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دربارۀ مرکز

مرکز مطالعات وبرانمه ریزی بیان سعی دارد منبع مستقل مهمی برای حتلیل مسائل عراق به مشار 
آید واجنمن مناسىب براى اجياد فضاى گفتگو پریامون رخدادهای عراق ومنطقه ابشد. عالوه بر آن مرکز 
بیان سعی دارد در تبلور اندیشه راهربدی کارآمد نزد تصمیم گریندگان سیاسی عراق )از متامی احزاب 
وجرایهنا( نقشی فعال ایفا کند وتالش می کند تواانیی سایر هنادها دولتی وغری دولتی ومراکز آموزشی 
وپژوهشی وسازماهنای مردم هناد در جامعه مدنی را هببود خبشد ات در نتیجه آن کارشناسان زبده ای در 

عرصه مدیریت واقتصاد وجامعه شناسی واداره امور سیاسی در کشور به میدان بیایند.

مرکز بیان رسالت خود را از طریق ارائه مقاالت علمی واجرای مطالعات میدانی وپشتیبانی مالی از 
پژوهشگران وبرگزاری کنفرانس ونشست وکارگاه های علمی ودوره های آموزشی برای هنادهای دولتی 

ودانشگاه ها به اجنام می رساند.



3

به سوِی یک نظام آموزش عایِل سطح باال

مقدمه: 
اب اجرای سیاستهای مؤثر اصالحی و أتمنی مالِی نظام آموزش عالی؛ این نظام میتواند در 
درازمدت نقش به سزایی در حتکیم و تقویت توسعه ی اقتصادی و اجياد صلح و ثبات در عراق 
ایفا کند. نظام آموزش عالِی مؤثر و پوای میتواند بسیاری از مشکالت اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسِی این کشور را حل کند و در نتیجه؛ مبانی دموکراسی و حقوق بشر را در کشور تقویت 
مناید. علی رغم مبانی صحیح نظام آموزش عالی و دانشگاهِی عراق، اما حترمیهای اعمال شده 
نیز  و  به کویت،  محله  از  بعد   ،1990 سال  در  این کشور  علیه  متحد  ملل  سازمان  توسط 
سیاستهای اشتباه هم زمان اب به قدرت رسیدن نظام بعث در این کشور، منجر به تضعیف نظام 
دانشگاهی عراق شد. اشغال عراق در سال 2003، دانشگاههای این کشور را نیز در حالت 
بسیار بدی قرار داد که نتیجه ی جنگ و غارت در این کشور بود و نشان داد که ابزسازی1 در 
عراق به هزینهای ابلغ بر میلیوهنا دالر نیاز دارد. این مبلغ نیز به زیرساختها منحصر منیشود بلکه 
دانشگاههای عراق به کمبود سرمایه و بودجه برای جتهیز به آخرین منابع و کتاهبای درسی در 

مهه ی زمینهها دچار هستند.  
از دیگر مسائلی که در حال حاضر دانشگاههای عراق را حتت اتثری قرار داده است، عالوه 
بر ضعف تربیت و آموزِش بسیاری از مدرسان و عدم پواییی در انتقال دانش و عدم تشویق 
در  روتنی  و  قدمیی  شیوههای  و  اغراق آمیز  مرکزی  مدیریت  سیستم  علم؛  تولید  به  دانشجواین 

مدیریت به مشار مریود. 
در حالی که جامعه ی بنی امللل تالشهای خمتلفی را برای احیای آموزش عالی در عراق از 
طریق کمکهای مالی، مهکاریها و اقدام های مشرتک و به اشرتاک گذاشنت جتربیات، شروع کرده 
 .1Jawad, Saad N., and Sawsan I. Al-Assaf. “The Higher Education System in Iraq and Its Future.” 
International Journal of Contemporary Iraqi Studies 8, no. 1 (// 2014): 55-72.
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است؛ اما اب این وجود دانشگاههای عراق هم چنان نیاز مربمی به برانمه ی اصالحات جامع دارد 
ات بتواند پواییی و سرزندگی سابق خویش را ابزایبد و نقش پیشگامانه ی خود را در ابزسازی 

کشور و هببود اوضاع اقتصادی ایفا مناید. 

آسیبهای سیستم اداری در دانشگاههای عراق 
پس از گذشت حدود دو دهه از محله ی آمریکا به عراق، دانشگاههای این کشور هم چنان 
به دنبال جربان آسیبهای خمرب جنگ، حترمیها و هم چننی اثرات منفی بر جای مانده از زمان 
دیکتاتوریهای گذشته هستند. در دوره ی تنشهای مذهبی بنی ساهلای 2006 و 2007، صدها 
نفر از اساتید دانشگاهها در عراق ترور شدند و هزاران نفر از آانن از این کشور گرخیتند. اب 
توجه به این مشکالت، دانشگاههای عراق برای اصالح متدهای دانشگاهی و حفظ کارمندان 

و هببود سیستمها و روشهای آموزشی، به شرکای بنی املللی خود چشم امید دوختهاند. 
و هببود سطح  بورسیه  اعطای طرحهای  برای  مبالغ هنگفتی  این که دولت عراق  اب وجود 
آموزش از طریق ارسال هزاران دانشجوی آموزش عالی به خارج از کشور هزینه کرده است ات 
بتواند کادر آموزشی و تدریسی جدیدی را در کشور، تربیت و تقویت کند؛ اما دانشگاههای 
عراق هم چنان سیاستزده و حتت سلطه ی حکومت مرکزی هستند و به اصالحات روششناختی 

و سیستماتیک نیاز دارند.
در دوره ی حکومت حزب بعث، تبعیض خاصی علیه اکثریت شیعه اعمال شد که این تبعیض 
و تفکر سیاسی به پروتکلهای سیستم دانشگاهی نیز رخنه کرده است. استخدام کارمندان و 
انتصاب مدیران بر اساس روابط سیاسی و گرایشهای دینی و مذهبی بود و مدارک دانشگاهی 
و شایستهساالری در آن هیچ نقشی نداشت. به عنوان مثال یک شخص ابید به حزب حاکم 

وابسته میبود ات به عنوان رئیس دانشگاه منصوب ای در مناصب مهم اداری گماشته شود2. 
پس از احنالل حزب بعث، دانشگاههای عراق آزادی چندانی به خود ندیدند. آاثر شیفتگی 
قدرت هم چنان اپبرجا بود و احزاب سیاسی خمتلف تالش میکردند از راههای گوانن سلطه ی 

خود را دیکته کنند. 

2. Harb, Imad. “Higher Education and the Future of Iraq.” United States Institute of Peace: 
United States Institute of Peace 2008.
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برای ساهلای متمادی، نگرانیها در حمافل دانشگاهی ادامه داشت. در دوره ی خشونت های 
مذهبی بنی ساهلای 2005 ات 2007، بسیاری از متخصصان از طرف تندروها هتدید شدند. 
این هتدیدها به هتدیدهای مذهبی منحصر منیشد، بلکه برخی از آهنا مربوط به نوع پوشش بود. 
برخی از اساتیِد زن دانشگاهها به دلیل نداشنت حجاب3 از طرف افراد انشناس هتدید شدند. در 
نتیجه ی این هتدیدات، جو عمومی جامعه نیز ابعث فرار مغزها میشد، به گوهنای که در ساهلای 

گذشته بسیاری از دانشمندان را به مست مهاجرت سوق داد. 
استعدادها بسیار دشوار است. مهنی موضوع  این  از  از خبت بد، جایگزین کردن بسیاری 
ابعث شده که اشخاصی اب شایستگیهای کمرت جایگزین این افراد شوند و در نتیجه مانع اجرای 

وظایف دانشگاهها ابشند. 
بر اساس نظر کارشناسان حوزه ی آموزش عالی، نظام دانشگاهی عراق روز به روز شرایط 
اسفبارتری را جتربه میکند. امروزه دانشگاههای این کشور نه تنها توان رقابت اب دانشگاههای 
بنی املللی را ندارند؛ بلکه توان رقابت اب دانشگاههای منطقهای که کمی پیشرفت کردهاند را 

هم ندارند.
از آجنایی که حقوق اساتید و کادر آموزشی اپینی بود، دولتهای جدید بعد از سال 2003، 
به  افزایش دستمزدها و هببود سطح معیشتی به میزان دویست درصد منودند ات حقوقها  به  اقدام 
سیصد دالر در ماه افزایش ایبد؛ اما افزایش سرمایهگذاری در سطح حقوق و دستمزد اب ترسیم 
سیاستهای شفاف و واضح برای افزایش پروژههای پژوهشی برجسته ای فرامهسازی زیر ساختهای 
ضروری مهگام نبود و به مهنی دلیل توزیع منابع مالی بر اساس اصول علمی صورت نگرفت. به دلیل 
حاکم بودن سیستم منابع انسانی قدمیی در هنادهای دولتی، به کارگریی نریوها در دانشگاهها 
به صورت مرکزی و بر اساس مدرک اجنام میشد نه بر اپیه ی اثبات شایستگی. هیچ راهربد شفافی 
امر  افراد بدون هبرهوری وجود نداشت. مهنی  افراد اب هبرهوری ابال و جمازات  برای تشویق  نیز 
ابعث میشد خبش زایدی از بودجه ی آموزش عالی صرف حقوق پژوهش گران و کارمندانی شود 

که هبرهوری نداشتند. 
افزون بر آنچه گفته شد، سیاستهای آموزش عالی در طی ساهلای دیکتاتوری حزب بعث 
3. Lindsey, Ursula. “Iraqi Universities Reach a Crossroads.” The chronicle of higher education 
2012.
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و پس از آن، به انزوای آموزش عالی در عراق منجر شد. انزوای دانشگاههای عراق هم چنان 
اپبرجاست؛ زیرا این دانشگاهها کارایی الزم برای تربیت فارغ التحصیالنی را ندارند که بتوانند 
بپردازند. نبود مهکاریهای پژوهشی  تبادل دانشجو و بورسیه به رقابت  املللی  در طرح های بنی 
و مطالعات عالی مشرتک بنی دانشگاههای عراق و دانشگاههای بنی املللی، کمبود مشارکت 
به  آهنا  اجبار  و  مالی  منابع  به دلیل کمبود  مشرتک  و کارگاههای  در کنفرانسها  پژوهش گران 
پرداخت هزینهها از درآمد شخصی نیز از دیگر دالیل انزوای دانشگاههای عراق به مشار مریود4. 
موفق  اصالحِی  جترهبهای  واکاوی  صدد  در  رو  پیش  مقالة  مشکالت،  این  مهة  وجود  اب 
در جاجيای دنیا و سیاستهای مالی حوزة پژوهش در کشورهای خمتلف است ات از این طریق 

توصیههای مؤثری را برای سیاستهای اصالحی و مالی به دانشگاههای عراق ارائه کند. 

اصالحات نظام پژوهشی و سیاستهای مالی در سطح جهان 
چند کشور به منظور هببود سطح آموزش عالی و به دنبال آن تقویت رشد اقتصادِی خود، 
سیاستهایی اصالحی را وضع و اجرا کردهاند. از مجله؛ منوهنهاِی جدیدی که به منظور پیشرفت 
نظام آموزش عالی جترهبهای موفق اصالحی داشتهاند، سیاست اصالحی کشور نیوزلند است 
که اب هدف هببود آموزشهای دانشگاهی در ابتدای قرن کنونی در این کشور شروع شد. این 
اصالحات شامل تدویِن نظام مالی جامع و افزایش ختصیصات مالی به دانشگاهها به شکل 
تدرجيی و در طول ده سال میشد. به عنوان مثال سهم آموزش عالی از بودجه ی دولتی در سال 
2002- 2003 میالدی، 3/3 میلیارد دالر بوده که این مبلغ پنج درصد از هزینههای دولت و 

یک درصد از تولید انخالص داخلی را تشکیل میداده است. 
در سال مالی 2015، هزینههای دولت نیوزلند برای آموزش عالی به 4.18 میلیارد دالر افزایش 
ایفت5. این هزینهها به محایت دانشجواین و وامهای دانشجویی برای حتصیل در دانشکدههای 
داخلی و هم چننی هزینههای پژوهش و توسعه، اختصاص ایفت. وامهای دانشجویی در واقع 
مبلغی بود که دولت به  ازای هر دانشجو به دانشگاهها پرداخت میکرد ات دانشگاه آن را صرف 

توسعه ی خود کند6. 
4.  Mohamed, Basil K. “Internationalization Modules of the Higher Education System in Iraq.” 
Journal of International Education Research 8, no. 3 (2012).
5.New Zealand Parliament. «Tertiary Education Funding – Overview of Recent Reform.» 
Parliamentary Library  (2003). 
6. Ministry of Education. “Government Funding of Tertiary Education.” In 2016-2017. Education 
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طور  به  آموزش  برای خبش  عراق  دولت  هزینههای  ابید گفت که جمموع  مقایسه  مقام  در 
کلی اعم از آموزش ابتدایی، متوسطه و آموزش عالی 4.6درصد از هزینههای دولت است. این 
یعنی اختصاص بودجه ی بسیار کم به پژوهش و توسعه و ظرفیت سازی پژوهشی برای مؤسسات 

آموزشی و پژوهشی کشور. موضوعی که سطح آموزش عالی را اب خطر مواجه میکند7. 
اکنون نیوزیلند رتبه ی خنست را در حوزه ی هببود سطح آموزش و اختاذ سیاستهای اصالحی 
در اختیار دارد. این رتبه، از طریق پریوی از استانداردهای آموزش بنی املللی برای سنجش میزان 
موفقیت نظام دانشگاهی در دو سطح دانشجواین و اساتید به دست آمده است. به منظور حتقق 
چننی هدفی دولت نیوزلند، صندوق پژوهشهای مبتنی بر عمل کرد )PBRF( را در سال 2004، 
و اب هدف أتمنی مالی پژوهشها و توسعه ی دانشگاهها و دیگر هنادهای آموزش عالی أتسیس 
کرد. هدف از پروژه ی )PBRF( هببود کیفیت آموزش های دانشگاهی در نیوزلند و أتمنی مالی 
پژوهشها بر اساس میزان کارآمدی، امهیت پژوهش و توامنندی پژوهش گران در رقابت اب حمافل  

علمی بنی املللی بود. 
هرین و دیگر پژوهش گران معتقد هستند که سیستمهای آموزش دانشگاهِی جهان، امروزه در 
یک حالت انتقالی به سر میربند. تولید دانش تنها منحصر به دانشگاههای اب سابقه و ریشهدار 
اقتصادهای نوظهور مانند برزیل،چنی، هند، مکزیک و  از  بلکه بسیاری  امریکا نیست؛  در ارواپ و 
... شروع به توسعه و أتسیس دانشگاههای کالس جهانی کردهاند. این کشورها در پی حتقق این 
هدف از طریق افزایش بودجه ی پژوهشها و مقاالت چاپ شده در جمله های پژوهشِی برجسته، تشویق 
فعالیتهای پژوهشی بنی دانشجواین و محایتهای مالی، جذب حتصیلکردگان مقطع دکرتی در 
از  بسیاری  این؛  بر  افزون  بودند.  پژوهشهای فوق دکرتا  مالی  دنیا و أتمنی  برتر  دانشگاههای 
دانشگاهها در کشورهای اب اقتصاد نوظهور، برانمههایی برای تعامل اب دیگر دانشگاهها، از 
طریق مهکاری مشرتک، امضای تفاهم انمه های خواهرخواندگی، ارسال دانشجو به دانشگاههای 

جهان و نیز جذب دانشجواین خارجی در چارچوب طرحهای بورسیه دارند8. 

Counts: Education Counts, 2017.
7. UNICEF. “The Cost and Benefits of Education in Iraq: An Analysis of the Education Sector 
and Strategies to Maximize the Benefits of Education.” 2014.
8. Hearn, James C.; Warshaw, Jarrett B.; Ciarimboli, Erin B. “Privatization and Accountability 
Trends and Policies in U.S. Public Higher Education.” Education & Science / Egitim ve Bilim 
41, no. 184 (2016): 1-26.
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در  پژوهشی  فعالیتهای  تشویق  به منظور  را  عالی  آموزش  مالی  أتمنی  ژاپن  دولت  هم زمان، 
دانشگاهها و هببود کیفیت آموزشی افزایش داد. هرین معتقد است که راهربد جهانی و اصلِی 
استفاده شده برای تقویت کیفیت آموزش، مهان راهربد اپسخ گویی و خصوصیسازی و یکسان 
سازی فرصت های آموزش برای دانشجواین از طریق اعطای بورسیه حتصیلی و وامهای دانشجویی 

است. 
به  اما  است؛  دانشگاهها  به  دادن  عمل  آزادی  و  استقالل  به معنای  اپسخ گویی،  مفهوم 
صورتی منظم که نظارت بر مدیریت روزانه ی سیستم دانشگاه را تضمنی کند. این اپسخ گویی 
شامل نظارت بر درآمدهای دانشگاه، ثبت انمها، هزینهها و مطالبات ساالنه و ماهانه میشود. 
هدف اصلی این سیاست، هببود عمل کرد نظام آموزش دانشگاهی و رهایی از مترکز گرایی و 
روزمرگی اداری در ساده ترین امور است. عالوه بر استقالل سازمانیافته؛ بسیاری از کشورها از 
طریق تشویق سازماهنای خصوصی و هنادها به ساخت دانشگاههای خصوصی بر اساس نیاز 
ابزار کار و اب تضمنی اجياد فرصتهای برابر برای مهه ی دانشجواین از طریق اعطای بورسیههای 
دولتی– که بر اساس نتایج دانشجواین و سوابق پژوهشی آهنا اعطا میشود- به مست پواییی ابزاِر 

دانشگاهها حرکت میکنند. 
این راهربد؛ فضای رقابتِی ساملی را بنی دانشگاههای خصوصی و دولتی برای دست ایبی به 
دانشجواین برتر و استعدادهای درخشان اجياد میکند و به هببود کیفیت آموزش در هر دو خبش 

می اجنامد. 
از طرفی؛ ترینی معتقد است که ادغام سیستمهای فنآورانه، ابزاری برای پیشرفت در دانشگاهها 
در مهه جای دنیا به مشار مریود. پیشرفت فنآوری به برترین دانشگاههای دنیا کمک کرده است 
ات منابع آموزشی اب کیفیتی مثل جمله های علمی-پژوهشی، کتاب، اطالعات بسیار پر حجم، 
قرار دهند.  اختیار دانشجواین  فراهم کرده و در  را  دانشگاهی و سخنرانیها  نوارهای ویدیویی 
به عنوان مثال، تعداد روبه رشدی از دانشگاهها در اایالت متحده ی امریکا، کااندا و ارواپ از 
فنآوریهای الزم برای اجياد انقالب در سیستمهای آموزشی استفاده میکنند. امروزه، دانشکدهها 
برای حتلیل و حل مشکالتی که ات چند سال گذشته الینحل بود؛ از اطالعات بسیار پر حجمی 
هبره میربند که از طریق یک اپیگاِه داده ی اینرتنتی قابل دسرتسی است. از این رو کشورهایی که به 
هببود کیفیت آموزشی خویش چشم دوختهاند، ابید از فنآوریهای روز دنیا در نظام آموزشی خود 
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هبره بگریند و منابع الکرتونیکی را برای دانشجواین خود فراهم کنند. اجياد اپیگاههای داده که 
فضای پژوهشی و مهکاری های علمی اب پژوهش گران پیشگام را فراهم میکند یکی از ضرورایت 
است. هم چننی دانشگاهها ابید از طریق دعوت از اساتید و کارشناسان بنی املللی اب کمک 

فنآوریهای ارتباطی موجود، برانمههای آموزشی مدونی را در پیش بگریند9. 
به  أتکید میتوان گفت که هبرتین راه حل برای بسیاری از مشکالت عراق، افزایش سرمایه گذاری 
و ختصیص بودجه ی بیشرت به خبش آموزش عالی است؛ اما برخی معتقدند برای رشد اقتصادی 
اولویتهای مهمرتی از پژوهش و توسعه نیز وجود دارد. اما اب در نظر گرفنت جمموعه کشورهای عضو 
سازمان مهکاریهای اقتصادی و توسعه ی )OECD(، پژوهشی که توسط گروهی از پژوهش گران 
درابره ی حتلیل هزینه ی برابر ابزدهی اجنام شده نشان میدهد که افزایش سرمایهگذاری در آموزش 
عالی و پژوهشهای علمی به افزایش مهارهتای شناختی دانشجواین منجر خواهد شد. هم چننی 
افزایش سرمایهگذاری در حوزه ی پژوهشهای  مثبتی بنی  این پژوهش نشان میدهد که رابطه ی 
علمی و بنی حتقق رشد اقتصادی وجود دارد. به عنوان مثال افزایش ده درصدی آمار کسانی که 
مهارهتای پیشرفته ی پژوهشی را آموخته بودند به افزایش 1.3درصدی رشد سالیانه در کشورهای 
پیشرفته ی  مهارهتای  افزایش  راه  تنها  منجر شد.  توسعه  و  اقتصادی  عضو سازمان مهکاریهای 

پژوهشی و توامنندیهای جامعه؛ سرمایهگذاری در توسعه ی نظام آموزش عالی است10. 
این  مییابیم که  در  توسعه،  و  اقتصادی  سازمان مهکاریهای  به کشورهای عضو  نگاهی  اب 
میکنند.  اجرا  خود  عالی  آموزش  سطح  ارتقای  برای  را  دامیی  اصالحی  سیاستهای  کشورها 
بدین گونه که راهربد اپسخ گویی یکی از تصمیمات سیاسی اساسی برای اصالح دانشگاه به مشار 
و  داشته ابشند  برتری  دستاوردهای  آن  دانشجواین  دانشگاههایی که  به  این کشورها  می رود. 
به صورت هبرتی برای ابزار کار آماده و تربیت شده ابشند اپداش میدهد. میزان استخدام فارغ 
التحصیالن هر دانشگاه؛ فاکتوری بسیار جدی برای أتمنی مالی و ختصیص بودجه به دانشگاه 
خواهد بود. چنانچه دانشگاهی کارایی الزم در تربیت دانشجواین اب کیفیت و ممتاز، اب تواانیی 
رقابت در ابزار کار را نداشته ابشد، اب روش قطع بودجه و عدم أتمنی مالی جمازات خواهد شد. 
این کشورها از ابزارهای خمتلف دیگری چون قواننی و لوایح، جمازاهتا، تعینی اپداشهای مستقیم 

9. Tierney, W. G. “Higher Education Research, Policy, and the Challenges of Reform.” Studies in 
Higher Education 39, no. 8 (2014).
10. Hanushek, E., & Woessmann, L. “How Much Do Educational Outcomes Matter in Oecd 
Countries? .” Economic Policy 26, no. 67 (2010).
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و غری مستقیم برای اشخاصی هم چون پژوهش گران و مدرسان که در هببود کیفیت آموزش نقش 
دارند نیز استفاده می کنند. 

و  استقالل  دادن  میکند؛  متمایز  را  توسعه  و  اقتصادی  مهکاری  سازمان  آنچه کشورهای 
دانشگاهها  مدیران  این روش؛  اب  است.  دانشگاهها  مدیریت  برای  ابزاری  عنوان  به  مترکززدایی 
میتوانند تصمیمهای سرنوشت سازی بگریند. افزون بر این، سیاست گذاری و سازوکار انتخاب 
رؤسای دانشگاهها در این کشورها از طریق شوراهایی متشکل از اساتید، دانشجواین، مدیران 
مراکز پژوهشی و مراکز تصمیم ساز اجنام میشود. این استقالل به دانشگاهها تنها آزادی عمل 
برای اجياد توسعه و حتول منیدهد؛ بلکه زمینه ی مناسبی را برای اپسخگویی و تعینی سازوکار 
اپداش و جمازات –از طریق أتمنی مالی دانشگاهها بر اساس نتایج- اجياد میکند. دامنه ی این 
دانشجواین  به  استقالل و در کنار آن حساب رسی و اپسخگویی  اعطای  الگوی مدیریتی و 
نیز مریسد. دانشجوایِن کشورهایی که این الگو را پیاده میکنند در مقایسه اب دانشجواین دیگر 
کشورها برجستهرت و موفق تر هستند. حتی این اختالف بنی دانشجواین یک کشور هم وجود 
دارد. به عنوان مثال این اختالف در برخی از استان های آملان و کااندا که الگوی استقالل بدون 

اپداش و جمازات را پیاده میکنند دیده شده است. 
افزون بر استقالل و حساب رسی؛ فضای سامل رقابتی بنی دانشگاهها، نیازمند تنوع و پیدایش 
دانشگاههای خصوصی متناسب اب نیاز ابزار است. این رقابت در دانشگاههای حملی که از دل 
دانشگاههای دولتی بریون آمدهاند دیده منیشود. مانند بسیاری از کاجلها و دانشکدههای حملی 
عراق که مهان کادر آموزشی خبش دولتی در خبش خصوصی هم به فعالیت میپردازند و روشهای 
مدیریتی و متدهای آموزشی در هر دو خبش یکسان هستند. اجياد فضای رقابتی مستلزم پیدایش 
دانشگاههای خارجی است که بتوانند اب یکدیگر رقابت کنند و تنوع را برای نظام آموزش عالی 

عراق به ارمغان بیاورند. 
کاروالک )2012(، حبرین را به عنوان یک کشور عربی مثال میزند که بعد از اجرای سیاست 
بوده  عالی در خبش خصوصی  آموزش  نظام  در  در سالت 1999، شاهد جهشی  اصالحی 
افزایش داشت  میزان 32.8درصد  به  از سال 1999، مؤسسههای آموزش عالی  بعد  است. 
و پیش بینی میشود اب فرارسیدن سال 2020، این میزان به 57.6درصد نیز برسد. اصالحات 
داد  اجازه ی شکوفایی  دانشگاههای خصوصی خارجی  به  اجنام شد  این سال  در  قانونی که 
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افزایش ایبد. دولت حبرین؛ سیاستی را برای  و به کشور کمک کرد که آمار کلی دانشگاهها 
تقویت دانشگاههای خصوصی امریکایی و انگلیسی از طریق سرمایهگذاری خارجی اب شراکت 
ِسرمایهگذاران حملی در پیش گرفت. به عنوان مثال در سال 2003، و اب مشارکت سرمایهگذاری 
داخلی، مؤسسه فناوری نیویورک أتسیس شد. دانشگاه بنی املللی AMA نیز در سال 2002، 
اب مشارکت سرمایه گذار داخلی أتسیس شد. عالوه بر این؛ دانشگاه پزشکی RCSI در حبرین 
که در سال 2004، أتسیس شده بود در مالکیت دانشکده ی سلطنتی جراحان شهر دبلن در 
کشور ایرلند است. این مشارکتها نتایج خوبی در پی داشت؛ زیرا دانشگاههای خارجی مستقر 
در حبرین مدارک دانشگاههای خارج از حبرین را اعطا میکردند. به عنوان مثال مدرک مؤسسه ی 
فناوری نیویورک در حبرین به طور مستقیم از مؤسسه ی فناوری نیویورک صادر میشد11. در نتیجه؛ 
دانشجواین این مؤسسه در رقابت در ابزار جهانی گوی سبقت را مریبودند و جترهبهای جهانی 

بدون این که نیازی به صرف بودجه ی دولتی ابشد، از طریق مهنی دانشگاه جذب میشد. 
برای این که نظام آموزش عالی، عناصر دوام و استمرار را داشته ابشد و هم چننی به منظور 
أتمنی مالی مداوم بر اساس کیفیت ابالی فارغ التحصیالن، ابید رویکرد واضحی نیز در تضمنی 
عدم مردودی دانشجواین و تضمنی بقای آهنا ات تکمیل حتصیالت خود وجود داشته ابشد. از 
منوهنهای اصالحی موفق در پیگریی دانشجواین، کشور ایتالیا است. در فاصله ی بنی ساهلای 
2001 ات 2005، ایتالیا شاهد افزایش پیوسنت دانشجواین به دانشگاهها بود. اصالحات در 
نظام آموزش عالی این کشور به کاهش نسبت مردودشدگان اجنامید12. قبل از سال 2001، 
ایتالیا اب 42درصد در مقایسه اب 70درصد در سایر کشورهای سازمان مهکاریهای اقتصادی و 
توسعه، اپیینرتین رتبه را در بنی کشورهای این سازمان در زمینه ی تعداد دانشجواینی داشت که 

حتصیالت دانشگاهی خود را پس از پیوسنت به دانشگاه تکمیل میکنند. 
عالوه بر این؛ فارغ التحصیالن دانشگاههای ایتالیا قبل از فرایند اصالحات، شاهد رجنهای 
زایدی در تکمیل حتصیالت عالی خود بودند. تعداد دانشجواین حتصیالت تکمیلی اب عمر کمرت 
از 34 سال، زیر ده درصد بود. اما پس از اجرای جمموعهای از اصالحات، شرایط کامال تغیری 
کرد. این اصالحات شامل موارد ذیل میشد:  اصالح روشها در مراحل اولیه دانشگاه، کاهش 
11. Karolak, M. “Bahrain’s Tertiary Education Reform : A Step Towards Sustainable Economic 
Development.” Revue Des Mondes Musulmans Et De La Méditerranée, no. 131 (2012).
12. Chies, L. Graziosi, G. & Pauli, F. “Italian University Reforms Have Changed Students 
Performance? A Case Study.”, 2015.
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تعداد سال های مرحله ی کارشناسی به سه سال بر اساس نیاز ابزار، مترکز مرحله ی کارشناسی 
ارشد بر افزایش کیفیت مهارهتای پژوهشی، تشویق به اجنام پژوهشهای علمی به مدت دو سال 

و بعد از آن شروع مرحله ی دکرتا به مدت سه سال. 
کاهش ساهلای مرحله ی کارشناسی ابعث کاهش نسبت مردودیها و افزایش تعداد جواانن 

راهیافته به مراحل حتصیالت تکمیلی میشد13. 
در پی انعقاد پیمان لیسبون اب هدف احیای نظام آموزش عالی در ارواپ؛ فنالند در سال 2008، 
اقدام به سیاست گذاری جدیدی در نظام آموزش عالی خود کرد. هدف این سیاست گذاریها 
هببود کیفیت آموزش دانشگاهی در فنالند و افزایش توان رقابت آن اب دیگر کشورها بود. از مجله 
راهربدهایی که توسط این کشور دنبال شد؛ تقویت فعالیتهای پژوهشی سطح ابال بنی دانشگاهها 
و افزایش مهکاریهای علمی اب دانشگاههای برجسته ی خارجی به منظور ابزارایبی حتقیقات علمی 
در فنالند بود. از دیگر اهداف فنالند، حضور این کشور در نقشه پژوهش علمی جهانی بود14.  
یکی از مهمرتین اصالحات در سیاست گذاریهای جدید؛ در نظر گرفنت دانشگاهها به عنوان 
یک هناد قانونی مستقل، جدا کردن آن از شهرداریها و تدوین قانون خمصوص برای آهنا است. 
سیاستهای جدید به دانشگاههای فنالند اجازه ی تشکیل شورایی را داد که وظیفه ی مدیریت 
دانشگاه را بر عهده دارند. اعضای اصلی این شوراها اساتید دانشگاه هستند اما چهل درصد از 
اعضای آن را دانشجواین و کارمندانی از خارج دانشگاه تشکیل میدهند ات عمل کرد آن را از 

دید جامعه، پیگریی و ارزایبی کنند. 
قواننی جدید؛ آزادیهایی را برای اجياد سیستم منابع انسانی و استخدامی ویژه و مستقل از 
سیاستهای استخدامی دولت به دانشگاهها داده است. این سیستم؛ استمرار رقابت سامل بنی 
 ... و  بیکاری  بیمههای  و  از ابزنشستگی  را پس  آهنا  دانشگاه و هم چننی حقوق  کادرهای 

تضمنی میکند. 
پس از اجرای این اصالحات؛ امروزه فنالند الگویی پیشگام در زمینه ی عمل کرد مبتکرانه در 
مدیریت آموزش عالی به مشار مریود. سهم دانشگاههای فنالند از کل ارزش افزوده ی اقتصاد این 
13. Bratti, M., Broccolini, C., & Staffolani, S. . “Is ‘3+2’ Equal to 4? University Reform and 
Student Academic Performance in Italy,” (2006).
14. University of Finland. “University Reform in Finland.” 2010.
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کشور رقمی ابلغ بر 14.2 میلیارد یورو بوده است. هم چننی دانشگاههای فنالند نقش به سزایی 
افزایش  اب  دانشگاهها  این  داشتهاند.  در ابزار کار  هزار فرصت شغلی جدید  اجياد 136  در 
کارایی و مهارهتای فارغ التحصیالن خود ابعث شدند که شرکتهای خارجی فارغ التحصیالن 
دانشگاههای این کشور را بیش از دیگر دانشگاهها جذب کنند و حتی برخی از این شرکتها، 
فنالند را به حمل استقرار خود تبدیل کردهاند. به دیگر سخن؛ هر یک یورو که بعد از اصالحاِت 
سال 2008، توسط دولت برای دانشگاههای فنالند هزینه شده، در واقع هشت یورو برای 

اقتصاد ملی این کشور ابزدهی داشته است15. 

توصیههایی برای اصالحات در دانشگاههای عراق 
پس از ارائه ی سیاستهای خمتلف اصالحی در این مقاله، درایفتیم که افزایش بودجه ی حتقیق 
و توسعه و تضمنی استقالل دانشگاهها، دو راهربد اصلی هستند که دانشگاههای سراسر جهان 
توسعه،  اجرای حتقیق و  از آجنایی که  به کار میگریند.  دانشگاهی  برای هببود کیفیت آموزش 
بسیار دشواری است؛ شایسته است  دانشگاهی، کار  بدون وجود کارشناسان و متخصصان 
که دولت عراق سیاستهای شفافی را برای استقالل بیشرت دانشگاهها وضع کند ات دانشگاهها 
بتوانند تصمیمات مهم و سرنوشتساز مدیریتی را اختاذ منایند. به عنوان مثال ابید اجازه ی تشکیل 
شوراهایی به دانشگاه ها داده شود که رؤسای دانشگاه را انتخاب کنند، بر عمل کرد آانن نظارت 
داشته ابشند و تصمیمات مهم دیگر را بدون دخالت دولت اختاذ منایند. این راهربد، کارشناسان 
و متخصصان دانشگاهی شایسته را جذِب سیستم دانشگاه میکند. مهنی موضوع ابعث افزایش 
برای آزادی عمل بیشرت در  کیفیت آموزش دانشگاهی در عراق میشود. دانشگاههای عراق 
جذب پژوهش گران و مدرسان برجسته از سراسر دنیا، رهایی از دخالتهای دولتی و کنارهگریی 

دانشگاهها از کشمکش های سیاسی به قواننی جدیدی نیاز دارند.
و  اقتصادی  مهکاریهای  سازمان  عضو  دولتی کشورهای  سیاستهای  از  ابید  عراق  دولت 
توسعه، الگو برداری کند و صندوق سرمایهگذارِی حتقیق و توسعه را برای دانشگاههای عراق 
تشکیل دهد. کیفیت دانشگاهها مبتنی بر ایدهها و افکار جدیدی است که قابلیت تغیری و 
حتول سالیانه را دارند. اب این وجود، حتقیق و توسعه تنها راهربدی است که میتواند زمینهساز 
خلق ایدهها و افکار جدید، جذب اساتید دانشور و برجسته، رقابت اب دانشگاههای سراسر 
15. BiGGAR Economics. “Economic Contribution of the Finnish Universities.” 2017.
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دنیا و حل مشکالت داخلی، توسط دانشگاههای کشور ابشد. برای تضمنی استمرار و بقای 
صندوق سرمایهگذاری حتقیق و توسعه و از بنی نرفنت سرمایههای آن، دولت عراق ابید سیستم 
أتمنی مالی حتقیقات دانشگاهی بر اساس عمل کرد )PRFSs( را به کار گرید16. این راهربد به 
دانشگاهها اجازه میدهد ات سرمایههای خود را به حتقیق و توسعه ی فعال و پوای اختصاص داده 

و پژوهشهایی اب کیفیت ابال تولید کنند. 
مناسبی  هبرهوری  است که  دانشگاههایی  بودجه ی  افزایش  توصیه های کاربردی،  دیگر  از 
دارند. این کار میتواند از طریق أتمنی مالی پژوهشگرانی اجنام شود که کارایی خود را به اثبات 
رساندهاند. هم چننی افزایش بودجه ی دانشگاهها بر اساس تعداد فارغ التحصیالنی که تواانیی 
رقابت در ابزار کار و اجياد فرصتهای شغلی جدید را دارند و در مقابل حمروم کردن دانشگاههایی 
که هبره وری مناسبی ندارند و فارغ التحصیالن آهنا قادر به رقابت اب سایر دانشگاهها نیستند. 

این کار ابعث تفکیک و متایز عمودی بنی دانشگاههای عراق میشود. 
پژوهش گران أتکید دارند که نیوزلند، الگوی مناسبی برای شتاب دادن به کیفیت حتقیق و 
توسعه در میان دانشگاهها از طریق مدیریت أتمنی مالی بر اساس عمل کرد به مشار مریود. مهنی 
الگو در صورتی که زمینههای قانونی الزم برای آن فراهم آید، میتواند در عراق پیاده شود. صرف 
نظر از افزایش کیفیت نتایج حتقیق و توسعه، این راهربدها، رقابت سامل بنی دانشگاهها را تقویت 

میکند و در نتیجه به هببود رشد اقتصادی کشور منجر میشود17. 
در  دانشگاههای خصوصی  اجازه ی أتسیس  رقابت، دولت ابید  در  تنوع  افزایش  به منظور 
سراسر کشور را صادر کند و هم چننی برای اینکه آموزش؛ منحصر به اشخاص متمول نشود، 
زمینه های اعطای بورسیههای حتصیلی که تضمنی کننده ی اپداش دانشجواین ممتاز است را فراهم 
مناید. هم چننی مشوقهای مالیاتی و تسهیالتی را برای جذب دانشگاههای خصوصی خارجی 
به کشور در نظر بگرید. صندوق حتقیق و توسعه، دانشگاههای خصوصی داخلی را نیز حتت 
پوشش خدمات خود قرار دهد. قانونگذاری الزم برای پذیرش کمکهای مالی به صندوق حتقیق 
از طرف شرکتها و مؤسسات اجنام شود و اهدا کنندگان شامل برخی خبشودگیهای مالیاتی شوند. 
16. D Hicks, “Performance-Based University Research Funding System,” Research Policy 4, no. 
2 (2012).
17. Buckle, R. A., & Creedy, J.  “The Impact on Research Quality of Performance-Based Funding: 
The Case of New Zealand’s Pbrf Scheme.” Agenda - A Journal of Policy Analysis and Reform 25, 
no. 1 (2018): 23.
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کمکهای مالی این شرکتها و مؤسسه ها نیز متناسب اب سیستم أتمنی مالی بر اساس عمل کرد 
توزیع گردد. 

در اپاین؛ دولت ابید سطح معیشت کارکنان دانشگاهها را ارتقا خبشد و حقوق اساتید و 
پژوهش گران را افزایش دهد ات دانشگاهها بتوانند اساتید خارجی را در نظام آموزش عالی عراق 
جذب کنند. هم چننی قانونگذاری الزم توسط دولت جهت تضمنی حقوق و مزاایی دانشگاهیان 

قراردادی در صورت اثبات کارایی آهنا اجنام شود. 



16

مرکز مطالعات و برنامه ریزی بیان

فهرست منابع: 
1. Bratti, M., Broccolini, C., & Staffolani, S. . “Is ‘3+2’ Equal to 4? University 

Reform and Student Academic Performance in Italy,” (2006).

2. Buckle, R. A., & Creedy, J. . “The Impact on Research Quality of Perfor-
mance-Based Funding: The Case of New Zealand’s Pbrf Scheme.” Agenda 
- A Journal of Policy Analysis and Reform 25, no. 1 (2018): 23.

3. Chies, L. Graziosi, G. & Pauli, F. “Italian University Reforms Have Changed 
Students Performance? A Case Study.”, 2015.

4. Economics, BiGGAR. “Economic Contribution of the Finnish Universities.” 
2017.

5. Education, Ministry of. “Government Funding of Tertiary Education.” In 
2016-2017. Education Counts: Education Counts, 2017.

6. Finland, University of. “University Reform in Finland.” 2010.

7. Hanushek, E., & Woessmann, L. “How Much Do Educational Outcomes 
Matter in Oecd Countries? .” Economic Policy 26, no. 67 (2010).

8. Harb, Imad. “Higher Education and the Future of Iraq.” United States 
Institute of Peace: United States Institute of Peace

9. 2008.

10. Hearn, James C.; Warshaw, Jarrett B.; Ciarimboli, Erin B. “Privatization and 
Accountability Trends and Policies in U.S. Public Higher Education.” Edu-
cation & Science / Egitim ve Bilim 41, no. 184 (2016): 1-26.

11. Hicks, D. “Performance-Based University Research Funding System.” Re-
search Policy 4, no. 2 (2012): 10.

12. Jawad, Saad N., and Sawsan I. Al-Assaf. “The Higher Education System in 
Iraq and Its Future.” International Journal of Contemporary Iraqi Studies 8, 
no. 1 (// 2014): 55-72.

13. Karolak, M. “Bahrain’s Tertiary Education Reform : A Step Towards Sus-
tainable Economic Development.” Revue Des Mondes Musulmans Et De 
La Méditerranée, no. 131 (2012).



17

به سوِی یک نظام آموزش عایِل سطح باال

14. Lindsey, Ursula. “Iraqi Universities Reach a Crossroads.” The chronicle of 
higher education 2012.

15. Mohamed, Basil K. “Internationalization Modules of the Higher Educa-
tion System in Iraq.” Journal of International Education Research 8, no. 3 
(2012).

16. Parliament, New Zealand. “Tertiary Education Funding – Overview of 
Recent Reform.” Parliamentary Library  (2003).

17. Tierney, W. G. . “Higher Education Research, Policy, and the Challenges of 
Reform.” Studies in Higher Education 39, no. 8 (2014).

18. UNICEF. “The Cost and Benefits of Education in Iraq: An Analysis of the 
Education Sector and Strategies to Maximize the Benefits of Education.” 
2014.


