissiioonnss  dduu  ddééllééggaattaaiirree  ;;  

--  LL’’iinnssuuffffiissaannccee  ddeess  mmooyyeennss  eett  ppoouuvvooiirrss  mmiiss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  dduu  

ddééllééggaattaaiirree  ;;  

--  LLaa  mmaauuvvaaiissee  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  ppoouuvvooiirrss  

ddéélléégguuééss..  

  

  CCoorreessppoonnssaabbiilliittéé  ddééllééggaanntt  eett  ddééllééggaattaaiirree    

  

LLaa  ccoorreessppoonnssaabbiilliittéé  ddééllééggaanntt  eett  ddééllééggaattaaiirree  sseerraa  eennggaaggééee  ddaannss  llee  ccaass  ddee  ::  

--  MMaauuvvaaiiss  cchhooiixx  dduu  ddééllééggaattaaiirree  ppaarr  llee  ddééllééggaanntt  ;;  

--  CCoommpplliicciittéé  eennttrree  ddééllééggaanntt  eett  llee  ddééllééggaattaaiirree  ;;  

--  LL’’aabbsseennccee  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  dduu  ddééllééggaattaaiirree..  

  

1.6. Décentralisation et délégation de pouvoir  

1.6.1. Notion  
  

LLaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  eesstt  uunn  pprriinncciippee  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  ddéélléégguueerr  ll’’aauuttoorriittéé  

aauuxx  eennttiittééss  ccoonnssttiittuuttiivveess  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  aaffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  àà  lleeuurrss  ccaaddrreess  

rreessppeeccttiiffss  ddee  pprreennddrree  ddeess  ddéécciissiioonnss  eett  ddee  rreennddrree  ccoommppttee  àà  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  ssuuiivvaanntt  

lleess  ddiirreeccttiivveess  pprréécciisseess  ééllaabboorrééeess  ppaarr  cceellllee--ccii..  

  

DDoonncc,,  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  ppoorrttee  ssuurr  lleess  ssttrruuccttuurreess  eett  nnoonn  ssuurr  lleess  

iinnddiivviidduuss..  

LLaa  ddééllééggaattiioonn  ddeess  ppoouuvvooiirrss  nn’’eesstt  ppaass  àà  ccoonnffoonnddrree  aavveecc  llee  ppaarrttaaggee  ddee  

ccoommppéétteenncceess,,  pplluuttôôtt  iill  ss’’aaggiitt  ddee  llaa  ddoottaattiioonn  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ddee  ppoouuvvooiirrss  dduu  cchheeff  àà  sseess  

ssuubboorrddoonnnnééss..  

  

DDoonncc,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  ddiirree  qquuee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirr  eesstt  uunnee  

ddééccoonncceennttrraattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirrss..  CCeellllee--ccii  ppeerrmmeett  àà  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  ddéélléégguueerr  uunnee  ppaarrttiiee  

dduu  ppoouuvvooiirr  ddeess  ddéécciissiioonnss  àà  uunnee  aauuttoorriittéé  ssuubbaalltteerrnnee..  
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CCeettttee  ddééccoonncceennttrraattiioonn  nn’’eennllèèvvee  ppaass  llaa  ccoommppéétteennccee  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  

ddééllééggaannttee..  EEllllee  ppeerrmmeett  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  àà  ll’’aauuttoorriittéé  ddééllééggaannttee  ddee  ddééggaaggeerr  ddee  

cceerrttaaiinneess  ttââcchheess  dd’’iimmppoorrttaannccee  mmiinneeuurree..  LLaa  ddééccoonncceennttrraattiioonn    ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddee  

ll’’oorrggaanniissaattiioonn  vveerrttiiccaallee,,  eett  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  ll’’aauuttoorriittéé  ddééccoonncceennttrrééee  ddééppeenndd  

ddiirreecctteemmeenntt  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  cceennttrraallee..  

  

LLaa  ddiifffféérreennccee  nneettttee  eennttrree  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  eett  ddééllééggaattiioonn  vvaa  ddaannss  llee  

sseennss  qquuee  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  lleess  ddeeuuxx  ssoonntt  ddeess  pprriinncciippeess  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  lliiééss  àà  llaa  

ssttrraattééggiiee  ddee  ddiifffféérreenncciiaattiioonn,,  mmaaiiss  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  nnee  ccoonncceerrnnee  qquuee  lleess  

ssttrruuccttuurreess,,  ttaannddiiss  qquuee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ccoonncceerrnnee  lleess  iinnddiivviidduuss..  

  

EEnn  ffaaiitt,,  nnoouuss  ddiissoonnss  qquuee  llee  ssttyyllee  ««  ddééllééggaattiiff  »»  ccoorrrreessppoonndd  àà  uunn  

mmaannaaggeemmeenntt  pplluuttôôtt  oorrggaanniissaatteeuurr,,  ccoooorrddiinnaatteeuurr..  LLee  mmaannaaggeerr  ddééllééggaattiiff  llaaiissssee  sseess  

ccoollllaabboorraatteeuurrss  ss’’oorrggaanniisseerr  àà  llaa  ffooiiss  ppoouurr  ss’’eenntteennddrree  eennttrree  eeuuxx  eett  ddéévveellooppppeerr  ddee  llaa  

ccoollllaabboorraattiioonn..  MMaaiiss  aauussssii  ppoouurr  ssee  ffiixxeerr  eett  aatttteeiinnddrree  lleess  mmeeiilllleeuurrss  rrééssuullttaattss  ppaarr  

eeuuxx--mmêêmmeess..  CC’’eesstt  uunnee  ssoorrttee  ddee  ««  mmaannaaggeerr  ––  ccooaacchh  »»,,  ppeeuu  iinntteerrvveennttiioonnnniissttee  ssuurr  llee  

ffoonndd,,  eett  qquuii  ééttaabblliitt  sseeuulleemmeenntt  lleess  rrèègglleess  dduu  jjeeuu,,  ppllaanniiffiiee  eett  oorrggaanniissee  lleess  aaccttiivviittééss  

ddee  mmaanniièèrree  gglloobbaallee..    

  

  

--    
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Chapitre deuxième 
APPROCHE METHODOLOGIQUE 

  

DDaannss  ccee  cchhaappiittrree,,  nnoouuss  aalllloonnss  ddééccrriirree  llaa  ddéémmaarrcchhee  ssuuiivviiee  lloorrss  ddee  

nnoottrree  eennqquuêêttee..  IIll  sseerraa  aalloorrss  qquueessttiioonn  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  llee  cchhaammpp  dd’’ééttuuddee,,  ddee  ssppéécciiffiieerr  

llaa  ppooppuullaattiioonn,,  ddee  pprréécciisseerr  ll’’éécchhaannttiilllloonn  dd’’ééttuuddee  eett  sseess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess,,  ddee  

pprréésseenntteerr  llaa  mméétthhooddee  aaddooppttééee  eett  lleess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ccoolllleeccttee,,  ddee  ddééppoouuiilllleemmeenntt  eett  

ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ddoonnnnééeess  aaiinnssii  qquuee  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  qquuii  oonntt  éémmaaiillllééeess  llee  pprroocceessssuuss  

ddee  cceettttee  œœuuvvrree  hhuummaaiinnee..  

2.1. Présentation de la sous-province éducationnelle de Lemba 

  

CCee  ppooiinntt  pprréésseennttee  llaa  ssoouuss--pprroovviinnccee  éédduuccaattiioonnnneellllee  ddee  LLeemmbbaa  àà  

ttrraavveerrss  lleess  ccoonnssiiddéérraattiioonnss  ggééooggrraapphhiiqquueess,,  hhiissttoorriiqquueess  ssaannss  oouubblliieerr  lleess  aaccttiivviittééss  

aaddmmiinniissttrraattiivveess  eett  llaa  ssttrruuccttuurree..  

  

2.1.1. Considération géographique 

  

LLaa  ssoouuss--pprroovviinnccee  éédduuccaattiioonnnneellllee  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriimmaaiirree,,  

sseeccoonnddaaiirree  eett  pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  LLeemmbbaa  eesstt  ssiittuuééee  aauu  cceennttrree  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  

LLeemmbbaa,,  pplluuss  pprréécciisséémmeenntt  aauu  ccaammpp  mmiilliittaaiirree  ddeess  ooffffiicciieerrss  àà  SSaalloonnggoo..  

EEllllee  eesstt  bboorrnnééee  ::  

--  AA  ll’’EEsstt  ppaarr  llaa  ssoouuss--ddiivviissiioonn  ddee  MMaatteettee  ;;  

--  AA  ll’’OOuueesstt  ppaarr  llaa  ssoouuss--ddiivviissiioonn  ddee  SSeelleemmbbaaoo  ;;  

--  AAuu  NNoorrdd  ppaarr  llaa  ssoouuss--ddiivviissiioonn  ddee  MMoonntt--NNggaaffuullaa  ;;  

--  AAuu  SSuudd  ppaarr  llaa  ssoouuss--ddiivviissiioonn  ddee  LLiimmeettee..  

  

SSoonn  rraayyoonn  dd’’aaccttiioonn  ss’’éétteenndd  ssuurr  ddeeuuxx  ccoommmmuunneess  ::  cceellllee  ddee  LLeemmbbaa  eett  

cceellllee  ddee  NNggaabbaa..  
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2.1.2. Bref aperçu historique  

  

VVeerrss  lleess  aannnnééeess  11999900,,  ppaarr  ll’’aarrrrêêttéé  mmiinniissttéérriieell  nn°°CCAABBMM//00110099//22000044  

dduu  0044  jjuuiilllleett  22000044  qquuee  ffuutt  ccrrééééee  llaa  ssoouuss--pprroovviinnccee  éédduuccaattiioonnnneellllee  dduu  MMoonntt--AAmmbbaa  

qquuii  rreeggrroouuppaaiitt  lleess  ccoommmmuunneess  ccii--aapprrèèss  ::  

--  MMaatteettee  

--  LLeemmbbaa  

--  LLiimmeettee  

--  NNggaabbaa    

  

  PPaarr  llaa  sscciissssiioonn  eenn  22000044  ppaarr  ll’’aarrrrêêttéé  mmiinniissttéérriieell  nn°°CCAABBMM//OOII0099//  dduu  0044  

jjuuiilllleett  22000044  ffuutt  ccrrééééee  llaa  ssoouuss--pprroovviinnccee  éédduuccaattiioonnnneellllee  ddee  LLeemmbbaa  eett  ffuutt  

iimmppllaannttééee  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  BBuummbbaa  MMooaassoo..  

  TToouujjoouurrss  ddaannss  cceettttee  sscciissssiioonn,,  llaa  ssoouuss--pprroovviinnccee  éédduuccaattiioonnnneellllee  ddee  LLeemmbbaa  

rreeggrroouuppee  lleess  ccoommmmuunneess  ssuuiivvaanntteess  ::  LLeemmbbaa  eett  NNggaabbaa  aavveecc  ccoommmmee  

DDiirreeccttiioonn  pprroovviinncciiaallee  KKiinn--CCeennttrree..  

  AAvveecc  llee  mmêêmmee  aarrrrêêttéé  nn°°OOII0099,,  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  ll’’EEPPSSPP  ccrrééaa  ddaannss  llaa  vviillllee  

pprroovviinnccee  ddee  KKiinnsshhaassaa  eenn  ttrrooiiss  ddiivviissiioonnss  pprroovviinncciiaalleess,,  àà  ssaavvooiirr  ::  

--  SSoouuss--ddiivviissiioonn  ddee  KKaallaammuu  

--  SSoouuss--ddiivviissiioonn  ddee  KKaassaa--VVuubbuu  

--  SSoouuss--ddiivviissiioonn  ddee  KKiinnsshhaassaa  

--  SSoouuss--ddiivviissiioonn  ddee  LLeemmbbaa  

  DDeeppuuiiss  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  llaa  ssoouuss--pprroovviinnccee  ddee  LLeemmbbaa,,  eellllee  ffuutt  ddiirriiggééee  ppaarr  ddeess  

ppeerrssoonnnnaalliittééss  ccii--aapprrèèss  ::  

11..  MMoonnssiieeuurr  OOKKEENNDDEE  NNDDJJAATTEE  ddee  11999911  àà  11999933  

22..  MMoonnssiieeuurr  CCHHIIMMBBIIMMAA  KKOOTTAAKKOOLLII  ddee  11999933  ppeennddaanntt  33  mmooiiss  

33..  MMoonnssiieeuurr  NNGGOOYY  MMFFUUMMWWAAMMBBOO  ddee  11999933  àà  11999999  

44..  MMoonnssiieeuurr  AALLUUKKUU  KKAANNDDAACCAA  ddee  22000011  àà  22000033  

55..  MMaaddaammee  MMIIRRAA  NNSSIIMMBBII  ddee  22000033  àà  22001188  
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  LLaa  ssoouuss--pprroovviinnccee  éédduuccaattiioonnnneellllee  ddee  LLeemmbbaa  ccoommppttee  448866  ééccoolleess  ddoonntt  112200  

ééccoolleess  mmaatteerrnneelllleess,,  220077  ééccoolleess  pprriimmaaiirreess  eett  115599  ééccoolleess  sseeccoonnddaaiirreess,,  ttoouuss  

rréésseeaauuxx  ccoonnffoonndduuss  aavveecc  333300  ccllaasssseess  eett  1177..009988  ééllèèvveess,,  ddoonntt  88557766  ffiilllleess..  

  

EEnn  oouuttrree,,  eellllee  ffoonnccttiioonnnnee  aavveecc  2222..779911  eennsseeiiggnnaannttss  ddoonntt  447777  ffeemmmmeess  

eett  11..338888  ppeerrssoonnnneellss  aaddmmiinniissttrraattiiffss  ddoonntt  228866  ffeemmmmeess  eett  11..009911  ppeerrssoonnnneellss  oouuvvrriieerrss  

ddoonntt  223377  ffeemmmmeess..  

  

2.1.3. Organisation administrative  

  

LLaa  mmiissssiioonn  ddee  llaa  ssoouuss--pprroovviinnccee  éédduuccaattiioonnnneellllee  ddee  LLeemmbbaa  ééttaanntt  ddee  

ccoooorrddoonnnneerr  eett  ccoonnttrrôôlleerr  ttoouutteess  lleess  aaccttiivviittééss  ssccoollaaiirreess,,  iill  yy  eenn  aa  ppllaaccéé  uunnee  ssttrruuccttuurree  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  qquuii  ffoonnccttiioonnnnee  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ssuuiivvaannttee  ::  

--  LLeess  ccoouurrrriieerrss  eennttrraanntt  ssoonntt  ddééppoossééss  àà  llaa  rréécceeppttiioonn  qquuii  lleess  eennrreeggiissttrree,,  lleess  

ttrraannssmmeettss  aauu  sseeccrrééttaarriiaatt  qquuii  lleess  aacchheemmiinnee  cchheezz  llee  cchheeff  ddee  llaa  ssoouuss--ddiivviissiioonn  

ppoouurr  ééttuuddeess  eett  aannnnoottaattiioonn  eett  aapprrèèss,,  iillss  rreessssoorrtteenntt  ppaarr  llaa  mmêêmmee  vvooiiee  ppoouurr  lleess  

ddiifffféérreenntteess  cceelllluulleess  cchhaarrggééeess  ddee  lleess  ttrraaiitteerr  ttoouutt  aauu  pplluuss  ttaarrdd  ddaannss  lleess  4488  

hheeuurreess  qquuii  ssuuiivveenntt  llee  ddééppôôtt,,  aapprrèèss  ttrraaiitteemmeenntt,,  lleess  ccoouurrrriieerrss  rreettoouurrnneenntt  

eennssuuiittee  aauu  cchheeff  ddee  llaa  ssoouuss--ddiivviissiioonn  ppaarr  llee  mmêêmmee  ccaannaall  ppoouurr  ll’’oobbtteennttiioonn  ddee  

vviissaa  aavvaanntt  llaa  ddaaccttyyllooggrraapphhiiee  eett  llaa  ssiiggnnaattuurree..  

  

2.1.4. Structure   

  

LLaa  ssoouuss--pprroovviinnccee  éédduuccaattiioonnnneellllee  ddee  LLeemmbbaa  ccoommpprreenndd  ddaannss  ssoonn  sseeiinn  

lleess  sseerrvviicceess  ccii--aapprrèèss  ddiirriiggéé  ppaarr  uunn  cchheeff  ddee  cceelllluullee..  

11..  BBuurreeaauu  dduu  ssoouuss--pprroovveedd        88000088..0000  

22..  SSeeccrrééttaarriiaatt            88000088..0011  

33..  SSeerrvviiccee  dduu  ppeerrssoonnnneell        88000088..1100  

44..  CCoommppttaabbiilliittéé          88000088..1111  
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55..  SSeerrvviiccee  ppééddaaggooggiiqquuee        88000088..2200  

66..  SSeerrvviiccee  ppllaanniiffiiccaattiioonn        88000088..3300  

77..  SSeerrvviiccee  dd’’OOSSPP          88000088..4400  

88..  SSeerrvviiccee  SSeerrnniiee          88000088..5500  

99..  SSeerrvviiccee  eennsseeiiggnneemmeenntt  ssppéécciiaall      88000088..6600  

1100..  SSeerrvviiccee  dd’’EEVVFF          88000088..7700  

1111..  SSeerrvviiccee  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  pprriivvéé      88000088..8800  

1122..  SSeerrvviiccee  ppeennssiioonnnnéé  rreennttee        88000088..9900  

1133..  SSeerrvviiccee  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurree        88000088..110000  

1144..  SSeerrvviiccee  ddee  llaa  ccuullttuurree  eett  ssppoorrttss      88000088..110011  

1155..  SSeerrvviiccee  eennsseeiiggnneemmeenntt  tteecchhnniiqquuee    88000088..110022  
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Organigramme  
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2.2. Population d’étude  

  

AAvvaanntt  ddee  ddééccrriirree  nnoottrree  ppooppuullaattiioonn  dd’’ééttuuddee,,  iill  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ddee  

ddoonnnneerr  qquueellqquueess  ddééffiinniittiioonnss  ddeess  ccoonncceeppttss..  

  

2.2.1. Définition  

  

IIll  eexxiissttee  ttoouuttee  uunnee  lliittaanniiee  ddeess  ddééffiinniittiioonnss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  eett  ccee  ddaannss  

ddiifffféérreennttss  ddoommaaiinneess  ddee  llaa  vviiee,,  nnoouuss  éénnuumméérroonnss  cceelllleess  qquuii  oonntt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  

rreetteennuu  nnoottrree  aatttteennttiioonn,,  mmaaiiss  aauussssii  eett  ssuurrttoouutt  cceelllleess  qquuii  ccaaddrreenntt  aavveecc  cceettttee  ééttuuddee..  

  

SSeelloonn  MMaannddoossii  MMaammppuuyyaa  ((11999911  ::4411)),,  llaa  ppooppuullaattiioonn  eesstt  ll’’eennsseemmbbllee  

dd’’éélléémmeennttss  ppaarrmmii  lleessqquueellss,,  oonn  aauurraaiitt  ppuu  cchhooiissiirr  ll’’éécchhaannttiilllloonn..  CC’’eesstt  ddoonncc  uunn  

eennsseemmbbllee  ddeess  êêttrreess,,  uunnee  ccoolllleeccttiioonn  dd’’oobbjjeettss  qquu’’oonn  ppeeuutt  oobbsseerrvveerr  ppoouurr  oobbtteenniirr  uunn  

rrééssuullttaatt  dd’’uunnee  eexxppéérriieennccee  ssuurr  lleess  ssuujjeettss  cchhooiissiiss..  

  

MMuulluummbbaattii  ((11998800))  ddééffiinniitt  llaa  ppooppuullaattiioonn  ccoommmmee  ééttaanntt  uunn  eennsseemmbbllee  

dd’’éélléémmeennttss  qquuii  ppoossssèèddee  lleess  ccaarraaccttèèrreess  qquuee  ll’’oonn  vveeuutt  oobbsseerrvveerr..  DDaannss  cceettttee  ooppttiiqquuee,,  

uunnee  ppooppuullaattiioonn  ddééssiiggnnee  uunn  eennsseemmbbllee  dd’’éélléémmeennttss  ppaarrttaaggeeaanntt  uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  

ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  qquuii  sseerrvveenntt  àà  lleess  rreeggrroouuppeerr..  

  

EEnn  ssttaattiissttiiqquuee,,  uunnee  ppooppuullaattiioonn  eesstt  uunn  eennsseemmbbllee  ffiinnii  dd’’oobbjjeettss  ((lleess  

iinnddiivviidduuss  oouu  uunniittééss  ssttaattiissttiiqquueess))  ssuurr  lleessqquueellss  uunnee  ééttuuddee  eesstt  ffaaiittee  eett  ddoonntt  lleess  

éélléémmeennttss  rrééppoonnddeenntt  àà  uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ccoommmmuunneess..  

  

2.2.2. Caractéristiques de la population  

2.2.2.1. Le contenu de la population  

  

EEllllee  nn’’eesstt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ssoonn  eexxtteennssiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee,,  mmaaiiss  aauussssii  ssaa  

ccoommppoossiittiioonn  iinntteerrnnee,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  lleess  ggrroouuppeess  eett  lleess  ssoouuss--ggrroouuppeess..  EEnn  ccee  qquuii  nnoouuss  

ccoonncceerrnnee,,  cceess  ssoouuss--ggrroouuppeess  ssoonntt  lleess  aaddmmiinniissttrraattiiffss,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  

aassssiiss  eett  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  ddéébboouutt..  
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2.3. Echantillon d’étude 

2.3.1. Définition  
  

DDeellaannddsshheerree  ((11997711  ::225511))  ddééffiinniitt  ll’’éécchhaannttiilllloonn  ccoommmmee  llee  ffaaiitt  ddee  

cchhooiissiirr  uunn  eennsseemmbbllee  dd’’iinnddiivviidduuss,,  ddee  cchhoosseess  oouu  dd’’éélléémmeennttss  ddoonntt  ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  

ppeerrmmeett  ddee  ttiirreerr  ddeess  ccoonncclluussiioonnss  aapppplliiccaabblleess  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn  eennttiièèrree  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  

ddee  llaaqquueellllee  llee  cchhooiixx  aa  ééttéé  ffaaiitt..  

  

DDeemmoouulliinn  eett  DDeellddiimmee  ((11999944  ::  2211))  ddééffiinniisssseenntt  ll’’éécchhaannttiilllloonn  ccoommmmee  

uunnee  ooppéérraattiioonn  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  pprréélleevveerr  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  dd’’éélléémmeennttss  ddaannss  

ll’’eennsseemmbbllee  qquu’’oonn  vveeuutt  oobbsseerrvveerr  oouu  ttrraaiitteerr..    

EEnn  ssee  rrééfféérraanntt  aauu  ddiiccttiioonnnnaaiirree  llee  PPeettiitt  RRoobbeerrtt  ((22000088)),,  ll’’éécchhaannttiilllloonn  eesstt  ddééffiinnii  

ccoommmmee  ééttaanntt  uunnee  ffrraaccttiioonn  dd’’uunnee  ppooppuullaattiioonn  ddeessttiinnééee  àà  ll’’ééttuuddee  ppaarr  ssoonnddaaggee..  

  

EEnn  ssttaattiissttiiqquuee,,  pprréélleevveerr  uunn  éécchhaannttiilllloonn  ccoonnssiissttee  àà  eexxttrraaiirree  uunn  oouu  

pplluussiieeuurrss  iinnddiivviidduuss  dd’’uunnee  ppooppuullaattiioonn  ddoonntt  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  oobbtteennuuss  ssuurr  uunn  

éécchhaannttiilllloonn  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  mmiieeuuxx  ccoonnnnaaîîttrree  llaa  ppooppuullaattiioonn..  DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ccee  

ttrraavvaaiill,,  ll’’éécchhaannttiilllloonn  ccoonnssttiittuuéé  àà  cceett  eeffffeett  eesstt  ddee  8888  ssuujjeettss..  IIll  aa  tteennuu  ccoommppttee  ddee  llaa  

ddiissppoonniibbiilliittéé  eett  ddee  llaa  ffaacciilliittéé  dd’’aaccccèèss  ddeess  ssuujjeettss..  DDoonncc,,  cceett  éécchhaannttiilllloonn  eesstt  

ooccccaassiioonnnneell..  

  

2.3.2. Caractéristiques de l’échantillon  
  

TTaabblleeaauu  11  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ssuujjeettss  sseelloonn  llee  sseexxee  

  

SSeexxee  FFrrééqquueennccee  %%  

MMaassccuulliinn    6666  7755  

FFéémmiinniinn  2222  2255  

TToottaall  8888  110000  

  

LLee  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssuuss  mmoonnttrree  qquuee  ssuurr  lleess  8888  ssuujjeettss  qquuii  ccoonnssttiittuueenntt  nnoottrree  

éécchhaannttiilllloonn,,  6666  ssuujjeettss,,  ssooiitt  7755%%  ssoonntt  ddee  sseexxee  mmaassccuulliinn..  CCeeppeennddaanntt  2222  ssuujjeettss,,  ssooiitt  
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2255%%  ssoonntt  ddee  sseexxee  fféémmiinniinn..  DDoonncc,,  llaa  mmaajjoorriittéé  ddee  nnooss  ssuujjeettss  ssoonntt  ddee  sseexxee  

mmaassccuulliinn..  

  

TTaabblleeaauu  22  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ssuujjeettss  sseelloonn  llee  nniivveeaauu  dd’’ééttuuddeess    

  

NNiivveeaauu  dd’’ééttuuddeess  FFrrééqquueennccee  %%  

DD44  22  22,,33  

DD66  1133  1144,,88  

GG33  3399  4444,,33  

LL22  3344  3388,,66  

TToottaall  8888  110000  

  

IIll  rreessssoorrtt  ddee  ccee  ttaabblleeaauu  qquuee  22  ssuujjeettss,,  ssooiitt  ddee  22,,33%%  ssoonntt  ddeess  DD44  ;;  1133  ssuujjeettss,,  ssooiitt  

1144,,88%%  ssoonntt  ddeess  ddiippllôômmééss  dd’’EEttaatt  ;;  3399  ssuujjeettss,,  ssooiitt  4444,,33%%  ssoonntt  ddeess  ggrraadduuééss  ;;  3344  

ssuujjeettss,,  ssooiitt  3388,,66%%  ssoonntt  ddeess  lliicceenncciiééss..  DDoonncc  llaa  mmaajjoorriittéé  ddee  nnooss  ssuujjeettss  ssoonntt  ppoorrtteeuurrss  

ddee  ddiippllôômmeess  ddee  ggrraadduuaatt..  

  

TTaabblleeaauu  33  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ssuujjeettss  sseelloonn  llee  ggrraaddee  oouu  llaa  ffoonnccttiioonn  

  

FFoonnccttiioonn    FFrrééqquueennccee  %%  

AAddmmiinniissttrraattiiff    2266  2299,,55  

EEnnsseeiiggnnaanntt    5588  6655,,99  

OOuuvvrriieerr    44  44,,55  

TToottaall  8888  110000  

  

LL’’aannaallyyssee  ddee  ccee  ttaabblleeaauu  rréévvèèllee  qquuee  2266  ssuujjeettss,,  ssooiitt  2299,,55%%  ssoonntt  ddeess  aaddmmiinniissttrraattiiffss..  

CCeeppeennddaanntt  5588  ssuujjeettss,,  ssooiitt  6655,,99%%  ssoonntt  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  eett  cc’’eesstt  llaa  ffrrééqquueennccee  llaa  

pplluuss  éélleevvééee..  EEnn  oouuttrree,,  44  ssuujjeettss  ssooiitt  44,,55%%  ssoonntt  ddeess  oouuvvrriieerrss..  
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TTaabblleeaauu  44  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ssuujjeettss  sseelloonn  ll’’aanncciieennnneettéé    

  

AAnncciieennnneettéé    FFrrééqquueennccee  %%  

00  ––  44  aannss  1155  1177  

55  ––  99  aannss  2255  2288,,44  

1100  ––  1144  aannss  2211  2233,,99  

1155  ––  1199  aannss  1122  1133,,66  

2200  ––  2244  aannss  77  77,,99  

2255  ––  2299  aannss  55  55,,77  

3300  ––  3344  aannss  33  33,,44  

TToottaall  8888  110000  

  

LLeess  ddoonnnnééeess  ddee  ccee  ttaabblleeaauu  rreennsseeiiggnneenntt  qquuee  1155  ssuujjeettss,,  ssooiitt  1177%%  oonntt  uunnee  

aanncciieennnneettéé  ddee  00  àà  44  aannss  aalloorrss  qquuee  llaa  mmaajjoorriittéé  ddee  nnooss  ssuujjeettss  ss’’ééllèèvvee  àà  2255  ssuujjeettss,,  

ssooiitt  2288,,44%%  qquuii  oonntt  uunnee  aanncciieennnneettéé  ddee  55  àà  99  aannss,,  2211  ssuujjeettss,,  ssooiitt  2233,,99%%  oonntt  uunnee  

aanncciieennnneettéé  ddee  1100  àà  1144  aannss  ;;  1122  ssuujjeettss,,  ssooiitt  1133,,66%%  oonntt  uunnee  aanncciieennnneettéé  ddee  1155  àà  1199  

aannss  ;;  77  ssuujjeettss,,  ssooiitt  77,,99%%  qquuii  oonntt  uunnee  aanncciieennnneettéé  ddee  2200  àà  2244  aannss  ;;  55  ssuujjeettss,,  ssooiitt  

55,,77%%  ppoossssèèddeenntt  uunnee  aanncciieennnneettéé  ddee  2255  àà  2299  aannss,,  ppaarr  ccoonnttrree  33  ssuujjeettss,,  ssooiitt  33,,44%%  oonntt  

uunnee  aanncciieennnneettéé  ddee  3300  àà  3344  aannss..  

  

2.3.3. Méthodes et techniques utilisées  

2.3.3.1. Méthode de recherche  
  

DDuu  ggrreecc  mméétthhooddee  ffoorrmméé  ddee  mmééttaa  eett  ddee  hhooddooss  ««  rroouuttee,,  vvooiiee,,  ddiirreeccttiioonn  

qquuii  mmèènnee  aauu  bbuutt  »»..  

AA  AAkkoouunn  eett  PP..  AAnnssaarrtt  ((22000066,,  pp..338888))..  

  

SSeelloonn  llee  ddiiccttiioonnnnaaiirree  ddee  ppssyycchhoollooggiiee  ((22000077,,  pp..445522)),,  llaa  mméétthhooddee  eesstt  

uunn  eennsseemmbbllee  ddee  pprrooccéédduurreess,,  ddéémmaarrcchheess  oouu  rrèègglleess  aaddooppttééeess  ddaannss  llaa  ccoonndduuiittee  

dd’’uunnee  rreecchheerrcchhee  oouu  ddaannss  uunnee  pprraattiiqquuee..  
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LLee  ddiiccttiioonnnnaaiirree  ddeess  ccoonncceeppttss  ccllééss  ddee  llaa  ppééddaaggooggiiee  aajjoouuttee  ppoouurr  ssaa  

ppaarrtt  qquuee  llaa  mméétthhooddee  eesstt  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  ccooddiiffiiééee  ddee  tteecchhnniiqquueess  eett  ddee  mmooyyeennss  

mmiiss  eenn  œœuuvvrree  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  uunn  oobbjjeeccttiiff..  EEnn  oouuttrree,,  cc’’eesstt  uunnee  ssttrraattééggiiee  qquuii  aa  rrééuussssii  

eett  qquuii  eesstt  rrééppeerrttoorriiééee  ssoouuss  uunn  nnoomm  ddee  ccooddee  pprréécciiss  ((11999977,,  pp..222277))..  

  

PPoouurr  RRoobbeerrtt  LLaaffoonn  ((11996644,,  pp..225511)),,  llaa  mméétthhooddee  eesstt  uunn  ppllaann  rreellaattiiff  àà  

uunnee  cceerrttaaiinnee  eennttrreepprriissee  ddee  ppeennssééeess,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  rrééaalliittééss  aauuxxqquueelllleess  uunn  

hhoommmmee  ssee  pprreessccrriitt  dd’’aaccqquuéérriirr  cceerrttaaiinneess  aappttiittuuddeess  eett  dd’’aaccccoommpplliirr  uunn  cceerrttaaiinn  bbuutt  

ddoonnnnéé..  

  

PPoouurr  aatttteeiinnddrree  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ppoouurrssuuiivviiss  ddaannss  cceettttee  eennqquuêêttee,,  nnoouuss  

aavvoonnss  rreeccoouurruu  àà  llaa  mméétthhooddee  dd’’eennqquuêêttee..  

  

2.3.3.1.1. Méthode d’enquête  
  

DDuu  llaattiinn  iinnqquuiissiittuumm,,  ppaarrttiicciippee  ppaasssséé  ddee  ll’’iinnqquuiirreerree  ««  ss’’eennqquuéérriirr,,  

cchheerrcchheerr  àà  ddééccoouuvvrriirr  »»..  AAiinnssii,,  ll’’eennqquuêêttee  ssiiggnniiffiiee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ddéémmaarrcchheess  ddee  

pprroodduuccttiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  oouu  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  eenn  vvuuee  ddee  rrééppoonnddrree  àà  uunn  

qquueessttiioonnnneemmeenntt  ssoocciioollooggiiqquuee..  

  

SSeelloonn  RR..  DDoorroonn  eett  FF..  PPaarrrroott  ((22000077,,  pp..225577--225588)),,  ll’’eennqquuêêttee  eesstt  uunnee  

pprrooccéédduurree  ddee  rreecchheerrcchhee  ccoonnssiissttaanntt  àà  rreeccuueeiilllliirr  ddeess  ddoonnnnééeess  vveerrbbaalleess  aauupprrèèss  ddeess  

ggrroouuppeess  oouu  éécchhaannttiilllloonnss  ddee  ssuujjeett  cchhooiissii  eenn  ffoonnccttiioonn  dd’’oobbjjeeccttiiffss  pprréécciiss,,  ddaannss  llee  bbuutt  

ddee  ddééccrriirree  eett  dd’’aannaallyysseerr  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree..  

  

AA  ccee  pprrooppooss,,  PP..RR  NNggoonnggoo  DDiissaasshhii  ((11999999,,  pp..110055)),,  ccoonnssiiddèèrree  llaa  

mméétthhooddee  dd’’eennqquuêêttee  ccoommmmee  ééttaanntt  uunnee  ddeess  mméétthhooddeess  ttrrèèss  eexxppllooiittééeess  ddaannss  llaa  

rreecchheerrcchhee  eenn  éédduuccaattiioonn  ;;  ssuurrttoouutt  ddee  cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess..  IIll  cciittee  AA..  FFiinnkk  qquuii  

ddééffiinniitt  ll’’eennqquuêêttee  oouu  llee  ssoonnddaaggee  ccoommmmee  ééttaanntt  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ppoouurr  rrééccoolltteerr  lleess  

iinnffoorrmmaattiioonnss,,  ddééccrriirree,,  ccoommppaarreerr  eett  eexxpplliiqquueerr  lleess  ccoonnnnaaiissssaanncceess,,  lleess  aattttiittuuddeess  eett  

lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss  ddeess  ppeerrssoonnnneess..  
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DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ccee  ttrraavvaaiill,,  ll’’eennqquuêêttee  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  ddee  rreeccuueeiilllliirr  lleess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  rreecchheerrcchhééeess  aauupprrèèss  ddee  nnoottrree  éécchhaannttiilllloonn  cciibbllee  qquuii  eesstt  llee  ppeerrssoonnnneell  

eennsseeiiggnnaanntt,,  lleess  aaddmmiinniissttrraattiiffss  eett  lleess  oouuvvrriieerrss  ddeess  ééccoolleess  sseeccoonnddaaiirreess  ddee  llaa  ssoouuss--

pprroovviinnccee  éédduuccaattiioonnnneellllee  ddee  LLeemmbbaa..  

  

2.3.3.2. Techniques de recherche 

  

DDuu  ggrreecc  tteecchhnnêê  ««  aarrtt,,  hhaabbiilliieettéé,,  mmooyyeenn  »»..  EEllllee  ppeeuutt  êêttrree  ddééffiinniiee  

ccoommmmee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’uunn  ssaavvooiirr  eenn  vvuuee  ddee  pprroodduuiirree  ddeess  mmooyyeennss  dd’’aaccttiioonnss  

eeffffiiccaacceess..  EEnn  oouuttrree,,  llaa  tteecchhnniiqquuee  eesstt  ccrrééaattiioonn  eett  ffaabbrriiccaattiioonn  dd’’iinnssttrruummeennttss  

ssuubboorrddoonnnnééss  àà  uunn  eennsseemmbbllee  ddee  ccoonnnnaaiissssaanncceess  qquuii  llaa  gguuiiddeenntt  eett  ssuusscciittééeess  ppaarr  ddeess  

bbeessooiinnss  qquuii  eenn  ddéétteerrmmiinneenntt  llaa  ffiinnaalliittéé..  AA..  AAKKOOUUNN  eett  PP..  AANNSSAARRTT  ((22000066,,  pp..552277))..  

  

SSeelloonn  FF..  PPaarrtt  eett  MM..  RRiicchheellllee  ((22000055,,  pp..221111)),,  llaa  tteecchhnniiqquuee  eesstt  uunn  

iinnssttrruummeenntt  ccoonnccrreett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’oobbjjeett  àà  ééttuuddiieerr,,  eett  ll’’uunnee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  

ccrruucciiaalleess  ddee  llaa  ddééccoouuvveerrttee..  

  

FF..  RRaayyeerraa  eett  RRiieeuunniieerr  ((11999977,,  pp..222277))  ddééffiinniisssseenntt  llaa  tteecchhnniiqquuee  ccoommmmee  

ééttaanntt  uunn  ssaavvooiirr  ffaaiirree  lliimmiittéé  ppoouuvvaanntt  ss’’aaddaapptteerr  àà  ddiifffféérreenntteess  ssiittuuaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess..  

  

DDaannss  llee  pprréésseenntt  ttrraavvaaiill,,  nnoouuss  aavvoonnss  uuttiilliisséé  llee  qquueessttiioonnnnaaiirree  

dd’’eennqquuêêttee,,  ll’’aannaallyyssee  ddee  ccoonntteennuu,,  ll’’iinnddiiccee  ddee  ppoouurrcceennttaaggee  eett  llee  tteesstt  ddee  cchhii--ddeeuuxx..  

  

2.3.3.2.1. Documentation  

  

TTeecchhnniiqquueess  ddooccuummeennttaaiirreess  ::  CCeettttee  tteecchhnniiqquuee  aa  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonnssuulltteerr  

ddeess  ddiifffféérreennttss  ddooccuummeennttss  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  lleess  oouuvvrraaggeess,,  lleess  aarrttiicclleess,,  lleess  mméémmooiirreess  

eett  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  ffiinn  dd’’ééttuuddee  aayyaanntt  ttrraaiitt  àà  nnoottrree  tthhèèmmee  ddee  rreecchheerrcchhee..  
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2.3.3.2.2. Entretien 

  

DD..MM..  KKeeaattss  cciittéé  ppaarr  NNggoonnggoo  DDiissaasshhii  ((11999977,,  pp..118888)),,  ddééffiinniitt  

ll’’eennttrreettiieenn  ccoommmmee  uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ccoonnttrrôôllééee  ddaannss  llaaqquueellllee  ll’’iinntteerrvviieewweeuurr  tteennttee  

dd’’oobbtteenniirr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  aauupprrèèss  ddee  ssoonn  iinntteerrllooccuutteeuurr..  

  

CCeettttee  tteecchhnniiqquuee  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  ddee  ccoommpplléétteerr  cceerrttaaiinneess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

qquu’’oonn  aa  ppaass  ppuu  oobbtteenniirr  àà  ttrraavveerrss  llee  qquueessttiioonnnnaaiirree..  

  

2.3.3.2.3. Questionnaire  

  

DDuu  llaattiinn  qquuaattiioonnaarruuiiss  ««  bboouurrrreeaauu  »»,,  lluuii--mmêêmmee  iissssuu  ddee  qquuaaeettiioo  

««  rreecchheerrcchhee,,  iinntteerrrrooggaattooiirree  »»  ppoouurr  ssiiggnniiffiieerr  uunn  eennsseemmbbllee  ddeess  qquueessttiioonnss  ppoossééeess  

aauuxx  iinnddiivviidduuss  ddee  ll’’éécchhaannttiilllloonn  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ddoonnnneerr  lliieeuu  àà  uunn  ttrraaiitteemmeenntt  

iinnffoorrmmaattiiqquuee  ddeess  rrééppoonnsseess..  

  

PPoouurr  cceerrttaaiinnss  aauutteeuurrss,,  llee  qquueessttiioonnnnaaiirree  eesstt  uunn  eennsseemmbbllee  ddee  qquueessttiioonnss  

rrééddiiggééeess  eett  pprréésseennttééeess  sseelloonn  uunn  oorrddrree  pprréécciiss,,  ssooiitt  oorraalleemmeenntt,,  ssooiitt  ppaarr  ééccrriitt,,  

sseerrvvaanntt  àà  rreeccuueeiilllliirr,,  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ssttaannddaarrddiissééee,,  lleess  ooppiinniioonnss,,  sseennttiimmeennttss,,  

ccrrooyyaanncceess  eett  ccoonndduuiitteess  ddeess  ssuujjeettss..  

  

LLee  ppeettiitt  LLaarroouussssee  iilllluussttrréé  ((22001144,,  pp..990088))  ccoonnffiirrmmee  ddee  ssoonn  ccôôttéé  qquuee  llee  

qquueessttiioonnnnaaiirree  eesstt  uunnee  sséérriiee  ddee  qquueessttiioonnss  ppoossééeess  àà  uunn  eennsseemmbbllee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  

ccoonncceerrnnaanntt  lleeuurrss  ooppiinniioonnss,,  lleeuurrss  ccrrooyyaanncceess  oouu  ddiivveerrss  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ffaaccttuueellss  ssuurr  

eelllleess--mmêêmmeess  eett  lleeuurr  eennvviirroonnnneemmeenntt..  

  

PPoouurr  aavvooiirr  ccee  qquueessttiioonnnnaaiirree,,  nnoouuss  ssoommmmeess  ppaasssséé  ppaarr  lleess  ééttaappeess  ccii--

aapprrèèss  ::  
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  EEllaabboorraattiioonn  dduu  qquueessttiioonnnnaaiirree    

  

LLee  qquueessttiioonnnnaaiirree  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  uuttiilliisséé  ppoouurr  rrééccoolltteerr  lleess  ddoonnnnééeess  ddee  

ccee  ttrraavvaaiill  ffaaiitt  ssuuiittee  àà  uunn  aavvaanntt--pprroojjeett  dduu  qquueessttiioonnnnaaiirree  ééllaabboorréé  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  

pprréé--eennqquuêêttee..  

  

CCee  qquueessttiioonnnnaaiirree  ccoommpprreenndd  1166  qquueessttiioonnss..  1155  qquueessttiioonnss  ffeerrmmééeess  eett  

uunnee  qquueessttiioonn  oouuvveerrttee  aavveecc  llee  ssoouuss--ppooiinntt  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  qquueessttiioonn  qquuii  eesstt  

ééggaalleemmeenntt  oouuvveerrttee..  

  

  AAddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  qquueessttiioonnnnaaiirree    

  

NNoottrree  eennqquuêêttee  ccoonncceerrnnee  llee  ppeerrssoonnnneell  aaddmmiinniissttrraattiiff,,  eennsseeiiggnnaanntt  eett  

oouuvvrriieerr  ddeess  ééccoolleess  sseeccoonnddaaiirreess  ddee  llaa  ssoouuss--pprroovviinnccee  éédduuccaattiioonnnneellllee  ddee  LLeemmbbaa..  

PPoouurr  êêttrree  ccllaaiirree,,  nnoottrree  ddéémmaarrcchhee  ééttaaiitt  llaa  ssuuiivvaannttee  ::  

--  SSiilllloonnnneerr  ddaannss  lleess  ééccoolleess  sseeccoonnddaaiirreess  ddee  llaa  ssoouuss--pprroovviinnccee  éédduuccaattiioonnnneellllee  

ddee  LLeemmbbaa,,  ddee  ttoouuss  rréésseeaauuxx  ccoonnffoonndduuss  ;;  

--  SS’’iinnttéérreesssseerr  aauu  ppeerrssoonnnneell  aaddmmiinniissttrraattiiff,,  eennsseeiiggnnaanntt,,  oouuvvrriieerr  eenn  lleeuurr  

rreemmeettttaanntt  uunn  qquueessttiioonnnnaaiirree  aauuqquueell  iill  ddeevvrraaiitt  rrééppoonnddrree  ;;  

--  LLaaiisssseerr  uunn  ppeeuu  dduu  tteemmppss  ppoouurr  yy  rrééppoonnddrree  ;;  

--  RRaammaasssseerr  ((rrééccoolltteerr))  llee  pprroottooccoollee  ddiirreecctteemmeenntt  aapprrèèss  ddeeuuxx  àà  ttrrooiiss  jjoouurrss  sseelloonn  

lleeuurr  ddeemmaannddee..  

  

  TTeecchhnniiqquuee  ddee  ddééppoouuiilllleemmeenntt  ddeess  ddoonnnnééeess    

  

NNoouuss  aavvoonnss  ddééppoouuiilllléé  llee  pprroottooccoollee  ddee  cceettttee  eennqquuêêttee  eenn  pprrooccééddaanntt  

qquueessttiioonn  aapprrèèss  qquueessttiioonn  ::  ddee  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  dduu  rrééppoonnddaanntt  jjuussqquu’’aauuxx  qquueessttiioonnss  

rreellaattiivveess  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  pprroopprreemmeenntt  ddiittee..  
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PPoouurr  eeffffeeccttuueerr  ddee  ddééppoouuiilllleemmeenntt,,  nnoouuss  aavvoonnss  tteennuu  ccoommppttee  ddee  ttyyppeess  

ddee  qquueessttiioonnss  àà  ssaavvooiirr  ::  lleess  qquueessttiioonnss  ffeerrmmééeess  eett  lleess  qquueessttiioonnss  oouuvveerrtteess..  

PPoouurr  lleess  qquueessttiioonnss  ffeerrmmééeess,,  llee  ddééppoouuiilllleemmeenntt  ccoonnssiissttaaiitt  àà  ffaaiirree  llee  ppooiinnttaaggee  ddeess  

rrééppoonnsseess  ddeess  ssuujjeettss..  EEnnssuuiittee,,  nnoouuss  lleess  aavvoonnss  rraannggééss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  ssiimmiilliittuuddee  

ddee  lleeuurr  ccoonntteennuu  aavveecc  lleess  tthhèèmmeess  rreetteennuuss..  EEnnffiinn,,  nnoouuss  aavvoonnss  eeffffeeccttuuéé  llee  ppooiinnttaaggee  

eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  lleeuurr  ffrrééqquueennccee  dd’’aappppaarriittiioonn..  DDee  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  ddeeuuxx  tteecchhnniiqquueess  

oonntt  ééttéé  mmiisseess  àà  pprrooffiitt  àà  ssaavvooiirr,,  llee  ppooiinnttaaggee  eett  ll’’aannaallyyssee  ddee  ccoonntteennuu..  

  

2.3.3.2.4. L’indice de pourcentage  

  

CCee  ccaallccuull  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  dd’’oobbtteenniirr  ddeess  ddoonnnnééeess  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’êêttrree  

aannaallyyssééeess  eett  iinntteerrpprrééttééeess  ssttaattiissttiiqquueemmeenntt..  AA  ccee  ssuujjeett,,  nnoouuss  aavvoonnss  uuttiilliisséé  llaa  

ffoorrmmuullee  ssttaattiissttiiqquuee  ccii--ddeessssoouuss  ::  

PP  ==  
𝐹𝐹

𝑁𝑁
  𝑥𝑥  100100  

PP==  ppoouurrcceennttaaggee  

FF==  ffrrééqquueennccee  

110000==  ccoonnssttaannttee  

NN==  NNoommbbrree  ddeess  ssuujjeettss  ddee  ll’’éécchhaannttiilllloonn  

  

2.3.3.2.5. Test chi-carré  

  

CCee  tteesstt  aa  ééttéé  uuttiilliisséé  ppoouurr  vvéérriiffiieerr  llaa  vvaarriiaabbiilliittéé  ddeess  rrééssuullttaattss  eenn  

ffoonnccttiioonn  ddeess  vvaarriiaabblleess  rreetteennuueess..  AAiinnssii,,  nnoouuss  aavvoonnss  uuttiilliisséé  llee  tteesstt  ddee  cchhii--ccaarrrréé  

ccoorrrriiggéé  ppaarr  YYaatteess  sseelloonn  llaa  ffoorrmmuullee  ssuuiivvaannttee  ::  

𝑋𝑋22 ==  ((  
𝑓𝑜𝑓𝑜−−𝑓𝑎𝑓𝑎−−00,,55

𝑓𝑎𝑓𝑎
))22   oouu  𝑋𝑋22   ==  CChhii--ccaarrrréé  

𝑋𝑋22 == 𝑐𝑐ℎℎ𝑖𝑖 −− 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑐𝑎𝑟𝑟éé    

FFoo==  FFrrééqquueennccee  oobbsseerrvvééee  

FFaa==  FFrrééqquueennccee  aatttteenndduuee  oouu  tthhééoorriiqquuee  

  ==  SSiiggnnee  ddee  ssoommmmaattiioonn    
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2.3.4. Difficultés rencontrées 

  

TToouutt  cchheerrcchheeuurr  éépprroouuvvee  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  lloorrss  ddee  llaa  rrééddaaccttiioonn  dd’’uunn  

ttrraavvaaiill  sscciieennttiiffiiqquuee,,  ppeeuu  iimmppoorrttee  ssoonn  vvoolluummee..  DDee  nnoottrree  ppaarrtt,,  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  

rreennccoonnttrrééeess  ssuurr  tteerrrraaiinn  ssoonntt  mmuullttiipplleess,,  àà  ssaavvooiirr  ::  

--  LL’’iinnddiissppoonniibbiilliittéé  ddee  cceerrttaaiinn  ppeerrssoonnnneell  aaddmmiinniissttrraattiiff  oouu  eennsseeiiggnnaanntt  ;;  

--  LLaa  lleenntteeuurr  éépprroouuvvééee  qquuaanntt  aauu  rreettrraaiitt  ddeess  pprroottooccoolleess  ;;  

--  LLaa  ppiirree  ccooïïnncciiddeennccee  ddee  ll’’eennqquuêêttee  aavveecc  lleess  éépprreeuuvveess  ddee  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee..  

  

EEnn  ddééppiitt  ddee  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  nnoouuss  aavvoonnss  ccoonnjjuugguuéé  dd’’éénnoorrmmeess  eeffffoorrttss  

ppoouurr  éévviitteerr  llaa  mmoorrttaalliittéé  aaccccrruuee  ddee  ll’’éécchhaannttiilllloonn  aaffiinn  dd’’aatttteeiinnddrree  lleess  oobbjjeeccttiiffss  

ppoouurrssuuiivviiss  ppaarr  cceettttee  ééttuuddee..    
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Chapitre troisième  
PRESENTATION, ANALYSE, INTERPRETATION DES RESULTATS 

ET LA VERIFICATION DES HYPOTHESES  
  

1. Questions de fond  

  

QQuueessttiioonn  nn°°11  ::  AAvveezz--vvoouuss  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  

ppoouuvvooiirr  ??  

  

TTaabblleeaauu  11  ::  DDee  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ssuujjeettss  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  

ppoouuvvooiirr  

  

RRééppoonnsseess    FFrrééqquueenncceess    %%  

OOuuii    4499  5555,,77  

NNoonn  3399  4444,,33  

TToottaall  8888  110000  

  

CCoommmmeennttaaiirree  

NNoouuss  ccoonnssttaattoonnss  ddaannss  ccee  ttaabblleeaauu  qquuee  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ssuujjeettss,,  ssooiitt  

5555,,77%%  oonntt  ccoonnffiirrmméé  qquu’’iillss  oonntt  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn..  OOrr,,  3399  

ssuujjeettss  ssooiitt  4444,,33%%  pprréécciisséémmeenntt  nn’’oonntt  ppaass  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  

ddééllééggaattiioonn..  

  

IIll  eesstt  àà  nnootteerr  qquuee,,  qquueelllleess  qquuee  ssooiieenntt  lleess  ccaappaacciittééss  qquuee  ppoossssèèddee  llee  

cchheeff  dd’’EEttaabblliisssseemmeenntt,,  iill  nnee  ppeeuutt  ppaass  ffaaiirree  ttoouutt  ppaarr  lluuii--mmêêmmee..  LLaa  ddééllééggaattiioonn  

ccoonnssiissttee  àà  aassssiiggnneerr  uunnee  ttââcchhee  àà  uunn  ssuubboorrddoonnnnéé  eenn  lluuii  aaccccoorrddaanntt  ll’’aauuttoorriittéé  

nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ll’’aaccccoommpplliirr..  EEnn  eeffffeett,,  ppaarr  ll’’aassssiiggnnaattiioonn  ddeess  ttââcchheess,,  eellllee  ddiissppoossee  llee  

ddééccoouuppaaggee  ddee  llaa  ttââcchhee  pprriinncciippaallee  eenn  ddeess  ttââcchheess  éélléémmeennttaaiirreess  bbiieenn  ddééffiinniieess..  CCeettttee  

aattttiittuuddee  pprrééssaaggee  ll’’iimmmmiixxttiioonn  ddaannss  lleess  ddéécciissiioonnss  dduu  ddééllééggaattaaiirree..  
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QQuueessttiioonn  11  ::  AAvveezz--vvoouuss  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  ??  

SSii  oouuii,,  qquu’’eesstt--ccee  ??  

TTaabblleeaauu  22  ::  DDee  llaa  ddééffiinniittiioonn  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  ppaarr  lleess  ssuujjeettss  

  

NN°°  RRééaaccttiioonnss    ff  

11  CC’’eesstt  ll’’eexxeerrcciiccee  dduu  ppoouuvvooiirr  ppoouurr  uunn  tteemmppss  bbiieenn  

ddéétteerrmmiinnéé    

1122  

22  CC’’eesstt  uunn  mmaannddaatt  pprroovviissooiirree  ppoouurr  eexxééccuutteerr  uunnee  ttââcchhee  0088  

33  CC’’eesstt  eeffffeeccttuueerr  uunnee  mmiissssiioonn  ddee  ttrraavvaaiill  0055  

44  CC’’eesstt  ccoonnffiieerr  àà  uunn  ssuubboorrddoonnnnéé  uunnee  ttââcchhee  1155  

55  CC’’eesstt  uunn  pprriinncciippee  qquuii  ppoorrttee  ssuurr  llee  ttrraannssffeerrtt  dduu  ppoouuvvooiirr  0066  

66  CC’’eesstt  ddoonnnneerr  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  dd’’uunn  ssuubbaalltteerrnnee  0033  

TToottaall  4488  

  

CCoommmmeennttaaiirree  

CCee  ttaabblleeaauu  mmoonnttrree  ccllaaiirreemmeenntt  qquuee  1122  ssuujjeettss,,  ssooiitt  2244,,44%%  ddééffiinniisssseenntt  

llaa  ddééllééggaattiioonn  ccoommmmee  ll’’eexxeerrcciiccee  dduu  ppoouuvvooiirr  ppoouurr  uunn  tteemmppss  bbiieenn  ddéétteerrmmiinnéé  ;;  88  

ssuujjeettss,,  ssooiitt  1166,,33%%  pprréécciisseenntt  qquuee  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr,,  cc’’eesstt  uunn  mmaannddaatt  

pprroovviissooiirree  ppoouurr  eexxééccuutteerr  uunnee  ttââcchhee  ;;  55  ssuujjeettss,,  ssooiitt  1100,,22%%  ddééffiinniisssseenntt  llee  pprriinncciippee  

ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ccoommmmee  eeffffeeccttuueerr  uunnee  mmiissssiioonn  ddee  ttrraavvaaiill  ;;  1155  ssuujjeettss,,  ssooiitt  3300,,66%%  

qquuee  nnoouuss  ccoonnssiiddéérroonnss  ccoommmmee  llaa  ffrrééqquueennccee  llaa  pplluuss  éélleevvééee  ccoonnssiiddèèrreenntt  llee  pprriinncciippee  

ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ccoommmmee  ééttaanntt  uunnee  ccoonnffiiaannccee  dd’’uunnee  ttââcchhee  àà  uunn  ssuubbaalltteerrnnee  ;;  66  

ssuujjeettss,,  ssooiitt  1122,,22%%  ddééffiinniisssseenntt  llaa  ddééllééggaattiioonn  ccoommmmee  uunn  pprriinncciippee  qquuii  ppoorrttee  ssuurr  llee  

ttrraannssffeerrtt  dduu  ppoouuvvooiirr..  EEnnffiinn,,  33  ssuujjeettss,,  ssooiitt  66,,11%%  ccoonnffiirrmmeenntt  qquuee  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  

ppoouuvvooiirr,,  cc’’eesstt  ddoonnnneerr  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  àà  uunn  ssuubbaalltteerrnnee..    

LLaa  ppaarrttiiee  ddee  ll’’éécchhaannttiilllloonn  qquuii  aa  ddééffiinnii  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  aa  ffaaiitt  

uunnee  bbeellllee  ggyymmnnaassttiiqquuee  iinntteelllleeccttuueellllee..  TToouutteess  cceess  ddééffiinniittiioonnss  ssoonntt  pprroocchheess  lleess  

uunneess  ddeess  aauuttrreess  eett  ssoonntt  ddoonncc  ccoommpplléémmeennttaaiirreess..  
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QQuueessttiioonn  nn°°22  ::  CCoommmmeenntt  aavveezz--vvoouuss  ooccccuuppéé  vvooss  ffoonnccttiioonnss  aaccttuueelllleess  ??  

TTaabblleeaauu  33  ::  DDeess  ccoonnddiittiioonnss  rrééuunniieess  ppaarr  lleess  ssuujjeettss  ppoouurr  ooccccuuppeerr  lleess  ffoonnccttiioonnss  

aaccttuueelllleess    

  

RRééppoonnsseess    FFrrééqquueenncceess  %%  

NNoommiinnaattiioonn    5588  6655,,99  

PPrroommoottiioonn  3300  3344,,11  

TToottaall  8888  110000  

  

LLeess  ddoonnnnééeess  ddee  ccee  ttaabblleeaauu  mmoonnttrreenntt  qquuee  5588  ssuujjeettss  ssuurr  8888  ssooiitt,,  6655,,99%%  

oonntt  ooccccuuppéé  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnss  ppaarr  nnoommiinnaattiioonn  ;;  3300  ssuujjeettss,,  ssooiitt  3344,,11%%  oonntt  ooccccuuppéé  

lleeuurrss  ffoonnccttiioonnss  ppaarr  pprroommoottiioonn..  

CCeeccii  ttéémmooiiggnnee  qquuee  lleess  ppoosstteess  àà  ooccccuuppeerr  ppaarr  lleess  ppeerrssoonnnneellss  aaddmmiinniissttrraattiiffss  

eennsseeiiggnnaannttss,,  oouuvvrriieerrss  ddee  llaa  ssoouuss--pprroovviissiioonn  éédduuccaattiioonnnneellllee  ddee  LLeemmbbaa  ssoonntt  bbiieenn  

ddééffiinniiss  eett  iill  ffaauutt  rreemmpplliirr  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  ccrriittèèrreess  ppoouurr  yy  aaccccééddeerr..  CCeettttee  

pprraattiiqquuee  rreessppeeccttee  llee  pprriinncciippee  ddee  llaa  bbuurreeaauuccrraattiiee  pprrôônnéé  ppaarr  MMaaxx  WWeebbeerr..  

LLaa  pprroommoottiioonn  rreessttee  aauussssii  ll’’uunn  ddee  mmooyyeennss  ppoouurr  rreemmeerrcciieerr  lleess  ppeerrssoonnnneellss  aayyaanntt  

ddééjjàà  ttoottaalliisséé  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  dd’’aannnnééeess  ddee  sseerrvviiccee,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  ll’’aanncciieennnneettéé..  

  

QQuueessttiioonn  33  ::  PPaarr  qquueell  mmooyyeenn  aavveezz--vvoouuss  ééttéé  iinnffoorrmméé  ddeess  aattttrriibbuuttiioonnss  rreellaattiivveess  àà  

vvooss  ffoonnccttiioonnss  ??  

  

TTaabblleeaauu  44  ::  DDeess  mmooyyeennss  aayyaanntt  iinnffoorrmméé  lleess  ssuujjeettss  ddeess  aattttrriibbuuttiioonnss  rreellaattiivveess  àà  lleeuurrss  

ffoonnccttiioonnss  

  

RRééppoonnsseess    FFrrééqquueenncceess    %%  

DDooccuummeenntt    6666  7755  

OOrraalleemmeenntt    2200  2222,,77  

NNoonn  iinnffoorrmméé  22  22,,33  

TToottaall  8888  110000  
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LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rreeççuueess  ddee  nnooss  eennqquuêêttééss  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  rreellèèvveenntt  

qquuee  6666  ssuujjeettss  ssuurr  8888  iinntteerrrrooggééss,,  ssooiitt  7755%%  ssoonntt  iinnffoorrmmééss  ddee  lleeuurrss  aattttrriibbuuttiioonnss  ppaarr  

vvooiiee  dd’’uunn  ddooccuummeenntt  ééccrriitt  pprroovveennaanntt  ddee  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  ooùù  éémmaanneenntt  lleess  nnoommiinnaattiioonnss  

eett  pprroommoottiioonnss..  CCeeccii  ttéémmooiiggnnee  llee  sséérriieeuuxx  eett  llaa  vvaalleeuurr  qquuee  cceettttee  ssoouuss  pprroovviinnccee  

aaccccoorrddee  àà  ll’’aatttteeiinnttee  ddeess  oobbjjeeccttiiffss..  

  

CCeess  ddooccuummeennttss  eesstt  llaa  pprreeuuvvee  mmêêmmee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  ppoouuvvooiirrss..  

DDooccuummeennttss  àà  ppaarrttiirr  ddeessqquueellss  ppoorrtteenntt  ttoouutteess  lleess  ooppéérraattiioonnss  ::  llee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  

aaccttiivviittééss,,  llee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  oobbjjeeccttiiffss,,  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittééss  eenn  ccaass  ddee  

ffaauuttee  oouu  iinnffrraaccttiioonn..  NNoouuss  vvooyyoonnss  qquuee  mmaallggrréé  2200  ssuujjeettss,,  ssooiitt  2222,,77%%  oonntt  ééttéé  

iinnffoorrmmééss  oorraalleemmeenntt  ;;  22  ssuujjeettss,,  ssooiitt  22,,33%%  oonntt  ééttéé  nnoonn  iinnffoorrmmééss  mmaaiiss  lleess  oobbjjeeccttiiffss  

ssoonntt  qquuaanndd  mmêêmmee  aatttteeiinnttss..  NNoouuss  vvooyyoonnss  ll’’eexxiisstteennccee  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  

dduu  ppoouuvvooiirr..  

  

QQuueessttiioonn  nn°°44  ::  VVoottrree  cchheeff  vvoouuss--aa--tt--iill  ccoonnssuullttéé  aaffiinn  ddee  ddééggaaggeerr  uunn  ccoonnsseennssuuss  ssuurr  

lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’eexxééccuuttiioonnss  ddee  vvooss  ttââcchheess  ??  

  

TTaabblleeaauu  55  ::  DDuu  ccoonnsseennssuuss  ssuurr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  ttââcchheess  ddeess  ssuujjeettss      

  

RRééppoonnsseess    FFrrééqquueenncceess    %%  

OOuuii  5588  6655,,99  

NNoonn  3300  3344,,11  

TToottaall  8888  110000  

  

LLee  ccoonnssttaatt  qquuii  ssee  ddééggaaggee  ddee  ccee  ttaabblleeaauu  eesstt  qquuee  5588  ssuujjeettss  ssuurr  8888  

eennqquuêêttééss,,  ssooiitt  6655,,99%%  oonntt  rrééppoonndduu  ppoossiittiivveemmeenntt  àà  ll’’eexxiisstteennccee  dd’’uunn  ccoonnsseennssuuss  

eennttrree  llee  cchheeff  eett  llee  ppeerrssoonnnneell  aauu  ssuujjeett  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  ttââcchheess..  
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LLeess  aavviiss  ddééffaavvoorraabblleess  àà  llaa  qquueessttiioonn  ss’’ééllèèvveenntt  aauu  nnoommbbrree  ddee  3300  

ssuujjeettss,,  ssooiitt  3344,,11%%  

CCeettttee  ppoossiittiioonn  ddee  ffaaiittss  mmoonnttrree  àà  ssuuffffiissaannccee  ccoommbbiieenn  lleess  ccaaddrreess  ddiissccuutteenntt  aavveecc  

lleeuurr  cchheeff  ppoouurr  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ddeess  ttââcchheess  ssaannss  mmooiinnddrree  ccrraaiinnttee..  

CCeettttee  ffaaççoonn  ddee  ffaaiirree  lleess  cchhoosseess  nnee  vviioollee  ppaass  llee  pprriinncciippee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  eeffffeeccttiivvee  

ddee  ppoouuvvooiirr  eett  rreenndd  cceellllee--ccii  eeffffiiccaaccee..  

  

QQuueessttiioonn  nn°°55  ::  VVoouuss  aarrrriivvee--tt--iill  àà  rreepprréésseenntteerr  vvoottrree  cchheeff  ddaannss  uunnee  nnééggoocciiaattiioonn,,  

rrééuunniioonn,,  eexxééccuuttiioonn  dd’’uunnee  ttââcchhee  ??  

  

TTaabblleeaauu  66  ::  DDee  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  dduu  cchheeff  ppaarr  lleess  ssuujjeettss  ddaannss  ddiifffféérreenntteess  

cciirrccoonnssttaanncceess  

  

RRééppoonnsseess    FFrrééqquueenncceess    %%  

JJaammaaiiss  2233  2266,,11  

QQuueellqquuee  ffooiiss  4477  5533,,44  

FFrrééqquueemmmmeenntt    1111  1122,,55  

TToouujjoouurrss  77  88  

TToottaall  8888  110000  

  

LLeess  ddoonnnnééeess  ddee  ccee  ttaabblleeaauu  iinnddiiqquuee  qquuee  4477  ssuujjeettss,,  ssooiitt  5533,,44%%  

rreepprréésseenntteenntt  lleeuurrss  cchheeffss  hhiiéérraarrcchhiiqquueess  ««  qquueellqquuee  ffooiiss  »»  ;;  2233  ssuujjeettss,,  ssooiitt  2266,,11%%  

nn’’oonntt  ««  jjaammaaiiss  »»  rreepprréésseennttéé  lleeuurrss  cchheeffss  ;;  1111  ssuujjeettss,,  ssooiitt  1122,,55%%  lleess  rreepprréésseenntteenntt  

««  ffrrééqquueemmmmeenntt  »»  eett  77  ssuujjeettss,,  ssooiitt  88%%  lleess  ffoonntt  ««  ttoouujjoouurrss  »»..  

  

LLaa  ccoonncclluussiioonn  àà  ttiirreerr  ddee  cceess  ddoonnnnééeess  eesstt  qquuee  sseeuullss  lleess  cchheeffss  ffoonntt  

ssoouuvveenntt  ttoouutt  ;;  iillss  ddééllèègguueenntt  ddiiffffiicciilleemmeenntt  lleeuurrss  ssuubboorrddoonnnnééss..  CCeeccii  eesstt  ddûû  ssaannss  

ddoouuttee,,  aauu  mmaannqquuee  ddee  ccoonnffiiaannccee  eennvveerrss  lleess  ssuubboorrddoonnnnééss,,  llaa  ppeeuurr  ddee  ssee  ffaaiirree  

rreemmppllaacceerr  eett  dd’’êêttrree  rriiddiiccuulliisséé..  
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QQuueessttiioonn  nn°°66  ::  VVoottrree  cchheeff  vvoouuss  ccoonnffiiee--tt--iill  ffaacciilleemmeenntt  ddeess  ttââcchheess  qquu’’iill  ppeeuutt  

eexxééccuutteerr  lluuii--mmêêmmee  ??  

  

TTaabblleeaauu  77  ::  DDeess  ttââcchheess  dduu  cchheeff  ccoonnffiiééeess  aauuxx  ssuubbaalltteerrnneess    

  

RRééppoonnsseess    FFrrééqquueenncceess    %%  

JJaammaaiiss    2244  2277,,33  

QQuueellqquuee  ffooiiss  4488  5544,,55  

FFrrééqquueemmmmeenntt    1122  1133,,66  

TToouujjoouurrss  44  44,,  

TToottaall  8888  110000  

  

LLeess  rrééaaccttiioonnss  rreeccuueeiilllliieess  ddee  nnooss  eennqquuêêttééss  llaaiisssseenntt  vvooiirr  qquuee  4488  ssuujjeettss,,  

ssooiitt  5544,,55%%  éémmeetttteenntt  qquuee  lleeuurrss  cchheeffss  lleeuurrss  ccoonnffiieenntt  ddeess  ttââcchheess  ««  qquueellqquuee  ffooiiss  »»  ;;  

2244  ssuujjeettss,,  ssooiitt  2277,,33%%  éémmeetttteenntt  uunn  aavviiss  ddééffaavvoorraabbllee  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  qquuee  lleeuurrss  

cchheeffss  nnee  lleeuurr  oonntt  ««  jjaammaaiiss  »»  ccoonnffiiéé    uunnee  ttââcchhee  qquu’’iill  ppeeuutt  eexxééccuutteerr  lluuii--mmêêmmee  ;;  1122  

ssuujjeettss,,  ssooiitt  1133,,66%%    lleess  ttââcchheess  lleeuurr  eesstt  ccoonnffiiééee  ««  ffrrééqquueemmmmeenntt  »»..  PPaarr  ccoonnttrree,,  cceeuuxx  

aayyaanntt  uunn  aavviiss  ffaavvoorraabbllee  ssoonntt  aauu  nnoommbbrree  ddee  44,,  ssooiitt  44,,55%%  ddeess  ssuujjeettss  iinntteerrrrooggééss..  

  

DDee  ccee  ffaaiitt,,  iill  eesstt  àà  ccoonncclluurree  qquuee  lleess  cchheeffss  nnee  ccrrooiieenntt  ppaass  aauu  pprriinncciippee  

ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr,,  nn’’oonntt  ppaass  ccoonnffiiaannccee  eenn  lleeuurrss  ssuubboorrddoonnnnééss,,  oonntt  ppoouurr  

ssee  ffaaiirree  rreemmppllaacceerr..  CCee  qquuii  ffaaiitt  qquu’’iillss  aaiieenntt  bbeeaauuccoouupp  ddee  ttrraavvaaiill  àà  ffaaiirree  ddaannss  llaa  

mmeessuurree  ooùù  iillss  ssee  vvooiieenntt  ddaannss  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aalllleerr  ppaarrttoouutt  ooùù  llee  bbeessooiinn  ll’’eexxiiggee,,  

ssaannss  ssee  rreennddrree  ccoommppttee  qquu’’iill  yy  aa  ddeess  ggeennss  qquuii  ppeeuuvveenntt  mmiieeuuxx  ffaaiirree  ccee  qquu’’iillss  ffoonntt..  
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QQuueessttiioonn  nn°°77  ::  VVoouuss  sseenntteezz--vvoouuss  àà  ll’’aaiissee  lloorrssqquuee  vvoouuss  êêtteess  ddééssiiggnnéé  

tteemmppoorraaiirreemmeenntt  àà  uunn  ppoossttee  oouu  àà  uunnee  mmiissssiioonn  ??  

  

TTaabblleeaauu  88  ::  DDuu  tteemmppéérraammeenntt  mmaanniiffeessttéé  ppeennddaanntt  ll’’ooccccuuppaattiioonn  tteemmppoorraaiirree  dd’’uunn  

ppoossttee  oouu  dd’’uunnee  mmiissssiioonn      

  

RRééppoonnsseess    FFrrééqquueenncceess    %%  

OOuuii  8800  9900,,99  

NNoonn  88  99,,11  

TToottaall  8888  110000  

  

LLeess  ddoonnnnééeess  ddee  ccee  ttaabblleeaauu  iinnddiiqquueenntt  qquuee  8800  ssuujjeettss  ssuurr  8888  iinntteerrrrooggééss,,  

ssooiitt  9900,,99%%  ssoonntt  ffaavvoorraabblleess  àà  llaa  qquueessttiioonn  cc''eesstt--àà--ddiirree  ssee  sseenntteenntt  àà  ll’’aaiissee  lloorrssqquu’’iillss  

ssoonntt  ddééssiiggnnééss  àà  eeffffeeccttuueerr  uunnee  mmiissssiioonn  oouu  àà  rreepprréésseenntteerr  llee  cchheeff  ;;  88  ssuujjeettss,,  ssooiitt  

99,,11%%  oonntt  ddoonnnnéé  uunn  aavviiss  ddééffaavvoorraabbllee..  

  

CC’’eesstt  àà  ttrraavveerrss  cceess  aacctteess  qquuee  llee  ssuubboorrddoonnnnéé  ssee  sseenntt  ccoonnssiiddéérréé  ppaarr  ssoonn  

cchheeff  eett  ssee  ddéécciiddee  sséérriieeuusseemmeenntt  ddee  bbiieenn  ffaaiirree  llee  ttrraavvaaiill  lluuii  ccoonnffiiéé  aaffiinn  ddee  

bbéénnééffiicciieerr  ddee  llaa  ccoonnffiiaannccee  dduu  cchheeff  ddaannss  ll’’eessppooiirr  qquu’’uunnee  pprroommoottiioonn  ppeeuutt  lluuii  êêttrree  

aaccccoorrddééee  uunn  jjoouurr..  
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QQuueessttiioonn  nn°°88  ::  VVoottrree  cchheeff  vvoouuss  eexxiiggee--tt--iill  uunn  rraappppoorrtt  àà  ll’’iissssuuee  ddee  cceettttee  mmiissssiioonn  ??  

  

TTaabblleeaauu  99  ::  DDee  ll’’eexxiiggeennccee  dd’’uunn  rraappppoorrtt  ppaarr  llee  cchheeff  àà  ll’’iissssuuee  dd’’uunnee  mmiissssiioonn    

  

RRééppoonnsseess    FFrrééqquueenncceess    %%  

JJaammaaiiss  77  88  

QQuueellqquuee  ffooiiss  1177  1199,,33  

FFrrééqquueemmmmeenntt    1155  1177  

TToouujjoouurrss  4499  5555,,77  

TToottaall  8888  110000  

  

IIll  nnoouuss  ppaarraaiitt  ttoouutt  àà  ffaaiitt  llooggiiqquuee  qquuee  4499  ssuujjeettss  ssuurr  8888  iinntteerrrrooggééss  ssooiitt  

uunn  ttoottaall  ddee  5555,,77%%  ssooiieenntt  ffaavvoorraabblleess  llaa  ffrrééqquueennccee  llaa  pplluuss  éélleevvééee  ssuurr  ll’’eexxiiggeennccee  dduu  

rraappppoorrtt  ppaarr  llee  cchheeff  àà  ll’’iissssuuee  dd’’uunnee  mmiissssiioonn  oouu  dd’’eexxééccuuttiioonn  dd’’uunnee  ttââcchhee,,  ccaarr  llee  

rraappppoorrtt  eesstt  uunn  mmooyyeenn  qquuii  ppeerrmmeett  aauu  cchheeff  ddee  ssee  rreennddrree  ccoommppttee  dduu  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  

llaa  mmiissssiioonn  eett  ddee  ll’’aatttteeiinnttee  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ffiixxééss..  PPaarr  llàà,,  llee  cchheeff  mmeessuurree  llee  ddeeggrréé  ddee  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  dduu  ddééllééggaattaaiirree  eenn  vvuuee  ddee  pprreennddrree  ddeess  ssaannccttiioonnss  qquuii  ss’’iimmppoosseenntt..  

  

CC’’eesstt  àà  ttrraavveerrss  llee  rraappppoorrtt  qquuee  lleess  ddéécciissiioonnss  iimmppoorrttaanntteess  ddooiivveenntt  êêttrree  

pprriisseess  eenn  vvuuee  dd’’aapppprréécciieerr  llaa  ddééllééggaattiioonn  eett  ppoorrtteerr  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ssuurr  llaa  

ddééllééggaattiioonn,,  rreemmeettttrree  cchhaaccuunn  ddaannss  sseess  ddrrooiittss  eett  iinnfflliiggeerr  ddeess  ssaannccttiioonnss  éévveennttuueelllleess..  

1177  ssuujjeettss,,  ssooiitt  1199,,33%%  ttéémmooiiggnneenntt  qquuee  lleeuurrss  cchheeffss  lleess  eexxiiggeenntt  ««  qquueellqquuee  ffooiiss  »»  uunn  

rraappppoorrtt  àà  ll’’iissssuuee  ddee  lleeuurr  mmiissssiioonn  ;;  1155  ssuujjeettss,,  ssooiitt  1177%%  éémmeetttteenntt  qquuee  lleeuurrss  cchheeffss  

lleess  eexxiiggeenntt  ««  ffrrééqquueemmmmeenntt  »»  llee  rraappppoorrtt  ;;  77  ssuujjeettss,,  ssooiitt  88%%    ttéémmooiiggnneenntt  qquuee  lleeuurrss  

cchheeffss  nnee  lleess  eexxiiggeenntt  ««  jjaammaaiiss  »»  uunn  rraappppoorrtt  àà  ll’’iissssuuee  ddee  cceelluuii--ccii..  
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QQuueessttiioonn  nn°°99  ::  QQuu’’eesstt--ccee  qquuii  vvoouuss  aarrrriivvee  lloorrssqquuee  vvoouuss  nnee  ffaaiitteess  ppaass  llee  rraappppoorrtt  ??  

  

TTaabblleeaauu  1100  ::  DDeess  ssaannccttiioonnss  eennccoouurruueess  ppaarr  mmaannqquuee  dd’’uunn  rraappppoorrtt  àà  ll’’iissssuuee  dd’’uunnee  

mmiissssiioonn    

RRééppoonnsseess    FFrrééqquueenncceess    %%  

BBllââmmee    7799  8899,,88  

SSuussppeennssiioonn  77  88  

LLiicceenncciieemmeenntt    22  22,,22  

TToottaall  8888  110000  

  

LLeess  ddoonnnnééeess  qquuii  rreessssoorrtteenntt  ddee  ccee  ttaabblleeaauu  pprroouuvveenntt  àà  ssuuffffiissaannccee  qquuee  

llee  ffaaiitt  ddee  nnee  ppaass  pprréésseenntteerr  llee  rraappppoorrtt  ccoonnssttiittuuee  uunn  mmaannqquueemmeenntt  ggrraavvee  eett  ppoorrttee  

aatttteeiinnttee  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  dduu  cchheeff  qquuii  aa  ddéélléégguuéé  llee  ppoouuvvooiirr..  7799  ssuujjeettss,,  ssooiitt  8899,,99%%  ssuurr  

8888  ssoonntt  ««  bbllââmmééss  »»  lloorrssqquu’’iillss  nnee  pprréésseenntteenntt  ppaass  uunn  rraappppoorrtt  àà  ll’’iissssuuee  ddee  cceellllee--ccii,,  

cc''eesstt--àà--ddiirree  uunnee  ssaannccttiioonn  nnééggaattiivvee  eesstt  iinnfflliiggééee  àà  cceelluuii  qquuii  nnee  pprréésseennttee  ppaass  llee  

rraappppoorrtt  ddee  ssaa  mmiissssiioonn  oouu  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  dd’’uunnee  ttââcchhee..  

  

CCeettttee  ffaaççoonn  dd’’aaggiirr  eesstt  àà  eennccoouurraaggeerr  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  llee  bbllââmmee  rreessttee  

uunnee  ddeess  mmeessuurreess  eeffffiiccaacceess  ppoouurr  rreemmeettttrree  llee  ccoonnttrreevveennaanntt  ssuurr  llee  rraaiill  eett  lluutttteerr  

ccoonnttrree  lleess  aannttiivvaalleeuurrss..  77  ssuujjeettss,,  ssooiitt  88%%  oonntt  eeuu  uunnee  ««  ssuussppeennssiioonn  »»..  22  ssuujjeettss,,  ssooiitt  

22,,22%%  oonntt  ééccooppéé  dd’’uunn  ««  lliicceenncciieemmeenntt  »»,,  nnoouuss  eessssaayyoonnss  ddee  mmoonnttrreerr  qquuee  llee  ffaaiitt  ddee  

nnee  ppaass  pprréésseenntteerr  uunn  rraappppoorrtt,,  llee  cchheeff  ppeeuutt  ssuussppeennddrree,,  lliicceenncciieerr  llee  ppeerrssoonnnneell,,  cceellaa  

mmoonnttrree  qquuee  qquueellqquuee  ppaarrtt,,  iill  yy  aa  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ccoorrrreeccttee  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  

cchheezz  lleess  cchheeffss..  
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QQuueessttiioonn  nn°°1100  ::  CCoommmmeenntt  rrééaaggiitt  vvoottrree  cchheeff  eenn  ccaass  dd’’aabbuuss  dduu  ppoouuvvooiirr  ??  

  

TTaabblleeaauu  1111  ::  RRééaaccttiioonn  dduu  cchheeff  eenn  ccaass  dd’’aabbuuss  dduu  ppoouuvvooiirr  

  

RRééppoonnsseess    FFrrééqquueenncceess    %%  

BBllââmmee  7711  8800,,77  

SSuussppeennssiioonn    1144  1155,,99  

LLiicceenncciieemmeenntt    33  33,,44  

TToottaall  8888  110000  

  

TToouutt  cchheeff  qquuii  vveeuutt  ffaaiirree  mmaarrcchheerr  lleess  cchhoosseess  ddaannss  ssoonn  ééccoollee  ddooiitt  uusseerr  

ddeess  mmeessuurreess  rréégglleemmeennttaaiirreess  ppoouurr  mmeettttrree  ddee  ll’’oorrddrree  ddaannss  llee  cchheeff  eett  sseess  

ssuubboorrddoonnnnééss  ffaauuttee  ddee  qquuooii,,  ccoommmmee  ss’’iillss  ééttaaiieenntt  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  llaaiisssseezz--

ffaaiirree..  

LLaa  ccoonncclluussiioonn  àà  ttiirreerr  ddee  cceess  ddoonnnnééeess  eesstt  qquuee  lloorrssqquuee  lleess  aabbuuss  

ccoommmmiiss  ddééppaasssseenntt  llee  nniivveeaauu,,  lleess  cchheeffss  rreeccoouurreenntt,,  hhoorrmmiiss  llee  bbllââmmee,,  àà  llaa  

ssuussppeennssiioonn  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  iinnccrriimmiinnééee,,  eenn  vvuuee  ddee  pprréésseerrvveerr  ll’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall  eett  

pprroottééggeerr  ll’’ééccoollee  ddeess  rriissqquueess..  

  

QQuueessttiioonn  nn°°1111  ::  VVoottrree  cchheeff  rreeccoonnnnaaiitt--iill  ssaa  ppaarrtt  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  lloorrssqquuee  vvoouuss  

nn’’aavveezz  ppaass  aatttteeiinntt  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ??  

TTaabblleeaauu  1122  ::  DDee  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  dduu  cchheeff  lloorrssqquuee  lleess  

oobbjjeeccttiiffss  nnee  ssoonntt  ppaass  aatttteeiinnttss  

  

RRééppoonnsseess    FFrrééqquueenncceess    %%  

OOuuii    6600  6688,,22  

NNoonn  2288  3311,,88  

TToottaall  8888  110000  
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LLaa  ccoonncclluussiioonn  àà  ttiirreerr  ddee  ccee  ttaabblleeaauu,,  llaa  mmaajjoorriittéé  ddee  nnooss  ssuujjeettss  

iinntteerrrrooggééss  ssttiippuulleenntt  qquuee  lleess  cchheeffss  rreeccoonnnnaaiisssseenntt  lleeuurr  ppaarrtt  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  eenn  ccaass  

ddee  nnoonn  aatttteeiinnttee  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  aatttteenndduuss  dduu  ddééllééggaattaaiirree..  

CCeettttee  aattttiittuuddee  ddeess  cchheeffss  ffaaiitt  ccoommpprreennddrree  ccoommbbiieenn  iillss  éévvaalluueenntt  eett  aapppprréécciieenntt  bbiieenn  

llee  ppoouuvvooiirr  ddéélléégguuéé..  EEtt  lloorrssqquuee  llee  cchheeff  aarrrriivvee  àà  rreeccoonnnnaaîîttrree  ssaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé,,  cceellaa  

llaaiissssee  ccrrooiirree  qquu’’iill  vvaa  aamméélliioorreerr  llaa  qquuaalliittéé  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn..  NNoouuss  vvooyyoonnss  ssuurr  ccee  

ttaabblleeaauu  qquuee  6600  ssuujjeettss,,  ssooiitt  6688,,22%%  oonntt  rrééppoonndduu  ppoossiittiivveemmeenntt  ;;  2288  ssuujjeettss,,  ssooiitt  3311,,88  

oonntt  rrééppoonndduu  nnééggaattiivveemmeenntt..  

  

QQuueessttiioonn  nn°°1122  ::  VVoouuss  sseenntteezz--vvoouuss  lliibbrree  ddaannss  llaa  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn  ppoouurr  uunnee  

mmaattiièèrree  rreelleevvaanntt  ddee  vvooss  aattttrriibbuuttiioonnss  ddéélléégguuééeess  ??  

  

TTaabblleeaauu  1133  ::  LLiibbeerrttéé  ddeess  ssuujjeettss  ddaannss  llaa  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn  ppoouurr  uunnee  mmaattiièèrree  

rreelleevvaanntt  ddee  lleeuurrss  aattttrriibbuuttiioonnss  ddéélléégguuééeess  

  

RRééppoonnsseess    FFrrééqquueenncceess    %%  

OOuuii  6600  6688,,22  

NNoonn  1177  1199,,33  

IInnddéécciiss  1111  1122,,55  

TToottaall  8888  110000  

  

LLeess  ddoonnnnééeess  ddee  ccee  ttaabblleeaauu  iinnddiiqquueenntt  qquuee  6600  ssuujjeettss,,  ssooiitt  6688,,22%%  

éémmeetttteenntt  uunn  aavviiss  ffaavvoorraabbllee  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn..  LLee  sseeccoonndd  ggrroouuppee  qquuii  eesstt  ccoonnssttiittuuéé  ddee  

1177  ssuujjeettss,,  ssooiitt  1199,,33%%  eesstt  ddééffaavvoorraabbllee  àà  llaa  qquueessttiioonn  eett  llee  ttrrooiissiièèmmee  ggrroouuppee  

ccoonnssttiittuuéé  ddee  1111  ssuujjeettss,,  ssooiitt  1122,,55%%  nn’’oonntt  cchhooiissii  nnii  ll’’uunnee  nnii  ll’’aauuttrree  ppoossiittiioonn..  

  

NNoouuss  ppoouuvvoonnss  ddiirree  ddee  ccee  qquuii  pprrééccèèddee  qquuee  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  

nn’’eesstt  ppaass  ttoouujjoouurrss  ddééssiirrééee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  ll’’iimmmmiixxttiioonn  dduu  cchheeff  nnee  ssee  ffaaiitt  ppaass  
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ssoouuvveenntt  rreemmaarrqquueerr..  LL’’aauuttoorriittéé  dduu  ddééllééggaattaaiirree  nn’’eesstt  ppaass  bbaaffoouuééee..  CCeettttee  ffaaççoonn  ddee  

ffaaiirree  lleess  cchhoosseess  eennccoouurraaggee  lleess  ssuubboorrddoonnnnééss  àà  ppoouurrssuuiivvrree  lleess  eeffffoorrttss..  

  

QQuueessttiioonn  nn°°1133  ::  VVoottrree  cchheeff  iinntteerrvviieenntt--iill  ddaannss  uunnee  rrééuunniioonn  oouu  mmeessuurree  pprriissee  ddaannss  

ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  vvooss  ffoonnccttiioonnss  ??  

  

TTaabblleeaauu  1144  ::  IInntteerrvveennttiioonn  dduu  cchheeff  ddaannss  uunnee  ddéécciissiioonn  pprriissee  ppaarr  lleess  ssuujjeettss  ddaannss  

ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnss  ddéélléégguuééeess  

  

RRééppoonnsseess    FFrrééqquueenncceess    %%  

JJaammaaiiss    1122  1133,,66  

QQuueellqquuee  ffooiiss  4411  4488,,66  

FFrrééqquueemmmmeenntt    1122  1133,,66  

TToouujjoouurrss  2233  2266,,11  

TToottaall  8888  110000  

  

LLaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  ccee  ttaabblleeaauu  eesstt  pprréésseennttééee  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

4411  ssuujjeettss,,  ssooiitt  4466,,66%%  ddiisseenntt  qquuee  lleeuurrss  cchheeffss  iinntteerrvviieennnneenntt  ««  qquueellqquuee  ffooiiss  »»  ddaannss  

uunnee  ddéécciissiioonn  ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnss..  

2233  ssuujjeettss,,  ssooiitt  2266,,11%%  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  lleeuurrss  cchheeffss  iinntteerrvviieennnneenntt  ««  ttoouujjoouurrss  »»..  

1122  ssuujjeettss,,  ssooiitt  1133,,66%%  ddiisseenntt  aauussssii  qquuee  lleeuurrss  cchheeffss  nn’’iinntteerrvviieennnneenntt  ««  jjaammaaiiss  »»..  

1122  ssuujjeettss,,  ssooiitt  1133,,66  éémmeetttteenntt  qquuee  lleeuurrss  cchheeffss  iinntteerrvviieennnneenntt  ««  ffrrééqquueemmmmeenntt  »»..  

  

BBiieenn  qquuee  lleess  aavviiss  ddee  cceettttee  qquueessttiioonn  ssooiieenntt  mmiittiiggééss,,  ll’’aannaallyyssee  sséérriieeuussee  

ddee  ccee  ttaabblleeaauu  nnoouuss  aa  ccoonndduuiitt  àà  ddéédduuiirree  qquuee  llee  pprriinncciippee  ddee  nnoonn  iimmmmiixxttiioonn  dduu  cchheeff  

eesstt  uunn  ppeeuu  vviioolléé  ppaarr  ccee  ddeerrnniieerr,,  aalloorrss  qquuee  cc’’eesstt  ccee  pprriinncciippee  qquuii  rreenndd  éénnoorrmméémmeenntt  

eeffffiiccaaccee  uunnee  ddééllééggaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr..    
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LLoorrssqquuee  llee  cchheeff  eesstt  ttoouujjoouurrss  eenncclliinn  ddaannss  lleess  mmeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  llee  

ddééllééggaattaaiirree,,  ccee  ddeerrnniieerr  sseerraa  ddééppoouurrvvuu  ddee  ttoouuttee  aauuttoorriittéé,,  eett  eenn  ccoonnssééqquueennccee  lleess  

oobbjjeeccttiiffss  sseerroonntt  llooiinn  dd’’êêttrree  aatttteeiinnttss..  CCaarr  ll’’aauuttoorriittéé  eesstt  ll’’uunn  ddeess  mmooyyeennss  

nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  rrééuussssiirr  uunnee  ddééllééggaattiioonn..  

  

QQuueessttiioonnss  nn°°1144  ::  EEtteess--vvoouuss  ccoonntteenntt  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ddoonntt  vvoottrree  cchheeff  vvoouuss  ddééllèègguuee  

llee  ppoouuvvooiirr  

  

TTaabblleeaauu  1155  ::  DDee  ll’’hhuummeeuurr  mmaanniiffeessttééee  ppaarr  lleess  ssuujjeettss  ddaannss  llaa  mmaanniièèrree  ddee  ddéélléégguueerr  

llee  ppoouuvvooiirr  llee  cchheeff    

RRééppoonnsseess    FFrrééqquueennccee    %%  

OOuuii  5599  6677  

NNoonn  1122  1133,,66  

IInnddéécciiss    1177  1199,,44  

TToottaall  8888  110000  

  

LLeess  rrééssuullttaattss  dduu  ttaabblleeaauu  ccii--hhaauutt  rréévvèèlleenntt  qquuee  5599  ssuujjeettss,,  ssooiitt  6677%%  ssoonntt  

ccoonntteennttss  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ddoonntt  llee  cchheeff  ddééllèègguuee  llee  ppoouuvvooiirr,,  1122  ssuujjeettss,,  ssooiitt  1133,,66%%  ssoonntt  

mmééccoonntteennttss  eett  1177  ssuujjeettss,,  ssooiitt  1199,,44%%  ssoonntt  ssaannss  ppoossiittiioonn..  

TTeennaanntt  ccoommppttee  ddeess  ddoonnnnééeess  ddee  ccee  ttaabblleeaauu,,  iill  eesstt  ttoouutt  aa  ffaaiitt  nnoorrmmaall  

qquuee  lleess  ssuubboorrddoonnnnééss  ssooiieenntt  ccoonntteennttss  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ddoonntt  lleeuurrss  cchheeffss  iinntteerrvviieennnneenntt  

ddaannss  ccee  qquu’’iillss  ffoonntt  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  cceellaa  ffaaiitt  ccrrooiirree  qquu’’iillss  ssoonntt  ccoommppéétteennttss..  

  

CCee  ggeennrree  ddee  ccoonntteenntteemmeenntt  eennttrraaîînnee  ssoouuvveenntt  ll’’eeffffoorrtt,,  llee  nnoonn  ssaabboottaaggee,,  

nnoonn  bbooyyccoottttaaggee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  ssuubboorrddoonnnnééss..  
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QQuueessttiioonn  nn°°1155  ::  VVoottrree  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  ccoonnssaaccrree--tt--iill  ddeess  aarrttiicclleess  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  

ddééllééggaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  ??  

  

TTaabblleeaauu  1166  ::  DDee  llaa  ccoonnssééccrraattiioonn  ddeess  aarrttiicclleess  ddaannss  llee  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  aauu  ssuujjeett  

ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr    

  

RRééppoonnsseess    FFrrééqquueenncceess    %%  

OOuuii  5577  6644,,88  

NNoonn  3311  3355,,22  

TToottaall  8888  110000  

  

LLeess  ddoonnnnééeess  ddee  ccee  ttaabblleeaauu  mmoonnttrreenntt  àà  ssuuffffiissaannccee  ccoommbbiieenn  lleess  

iinnssttiittuuttiioonnss  ss’’iinnttéérreesssseenntt  àà  llaa  ddééffiinniittiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  

ppoouuvvooiirr..  DDee  ccee  ffaaiitt,,  5577  ssuujjeettss,,  ssooiitt  6644,,88%%  aaffffiirrmmeenntt  cceettttee  vvéérriittéé,,  eett  ppaarr  ccoonnttrree  3311  

ssuujjeettss,,  ssooiitt  3355,,22%%    ss’’yy    ooppppoosseenntt..  EEnn  ggrrooss,,  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  aa  uunn  ssuuppppoorrtt  

jjuurriiddiiqquuee  àà  llaa  ssoouuss--ddiivviissiioonn  ddee  LLeemmbbaa  eett  ppaarr  llàà  bbiieenn  rréégglleemmeennttééee..  
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QQuueessttiioonn  nn°°1166  ::  QQuuee  ssuuggggéérreezz--vvoouuss  aauuxx  aauuttoorriittééss  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  lleeuurr  ffaaççoonn  ddee  

ddéélléégguueerr  llee  ppoouuvvooiirr  aauuxx  ssuubboorrddoonnnnééss  ??  

  

TTaabblleeaauu  1177  ::  DDeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ffoorrmmuullééeess  ppaarr  lleess  ssuujjeettss  aauuxx  aauuttoorriittééss    

  

NN°°  RRééaaccttiioonn    ff  

11  DDoonnnneerr  ttoottaalleemmeenntt  ccoonnffiiaannccee  aauu  ssuubboorrddoonnnnéé  uunnee  ffooiiss  llee  

ppoouuvvooiirr  ddéélléégguuéé  

88  

22  DDéélléégguueerr  llee  ppoouuvvooiirr  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  qquu’’iill  ffaauutt  eett  aauu  bbeessooiinn  llaa  

ccoonnssuulltteerr  bbiieenn  aavvaanntt    

44  

33  NNee  ppaass  iinntteerrfféérreerr  ddaannss  llaa  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn  aapprrèèss  ttrraannssffeerrtt  

dduu  ppoouuvvooiirr  

55  

44  QQuuee  llee  cchhooiixx  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ddéélléégguuééee  ssee  ffaassssee  eenn  ttoouuttee  

oobbjjeeccttiivviittéé  

2200  

55  PPllaacceerr  llaa  ppeerrssoonnnnee  ddéélléégguuééee  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  

aacccceeppttaabblleess  

55  

66  OOrrggaanniisseerr  ddee  sseessssiioonn  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  aauu  pprrooffiitt  ddee  

ttoouuss  lleess  ppeerrssoonnnneellss    

4466  

  TToottaall  8888  

  

AAuu  cchhaappiittrree  ddee  rreeccoommmmaannddaattiioonnss,,  iill  ssee  ddééggaaggee  ccee  qquuii  ssuuiitt  ::  

88  ssuujjeettss,,  ssooiitt  99%%  rreeccoommmmaannddeenntt  aauuxx  cchheeffss  ddee  ddoonnnneerr  ttoottaalleemmeenntt  ccoonnffiiaannccee  aauu  

ssuubboorrddoonnnnéé  uunnee  ffooiiss  llee  ppoouuvvooiirr  lléégguuéé  ;;  

44  ssuujjeettss,,  ssooiitt  44,,55%%  ssuuggggèèrreenntt  qquuee  lleess  cchheeffss  ddééllèègguueenntt  llee  ppoouuvvooiirr  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  

qquu’’iill  ffaauutt  eett  ccoonnssuulltteerr  llaa  ppeerrssoonnnnee  bbiieenn  aavvaanntt  ;;  

55  ssuujjeettss,,  ssooiitt  55,,66%%  rreeccoommmmaannddeenntt  aauuxx  cchheeffss  ddee  nnee  ppaass  iinntteerrfféérreerr  ddaannss  llaa  pprriissee  ddee  

ddéécciissiioonn  aapprrèèss  ttrraannssffeerrtt  dduu  ppoouuvvooiirr  ;;  

2200  ssuujjeettss,,  ssooiitt  2222,,77%%  ssuuggggèèrreenntt  aauuxx  cchheeffss  qquuee  llee  cchhooiixx  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ddéélléégguuééee  

ssee  ffaassssee  eenn  ttoouuttee  oobbjjeeccttiivviittéé  ;;  
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55  ssuujjeettss,,  ssooiitt  55,,66%%  ssuuggggèèrreenntt  aauuxx  aauuttoorriittééss  ddee  ppllaacceerr  llaa  ppeerrssoonnnnee  ddéélléégguuééee  ddaannss  

ddeess  ccoonnddiittiioonnss  aacccceeppttaabblleess  ;;  

EEnnffiinn,,  4466  ssuujjeettss,,  ssooiitt  5522,,22%%  rreeccoommmmaannddeenntt  aauuxx  aauuttoorriittééss  dd’’oorrggaanniisseerr  ddee  sseessssiioonn  

ddee  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  aauu  pprrooffiitt  ddee  ttoouuss  lleess  ppeerrssoonnnneellss..  

  

3.2. Analyse différentielle des données  

  

AA  ccee  ppooiinntt,,  nnoouuss  aalllloonnss  tteesstteerr  llee  ddeeggrréé  ddee  ssiiggnniiffiiccaattiioonn  eennttrree  dd’’uunnee  

ppaarrtt  lleess  qquueessttiioonnss  pphhaarreess  nn°°11  eett  55  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt  lleess  vvaarriiaabblleess  rreetteennuueess  

nnoottaammmmeenntt  llee  sseexxee,,  llee  nniivveeaauu  dd’’ééttuuddeess  eett  llaa  ffoonnccttiioonn  ddaannss  llaa  pprrooffeessssiioonn..  NNoottoonnss  

eenn  ppaassssaanntt  qquuee  cceerrttaaiinneess  ffrrééqquueenncceess  oobbsseerrvvééeess  ééttaanntt  iinnfféérriieeuurree  àà  55,,  nnoouuss  aavvoonnss  

ooppttéé  ppoouurr  llee  cchhii--ddeeuuxx  ccoorrrriiggéé  ppaarr  YYAATTEESS  aaiinnssii  ffoorrmmuulléé  ::  

  

𝑋𝑋22   ==  [[((
𝑓𝑜𝑓𝑜−−𝑓𝑒𝑓𝑒−−00,,55

𝑓𝑒𝑓𝑒
))]]22   

  

QQuueessttiioonn  nn°°11  ::  AAvveezz--vvoouuss  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  

ppoouuvvooiirr  ??  

  

TTaabblleeaauu  1188  ::  OOppiinniioonnss  ddeess  ssuujjeettss  ssuurr  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  

dduu  ppoouuvvooiirr  sseelloonn  llaa  vvaarriiaabbllee  sseexxee  

  

                    SSeexxee    

OOppiinniioonn    

MM  FF  TToottaall    

OOuuii    3399  ((3366,,77))  1100  ((1122,,33))  4499  

NNoonn    2277  ((2299,,33))  1122  ((99,,77))  3399  

TToottaall  6666  2222  8888  

  

LLeess  rrééssuullttaattss  dduu  ttaabblleeaauu  ccii--hhaauutt  oonntt  pprroouuvvéé  qquuee  llee  cchhii--ccaarrrréé  ccaallccuulléé  

eesstt  ddee  11,,006655  eett,,  ccee  ddeerrnniieerr  eesstt  eenn  ddeeççàà  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ttaabbuullaaiirree  33,,884411,,  aauu  sseeuuiill  ddee  
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..0055,,  aavveecc  uunn  ddeeggrréé  ddee  lliibbeerrttéé  ééqquuiivvaalleenntt  àà  11..  NNoouuss  ddéécciiddoonnss  dd’’aapppprroouuvveerr  

ll’’hhyyppootthhèèssee  nnuullllee..  AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  lleess  ooppiinniioonnss  ddeess  ssuujjeettss  iinntteerrrrooggééss  nnee  ssoonntt  ppaass  

iinnfflluueennccééeess  ssiiggnniiffiiccaattiivveemmeenntt  ppaarr  lleeuurr  sseexxee..  DDoonncc  iill  yy  aa  iinnddééppeennddaannccee  eennttrree  lleess  

ppaarraammèèttrreess  ccoommppaarrééss..  

  

TTaabblleeaauu  1199  ::  OOppiinniioonnss  ddeess  ssuujjeettss  ssuurr  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  

dduu  ppoouuvvooiirr  sseelloonn  llaa  vvaarriiaabbllee  nniivveeaauu  dd’’ééttuuddeess  

  

                  NNiivveeaauu  dd’’ééttuuddee  

OOppiinniioonnss    

DD44  DD66  GG33  LL22  TToottaall    

OOuuii    22  ((11,,11))  88  ((77,,22))  2277  1122  ((1188,,99))  4499  

NNoonn    00  ((00,,99))  55  ((55,,88))  1122  2222  ((1155,,11))  3399  

TToottaall  0022  1133  3399  3344  8888  

  

  LLeess  rrééssuullttaattss  iissssuuss  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssuuss  oonntt  mmoonnttrréé  qquuee  llaa  

vvaalleeuurr  ccaallccuullééee  eesstt  ddee  44,,001166  eett  cceellllee--ccii  eenn  ddeessssoouuss  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ttaabbuullaaiirree  77,,881155,,  

aauu  sseeuuiill  ddee  ..0055,,  aavveecc  uunn  ddeeggrréé  ddee  lliibbeerrttéé  ééggaall  àà  33..  NNoouuss  rrééssoollvvoonnss  ddee  vvaalliiddeerr  

ll’’hhyyppootthhèèssee  nnuullllee..  CCeellaa  vveeuutt  ddiirree  qquuee  lleess  ooppiinniioonnss  ddeess  ssuujjeettss  iinntteerrrrooggééss  nnee  ssoonntt  

ppaass  lliiééeess  àà  lleeuurr  nniivveeaauu  dd’’ééttuuddeess..  

  

TTaabblleeaauu  2200  ::  OOppiinniioonn  ddeess  ssuujjeettss  ssuurr  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  

dduu  ppoouuvvooiirr  sseelloonn  llaa  vvaarriiaabbllee  ffoonnccttiioonn  ddaannss  llaa  pprrooffeessssiioonn    

  

            FFoonnccttiioonn    

OOppiinniioonnss    

AAddmmiinniissttrraattiiff    EEnnsseeiiggnnaanntt    OOuuvvrriieerr    TToottaall    

OOuuii    1166  ((1144,,55))  3300  ((3322,,33))  33  ((22,,22))  4499  

NN  oonn    1100  ((1111,,55))  2288  ((2255,,77))  11  ((11,,88))  3399  

TToottaall    2266  5588  0044  8888  
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AAuu  rreeggaarrdd  ddeess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  ccii--ddeevvaanntt,,  iill  ssee  

ddééggaaggee  qquuee  llee  cchhii--ddeeuuxx  ccaallccuulléé  eesstt  ddee  11,,991188  eett,,  ccee  ddeerrnniieerr  eesstt  eenn  ddeeççàà  ddee  llaa  vvaalleeuurr  

ttaabbuullaaiirree,,  55,,999911  aauu  sseeuuiill  ddee  ..0055,,  aavveecc  uunn  ddeeggrréé  ddee  lliibbeerrttéé  ééqquuiivvaalleenntt  àà  22..  NNoouuss  

ddéécciiddoonnss  dd’’aacccceepptteerr  ll’’hhyyppootthhèèssee  nnuullllee..  CCeellaa  ssiiggnniiffiiee  qquuee  lleess  ooppiinniioonnss  ddeess  ssuujjeettss  

iinntteerrrrooggééss  nnee  ssoonntt  ppaass  ttrriibbuuttaaiirreess  ddee  lleeuurr  ffoonnccttiioonn  ddaannss  llaa  pprrooffeessssiioonn..  

  

QQuueessttiioonn  nn°°55  ::  VVoouuss  aarrrriivvee--tt--iill  àà  rreepprréésseenntteerr  vvoottrree  cchheeff  ddaannss  uunnee  nnééggoocciiaattiioonn  

rrééuunniioonn,,  eexxééccuuttiioonn  dd’’uunnee  ttââcchhee  ??  

  

TTaabblleeaauu  2211  ::  OOppiinniioonnss  ddeess  ssuujjeettss  ssuurr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  

dduu  ppoouuvvooiirr  sseelloonn  llaa  vvaarriiaabbllee  sseexxee..  

  

                        SSeexxee    

OOppiinniioonn    

MM    FF  TToottaall    

JJaammaaiiss    2211  ((1177,,33))  22  ((55,,77))  2233  

QQuueellqquuee  ffooiiss    3300  ((3355,,22))  1177  ((1111,,88))  4477  

FFrrééqquueemmmmeenntt    1100  ((88,,33))  11  ((22,,77))  1111  

TToouujjoouurrss    55  ((55,,22))  22  ((11,,88))  0077  

TToottaall  6666  2222  8888  

    

LLeess  rrééssuullttaattss  dduu  ttaabblleeaauu  ccii--hhaauutt  nnoouuss  rreennsseeiiggnneenntt  qquuee  llee  cchhii--ddeeuuxx  

ccaallccuulléé  eesstt  ddee  33,,662266  eett,,  ccee  ddeerrnniieerr  eesstt  eenn  ddeessssoouuss  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ttaabbuullaaiirree,,  77,,881155  aauu  

sseeuuiill  ddee  ..0055,,  aavveecc  33  ccoommmmee  ddeeggrréé  ddee  lliibbeerrttéé..  NNoouuss  ddéécciiddoonnss  ddee  vvaalliiddeerr  

ll’’hhyyppootthhèèssee  nnuullllee..  AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  lleess  ooppiinniioonnss  ddeess  ssuujjeettss  iinntteerrrrooggééss  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  

iinnfflluueennccééeess  ssiiggnniiffiiccaattiivveemmeenntt  ppaarr  lleeuurr  sseexxee..  
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TTaabblleeaauu  2222  ::  OOppiinniioonnss  ddeess  ssuujjeettss  ssuurr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  

dduu  ppoouuvvooiirr  sseelloonn  llaa  vvaarriiaabbllee  nniivveeaauu  dd’’ééttuuddee  

  

                  NNiivveeaauu  dd’’ééttuuddee  

OOppiinniioonnss    

DD44  DD66  GG33  LL22  TToottaall    

JJaammaaiiss    00  ((00,,55))  22  ((33,,44))  1100  ((1100,,22))  1111  ((88,,99))  2233  

QQuueellqquuee  ffooiiss    22  ((11,,11))  1100  ((11,,66))  2200  ((2200,,88==  1155  ((1188,,22))  4477  

FFrrééqquueemmmmeenntt    00  ((00,,22))  11  ((11,,66))  88  ((44,,99))  22  ((44,,33))  1111  

TToouujjoouurrss    00  ((00,,22))  00  ((11,,11))  11  ((33,,11))  66  ((22,,66))  0077  

TToottaall  0022  1133  3399  3344  8888  

  

LLeess  rrééssuullttaattss  dduu  ttaabblleeaauu  ccii--ddeevvaanntt  oonntt  pprroouuvvéé  qquuee  llee  cchhii--ddeeuuxx  

ccaallccuulléé  eesstt  ddee  1144,,990077  ppoouurrttaanntt  cceelluuii--ccii  eesstt  iinnfféérriieeuurr  àà  llaa  vvaalleeuurr  ddee  llaa  ttaabblleeaauu  

1166,,991199  aauu  sseeuuiill  ddee  ..0055,,  aavveecc  uunn  ddeeggrréé  ddee  lliibbeerrttéé  ééggaall  àà  99..  NNoouuss  rrééssoollvvoonnss  ddee  

vvaalliiddeerr  ll’’hhyyppootthhèèssee  nnuullllee..  CCeellaa  vveeuutt  ddiirree  qquuee  lleess  ooppiinniioonnss  ddeess  ssuujjeettss  iinntteerrrrooggééss  nnee  

ssoonntt  ppaass  ttrriibbuuttaaiirreess  ddee  lleeuurr  nniivveeaauu  dd’’ééttuuddeess..  

  

TTaabblleeaauu  2233  ::  OOppiinniioonnss  ddeess  ssuujjeettss  ssuurr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  

dduu  ppoouuvvooiirr  sseelloonn  llaa  vvaarriiaabbllee  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  pprrooffeessssiioonn    

  

            FFoonnccttiioonn    

OOppiinniioonnss    

AAddmmiinniissttrraattiiff    EEnnsseeiiggnnaanntt    OOuuvvrriieerr    TToottaall    

JJaammaaiiss    88  ((66,,88))  1144  ((1155,,22))  11  ((11))  2233  

QQuueellqquuee  ffooiiss    1122  ((1133,,99))  3322  ((3311))  ((22,,11))  4477  

FFrrééqquueemmmmeenntt    33  ((33,,22))  88  ((77,,22))  00  ((00,,55))  1111  

TToouujjoouurrss    33  ((22,,11))  44  ((44,,66))  00  ((00,,33))  0077  

TToottaall    2266  5588  0044  8888  
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LLeess  rrééssuullttaattss  dduu  ttaabblleeaauu  ccii--ddeevvaanntt  oonntt  rréévvéélléé  qquuee  llaa  vvaalleeuurr  ccaallccuullééee  

eesstt  ddee  66,,668866,,  mmaaiiss  cceellllee--ccii  eesstt  eenn  ddeeççàà  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ttaabbuullaaiirree  1122,,559922  aauu  sseeuuiill  ddee  

..0055,,  aavveecc  uunn  ddeeggrréé  ddee  lliibbeerrttéé  ééqquuiivvaalleenntt  àà  66..  NNoouuss  ddéécciiddoonnss  dd’’aapppprroouuvveerr  

ll’’hhyyppootthhèèssee  nnuullllee..  CCeellaa  vveeuutt  ddiirree  qquuee  lleess  ooppiinniioonnss  ddeess  ssuujjeettss  iinntteerrrrooggééss  nn’’oonntt  ppaass  

ééttéé  iinnfflluueennccééeess  ssiiggnniiffiiccaattiivveemmeenntt  ppaarr  lleeuurr  ffoonnccttiioonn  ddaannss  llaa  pprrooffeessssiioonn..  

  

3.3. Discussion des résultats  

  

AA  ccee  ssttaaddee,,  nnoouuss  aalllloonnss  ffaaiirree  uunn  rraapppprroocchheemmeenntt  eennttrree  lleess  ééttuuddeess  

aannttéérriieeuurreess  rreelleevvééeess  àà  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn  ddee  ccee  ttrraavvaaiill  eett  llaa  nnôôttrree..  

  

EEnn  eeffffeett,,  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  oobbjjeeccttiiffss  ffiixxééss  aauu  ddééppaarrtt,,  àà  llaa  

pprroobblléémmaattiiqquuee  ssoouulleevvééee  ppaarr  cceettttee  ééttuuddee  eett  aauuxx  hhyyppootthhèèsseess  éémmiisseess,,  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  

ssuujjeettss  iinntteerrrrooggééss  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  lleeuurrss  cchheeffss  oonntt  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  

ppoouuvvooiirr  eett  aauussssii  llaa  pprraattiiqquuee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  eesstt  qquueellqquuee  ffooiiss  dd’’uussaaggee  

ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddee  lleeuurrss  ééccoolleess  rreessppeeccttiivveess..  

  

LLeess  rrééssuullttaattss  aauuxxqquueellss  aa  aabboouuttii  cceettttee  ééttuuddee  ssoonntt  ssiimmiillaaiirreess  àà  cceeuuxx  

rréévvééllééss  ppaarr  ll’’ééttuuddee  mmeennééee  ppaarr  VViiccttooiirree  KKAANNIIKKIIMMBBOO  eett  cceellllee  ddee  VVOOLLUUWWAA  

MMAAKKAAVVOOVVAA..  EEnn  eeffffeett,,  llee  pprreemmiieerr  cciittéé  aa  ffaaiitt  uunnee  iinnvveessttiiggaattiioonn  ssuurr  ::  ««  AAnnaallyyssee  

ddeess  aattttiittuuddeess  dduu  ppeerrssoonnnneell  ccaaddrree  ffaaccee  àà  llaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  àà  llaa  RRééggiiee  ddeess  

VVooiieess  AAéérriieennnneess  »»..  

  

SSuuiittee  àà  ssaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  eett  àà  sseess  hhyyppootthhèèsseess,,  eett  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  llaa  

mméétthhooddee  dd’’eennqquuêêttee  ssoouutteennuuee  ppaarr  uunn  qquueessttiioonnnnaaiirree  aaddmmiinniissttrréé  aauupprrèèss  ddee  qquuaarraannttee  

aaggeennttss,,  iill  aa  ccoonncclluu  qquuee  lleess  ccaaddrreess  ddééllèègguueenntt  nn’’iimmppoorrttee  qquueelllleess  ttââcchheess,,  mmaaiiss  

ssuurrttoouutt  lleess  ttââcchheess  rroouuttiinniièèrreess..  
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LLee  sseeccoonndd  aa  ffaaiitt  uunnee  rreecchheerrcchhee  ssuurr  ::  ««  LLaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  aauu  

sseeiinn  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  ééccoolleess  ccoonnvveennttiioonnnnééeess  KKiimmbbaanngguuiissttee  »»..  LLeess  rrééssuullttaattss  

oonntt  rréévvéélléé  qquuee  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  eexxiissttee  àà  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  ééccoolleess  

ccoonnvveennttiioonnnnééeess  KKiimmbbaanngguuiisstteess..  CCeess  rrééssuullttaattss  oonntt  ccoonnffiirrmméé  ssoonn  hhyyppootthhèèssee  éémmiissee  

eett  ll’’aauutteeuurr  eennccoouurraaggee  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  cceettttee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddee  ccoonnttiinnuueerr  àà  pprraattiiqquueerr  

llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  ll’’eennccoommbbrreemmeenntt  eett  llaa  lleenntteeuurr  

aaddmmiinniissttrraattiivvee..  

  

EEnn  ssoommmmee,,  lloorrssqquu’’uunn  cchheeff  aa  ddéélléégguuéé  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  ssoonn  ppoouuvvooiirr  àà  uunn  

ccoollllaabboorraatteeuurr,,  iill  nnee  ddooiitt  ppaass  ppoorrtteerr  aatttteeiinnttee  àà  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  ccee  ssuubboorrddoonnnnéé  eenn  llee  

ddééssaavvoouuaanntt  eenn  pprréésseennccee  dduu  ppeerrssoonnnneell,,  vvooiirree  mmêêmmee  eenn  iinntteerrvveennaanntt  ddaannss  lleess  oorrddrreess  

qquu’’iill  ddoonnnnee..  SSii  cceelluuii--ccii  nnee  ssee  mmoonnttrree  ppaass  àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddee  ssaa  ttââcchhee..  IIll  ffaauutt  lluuii  

rreettiirreerr  eenn  ppaarrttiiee  sseess  ffoonnccttiioonnss,,  llee  mmeettttrree  hhoorrss  ccaaddrree..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  eenn  ppaarraallyyssaanntt  

ssoonn  aaccttiioonn  qquu’’oonn  aamméélliioorree  ssoonn  sseerrvviiccee..  

  

LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  cceettttee  ééttuuddee  vvoonntt  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  cchheeffss  

dd’’ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  llaa  ssoouuss--pprroovviinnccee  éédduuccaattiioonnnneellllee  ddee  LLeemmbbaa  eett  aauuxx  aauuttrreess  ddee  

ffaaiirree  eennccoorree  ccoonnffiiaannccee  àà  lleeuurrss  ssuubboorrddoonnnnééss,,  ccrrooiirree  eenn  llaa  ddééllééggaattiioonn  eett  mmiieeuuxx  

ccoonnnnaaîîttrree  ssoonn  pprroocceessssuuss  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  ddee  ffrruussttrraattiioonnss  eett  ddee  ffaavvoorriisseerr  uunnee  bboonnnnee  

pprroodduuccttiioonn  eett  aaiinnssii  dd’’aaccccrrooîîttrree  llaa  ccrrééaattiivviittéé..  

  

  

  

    



70 
 

3.4. Vérification des hypothèses  

  

PPoouurr  pprrooccééddeerr  àà  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  hhyyppootthhèèsseess,,  iill  eesstt  dd’’uunnee  ttrraaddiittiioonn  

sscciieennttiiffiiqquuee  ddee  lleess  rraappppeelleerr  ppoouurr  mméémmooiirree..  EEnn  eeffffeett,,  lleess  hhyyppootthhèèsseess  ddee  cceettttee  ééttuuddee  

ssoonntt  ffoorrmmuullééeess  eenn  cceess  tteerrmmeess  ::  

--  LLeess  cchheeffss  dd’’EEttaabblliisssseemmeenntt  aauurraaiieenntt  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprriinncciippee  ddee  

ddééllééggaattiioonn  ;;  

--  IIllss  aapppplliiqquueerraaiieenntt  ccoorrrreecctteemmeenntt  llee  pprriinncciippee  ddee  ddééllééggaattiioonn  ;;  

--  DDeess  sseessssiioonnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  sseerraaiieenntt  eennvviissaaggééeess  ppoouurr  rreennffoorrcceerr  lleeuurrss  

ccaappaacciittééss..  

  

PPoouurr  vvéérriiffiieerr  cceess  hhyyppootthhèèsseess,,  nnoouuss  aavvoonnss  pprrooccééddéé  àà  ll’’aannaallyyssee  ddee  

rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  aauuxx  qquueessttiioonnss  pphhaarreess  nn°°11  eett  55  ttoouucchhaanntt  ddiirreecctteemmeenntt  àà  nnooss  

hhyyppootthhèèsseess..  

PPoouurr  llaa  qquueessttiioonn  nn°°11,,  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ssuujjeettss  eennqquuêêttééss  aaffffiirrmmeenntt  qquu’’iillss  oonntt  

ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn,,  ss’’aaggiissssaanntt  aauussssii  ddee  llaa  qquueessttiioonn  nn°°55..  IIll  

rreessssoorrtt  qquuee  5533,,44%%  ddeess  ssuujjeettss  eennqquuêêttééss  oonntt  aaffffiirrmméé  qquuee  llaa  pprraattiiqquuee  ddee  llaa  

ddééllééggaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  eesstt  qquueellqquuee  ffooiiss  dd’’uussaaggee  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ééccoolleess  

sseeccoonnddaaiirreess  ddee  llaa  ssoouuss--pprroovviinnccee  éédduuccaattiioonnnneellllee  ddee  LLeemmbbaa..    

  

AA  ll’’iissssuuee  ddee  cceettttee  vvéérriiffiiccaattiioonn,,  iill  rreessssoorrtt  ccee  qquuii  ssuuiitt  ::  

--  LLaa  pprreemmiièèrree  hhyyppootthhèèssee  aa  ééttéé  ccoonnffiirrmmééee  ppaarr  lleess  ssuujjeettss  eennqquuêêttééss..  LLaa  

ddeeuuxxiièèmmee  hhyyppootthhèèssee  aa  ééttéé  ccoonnffiirrmmééee  ppaarrttiieelllleemmeenntt..  
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CONCLUSION  

  

NNoouuss  vvooiiccii  aauu  tteerrmmee  ddee  llaa  rrééddaaccttiioonn  ddee  ccee  ttrraavvaaiill  sscciieennttiiffiiqquuee  qquuii  aa  

ppoorrttéé  ssuurr  ««  ll’’aapppplliiccaattiioonn  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ééccoolleess  

sseeccoonnddaaiirreess  ddee  llaa  ssoouuss--pprroovviinnccee  éédduuccaattiioonnnneellllee  ddee  LLeemmbbaa  »»..  

EEnn  aammoorrççaanntt  cceettttee  ddéémmaarrcchhee,,  nnoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  aassssiiggnnéé  lleess  

oobbjjeeccttiiffss  ssuuiivvaannttss  ::  

--  VVéérriiffiieerr  ssii  lleess  CChheeffss  dd’’EEttaabblliisssseemmeennttss  oonntt  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  

ddééllééggaattiioonn..  

--  PPoorrtteerr  uunn  jjuuggeemmeenntt  ssuurr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ccoorrrreeccttee  dduu  pprriinncciippee..  

--  PPrrooppoosseerr  ddeess  ppiisstteess  ddee  ssoolluuttiioonnss  ppoouurr  rreennffoorrcceerr  ll’’uussaaggee  dduuddiitt  pprriinncciippee..  

  

EEuu  ééggaarrdd  àà  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  cceettttee  ééttuuddee  aa  ssoouulleevvéé  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  

cceennttrrééee  ssuurr  qquueellqquueess  qquueessttiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  

--  LLeess  cchheeffss  dd’’EEttaabblliisssseemmeenntt  oonntt--iillss  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprriinncciippee  ddee  

ddééllééggaattiioonn  ??  

--  AApppplliiqquueenntt--iillss  ccoorrrreecctteemmeenntt  ccee  pprriinncciippee  ??  

--  SSii  nnoonn,,  ccoommmmeenntt  yy  rreemmééddiieerr  ??  

  

PPaarraallllèèlleemmeenntt  àà  ccee  qquueessttiioonnnneemmeenntt,,  nnoouuss  aavvoonnss  pprrééssuumméé  qquuee  ::  

--  LLeess  cchheeffss  dd’’EEttaabblliisssseemmeenntt  ddee  llaa  ssoouuss--pprroovviinnccee  éédduuccaattiioonnnneellllee  ddee  LLeemmbbaa  

aauurraaiieenntt  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprriinncciippee  ddee  ddééllééggaattiioonn..  

--  IIllss  aapppplliiqquueerraaiieenntt  ccoorrrreecctteemmeenntt  llee  pprriinncciippee  ddee  ddééllééggaattiioonn..  

--  DDeess  sseessssiioonnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  sseerraaiieenntt  eennvviissaaggééeess  ppoouurr  rreennffoorrcceerr  

lleeuurrss  ccaappaacciittééss..  

  

PPaarr  lleess  ccoonnccoouurrss  ddee  llaa  mméétthhooddee  dd’’eennqquuêêttee,,  aappppuuyyééee  ppaarr  lleess  

tteecchhnniiqquueess  ddooccuummeennttaaiirree,,  qquueessttiioonnnnaaiirree  eett  eennttrreettiieenn  ppoouurr  ccoolllleecctteerr  lleess  ddoonnnnééeess  eett  

ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ssttaattiissttiiqquuee  ppoouurr  ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  oobbtteennuueess  aauupprrèèss  ddee  

qquuaattrree--vviinnggtt--hhuuiitt  ssuujjeettss,,  lleess  pprriinncciippaauuxx  rrééssuullttaattss  ccii--ddeessssuuss  oonntt  ééttéé  rréévvééllééss..  
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--  LLaa  mmaajjoorriittéé  ddee  nnooss  ssuujjeettss  eennqquuêêttééss  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  lleess  CChheeffss  

dd’’EEttaabblliisssseemmeenntt  ddee  llaa  ssoouuss--pprroovviinnccee  éédduuccaattiioonnnneellllee  ddee  LLeemmbbaa  oonntt  

ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  pprriinncciippee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn..  

--  5533,,44%%  ddeess  ssuujjeettss  iinntteerrrrooggééss  ddééccllaarreenntt  qquuee  llaa  pprraattiiqquuee  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  

ppoouuvvooiirr  eesstt  qquueellqquuee  ffooiiss  dd’’uussaaggee  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ééccoolleess  sseeccoonnddaaiirreess  ddee  

llaa  ssoouuss  pprroovviinnccee  éédduuccaattiioonnnneellllee  ddee  LLeemmbbaa..  

  

TToouutteeffooiiss,,  nnoouuss  aavvoonnss  pprréésseennttéé  ddeess  rrééssuullttaattss  nnoonn  eexxhhaauussttiiffss  ssee  

rraappppoorrttaanntt  àà  uunnee  cciibbllee  bbiieenn  ddéétteerrmmiinnéé  àà  llaaqquueellllee  ss’’aapppplliiqquueenntt  bbiieenn  cceess  

ccoonncclluussiioonnss..  

  

CCeess  rrééssuullttaattss  nnoouuss  oonntt  ccoonndduuiitt  àà  ccoonnffiirrmmeerr  llaa  pprreemmiièèrree  hhyyppootthhèèssee  eett  

dd’’uunnee  mmaanniièèrree  ppaarrttiieellllee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  hhyyppootthhèèssee..  

AAuu  rreeggaarrdd  ddee  cceess  rrééssuullttaattss,,  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ccii--ddeessssoouuss  oonntt  ééttéé  

aaddrreessssééeess  aauuxx  aauuttoorriittééss  ddeess  ééccoolleess  sseeccoonnddaaiirreess  ddee  llaa  ssoouuss--pprroovviinnccee  

éédduuccaattiioonnnneellllee  ddee  LLeemmbbaa  ::  

11..  DDoonnnneerr  ttoottaalleemmeenntt  ccoonnffiiaannccee  aauu  ssuubboorrddoonnnnéé  uunnee  ffooiiss  llee  ppoouuvvooiirr  ddéélléégguuéé..  

22..  DDéélléégguueerr  llee  ppoouuvvooiirr  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  qquu’’iill  ffaauutt  eett  aauu  bbeessooiinn  llaa  ccoonnssuulltteerr  bbiieenn  

aavvaanntt..  

33..  NNee  ppaass  iinntteerrfféérreerr  ddaannss  llaa  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn  aapprrèèss  ttrraannssffeerrtt  dduu  ppoouuvvooiirr..  

44..  QQuuee  llee  cchhooiixx  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ddéélléégguuééee  ssee  ffaassssee  eenn  ttoouuttee  oobbjjeeccttiivviittéé..  

55..  PPllaacceerr  llaa  ppeerrssoonnnnee  ddéélléégguuééee  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  aacccceeppttaabblleess..  

66..  OOrrggaanniisseerr  ddee  sseessssiioonnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  aauu  pprrooffiitt  ddee  ttoouuss  lleess  

ppeerrssoonnnneellss..  

  

AAuuxx  lleecctteeuurrss,,  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  llaa  pprréétteennttiioonn  dd’’ééppuuiisseerr  ttoouuss  lleess  

aassppeeccttss  ssuurr  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr,,  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  cceettttee  ééttuuddee  

ss’’aaddrreesssseenntt  àà  uunnee  cciibbllee  bbiieenn  pprréécciissee..  TToouutteeffooiiss,,  nnoouuss  ssoommmmeess  ttrrèèss  oouuvveerrtt  àà  vvooss  

rreemmaarrqquueess  eett  ccoonnsseeiillss  ccoonnssttrruuccttiiffss  ppoouuvvaanntt  aappppoorrtteerr  uunnee  pplluuss  vvaalluuee  àà  ccee  mmooddeessttee  

ééddiiffiiccee  ;;  ccaarr  ddiitt--oonn  ttoouuttee  œœuuvvrree  hhuummaaiinnee  eesstt  iimmppeerrffeeccttiibbllee..  
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