
 االنماط االدارية  

 في ىحا السشط ..الشسط التدمظي )قيادة الفخد الؾاحج ( :  :أوآل
 يشفخد السجيخ بالخآي واتخاذ القخار )السجيخ بيجه زمام االمؾر (  .1
 العالقة بيؽ السجيخ وبيؽ مخؤوسيو أساسيا الخؾف ، االرغام ، التخىيب  .2
 التفاىؼ والتذاور يشعجمبحيث اليدسح بحخية السشاقذة ، وابجاء االراء  .3
 يقؾم السجيخ عمى تؾجيو عسل اآلخخيؽ ، واصجار القخارات والتعميسات لالفخاد  .4
 يتجخل في تفاصيل عسل االخخيؽ . .5
االخخيؽ في انجاح اي عسمية  عجيؼ الثقة في قجرات واستعجاداتان السجيخ التدمظي  .6

 )ال يثق بآلخخيؽ(
 يعتقج انو  الرحيح دون اعتبار الغيخ )لو الكمسة (  .7
يشغخ الى االفخاد عمى انيؼ االت يحخكيا متى وكيف شاء دون ان يعخف ىؤالء  .8

 االفخاد االىجاف التي يزعيا .

 االفراد في هذا النمط  ..

تسيدون بالدمبية ، لحا فاالىجاف غالبا ماتكؾن غيخ واضحة اما غيخ معخوفة ي-1
 لجييؼ 

سجيخ التدمظي الى بقاء العالقات بيؽ  افخاد البجساعة ضعيفة حتى يدعى ال -2
 اليحجث أي تكتل ضجه .

 االجتماعات في هذا النمط .. 

تسيل اجتساعات لتكؾن غيخ مخظظة ،والمشغسة ، بل تعقج حدب رغبة السجيخ 
  .لتدويج التعميسات التي يشبغي عمييؼ تشفيحىا عادة بجون نقاش



 ..  سلبيات هذا النمط 

 السجيخ االستبجادي التدمظي يذتغل نفدو بكل صغيخة وكبيخة في السشغسة  .1
 اذا حجث وغاب السجيخ تتجىؾر عسمية االنتاج ، وتعظمت عجمة العسل  .2
 يؤدي استبجاده الى االتكالية عميو في كل شيء  .3
عادة مايمجاء الى آتخاذ وسائل الخدع واالرىاب فيؤدي الى تؾليج الكخاهية واالمباة  .4

 العامميؽ .بيؽ 
 شعؾر السخؤوسيؽ بعجم الخضا عؽ العسل  .5
 قمة التجاوب والتفاعل بيؽ فئات السجتسع السجرسي  .6
 انعجام روح التفكيخ والبتكار  .7
 انعجام التعاون كل السذكالت  .8
 السخكدية في آتخاذ القخار . .9

 ي : ؾ ؾضفثانيآ : الشسط ال

 السجيخ ىشا سمبي  ، الآثخ لؾجؾده  .1
 لآلفخاد أن يفعمؾ مايخيجون دون تجخل مشو او قيامو بتؾجيييؼ  .2
 ليدت ىشاك سياسيات محجودة او اجخاءات  .3
 التكؾن ىشاك اىجاف امام الجساعة يعسل االفخاد لمؾصؾل الييا . .4
 ؤول عشيؼ ديشعجم احتخام االفخاد لمسجيخ الس .5
ظيظية يعتقجون بأنو ضعيف الذخرية بحيث اليسكؽ لو مسارسة ميامو ، التخ .6

 والتشغيسية ، والتؾجييية ، والتقؾيسية .
 تفؾيض كامل سمظتو في الغالب الى مخؤوسيو )السؾعفيؽ السدؤل عشيؼ( يتؼ  .7
 اليرجر قخارآ مدتقآل أالبعج أخح رأييؼ  .8



 . يتؼ اقتخاحيااليتجخل بالقخارات او الدياسات التي  .9

 االفراد في هذا النمط .. 

 ؾن عسمي ؼمفيؾم الزبط االجتساعي النييعيذؾن في فؾضى اليتحقق فييا  
 دون اىجاف محجدة او تشغيؼ محجد .

 االجتماعات في هذا النمط 

الفؾضى في االجتساع حيث الفخاد حخية في الكالم فيسا يذاؤون ومتى  -1
 يذاؤون ، السجيخ يدتسع ويتحاشى التعميق او التجخل .

بتشفيح ما اتخح  الجسيعالسجيخ اليتابع قخارات االجتساعات العتقادىا بأن  ألدام  -2
 مؽ قخارات يؤثخ عمى فاعميتيؼ 

 سلبيات هذا النمط 

اذا رأى خظأ او نقرآ في مجال العسل او اذا تأخخ أحج بالقيام بؾاجبو السجيخ  -1
 فاليشاقذو أو يؾجيو لئال يثيخ غزبو أو نفؾره

يتظمب انجازآ سخيعآ فانو يدشجه  ألى أي عزؾ يقابمو ،  اذا كان ىشالػ مؾقف -2
فإن اعتحر ىحا العزؾ يكمف غيخه ، وان اعتحر اآلخخ وضاقت بو الدبل قام 

 بأدئو بشفدو .
مزيعو يقابمو يتزح ان مشح اآلفخاد الحخية السظمقو تعشي إطالق الحبل  -3

 لمجيج والؾقت والسال 
 ؽ حيث انتاج العسل ان ىحا الشؾع مؽ االدارة اقل األنؾاع م -4
 اليبعث عمى احتخام افخاد السجرسة لذخرية السجيخ  -5

 



كثيخ مايذعخ االفخاد بالزياع ،وعجم القجره عمى الترخف والعتساد عمى انفديؼ -6
في السؾاقف التي تتظمب السعؾنة او الشرح والتؾجيو مسا تكؾن لو اثارأ سمبية كثيخة 

رة وبالتالي عمى العسل نفدو الحي بجوره عمى شخرية األفخاد وعمى عالقتيؼ باألدا
 يعيق تحقيق االىجاف التعميسيو واىجاف السجرسة .

 ثالثا: النمط الديمقراطي : 

 في ىحا الشسط االداري التخبؾي .. 

 تقؾم الجساعة باختيار قائج  .1
 يذارك االفخاد في وضع االىجاف ، والتخظيط ، وتشفيح االنذظة وتقؾيتيا  .2
 السدؤولية في عل ىحا الشسط )تزامشية( مؾزعة بيؽ االفخاد  .3
 يفؾض السجيخ بعزآ مؽ سمظاتو الى مخؤوسيو  .4
تقؾم عمى السذاركة الجساعية في رسؼ الدياسات ، االدارة الجيسقخاطية ..  .5

 ودراسة السذاركات ، وآتخاذ القخارات .
واشخاكيؼ معو يمجأ برفة دائسة الى مذاورة مخؤوسة ان السجيخ الج يسقخاطي  .6

 في تحسيل السدؤوليات 
 ييجم ججران السخكدية السظمقة  .7
 يعيؽ عمى حدؽ الترخف ، وسخعتو وعمى حل السذكالت اليؾمية  .8
يأخح بيج مخؤوسيو في طخيق الشسؾ السيشي واالداري مسا يديل تحقيق  .9

 العسمية التعميسة وبمؾغ اىجافيا. 
لالىجاف التخبؾية يعسل عمى تحقيق يؤمؽ بالجيسقخاطي كأسمؾب عسل 

 واالجتساعية .
11.  



 االجتماعات في هذا النمط...

  االجتساع ويجيخه بجيسقخاطيويعقج مجيخ  .1
 اليجف مؽ االجتساعات الؾصؾل الى قخارات جساعية  .2
 القخاراتفي آتخاذ القخار ، وفي الؾصؾل الى اتفاق نحؾ تشفيح  يذارك الكل .3
 ؤولية مذتخكة لجسيع دالس .4
ويثق في ذكائيؼ ، وقجراتيؼ ، ولجيو يذجع زمالئو ، واالحتخام بيؽ السجيخ  .5

الخغبة في التعامل معيؼ عمى قجر السداواة ، وعمى اساس األخح والعظاء مع 
 مخاعاة الفخوق الفخدية وقجرات كل مشيؼ .

 ودية طيبة يقل كثيخآ العجوان بيؽ أفخاد الجساعة العالقة بيؽ افخاد الجساعة .. .6

 التربوي ...تقييم هذا النمط االداري 

 االداري ىشا يترف بالتججيج ، واالبجاع ، واالبتكار  .1
الى افزل الظخق والؾسائل  العامميؽ معواليكتفي السجيخ الجيسقخاطي بتؾجيو  .2

 يتجاوز ذلػ الى تذجيعيؼ عمى ابتكار طخق ووسائل يظسئشؾن الييا و 
 عسل سميسويعسل السجيخ عمى تؾفيخ بيئة  .3
الخوح الجيسقخاطية ، واآلتدان ،ورجاحة العقل ،  العامميؽ انو يغخس في نفؾس  .4

 والخغبة في التجخيب ، وقبؾل الشقج بخوح عالية 
 ان الجؾ الجيسقخاطي في ىحا الشسط تدؾده السحبة ، والسؾدة ، والثقة الستبادلة  .5
 الشسط لمجساعة مبجأ تكافؤ الفخص ىحا يحقق  .6
 نتيجة االدارة الحاتية ، نذاط العامميؽ في ىحا الشسط االداري ايجابيآ ، فعاآل .7

 وحدؽ تقجيخ االمؾر ، وتحقيق كفاية العامميؽ 
 ان االدارة التخبؾية الجيسقخاطة افزل انساط االدارة  .8
 تدؾد العالقات االندانية بيؽ افخادىا  .9



افخاد الجساعة في تخظيط وتشغيؼ العسل بل في  باشخاك  القائجيقؾم  .11
 االىجاف السشذؾدة .تقؾيسو ايسانآ مشيؼ برخورة الؾصؾل الى 

 
 


