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مقدمة 
ميكن لنظام التعليم العايل يف العراق أن يؤدي دوراً مهماً يف تعزيز التنمية االقتصادية والسالم 
واالستقرار على املدى الطويل يف حال نُفذت سياسة إصالح ومتويل فعالة للنظام اجلامعي؛ إذ من 
شأن التعليم اجلامعي الفعال أن حيّل املشكالت االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية يف العراق؛ 
مما يعزز املبادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف البلد. وعلى الرغم من البداايت الصحيحة للنظام 
اجلامعي العراقي، فإن العقوابت اليت فرضتها األمم املتحدة على العراق يف العام 1990 بعد غزو 
العراق للكويت، وما سبقته من سياسات خاطئة مع صعود نظام البعث إىل احلكم، أدى إىل إفقار 
أنظمة اجلامعات العراقية وعزهلا. وترك غزو العراق يف 2003 اجلامعات يف حالة رديئة نتيجة احلرب 
وحاالت النهب، استدعت احلاجة إىل مئات املاليي من الدوالرات إلعادة التأهيل)1(. وال تقتصر 
هذه املاليي على البىن التحتية فحسب، بل تعاين اجلامعات العراقية من نقص يف التمويل على 

صعيد تقدمي آخر املصادر، والكتب الدراسية يف مجيع اجملاالت. 
وإن من بي ما تعانيه اجلامعات العراقية اليوم هو اإلدارية املركزية املبالغ هبا، والطرق القدمية يف 
اإلدارة والروتي، فضاًل عن ضعف التدريب لكثري من التدريسيي، وغياب الفاعلية يف نقل املعرفة، 

وتشجيع إنتاجها بي الطلبة. 
ويف حي شرّع اجملتمع الدويل ببذل جهود خمتلفة إلنعاش التعليم العايل يف العراق من خالل التربع 
ابألموال، وإطالق مبادرات تعاونية، وتوفري اخلربات؛ ومع ذلك، ما تزال اجلامعات العراقية حباجة 
ماسة إىل برانمج إصالح شامل الستعادة حيويتها السابقة، ومساعدهتا على أداء دور رايدي يف 

إعادة إعمار البلد، ومتكي االنتعاش االقتصادي.

نحو نظام تعليم جامعي عالي المستوى
ما الذي يمكن للعراق تعلمه من التجارب الرائدة في العالم؟

علي محمد باقر البهادلي *

* ماجستري يف العلوم الصيدالنية، ابحث دكتوراه وتدريسي يف أكادميية ساهلكرنسكا الطبية جامعة غوتنربغ-السويد.
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املشكالت اليت تواجه النظام اإلداري يف اجلامعات العراقية
بعد أعوام على الغزو األمريكي للعراق، ما تزال اجلامعات يف العراق تكافح من أجل التعايف 
االحتقان  وإابن  الديكتاتورايت.  من  سنوات  وآاثر  والعقوابت،  للحرب،  املدمرة  اآلاثر  بسبب 
الطائفي بي عامي 2006، و2007 اُغتيل املئات من أساتذة اجلامعات يف العراق، وفّر اآلالف 
الدوليي  الشركاء  ملساعدة  العراقية  اجلامعات  تتطلع  املشكالت،  هذه  إىل  وابلنظر  البالد.  من 

إلصالح املناهج اجلامعية، واالحتفاظ ابملوظفي، وحتسي النظم التعليمية.
وعلى الرغم من أن احلكومة تستثمر مبالغ كبرية من املال من خالل برامج املنح العامة لتحسي 
مستوى التعليم عرب إرسال آالف الطلبة -والسيما طلبة الدراسات العليا- للدراسة يف اخلارج لتعزيز 
تزال مسيسة وخاضعة  العراقية ما  البالد؛ ومع ذلك، فإن اجلامعات  التدريسي اجلديد يف  املالك 

للسلطة املركزية، وحتتاج إىل إصالحات منهجية. 
والفكر  التمييز  هذا  طائفية،ونُقل  بدوافع  املواطني  متييز ضد  هناك  كان  البعث،  إاّبن حكم 
السياسي إىل بروتوكوالت نظام اجلامعة حيث كانت تعيينات املوظفي قائمة على الروابط السياسية 
واالنتماء الديين، وليس على املؤهالت األكادميية، فعلى سبيل املثال: جيب أن ينتمي الشخص إىل 

احلزب احلاكم ليعّي رئيساً للجامعة أو يف مواقع إدارية مهمة)2(. 
وبعد حّل حزب البعث، مل تتحرر اجلامعات كثرياً، فآاثر حّب السيطرة ما تزال قائمة، وحتاول 
اجلامعية  اجملتمعات  املخاوف يف  بوسائل خمتلفة. واستمرت  السيطرة  املختلفة  السياسية  األحزاب 
بي  الطائفي  العنف  موجة  أثناء  يف  املتطرفي  قبل  من  املهنيي  من  العديد  وُهّدد  سنوات،  لعدة 
عامي 2007-2005، مل تُك التهديداُت مقتصرًة على التهديدات الطائفية، بل كان بعضها 
ألسباب خاّصة ابلزي حي تلقت العديد من التدريسيات هتديدات من قبل جمهولي؛ لعدم ارتداء 
الكثريين إىل اهلجرة.  للعقول؛ مما دفع  بعمومها طاردة  البيئة  احلجاب)3(؛ ونتيجة لذلك، كانت 
ولسوء احلظ، كان من الصعب استبدال العديد من هؤالء الكفاءات؛ مما دفع بتغيريهم أبشخاص 
أقل أتهياًل؛ وابلتايل منع اجلامعات من تنفيذ مهمتها. وحبسب املختصي يف جماالت التعليم العايل 
فإن النظام اجلامعي العراقي يزداد سوءاً يومياً، وإن اجلامعات غري قادرة اليوم على جماراة جامعات 

إقليمية، فضاًل عن اجلامعات العاملية)4(. 
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 بعد أن كانت مرتبات التدريسيي والعاملي يف السلك التعليمي منخفضة، رفعتها احلكومات 
اجلديدة بعد عام 2003 وحسنت املستوى املعاشي بنسبة 200 %؛ لتصل الرواتب إىل 300 
دوالر يف الشهر، ولكن زايدة التمويل على مستوى الرواتب مل يقابلها رسم سياسة واضحة لزايدة 
متويل املشاريع البحثية املائزة، أو هتيئة البىن التحتية الضرورية بنحو يضمن توزيع املوارد على وفق 
أسس علمّية. وبسبب نظام املوارد البشرية القدمي املتبع يف املؤسسات احلكومية؛ فإن التوظيف يف 
اجلامعات يكون مركزايً على وفق الشهادات، ال على وفق إثبات الكفاءة، وال توجد اسرتاتيجية 
واضحة ملكافأة املنتجي، ومعاقبة غري املنتج؛ مما يؤدي إىل إنفاق أجزاء كبرية من ميزانية التعليم 

العايل على رواتب ابحثي وموظفي غري منتجي. 
ومضافاً إىل ما ذُكر، فإن سياسات التعليم العايل إاّبن سنوات الدكتاتورية وما تبعها أّدى إىل 
العراقية يف  اجلامعات  لعدم كفاءة  قائماً؛  االنعزال  يزال هذا  العراق، وما  العايل يف  التعليم  انعزال 
ختريج من له القدرة على املنافسة يف برامج التبادل الدويل للمنح الدراسية، وغياب التعاون البحثي، 
الباحثي يف  العاملية، وندرة مشاركة  العراقية واجلامعات  اجلامعات  التعاونية بي  العليا  والدراسات 
دخلهم  مصادر  من  التكاليف  لدفع  واضطرارهم  التمويل  لنقص  املشرتكة  العمل  وورش  املؤمترات 

اخلاصة)5(. 
 ومع كل هذه املشكالت اليت ذُكرت آنفاً يف جمال التعليم ابلعراق حتاول هذه املقالة استكشاف 
التجارب اإلصالحية الناجحة يف إحناء العامل، وسياسات متويل البحث العلمي يف الدول املختلفة 

لتقدمي التوصيات الفعالة لسياسة اإلصالح والتمويل للجامعات العراقية. 
إصالحات نظام البحوث وسياسة التمويل على الصعيد العاملي

وضعت عدة بلدان سياساٍت ونفّذت إصالحاٍت؛ لتحسي مستوى التعليم العايل يف بلداهنا، ومن 
أجل تعزيز النمو االقتصادي؛ ومن األمثلة احلديثة على يف اإلصالحات الناجحة لوضع التعليم العايل 
يف املقدمة هو: )سياسة نيوزلندا لإلصالح لتحسي التعليم اجلامعي يف البالد مع بداايت القرن احلايل(، 
إذ اشتمل اإلصالح على نظام متويل شامل، وزايدة التخصيصات املالية للجامعات تدرجيياً على مدى 
عشر سنوات، فقد منحت موازنة احلكومة للعام 2003-2002 التعليم العايل 3.3 مليار دوالر، 
وهو ما ميثل 5 % من اإلنفاق احلكومي، و1 % من الناتج احمللي اإلمجايل، وقد ازدادت نفقات 
حكومة نيوزيلندا على التعليم العايل إىل 4.18 مليار دوالر يف السنة املالية 2015)6(، وكانت هذه 
النفقات خمصصة لدعم الطلبة وقروضهم الدراسية يف الكليات األهلية، فما تدفعه احلكومة من أجور 
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عن كل طالب إىل اجلامعات أييت من أجل تطويرها، وتعزيز البحث والتطوير)7(. 
 وابملقارنة، فإن جمموع اإلنفاق العراقي على قطاع التعليم بنحو عام األويل والثانوي والعايل هو 
4.6 % من اإلنفاق احلكومي؛ مما يعين ميزانية حمدودة للبحث والتطوير وبناء القدرات البحثية 

ملعاهد الدولة؛ ومما يعّرض مستوى التعليم العايل للخطر)8(. 
حتتل نيوزيلندا اليوم موقع الصدارة يف حتسي مستوى تعليمها، وتبين السياسات اإلصالحية؛ 
ويكون ذلك من طريق اتباع معايري التعليم الدولية لقياس جناح نظام اجلامعة على مستوى الطلبة 
والتدريسيي؛ ولتحقيق هذا اهلدف، قدمت حكومة نيوزيلندا صندوق البحوث القائمة على األداء 
العايل  التعليم  اجلامعات ومؤسسات  والتطوير يف  األحباث  لتمويل   2004 عام  )PBRF( يف 
نيوزيلندا وتقدمي  التعليم اجلامعي يف  األخرى. اهلدف من برانمج )PBRF( هو حتسي جودة 
التمويل الكايف للبحوث بناًء على مدى اإلنتاجية وأمهية البحوث وقدرة الباحثي على املنافسة يف 

احملافل الدولية)9(.
مستوى  على  انتقالية  حالة  اليوم  تعيش  اجلامعي  التعليم  أنظمة  أن  وآخرون  هرين  الحظ 
العديد  بدأت  بل  وأمريكا،  أورواب  يف  العريقة  اجلامعات  على  قاصراً  املعرفة  إنتاج  يعد  ومل  العامل، 
عاملية  جامعات  بتطوير  واملكسيك-  واهلند،  والصي،  الربازيل،  -مثل  الناشئة  االقتصادات  من 
الدورايت  للبحوث املنشورة يف  التمويل  املستوى؛ وهي تروم حتقيق هذا اهلدف من خالل زايدة 
البحثية املمتازة، وتشجيع فعاليات البحث العلمي بي الطلبة ومتويلها، واستقطاب حاملي شهادة 
الدكتوراه ممن خترجوا من اجلامعات اليت حتتل مراكز تصنيفية متقدمة، متويل مشاريع حبوث ما بعد 
توفري  على  تعمل  الناشئة  االقتصادات  اجلامعات يف  من  العديد  فإن  ذلك  فضاًل عن  الدكتوراه. 
برامج االنفتاح على اجلامعات األخرى من خالل التعاون، والتوأمة، وإرسال الطلبة إىل جامعات 
 عاملية بتنفيذ برامج قروض الطلبة، وكذلك استقطاب الطلبة األجانب من خالل برامج املنح)9(. 
يف الوقت نفسه، زادت احلكومة الياابنية متويل مؤسسات التعليم العايل لتشجيع األنشطة البحثية 
يف اجلامعات لتحسي جودة التعليم، ويذهب هرين إىل أن االسرتاتيجية العاملية الرئيسة املستخدمة 
الدراسية  للطلبة ابملنح  التعليم  تكافؤ فرص  املساءلة واخلصخصة مع  التعليم هي  تعزيز جودة  يف 

والقروض الطالبية. 
وينطوي مفهوم املساءلة على إعطاء اجلامعات االستقاللية، ولكن بنحٍو منظم يضمن مراقبة 
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اإلدارة اليومية لنظم اجلامعة، وتشمل هذه املساءلة مراقبة إيرادات اجلامعة، والتسجيالت، والتكاليف، 
واملتطلبات السنوية أو الشهرية؛ وإن اهلدف العام هلذه السياسة هو حتسي أداء التعليم اجلامعي 
والتخلص من املركزية والروتي اإلداري يف أيسر األمور ومضافاً إىل االستقاللية املنظمة، فإن العديد 
من البلدان تتجه حنو ديناميكيات السوق للجامعة بتشجيع املنظمات اخلاصة واملؤسسات إلنشاء 
جامعات خاصة، على وفق متطلبات سوق العمل، ومع ضمان تكافؤ الفرص للطلبة من طريق 
املنح احلكومية اليت تقدمها احلكومة إىل اجلامعات العامة واخلاصة على وفق نتائج طلبتها ونتائجها 
البحثية. وستعزز هذه االسرتاتيجية خلق جو من التنافس الصحي بي اجلامعات اخلاصة والعامة؛ 

من أجل الظفر ابلطلبة املتميزين، وابلتايل حتسي جودة التعليم يف كال القطاعي)10(. 
وتعّد الوالايت املتحدة مثااًل جيداً لدولة تتبىن سياسات املساءلة واخلصخصة لنظام اجلامعة، 
على الرغم من أن احلكومة االحتادية تؤثر على أنظمة اجلامعة من طريق القواني واللوائح وآليات 
التمويل، وتستخدم الوالايت املختلفة هياكل حوكمة خمتلفة ملؤسسات التعليم العايل العامة، ومتنح 
احلكومة االستقاللية املستندة إىل السوق للجامعات؛ وابلتايل، تعتمد الوالايت املتحدة على النظام 

القائم على السوق الفعال والتمويل احلكومي لتوجيه التعليم اجلامعي. 
للطلبة  مالية  مساعدات  املتحدة  الوالايت  قدمت حكومات  العشرين،  القرن  سبعينيات  منذ 
وحكومات  الفدرالية  احلكومات  ووضعت  الطلبة؛  أجل  من  التنافس  على  اجلامعات  ملساعدة 
لتمويل  احلكومية  غري  املنح  للجامعات  اخلاصة  التمويل  مصادر  لزايدة  سياسات  الوالايت 
أخرى.  ضريبية  امتيازات  وكذلك  اجلامعات،  ملاحني  الضرييب  التخفيض  طريق  من   البحوث، 
خالل  من  والتطوير  البحث  املتحدة  الوالايت  يف  االحتادية  احلكومة  تشجع  ذلك،  عن  وفضاًل 
التمويل احلكومي بتخصيص 29 مليار دوالر سنوايً للكليات واجلامعات، ويذهب اجلزء األكرب 
من هذه األموال إىل مؤسسة العلوم القومية لتمويل البحث والتطوير لطلبة الدراسات العليا يف مجيع 
أحناء  للعلماء يف مجيع  األساسية  املوارد  التمويل  املتحدة. ويشكل هذا  الوالايت  أحناء جامعات 
البالد للخروج أبفكار جديدة للنمو االقتصادي والتنمية؛ وابلتايل حتسي جودة اجلامعة. ومع ذلك، 
يتم اختيار خنبة من اجلامعات للحصول على مصادر متويل احلكومة االحتادية أكثر من اجلامعات 
األخرى ولكن منذ العقود القليلة املاضية، يقوم عدد متزايد من اجلامعات مبحاكاة جامعات النخبة 
لتأمي مزيد من التمويل من احلكومة االحتادية وحكومات الوالايت مما يضمن جو التنافس البّناء 

بي اجلامعات)11(.  
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ومن انحية أخرى، يعتقد تريين أن دمج األنظمة التكنولوجية هو وسيلة للتقدم يف اجلامعات 
على مستوى العامل، إذ ساعد التقدم التكنولوجي أفضل اجلامعات على مستوى العامل على توفري 
موارد تعليمية عالية اجلودة، مثل اجملالت احملكمة، والكتب، والبياانت الضخمة، وأشرطة الفيديو 
األكادميية، والعروض التقدميية، اليت ميكن للطلبة الوصول إليها؛ على سبيل املثال: يستخدم عدد 
متزايد من اجلامعات يف الوالايت املتحدة وكندا وأورواب التقنيات الالزمة إلحداث ثورة يف األنظمة 
التعليمية، وتستخدم الكليات اآلن بياانت كبرية ميكن الوصول إليها من خالل قاعدة بياانت على 
اإلنرتنت، لتحليل وحل املشكالت، اليت كانت مستحيلة احلل قبل سنوات قليلة؛ لذا جيب على 
البلدان اليت تطمح إىل حتسي نوعية التعليم لديها أن تدمج التقنيات احلديثة يف النظام التعليمي 
مع  العلمي  والتعاون  البحثي  اجلو  هتيئ  اليت  البياانت  قواعد  وإنشاء  اإللكرتونية،  املصادر  وتوفري 
الباحثي املتقدمي. وجيب تبين برامج تعليمية مدجمة، بتقدمي بعض احملاضرات من قبل حماضرين 

عامليي من طريق تقنيات االتصال املتوافرة)12(. 
وابلتأكيد فإن زايدة اإلنفاق واالستثمار يف التعليم العايل يشكل احلّل األمثل لكثري من مشكالت 
العراق، ولكن قد جيادل بعضهم بوجود أوليات أهم من البحث والتطوير لتحقيق النمو االقتصادي، 
 ،)OECD( ولكن لو أخذان جمموعة الدول املنضوية حتت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
فإن دراسة قامت هبا جمموعة حبثية عن حتليل التكلفة مقابل الفائدة أوضحت أن زايدة التمويل يف 
التعليم العايل والبحث العلمي يؤدي إىل زايدة املهارات املعرفية للطلبة، وبينت الدراسة أن هناك 
عالقة طردية بي زايدة االستثمار يف البحث العلمي وحتقيق النمو االقتصادي، فعلى سبيل املثال 
زايدة )10 %( يف من ميتلك املهارات البحثية العليا يؤدي إىل زايدة )1.3 %( للنمو السنوي 
لبلدان املنظمة، وإن الطريقة الوحيدة لزايدة املهارات العليا والكفاءات يف اجملتمع هو ابالستثمار 

لتطوير أنظمة التعليم العايل13.
دائمة  إصالحية  تطبق سياسة  فإهنا  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  إىل  نظران  ولو 
لتحسي مستوى التعليم العايل إذ تعدُّ املساءلة واحدة من القرارات السياسية اجلوهرية إلصالحات 
اجلامعة حبيث إن هذه الدول تكافئ اجلامعات اليت حتقق إجنازات أفضل للطلبة من طريق إعدادهم 
التمويل  منح  يف  اجلد  حممل  على  للخرجيي  التوظيف  نسبة  وأخذ  العمل،  لسوق  أفضل  بصورة 
للجامعات ومعاقبة اجلامعة غري القادرة على إنتاج طلبة ذوي جودة عالية ميكنهم املنافسة يف سوق 
العمل من خالل قطع التمويل عنها، وتستخدم هذه البلدان أيضاً أدوات، مثل: القواعد واللوائح، 
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التعليم  جودة  لتحسي  املعنيي؛  لألشخاص  الصرحية  أو  الضمنية  املكافآت  وحتديد  والعقوابت، 
كالباحثي والتدريسيي.

إن ما مييز دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية هو منح االستقاللية والالمركزية كآلية إلدارة 
اجلامعات إذ ميكن إلدارة اجلامعات اختاذ قرارات حامسة، وإن إدارة اجلامعات يف هذه الدول ترسم 
سياستها وآلية اختيار القادة اجلامعيي عرب جمالس تتكون من األساتذة والطلبة، ومديري املراكز 
هتّيئ  وامنا  للتطوير  فقط  احلرية  اجلامعات  متنح  ال  االستقاللية  هذه  القرار،  ومراكز صنع  البحثية 
األرضية املناسبة للمساءلة أيضاً، ووضع آليات الثواب والعقاب فيما خيص متويل اجلامعات على 
وفق نتائجها، وهذا النمط من اإلدارة وتبين االستقاللية، وكذلك احملاسبة واملساءلة يصل مداه إىل 
الطلبة أيضاً، إذ إن الطلبة يف البلدان اليت متارس هذا النمط يتفوقون على الطلبة يف البلدان اليت 
تعتمد على أسلوب احملاسبة واملركزية فقط أو أسلوب االستقاللية التامة، بل يصل هذا االختالف 
إىل البلد الواحد كما احلال يف بعض مقاطعات أملانيا، وكندا اليت تتبىن منط االستقاللية دون الثواب 

والعقاب)14(.
التنوع،  املنافسة الصحية بي اجلامعات حيتاج إىل  إىل االستقاللية واحملاسبة، فإن جّو  مضافاً 
وظهور اجلامعات اخلاصة على وفق حاجة السوق، وهذا ال يشمل اجلامعات األهلية اخلارجة من 
رحم اجلامعات العامة كما هو احلال اليوم يف كثري من الكليات األهلية يف العراق، حيث جتد املالك 
التدريسي نفسه يف القطاعي العام واخلاص، وطرق اإلدارة واملناهج هي نفسها، بل يتطلب ظهور 

جامعات أجنبية وكذلك تستطيع املنافسة، وتقدمي التنوع للنظام التعليمي العراقي. 
التعليم  البحرين اليت شهدت طفرة يف  ويشري كاروالك )2012( إىل مثال لدولة عربية وهي 
ارتفع عدد   ،1999 عام  وبعد   .1999 عام  اإلصالح يف  بعد صياغة سياسة  اخلاص،  العايل 
 .2020 عام  إىل 57.6 % حبلول  أن يصل  ويتوقع  إىل 32.8 %  العايل  التعليم  مؤسسات 
ومسحت التعديالت القانونية اليت أُدخلت يف عام 1999 للجامعات األجنبية اخلاصة ابالزدهار 
البحرين بصياغة سياسة  للجامعات. وتقوم حكومة  العدد اإلمجايل  البالد على زايدة  وساعدت 
لتعزيز إنشاء جامعات أمريكية وبريطانية خاصة ابلسماح للمستثمرين األجانب بتكوين شراكة مع 
الرعاة احملليي. على سبيل املثال: مت أتسيس معهد نيويورك للتكنولوجيا يف عام 2003 بشراكة 
من  مبشاركة   2002 عام  يف  أيضاً  الدولية   )AMA( جامعة  أتسست  لقد  حملي.  راعي  مع 
الراعي احمللي، وفضاًل عن ذلك فإن جامعة )RCSI( الطبية يف البحرين، اليت أتسست يف عام 
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العاملة يف دبلن-آيرلندا. وهذه الشراكات تؤيت مثارها؛  الكلية امللكية للجراحي  2004 متلكها 
فعلى  البحرين،،  متنح شهادات جامعات خارج  البحرين-  األجنبية -ومقرها يف  اجلامعات  ألن 
سبيل املثال: يقدم معهد نيويورك للتكنولوجيا يف البحرين شهادات أتيت مباشرة من معهد نيويورك 
للتكنولوجيا15؛ وابلتايل تعطي الطلبة السبق ابملنافسة يف السوق العاملية، وجذب اخلربات العاملية 

من دون احلاجة إىل إهناك ميزانية الدولة يف البعثات. 
التمويل املستدام حسب  العايل حاماًل ملقومات الدميومة؛ ولضمان  التعليم  وحىت يكون نظام 
ما تنتجه اجلامعة من خرجيي على مستوى عال، فيجب أن تكون هناك رؤية واضحة أيضاً يف 
ضمان عدم تسرب الطلبة من مقاعد الدراسة، وضمان بقائهم حىت إكمال التعليم، ومن األمثلة 
اإلصالحية الناجحة يف متابعة الطلبة، هو اإلصالح اإليطايل، فإابن املدة بي )2001-2005( 
شهدت إيطاليا توسعاً يف التحاق الطلبة ابجلامعات، وشاركت اإلصالحات بتقليل نسبة املتسربي 
من املقاعد الدراسية)13(، فقبل العام 2001 كانت إيطاليا هي األدىن بي دول منظمة التعاون 
 %  42 االلتحاق  بعد  اجلامعي  تعليمهم  يكملون  الذين  الطلبة  نسبة  يف  واإلمنائي  االقتصادي 

إليطاليا، مقارنة بـ70 % من امللتحقي يكملون دراستهم يف بقية دول املنظمة. 
قبل عملية اإلصالح معاانة كبرية يف إكمال  اإليطالية  اجلامعات  وفضاًل عن ذلك، شهد خرجيو 
الدراسات العليا، إذ كان عدد طلبة هذه الدراسات ممن أعمارهم حتت 34 سنة هو أقل من 10 %، 
ولكن احلال تغرّيت بعد سلسلة اإلصالحات اليت تضمنت إصالح املناهج يف املراحل األولية للجامعات، 
وإعدادها على وفق متطلبات السوق؛ لتكون مرحلة البكالوريوس 3 سنوات، وخالل مرحلة املاجستري 
يتم الرتكيز على صقل املهارات البحثية، وتشجيع البحث العلمي مبدة 2 سنة، تتبعها الدكتوراه بـ 3 
سنوات؛ أدى تقليص مرحلة البكالوريوس إىل تقليل نسبة املتسربي، وزايدة امللتحقي يف الدراسات العليا 

من الشباب)14(.  
فنلندا سياسًة جديدًة  العايل األورويب، صاغت  التعليم  لتحديث  أعقاب معاهدة لشبونة  ويف 
للتعليم العايل يف عام 2008؛ وكان اهلدف من هذه السياسة هو حتسي جودة التعليم اجلامعي، 
وجعله منافساً للتعليم اجلامعي يف البلدان األخرى. وقد صيغت السياسة لتعزيز األنشطة البحثية 
رفيعة املستوى بي اجلامعات، وزايدة التعاون العلمي مع اجلامعات األجنبية املائزة لتسويق البحث 

العلمي يف فنلندا؛ وليكون له حضور يف خارطة البحث العلمي العاملي)16(. 
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وكان من أهم اإلصالحات يف السياسة اجلديدة هو عدُّ اجلامعات كياانً قانونياً مستقاًل، حيث 
مت إذ تُفّصل عن البلدايت، وُشرَّع قانون خاص هبا، وقد مسحت السياسات اجلديدة للجامعات 
الفنلندية بتشكيل جمالس تدير اجلامعات تتكون من أساتذة اجلامعة بنحو رئيس، وإن 40 % من 
أعضاء جملس إدارة اجلامعة هم طلبة وموظفون من خارج اجلامعة ملتابعة األداء وتقييمه من طريق 

نظرة اجملتمع. 
وقد أعطت التشريعات اجلديدة كذلك احلرية للجامعات إبنشاء نظام خاص هبا للموارد البشرية 
بي  الصحية  املنافسة  دميومة  يضمن  احلكومي،  التوظيف  سياسة  عن  مستقل  بنحو  والتوظيف، 

املالكات، وكذلك حقوق املالكات يف التقاعد، وتعويضات البطالة. 
وبعد اإلصالحات هذه، تعد فنلندا اليوم أمنوذجاً رائداً يف جمال األداء املبتكر يف إدارة التعليم 
العايل، إذ شاركت اجلامعات الفنلندية مببلغ إمجايل يقدر بــ14.2  مليار يورو من القيمة اإلمجالية 
العمل،  الفنلندي، وشاركت يف خلق 136 ألف وظيفة جديدة يف سوق  املضافة إىل االقتصاد 
من طريق زايدة كفاءة خرجييها مما شارك يف جذب الشركات األجنبية لتوظيف خرجيي اجلامعات 
الفنلندية، ونقل بعض الشركات مقارها إىل فنلندا، وبعملية حسابية أخرى فإن كل 1 يورو ُيصرف 
على اجلامعات الفنلندية من قبل احلكومة بعد اإلصالحات يف عام 2008، شارك يف إضافة 8 

يورو إىل االقتصاد الوطين)17(. 
توصيات لإلصالح يف اجلامعات العراقية 

والتطوير  البحث  ومتويل  اإلنفاق  زايدة  أن  جند  املختلفة،  للسياسات  االستعراض  هذا  وبعد 
أحناء  مجيع  يف  اجلامعات  تستخدمهما  اللتان  الرئيستان  االسرتاتيجيتان  مها  االستقاللية  وضمان 
العامل لتحسي جودة التعليم اجلامعي. ومبا أن البحث والتطوير يصعب تنفيذه دون وجود مهنيي 
العراقية صياغة سياسة واضحة املعامل جلعل اجلامعات تتمتع  جامعيي مؤهلي، وينبغي للحكومة 
ابستقاللية أكثر؛ مما يسمح هلا ابختاذ قرارات مهمة فيما خيص إبدارة اجلامعة. على سبيل املثال: 
ينبغي السماح لكل جامعة بتكوين جملس يشرف على تعيي عمداء اجلامعة أو رؤسائها، واختاذ 
قرارات مهمة أخرى دون تدخل احلكومة. وستجذب هذه االسرتاتيجية املهنيي اجلامعيي املؤهلي 
يف أنظمة اجلامعة؛ مما يزيد من جودة التعليم اجلامعي العراقي بتحريرها من التدخالت احلكومية 
اجلامعات  تعطي  امللحة إىل تشريعات جديدة  احلاجة  السياسية، وتربز  التجاذابت  وإبعادها عن 
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احلرية يف استقطاب الباحثي والتدريسيي الكفوئي حول العامل. 
والتنمية  التعاون  منظمة  لدول  احلكومية  السياسات  حتاكي  أن  العراقية  احلكومة  على  وجيب 
اجلامعات على  وتعتمد جودة  للجامعات،  والتطوير  البحث  لتمويل  االقتصادية إبنشاء صندوق 
االسرتاتيجية  هو  والتطوير  البحث  فإن  ذلك،  ومع  سنوايً؛  تطويرها  ميكن  اليت  اجلديدة  األفكار 
الوحيدة اليت ميكن أن تسمح للجامعات أبن أتيت أبفكار جديدة، وأن جتتذب حماضرين عاليي 
اجلودة، وأن تكون قادرة على املنافسة يف مجيع أحناء العامل، وأن حتل املشكالت حملياً. ولضمان 
دميومة صندوق متويل البحوث وعدم ضياع أمواله، جيب على حكومة العراق استخدام »أنظمة 
االسرتاتيجية  )PRFSs()18(. وسوف تسمح هذه  األداء  إىل  املستندة  اجلامعية  األحباث  متويل 
لكل جامعة بتخصيص التمويل للبحث والتطوير الفعال، وإنتاج أحباث ذات جودة عالية، وزايدة 
التمويل للجامعات املنتجة بتمويل ابحثيها الذين أثبتوا الكفاءة، وكذلك متويل اجلامعات على وفق 
خترجيها لطلبة قادرين على املنافسة يف سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة، وحرمان اجلامعات 

اليت مل تستطع تقدمي اجلديد؛ مما يزيد من التنافس، ويؤدي إىل متايز رأسي بي اجلامعات العراقية.
ويؤكد الباحثون أن نيوزيلندا هي مثال جيد يسرع جودة البحث والتطوير بي اجلامعات من 
طريق إدارة التمويل على وفق األداء وهو مثال ميكن تطبيقه ابلعراق أن توافرت التشريعات الالزمة. 
املسابقات  االسرتاتيجيات  والتطوير، ستعزز هذه  البحث  نتائج  زايدة جودة  النظر عن  وبصرف 

الصحية بي اجلامعات؛ مما حيسن التنمية االقتصادية للبلد)19(.
ولزايدة التنوع يف املنافسة جيب أن تسمح احلكومة العراقية إبنشاء جامعات خاصة يف مجيع أحناء 
البالد، وتوفري املنح الدراسية اليت تضمن تكافؤ الفرص للطلبة املتميزين؛ من أجل ضمان أال يبقى 
التعليم حكراً على من ميتلك املال فقط. وجيب على احلكومة تقدمي حوافز ضريبية وتسهيالت جلذب 
اجلامعات األجنبية اخلاصة يف البلد، وأن يشمل صندوق البحث العلمي اجلامعات األهلية كذلك، 
الشركات واملؤسسات  قبل  البحث من  املنح لصندوق  لقبول  الالزمة  التشريعات  تتوافر  أن  وجيب 
وتقدمي إعفاء ضرييب للمتربعي، وإعادة توزيع هذه املنح على وفق نظام التمويل املستند إىل األداء.

احملاضرين  رواتب  وزايدة  اجلامعة  ملوظفي  املعاشي  املستوى  تعزيز  احلكومة  على  وأخرياً، جيب 
اجلامعيي، والباحثي الجتذاب العلماء األجانب إىل نظام التعليم العايل يف العراق، وكذلك توفري 
التشريعات الضامنة حلقوق األكادمييي الذين يعملون على وفق نظام العقود حلي إثبات كفاءهتم.
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