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:األمنبط اإلدارٌة 

( .البٌروقراطً ) أو ( الدكتـــــاتوري ) أو ( االستبدادي ) النمط السلطوي 1)

( .الفوضوي) النمط الترسلً  (2

( .اإلنسانً ) النمط التعاونً  (3



:  النمط هذا سمات 
 العمل بشؤون القرارات وإصدار األمور فً بالبت واالنفراد السلطة بتملك اإلحساس1)

 وعدم المدرسً الجو على والسٌطرة التعلٌمات تنفٌذ فً والحرفٌة استشارة بدون

. رأٌه واحترام الفرد بقٌمة االهتمام

. المدرسة مدٌر قبل من والتعالً الغموض2)

. المدرسٌة األعمال سٌر فً الجوهر دون والشكل الحقٌقة دون بالمظهر االهتمام3)

 والقرارات األوامر وإصدار ، النفس عن للتحدث مجاالا  المدرسٌة االجتماعات اتخاذ4)

. للمقربٌن إال بالمناقشة للعاملٌن الفرصة إتاحة وعدم

 والمجتمع المحٌطة والبٌئة األمور وأولٌاء المدرسة بٌن والجافة السطحٌة العالقات5)

. المدرسة فً المدٌر وبٌن المحلً

النمط السلطوي: أوالً 



:  النمط هذا سمات 
. العمل فً ومحاذٌر وضوابط قٌود توجد ال أنه ٌعنً وهذا المفرطة الحرٌة بمبدأ اإلٌمان1)

 أن ٌعنً وهذا العمل فً العاملون علٌها ٌسٌر مرسومة سٌاسة أو واضحة فلسفة توجد ال2)

. نظرهم وجه من مناسباا  ٌرونه ما على ٌسٌرون والعاملون القارب على متروك الحبل

. المدرسة فً العاملٌن لدى والمسؤولٌات الواجبات تحدٌد عدم3)

 المناقشات وكثرة المسبق التخطٌط وعدم والتخبط باالرتجال تتسم المدرسٌة االجتماعات4)

. ملزمة غٌر وتوصٌاتها قراراتها ألن الفاعلٌة وضعف

 غٌر أو مباشر بطرٌق ذلك كان سواء المرؤوسٌن على والسٌطرة القٌادي الدور انعدام5)

. مباشر

. المشترك الجماعً العمل روح انعدام على ٌعمل النمط هذا6)

النمط الرتسلً : ثبنًٍب 



: النمط هذا سمات 
 فأساس ، العاملٌن لدى اإلنسانٌة الحاجات إشباع على والعمل الفرد بقٌمة االهتمام1)

 للعمل العالم الصالح مراعاة مع ظروفهم ومراعاة العاملٌن ظروف تقدٌر العمل

. المدرسً

 وطاقاتهم واستعداداتهم وقدراتهم المدرسة فً العاملٌن ومٌول حاجات على التعرف2)

 األهداف تحقٌق ٌخدم لما وتوظٌفها الطاقات هذه من ممكن قدر أكبر الستثمار

. التعلٌمٌة

 أن بمعنى ، وتنفٌذها القرارات اتخاذ فً الجماعٌة المشاركة بمبدأ ٌأخذ النمط هذا3)

 كأفراد تعاملهم من بدال متماسكة واحدة كمجموعة ٌعملون المدرسة فً العاملٌن

. والواجبات المسؤولٌات تحدٌد4)

. كاف بوقت أعمال جدول قبلها وٌحدد الدورٌة االجتماعات انعقاد5)

النمط التعبونً : ثبنًٍب 



: التالً النحو على وهً مدارس ثالثة هناك

:املدرسة الفكرٌة يف اإلدارة 

المدرسة  -1

العلمٌة 

.أو الكالسٌكٌة  

المدرسة  -2

الطبٌعٌة  

.أو اإلنسانٌة 

المدرسة   -3

.االجتماعٌة 



 ، الفنٌة ، العلمٌة ، العقلٌة ، الجسمٌة القوة ) المتكاملة الشخصٌة 1)

 .( التصور

. معه العمل العاملٌن ٌحب وأن للعاملٌن محباا  ودوداا  ٌكون أن 2)

. الصائب بالحكم ٌتمٌز أن 3)

. العمل فً اإلخالص 4)

. العمل فً القدوة 5)

. اآلخرٌن ثقة كسب على القدرة 6)

:صفبت مدٌر املدرسة التً تسبعده على إجيبد املنبخ املدرسً اجلٍد 



. سٌئاا  استغالالا  السلطة استغالل 1)

. الفردٌة القرارات اتخاذ 2)

. العمل ولمصلحة واألفكار لآلراء ولٌس لؤلشخاص الوالء 3)

. تحدٌد أو تغٌٌر بدون علٌه هو ما على البرنامج إبقاء 4)

. معٌن نمط إتباع على التدرٌس هٌئة أعضاء إجبار 5)

. وضروري هام غٌر أمر اآلخرون ٌحسه ما أن 6)

:املفبهٍم اخلبطئة يف اإلدارة املدرسٍة 


