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:ىخصائصىالنظروةىولهذه
. الكٌفٌة دون بالكمٌة تهتم أنها بمعنى تام بوضوح تأدٌته المطلوب العمل كمٌة تحدٌدأ-

. لتحقٌقه الالزم الزمنٌة والفترة وشروطه ومستوٌاته العمل متطلبات تحدٌدب-

. والمسؤولٌات الواجبات تقسٌمج-

( للوظٌفة ) المناسب المكان فً المناسب الشخص اختٌارد-

. المطلوب العمل تأدٌة فً البشري العنصر نجاح بمدى المادٌة المكافأة ربطه-

( :فردريك تايلور ) نظريت اإلدارة العلميت 

:عووبىهذهىالنظروةى
.فصل التخطٌط عن التنفٌذ  1)

.تجاهل الفروق الفردٌة بٌن العاملٌن  2)

.اإلجهاد الجسمً  3)

.االهتمام بالكم دون الكٌف  4)

.فرض الناحٌة السلطوٌة أو الدٌكتاتورٌة  5)



:ىالنظروةىهذهىخصائص

( :ماكس فيرب ) نظريت البريوقراطيت 

:عووبىهذهىالنظروةى

.أنها تسٌر ضمن قوانٌن وفلسفة واضحة  -أ 

.أنها ال تخضع لمزاج الرئٌس المباشر  -ب 

.البطء فً القٌمة اإلنتاجٌة  -أ 

.ال تسمح بعملٌة االبتكار والتطوٌر والتجدٌد  -ب 

.االهتمام بالقٌمة اإلنتاجٌة أكثر من االهتمام بالعاملٌن وحاجاتهم النفسٌة  -ج 



( :ماسلو ) نظريت احلاجاث 

الحاجة إلى 

.تحقٌق الذات 

الحاجة إلى 

.االحترام 

الحاجة إلى 

.المكانة االجتماعٌة 

الحاجة إلى

.التقدٌر  
الحاجة إلى 

.االنتماء 
الحاجة إلى

.األمن والطمأنٌنة  

الحاجة إلى 

الفسٌولوجٌة 

.أو البٌولوجٌة 



. وصحٌة وقائٌة عوامل وهناك دافعٌة عوامل هناك هرزبرج ٌقول 

: ( الداخلٌة ) الدافعٌة العوامل

( :مرزبرج ) نظريت العاملني 

( :الخارجٌة ) العوامل الوقائٌة والصحٌة 

التقدم والرقً -4تحمل المسؤولٌة -3اإلنجاز -2ـ التقدٌر1

الراتب -1
ظروف العمل  -2

المادٌة

العالقة مع  -3

 الزمالء واإلدارة

اإلشراف  -4

 والمتابعة



 ظل فً والمرؤوسٌن الرؤساء بٌن للعالقات هرمً تسلسل أنها على لإلدارة ٌعقوب ٌنظر 

. اجتماعً نظام إطار

 الفرد تمثل وهً التعلٌمٌة اإلدارة فً شهرة الحدٌثة النظرٌات أكثر هً النظرٌة وهذه

. ( اإلنتاجٌة القٌمة ) والعمل

( :يعقوب جيسليس ) نظريت اإلدارة كعمليت اجتماعيت 

مؤددةدور توقعات
دلوك
مالحظة

(الهدف)ى

نظامىى
اجتماعي

فردالمدورحاجات



:العوامل املؤثرة يف وظيفت اإلدارة املدرسيت : تابع 

( .التخطٌط ، التنظٌم ، التنفٌذ ، التوجٌه ) حسن أداء العملٌات اإلدارٌة : رابعاً 

خامساً : إتباع األسالٌب اإلٌجابٌة فً حل المشكالت المدرسٌة .

.اإلدراك التام ألهداف المرحلة التعلٌمٌة :  سادساً 

.اإلدراك التام لجمٌع مراحل النمو المختلفة للطالب :  سابعاً 

.معرفة احتٌاجات البٌئة والمشكالت واقتراح الحلول لها :  ثامناً 

.الوقوف على الصعوبات التً تعترض العمل داخل المدرسة :  تاسعاً 



 وإنما والصدفة والتخبط العشوائٌة على تعتمد إال بمعنى ، هادفة اإلدارة تكون أن1)

. غاٌاتها تحقٌق فً السلٌم التخطٌط على تعتمد

 والجامدة السلبٌة المواقف على تعتمد ال أنها بمعنى ، إٌجابٌة اإلدارة تكون أن2)

. القٌادي دورها فً والتغٌٌر والتطوٌر المرونة على تعتمد وإنما

 عن بعٌداً  للمشورة مستجٌبة التعاون على تعتمد أنها بمعنى ، اجتماعٌة تكون أن3)

. والتسلط االستبداد

. اآلخر البعض وتترك للبعض تنحاز ال أنها بمعنى ، إنسانٌة اإلدارة تكون أن4)

 الموجودة البشرٌة الطاقات جمٌع تستثمر أنها بمعنى ، استثمارٌة اإلدارة تكون أن5)

. المنشود والهدف العلم مصلحة لتحقٌق ممكن حد بأقصى المدرسة فً

. اإلنتاجٌة بالقٌمة تهتم أنها بمعنى ، إنتاجٌة تكون أن6)

:خصائص اإلدارة املدرسيت 


