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 : التربوية اإلدارة أنماط

وسالوهاا ٌمهان  اإلدارٌاةمن خالل الممارسات الفعلٌة المتعلقة بنوعٌة واتجاهاات الخخياٌة 

 :اآلتٌة األنماطتمٌٌز 

ٌااااات   اإلدار وهاااالا الاااانمط ماااان  :الدهتاتورٌااااة أوالتساااالطٌة  أواالسااااتبدادٌة  دار اإل .1

 األوامار، وتنفٌل اليارمة هالطاعة العمٌاء إلدارٌةابالخهلٌات عن طرٌق التعمٌمات 

هالا  إلاىالالٌن ٌلجانون  واإلدارٌاونجوهر العملٌة التربوٌاة نفسااا،  إلىدون النظر 

 أعضااءاهثر من فرض السالطة علاى  إلىفاو ال ٌحتاج  ،ساالا  أسلوباالنمط ٌجدونه 

 :لإلدار  االستبدادٌة خيائص مناا. واإلداريالنظا  

 .تقسٌ  العمل مبنً على التخيص الوظٌفً أن .أ 

 .ٌوجد تسلسل هرمً واضح فً السلطة .ب 

 .العاملٌنتوجد نظ  وقوانٌن ولوائح تحدد حقوق وواجبات ومسنولٌات  .ج 

 .وجود عالقات غٌر خخيٌة .د 

 .فً مواقف العمل أحٌانااالستخدا  السًء للقوانٌن  .ه 

 .الماار  التقنٌة أوالتوظٌف والترقٌة مبنٌان على القدر   .و 

ٌتخلاى القائاد عان مسانولٌاته  اإلدار فً هالا الانمط مان : السائبة أوالترسلٌة  اإلدار  .2

وٌتاارا الحباال لهاال فاارد ٌتياارف حسااب مااا تملٌااه علٌااه  ،ألعضاااء النظااا  التربااوي

 أووهالا الانمط قاد ٌهاون قلاٌالا  ،األماوروههلا تختفً المسانولٌة وتضاطرب  أهوانه

مان تهاون لدٌاه مخااغل  أولااا  أهاالنادراا ولهنه ٌظار عندما ٌتولى القٌاد  من لاٌ  

 .تيرفه عن الناوض بمااماا أخرى

التنظاٌ   أعضااءٌستمد المدٌر سلطته مان  اإلدار ن هلا النمط م: الدٌمقراطٌة اإلدار  .3

وٌقاادر  األفاارادوٌحتاار   ،وجماعٌااة القٌاااد  اإلنسااانٌةألنااه ٌاانمن بالعالقااات  اإلداري

 اإلدار ٌتاوفر هالا الانمط مان ، مواهبا  وٌخارها  فً المسنولٌة وفاً يانا القارار

 اإلدار خااااخص هاااافء ٌاااادرا مفاااااو   اإلداريحٌنماااا ٌهااااون علااااى رأ  الجااااااز 

ماان قاادرات هاال خااخص ٌخااارا فااً الجااااز  اإلفاااد ومقوماتاااا وٌباالل الجاااد فااً 

 .اإلداري

 أومادٌرها باان المدرساة  أوٌياف المدرساة  أداري أسالوبهاً : الفوضوٌة اإلدار  .4

القٌادٌاة  أو اإلدارٌاةالمخرف علٌاا ٌهون فً العاد  غٌر مهتار  بواجباتاه  أوقائدها 

ا فااً المدرسااة إالمامااالا فااً القٌااا  باااا وال ٌااندي  ،اإلخااراقٌة أو وعلٌااه  ،دوراا خااهلٌا

 .تهون المدرسة فً حالة من الفوضى وعد  النظا 
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 :يفات المدٌر الفوضوي

ا بال تخطٌط  .أ   .بٌئة أوهدف  أوقرارته اعتباطٌا

 .مخور  منه أويالحٌاته دون وعً  اآلخرونٌمار   .ب 

فااً قٌادتااه للمنسسااة التربوٌااة  وعااً فهااري أو ،ال ٌنطلااق ماان فلساافة تربوٌااة .ج 

 .أمانتاالٌه إالتً عادت 

 .ٌتيف بالمزاجٌة والفوضوٌة .د 

أي اناه  ،الهلٌة أوهتاب علمً قد اطلا علٌه عندما هان فً الجامعة  أخرهان  .ه 

 .ال ٌتيف بالمطالعة والبح  فً مجال عمله

 .الوالئ  فً حل مخهالته وتأهٌد دوره وإعداد نمن بالوساطة والمحسوبٌةٌ .و 

 

المدرسااٌة وتطااور  اإلدار اختلااف الٌااو  مفاااو  : المدرئااية اإلدارة أنماااطنمااا س ئااينة ماا  

حسان  إلاىالفخال ٌعاود  أوالمدرساة والحها  علٌااا بالنجاا   إلاىتطوراا هبٌراا وايبح النظار 

وراء هاال مدرسااة ناجحااة ماادٌر ناااجح ووراء هاال  أنباال نسااتطٌا القااول ، سااوئاا أو اإلدار 

اللهن  إلىوقد ٌتبادر  ،المتسلطة اإلدار السٌئة  اإلدار  أنواعومن  ،ئةسٌ إدار مدرسة فاخلة 

والقرارات التعسفٌة والظل  هلا يحٌح ولهن لٌ   ،الوجه العبو  :المتسلطة هً اإلدار  أن

 :المتسلطة ولاا يور عدٌد  نستعرض بعضاا اإلدار جزء من  إالللا 

 .سهّن تسل  إدار  .1

 .باالستبداد اإلدار  .2

 .بالعمل الخاق اإلدار  .3

 .بالتجس  اإلدار  .4

 .بالمجار اإلدار  .5

 .الحزبٌة اإلدار  .6

المادٌر وخالته هاً التاً  أيحابفتجد  والخلٌةهناا من ٌقود المدرسة بنوع من الحزبٌة 

المهتبة ومنا  رائد النخااط ومانا   أمٌنتخطط وترس  سٌر المدرسة وتقتر  وتنفل فمنا  

 أو األفضالولٌ  الناا   اإلدار حجة مرئٌات وٌخفض نيابه ب اآللًمن ٌعطً الحاسب 

الباقون من المخليٌن الجادٌن وألنا  لٌسوا مان خالة المادٌر فاا  ها  مامال ال  أما األهفأ

 .اعلى خااد  أوقٌمة له فً نظر للا المتسلط حتى ولو هان فٌا  من هو اهثر منه خبر  

 


