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جامعة ديالــى
كلية التربيــة

( آراء ومقترحات )
دراســة نظريـــة
أعــدها

أستاذ اإلدارة التربوية المساعد
جامعة ديالي
آذار 2008
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
فَاعل ذِلك غَدا * إال أن
﴿ وال تقولن لشيءٍ إني ـ
شَاءَ اهلل واذكرْ ربَ ـكَ إذا نَسيتَ وقل عَسَى
و ـ

أن

وهدونِ ربَي ألقرب منْ هذا رشَدا ﴾
صدق اهلل العظيم
(سورة الكهف اآلٌتٌن )23،24
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إلى األجٌال التً تسعى
لغد ٍ مشرق أزهــــــــى
إلى رجال العلم والفكر والرإى
وجامعة فً صرحها العلم سما
إلى كل مـن أبلــــــى
بالءا ً حسنا ً فؤوفـــــى

اهدي هذا الجهد المتواضع

الباحـــث
الدكتور مجبل علوان محمود الماشً
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الفصل األول
التعريف بالبحث

مشكلة البحث
تؤسست جامعة دٌالى عام

 ، 1999بؤربع كلٌات كانت قبل ذلك

مرتبطة بالجامعة المستنصرٌة  ،وعلى الرغم من عدم اإلعداد الكافً لبناء
هذه الجامعة إذ إن المنشآت التً شغلتها كانت مصممة اصال ً ألغراض غٌر
التعلٌم  ،وعدم وجود األجهزة والمستلزمات العلمٌة  ،وضعف الدعم المالً ،
وقلة أعضاء الهٌبات التدرٌسٌة  ،فان هذه الجامعة أسهمت مع شقٌقاتها
الجامعات العراقٌة فً النهوض بمستوى التعلٌم العالً لتكمل مع تلك
الجامعات الرسالة الجامعٌة التً تتناسب والحاجات المستمرة والمتزاٌدة
لشتى مجاالت المعرفة  ،كما إنها خطت خطوات واسعة إلرساء األسس
التربوٌة والعلمٌة للبنٌة التحتٌة فؤسست كلٌاتها األخرى إذ أصبحت تضم تسع
كلٌات فضال ً عن استحداث الدراسات العلٌا – الماجستٌر فً عدد من كلٌاتها
 ،ومن ناحٌة أخرى وضعت هذه الجامعة خطة طموحة إلنشاء المبانً
الجامعٌة من كلٌات وأقسام داخلٌة وقاعات ومكتبة ونواد ومجمعات سكنٌة
لمنتسبٌها  ،وباشرت فعال ً بالعمل فً هذه المشروعات .
اال إن هذه الجامعة  ،حالها حال مإسسات الدولة األخرى  ،تعرضت
لدمار كبٌر فً بنٌتها التحتٌة فً الٌوم العاشر من نٌسان عام

 2003م  ،إذ

قام عدد كبٌر من اللصوص وأصحاب النفوس المرٌضة بنهب وسلب وتدمٌر
كل موجودات الجامعة فؤصبحت قاعا ً صفصفا ً  .وبجهود الخٌرٌن من
أعضاء الهٌبات اإلدارٌة والتدرٌسٌة وبوقت قٌاسً استطاعوا من إعادة
وضع اللبنات األساسٌة من جدٌد .
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وفً ضوء ما تقدم فان جامعة دٌالى تمر اآلن فً مرحلة جدٌدة ترافقها
تحدٌات ومتغٌرات كبٌرة ترتب على إدارتها وضع الخطط والبرامج الالزمة
لمواجهتها  .لذلك فان مشكلة البحث تكمن فً كٌفٌة مواجه ة هذه التحدٌات
والمتغٌرات التً ٌمكن تصنٌفها فً ثالثة محاور ربٌسة هً -:
 . 1التحدٌات والتحوالت العالمٌة التً ٌحملها القرن الحادي والعشرٌن فً
مجاالت العلم والمعرفة والتقنٌات الحدٌثة ووسابل االتصال .
 . 2التحوالت الداخلٌة التً أفرزتها المرحلة بعد انهٌار النظام السٌاسً
السابق الذي استمر ألكثر من ثالثة عقود  ،فضال ً عن الحالة األمنٌة
غٌر المستقرة فً المحافظة وحالة العنف المسلح التً نالت الجامعة
نفسها .
 . 3ظروف الجامعة نفسها وهً تمر فً مرحلة بناء وتطوٌر البنٌة التحتٌة
من جدٌد فً الجوانب العلمٌة والفنٌة واإلدارٌة والمالٌة التً ال بد أن
ٌكون تخطٌطها وتنظٌمها بموجب فلسفة تربوٌة وأهداف جامعٌة
وسٌاسات تربوٌة وإدارٌة جدٌدة تتناسب والتحوالت العمٌقة التً ٌمر بها
المجتمع العراقً فً هذه المرحلة .

أهمية البحث :
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ٌإكد المهتمون بالعلوم التربوٌة واإلدارٌة وغٌرها من العلوم  ،إن
الجامعة من المعالم الحضارٌة المتقدمة فً المجتمع  ،وإنها مإسسة تربوٌة
وعلمٌة وخدمٌة وإنتاجٌة  ،لذا فان هذه المكانة ترتب علٌها مسإولٌات
وأعباء جسٌمة لعل من أصعبها وأخطرها مواجهة التحوالت والتحدٌات التً
ٌشهدها العالم نتٌجة تطور العلم والمعرفة ووسابل االتصال  .ومما ٌزٌد فً
جسامة هذه المسإولٌات هو إن تكٌف عملٌاتها بما ٌإدي إلى مخرجات قادرة
على تحمل المسإولٌة ومالبمة لهذه التحوالت .
وقد بدأ الكتاب والباحثون بالتنبإ بما ستحمله تلك التحدٌات من تغٌرات
تإثر بشكل مباشر وغٌر مباشر على العالم اجمعه منذ الربع األخٌر
من القرن الماضً  .وقد أشار (  )Toffler 1970فً كتابه ِ المعروف
( صدمة المستقبل ) إلى إن نسبة التغٌٌر قد تصبح من الضخامة بدرجة
المعاناة من الصدمة المستقبلٌة  ..وفً رأٌ ُه إن وصول المستقبل قبل
أوانه ٌنجم عنه االختالل والتشوش وهذا ٌكون من أكثر أمراض الغد أهمٌة
(  21ض.)13
وقدم ( ٌمانً

 ) 1983ثالثة افتراضات لمعالم القرن الحادي

والعشرٌن هً -:
استمرار النفط مصدراً للطاقة ربما إلى منتصف القرن القادم  ،وزٌادة
سرعة النمو الصناعً فً دول العالم الثالث مما سٌإدي إلى تغٌٌرات عمٌقة
فً البٌبة االقتصادٌة لها  ،وحصول تجمعات جدٌدة وعدٌدة فً العالم تإدي
إلى إعادة توزٌع مراكز القوى والتحالفات السٌاسٌة الدولٌة
(  : 9ص. )42-41
أما (

 ) Etton 1981فٌرى إن على الجامعة إن تواكب التطورات

السرٌعة من خالل توجٌه اتجاهاتها وتطوٌر نشاطاتها المتنوعة لمواجهة
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التحدٌات التً تحمل التغٌرات السرٌعة فً مختلف المجاالت
(  : 18ص.)27
ووضع ( مورافٌسك

 ) 1983عددا ً من التصورات التً سٌكون لها

اثر بارز فً الجامعة  ،منها زٌادة سرعة تقدم المعرفة واكتسابها عن طرٌق
مدخل نظامً وعدم انفصال مكوناتها بعضها عن بعض  ،وزٌادة المركزٌة
هٌكلٌة المجتمع ونشاطاته وبداٌة عصر توطٌن اإلنسان فً الفضاء ،
واحتمالٌة تغٌٌر قٌادة العالم ورٌادته وانهٌار بعض الدول وصعود بعض
الدول النامٌة إلى مرتبة الدول الرٌادٌة (  : 9ص. )24-22
وفً ضوء ما تقدم فان أهمٌة هذا البحث تكمن فٌما ٌؤتً :
 . 1المتغٌرات التً ٌعٌشها العراق فً الوقت الحاضر وما ستخلفه ُ من
نتابج على المجتمع وما ٌنبغً عمله فً التهٌبة لتلك المتغٌرات .
 . 2تؤكٌد دور الجامعة بوصفها معلما ً حضارٌا ً متقدما ً فً المجتمع
وإبراز هذا الدور الذي ٌنبغً أن تلعب ُه لمواجهة التغٌرات والمفاجبات
التً ٌحملها القرن الحادي والعشرٌن ووضع مفهوم تربٌة المستقبل
موضع التنفٌذ  ،وعدم اللجوء إلى أسلوب اإلدارة باألزمات .
 . 3مواجهة التحدٌات الكبٌرة التً ٌشهدها العالم فً المٌادٌن العملٌة
والتكنولوجٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة  ،والعمل على إعداد
خطط واستراتٌجٌات طوٌلة ومتوسطة وقصٌرة األمد لمواجهة تلك
التحدٌات .

أهداف البحث :
فً خضم التحوالت التً ٌشهدها المجتمع العراقً بمرافق ِه  ،ومإسسات ِه ،
وشرابح ِه  ،ومكونات ِه كافة  ،كانت الجامعة فً طلٌعة المإسسات التً ٌقع
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علٌها العبء األكبر فً مواجهة تلك التحوالت  ،وبما إن جامعة دٌالى ،
الجامعة الفتٌة تعٌد بنابها فً هذه المرحلة فان هذا البحث ٌهدف إلى وضع
آراء ومقترحات ٌ ،مكن إن تعد سبل أساسٌة ومهمة فً االستعداد لمواجهة
التحدٌات والتحوالت بشؤن ما ٌؤتً -:
 . 1صٌاغة إطار فلسفً للفلسفة التربوٌة لجامعة دٌالى ٌتالبم مع متطلبات
المجتمع العراقً فً المرحلة الجدٌدة .
 . 2صٌاغة أهداف جدٌدة تنبثق عن الفلسفة التربوٌة المقترحة لهذه
الجامعة .
 . 3وضع سٌاسات تربوٌة تعتمدها اإلدارة الجامعٌة فً تنفٌذ أنشطتها
التربوٌة والتعلٌمٌة واإلدارٌة تتماشى ومتطلبات العلوم اإلدارٌة
المعاصرة .

تعريف المصطلحات :
ٌرى الباحث إن هناك حاجة لوضوح الرإٌا لدى المهتمٌن بهذا البحث
تعرٌف الجامعة بحسب األدبٌات والمصادر المتوفرة ثم وضع تعرٌف
إجرابً ٌتالبم مع طبٌعة البحث الحالً .
 ) 1976بؤنها " مإسسة إنتاجٌة

الجامعة كما ٌعرفها ( النشار

استثمارٌة تعمل على زٌادة رصٌد المعرفة وتنمٌة الثروة البشرٌة ورفع
الكفاءة اإلنتاجٌة والمستوى الحضاري لبنً اإلنسان " ( : 13ص. ) 19
وٌعرفها ( علوي

 ) 1980بؤنها " نظام اجتماعً مفتوح وفرٌد من

نوعه  .....وان هناك عناصر أساسٌة ثالثة لتنظٌم الجهاز الجامعً هً
األهداف والقٌم والهٌكل " (  : 6ص. ) 50،70
كما ٌعرفها ( المهٌنً

 ) 1984بؤنها " خلٌة اجتماعٌة تربوٌة علمٌة

قٌادٌة حٌة " (  : 11ص. )181
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وبعد اطالع الباحث على تعارٌف أخرى ولغرض خدمة أغراض هذا
البحث فانه ٌعرفها اجرابٌا ً بانها :
" الجامعة مإسسة تربوٌة وتعلٌمٌة وإنتاجٌة  ،ومركز إشعاع حضاري
وفكري  ،تستمد فلسفتها وأهدافها من فلسفة وأهداف المجتمع  ،وهً نظام
علمً اجتماعً تسعى لتحقٌق أهداف المجتمع من خالل مدخالتها وعملٌاتها
ومخرجاتها بشكل متوازن ومتكافا مع التغٌرات والتحوالت التً ٌشهدها
المجتمع العراقً " .

منهجية البحث
اتبع الباحث المنهج الوصفً النظري فً إعداد هذا البحث  ،واعتمد
على دراسة وضع الجامعة وما طرأ علٌها من ظروف استثنابٌة خالل
السنوات الخمس الماضٌة  ،إلى جانب أراء وأفكار عدد من المعنٌٌن بهذا
الموضوع واألدبٌات المتوفرة ذات العالقة .

الفصل الثاني
التحديات والتحوالت

لمحات تاريخية وسياسة :
من المسلمات المعروفة لدى المهتمٌن فً حقل التربٌة  ،إن العملٌة
التربوٌة تستمد فلسفتها وأهدافها من فلسفة المجتمع وأهدافه  .وانطالقا ً من
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هذه المسلمة ٌترتب على المعنٌٌن بوضع الفلسفات واألهداف التربوٌة تقدٌم
وصفا ً شمولٌا ً لإلنسان الذي تخدمه تلك الفلسفة واألهداف .
والمجتمع العراقً مجتمع عرٌق امتدت حضارت ُه عبر آالف السنٌن
ومنه انتقلت إلى معظم أمم العالم  .فالكتابة والقوانٌن الوضعٌة واآلداب
والفنون والعلوم  ،وبناء الدولة ظهرت كلها فً بالد وادي الرافدٌن  ،كما
ظهر فٌها األنبٌاء والرسل الذٌن بشروا برساالت السماء والتوحٌد هلل تعالى ،
وهكذا ارتبطت قٌم األرض بقٌم السماء فتفاعلت المفاهٌم المادٌة والوضعٌة
بالمفاهٌم الروحٌة فً هذا المجتمع .
وبعد ظهور اإلسالم انتقلت الخالفة اإلسالمٌة مرتٌن إلى العراق مرة
فً زمن خالفة اإلمام علً (علٌه السالم ) والثانٌة فً عهد العباسٌن الذٌن
بنوا مدٌنة بغداد واتخذوها عاصمة الدول ة اإلسالمٌة فازدهرت فٌها العلوم
واآلداب حتى أصبحت محط أنظار العالم  .وفً هذه المرحلة شهد المجتمع
العراقً تفاعال ً وتزاوجا ً مع األمم واألقوام األخرى .
لم ٌسلم هذا المجتمع من الكوارث والنكبات نتٌجة إطماع
األقوام المجاورة التً كانت متخلفة آنذاك فتعرض إلى غزوات عدٌدة كان
أقساها وأبشعها الغزو المغولً الذي لم ٌكتف بالعراق بل امتد إلى مجتمعـات
أخرى مما أدى إلى انهٌار الحضارات فً هذه المنطقة لفترات طوٌلة  .وتلى
الغزو المغولً االستعمار العثمانً الذي امتد إلى ستة قرون انتهى بسقوط
الدولة العثمانٌة فً الحرب العالمٌة األولى وخضوع معظم دول العالم إلى
االستعمار الجدٌد وكان العراق من حصة االستعمار البرٌطانً .
وفً عام  1921تم اإلعالن عن تؤسٌس الدولة العراقٌة التً اتبعت
النظام الملكً فاستكملت مإسساتها وسلطاتها الرسمٌة  .اال إن هذه الدولة
سرعان ما تعرضت إلى ثورات وانقالبات عسكرٌة  ،ففً عام  1958سقط
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النظام الملكً وحل محله النظام الجمهوري  ،ثم توالت االنقالبات حتى عام
 . 1968وفً هذا العام سٌطر على الحكم نظام سٌاسً اتخذ من االٌدولوجٌة
القومٌة منهجا للحكم  ،فبدأ بشر الفكر القومً العربً فً كل مٌادٌن الحٌاة
التربوٌة والتعلٌمٌة واالجتماعٌة فً المجتمع العراقً  ،وقد شرع القوانٌن
واألنظمة التً تخدم هذا الفكر  .استمرت هذه المرحلة أكثر من ثالثة عقود
من الزمن إلى إن انهٌار هذا النظام فً الٌوم التاسع من شهر نٌسان عام
 2003نتٌجة الغزو األمرٌكً والقوات المتحالفة معها للعراق الذي أدى
أٌضا إلى انهٌار مإسسات الدولة واختالل التوازن فً هٌكلٌة المجتمع .

التحديات والتحوالت
فً خضم اإلحداث التً مرت على العراق بدأت التحدٌات والتحوالت
تتسارع وتتزاحم فً تؤثٌرها فً المجتمع العراقً  .وٌمكن تصنٌف هذه
التحدٌات والتحوالت إلى نوعٌن  ،خارجٌة وداخلٌة  ،تتوزع التحدٌات
الخارجٌة إلى نوعٌن أٌضا  ،النوع األول ٌمثل المفاجبات والتغٌرات التً
ٌحملها األلف الثالث والتً ٌواجهها العالم  ،ومنها التطور السرٌع والمفاجا
فً وسابل االتصال وحقول العلم والمعرفة األخرى  ،وهً بال شك أدت إلى
تغٌٌر فً سٌاسات وخطط وبرامج دول العالم كافة حتى قٌل إن هذه
التغٌرات هً الثورة المعلوماتٌة  ،بل ذهب البعض إلى التكهن بان حرب
المعلوماتٌة العالمٌة قد بدأت  ،ومن المتغٌرات السرٌعة والمفاجبة األخرى
انهٌار احد أقوى القطبٌن العالمٌن وهو االتحاد السوفٌتً مما أدى إلى انفراد
القطب الثانً وهً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً الوقت الذي كانت
الدول األوربٌة منشغلة فً بناء اتحادها  .إن انفراد القطبٌة فً العالم قد سبب
الكثٌر من المشاكل التً من أبرزها ظهور اإلرهاب الدولً الذي
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سبب الكثٌر من اإلحداث المإلمة فً عدد من دول العالم بشكل مباشر
وغٌر مباشر .
كما إن مشروع العولمة الذي تتبناه الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة هو
األخر ٌعد تحول مفاجا فً السٌاسة الدولٌة وهو فً واقع األمر ٌركز على
النواحً االقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة وحتى على مناهج التربٌة والتعلٌم ،
ومن الجدٌر بالذكر إن هذا المشروع قد القى الرفض من معظم شعوب العالم
ومنها الدول والشعوب األوربٌة لما ٌحمله من أهداف ال ٌسع المجال لذكرها
فً هذا البحث .
والنوع الثانً من التحوالت العالمٌة ما تواجهه بعض األقالٌم والدول
كمشروع الشرق أوسطً ومشروع خارطة الطرٌق وغٌرها .
إن العراق وهو دولة ذات مصالح كثٌرة مع مختلف دول العالم فضال
عن ثروته النفطٌة التً تشكل االحتٌاطً الثانً إن لم ٌكن األول فً العالم
فانه بال شك سٌتؤثر بتلك التحدٌات والتغٌرات  ،بل قد تؤثر بها فعال منذ العقد
األخٌر من القرن الماضً .
وعلى صعٌد التحوالت الداخلٌة فان العراق قد دخل مرحلة جدٌدة لم
ٌسبق أن شهدها من قبل  ،فبعد أن بسط النظام السابق سلطته على مإسسات
الدولة عام  ، 1968وشرع القوانٌن واألنظمة بحسب نظرٌة الحكم التً
ٌتبعها وبنى مإسسات الدولة المدنٌة والعسكرٌة بموجبها  ،كما وضع
البرامج والمناهج التربوٌة والتعلٌمٌة على وفق فلسفة وأهداف الفكر
االٌدولوجً القومً ونظرٌته السٌاسٌة  ،بعد كل ذلك وحال انهٌار النظام
زحفت جٌوش من اللصوص رجاال ً ونساء لتنهب وتدمر مإسسات الدولة
بكاملها حتى أصبحت هذه المإسسات قاعا ً صفصفا ً .

133

ممجل ددالل 2009 /

العدد الخامس والثالثون

ومن التحوالت التً شهدها العراق هً التحوالت الداخلٌة  ،بعد
انهٌار النظام السابق تحول نظام الحكم من نظام الحزب الواحد إلى التعددٌة
 ،ومن نظام المنهج القومً إلى اللٌبرالٌة  ،ومن االقتصاد الموجه إلى
االقتصاد الحر أو اقتصاد السوق  ،ومن الثقافة الموجهة إلى ثقافة العولمة ،
ومن أسلوب النظام الرباسً فً القٌادة إلى النظام البرلمانً  ،ومن عسكرة
التربٌة إلى التربٌة العامة  ،ومن االتجاهات المركزٌة فً السلطة إلى
االتجاهات الالمركزٌة  ،وغٌر ذلك من التحوالت .
إن هذه التحوالت ما زالت فً بداٌاتها  ،لذلك بات لزاما ً على كل
قٌادات المجتمع إن تتهٌؤ لمواجهتها واستٌعابها  ،وهذا ٌتطلب البدء
بالتحوالت الثقافٌة التً ال بد منها فً هذه المرحلة وان تؤخذ المنظمات
االجتماعٌة واألحزاب الوطنٌة والهٌبات والمراجع الدٌنٌة أدوارها المطلوبة
فً عملٌة التثقٌف التً ٌجب إن تإدي إلى خلق وبناء المواطن الصالح .

الفصل الثالث
الفلسفة  ،األهداف  ،السياسات
الفلسفة التربوية
بعد تعرف الوصف التارٌخً والسٌاسً للمجتمع العراقً  ،والتحدٌات
والتغٌرات التً تواجهه  ،وفً ضوء ظروف التحول التارٌخً لهذا المجتمع
فانه البد لمإسساته كلها إن تؤخذ دورها بعد استٌعابها تلك الظروف بوضع
أهدافها واستراتٌجٌاتها لمواجهتها  ،ووضع الخطط واإلجراءات الالزمة
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لتحقٌق تلك األهداف والستراتٌجٌات فً ضوء فلسفة تربوٌة منبثقة من فلسفة
المجتمع وأهدافه .
والجامعة  ،هً الم َعلم الحضاري المتقدم ورابدة التحوالت فً المجتمع ،
فإنها فً طلٌعة المإسسات المعنٌة فً تحقٌق ما ٌنشده منها المجتمع .
وتحقٌقا ً ألهداف هذ ه البحث فقد اطلع الباحث على أنواع متعددة من
الفلسفات التربوٌة المرتبطة بالفلسفة االجتماعٌة العامة  ،واألخذ بالحسبان
بعض المسابل الفلسفٌة فً المجال التربوي وهً (  : 20ص. )5
 . 1طبٌعة الحٌاة االجتماعٌة الجدٌدة التً تقود إلٌها التربٌة .
 . 2طبٌعة اإلنسان المطلوب تربٌته ُ .
اجتماعً .
ة
 . 3طبٌعة المجتمع اذ إن التربٌة عملٌة
 . 4طبٌعة الحقٌقة النهابٌة التً تبحث عنها أنواع المعرفة كلها لتنفذ إلٌها.

وفً ضوء ما تقدم فان الباحث ٌقترح أن تكون الفلسفة التربوٌة
لجامعة دٌالى على النحو االتً -:
(( اإلنسان هو األساس فً البناء االجتماعً  ،خلقه هللا تعالى فً
أحسن تقوٌم  ،فهو وحدة متكاملة وقوة مبدعة  ،له أهدافه وحاجاته  ،والعملٌة
التربوٌة وسٌلة لتنمٌة مٌوله واتجاهاته وبناء شخصٌته من النواحً الروحٌة
واألخالقٌة والجسمٌة والعقلٌة واالجتماعٌة والعلمٌة  ،وتزٌدهُ بكل الثقافات
المعاصرة من علوم وآداب وفنون  ،وتفجٌر طاقاته للربط بٌن الفكر والعمل
 ،وإقامة عالقات بٌنه وبٌن بٌبته االجتماعٌة والطبٌعٌة والجغرافٌة أساسها
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حب الوطن والدفاع عنه  ،دون تمٌز فً المعتقد أو العرق  ،أو اللون أو
الجنس ٌ ،عرف ما علٌه من واجبات وما له من حقوق  ،وبذلك ٌتحقق بناء
المجتمع السلٌم )) .

أهداف الجامعة
فً ضوء الفلسفة التربوٌة المقترحة للجامعة والتحدٌات التً تواجهها
والسبل الكفٌلة بوضع الحلول الالزمة لها فان الباحث ٌرى أن تكون أهداف
جامعة دٌالى على وفق ما ٌؤتً -:
 . 1إعداد القوى البشرٌة المدربة والمإهلة فً مختلف المجاالت العلمٌة
واإلنسانٌة تتولى تطوٌر المعرفة وتكوٌن أجٌال متالحقة مإهلة للعمل
فً المٌادٌن المختلفة لٌس كموظفٌن ناجحٌن فحسب بل صانعً
وظابف فً عملٌة ال تنقطع وال تتوقف .

 . 2نشر العلم والمعرفة وحفظ التراث ونقله عر األجٌال من خالل إعداد
البحوث والدراسات النظرٌة والتطبٌقٌة والفنون اإلنتاجٌة الحدٌثة
وإشاعة السلوك العلمً والتفكٌر المنطقً واستخدامات التكنولوجٌا
الحدٌثة لدى الشباب .
 . 3إعداد الكفاءات والعقول العلمٌة المتخصصة فً مختلف فروع العلم
والمعرفة ومنح الدرجات العلمٌة وألقابها من خالل برامج وأنشطة
الدراسات العلٌا فً االختصاصات العلمٌة واإلنسانٌة .
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 . 4وضع الخطط والدراسات والبرامج الالزمة لتدرٌب وتؤهٌل العاملٌن
فً المإسسات األخرى بما ٌإدي إلى تطوٌر خبراتهم ورفع كفاءاتهم
العلمٌة والمهنٌة كؤساس لوضع وتطوٌر الخطط التنموٌة الشاملة .
 . 5ترسٌخ وتعمٌق الوعً الوطنً وممارسة الحرٌة واحترام النظام لدى
الشباب وتحصٌنهم من االنحرافات الفكرٌة والثقافٌة وتمكٌنهم من
مواجهة واستٌعاب تحدٌات العصر ومتغٌراته .
 . 6إقامة عالقات علمٌة وثقافٌة واجتماعٌة مع الجامعات العراقٌة
األخرى وفتح قنوات التعاون وتبادل المعرفة مع الجامعات العربٌة
واألجنبٌة .

السياسات التربوية
ٌواجه العالم الٌوم تحدٌات عظٌمة تصاحبها اتجاهات عالمٌة ربٌسٌة
تكون متزاحمة ومتناقصة أحٌانا ً تشمل  :تحقٌق الدٌموقراطٌة وإضفاء
الصفة العالمٌة  ،ونقل الصالحٌات من المركزٌة إلى الالمركزٌة ،
والتهمٌش واالستقطاب والتجزبة  ،وهذه العملٌات كلها تإثر فً تنمٌة التعلٌم
العالً وتتطلب منه استجابات مالبمة وتتسم باألهمٌة نفسها  ،تلك
المقتضٌات المتغٌرة للتنمٌة االقتصادٌة والتكنولوجٌة وتطور الستراتٌجٌات
اإلنمابٌة التً ٌنبغً إن تسعى إلى تحقٌق التنمٌة البشرٌة المستدٌمة حٌث
ٌكون النمو االقتصادي موجها إلى خدمة التنمٌة االجتماعٌة وعامال ً على
ضمان دوام صٌانة البٌبة  ،وٌتوقف البحث على حلول للمشكالت الناجمة
عن هذه العملٌات على التعلٌم بشكل عام والتعلٌم العالً بشكل خاص ( )10
.
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لذلك ٌنبغً إن تكون استجابات جامعة دٌالى منصبة على وضع
استراتٌجٌاتها وسٌاستها على ثالثة عناصر أساسٌة هً المالبمة والتطوٌر
والجودة  ،وفٌما ٌلً وصفا ً لكل عنصر من هذه العناصر -:

 .1المالبمة :
وتعنً مالبمة الجامعة لدورها فً المجتمع  ،وهذا ٌتحقق من خالل توافر
الثقة فً قٌادتها اإلدارٌة مع توافر المإهالت اإلدارٌة فً المعنٌٌن من هذه
القٌادات  ،وهنا ٌتطلب الدقة فً انتقاء العناصر اإلدارٌة المالبمة لموقعها
واختصاصاتها ولدٌها القدرة على تطوٌر مإسساتها الجامعٌة وتنظٌماتها ،
فضال ً عن مالبمتها لدورها ومكانتها فً المجتمع من خالل تنفٌذ مهماتها
فٌما ٌتعلق بالبحوث والخدمات الناجمة عنها ومن خالل صالتها بمٌادٌن
العمل المختلفة وأوجه تفاعلها مع مستوٌات وأشكا ل التعلٌم فً المإسسات
األخرى .

 .2التطوٌـر
وٌعنً التطوٌر لتنظٌماتها وعملٌاتها وهو ٌتطلب من الجامعة إن تإكد من
خالل عملٌاتها اإلدارٌة على تطوٌر هٌاكلها األساسٌة وبٌبتها األكادٌمٌة
والتحسٌن الذاتً المإسسً للتنظٌم الجامعً بشكل متكام

ل مع تطوٌر

مستوى العاملٌن فٌها على وفق مبادئ واضحة وأهداف محددة وأدلة عمل
متطورة وثقافات حدٌثة فضال ً عن تطوٌر خططها وأنشطتها التربوٌة
والعلمٌة ومناهجها التعلٌمٌة .
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 .3الجــــــودة
ٌإكد عنصر الجودة على المخرجات الجامعٌة  ،ذلك إن هذه
المخرجات ستكون المإشر األوضح لسٌاسات الجامعة وعالقتها بؤهداف
المجتمع  ،إن المجتمع بحاجة إلى طاقات بشرٌة مدربة ومإهلة قادرة على
التطور باستمرار وتعلم مهارات جدٌدة  ،وتتمتع بصفات ال تجعل منها
موظفٌن ناجحٌن فحسب بل قادرٌن على إنماء واغناء الوظٌفة فً مٌادٌن
العمل المختلفة  ،إلى جانب تطوٌر البٌبة االجتماعٌة للجامعة وتحسٌن مناخها
التنظٌمً  ،فضال ً عن مراجعة التغذٌة الراجعة لتقوٌم عملٌات الجامعة
ومخرجاتها .
إن العناصر الموصوفة هً بمثابة اطر عامة للسٌاسات التربوٌة
للجامعة  ،أما تفصٌالت هذه السٌاسات فستؤتً متضمنة مع وظابف اإلدارة
الجامعٌة التً ٌتناولها البحث فً الفصل الالحق .

الفصل الرابع
اإلدارة الجامعية ووظائفها
تعد اإلدارة الجامعٌة األداة األساس فً تنفٌذ السٌاسات التربوٌة
للجامعة  ،لذلك ٌؤتً دورها فً تسلسل أداء المإسسات فً مرحلة تالٌة
للسٌاسات المعتمدة لها  ،والمستندة إلى الفلسفة المعنٌة بها  ،فتكون المهمة
الربٌسة والعامة لها السعً إلى تحقٌق ما تبغٌه السٌاسة ومن ورابها الفلسفة
فً واقع الممارسات .
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وتشمل تلك المهمة الربٌسة لإلدارة العامة فً العصر الحدٌث على
وظابف عدة منها التخطٌط والتنظٌم والتوجٌه والرقابة والتقوٌم إلى غٌر ذلك
من الوظابف العامة وهً تتمٌز فٌما بٌنها من ترابط وتداخل وتكامل .
وتعد الجامعة مإسسة تربوٌة وتعلٌمٌة وإنتاجٌة تعمل على إثراء
المعرفة وإعداد القوى البشرٌة المدربة والمإهلة علمٌا وفكرٌا وخلقٌا
وسلوكٌا وتسهم فً تطوٌر المجتمع وتقدمه لذلك فالجامعة متمٌزة فً أهدافها
ومسإولٌاتها .
إن نجاح الجامعة فً تحقٌق أهدافها ٌتوقف على نوعٌة إدارتها ،
ومدى قدرة هذه اإلدارة على أداء وظابفها بما ٌتالبم وطبٌعة التغٌرات
المطلوبة  ،فضال عن قدرتها على تهٌبة األجواء المناسبة لتنفٌذ األنشطة
الجامعٌة بؤسالٌب حدٌثة ومتطورة تتسم بالمرونة والفاعلٌة  .لذلك فانه ٌترتب
على اإلدارة الجامعٌة إن تستند على أسس ومفاهٌم واضحة فً عملٌاتها
وتنسجم مع تلك األهداف  ،منها مالبمة مستوى العاملٌن فٌها لدور الجامعة
ومكانتها فً المجتمع وتحسٌن عملٌاتها وتطوٌرها وجودة مخرجاتها .
ولكً تتمكن اإلدارة الجامعٌة من أداء وظابفها بفاعلٌة ونشاط فإنها
تحتاج إلى توافر المواصفات المطلوبة فً بنٌتها وهٌاكلها العامة  ،ومن هذه
المواصفات ما ٌؤتً ( : 12ص-: ) 6
 . 1إن اإلدارة الجامعٌة إدارة جماعٌة ألنها تتكون من مجالس جامعٌة متعددة
تختص بالتخطٌط ورسم السٌاسات لألجهزة التنظٌمٌة على كل
المستوٌا ت الجامعٌة فضال عن اتخاذ القرارات اإلدارٌة  ،أما اإلدارة
فمهمتها المصادقة على ما تمت الموافقة علٌه فً تلك المجالس .
 . 2تضم الجامعة عدداً من الوحدات التنظٌمٌة واألقسام الفرعٌة ٌنفذ كل منها
بشكل مستقل وظابف منفصلة تحدد الجامعة اإلطار العام لها  ،أما
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اإلدارة الجامعٌة فهً مسإولة عن وضع القواعد وتسلسل الفقرات
الالزمة بٌن اإلدارة العامة والكلٌات والمعاهد واألقسام العلمٌة .
 . 3تعمل الجامعة من خالل مبدأٌن ربٌسٌن هما -:
أ .مبدأ استقالل الوحدات التنظٌمٌة كالكلٌات واألقسام العلمٌة  ،إذ إن
لكل منها استقاللٌة وحرٌة تسٌٌر أموره فً حدود اإلطار العام الذي
تسعى إلى تحقٌقه .
ب .مبدأ مركزٌة إشراف الجامعة على الكلٌات والمعاهد ومتابعة تنفٌذ
الخطط الفرعٌة الخاصة بها .
ٌ . 4شارك فً إدارة الجامعة نوعان من العاملٌن -:
أ .األكادٌمٌون من أعضاء هٌبة التدرٌس ولهم رباسة المجالس وبقٌة
المناصب القٌادٌة العلٌا فً الجامعة .
ب .اإلدارٌون من أعضاء الجهاز اإلداري الذٌن ٌتولون تنفٌذ مفردات
الخطة العامة للجامعة .
وبذلك ٌحصل المزج بٌن الفكر العلمً المتمثل باألساتذة االكادٌمٌٌن  ،وبٌن
الخبرة االدارٌة المتمثلة باإلدارٌٌن  ،مما ٌمكن من اتخاذ القرارات المناسبة
وإحداث التطور الالزم للكٌان الجامعً .
إن اإلدارة الجامعٌة فً جامعة دٌالى  ،وهً تمثل العنصر األساس فً
تنفٌذ األنشطة الجامعٌة  ،لذلك ٌترتب علٌها األسالٌب المتطورة فً تطبٌق
وظابفها ومهماتها  .كما إن علٌها استخدام المنهج العلمً فً تشخٌص
الصعوبات والمشكالت التً تعٌق أو تعرقل عملٌاتها وربما قد تإدي إلى
عدم تحقٌق أهداف الجامعة بالشكل المطلوب .
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ولما كانت اإلدارة الجامعٌة بوصفها فرعا ً من علوم اإلدارة التربوٌة واإلدارة
العامة  ،لذلك ٌتطلب من إدارة هذه الجامعة االستفادة من نتابج األبحاث
والدراسات العلمٌة فً هذا المجال لتطوٌر عناصرها .
إن تعرف مدى كفاٌة جهازها اإلداري ٌتطلب معرفة مدى قٌام هذا
الجهاز بتطبٌق الوظابف والمهمات المناطة به فضال عن ما ٌقدمه من
إبداعات فً ممارسة هذه المهمات .

وظائف اإلدارة الجامعية
تعد الوظابف اإلدارٌة نشاطا ً إنسانٌا ٌستند إلى العلوم التربوٌة والنفسٌة
والسلوكٌة واالجتماعٌة واإلدارٌة  ،وترمً إلى بناء السلوك التنظٌمً
المطلوب فً المنظمة أو التنظٌم من اجل الوصول إلى تحقٌق األهداف بكلفة
اقل وجهد مناسب وإنتاجٌة عالٌة ومتطورة (:2ص. )21
لذلك حدد علماء اإلدارة هذه الوظابف  ،كما حددوا لكل وظٌفة عدد من
العناصر والمهمات  ،إال أنهم لم ٌتفقوا على عددها أو بعض تسمٌاتها .
ورغم هذا االختالف فهناك أربع وظابف أساسٌة حصل علٌها اتفاق عدد
كبٌر من علماء اإلدارة هً  :التخطٌط  ،التنظٌم  ،التوجٌه  ،الرقابة والتقوٌم.

التخطيط
ٌعد التخطٌط وظٌفة أساسٌة من وظابف اإلدارة وهو ٌتقدم على جمٌع
وظابفها لما ٌحمله من مهمات وعناصر من شؤنها إن تترجم األهداف
المعتمدة إلى خطط ذات إغراض محددة تؤخذ بالحسبان ماضً المإسسة
وحاضرها فتحدد مسارات العمل الربٌسٌة للمستقبل تحدٌداً ٌتصف بالواقعٌة
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زمانا ً ومكانا ً وكما ً  .وقد اجتهد الباحثون فً علوم اإلدارة لوضع التعرٌفات
المناسبة للتخطٌط .
عرفه (  )Appleby 1981انه ٌعنً تحدٌد األهداف الربٌسة للمنظمة
وكذلك األهداف الفرعٌة للدوابر المختلفة ومحاولة تحدٌد طرق تحقٌق هذه
األهداف فالخطة عل ٌحدد مسبقا ً بقصد توضٌح األهداف وطرق تحقٌقها
ألفراد التنظٌم (:17ص. )37
كما ٌعد التخطٌط الحجر األساس فً عملٌات اإلدارة الجامعٌة وأنشطتها
ألنها كنظام مإسسً لها أهداف وغاٌات ولها مدخالت ومخرجات  ،لذلك
فهناك أمور البد من االهتمام بها عند التخطٌط فٌها (-: )3 :2
 . 1تإدي اإلدارة الجامعٌة دوراً كبٌراً فً تحقٌق أهداف المجتمع  ،مما
ٌترتب علٌها إن تخطط بعناٌة فابقة ألعمالها وهً قادرة على ذلك لما
لدٌها من طاقات وإمكانات بشرٌة وعلمٌة  ،فضال عن تخصٌصاتها
المالٌة .
 . 2إن خطط الجامعة فً الغالب خطط متوسطة وطوٌلة األمد  ،لذلك فان
التخطٌط هو الجسر الذي تستخدمه للربط بٌن حاضرها ومستقبلها .
 . 3التخطٌط ٌساعد الجامعة فً تنسٌق وتتابع أنشطتها المتعددة وبدونه
ٌتعذر علٌها تحقٌق أهدافها .
ومن جانب آخر فقد حدد ( درة وبعٌرة

 )1989المجاالت التً ٌنبغً

على الجامعة إن تخطط لها كما ٌؤتً ( :2ص-: )8-7
 . 1التخطٌط فً مجال األنشطة الطالبٌة .
 . 2التخطٌط للمناهج والبرامج العلمٌة المختلفة بما فً ذلك من مواضٌع
متشعبة تتعلق بها .
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 . 3التخطٌط للقوى البشرٌة الالزمة ألداء الجامعة لمهماتها كؤعضاء هٌبة
التدرٌس وعناصر إدارٌة وعماله عامة .
 . 4التخطٌط لنشاط البحث العلمً الذي ٌمثل إحدى األولوٌات الربٌسة
ألٌة جامعة وكذلك فً مجاالت التؤلٌف والترجمة والنشر .
 . 5التخطٌط للمبانً والتسهٌالت الالزمة ألداء مهمات الجامعات
المختلفة  ،والتوسعات المحتملة فٌها  ،والصٌانة الالزمة لها .
 . 6التخطٌط لنظم المعلومات فً الجامعة التً ُتمكـَّن من توفٌر
المعلومات عن كل أنشطة الجامعة المختلفة فً الوقت المناسب بالقدر
المطلوب وبالدقة الممكنة .
 . 7التخطٌط للموارد المالٌة الالزمة لتسٌٌر أعمال الجامعة بؤنشطتها
المختلفة .
 . 8التخطٌط لبناء جسور التعاون بٌن الجامعة والمجتمع وبٌن مكونات
البٌبة التً تتواجد فٌها الجامعة محلٌا ً وإقلٌمٌا وعالمٌا ً .
 . 9التخطٌط إلدخال قدر اكبر من المشاركة فً تسٌٌر أمور الجامعة
المختلفة .
 . 10التخطٌط لألنشطة التعلٌمٌة التً تحكم عالقات مفردات الجامعة
المختلفة بعضها مع بعض .

التتنظيــــم
التنظٌم هو الوظٌفة الربٌسة الثانٌة التً تلً التخطٌط وترتبط به
ارتباطا ً مباشراً وفً مراحل ه كافة  ،وهو الوظٌفة التً تنقل الخطط إلى
ممارسات ٌومٌة مستمرة تصاعدٌا ً وتنازلٌاًًً وأفقٌا ً  ،مكانٌا ً وزمانٌا ً ،
وما ٌترتب على ذلك من قرارات  .وهناك تعرٌفات عدٌدة للتنظٌم منها :
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عرفه (  )tlodgetts , 1976بؤنه ٌعنً توزٌع المسإولٌات
والتنسٌق بٌن العاملٌن كافة بشكل ٌضمن تحقٌق أقصى درجة ممكنة فً
الكفاٌة فً تحقٌق األهداف المحددة ( : 19ص . )161وٌرى ( دمعة ورهٌف
 )1976بان التنظٌم هو " تصمٌم الهٌكل العام لإلدارة وتنسٌق األعمال فٌها
وربط بعضها ببعض وتحدٌد العم ل المطلوب وتوزٌعه بصورة مالءمة على
كل عضو من أعضاء الهٌبة اإلدارٌة وتحدٌد عالقات العمل فٌما بٌنهم حتى
ٌمكن استثمار طاقاتهم بصورة فعالة إلى أقصى حد ممكن " ( :3ص. )27
وفً ضوء ما تقدم من وجهات نظر فان التنظٌم هو وظٌفة أساسٌة
لتحقٌق أهداف الجامعة إذ ٌحقق التنسٌق والتعاون والتفاعل بٌن األفراد
بموجب عملٌات تحددها اإلدارة الجامعٌة تتوزع على النحو اآلتً :
 . 1توصٌف وتصنٌف الوظابف واألعمال .
 . 2تفوٌض الصالحٌات والسلطات .
 . 3تحدٌد وتجمٌع نشاطات العمل .
 . 4بناء وتوطٌد العالقات التنظٌمٌة الداخلٌة افقٌا ً وعمودٌا ً .
 . 5تشكٌل اللجان والمجالس .
 . 6التنسٌق بٌن التقسٌمات وتحقٌق التكامل .

التوجيه
ٌعد التوجٌه عامالً أساسٌا فً تحرٌك اإلدارة وتنظٌماتها لممارسة مهماتها
ومن تم إشرافها على العاملٌن وتوجٌههم فً إثناء عملهم  ،لذلك فان التوجٌه
هو ممارسة قٌادٌة تتواله القٌادات اإلدارٌة  ،وٌتمٌز عن الوظابف األخرى
باعتماده على بعدي اإلدارة القانونً واإلنسانً  .وقد وضع العدٌد من علماء
اإلدارة وباحثٌها التعرٌفات المناسبة له ومنها :
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عرفه ( أبو الخٌر  )1974بؤنه اإلرشاد والتعلم وخلق الحوافز واإلشراف
على العاملٌن وممارسة هذه الوظٌفة تعنً إصدار أوامر وتعلٌمات لتمكٌن
الموظفٌن من انجاز إعمالهم  ،وٌمكن إن ٌتحقق ذلك بالمسإولٌة اإلدارٌة
التً تهتم بتنمٌة القدرات إلى أقصى حد ممكن (:1ص. ) 187
وعرفه ( هاشم  )1981بؤنه " ٌعد مرحلة هامة فً العملٌة اإلدارٌة تهدف
إلى األخذ بٌد األفراد من خالل القٌادة الرشٌدة وتوجٌه جهودهم من اجل
تحقٌق األهداف المباشرة  ،وضرب المثل فً التصرفات  ،وٌمارس التوجٌه
الفعال فً ضوء فهم طبٌعة السلوك البشري ومحاولة توجٌه هذا السلوك
الوجهة المرغوبة " ( : 14ص. )24
وفً ضوء ما تقدم فان اإلدارة الجامعٌة ال ٌمكن إن تحقق أهدافها
ومقاصدها ما لم تع بشكل دقٌق طبٌعة التوجٌه ذلك انه ٌشمل طبٌعة سلوك
الفرد وخصابص شخصٌته وحاجاته ودوافعه ومٌوله واتجاهاته الفكرٌة
واالجتماعٌة فضالً عن الخصابص الفسلجٌة له  .لذلك فان وظٌفة التوجٌه
تشمل المهمات اآلتٌة :
 .1القٌادة .

 .2الرضا الوظٌفً والروح المعنوٌة .

 .3االتصاالت وقنواتها .

 .4السلوك الجمعً وإدارة االجتماعات

 .5التحفٌز والتماٌز .

 .6اتخاذ القرارات .

الرقابة والتقويــــم
الرقابة والتقوٌم من الوظابف المهمة فً اإلدارة وأنشطتها كافة ألنها
وسٌلة تقوٌمٌة ٌمكن من خاللها التعرف على سٌر العملٌات ومدى كفاٌاتها
فً تحقٌق األهداف المحددة  ،وتتداخل الرقابة مع التقوٌم وٌمكن القول إنهما
وجهان لعملة واحدة  ،وتحدد مجاالتها فً النواحً القانونٌة والمالٌة
واإلنسانٌة فضال عن األداء الدراسً للطلبة .
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تتولى وظٌفة التقوٌم مهمة التحقق عن مطابقة األداء للخطط وعن
كفاٌة ذلك األداء وانجازه للمهمات فً جهد أفضل ووقت اقصر وموارد اقل
واالنتفاع بالتغذٌة الراجعة باستمرار .
وللرقابة الجامعٌة تصنٌفات عدة منها :
 . 1الرقابة حسب مصادرها  :وتقسم إلى نوعٌن (:4ص: )12-5
أ .الرقابة الداخلٌة التً تقوم داخل الجامعة من قبل اإلدارات العلٌا وإدارات
الوحدات التنظٌمٌة فً الجامعة من خالل المتابعة واإلشراف والتوجٌه .
وٌتم هذا النوع من الرقابة على شكل تقارٌر دورٌة  ،ورقابة المجالس
الجامعٌة  ،والبٌانات المالٌة الدورٌة والرقابة على اإلنفاق .
ب .الرقابة الخارجٌة  :تتم من خارج الجامعة كالوزارة والدوابر القضابٌة
فٌما ٌتعلق بالمخالفا ت القانونٌة والرقابة االجتماعٌة كالمنظمات المهنٌة
والصحافة  ،والرقابة المالٌة التً تقوم بها األجهزة المختصة فً الدولة .
 .2الرقابة حسب التوقٌت الزمنً  :وهً التً تكشف مدى مالبمة الوسابل
واألسالٌب المستخدمة لتنفٌذ الخطة وهً على ثالثة أنواع (:5ص-: )220
أ .الرقابة المستمرة  ،تبدأ فً المرحلة األولى لبدء عملٌة التنفٌذ وتنتهً
بانتهاء مراحل التنفٌذ كافة وللتحقق من سالمة التنفٌذ .
ب .الرقابة المرحلٌة  ،تتم رقابة كل مرحلة من الخطة بعد انتهاء عملٌة
تنفٌذها .
جـ .الرقابة بعد التنفٌذ  ،وهً رقابة عملٌات التنفٌذ بعد االنتهاء منها ومقارنة
النتابج المتحققة بالخطط الموضوعة فً مختلف عملٌات اإلدارة .
 .3الرقابة حسب وسابل المعلومات  :وتقسم هذه إلى قسمٌن
(:15ص: )109-100
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أ .الرقابة على الوثابق والمستندات والسجالت الخاصة بالجهاز اإلداري
لمختلف مستوٌات اإلدارة الجامعٌة والتحقق من صحتها ومطابقتها للشروط
والمواصفات المحددة .
ب .الرقابة على أداء العاملٌن وسلوكهم من خالل أسلوب المالحظة
الشخصٌة وغٌرها من الوسابل واألسالٌب المناسبة من اجل ضمان أداء
أفضل وبموجب المعاٌٌر المحددة .
وفً ضوء ما تقدم فان وظٌفة الرقابة والتقوٌم تتضمن المهمات
والمسإولٌات اآلتٌة :
 .1استخدام معاٌٌر األداء .

 .3التحلٌل والتفسٌر

 .2القٌاس والتقوٌم .

 .4تصحٌح مسارات العمل .

الفصل الخامس
الخاتمة
إن الباحث وهو ٌنتهً من إعداد هذا الجهد المتواضع لٌشعر انه ٌحتاج إلى
أغناء من خالل دراسته ومناقشته ونقده وتقوٌمه وهذا ال ٌمنع من وضع
بعض التوصٌات والمقترحات الستفادة من آراء ومقترحات .

التوصيات
ٌوصً الباحث بما ٌلً :
 . 1قٌام الجامعة بتشكٌل لجنة متخصصة لدراسة ما ورد فٌه بشان الفلسفة
التربوٌة للجامعة لغرض االستفادة من اعتمادها .
 . 2قٌام الجامعة بتشكٌل لجنة متخصصة أخرى لدراسة ما ورد بشان
أهداف الجامعة للنظر فً إمكانٌة اعتمادها .
 . 3قٌام الجامعة بتشكٌل لجنة متخصصة ثالثة لدراسة ما ٌتعلق
بموضوع اإلدارة الجامعٌة  ،ووظابفها لغرض االستفادة منها .
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المقترحات
يقترح الباحث ما يأتي :

 . 1قٌام األساتذة التدرٌسٌٌن والباحثٌن بإعداد بحوث ودراسات متممة له
تتناول الهٌاكل التنظٌمٌة والهٌاكل اإلدارٌة لجامعة دٌالى .
 . 2قٌام األساتذة والباحثٌن بإعداد بحوث ودراسات تتناول مناهج وبرامج
الدراسة سواء منها األولٌة أم العلٌا فً هذه الجامعة .
 . 3إقامة حلقات نقاشٌة موسعة لمشروعات البحوث التً تتعلق بتطوٌر
الجامعة .

المصادر
 . 1أبو الخٌر  ،كمال حمدي  ،أصول اإلدارة العلمٌة  ،مكتبة عٌن شمس ،
القاهرة .1974 ،
 . 2اتحاد الجامعات العربٌة (( بحوث مختارة )) ،
الجامعٌة  ،جامعة الٌرموك (

ندوة تحدٌث اإلدارة

 )30-28آذار (مارس) ، 1989 ،

بالتعاون مع منظمة الٌونسكو  ،اربد . 1989 ،
اإلدارة التربوٌة أسسها النظرٌة

 . 3دمعة  ،مجٌد إبراهٌم  ،وعلً هداد ،

ومجاالتها العلمٌة  ،مطبعة الجامعة  ،بغداد . 1976 ،
 . 4عبد الظاهر  ،فوزي  ،صور الرقابة والمتابعة فً اإلدارة الجامعٌة
،المجلس األعلى للجامعات  ،الندوة العلمٌة لإلدارة الجامعٌة  ،مارس ،
. 1970
 . 5عثمان  ،محمد مختار ،

مبادئ اإلدارة العامة  ،ط ،1من منشورات

جامعة قارٌونس  ،بنغازي . 1991 ،
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 . 6علوي  ،حسٌن محمد  ،الوصف الوظٌفً لمدخل التنظٌم الجامعً

،

المنظمة العربٌة للعلوم اإلدارٌة  ،عمان ،األردن  ،جمعٌة عمال المطابع
التعاونٌة . 1980 ،
 . 7الماشً  ،مجبل علوان  ،التوقعات المستقبلٌة لإلدارة الجامعٌة فً العراق
فً القرن الحادي والعشرٌن

 ،أطروحة دكتوراه  ( ،غٌر منشورة )

كلٌة التربٌة  ،ابن رشد  ،جامعة بغداد . 1998 ،
 . 8مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج العربً ،

وقابع ندوة التطورات

المستقبلٌة لجامعة الخلٌج العربً  ،البحوث والدراسات  ،البحرٌن 26 ،
رجب  1 ،شعبان  1403هـ (12-9ماٌو أٌار  1983م) .
 . 9ـــــــــــــــــــــ  ،وقابع ندوة التطورات المستقبلٌة لجامعة الخلٌج العربً
 ،البحوث والدراسات والتوجهات  ،البحرٌن  ،الرٌاض  1407 ،هـ ،
 1986م) .
 . 10منظمة الٌونسكو  ،بحث فً سٌاسات التغٌٌر والنمو فً مجال التعلٌم
العالً  ،نشرة من إصدارات الٌونسكو  ( ،بدون تارٌخ ) .
 . 11المهٌنً  ،محمد  ،اإلدارة الجامعٌة  ،ط ، 1مطابع الرسالة  ،الكوٌت ،
. 1984
 . 12الموجً  ،محمد سعد الدٌن وصابر إسماعٌل ،

الخصابص الذاتٌة

لإلدارة الجامعٌة  ،مإتمر تنظٌم وإدارة التعلٌم الجامعً  ،القاهرة ،
مارس . 1986
 . 13النشار  ،محمد حمدي  ،اإلدارة الجامعٌة ( التطوٌر والمتوقعات ) ،
القاهرة  ،مطابع االعالنات الشرقٌة . 1976 ،
 . 14هاشم  ،زكً محمد ،اإلدارة العلمٌة ط ، 3وكالة المطبوعات  ،الكوٌت
. 1981 ،

150

2009 / ممجل ددالل

العدد الخامس والثالثون

 مطابع الفرزدق،  الرقابة فً اإلدارة العامة،  محمد عبد الفتاح، ً ٌاغ. 15
. 1987 الرٌاض، التجارٌة

المصادر األجنبية
16. Ahmate,"Nation Bulding and the university in
Developing Countries the Case of Malaysia " , The
International of Higher Education and Educational
Planning , vol , 1980 .
17. Appleby , Robert c, Modren Business Administration
3rd , ed, ( London , Pitman Book Limited) , 1981 .
18 .Etton , L , Can Universities Change Studies in Higher
Education , VOL . 6 , No . 1 , 1981.
19. Hodgetts , Richard M. , Management : Theory , and
Praetice

Philadelphia , W.B., Sounders Company ,

1975 .
20. Kneller , George , An Introduction to the Philosophy of
Education . John wiley & Sons , Inc , New York , 1971.

151

2009 / ممجل ددالل

العدد الخامس والثالثون

10. Toffler , Alvin , Future Shock , Randam House , Inc ,
New York , 1970 .

152

