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دربارۀ مرکز

مركز مطالعات وبرانمه ريزى بيان مركزى مستقل وغري انتفاعى است كه مقر اصلى آن در شهر بغداد 
است. هدف اساسى اين مركز ارائه ديدگاه هايی صادقانه و واقع بينانه پريامون مسائل ورخدادهای 
سياسی خارجی مرتبط به خاورميانه و به ويژه مسائل مرتبط به عراق می ابشد. اين مرکز مطالعاتی 

سعی دارد در عرصه های سياسی وآکادميک حتليالتی مستقل راهکارهای عملی وروشن ارائه منايد.

امهيت اقليمی وبنی املللی عراق ورخدادهای پياپی آن در مقارنه اب اکثر حتليالت سياسی وديدگاه 
هايی که سعی در دنبال کردن مسائل سياسى اين منطقه دارد نيازمند جوانب فکری روشن بوده وفاقد 
تواانيی انديشيدن خارج چهارچوب معمول که تصوير ذهنی منطقه ای وجهانی عراق را طی دهه های 
اخري متبلور ساخته می ابشد. بدين جهت اين مرکز مطالعاتی تالش می کند ديدگاه های نوينی که بی 
طرفی علمی وشفافيت وخالقيت را رعايت می کند ارائه دهد. مطالعات مرکز بيان شامل بررسی وحتليل 
حبراهنای عراق وخاورميانه می ابشد ودر نظر دارد راهکارها وديدگاهای مناسب وکارآمدی را در کواته 

مدت وبلند مدت در اختيار تصميم گريندگان سياسی قرار دهد.
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به  و دست ایبی  مردم  زندگی  هببود  است که  اپيه  ای  و  اساس  مطلوب،  آموزش  به  »دسرتسی 
توسعه ی اپيدار به آن اتکا دارد«

)UNDP ،صندوق اهداف توسعه ی اپيدار(  

60درصد  از  بيش  به  شهروندان کشور  بنی  از  سال،   25 زير  عراقی  جواانن  نسبت 
می  رسد1. آموزش اين قشر از جامعه، نيازمند تالش  های بسيار زایدی است. از اين رو کشور 
عراق برای فراهم منودن فرصت  های آموزشی برای اين تعداد رو به رشد از جوااننی که اب وجود 
مشکالت و سختی  های مداوم در پی سال  ها جنگ و حترمی  های اعمال شده عليه کشور، به 

دنبال ساخنت آينده ی خود هستند، حتت فشارهای زایدی قرار دارد.

مشاهده شده است که شور و شوق مشرتکی در ميان دانش آموزان سراسر نقاط کشور 
برای حتصيل وجود دارد2. در سال  های اخري ميزان ثبت انم دانش آموزان و پيوسنت آهنا به مدارس 
ابتدايی، 4.1درصد در سال افزايش ایفته است. افزون بر اين، تعداد کل دانش آموزانی که در 
دوره ی ابتدائی ثبت انم کرده  اند از 3.6 ميليون در سال 2000، به 6 ميليون در سال 2012، 

1-Index Mundi (2018) ‘Iraq Demographics Profile 2018’, Index Mundi, https://
www.indexmundi.com/iraq/demographics_profile.html, last accessed 15 Aug 
2018.
2-Hawkins, Peter (2017) ‘Iraq must invest in education to secure its future’ 
UNICEF, Al Jazeera, https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/05/iraq-
invest-education-secure-future-170527103925684.html, last accessed 12 Aug 2018.
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به  واسطه  ی: بخش پژوهش  ها در مرکز مطالعات و برنامه  ریزی  بیان
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افزايش ایفته است. اب اين حال چالش  های پيش روِی خبش آموزش و پرورش هنوز هم بزرگ است.

از سال 2013 م، 13.5درصد و ای به  عبارتی 1.2 ميليون نفر از کودکانی که از نظر 
سنی واجد شرايط حتصيل شده  اند از دسرتسی به آموزش ابتدائی حمروم مانده  اند. اما در ارتباط 
اب دانش  آموزان مشغول به حتصيل در مدارس نيز، آمار ابالی مردودی و ترک حتصيل، از واقعيتی 
انراحت کننده حکايت دارد3. آمار ابالی دانش آموزان به   مهراه حبران مالی اخري در عراق، در 
صورت انکامی در رسيدن به راه  حلی در زمان مناسب، به احتمال زاید به وخيم  تر شدن وضع 

آموزش و پرورش منجر می شود.

مدارس دولتی

زيرساخت  های مدارس دولتی در عراق اب آمار ابالی دانش  آموزان هم خوانی ندارد. به  رغم 
بيش  دانش  آموزان  تعداد ابالی  اب  آهنا  اما کالس  های  مدارس،  اين  اغلب  فرسودگی ساختمان 
از  اندازه پر شده است و از نظر شرايط ساخت و ساز در وضعيت ان امن قرار دارند. اين 
امر از موضوع کمبود امکاانت هبداشتی جداست. نزديک به يک   سوم از مدارس عراق به  دليل 
تعداد اندک ساختمان  ها و کمبود در اين زمينه، جمبورند در دو نوبت و سه نوبت داير شوند4. 
کميسيون آموزش و پرورش اپرملان عراق تشخيص داده است که برای تغيري اين وضعيت نياز به 
ساخت بيش از 6000 مدرسه در سطح کشور وجود دارد5. وضعيت کنونی نظام آموزشی در 

3- UNICEF (2017) The Cost and Benefits of Education in Iraq: An analysis of 
the Education Sector and Strategies to Maximize the Benefits of Education, 
UNICEF, p.i.
4-Al-Saleh, Ammar (2015) ‘Teach The Rich: Basra’s Private School Business 
Booming, But So Are Students’ Fees’, Niqash, http://www.niqash.org/en/articles/
society/5173/, last accessed 12 Aug 2018.
5- Nabeel, Gilgamesh (2014) ‘Iraqi Private Schools Grow While Public Schools 
Crumble’, Al Fanar Media, https://www.al-fanarmedia.org/2014/08/iraqi-private-
schools-growpublic-schools-crumble/, last accessed 12 Aug 2018.
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عراق أتثريی منفی بر آموزش دانش آموزان داشته است.

 آمارها نشان می  دهد که نسبت قبولی دانش  آموزانی که از مدارس ابتدايی نوبت اثبِت 
صبح فارغ التحصيل شده  اند 92درصد بوده است که بسيار ابالتر از تعداد قبولی دانش  آموزان 
مدارس نوبت عصر است که به 72درصد رسيده است6، و به   نظر می  رسد اين وضعيت در 

آينده ی نزديک تغيري خنواهد کرد.

وزارت آموزش عالی و حتقيقات علمی در سال حتصيلی 2015-2016، حدود 6.8 
تريليون دينار عراقی هزينه کرده است، که اين مبلغ 5.7درصد از کل بودجه ی دولت عراق را 
تشکيل می  دهد. نسبتی معادل 98.1درصد از کل مبلغ بودجه اختصاص ایفته به آن دوره، به   
نتيجه؛ سهم  پرداخت حقوق معلمان صرف شده است. در  صورت هزينه  های جاری جهت 
اندکی از بودجه ی کلی آموزش و پرورش عراق به ميزان 1.9درصد به   عنوان هزينه  های سرمايه  ای، 
رو  اين  از  شده  اند.  هزينه  آموزشی  هنادهای  در  سرمايه  گذاری  زمينه ی  در  مثال  به   عنوان  و 

هبينه  سازی ضروری و حتوالت ساختاری در خبش آموزش و پرورش بسيار اندر است7.

رشد مدارس خصوصی )غری دولتی(

اب توجه به چالش  های پيش روِی آموزش و پرورِش خبش دولتی، والدين به  دنبال جايگزينی 
مدارس خصوصی کشور  در  جايگزين  ها  اين  هستند.  خود  فرزندان    حتصيل  و  آموزش  جهت 
منود می  ایبند چرا که خواسته  های اين دسته از والدين را فراهم می  سازند. اين گرايش به   مدارس 

6- UNICEF (2017) The Cost and Benefits of Education in Iraq: An analysis of 
the Education Sector and Strategies to Maximize the Benefits of Education, 
UNICEF, p.ii
7- UNICEF (2017) The Cost and Benefits of Education in Iraq: An analysis of 
the Education Sector and Strategies to Maximize the Benefits of Education, 
UNICEF, p.30
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خصوصی را در سراسر کشور می  توان از بصره ات اربيل مشاهده کرد؛ به   ويژه آن  که تعداد مدارس 
خصوصی بيش از تعداد مدارس دولتی است.

جدول نشان دهنده تعداد مدارس اب توجه به دوره حتصيلی
مرکز عراق

پيش  دبستانیابتدائیمتوسطه ی اولمتوسطه ی دوم
دولتیخصوصیدولتیخصوصیدولتیخصوصیدولتیخصوصی

1902.0832394.31344715.3293287132013-2014
1941.4502443.02545910.2912695352014-2015
2381.8073063.63058912.3533294592015-2016
نرخ تغيري33.76.536.646.946.9-0.226.54.7٪

کردستان عراق
   آموزش ابتدائی             پيش  دبستانی  متوسطه دوم

دولتیخصوصیدولتیخصوصیدولتیخصوصی
26906654.6231053512013-2014
37915654.3181163452014-2015
26970634.558993852015-2016

نرخ تغيري11.57.1-3.1-1.4-5.79.7٪
انبار از حماسبه ی نرخ تغيري در سال 2016- نينوا و  به  منظور ارائه ی يک حتليل قابل مقايسه، استان  های 

2015، حذف شدند. توضيح: داده  ها به  طور مستقيم از وزارت آموزش عالی و حتقيقات علمی در عراق به 
دست آمد.

منبع: وزارت آموزش عالی و حتقيقات علمی عراق )2016(، وزارت آموزش و پرورش کردستان عراق )2016(.8

8-UNICEF (2017) The Cost and Benefits of Education in Iraq: An analysis of 
the Education Sector and Strategies to Maximize the Benefits of Education, 
UNICEF, p.12
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در نتيجه؛ تعداد دانش  آموزان عراقی که به ثبت  انم در مدارس خصوصی روی می  آورند در 
حال افزايش است؛ ات آجنا که 2.5درصد از دانش آموزان اقليم کردستان در مدارس خصوصی 
استان  اين  آموزان  دانش  تعداد کل  از  در حدود 20درصد  بصره،  در  اما  می  کنند9.  حتصيل 
که آمار آهنا ابلغ بر هشت هزار دانش  آموز است در مدارس خصوصی ثبت انم کرده  اند10. 
موسسات خصوصی فعال در زمينه ی آموزش به دو دسته تقسيم می  شوند: ملی و بنی املللی. 
به  مهراه تدريس برانمه ی درسی بنی املللی اب يک زابن خارجی يعنی انگليسی– به   طور مشخص- 

و هم چننی فرانسوی، آملانی و ترکی در موسسات آموزشی بنی املللی.

به  طور کلی می  توان ديد که مدارس خصوصی از امکاانت و جتهيزات هبرتی نسبت به مهتااین 
دولتی خود برخوردارند. مدارس خصوصی ساعات آموزشی بيشرتی را در روز برای دانش  آموزان 
خود فراهم می  کنند و درس  های فوق   برانمه   مانند رقص ابله، و آموزش آالت موسيقی ارائه می  دهند.

در کنار امکاانت هببود ایفته، نتايج مثبتی در سطح ایدگريی کودکان مشغول به حتصيل 
در مدارس خصوصی ديده می  شود، به  گونه  ای که ميانگنی دانش آموزان مدارس خصوصی که 
ابتدايی را اب موفقيت پشت سر بگذارند، بسيار ابالتر از  توانسته  اند امتحان اپاین حتصيالت 

دانش آموزان مدارس دولتی است11.

9 -Vernez, Georges, Culbertson, Shelly, Constant, Louay and Karam, Rita (2016) 
Initiatives to Improve Quality of Education in the Kurdistan Region – Iraq, 
Kurdistan Regional Government, Ministries of Planning and Education, and 
RAND Corporation: Santa Monica, p.50
10 -Al-Saleh, Ammar (2015) ‘Teach The Rich: Basra’s Private School Business 
Booming, But So Are Students’ Fees’, Niqash, http://www.niqash.org/en , last 
accessed 12 Aug 2018. 

11- معدل کل قبولی در عراق در سال حتصيلی 2012-2011، 91درصد بود، در حالی  که معدل کل 
قبولی در مدارس خصوصی به 97درصد رسيد. برای اطالع از جزئيات: 

UNICEF (2017) The Cost and Benefits of Education in Iraq: An analysis of the 
Education Sector and Strategies to Maximize the Benefits of Education, UNICEF, p.13.
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اما در ارتباط اب سيستم مدارس خصوصی در عراق، مهه چيز بر وفق مراد پيش منی  رود، 
زيرا هزينه ی شهريه ی اين مدارس برای خانواده  های کم درآمد، بسيار ابالست و تنها برای طبقه ی 
ثرومتند منطقی به  نظر می  رسد12. اين در حالی است که هزينه ی شهريه  ها در مدارس خصوصی 
بسيار متفاوت است. از اين رو دانش  آموزان ابتدايی ابيد مبلغ شهريه  ای بنی 1000 ات 4000 
دالر در سال پرداخت کنند و اين هزينه  ها اب ارتقای دانش  آموزان و ثبت  انم در دوره  های آموزشی 

ابالتر، افزايش خواهد ایفت.

اب توجه به اين  که ميانگنی حقوق ماهيانه ی يک کارمند دولتی در حدود 400 دالر در 
ماه است، آموزش خصوصی اب توجه به هزينه  های ابالی اين نوع آموزش  ها، برای بسياری از 
خانواده  ها غري قابل دسرتس به نظر می رسد. کسانی که قادر به ثبت  انم فرزندان خود در مدارس 
خصوصی هستند، از توان مالی ابالتری نسبت به ديگران برخوردارند، اب اين حال افراد زایدی 
نيز نگران   هستند که مبادا هزينه ی شهريه از توان مالی آهنا فراتر برود و بر امر حتصيل فرزندانشان 

أتثريی منفی بگذارد13.

12-  Al-Shaikhly, Sulaf and Cui, Jean (2017) ‘Education in Iraq’, World Education 
News and Reviews, https://wenr.wes.org , last accessed 12 Aug 2018.
13- Al-Saleh, Ammar (2015) ‘Teach The Rich: Basra’s Private School Business 
Booming, But So Are Students’ Fees’, Niqash, http://www.niqash.org/en/articles/
society/5173/, last accessed 12 Aug 2018.
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مدارس خصوصی
پرسش   پریامون کیفیت و پویندگی اجتماعی

مثال  های فوق نشان دهنده ی ماهيت پيچيده ی مدارس خصوصی است، آن  هم به   دليل 
هزينه  های ابالی آن که ابعث می  شود اغلب خانواده  ها از ثبت  انم فرزندانشان جهت حتصيل در 
اين مدارس عاجز مبانند. اين در حالی    ست که دانشگاهيان در سراسر جهان هنوز هم در پی 
جواب اين پرسش هستند که آای مزاای و حماسن آموزش خصوصی از معايب آن بيشرت است ای خري. 
به  گونه  ای که هيچ توصيه  ی روشن و مربهنی در خصوص ميزاِن سود  دهِی سرمايه  گذاری از طريق 
مدارس خصوصی ای فايده ی محايت از آهنا در توسعه ی يک کشور وجود ندارد. به  ويژه آن  که؛ 
نسبت هر کشوری از ميزان سودمندی از اين نوع مدارس اب توجه به شرايط خاص آن کشور، 
متفاوت است. تالش  های جدی برای دست ایبی به آموزش مطلوب تنها در عراق اجنام منی  گريد، 
بلکه بسياری از کشورهای در حال توسعه نيز در تالش برای اطمينان از دست ایبی به آن هستند. 

به   نظر می  رسد محايت از توسعه ی خبش آموزش و پرورش خصوصی، يک ابزار اميد  خبش است.

آموزش در مدارس خصوصی عراق به   عنوان آموزشی اب کيفيت برتر در نظر گرفته می  شود    
که قابليت آن را دارد که منجر به نتايج حتصيلی هبرت شود. افزون بر هبره  گريی از خنبگان بومی 
در عراق، دستاوردهای علمی مدارس خصوصی ممکن است انگيزه  ای برای خانواده  های مهاجر و 
پناهنده جهت ابزگشت به وطن و هم چننی مهاجرين خارجی جهت اقامت در کشور اجیاد کند. 
آموزش خصوصی مطلوب کمک می کند ات اين خانواده  ها ريشه  های خود را در عراق تثبيت کنند 
و چه   بسا به امکاانتی دسرتسی پيدا کنند که کودکانشان را قادر می  سازد حتصيالت خود را در 

سطحی مشابه ی کشور خود ادامه دهند14. 
14- Vernez, Georges, Culbertson, Shelly, Constant, Louay and Karam, Rita 
(2016) Initiatives to Improve Quality of Education in the Kurdistan Region – 
Iraq, Kurdistan Regional Government, Ministries of Planning and Education, and 
RAND Corporation: Santa Monica, pp.xv/xvi
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اين خانواده  ها احتماال ابعث به جراین افتادن رشد اقتصادی درون  زا شوند، به  خصوص 
را  سرمايه گذاری  مستقيم،  غري  و  مستقيم  به  طور  می  توانند  مدارس خصوصی  دليل که  اين  به 
برای کشور به ارمغان بياورند. اين کار می  تواند از طريق جذب حاميان نظام آموزش و پرورش 
و هم چننی فرزندان خانواده  هايی که مالک سرمايه  ای برای سرمايه گذاری در کسب و کارهای 
حملی و کل اقتصاد ملی هستند، اجنام گريد. مدارس خصوصی، آزادی انتخاب را برای والدين 
فراهم می  کنند، درست مانند اقتصاد ابزار آزاد که توسط عرضه و تقاضا تنظيم می  شود. اب اين 
ارائه ی چننی  پيش  فرض که تقاضای والدين برای آموزش اب کيفيت، هر کاربری را که قادر به 

خدماتی نيست، حذف خواهد کرد15.

از سوی ديگر، شکست ابزار می  تواند موجب عدم حتقق آموزش در سطح مطلوب گردد. 
در عراق اين نگرانی وجود دارد که روند آموزش در مدارس خصوصی فاقد کيفيت الزم ابشد16؛ 
برای مهنی ضروری است که آموزش در مدارس خصوصی اب سخت گريی و دقت بيشرتی ارائه 
شود. دولت می تواند منابع خود را برای سازماندهی خبش آموزش خصوصی به  طور مؤثرتری هزينه 
کند، اين امر می  تواند سود بيشرتی برای کشور به   مهراه داشته ابشد و زمانی حتقق می  ایبد که 
منابع حمدود و در دسرتس برای هزينه در خبش آموزش و پرورش در درجه ی اول به  منظور ارتقای 
کيفيت آموزش ابتدايی مورد استفاده قرار گريد، مهانطور که کسانی مانند؛ پدرو، لرو و وااتانب، به 

15- Pedro, Francesc, Leroux, Gabrielle and Watanabe, Megumi (2015) The 
Privatization of Education in Developing Countries. Evidence and Policy 
Implications, 02 Working Papers n Education Policy, UNESCO Education 
Sector: Paris, p.4.
16- Vernez, Georges, Culbertson, Shelly, Constant, Louay and Karam, Rita 
(2016) Initiatives to Improve Quality of Education in the Kurdistan Region – 
Iraq, Kurdistan Regional Government, Ministries of Planning and Education, and 
RAND Corporation: Santa Monica, pp.xv/xvi
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آن اشاره کرده  اند17 و اجرای اين امر به توسعه ی آموزش مهگانی اب کيفيت ابال منجر خواهد شد.

در حالی  که مدل  هايی از مدارس خصوصی کم  هزينه در سراسر جهان اب مثال  های زنده 
در کشورهايی نظري اپکستان، کنيا و شيلی وجود دارد که می  تواند راه خوبی پيش روِی ثبت  انم 
و حتصيل فرزندان فقرا و نيازمندان بگذارد18، هزينه  های ابال در مدارس خصوصی عراق، عمدات 

برای ثرومتندان معقول به  نظر می  رسند.

در  دستگی  چند  ایبد،  ادامه  فعلی  ميانگنی  های  اب  خصوصی  مدارس  فعاليت  اگر 
جامعه، نتيجه  ی احتمالی خواهد بود؛ به  گونه  ای که خانواده  های طبقات اجتماعی ابالتر برای 
در حالی که خانواده  های طبقات  متوسل می  شوند،  مدارس خصوصی  به  فرزندانشان  حتصيل 
اجتماعی اپينی به مدارس دولتی روی می  آورند؛ برای مهنی انبرابری  های در حال افزايش، مهراه اب 
وابستگی  های قومی و احتماال اجتماعی، خطرهايی را در آينده به دنبال خواهد داشت. اب توجه 
به اتريخ معاصر عراق، مشکالت موجود و احتمال وقوع جنگ، اين شک و ترديد ات حد زایدی 

وجود دارد؛ که اين ريسک  پذيری ات چه اندازه ارزش جتربه کردن دارد.

در عنی حال گفته می  شود که ارائه ی خدمات آموزشی صرفا مسئوليت دولت نيست و 
خبش خصوصی نيز در آن حق دارد، و اگر دولت قادر به تقبل مسئوليت نباشد، خبش خصوصی 
ابيد مداخله کند. جيمز تولی؛ کارشناس سياست  های آموزشی و توسعه، فراتر از اين می  انديشد 
و می گويد: “چه بسا برای دموکراسی و مردم يک کشور، هبرت ابشد که آموزش و پرورش به طور 

17- Pedro, Francesc, Leroux, Gabrielle and Watanabe, Megumi (2015) The 
Privatization of Education in Developing Countries. Evidence and Policy 
Implications, 02 Working Papers n Education Policy, UNESCO Education 
Sector: Paris, p.8
18- Pedro, Francesc, Leroux, Gabrielle and Watanabe, Megumi (2015) The 
Privatization of Education in Developing Countries. Evidence and Policy 
Implications, 02 Working Papers n Education Policy, UNESCO Education 
Sector: Paris, p.6
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کامل بريون از سياست دولتی قرار داشته ابشد"19؛ از آن  جا که مدارس خصوصی به  مهراه طيف 
وسيعی از امور، حتما اتبع  دستور کار سياسی دولت نيست، اما اين امر به نوبه ی خود ابعث 
می  شود که مسائل مربوط به سودمندی و فايده ی مدارس خصوصی در جامعه مورد پرسش قرار 
گريد، در صورتی که آهنا به ترويج دستور کار سياسی خود به   عنوان خبشی از آموزش فرزندانشان 
بپردازند. چيزی که ممکن است برخالف ديدگاه  ها و ابورهای عمومی جامعه ابشد؛ و اين ما را 

دوابره به مسئله ی سازماندهی پيچيده ابز می  گرداند.

نتیجه  گریی

برقراری صلح و توسعه ی اپيدار در هر  برای  به   عنوان پيش شرط الزم  آموزش؛ مهيشه 
کشوری شناخته شده است. آموزش در خدمت اهداف اجتماعی تعليم و تربيت نسل بعدی 
در مورد چگونگی ساخنت آينده ی کشور، تعينی سطح درآمد، أتثري بر عدالت اجتماعی و نيز 
أتثري بر رشد اقتصادی کالن ملی نسل  های آينده قرار دارد. بنابراين؛ نبوِد سرمايه  گذاری در خبش 

آموزش و پرورش، هزينه  های هنگفتی را در سال  های آينده برای دولت اجیاد خواهد کرد.

مشاهده می  شود که خبش آموزش ابتدايی عراق در حال حاضر برای روایرويی اب مهه ی 
چالش  ها از مشکالت زایدی رنج می  برد. بر اساس گزارش اخري يونيسف، کشور در حال حاضر 
هبايی سنگنی در خصوص مسئله  ی آموزش پرداخت می  کند. اين سازمان اشاره می  کند که در 
سال حتصيلی 2015-2014، اب توجه به موارد ابالی مردودی و ترک حتصيل، جمموع 1.5 
به زاین  های  رفته است20. زمانی  که  به هدر  پرورش  دينار عراقی در سيستم آموزش و  تريليون 
19- Tooley, James (2017) ‘Low-Cost Private Schools Are Changing the 
Developing World’, Fee, https://fee.org/articles/low-cost-private-schools-are-
changing-the-developing-world/, last accessed 12 Aug 2018.
20- UNICEF (2017) The Cost and Benefits of Education in Iraq: An analysis 
of the Education Sector and Strategies to Maximize the Benefits of Education, 
UNICEF, pp.34/38.
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وسيع  تر اين موضوع نگريسته شود-   مانند کارگرانی که دارای مهارت  های کمرتی هستند ای نرخ 
ابالی بيکاری- انتظار می  رود که اين رقم به  دليل انکارآمد بودن نظام آموزشی مدارس افزايش 
امری  اين شرايط، توسعه ی خبش آموزش خصوصی در عراق،  امروزه در سايه  ی  بنابرين  ایبد. 

ضروری و اجتناب  انپذير است.

خبش خصوصی در حال رشد می  تواند فشار بر خبش دولتی را کاهش دهد زيرا تقاضا 
در مدارس خصوصی، روند افزايش دانش آموزان ملزم به ثبت  انم در مدارس دولتی را  کاسته 
و به اعتبارات و بودجه مالی کمرتی هم نياز دارد. اين امر به دولت فرصت می  دهد ات کيفيت 
آموزش ابتدايی را برای کسانی که به آن نياز دارند، ارتقا بدهد. اب اين حال؛ الزم است اقدامات 
احتياطی در جهت پيشگريی از به   دست آمدن ابزخورد و نتايج انمطلوب در سال  های آتی 
صورت گريد. و برای اين که خبش آموزش و پرورش بتواند به کشور و مردم آن خدمت کند، 
ضرورت دارد آموزشی اب کيفيت ابال و مديريت برتر برای مهه ی دانش آموزان ارائه شود. اين 
مسئله در عراق به  طور خاص، نيازمند آن است که جلوی موانع مالی را که سد راه حتصيل دانش 
آموزان حمروم، در مدارس خصوصی می  شوند، گرفته شود. افزون بر اين؛ دولت ابيد آينده را 
در نظر گرفته و برانمه   و طرحی روشن را برای کيفيت دورمنا و تصوير خبش آموزش و پرورش در 
بيست سال آينده تدوين کند. هم چننی چگونگی سازگاری مدارس خصوصی اب اين تصوير و 

ميزان سازمان  ایفتگی آهنا را مشخص کند.

ابتدايی غافل مبانيم، زيرا اين توسعه در  نبايد از توسعه ی مداوم آموزش  در عنی حال، 
ساخت اکثر نسل  ها از مجله کارکنان، کارمندان، پدران و مادران عراقی مهم خواهد بود.
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