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 المركزية والالمركزية في اإلدارة التربوية: 

إن المركزية والالمركزية مفيومان اصطالحيان يعبران عن مدى توفير السمطة إلى   
 المستويات اإلدارية األدنى في اليرم اإلداري.

 نظام اإلدارة المركزي:

ىو ذلك النظام الذي تنحصر فيو الصالحيات في القيادة اإلدارية والتي تمثل المستوى    
اإلداري األول، ويكون دور المرؤوسين مجرد تنفيذ ما تصدره القيادة اإلدارية حصرا، 

 ويخول المرؤوسين ممارسة البعد اآلخر من الصالحيات.

كومة المركزية مع وجود ىيئات إدارية والنظام المركزي لمحكومة تكون السمطات فيو بيد الح
 محمية تؤدي عمميا بمثابة وكيل لمحكومة المركزية فقط.

 أما النظام الالمركزي:

فيو ذلك النظام الذي يوجد فيو عدة أنظمة لمحكومة محمية ومركزي، وكل مركز يمارس 
لالمركزية الوظائف المعيودة إليو ويتمتع باستقالليتو، وتكون الحكومات المحمية في ظل ا

مستقمة اال انيا تخضع لإلشراف المركزي في مجال النشاط الذي تمارسو وفقا لمتشريعات 
 البرلمانية بإشراف الحكومة المركزية أو رقابتيا عمى الحكومة الالمركزية.

وعمى كل حال فإن كال المفيومين )المركزية والالمركزية( غير ثابتين إذ ال نستطيع القول 
مركزية أو ال مركزية بصورة تامة، والتقدير الصحيح ىو ان تمك المنظمة أن المنظمة ىي 

مركزية نسبيا في بعض الوظائف واألعمال، وال مركزية نسبيا في وظائف وأعمال أخرى، 
وبذلك يتحدد مفيوم المركزية أو الالمركزية في درجة تفويض السمطة أو الصالحية في 

الدنيا داخل المؤسسة، وتتطمب طبيعة بعض  اتخاذ القرار إلى المستويات التنظيمية
عمى -النشاطات التنظيمية أن تكون أكثر مركزية من غيرىا. فالوظائف القانونية والمالية 

نادرا ما تكون المركزية ألنيا تتطمب رقابة شديدة وتنسيقا عاليين، ويكون  -سبيل المثال
ية ألنيم يكونون قريبين من رضا العاممين بصورة عامة أكثر عندما تكون السمطة المركز 

صانعي القرار الذين تؤثر فييم، أو عندما يكونون قادرين عمى اتخاذ ىذه القرارات 
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بأنفسيم، وعند ذاك يتممكيم شعور عال بأن القرارات متحسسة لحاجات فردية، ومن 
المحتمل أن تكون الالمركزية أكثر فاعمية في المواقف التي تتطمب مرونة وقرارات سريعة 

 ومداخالت أكثر من الناس القريبين من العمل.

وتكون المركزية أكثر فاعمية إذا كانت الرقابة حاسمة في النجاح في العمل أو أن القدرة 
عمى اتخاذ القرارات تتطمب نوعية عالية من اإلداريين ال تتوفر إال عند مستوى القيادة 

 اإلدارية. 

 

 أنماط اإلدارة التربوية: 

ىو النمط الذي تتسمسل في ظمو اإلدارات التربوية تسمسال  لتربوية المركزية:أوال:اإلدارة ا
ىرميا تنقسم فيو إلى مستويات إدارية متعددة، ويتمقى كل مسؤول فييا من المستوى األعمى 
ما يجب ان يسير عميو في السياسة التربوية، حتى تصل الوحدة التربوية الصغيرة أي 

 مطمق بكل ما يصدر من تعميمات وما يرسم من تنظيمات. اإلدارة المدرسية في التزام 

 مزايا اإلدارة التربوية المركزية:

 تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وذلك بتوفير المساواة والتوزيع العادل لمفرص التعميمية. - أ

 تحقق كثيرا من الفاعمية والوحدة في النظام التعميمي. - ب

و المدرسية أو المناىج تعمل عمى التجانس بين نوعيات النظم التعميمية أ - ت
 وتخطيطيا وتنفيذىا.

 تحقق اقتصادا في النفقات التعميمية. - ث

داريين. - ج  تكون تماسكا لدى العاممين من مدرسين وفنيين وا 

 تعمل عمى إعداد المدرسين والقيادة التربوية واإلشراف عمييم. - ح

 تتيح لممدرس شيئا من االستقرار في مدرستو لفترة طويمة.  - خ
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 ربوية المركزية: عيوب اإلدارة الت

ال تشجع عمى االستقالل في العمل اإلداري، وتعيق التجريب والجيود االبتكارية  -1
 المحمية.

تميل إلى وضع سياسات ونظم موحدة تسري عمى جميع العاممين في التربية   -2
 متجاىمة الفروق بين البيئات واألفراد.

 قد تغفل لعض ما تحتاج إليو المدارس البعيدة. -3

بعض المشكالت والروتينية والمالية، مما يقمل من فرص النجاح في تسبب وجود  -4
 تحقيق غايات التربية.

تعني نقل السمطة من مستوى أعمى إلى آخر أدنى،  ثانيا:اإلدارة التربوية الالمركزية:
ويمكن أن يكون ىذا المستوى األدنى إدارة إقميمية أو مدرسية الذي يصل إلى حد النقيض 

وفي ظل ىذا النمط تعمل اإلدارة في كل منطقة بصورة مستقمة عن  لمسمطة المركزية،
 اإلدارة األم.

 

 مزايا اإلدارة التربوية الالمركزية:

 تعمل عمى تحقيق الديمقراطية. -1

 تعمل عمى التنويع في المجاالت التربوية مما يتفق مع االتجاىات الحديثة. -2

 التربوي. تمتاز بالمرونة والتعبير عن حريات العاممين في الحقل -3

تساعد في التنافس بين المدارس، فتسبب انتعاشا فكريا وعمميا يرفع من مستوى  -4
 التعميم.

 تساعد في نمو الشخصية والقدرة عمى تحمل المسؤولية. -5
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 عيوب اإلدارة التربوية الالمركزية:

قد تكون مجاال لتكاسل العاممين في الحقل التربوي وتراخييم في القيام بمياميم مما  -1
 إلى ضعف األداء وىبوط المستوى التعميمي. يؤدي

قد تؤدي إلى تباين كبير وواضح في المستويات التربوية نتيجة الختالف المناطق  -2
من حيث مواردىا المالية، وبالتالي من حيث المباني والوسائل والتقنيات 

 والمدرسون.

بين أبناء  ال تساعد في تحقيق العدالة االجتماعية وتوفير تكافؤ الفرص التعميمية -3
 الوطن الواحد.

 ال تستطيع التفاعل مع التطور التربوي الحديث.  -4

 

ىناك نمط يقوم عمى أساس الجمع بين المركزية والالمركزية: في اإلدارة وتمويل  ثالثا:
برامجيا بشكل يحقق نوعا من الشراكة بين السمطة المركزية والسمطات المحمية في 

 اإلشراف المحمي والتنفيذ.
 


