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مطالعه تطبیقی سیاستهای علمی کشورهای ترکیه و ...

سیاست (سیاستگذاری) علمی کشورها چارچوب اصلی فعالیتهای علمی ،پژوهشی و آموزشی
کشورها را مشخص میکند .سیاستگذاری علمی در ارتباط مستقیم با سرنوشت مردم ،گروههای
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی است .در این مقاله تالش شده که سیاست علمی مالزی و ترکیه مورد
تحلیل مقایسهای قرار گیرد .پژوهش بر اساس روش توصیفی  -تحلیلی و دادههای الزم از طریق مطالعه
اسنادی و کتابخانه و نیز سایتهای رسمی سیاستگذاری علمی کشورهای مزبور استخراجشده است.
مقایسه این دو واحد سیاسی با توجه به دو مؤلفه «ساختار و نهادهای مؤثر در سیاستگذاری علمی» و
«میزان بودجه تخصیصیافته» صورت میگیرد .کشورهای مالزی و ترکیه بهعنوان دو کشور عضو سازمان
همکاریهای اسالمی ،با اعطای استقالل نسبی به مراکز علمی و افزایش ارتباطات بینالمللی دانشگاهها
در مسیر توسعه علمی حرکت کردند .این کشورها با مشارکت بخش خصوصی ،بودجه پژوهشی را
افزایش دادند .در مالزی بهطور مشخص توسعه علمی ،نقش سکوی پرش را برای دستیابی به توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی داشت .مقایسه این دو واحد سیاسی با توجه به مؤلفههای مذکور ،میتواند
چشمانداز مناسبی از سیاست علمی در این کشورها و مقایسه آن باسیاست گذاری علمی بهویژه در حوزه
علوم انسانی در داخل کشور فراهم سازد تا از این رهگذر بتوان گامی در جهت توسعه سیاستگذاری
علمی در کشور برداشت.

59

Downloaded from priw.ir at 14:05 +0330 on Sunday February 17th 2019

مطالعه تطبیقی سیاستهای علمی کشورهای ترکیه و مالزی
با تمرکز بر علوم انسانی

DOI: 10.21859/priw-070403

فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسالم ،سال هفتم ،شماره چهارم ،زمستان  ،1396صص 59-87

مقدمه

تاریخچه برنامهریزی جهت سیاستهای علمی به دوران جنگ سرد و همزمان با پرتاب
اولین ماهواره به فضا توسط اتحاد جماهیر شوروی در سال  1958برمیگردد .در این سال،

رئیسجمهور ایاالتمتحده ،آیزنهاور ،اولین مشاور علوم و فنآوری را باهدف ضرورت

حمایت دولت از علم و آموزش منصوب کرد .آیزنهاور با این رویکرد که اگر آمریکا
نیاز به حمایتهای دولت در این زمینه دارد .پس از جنگ جهانی دوم ،ایاالتمتحده بهطور

رسمی به پشتیبانی از پژوهشهای علمی پرداخت و ساختار کلی را ایجاد نمود که فرایندهای
علمی در امریکا را هدایت میکرد( .هومر نیل )7 :2008 ،1سهم بودجه پژوهشی در سیستم

مالی کشورها یکی از مهمترین مؤلفههای سنجش مقایسه سیاست علمی کشورهاست .مؤلفه
تخصیص مالی به علم و فنآوری تا آن اندازه مهم است که بسیاری بر این باورند اصوالً سخن
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گفتن از سیاست علمی چیزی جز سیاستهای مالی و بودجهریزی علم نیست .جورج براون

یکی از اعضای کمیته علم کنگره امریکا میگوید « :ما سیاست علمی نخواهیم داشت اگر که
سیاست بودجهبندی نداشته باشیم»  )Ehlers, 1998: 302(.لذا در مقایسه سیاستهای علمی

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

کشورها ،میتوان ،نظام بودجهبندی و تخصیص منابع مالی جهت حمایت از پژوهشهای
را بهعنوان یک شاخص در نظر گرفت .بودجه و حمایت مالی نهتنها در سیاست علمی

بهطور کل ،بلکه در مقایسه سیاستهای حمایتی علمی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی
قابلپیگیری است.

در سیاستهای علمی ،تأمین مالی پژوهش و علم 2اصطالحی است که عموم ًا دربرگیرنده

هرگونه تأمین بودجه برای پژوهشهای علمی «هم در حوزههای علوم و فناوری و هم در
حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی» است .این اصطالح ،غالب ًا به معنای تأمین بودجه از

طریق فرآیندی رقابتی است؛ فرآیندی که در آن ،پروژههای پژوهشی بالقوه ارزیابی میشوند و
معموالً فقط ثمربخشترین و نویدبخشترین پروژهها از بودجه برخوردار میشوند .کل بودجه
پژوهش در بیشتر کشورهای توسعهیافته ،بین  1/5درصد تا  3درصد تولید ناخالص داخلی

آنها است .بخش اعظم بودجه پژوهش از دو منبع تأمین میشود :شرکتهای خصوصی (از
1. Homer Neal
2. Science and Research Funding
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میخواهد همچنان بهعنوان کشور پیشرو جهان در پیشرفتهای علمی ،فنی و نظامی باشد،

طریق واحدهای تحقیق و توسعه) و دولتها (عمدت ًا از طریق دانشگاهها و مؤسسات دولتی

تخصصی) .بخش اندکی از پژوهشهای علمی نیز با حمایتهای مالی بنیادهای خیریه انجام
میشود که عمدت ًا در ارتباط با یافتن درمانهایی برای بیماریهایی نظیر سرطان ،ماالریا و ایدز
است.

دالر است که در بین سالهای  2007تا  2013رشد بیشتری به نسبت رشد اقتصادی داشته

است .علت این رشد ،سهم بخش خصوصی در کشورهای توسعهیافته و ثروتمند جهان است

که هزینههای پژوهش و توسعه  R & Dرا افزایش داده حتی اگر در بسیاری از این کشورها
تعهد عمومی به پژوهش و توسعه  R & Dبه دلیل بودجه ریاضتی اقتصادی کاهشیافته باشد.
کشورهای توسعهیافته باالترین سهم در هزینههای مربوط به تحقیق و توسعه رادارند.

ایاالتمتحده همچنان در صدر کشورهایی است که بیشترین هزینه پژوهش و توسعه را
دارا است .پنج کشور برتر در هزینههای پژوهشی عبارتاند از ایاالتمتحده ( 454میلیارد

دالر) ،چین ( 337میلیارد دالر) ،ژاپن ( 16میلیارد) ،آلمان ( 101میلیارد) ،و جمهوری کره

( 69میلیارد) .باالترین میزان سرانه پژوهش به ترتیب در سوئیس ( 1657دالر) ،سنگاپور
است(. )UNESCO Science Report, 2015: 31-34

همانطور که پیشازاین اشاره شد در مقایسه سیاستهای علمی کشورها ،میتوان بر

اساس دو مؤلفه به تحلیل این موضوع پرداخت :ساختار نهادی و مراکز پژوهشی در تنظیم
اولویتهای پژوهشی و بودجهبندی علم و فنآوری ،و دیگری میزان بودجه تخصیصیافته

در پژوهش ،علم و فنآوری برحسب حوزههای اولویتبندی شده در کشور .در این پژوهش
ساختار نهادی سیاستگذاری علمی و همچنین میزان بودجه تخصیصیافته به پژوهش در
دو کشور مالزی و ترکیه بررسی میشود  .مالزی و ترکیه نیز بهعنوان دو کشور در حوزه

کشورهای «سازمان همکاریهای اسالمی» هستند که ایران بیشترین تولیدات مشترک علمی را

با آنها دارد .بر اساس یافتههای پژوهشی فرشته دیده گاه و دیگران ( )1389همکاران اصلی
ایران در بین کشورهای اسالمی ترکیه ،مالزی و پاکستان است .همچنین در دو پژوهش دیگر

نیز این دادهها تائید شده است( .والیتی1387 ،؛ دیده گاه و عرفان منش )1388 ،سؤال اصلی
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( 1537دالر) ،سوئد ( 1479دالر) ایاالتمتحده امریکا ( 1429دالر) و اسرائیل ( 1427دالر)
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بر طبق گزارش یونسکو در سال  ،2013هزینه پژوهشی در کل جهان معادل  1482میلیارد

این پژوهش این است :سیاستگذاری علمی در کشورهای ترکیه و مالزی بر عهده کدام

نهادها هست و کدام گروههای در فرآیند سیاستگذاری علمی مشارکت میکنند؟

مقایسه این دو کشور با توجه به دو مؤلفه «ساختار نهادی و مراکز پژوهشی مؤثر» و «میزان

بودجه تخصیصیافته» میتواند چشمانداز مناسبی از سیاست علمی در این کشورها و مقایسه

چارچوب نظری

امروزه بسیاری از سیاستگذاریهای عمومی در جستوجوی یافتههای دانشها و علوم

هستند تا بتوانند کیفیت تصمیمگیریهای خود را افزایش دهند .سیاستگذاری علمی ،در
حقیقت بهمنظور پاسخ به چالشهای اجتماعی ،آموزشی ،علم و فنآوری ،محیطزیست و

غیره شکل گرفت .اینکه اثرات متقابل سیاستگذاری و علم بر روی یکدیگر چیست از
فصلنامه علمی -پژوهشی
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مهمترین پرسشهای مطرح در سیاست علمی است .به بیانی دیگر عملکرد سیاستگذاران

چه تأثیری بر روندهای علمی و پژوهشی دارد و از سوی دیگر ،تالشهای علمی دانشمندان و

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

محققان چگونه میتواند در هدایت سیاستگذاران برای اتخاذ تصمیمهای درست مؤثر باشد.
مسلم ًا ،سیاست علم در دست یک نفر یا یک سازمان نیست ،بلکه این سیاستها محصول
و برآیند ایدهها و نظرات مجموعهای از دانشمندان و پژوهشگران با دیدگاههای متفاوت
درباره یک موضوع بخصوص است و مبتنی بر مدارک علمی و تجربی است .پسازآن ،نتایج

این دادهها ،به سیاستگذاران انتقال داده میشود ،تا هدایتکننده تصمیمات و سیاستهای

زمانمند کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت گردد .بنابراین ،در مواجه با چالشها و نیازهای
روبه رشد هر اجتماع ،سیاستگذاران این فرصت رادارند تا با استفاده از نتایج تحقیقات
علمی و فنآوری و نیز سایر موارد ازجمله اقتضائات اجتماعی ،اقتصادی ،ارزشهای فرهنگی

و بهطورکلی منافع اجتماعی و اقتصادی جامعه ،به سیاستگذاری درست و منطقی دست

یابند .بهطورکلی میتوان تعریف سیاست علمی را بر اساس آنچه در کتاب سیاستگذاری
علم در قرن بیست و یکم عنوانشده است چنین اطالق نمود« :سیاست علمی به قوانین،

ترتیبات ،روشها ،عملکردها و دستورالعملهایی اشاره دارد که توسط پژوهشها و تحقیقات
علمی هدایت میشوند .همچنین اشاره به پویایی ،ترکیب ،و فرایندهای تعاملی ( درون و
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آن باسیاست گذاری علمی بهویژه در حوزه علوم انسانی در داخل کشور فراهم سازد.

خارج از حکومت) است که نشان میدهد چگونه این قوانین ،ترتیبات ،روشها ،عملکردها و

دستورالعملها طراحی و اجرا میشوند .در این معنا ،سیاست علمی چیزی نیست جز سیاست
عمومی که حاکم بر رفتارهای علمی شامل پژوهش ،توسعه ،قواعد و سایر موضوعات مربوط

به جامعه علمی است» ( .)Neal, 2008: 7حوزه علم و فنآوری ،هم بر سیاست حکومتی
وجود دارد که به ترسیم ساختارها و اشکال سیاست علمی در هر کشور منتهی میشود .علم

میتواند در بسیاری از تصمیمات مربوط به حوزههای مهم جامعه ( برای مثال ،سالمت،
انرژی ،محیطزیست) تأثیر بگذارد و این تعامل آغاز تأثیرگذاری سیاست علمی است .هاروی

بروکس ،از پیشگامان سیاست علم و سیاست عمومی ،به تمایز میان سیاست برای علم و علم
برای سیاست اشاره دارد .منظور او از سیاست برای علم ،سیاستگذاری در این حوزه است

و اینکه چگونه میتوان در دانش سرمایهگذاری کرد و یا آن را ساختاربندی کرد .از سوی
دیگر ،علم برای سیاست ،به استفاده از دانش و علوم برای یاریرساندن یا بهبود در تصمیم

سازی اشاره دارد(. )Brooks, 1964: 76-77

سياستگذاري توسعه علم و فناوري باوجود سابقه كم داراي تجربه گسترده و الگوهاي

بنياد نظري بر ديدگاهي است كه توسط مركز پژوهشي كنگره آمريكا براي تدوين سياستهاي
علم و فناوري مورداستفاده قرارگرفته است.

بر اساس مدل مذكور که متأثر از دیدگاه بروکس در شناسایی تمایز میان دو حوزه

سیاست برای علم و علم برای سیاست است ،سياستگذاري علم و فناوري با چهار واقعيت

تفكيكناپذير همراه هست؛ كه لحاظ كردن آنها چارچوب نظري مناسبي براي فهم بهتر

سياستهاي اتخاذشده و سياستگذاري علم و فناوري فراهم ميكند .اين واقعيتها از
سوي ديگر دستاويز سياستگذاران براي دفاع از تصميمات اتخاذشده محسوب ميشوند

و از سوي ديگر بنيادي سازمان بخش براي مشاركت اجتماعات علمي در سياستگذاريها

ميباشند(. )Stin, 2009: 7

چهار واقعيت مطرح در مدل نظري مذكور عبارتاند از :علم براي سياست ،فناوري براي

سياست ،سياست براي علم و سياست براي فناوري (جدول .)3
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متعددي است .اين موضوع در حوزههاي مختلف دانش بشري مطرح است .در اين پژوهش،
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تأثیر میگذارد و هم از آن تأثیر میگیرد .بنابراین رابطه دوسویهای میان علم و سیاست

جدول  :3ارتباط بين علم و فناوري و سياستگذاري
ِ
سياست تأثیرگذار بر علم و فناوري

Policy Influencing Science and Technology

علم

سياست براي علم

علم و فناوري شكلدهنده سياست

Science and Technology Informing Policy

علم براي سياست

بـرای مثـال ،آیـا حکومـت مرکـزی بایـد از برای مثال ،پژوهشهای مرتبط با تغییرات آب و

فناوري

سياست براي فناوري

فناوري براي سياست

بـرای مثـال ،آیـا بایـد ترتیبـات و حمایـت از برای مثال ،بهکارگیری فنّاوریهای نوین
پژوهشهـای حـوزه نانوتکنولوژی فراهم شـود؟ اتومبیلسازی که سوخت فسیلی کمتری استفاده
میکنند چه تأثیری بر سیاست و نظام بودجهبندی

دارد؟
مأخذ( :مركز پژوهشي كنگره آمريكا در :استین)3 :2009 ،

علم برای سیاست و فناوری برای سیاست شامل زمانی میشود که دانشمندان ،مهندسان،
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پزشکان و متخصصان حوزه سالمت به ارائه تحلیل ،دانش و دادههایی میپردازند که به

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

اطالع سیاستگذاران میرسد تا تصمیمگیری عاقالنه در ایشان افزایش یابد .چنین هدایت
علمی و فنّاوری تقریب ًا در تمامی عرصههای سیاست عمومی میتواند در دسترس باشد.
مثال کالسیک آن ،تغییرات آب و هوایی است .در این حوزه سیاستگذاران به طرح مباحثی

ازایندست میپردازند؛ چه اقداماتی باید انجام شود تا تولید گازهای گلخانهای کاهش یابد؟
اگر سیاستگذاران تصمیم به اجرای تصمیمی گرفتند ،حکومت مرکزی چگونه میتواند

انتشار گازهای گلخانهای را کاهش دهد و یا منطبق با تغییرات آب و هوایی عمل کند؟ در

این موارد ،سیاستگذاران نحوهی مدیریت خطر را هدایت میکنند .آنها میتوانند تصمیمات
خود را بر اساس آنچه دانشمندان ،مهندسان و کارشناسان سالمت میگویند و نیز دادههایی که

در اختیارشان گذاشته میشود ،اتخاذ کنند.

در مقابل ،سیاست برای علم و سیاست برای فنآوری به سیاستگذارانی اشاره دارد

که به اتخاذ کنشها و تصمیمهایی میپردازند که بر جامعه علم و فنآوری تأثیر میگذارد،

همچنین شامل اقداماتی است که آنها را درگیر در پژوهشها یا فعالیتهای مرتبط با اقتصاد
و تجارت میکند( .برای مثال قانون ثبت اختراع) در موضوع تغییرات آب و هوایی ،برای مثال،
سیاستگذاران به اتخاذ تصمیمهای مرتبطی میپردازند ،مانند چه اندازه حکومت مرکزی
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تحقیقـات سـلولهای بنیادیـن حمایـت کنـد؟ هوایی و تأثیر آن بر اتخاذ سیاستهای مختلف

میبایست در تحقیقات مربوط به آبوهوا سرمایهگذاری کند ،چه برنامهها و سازمانهایی

جهت فراهم نمودن پیشزمینههای این تحقیقات سازماندهی شوند ،و مکانیسمهای احتمالی

برای کاهش گازهای گلخانهای چیست(.)Stin, 2009: 3

اگرچه مدل مذکور در کنگره امریکا یک مدل پیشنهادی در رابطهی سیاست با علم و

علمی ازجمله علوم انسانی تعمیم پیدا کند .برای مثال ،میتوان از موضوعاتی نام برد که

در حوزه علوم انسانی و سیاستگذاری علمی موردتوجه است .ازجمله این موارد ،توسعه
اجتماعی و سیاسی ،عملکرد اقتصادی ،سالمت (اجتماعی و روانی) ،محیطزیست ،آموزش و

یادگیری ،مباحث قومی و جنسیتی ،کیفیت زندگی و  ...میباشند .هر یک از این موضوعات

در ارتباط با مدل تصمیمگیری سیاستگذاران میتواند شیوهای از مبادالت میان علم (علوم
انسانی) و سیاستگذاری را پیش رو گذارد .مث ً
ال اتخاذ تصمیم سیاستگذاران بر «کیفیت

زندگی» ،پرسشهای ذیل را به دنبال خواهد داشت؛ چه اندازه حکومت مرکزی میبایست در

تحقیقات اثرات جوامع شهری/روستایی ،تحرک جمعیتی ،امینت عمومی و میراث فرهنگی
سرمایهگذاری کند و مشوق پژوهشهایی در این زمینه باشد؟ سازمانها و سازوکارهایی که

دیگر دادههای پژوهشی دانشمندان ،اساتید و محققان حوزه علوم اجتماعی و انسانی درباره

«کیفیت زندگی» چه اندازه میتواند در اتخاذ تصمیمهای عقالنی و درست سیاستگذاران در
حوزه علم هدایتکننده باشد( .علم و فنآوری برای سیاست) مثال دیگر میتوان از منازعات

و مباحث قومی و جنسیتی و رابطه میان سیاستگذاری و پژوهش در این زمینه نام برد .چه
اندازه حکومت مرکزی میبایست در تحقیقات ،پژوهشها و طرحهای مرتبط با عدالت
جنسیتی و قومی سرمایهگذاری کند؟ سازمانها و سازوکارهای مرتبط با بودجه گذاری ،اتخاذ
سیاستهای مرتبط با این مسئله چیست؟ (سیاست برای علم و علوم انسانی) دخالت یا عدم

دخالت حکومتها در این زمینه چه پیامدهایی برای سرمایه اجتماعی ،امنیت عمومی اجتماع

و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی و سیاسی اقوام وزنان خواهد داشت؟ دادهها ،دانش و

تحلیلهای محققان و پژوهشگران حوزه زنان و اقلیتهای قومی چگونه میتواند در اتخاذ
تصمیم عقالنی و درست در این زمینه راه گشا باشد؟ (علم و علوم انسانی برای سیاست) در
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در این حوزه باید موردتوجه قرار گیرند کدماند؟ (سیاست برای علم و فنآوری) از سوی
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فنآوری است ،اما این مدل از رابطه میان سیاستگذاری و علم میتواند به سایر حوزههای

مدل مذکور ،به فرايند سياستگذاري و تعامالت سياستگذاري با حوزه علم و پيامدهاي آن

براي هر يك از دو حوزه و درنهایت اجتماع (در سطح كشوري و جهاني) توجه شده است
و ميتواند مبنايي را پس از نقد و انطباق براي بررسي سياستگذاري علمی در هر دو حوزه

علوم طبیعی و علوم انسانی ايران فراهم كند.

سیاست علمی در مالزی ،عمدت ًا توسط وزارت علوم ،فنآوری و نوآوری ( )MOSTIتنظیم

میشود .این وزارت خانه مسئولیت همهی حوزههای علمی ازجمله علم ،فنآوری ،نوآوری،
علوم فضایی ،شیمی ،هستهای ،هواشناسی ،استانداردها ،انرژی اتمی ،سنجش از راه دور،
طراحی ،پارک فناوری ،بیوتکنولوژی ،هوانوردی ،امنیت سایبری ،فناوری نانو ،سرمایهگذاری

با ریسک باال ،ایدز و پژوهش را بر عهده دارد .این وزارتخانه که از  1973تشکیل شد پس از
فصلنامه علمی -پژوهشی
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چند تحول بنیادین در  2004به شکل حاضر مشغول به فعالیت است .برخی وزارتخانههای

مرتبط مانند وزارت آموزش ،وزارت اطالعات ،و وزارت تجارت بینالمللی و صنعت که با
اثرگذاری کمتر در کنار وزاتخانه علم ،فنآوری و نوآوری در تدوین سیاست علمی نقش

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

دارند اما مسئولیت و بار اصلی سیاستگذاری علمی با سازمان اخیر است .برخی از نهادها و
مؤسسات نیز به وزاتخانه مسئول در سیاستگذاری علمی مشاوره و کمک میدهند .برای مثال

شورای ملی تحقیق علمی و توسعه ( ،)MPKSNسازمان تحقیقات صنعتی و استانداردهای
مالزی ( ،)SIRIMو مرکز اطالعات فنآوری و علمی مالزی ( .)MASTICهمهی این
سازمانها حول محور دو موضوع به تدوین سیاست علمی مالزی در طول برنامههای توسعه

این کشور میپردازند )1( :افزایش بودجه و کمکهای مالی تحقیق و توسعه ()R&D) (2

توسعه تکنولوژیکی.

1

از مباحث مهم در حوزه آموزش عالی ،بحث استقالل دانشگاهی و بینالمللی شدن

آموزش عالی هست که مالزی در این خصوص تجربه موفقی در میان کشورهای اسالمی
است« .آموزش عالی در این کشور ،سکویی استوار است که از طریق آن ملت مالزی توانسته

است یکی از سریعترین اقتصادهای رشد یابنده شرق آسیا را پایهریزی نماید ».در سالهای
1. Malaysian Science and Technology Information Indicators, 1998
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سیاستگذاری علمی در مالزی

اخیر بهمنظور ارتقای سطح کیفی و بهبود جایگاه بینالمللی ،اختیارات بیشتری به دانشگاهها
در مالزی تفویض شده است .ازنظر سطح استقالل دانشگاهی و عمق آن دانشگاههای مالزی

را میتوان به سه نوع تقسیم کرد:

 -1دانشگاهها ،کالجها و پلی فنهای دولتی ،وابسته به دولتاند اما ازنظر علمی تا حدودی
 -2دانشگاهها و کالجهای خصوصی ،ازنظر اداری و مالی و علمی استقالل کامل دارند.

اما نظارتهایی از طریق اداره کل مربوطه در وزارت علوم بهویژه ازنظر تضمین کیفیت و
استانداردهای آموزشی صورت میپذیرد.

 -3شعبه دانشگاههای خارجی ،این شعبات زیر نظر دانشگاه اصلی و مادر کار میکنند

و از استقالل علمی خوبی برخوردارند.ازآنجاکه هزینه این دانشگاهها از طریق درآمدهای

حاصل از جذب دانشجویان تأمین میشود ،استقالل عمل خوبی ازنظر اداری و مالی دارند.
(ذاکر صالحی :1395 ،ص )18

از دیگر تجربیات مالزی که میتواند در سیاستگذاری علم در ایران مؤثر باشد این

است که در حال حاضر دولت مالزی هیچ برنامهای برای تأسیس دانشگاه جدید ندارد و

و برنامههای دانشگاهها ،از انعطاف الزم برخوردار میباشند و متناسب با نیازهای جامعه و
تحوالت و پیشرفتهای محیط جهانی تغییرمی یابند.

بهطورکلی ،تجربه موفق و متمادی و اعتمادبهنفس مدیریت اقتصادی مالزی ،دولت این

کشور را بر آن داشت که با طرح و اجرای یک برنامه  30ساله توسعه اقتصادی ،مالزی را به

یک کشور صنعتی تبدیل کند .چشمانداز توسعه در مالزی تحت عنوان دورنمای  2020معرفی

و در سال  1991توسط نخستوزیر وقت مالزی ماهاتیر محمد اعالم شد .این موضوع را

وی اولین بار در جلسهای که همه رهبران سیاسی ،اقتصادی و اجرایی کشور حضور داشتند،
مطرح کرد .همانطور که احمدرضا روشن در مقالهای «سیمای مالی پژوهش در مالزی»

نشان میدهد ،میتوان گفت مدیریت منابع مالی پژوهش در مالزی بهصورت از باال به پایین

و در چارچوب برنامههای بلندمدت ( چشمانداز  ،)2020میانمدت (پنجساله) و کوتاهمدت
(یکساله) تدوین میشود که دارای محورهای زیر است:
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توسعه کیفی دغدغه سیاستگذاران آموزش عالی این کشور است .از سوی دیگر دروس
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استقالل عمل دارند.

 -1مدیریت پژوهش بر اساس اقتصاد مبتنی بر دانش؛ میتوان گفت مدیریت پژوهش در

مالزی حول محور اقتصاد مبتنی بر دانش است .در مالزی ،مدیریت پژوهش با لحاظ کردن

اقتصاد مبتنی بر دانش در فعالیتهای تحقیق و توسعه به اجرا درمیآید ،چراکه در جهان

معاصر ،بهکارگیری دانایی برای توسعه ،یکی از چالشهای اساسی کشورهای تازه صنعتی
گسترش پایههای اقتصاد مبتنی بر دانش میداند .دانایی و مؤلفههای آن بهمنظور افزایش
رقابتپذیری در سطح جهان ،تولید محصوالت و خدمات جدید ،امکان تداوم رشد پایدار در

عرصه بینالمللی ،فـراهم آوردن منابـع جدید برای رشـد و همچنین افزایش بهرهوری کل،
موردتوجه قرار میگیرد.

 -2دانشگاه بهعنوان یک فعال مهم؛ در مورد تحقیقات ،دانشگاهها و مراکز پژوهشی و

بهویژه دانشگاههای دولتی باید نقش عمده و هدایتگر سایر ذینفعان را به عهده داشته باشند
فصلنامه علمی -پژوهشی
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و بخشی از تأمین مالی ،صرف تقویت و قوی شدن اینگونه مؤسسات شود .دراینبین،

آموزشهای اساسی و نیز تأمین مالی ملزومات موردنیاز ،ضروری باشد.

 -3استقالل و پاسخگویی؛ فرهنگ پژوهش بهطور طبیعی نمیتواند نظام مدیریتی و

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

سازمان از باال به پایین را تحمل کند بلکه باید از طریق طراحی یک نظام انگیزشی مناسب،

به رشد و تقویت فرهنگ پژوهش کمک کرد .مؤسسات پژوهشی و مدیران آنها باید مجاز
باشند تا برنامه کار و عملیات پژوهشی را خودشان بهصورت مستقل و بر اساس کار ویژه خود
تعیین کنند .البته این به آن معنی نیست که اینگونه مؤسسات از قوانین و مقررات و کنترل و

نظارت به دور باشند .بر این اساس ،تأمین مالی یکجا بر تأمین مالی تکهتکه ارجحیت دارد.

بهاینترتیب ،مؤسسات تحقیقاتی یا مجریان پروژهها مورد اعتماد واقع میشوند و درعینحال

مسئولیتپذیر.

 -4توجه بیشتر به بخشهای به لحاظ تاریخی «کمتر تأمین مالی شده»؛ بدان معنی است

که منابع مالی کافی ،بهمنظور تقویت یک برنامه تحقیقاتی مناسب که تقویتکننده بلندمدت

پایههای علمی کشور است ،در اختیار مؤسسات مستقل گذارده شود .این اشتباه بزرگی است

که منابع مالی کمی در اختیار تحقیقات بنیادی علمی قرار گیرد .بهعالوه ،اشتباه بزرگتر این
است که از چنین تحقیقاتی انتظار نتایج سریع و زودبازده یا راهحلهای عملی و کاربردی
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شده همچون مالزی ،است .ازاینرو ،مدیریت منابع مالی پژوهش ،اولویت را به حمایت از

کوتاهمدت داشته باشیم .کارهای پژوهشی تئوریکی و حتی مفهومی بسیار بیشتری باید انجام
گیرد و نتایج آن منتشر شود تا نیروی محرک اولیه و مناسب برای تحقیقات بعدی به وجود

آید .از سویی دیگر ،تأمین مالی کافی باید فراهم گردد تا کارهای پژوهشی زیربنایی در معیار
جهانی ایجاد شود.

شود مگر اینکه با دورههای تحصیالت تکمیلی در دانشگاهها ارتباط برقرار کند .بنابراین
تأمین مالی آن دسته از مؤسسات پژوهشی و دانشگاهی اولویت دارد که آنها دارای دورههای

آموزشی تحصیالت تکمیلی بهویژه در مقطع دکترا هستند .بهعالوه ،اعتبار پژوهشی 1اینگونه
تحقیقات باید بهطور کامل ،هزینه و پاداش یک دانشجوی تحصیالت تکمیلی که  4تا  5سال

از عمر خود را وقف تحقیق در مورد موضوع خاصی میکند ،پوشش دهد .سایر موارد بهقرار

زیر است:

 -6تأمین مالی رقابتی در بین حوزههای مختلف تحقیقاتی؛

 -7تعبیه نظام ارزیابی علمی تحقیقات بهمنظور اطمینان از کیفیت آنها (ستون فقرات یا

پایه اصلی این ارزیابی ،داوری تخصصی یا قضاوت همتایان است)؛

سهم بودجه تحقیق و توسعه در مالزی در یک منحنی رو به شد از سال  1996که معادل

 %0.2از تولید ناخالص ملی بود به رقم  %1.3در سال  2014رسید .اگرچه هزینههای ناخالص

مالزی در تحقیق و توسعه بهطور پیوسته افزایش یافت و در طول  18سال  6برابر شد اما در
مقایسه با هزینه تولید ناخالص آسیا و جهان رقم کوچکی را نشان میداد .درحالیکه در سال

 2007تولید ناخالص داخلی تحقیق و توسعه آسیا  1.6درصد بود ،در مالزی زیر یک درصد و

در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مساوی با  2.3درصد است(.احمد)309 :2013 ،

بیشترین منابع مالی تحقیق و توسعه در مالزی توسط بخش خصوصی این کشور تأمین
 .1پژوهانه
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 -8تعبیه نظام نظارت و ارزیابی منابع مالی مصرفشده برای تحقیقات( .روشن)1392 ،
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 -5پیوند بین پژوهش -آموزش -سیاستگذاری؛ هیچ برنامه تحقیقاتی نمیتواند موفق

میشود ،بهطوریکه در سال  84/7 ،2007درصد از کل مخارج  R&Dتوسط بخش خصوصی
تدارک دیدهشده است .پسازآن ،آموزش عالی (اعم از دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش
عالی)  9/7درصد از هزینههای تحقیق و توسعه را تأمین کردهاند .دولت ،در رده سوم تأمین

مالی تحقیق و توسعه مالزی قرار دارد ،بهطوریکه  5درصد از بودجه تحقیق و توسعه توسط

منابع مالی بینالمللی و خارجی است .از دهه  1980ميالدي که خصوصیسازی بهعنوان
موتور اوليه محرك رشد اقتصادي معرفی شد توانست با رشد اقتصادی وزنهی سنگینی در

توسعه اقتصادی و بهتبع آن ،گسترش حمایتهای مالی از بخشهای تحقیق و توسعه باشد.
جدول شماره  - 4سهم منابع مختلف در تأمین مالی پژوهش

فصلنامه علمی -پژوهشی
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منبع :روشن.1392 ،

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

بهطورکلی میتوان منابع تأمین مالی تحقیق و توسعه را به  6بخش تقسیمبندی کرد:
 -1منابع مالی تأمینشده توسط بخش خصوصی (انتفاعی)
 -2منابع مالی تأمینشده توسط بخش دولتی

 -3منابع مالی تأمینشده توسط بخش آموزش عالی (دانشگاهها و مؤسسات آموزش

عالی)

 -4منابع مالی تأمینشده توسط بخش خارجی (منابع بینالمللی که توسط دولتها یا

سازمانهای بینالمللی تأمین میشود)

 -5منابع مالی تأمین شده توسط بخش خصوصی غیرانتفاعی (مانند  NGOها و

انجمنهای علمی)

 -6سایر منابع طبقهبندی نشده (مانند موقوفات).

در حوزه علوم اجتماعی و انسانی ،مالزی به دلیل اولویت سیاستهای صنعتی شدن

توجه کمتری به این بخش دارد .همانطور که سابارینا احمد در مقاله مشترک خود ()2013
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بخش دولتی تأمینشده است .سایر منابع طبقهبندی نشده با  0/4درصد و  0/2درصد نیز سهم

نشان داده است ،بودجه مناسب برای تحقیق و نیز میزان متوسط مقاالت منتشرشده در حوزه
علوم انسانی مالزی خروجی بسیار کمی را نشان میدهد .درحالیکه بودجه در نظر گرفتهشده

به بخش تحقیق و توسعه بهصورت کلی بیان میشود و فاقد خوشهبندی مناسب بر اساس
رشتههای مختلف علوم است اما این آمار بین سالهای  2013-2011توسط وزارت آموزش

قسمت زیادی از سرمایهگذاری برای تحقیق در علوم اجتماعی و انسانی مالزی توسط وزارت

آموزش عالی و بهصورت اعتبار پژوهشی (پژوهانه) و سهم کمتری نیز توسط وزارت علوم،
فناوری و نوآوری ( )MOSTIذیل بودجه علم پرداخت میشود .وزارت آموزش عالی برای

اولین بار در سال  2006به اعطای پژوهانه پرداخت که خالصهای از آن بهصورت خوشهبندی
در جدول زیر نشان داده شد.

فصلنامه علمی -پژوهشی
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برابر است با  32.5میلیون رینگت (معادل  7.5میلیون دالر) از کل بودجه  178.5میلیون

رینگت (معادل  41.2میلیون دالر) تحقیق و توسعه است .ازنظر درصد بودجه علوم اجتماعی
و انسانی تقریب ًا معادل  %18از کل بودجه تحقیق و توسعه است درحالیکه میزان مقاالت
منتشرشده در طول این سه سال  %3.5بوده است و لذا خروجی علوم انسانی و اجتماعی

برابر با بودجه تخصیصیافته نیست .از سوی دیگر ،میزان موفقیت طرحهای علوم اجتماعی
و انسانی  %27.5است که بیشتر از متوسط موفقیت در سایر رشتههاست که  %24.5است.

مطالعه تطبیقی سیاستهای علمی کشورهای ترکیه و ...

مقدار بودجه تخصیصیافته به علوم اجتماعی و انسانی در طول سالهای 2013-2011
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عالی بهبود یافت و بهصورت موضوعی منتشر شد( .در جدول پایین نشان داده میشود)

بنابراین طرحهای علوم اجتماعی و انسانی با توجه به ضریب موفقیتشان میتوانند در رقابت
با سایر حوزهها ازجمله علوم کاربردی و غیره در تخصیص بودجه باشند( .احمد:2013 ،
)713-14

درصد پایین تولیدات علمی علوم اجتماعی و انسانی در طول یک دوره هشتساله

آمده است بسیار پایینتر است .بر اساس آمار یونسکو ،سهم تولیدات علمی منتشرشده مالزی

در سالهای  2014-2008برابر است با  35364که ،در حوزه روانشناسی و علوم اجتماعی
به ترتیب  89و  206مقاله است که مجموع ًا معادل  %0.82از کل تولیدات علمی است .در
مالزی حوزههای زیر به ترتیب بیشترین سهم تولیدات علمی را به خود اختصاص دادهاند:
مهندسی ( ،)%27شیمی ( ،)%19.5علوم زیستی ( )%14و علوم پزشکی (( .)%12گزارش

یونسکو )686 :2015 ،بدین ترتیب برنامه توسعه اقتصادی و رشد فنآوری در مالزی ،همچون
فصلنامه علمی -پژوهشی
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سایر کشورهای درحالتوسعه ،تنظیم برنامههای ملی و سیاست علمی را بر محور صنعت،

فنآوری و علوم طبیعی نهاده است و لذا تخصیص بودجه و کمکهای مالی این بخش نیز،

میزان بسیار محدودی از کل بودجه تخصیصیافته به بخش تحقیق و توسعه را شامل میشود.

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

ترکیه

ترکیه امروزی ترکیبی از یک دولت بسیار متمرکز با یک اقتصاد مختلط با شرکتها و
بخشهای خصوصی است .از اوایل دهه  ،1980اقتصاد ترکیه دستخوش تحول ساختاری
شد تا از یک سیستم با کنترل حکومتی بهسوی اتکای بیشتر به نیروهای بازار سوق پیدا کند.

اقدامات اخیر در مورد خصوصیسازی برخی از شرکتهای دولتی اولین گام در حکومت

غیرمتمرکز است .از سوی دیگر ،دولت ترکیه تالش میکند تا با فشردهسازی سازمانهای
دولتی ،میزان بهرهوری را افزایش دهد.

با در نظر گرفتن تمرکزگرایی دولت ترکیه باید این نکته را در نظر داشت که آیا سازمانهای

تحقیق و توسعه ( )R&Dتحت هدایت دولت عمل میکنند یا در همکاری با آن .در بسیاری

از موارد ،سیاست علمی و پژوهشی نهادهای بخش عمومی با پیادهسازی برنامهریزیها و

سیاست علم در مراکز تحقیقاتی با یکدیگر ترکیب میشوند .همهی این نهادها و سازمانها در
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( )2014-2008ازآنچه در گزارش وزارت عالی علوم مالزی در طول سه سال 2013-2011

تدوین سیاستهای علمی ترکیه تالش میکنند مطابق با معیارهای سازمان همکاری و توسعه

اقتصادی ( که مهمترین فاکتور آن ،در نظر گرفتن و رشد بودجه تحقیق و توسعه ()R & D

بر اساس تولید ناخالص داخلی ( )GDPاست) و در چارچوب سیاستگذاری علمی اتحادیه
اروپا که ترکیه خواهان عضویت در آن است عمل کنند .این سازمانها و نهادهای مرتبط

فراگیر شامل نهادها ،سازمانها و دفاتر مختلف است که بر مبنای حقوقی متصل به دفتر

نخستوزیر میباشند که در حوزه مالکیت معنوی نیز فعالیت میکنند و به ثبت عالئم تجاری،
اختراعات و طرحهای صنعتی میپردازند .ترکیه روند رو به رشدی در ثبت اختراعات و عالئم
تجاری داشته است بهویژه ثبت اختراع برنامههای کاربردی از سال  2008تا  2012رشد %7.1

داشته است( . )Naim, 2003از مهمترین نهادها و مراکز گروه نخست میتوان شورای عالی
علوم و فناوری( ،1)SCSTشورای پژوهشی علم و فنآوری ترکیه ( ،2)TUBITAKشورای
آموزش عالی ،دبیرخانه صنایع دفاعی ،بنیاد توسعه فناوری ترکیه ،سازمان انرژی اتمی ترکیه ،و
موسسه استاندارد ترکیه را نام برد .گروه دوم و سوم مراکز مرتبط با تدوین سیاستهای علمی

ترکیه شامل وزارتخانههای مرتبط چون وزارت علوم ،صنعت و فنّاوری ،وزارت آموزش ملی،
در حوزه فرهنگ و علوم انسانی ،برخی نهادهای عمومی که در قانون اساسی مطابق با

مأموریتهای فرهنگی مورد نیاز دولت به اجرای وظیفه میپردازند میتوانند در سیاست
علمی علوم اجتماعی و انسانی تأثیرگذار باشند .این مؤسسات عمدت ًا به ترویج و توسعه ایده
کمالیسم میپردازند که پس از اصالحات کمال آتاتورک و تولد دولت ملت ترکیه در سال
 1923شدت گرفت .شورای عالی آتاتورک برای فرهنگ 3که به حوزه زبان و تاریخ میپردازد.

به لحاظ پژوهشی کاربر روی تاریخ ،توسط انجمن تاریخ ترکیه 4و مطالعات زبان از طریق
انجمن زبان ترکیه 5دنبال میشود.

)1. Supreme Council for Science and Technology (SCST
2. Scientific and Technological Research Council of Turkey (Turkish: Türkiye Bilimsel ve
)Teknolojik Araştırma Kurumu, TÜBİTAK
3. Atatürk Higher Council for Culture
)4. TTK (Türk Tarih Kurumu
)5. TDK (Türk Dil Kurumu

73
مطالعه تطبیقی سیاستهای علمی کشورهای ترکیه و ...

وزارت دفاع ،وزارت انرژی و منابع طبیعی و نیز دانشگاههاست.
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باسیاست علمی را میتوان به سه گروه تقسیم کرد :گروه اول شامل هیئتها یا انجمنهای

از گروه اول ،دو مورد نخست ( شورای عالی علوم و فناوری ،و شورای پژوهشی علم

و فنآوری ترکیه) از مهمترین و اثرگذارترین نهادهای مربوط به سیاستگذاری علم در این
کشور هستند که در زیر توضیح داده میشوند.

شورای عالی علوم و فناوری ( )SCSTکه با ریاست نخستوزیر است در سال 1983

و فنآوری ترکیه در راستای اهداف این کشور برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و نیز امنیت
ملی تبدیل شد .وظایف این شورا عبارتاند از:

 -کمک به دولت در تدوین سیاستهای طوالنیمدت علم و فنّاوری ()S & T

 -شناسایی اهداف تحقیق و توسعه ( )R&Dمرتبط با علم و فنّاوری ()S & T

 -تعیین حوزههای اولویتبندی شده در تحقیق و توسعه ( )R&Dو آمادهسازی طرحها

و برنامههای مرتبط.
فصلنامه علمی -پژوهشی
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 -با توجه به این طرحها و برنامه ،تعیین وظایف سازمانهای عمومی و همچنین همکاری

با شرکتهای تجاری

 -آمادهسازی قوانین باهدف توسعه و افزایش اثربخشی سیستم علم و فنّاوری.

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

 -شناسایی وسایل توسعه و بهرهبرداری مؤثر از منابع انسانی تحقیق و توسعه ( )R&Dو

اطمینان از اجرای آنها.

 -تنظیم فرایند ایجاد مراکز تحقیق و توسعه( )R&Dنهادهای خصوصی و ارزیابی

فعالیتهای آنها.

 -تعیین زمینههای پژوهشی و اینکه چه نسبتی از سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه()R&D

باید وجود داشته باشد.

 -ارائه هماهنگی میان بخشها و مؤسسات در مراحل برنامهنویسی و پیادهسازی.

1

بر اساس گزارش «سیاستهای علم و فنآوری ترکیه» در سال  ،1999یکی از مهمترین

اهداف این برنامه ،تجدیدنظر در قوانین و مقررات موجود با استفاده از «برنامه کمک به

شرکتهای صنعتی توسط دولت» است تا با استفاده از مشارکت همهی بخشهای خدماتی،
کشاورزی ،صنعتی و تجاری بتوانند به تشویق شرکتهای دولتی و خصوصی در جهت
1. www.tubitak.gov.tr May 2017
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تشکیل شد و از سال  2000با بازنگری در وظایف خود به مهمترین مرکز سیاستگذاری علم

سرمایهگذاری بیشتر در فعالیتهای تحقیق و توسعه ( )R & Dو تسهیل روشهای اداری
مربوطه یاری رساند( 1.در حقیقت ،سیاستهای کلی علم و فنآوری با مسئولیت دانشگاهها

و مؤسسات پژوهشی توسط توبی تاک ( )TUBITAKبرنامهریزی میشود که ازجمله شامل
تدوین برنامه جهت افزایش قابلتوجه رقم تحقیق و توسعه ( )R & Dدر سالهای اخیر

توسعه سیاستهای «علم ،فنّاوری و نوآوری» به حمایت و هدایت از پژوهشها و اجرای
نقش در افزایش فرهنگ علم و فنّاوری در این کشور مشغول به فعالیت است .این سازمان

در  1963بهعنوان یکنهاد مستقل عمومی شروع به کارکرد و امروزه به گسترش سیاستهای
علم و فنآوری و مدیریت مراکز تحقیق و توسعه که در راستای اولویتهای ملی به مطالعات

پژوهشی مشغول است ،میپردازد .توبی تاک ،همچنین بهعنوان یک سازمان مشاوره دهنده

به دولت ترکیه و بهعنوان دبیرخانه شورای عالی علم و فنآوری عمل میکند که قلب
سیاستگذاری علمی در این کشور است .تو بی تاک ،از طریق نظارت و ارزیابی سیاستهای

ملی و جهانی «علم ،فنّاوری و نوآوری» و با انجام یا راهاندازی پژوهشهای مربوطه ،طرحهای

تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به سیاستهای علمی را ارائه میدهد.

2

ملی ساختار نهادی علم ،فنّاوری و نوآوری ترکیه به شرح زیر است:

 -فرمانی در  2011جهت تشکیل وزارتخانه جدید علم ،فناوری و صنعت بهجای وزارت

صنایع و بازرگانی سابق که در حال حاضر بر فعالیتهای شورای علم و فنآوری ترکیه (توبی

تاک) نظارت میکند.

 -سازمان اسبق برنامهریزی دولت در سال  2011به وزارت توسعه تبدیل شد که مسئول

آمادهسازی بودجه بخش سرمایهگذاری پژوهش و فنآوری (که در سال  2013بالغبر 1.7

میلیارد دالر بود) در جهت هماهنگی با سازمانهای توسعه منطقهای.

 -تغییر رویکرد دولت نسبت به آکادمی علوم ترکیه ( 3)TUBAو افزایش سهم اعضای آن

در شورای عالی علوم در ارتباط با این نگرانی که استقالل علمی آینده این نهاد چه خواهد شد.
1. www.oecd.org/science/inno/2754
2. https://www.tubitak.gov.tr May 2017
)3. Turkish Academy of Sciences (TUBA
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بر اساس گزارش توبی تاک در  ،2013مهمترین پیشرفتهای کلیدی در رابطه با سیستم
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است .شورای پژوهشی علم و فنآوری ترکیه یا توبی تاک ،یک سازمان ملی است که باهدف

 -تشکیل  5جلسه شورای عالی علم و فنآوری به ریاست نخستوزیر در سال 2010

بهمنظور پیشرفت و هماهنگی مسائل که با تمرکز بر بخشهای خاصی مانند انرژی (در )2013
و سالمت ( )2014بود.

 -فعالیتهای کنونی که توسط استراتژی ملی علم ،فنّاوری و نوآوری ()2016-2011

با بیشترین رقم تحقیق و توسعه ( )R&Dو ظرفیت نوآوری که عبارتاند از خودرو ،ساخت
ماشینآالت ،و فناوری اطالعات و ارتباطات؛  .2حوزههایی که مستلزم شتاب است شامل
دفاع ،فضا ،سالمت ،انرژی ،آب و غذا (. )UNESCO Science Report, 2015: 334

بهاینترتیب ،برنامهریزیهای تو بی تاک به همراه سایر نهادهای مرتبط باسیاست علمی

ترکیه توانست از سال  2001تا  2013رشد مالیم و ثابتی را در بودجه تحقیق و توسعه به

نسبت تولید ناخالص داخلی ارائه دهد .درحالیکه در سال  ،2001بودجه تحقیق و توسعه

فصلنامه علمی -پژوهشی
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( %0.54 ،)R&Dاز تولید ناخالص ملی بود این رقم در  2013به حدود یک درصد ()0.95
برسد( .آمار یونسکو )318 ،2015 ،بر اساس آخرین آمار ،رشد بودجه تحقیق و توسعه در

سال  2014معادل  %1.01از تولید ناخالص داخلی ترکیه است 1.از مجموع کل هزینههای

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

تحقیق و توسعه ،بخشهای زیر توانستند به این میزان مشارکت داشته باشند؛ شرکتهای

تجاری  ،%47.5دولت  ،%10.4و آموزش عالی UNESCO Science Report,( %42.1

 . )2015: 320ترکیه تالش میکند بر اساس چشمانداز چندساله ،متناسب با رشد اقتصادی
و میزان تولید ناخالص داخلی ،رقم تحقیق و توسعه را در سال  2018به  %1.8و در سال
 2023به  %3برساند.

2

1. http://www.turkstat.gov.tr/18661
2. UNESCO,2015,333
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دنبال میشود بر اساس دو اولویتهای زیر است .1 :رویکردهای مبتنی بر توجه به سه حوزه

سال

درصد کل هزینه خالص

کل هزینه خالص

 R&Dبه میلیون لیر

لیر

1998

0.37

1916

517

32

1999

0.47

2411

516

39

2000

0.48

2791

583

44

2001

0.54

2345

436

46

2002

0.53

2349

447

46

2003

0.48

2695

558

43

2004

0.52

3337

644

53

2005

0.59

4738

802

67

2006

0.6

5216

863

77

2007

0.72

6399

886

97

6893
0.73
2008
منبع Turkstat. Org )2010( :در :نورشاهی)126 ،1391 ،

950

98

 R&Dاز GDP

کل  GDPبه میلیون

کل (R&D)PPP

سرانه هزینه به دالر

تخصصی مهندسی و مطالعات اقتصادی که به لحاظ اداری به وزارت آموزشوپرورش متصل
بود اگرچه صالحیت اعطای درجه را نیز داشت ،و مدارس حرفهای شامل دانشکدههای

تربیتمعلم وابسته به وزارت آموزشوپرورش .این سیستم سهگانه به دلیل فقدان کارآمدی و

نیز برنامهریزی هماهنگ در همه سطوح آموزش عالی و نیز رشد سریع تقاضا برای تحصیل
در دانشگاهها با مشکالتی مواجه شد که به اصالحات دهه  80بهویژه قانون جدید آموزش
عالی در  1981منتهی شد .بر اساس این قانون ،شورای آموزش عالی ( 1)YÖKبهعنوان

باالترین مقام محسوب میشد که به لحاظ نهادی و اجرایی همهی سطوح آموزش عالی را
اداره میکرد .شورا متشکل از هیئتمدیره ملی کام ً
ال مستقل با اختیارات و مسئولیت کامل
برای اداره همه دانشگاههای ترکیه است .این شورا متشکل از  25عضو است که هفت عضو

به نمایندگی از دانشگاهها ،هفت عضو به نمایندگی از رئیسجمهور ،هفت عضو به نمایندگی
از دولت ،دو عضو به نمایندگی از وزارت آموزشوپرورش ملی و یک عضو به نمایندگی از
)1. Higher Education Council (YÖK - Yüksek Ögretim Kurulu
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دهه  1980سیستم آموزشی ترکیه شامل سه بخش بود :دانشگاههای مستقل ،آکادمیهای
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مدلها و انواع ترتیبات دانشگاهی ترکیه فرازوفرود بسیاری داشته است .تا پیش از
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کارکنان است.

متعاقب اصالحات فوق ،همه دانشکدهها ،تربیتمعلمها و دبیرستانهای حرفهای ذیل

سیستم دانشگاهی به دو شکل دانشگاهها و دانشکدههای جدید ادغام شدند .تعداد کل
دانشگاهها در ترکیه از  19عدد در سال  1981به  57عدد در سال  1994افزایش یافت که 53
تحقیقاتی 371 ،کالج و تعدادی مراکز تحقیقاتی تخصصی است( .امیج نعیم)2003 ،

در چارچوب قانون جدید  1981و قوانین سازمانی ،دانشگاهها از استقالل اداری

برخوردارند و در حقیقت کل سیستم دانشگاهها در برابر مدیر و اعضای برتر دانشکدهها که
بهصورت دورهای انتخاب میشوند پاسخگو میباشند تا بتوانند به ارائه گزارش کار دانشگاهی
خود بپردازند .هیئت بازرسی آموزش عالی از سوی شورای آموزش عالی به نظارت و کنترل

دانشگاهها و واحدهای وابسته آن ،کارکنان و فعالیتهای آنها میپردازد .یکی از موارد

فصلنامه علمی -پژوهشی
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موردانتقاد درباره این قانون ،نحوهی انتخاب روسای دانشگاهها و دانشکدههاست که نه توسط
اعضای هیئتعلمی بلکه توسط شورای آموزش عالی منصوب میشوند(.)Saglam, 1995: 41
قانون آموزش عالی ترکیه طی سالهای  19 ،1993-1982بار اصالح شد که مقدار زیادی

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

از آن به دلیل مباحثی چون آزادی علمی در آموزش و تحقیقات است .از دیگر دالیل مربوط

به این تغییرات ،چشمانداز و برنامههای آینده ترکیه تحت تأثیر پایبندی و تالش این کشور
برای پیوستن به اتحادیه اروپاست .ازجمله میتوان به پیوستن ترکیه به فرایند بولونیا 1و امضای

توافقنامهی مربوطه توسط این کشور اشاره کرد .این فرایند درواقع نوعی فرایند اصالحی بین
دولتی است که باهدف شکلگیری و استقرار حوزههای مشخص تحت عنوان حوزه آموزش
عالی اروپایی 2در افق  2010ترسیم میشد .بدین ترتیب در برنامههای آینده آموزش عالی
ترکیه دو محور اصلی موردنظر قرار گرفت :اصالح وضع موجود ،و انجام تعهدات بولونیا
در جهت پیوستن به اتحادیه اروپا .در چارچوب این دو محور ،و نیز  4اولویت فرصتها و

چالشهای آموزشی ،نیازهای بازار کار ،فرصتها و چالشهای جمعیتشناسی ،و سرانجام
اصالح و بازسازی آموزش عالی ،شورای آموزش عالی ترکیه اقدام به تهیه استراتژی آموزش

عالی به شرح زیر پرداخت:

1. The Bologna Process
2. European Higher Education Area
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مورد از آنها دانشگاههای دولتی میباشند .این دانشگاهها شامل  422دانشکده 110 ،موسسه

 -1افزایش دسترسی و مشارکت در آموزش عالی

 -2توسعه و استقرار استراتژی مدیریت مالی مناسب جهت تامین منابع کافی و تحقق

اهداف استراتژیک

 -3تنوع نظامهای آموزشی به روشی منعطف و باز به همراه استقالل و توانایی بیشتر به
 -4افزایش قابلیت اشتغال فارغالتحصیالن و کمک به توسعه اقتصادی و محلی
 -5بهبود و تضمین کیفیت مؤسسات آموزش عالی و دانشجویان

 -6افزایش تعداد دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی و پژوهشهای دانشگاهی( .

گزارش بانک جهانی 2007 ،در :نورشاهی)130-129 ،1391 ،

درزمینه پذیرش دانشجو ،بخشی از تجربیات این کشور میتواند در نظام آموزش عالی

ایران کارایی داشته باشد .ازجمله اینکه دانشگاهها در این کشور در برگزاری آزمون ورودی

از استقالل نسبی برخوردار هستند .در ترکیه هر دانشگاه با توجه به برنامهها و رشتههای

خود اقدام به برگزاری آزمون ورودی میکند .دانشگاههای ترکیه هرکدام قوانین و سازوکار

جداگانهای را برای پذیرش دانشجویان اتخاذ میکنند و به همین دلیل دانشجویان باید پس از
کنند.

پیشازاین آزمون ورودی دانشگاههای ترکیه موسوم به  YOSبهصورت سراسر گرفته میشد

اما از سال  2011تغییرات قوانین موجب شد که هر دانشگاه آزمون اختصاصی جداگانهای

برای پذیرش دانشجویان برگزار میکند .در اکثر این آزمونها دروس ریاضی و هوش از
اهمیت زیادی برخوردارند بیشترین ضریب را به خودشان اختصاص دادهاند .دانشگاههای

دولتی عالوه بر نمرات آزمون ورودی ضریبی برای نمرات دبیرستان نیز قائل میشوند و هزینه
تحصیل در اغلب آنها رایگان است .همچنین داشتن مدال در المپیادها و مسابقات کشوری

و بینالمللی نیز در بسیاری از دانشگاهها امتیاز ویژهای دارد .داشتن مدرک زبان انگلیسی برای
دانشجویان متقاضی تحصیل در دانشگاههای بینالمللی ترکیه الزامی است.

دانشگاههای خصوصی در ترکیه در مقایسه با دیگر کشورهای اسالمی نیز از کیفیت مناسبی

برخوردارند .نکته جالبتوجه در رابطه با این مراکز این است که اکثر آنها آزمون  YOSرا
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پایان دبیرستان و اخذ دیپلم درخواست تحصیلی خود را به دانشگاههای موردنظرشان ارسال
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مؤسسات در جهت سازگاری و پاسخگویی به شرایط متغیر

برگزار نکرده و تقریب ًا  80درصد آنها فقط به نمرات دبیرستان توجه میکنند .داشتن مدرک
زبان انگلیسی برای تحصیل در این دانشگاهها الزامی است.

در حوزه علوم اجتماعی و انسانی ،تولیدات ترکیه بهسان بسیاری از کشورهای درحالتوسعه

سطح بسیار پایینی دارد .به آمار یونسکو ،از مجموع کل  123634مقاله منتشرشده علمی در

به ترتیب  178و  678است که بهطور مجموع  %0.69از سهم کل مقاالت منتشرشده در
ترکیه را دارد .علوم پزشکی ( ،)%36مهندسی ( )%14و علوم زیستی ( )%11به ترتیب دارای

باالترین میزان سهم مقاالت تولیدی در این کشور است( .یونسکو )323 ،2015 ،در حوزه
چارچوبهای نهادی و مؤسسات تأثیرگذار در سیاست علوم انسانی و اجتماعی ،یافتههای

مشخص و متمایزی مشاهده نمیشود .بهجز آنکه شورای علم و فنآوری ترکیه (تو بی تاک)

بهعنوان یکنهاد مستقل ،عالوه بر حمایت از طرحها و پروژههای علم و فنآوری اخیرا ً
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بهصورت محدود از پژوهشهای حوزه علوم انسانی و اجتماعی نیز حمایت میکند .ازآنجاکه
رویکرد درازمدت ترکیه در سیاستگذاری علم و فنآوری در جهت پیوستن به آرزوی

عضویت در اتحادیه اروپا است لذا پیشبینی میشود که در بسیاری از سیاستهای علمی

سال هفتم  ،شماره چهارم ،زمستان1396

خود ،بهویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی رویکردهای پیشنهادی اتحادیه اروپا در دستور
کار قرار دهد .بنابراین دور از انتظار نیست که موضوعات پیشنهادی اتحادیه اروپا در حوزه
علوم اجتماعی و انسانی (دموکراسی ،عملکرد اقتصادی ،توسعه اروپا ،محیطزیست ،سالمت،

دانش و یادگیری ،جوامع چند قومیتی ،کیفیت زیستی) و نیز مدلهای بودجه گذاری و تأمین

مالی این اتحادیه ،بهعنوان سرلوحه تغییرات آینده سیاستگذاری علمی ترکیه مطرح باشد.
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سالهای  ،2014-2008سهم مقاالت علوم انسانی در دو حوزه روانشناسی و علوم اجتماعی

نتیجهگیری

امروزه سیاستگذاری در حوزه علم و دانش از مهمترین مباحث رشد و توسعه اقتصادی و
اجتماعی کشورهای جهان محسوب میشود .سخن گفتن از سیاست علم یا سیاستگذاری
علمی در مرحله نخست رابطه میان مقدار سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه و نسبت آن

نهادها و مؤسسات غیردولتی بهویژه در حوزه پژوهش و نیز مدلهای مدیریتی دانشگاهها
مطرح میشود .هر یک از این دو عامل ،اقسام متفاوتی از سیاستگذاری علمی را خلق میکند
که کشورهای مختلف با سازوکارهای آن سعی در پیشبرد اهداف مشخص علمی و پژوهشی
در راستای رشد و توسعه دنبال میکنند .در این میان ،سیاستگذاری در حوزه علوم انسانی

و اجتماعی در اکثر قریب بهاتفاق کشورهای جهان جزو حوزههایی است که در اولویتهای
فصلنامه علمی -پژوهشی

81
مطالعه تطبیقی سیاستهای علمی کشورهای ترکیه و ...

نهایی قرار میگیرد و حمایتهای مالی و تخصیص بودجه در این حوزه بسیار پایین است.
کشورهای مالزی و ترکیه در طی فرآیندی توانستند دخالت دولت را در امور آموزش عالی
به حداقل برسانند و از یک سیستم متمرکز علمی با محوریت دولت بهسوی سیستم مشارکتی
حرکت کنند .این دو کشور در میان کشورهای اسالمی تجربه موفقی از افزایش استقالل
دانشگاهی و حرکت در جهت بینالمللی شدن آموزش عالی دارد ،البته مالزی در این امر از
ترکیه پیشی گرفته است .در مالزی برنامهریزی کالن مالی حوزه علم در از باال به پایین و در
چارچوب برنامههای بلندمدت(چشمانداز  ،)2020میانمدت و کوتاهمدت تدوین میشود .در
ترکیه قلب سیاستگذاری علمی ،شورای پژوهشی علم و فنآوری یا توبی تاک است که یک
سازمان ملی جهت مشاوره به دولت در امور علمی است.
مالزی و ترکیه در بودجه پژوهشی ،سهم اندکی را به علوم انسانی اختصاص دادهاند.
مقدار بودجه تخصیصیافته به علوم انسانی از کل بودجه پژوهشی  %18است و بهتبع این
مسئله سهم تولیدات علوم انسانی نیز در این دو کشور اندک است .همین تولیدات اندک
علوم انسانی نیز بیشتر شامل رشتههای روانشناسی و علوم اجتماعی است .این کمتوجهی به
حوزه علوم انسانی و اجتماعی در سیاستگذاری علمی محصول چند فرایند است :برنامههای
رشد و توسعه اقتصادی که از دهه  50و  60میالدی آغاز گشت ،فرایند رشد را همراه با
صنعتی شدن و رشد کمی در اقتصاد کشورها تصور میکرد و از اهمیت تغییرات ساختاری
اجتماعی و فرهنگی غافل بود .متعاقب برنامههای توسعه در کشورهای صنعتی و نیز در
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حال رشد ،اهمیت و اولویت علوم طبیعی بر علوم انسانی و اجتماعی غالب شد .در حوزه
علوم انسانی نیز ،حوزههایی که میتوانست مانند علوم طبیعی کمی باشند (مانند اقتصاد و در
دهههای اخیر روانشناسی) موردتوجه قرار گرفتند و نقش و جایگاه علوم انسانی و اجتماعی
بهویژه شاخههای کیفی و توصیفی آن (فلسفه ،جامعهشناسی ،تاریخ ،ادبیات و غیره) نادیده
گرفته شد .از سوی دیگر ،بازخورد سرمایهگذاری در حوزههای علوم طبیعی با توجه به میزان
سودآوری آن قابل نشان دادن بود .هدف از سرمایهگذاری در حوزه تحقیق و توسعه که امروزه
بیشترین حمایتها از آن توسط بخش خصوصی یا اقتصاد بازار تأمین میشود ،بازگشت
سرمایه اولیه به همراه سودی بود که میتواند این سرمایهگذاری را رونق دهد .ظاهرا ً تصور
کسب سود از سرمایهگذاری در حوزه علوم انسانی و اجتماعی غیرقابلتصور بود .لذا در تمام
فرایندهای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه کشورها ،این حوزه کنار گذاشته شد .ماهیت
کیفی بودن علوم انسانی و اجتماعی ،بعالوه عدم توانایی آن در نشان دادن بازخوردهای کمی
سرمایهگذاری در این حوزه ،دو دلیل اصلی کمتوجهی به این علوم و نیز نادیده گرفته شدن
این علوم در سیاستگذاریهای علمی مالزی و ترکیه شد .البته ترکیه در فرآیند عضویت در
اتحادیه اروپا ،باید بودجه پژوهشی خود در حوزه علوم انسانی را افزایش دهد .تولیدات علمی
ترکیه در مقایسه با مالزی رقم باالتری را نشان میدهد و در هر دو کشور اغلب تولیدات علمی
در حوزه علوم طبیعی است.
در موضوع کارکردهای سازمانهای دولتی و یا غیردولتی در تعیین و تبیین سیاستگذاری
علمی ،نیز چند نکته حائز اهمیت است .نخست اینکه نقش نهادهای دولتی و سازمانهای
حکومتی در تبیین سیاستهای علمی تا چه اندازه است و جایگاه نهادها و مؤسسات
غیردولتی مستقل ( عمدت ًا آکادمیهای علوم ،یا انجمنهای پژوهشی علوم ) در شکلدهی
به خطمشیهای سیاست علمی چه اندازه است .بر اساس مطالعات انجامگرفته ،کشورهایی
که سیاستگذاری علمی در آنها محصول تصمیمات سازمانهای دولتی و وابسته به بودجه
دولت است ،عمدت ًا اولویتهای خود را بر اساس بیشترین توجه و اهمیت بر علوم طبیعی،
مهندسی و پزشکی مینهند و لذا از توجه به سایر حوزههایی که بازگشت سرمایه مالی در آن
پایین است اجتناب میکنند .این رویکرد ،متأثر از دیدگاه بخش خصوصی و صنعت در جلب
سرمایهگذاری تحقیق و توسعه است که دولتها را نیز ترغیب به اتخاذ چنین سیاستهایی در
حوزه علوم و فنآوری میکند .از سوی دیگر ،در کشورهایی که سازوکار تبیین سیاستهای

علمی جایگاه و نقش معینی را به انجمنهای علمی و مؤسسات پژوهشی مستقل در تعیین
اولویتهای پژوهشی و موضوعات تحقیقی میدهد ،تااندازهای میتوان رویکردهای بهتری را
نسبت به علوم انسانی و اجتماعی مشاهده نمود .ترکیه و مالزی نیز از این امر مستثنا نیستند؛
چون بخش مهمی از بودجه علمی این کشورها ،توسط شرکتهای خصوصی تأمین میشود.
بنابراین منافع شرکتهای خصوصی باید در اولویت قرار گیرد و اولویت این شرکتها نیز در

وزارت علوم ،فنآوری و نوآوری

(MOSTI) Ministry of Science, Technology and Innovation

شورای ملی تحقیق علمی و توسعه

National Council for Scientific Research and Development

)(MPKSN

مالزی

سازمان تحقیقات صنعتی و استانداردهای مالزی

Standards and Industrial Research Institute of

)Malaysia (SIRIM

مرکز اطالعات فنآوری و علمی مالزی
)(MASTIC

Malaysian Science and Technology Information Centre
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درجه اول مرتبط با علوم طبیعی و مهندسی است.
اگر به چارچوب نظری پژوهش بازگردیم ،میتوان گفت در این دو کشور تأثیرات علم
و سیاست متقابل بوده است .در گام اول نهادهای سیاستگذار در این دو کشور به اتخاذ
سیاستهای در جهت توسعه علمی مبادرت کردند .افزایش استقالل دانشگاهها ،تسهیل
ارتباطات علمی با دیگر مراکز علمی جهان ،اختصاص بخشی از تولید ناخالص ملی به امر
پژوهش و همکاری با کارشناسان حوزه سیاستگذاری علم ،توانست مسیر توسعه علمی در
این کشورها را فراهم نماید .از سوی دیگر حرکت در مسیر توسعه علمی در حوزههای دیگر
نیز تأثیرگذار بود و توسعه علمی توانست توسعه اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر خود
قرار دهد .دولت دیگر تنها تأمینکننده مالی پژوهشهای علمی نبود؛ شرکتهای خصوصی و
نهادهای غیرانتفاعی نیز در این مسیر نقش مهمی را بر عهده گرفتند.
بهطور خالصه ،شوراهای پژوهشی و نهادهای مؤثر در سیاست علمی و پژوهشی در این
دو کشور عبارتاند از :

شورای عالی علوم و فناوری

)Supreme Council for Science and Technology (SCST

شورای پژوهشی علم و فنآوری ترکیه Scientific and Technological Research Council of Turkey
)(TÜBİTAK

شورای آموزش عالی
ترکیه

آکادمی علوم ترکیه

)Higher Education Council (YÖK

)Turkish Academy of Sciences (TUBA

سازمان استاندارد ترکیه

)State Planning Organization (DPT

وزارت آموزشوپرورش ملی
وزارت صنعت و تجارت

بنیاد توسعه فناوری ترکیه

موسسه ثبت اختراع ترکیه
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)Ministry of National Education (MEB

)Ministry of Industry and Trade (MoIT
) Technology Development Foundation of Turkey (TTGV
)Turkish Patent Institute (TPI/ TPE
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بنابراین با توجه به دادههای این پژوهش و تجربیات کشورهای مالزی و ترکیه ،میتوان
راهکارها و پیشنهادهای ذیل را برای سیاستگذاری علمی بهویژه در حوزه علوم انسانی و
اجتماعی در ایران را ارائه داد:
 ایجاد هماهنگیهای الزم و موردنیاز میان دستگاههای مختلف در سیاستگذاری علمی بازنگری مؤثر در برنامههای سیاست علمی بااهمیت بر نقش جایگاه فرهنگ و علوماجتماعی درروند های توسعه همهجانبه
 مشارکت دادن ذینفعان مختلف در سیاستگذاری حوزه پژوهش ،اعم از بخشخصوصی ،صنعت و انجمنها و مؤسسات علمی-پژوهشی
 اتخاذ رویکرد تحقیق و توسعه ( )R&Dدر پژوهشیهای دانشگاهی تشکیل نهادی مؤثر و متمرکز در سیاستگذاری کالن در حوزه علم ،فنآوری و دانشاجتماعی
 توسعه و گسترش همکاری بین بخشهای خصوصی یا نهادهای مستقل کمتر توجهشده با دانشگاه
 استفاده از نیروهای پژوهشی دانشجویان و حمایت از طرحهای پژوهشی اولویتبندیشده در رسالههای ارشد و دکتری
 تبیین و تعیین اولویتها ،شاخصها و حوزههای پژوهشی در علوم مختلف مهندسی،پزشکی و انسانی  -اجتماعی در طول برنامههای درازمدت ،میانمدت و کوتاهمدت
 -برقراری روابط و تعامالت بینالمللی و بهرهبرداری از سرمایهگذاریهای خارجی
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سازمان برنامه دولت

)Turkish Standards Institute (TSI/ TSE

فراملیتی همچون نهادهای مستقل مالی در حمایت از پژوهشها
 استفاده از امکانات مالی وقف و مؤسسات خیریه غیرانتفاعی در حمایت از طرحهایپژوهشی.
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