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Abstract: This article is mainly aimed
to monitor behaviors and policies
governing science and technology
systems in Turkey in comparison with
that of Iran. Any interpretation offered
here is based on research questions
applying
comparative
–analytical
method as well as describing subject
and systematic data gathering. One of
the most significant findings is that
Turkey, just as Iran, has attained to
advance its enrollment rate in higher
education, both in general and in
female sector, through quantitative
expansion of educational structures. At
the same time, growing share of
technical – vocational training of total
higher education has led to increasing
employed people with higher education
(skilled labor force) of total employed
community in this country. Improving
the share of R&D of total GDP from
37% in 1998 to 73% in 2008, Turkey
has tried to increase the share of
industry and private sector for funding
R&D expenditure, and enjoyed foreign
financial aids for research and
development. That is why Turkey has
overtaken of Iran in indexes of
technological readiness and access to
the most advanced technologies.
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مقدمه
مطالعة وضعیت نظامهای آموزش عالي در منطقه آسیا به نوعي کاربرد علم آموزش و
پرورش تطبیقي 1است که نخستی بار مارک آنتوان ژولی  2در سال  1817اصطالح آن
را مطرح کرد .واژه تطبیق عبار ،از «بررسي دو يا چند هويت يا پديده» با در کنار هم
گذاشت آنها و جستجوی شباهتها و تفاو،های بی يا میان آنها است .آنگاه در
حوزه يا رشتة آموزش و پرورش اي تعريف ميتواند برای مقايسه بی دو يا چند
نظام آموزشي مدنظر قرار گیرد .البته گاهي متخصصان آموزش و پرورش بدون انجام
فرايند مقايسه صرفاً به توصیف نظام آموزشي غیر از نظام آموزشي کشور خود
ميپردازند ،که آنجا اثری از آموزش و پرورش تطبیقي يا مقايسهای وجود ندارد.
اهداف مهم اي حوزه مطالعه عبارتند از:
 -1شناسايي و کشف مسائل آموزشي کشور از طريق تحلیل و شناخت مسائل
ساير نظامهای آموزشي کشورهای ديگر.
 -2توصیف شباهتها و تفاو،های پديدههای آموزشي بی نظامهای آموزشي و
تعبیر و تفسیر اينکه چرا اي تفاو،ها وجود دارد.
 -3تخمی نسبي تأثیر متغیرها بر پیامدها (درون و بی نظامهای آموزشي).
 -4مشخص نمودن اصول عمومي حاکم بر اثرا ،آموزشي.
از منظری ديگر تمرکز بر ابعاد و جنبههايي چون ،نوآوریهای آموزشي ،نگاه
کردن به مسائل آموزشي از منظر جهاني ،اتخاذ رويکردی انسانگرايانه ،اقتصاد
آموزش ،آموزش برای فهم بی المللي با تر ،از ساير اهداف مطالعا ،اي حوزة علمي
محسوب ميشود .البته کشورهای مختلف ميتوانند با اهدافي مختلف نظیر رقابت و
دست يافت به اهداف توسعه ای و بهبود وضعیت نظام آموزشي خود به اينگونه
مطالعا ،تطبیقي دست بزنند .بر اي اسا دستهبندی از محتوای آموزش و پرورش
تطبیقي تحت دو عنوان کلي -1 :مطالعا ،کشورها و  -2موضوعا ،و حوزههای
خاص در داخل يا در مقايسه بی کشورها ،صور ،ميپذيرد .تحت عنوان اول،
اشخاص يا سازمانهای مختلف به تهیه انواع گزارشا ،از نظامهای آموزشي کشورها
اقدام مينمايند که در آنها به توصیف نظامهای ملي آموزش در کشورهای مختلف
1. Comparative education
2. Marc- Antoine Jullien
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پرداخته ميشود (دايرهالمعارف) .در بخف دوم ،که به طور عمده رواج آن به دهة 60
به بعد بر ميگردد ،حرکت و تغییر از صِرف توصیف نظام کشورها به سمت بررسي و
تحقیق دربارة موضوعا ،در سطح ملي يا بی المللي به عنوان مثال موضوع اقتصاد
آموزش ،يا موضوع برنامهريزی و سیاستگذاری آموزشي ،آموزش ابتدايي و متوسطه،
آموزش پیف دبستاني ،تربیت معلم ،برنامهريزی درسي ،آمارهای آموزشي ،آموزش
عالي ،آموزش غیررسمي ،آموزش بزرگسا ن و ...است.
در موضوع آموزش عالي ،زير مجموعههايي چون توسعة تاريخي آموزش عالي،
ساختار آموزش عالي ،سیاستهای آموزش عالي ،انتقال مدلهای دانشگاهي،
برنامهريزی درسي ،ناآراميهای دانشجويي ،کمک هزينههای دانشجويي ،توسعه و
رشد ثبتنام ،و اخیراً موضوع بحران هويت در آموزش عالي ،موضوعاتي هستند که
مورد بررسي و مقايسه و تحلیل قرار ميگیرند .در سیر تحول آموزش و پرورش
تطبیقي ،يکي از مراحل تالش در راستای شناسايي عوامل و نیروهايي است که توسعه
نظامهای آموزشي يا ابعاد خاصي از آن را تحت تأثیر قرار ميدهند .تأکید ويوه در اي
مرحله بر فهم تحلیلي رابطه بی جامعه و نظام آموزشي است .از سردمداران اي
رويکرد تحلیلي ،عبارتند از :واسور 1فرانسوی ،هاريس 2آمريکايي ،آرنولد 3انگلیسي،
کاندل 4رومانیايي و اشنايدر 5آلماني .همة محققان فوق تالششان اي بوده که به
نحوی تفاو،های موجود در فرايندها ،روشها ،اهداف و ساير اجزاء نظامهای
آموزشي کشورها را به عوامل و نیروهای مؤثر درون جامعة محلي آنها نسبت دهند و
براسا آن اي تفاو،ها را تحلیل کنند .به اي ترتیب گسترهای از کارهای مطالعاتي
تاريخي ،اجتماعي و سیاسي در خصوص تغییرا ،و تفاو،ها بی نظامهای آموزشي
کشورها به انجام رسید (سودهي.)1998 ،6
براسا تعهدا ،سند چشمانداز بیست ساله و براسا آنچه کنه در نقشنه جنامع
علمي کشور آمده نظام علم ،فنّاوری و نوآوری با نگاه به آيننده ،ديندهبناني ينا پنايف
1. Levasseur
2. Harris
3. Arnold
4. Kandel
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6. Sodhi
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تحو  ،بیروني و پايف فعالیتها به صور ،برنامنه مندار و مسنتمر در حنال ارتقناء
خواهد بود.
اي پاينف بوينوه در خصوص کشورهايي که طي سالهای اخیر در عرصه علنم و
فنّاوری رقابتي تنگاتنگ با ايران داشتهاند و از آن جمله کشور ترکیه اساسني و حیناتي
است .در مطالعهای تطبیقي که در سال  2005میان  29کشور جهان انجام شد ترکینه در
اکثر شاخصها نظیر نرخ ناخالص ثبتنام آمنوزش عنالي ،نسنبت دانشنجو بنه اسنتاد،
درصد اساتید زن به کل و سهم مخارج آموزش عالي از کنل مخنارج رتبنهای بهتنر از
ايران را به خود اختصاص داد (نورشناهي .)1387 ،در طني سنالهنای  2005و 2006
سهم تولیدا ،علمي اي کشور در بهرهگیری از کل منابع موجنود در پايگناه  WOSاز
ايران بیشتر بوده است .تنوع زباني تولیدا ،علمني اين کشنور نینز نسنبت بنه سناير
کشورهای منطقه آسیای جنوب غربي بیشتر گزارش شنده اسنت (ننوروزی چنالگي و
نور محمدی.)1386 ،
بر اي اسا در مقاله حاضر پاسخ به سووا  ،زير مد نظر قرار گرفته است:
 سیر تحول سیاستهای کالن آموزش عنالي ترکینه معطنوف بنر چنه محورهنايي
است؟
 اهداف کلي آموزش عالي ترکیه کدامند؟
 وضعیت شاخص های کمي و عملکردی آموزش عالي ترکیه بر اسا آخنري
آمار موجود چگونه است؟
 چشمانداز و برنامههای آينده آموزش عالي ترکیه کدامند؟
 ترکیه در چه محورهايي از ايران پیشي گرفته است؟

روش پژوهش
در مقاله حاضر بررسي آموزش عالي ترکیه با زيرمجموعههايي چون تحول
سیاستهای کالن ،چشمانداز و برنامههای آينده آموزش عالي با استفاده از روش
تطبیقي  -تحلیلي ،در قالب مطالعة موردی صور ،پذيرفته است.
عناوي مهمتري مطالعاتي که ميتواند به عنوان پیشینه اي مطالعه مدنظر قرار
گیرد عبارتند از :مطالعه تطبیقي نظام آموزش عالي کشورهای منتخب (مرکز مطالعا،
مديريت و بهرهوری ايران وابسته به دانشگاه تربیت مدر )1388 ،؛  -2بررسي عرضه
و تقاضای آموزش عالي در کشورهای همجوار (طلوعي اشلقي -3 )1388 ،بررسي
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برنامهها و سیاستهای انتشار فنّاوری در کشور ترکیه (نوروزی ،شاهمیری)1387 ،؛
 -4شناسايي ويوگيهای اقتصاد دانفبنیان و بررسي روند حرکت کشورهای توسعه
يافته و در حال توسعه (عظیمي)1387 ،؛  -5طرح تحول راهبردی علم و فنّاوری
(نوروزی چاکلي)1387 ،؛  – 6مطالعه ،شناخت و تجزيه و تحلیل وضعیت موجود و
طراحي وضع مطلوب پووهشي با کشورهای منتخب (طهرانچي)1387 ،؛  -7مطالعه
تطبیقي در نظام تحقیقاتي کشورهای کانادا ،انگلستان ،ترکیه ،کره جنوبي ،چی  ،ايران،
پاکستان ،عربستان ،مصر و رژيم صهیونیستي (اشرفي)1387 ،؛  -8ارزيابي تطبیقي يک
و نیم دهه تولیدا ،علمي ايران و  10کشور جهان بر اسا آمار پايگاههای اطالعا،
علمي ( ISIنوروزی چاکلي)1387 ،؛  - 9وضعیت تولیدا ،علمي ايران و کشورهای
منطقه در سالهای  2005و  2006بر اسا آمار مؤسسه اطالعا ،علمي ISI
(نوروزی چاکلي ،علي محمدی)1386 ،؛ -10پیشگامان عصر فنّاوری در آسیا:
دانشگاههای دولتي و خصوصي در ترکیه (ماهنامه اکو .)1386 ،در تعدادی از
گزارشهای فوق تنها يک بعد از ابعاد چندگانه موضوع آموزش عالي در داخل
کشورهای منتخب مورد مقايسه قرار گرفته؛ در برخي صرفاً توصیف ابعاد نظام
آموزش عالي در کشورهای رقیب و همجوار ايران گزارش شده است و در مواردی
مقايسه صرف تولیدا ،علمي کشورهای مورد مطالعه از جمله ترکیه مورد نظر بوده
است .با توجه به دو رويکرد اصلي کلنگری و تحلیل روابط پديدهها ،اي مقاله قصد
دارد بر پايه مطالعا ،انجام شده به تکمیل اطالعا ،و خألهای تحلیلي و تفسیری
گزارشا ،مزبور بپردازد.

یافتهها
سیر تحول سیاستهای کالن آموزش عالی ترکیه
بررسي تاريخ و سرگذشت آموزش عالي کشور ترکیه در منابع مختلف (ای تي اف ،
 )2009و (باسکان )2000 ،2و (گوراز )2006 ،3و (ايسه آ )2009 ،4و (میزيکاسي،5
 )2006به اهم تحو  ،سیاستي کالن آموزش عالي اي کشور به شرح جدول زير
1

1. EFT
2. Baskan
3. Guruz
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5. Mizikaci
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رهنمون ميشود ،در اي جدول تغییر رويکردها ،تحو  ،ساختاری و تحو  ،قانوني
همگي تحت عنوان کلي تحو  ،سیاستي که خطمشي آموزش عالي يک کشور را
نمايان ميسازد ،لحاظ شده است.
جدول ( )1اهم تحوالت سیاستهای کالن آموزش عالی ترکیه
ردیف

عنوان و محتوای تحول

1

 حرکت از آموزش مذهبي در مدرسه به سوی آموزش غیرمذهبي درمؤسسا ،مدرن ،شکلگیری اولی مؤسسا ،غیرمذهبي در آموزشهای
تخصصي نظیر نظاميگری ،پزشکي (تأسیس دارالفنون) علوم ،ادبیا ،،حقوق.

2

ورود عقايد ناسیونالیستي و غربگرايانه اتاتورک به پايهها و مباني
فلسفي سیاستهای آموزش عالي ترکیه و تبديل شدن دانشگاه به ابزار
ايدئولوژيک دولت حاکم.

3

4
5
6

7

مقطع زمانی

انسجامبخشي به ساختار دانشگاهها با تصويب قانون  4963تحت عنوان
کمیته دانشگاه 1و شکلگیری اي نهاد جديد در راستای يکپارچگي
ساختاری و مديريتي دانشگاهها با تحت پوشف قرار گرفت دانشگاهها زير
چتر مديريتي وزار ،آموزش به عنوان مدير عالي و ارشد دانشگاهها،
همچنی براسا اي قانون استقالل علمي آنها تضمی شد و وظايف اصلي
آنها در قالب آموزش و پووهف تعريف شد.
شکلگیری و تأسیس دانشگاهها با الگوی انگلو  -آمريکايي 2در آموزش
عالي ترکیه نظیر دانشگاه آنکارا و دانشگاه فني خاورمیانه 3و همزمان
توزيع جغرافیايي دانشگاهها و تأسیس آنها در نواحي توسعه نیافته با
هدف رفع نابرابری و تبعیض بی مناطق مختلف.
تاسیس نهاد سیاستگذاری و برنامهريزی کالن علم و فنّاوری با نام
TOBITAK

باز ساختاردهي و تغییر جايگاه مدار عالي فني وابسته به ساير
وزارتخانهها که از قرن  19به بعد به تدريج تأسیس شده بودند و
دستهبندی آنها در سه گروه اصلي :آکادميهای هنرهای دراماتیک،
آکادميهای مهندسي و کشاورزی و آکادميهای اقتصاد و علوم بازرگاني
شکلگیری ترتیبا ،جديد و قانون جديد دانشگاهها (قانون  )1750و
پیفبیني و پايهريزی شورای آموزش عالي  YOKبه عنوان نهاد
هماهنگکننده .همچنی شکلگیری شورای بی دانشگاهها به عنوان يک
نهاد مشورتي متشکل از رؤسای دانشگاهها.

مجری و
پشتیبانی
کننده

اواخر قرن  18و
اوايل قرن 19
()1773-1863
1933
(تقويت و انتقال
اتاتورک
ايدئولوژی –
ناسیونالیستي)
دولت
عثماني

1946

وزار،
آموزش

1950-60
1963
1969

1973

1. University Committee
2. Anglo- American styled University
3. Middle east technical University
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ردیف

8

9

10

عنوان و محتوای تحول
حرکت از عدم تمرکز به سمت تمرکز ،بازسازماندهي و تجديد ساختار
اساسي ،در آموزش عالي و ظهور نوعي ساختار متمرکز برای تحت پوشف
قراردادن کلیة دانشگاهها و مؤسسا ،آموزش عالي کشور (شورای آموزش
عالي) متمرکز شدن دسترسي به آموزش عالي و استقرار رسمي آزمون
ورودی متمرکز دانشگاهها.
 رايج شدن دريافت شهريه در دانشگاههای دولتي ،گسترش صدور مجوزتأسیس مؤسسا ،آموزش عالي خصوصي و تحت پوشف قرار گرفت کلیه
دانشگاههای دولتي و خصوصي زير چتر مديريت و نظار ،شورای آموزش
عالي ( )Yokدر کنار آن بازسازماندهي کلیه آکادميهای فني حرفهای دولتي
و ادغام آنها و شکلگیری هويت جديد آنها در قالب دانشگاههای جديد،
وابسته شدن کلیه مدار عالي تربیت معلم به دانشکدهها و دانشگاهها و
قرار گرفت همه دانشگاهها و مؤسسا ،آموزش عالي زير چتر نظارتي
شورای آموزش عالي برای جلوگیری از هرگونه مداخلة سیاسي در آنها-
شکلگیری رسمي آموزش از راه دور و تولیت يافت رسمي دانشگاه
غیرحضوری آنادو  1برای اجرای اي نوع آمنوزش ،براسا اي قانون
جديد نظام آموزش عالي ترکیه از الگنوی اروپايي به اصول اساسي نظام
آنگلوساکسون انتقال و تغییر يافت و مقرر شد دانشگاهها در تربیت نیروی
متخصص مورد نیاز با اهداف برنامههای توسعه همگام شوند .براسا اي
تحول رئیس دانشگاه با پیشنهاد شورای آموزش عالي و انتصاب توسط
رئیس جمهور صور ،ميگرفت.
حرکت از آموزش عالي نخبهپرور 2به سوی آموزش عالي تودهای و
تودهگرا -افزايف نرخ مشارکت از  7/1به  26/1درصد.
بازنگری و تحول در برنامههای تربیت معلم در دانشکدههای علوم تربیتي
دانشگاهها با همکاری وزار ،آموزش ملي و توسعه ترتیبا ،جديد نوآورانه،
در جهت اجرای اي تحول (آموزش معلمان برای آموزش با تر از متوسطه
در سطح فوق لیسانس بدون پاياننامه) انجام تغییرا ،در برنامههای آموزشي
معلمان دانشکدههای علوم تربیتي بوسیله شورای آموزش عالي مجدداً در
سال  2008صور ،گرفته ،اي تغییرا ،افزايف تعداد واحدها و اعتبار دانف
عمومي و درو اختیاری ،نیز دادن اختیارا ،به دانشکدهها برای
تصمیمگیری در خصوص  %25از درو و واحدهای درسي را شامل
ميشود .در اي تحول همچنی يادآوری شده که محتوای واحدهای درسي
آموزش معلمان بايد با برنامه درسي که توسط وزار ،آموزش ملي برای
سطوح ابتدايي و متوسطه تهیه ميشود همخواني داشته و مرتبط با آن باشد.
اي شورا همچنی مقرر داشته که اي درو بايد بوسیله مثالهايي از
زندگي واقعي روزانه برای دانفآموزان تقويت و توسعه يابد .واحد درسي
اضافه به نام اجرای خدما ،به جامعه به اي برنامه اضافه شده است.

مقطع زمانی

مجری و
پشتیبانی
کننده

1981-83
تصويب قانون
()2547

شورای
آموزش
عالي

1982-1998

1996 -2008

1. Anglo- American styled University
2. Elite Structure becoming mass University System

نامة آموزش عالي
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ردیف
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مقطع زمانی

مجری و
پشتیبانی
کننده

همکاری مشترک شورای آموزش عالي و وزار ،آموزش ملي در
خصوص تأسیس کمیته مهار،آموزی معلمان فني -حرفهای با هدف
2007-2008
11
توسعه سیاستهايي جهت بازسازماندهي نظام آموزش و مهار،آموزی
معلمان فني – حرفهای و تقويت ظرفیتهای آنها.
حرکت در راستای تحقق اهداف و توصیههای فرايند بولونیا که به دلیل
2009
12
اهمیت تأثیرگذاری آن بر آموزش عالي ترکیه به طور مستقل ارائه شده است.
منابع )ETF, 2009( :و ( )Baskan, 2000و ( )Guruz, 2006و ( )EACEA, 2009و ()Mizikaci, 2006

اهداف کلی آموزش عالی ترکیه

براسا قانون ملي آموزش و نیز قانون آموزش عالي اهداف کلي آموزش عالي ترکیه
در سه حوزة کارکردی اصلي آموزش ،پووهف و خدما ،به جامعه و مشتمل بر کلیة
مؤسسا ،آموزش عالي عبارتند از:
 -1هدايت دانشجويان در مسیر عاليق ،پتانسیلها و مهار،هايي که مطابق با
نیازهای نیروی متخصص جامعه در سطح با و مراحل مختلف است -2 .تربیت
دانشجويان براسا عاليق و مهار،های آنها به عنوان شهرونداني که فرايند توسعه
ملي را پشتیباني مينمايند و الزاما ،و نیازهای ملي را پاسخ ميدهند و نیز افرادی که
دارای دانف حرفهای ،مهار،ها ،نگرشهای مورد نیاز حفظ و توسعه فرهنگ عمومي
هستند -3 .پرورش شهرونداني دارای قدر ،تفکر علمي و مستقل ،افرادی که دارای
چشمانداز جهاني هستند و به حقوق بشر احترام ميگذارند -4 .انتشار مجموعه
کارهايي که ارائه دهندة پووهف و مطالعا ،انجام شده است و امکان پیشرفت در علم
و تکنولوژی را فراهم ميسازد -5 .ارائه آموزش علمي در مراحل مختلف -6 .تحلیل
و شناسايي امور عمومي قبل از ساير نهادها و ارائه راهحل برای همه مسائل فرهنگي،
فني و علمي در راستای توسعه و تعمیق علوم -7 .مالحظه و توجه به مسائل و
موضوعا ،ملي به عنوان محورهای آموزش و پووهف با همکاری دولت و ساير
مؤسسا ،و ارائه نتايج جهت خدما ،عمومي -8 .انتشار دانف مفید و روشنگر برای
عقايد و افکار عمومي چه بصور ،شفاهي و چه مکتوب و ارائه خدما ،آموزشي
گسترده و فراگیر -9 .در راستای ارتقاء سطح رفاه و آسايف جامعة ترکیه و در جهت
همکاری متمايز خالق و سازنده با تمدن مدرن ،تالش در جهت اجرای برنامههايي که
به تسريع بهبود و ارتقاء فرهنگي اجتماعي کمک ميکند -10 .انجام مطالعا ،و
پووهفهای سطح با در جهت تولید اطالعا ،و فنّاوری ،انتشار دادههای علمي،
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حمايت از توسعه و بهبود حوزة منلي و تبنديل شدن به عنضو ثابنت و مؤثنر از
دنیای عنلم با همکاری مؤسسا ،خارجي و داخلي ،کمک و سهیم شدن در توسعه
مدرن و جهاني (ايسه آ.)2009 ،
وضعیت شاخصهای عملکردی آموزش عالی ترکیه
گسترش کمي ساختارهای آموزشي ترکیه در قالب افنزايف تعنداد دانشنگاههنای اين
کشور از  93دانشگاه به  130دانشگاه ( 94دانشگاه دولتي و  36دانشگاه غیردولتني) در
سال  2008است .تعنداد دانشنجويان ترکینه در اننواع مؤسسنا ،آمنوزش عنالي طني
سالهای  2000تا  2008با متوسط رشد سالیانه  0/07درصند از  1/607/388نفنر بنه
 2924281نفر در سال  2008رسیده است .متوسط رشد سا نه کادر آموزشني در طني
سالهای  2000تا 0/05 ،2008درصد بوده است (جدول .)2
جدول ( )2مقایسه  4شاخص عملکردی نظام آموزش عالی ترکیه در دو سال  2000و 2008
سال2000

سال

سال 2008

متوسط رشد ساالنه بین
سالهای 2000-2008

2924281
444758
874697
100504

0/07
0/08
0/1
0/05

شاخص عملکردی
1607388
224358
383062
67880

تعداد دانشجويان
فارغالتحصیالن
دانشجويان فني -حرفهای
کادر آموزشي
منبع1 Turkstat. org (2010).

بهبود درصد مرتبهها به نفع مرتبههای علمي با تر صور ،گرفته و هرم مرتبة علمي
کادر آموزشي طي سالهای مذکور در مجموع بهبود يافته است .متوسط رشد سا نه کادر
آموزشي با مرتبة استادی ،دانشیاری و استادياری بی سالهای  2000تا  2008به
ترتیب  0/043 ،0/056و  0/074درصد ميباشد (جدول شماره.)3
جدول ( )3مقایسه توزیع کادر آموزشی برحسب مرتبۀ علمی در دو سال  2000و 2008
سال

شرح
کل

سال 2000
تعداد
67880

درصد از کل
100

سال 2008
تعداد
100504

درصد از کل
100

 اي رشد به صور ،لگاريتمي محاسبه شده است.
1. Turkstat
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8804
5249
10407
10140
5390
2271
25580

تعداد استاد تمام
دانشیار
استاديار
مربي آموزشي1
مربي زبان2
متخصص3
دستیار پووهشي4
منبعTurkstat. org (2010). :

13662
7360
18538
15752
7320
3033
34792

13
7
15/3
14
49

13/6
7/3
18/5
15/6
45

نکا ،برجسته در تحول شاخصهای عملکردی چهارگانه آموزش عالي ترکیه افزايف
سهم مقطع کارداني و دورههای فني حرفهای از کل ،بهبود سهم دانشجويان دختر از کل،
کادر آموزشي زن از کل و نیز اصالح هرم مرتبة علمي به نفع مرتبههای با تراست.
وضعیت آموزش عالي ترکیه به لحاظ شاخصهای تطبیقي طي سالهای  2000تا
( 2008در حد امکان و اطالعا ،موجود) پايف شده است .به طوريکه در جدول ()4
مالحظه ميشود ،نرخ ناخالص ثبتنام آموزش عالي ترکیه طي سالهای  1999تا
 2008همواره بهبود يافته است و اي رشد در سالهای اولیه اي دوره چشمگیرتر از
سالهای انتهايي آن است .بهبود نرخ ناخالص ثبتنام زنان در آموزش عالي نیز طي
سالهای مذکور چشمگیر است و به حدود دو برابر افزايف يافته است .عليرغم
بهبود شاخص کیفي و فرايندی نسبت دانشجو به استاد در سالهای اولیه ،در سالهای
پاياني ،سیر نزولي اي شاخص مشاهده ميشود .سهم دانشجويان گروههای عمده
تحصیلي از کل طي سالهای مورد بررسي به گونهای است که گروه علوم اجتماعي و
هنر افزايف و گروههای علوم پايه و مهندسي تقريباً ثابت بودهاند.
جدول ( )4سیر تحول چند شاخص کلیدی( 5دروندادی -برون داد و فرایندی) آموزش
عالی ترکیه در طی سالهای 2008 - 1999
سال

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

شاخص
نرخ ناخالص ثبتنام در آموزش عالي 14/84
تعداد دانشجو در  100هزار نفر نفر
2275
جمعیت

_

_

25
2320

_

_

37/1 35/3 31/5

38

3918 3404 3292 2998
1. Instructor
2. Lunguage instructor
3. Spicialist
4. Research assistant

 .5در سال 1992
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نرخ ناخالص ثبتنام زنان
درصد دانشجويان دختر از کل
درصد فارغالتحصیالن رشته علوم
انساني از کل فارغالتحصیالن
علوم اجتماعي و هنر از کل
علوم پايه از کل
مهندسي و تولید از کل
کشاورزی از کل
خدما ،از کل
منبع( :يونسکو)2010 ،1

30
42

32
43

34
43

18
40

26
42

21
7

6

6

6

38
8
17

38
8
14
4
6

40
8
14
4
6

41
8
14
5
5

19
4
4

سیر تحول نرخ بیکاری فارغالتحصیالن آموزش عالي و درصد شاغالن با آموزش
عالي از کل شاغالن نشان ميدهد که بیکاری فارغالتحصیالن آموزش عالي طي  2سال
اخیر افزايف يافته است .در عی حال سهم شاغالن با آموزش عالي طي سالهای
 2005تا  2007بهبود يافته است (جدول .)5
جدول ( )5سیر تحول نرخ بیکاری و اشتغال فارغالتحصیالن آموزش عالی طی سالهای
 2002تا 2008
سال

شاخص
نرخ بیکاری فارغالتحصیالن آموزش عالي
درصد شاغالن با آموزش عالي از کل شاغالن
منبع( :سازمان جهاني کار)2010 ،2

2004 2003 2002
11/46
11

11
__

2008 2007 2006 2005

9/55 10/15 12/39
12/4 11/5 10/5

9/61
13/1

10/6
_

اي دو شاخص اخیر به نحوی شاخصهای بروندادی نظام آموزش عالي محسوب ميشوند.
بی سالهای  1999تا  2008سهم هزينههای  R&Dاز کل  GDPبهبود نسبتاً
چشمگیری يافته است و اي سهم از  0/37در سال  1998به  0/73در سال 2008
رسیده است .همچنی سرانه هزينه  R&Dاز  32د ر به  98د ر در سال  2008بهبود
يافته است (جدول .)6
جدول ( )6سیر تحول هزینۀ خالص  ،R&Dو سرانه  R&Dطی سالهای  1998تا 2008
سال

شرح

درصد کل هزینه خالص
 R&Dاز GDP

کل هزینه خالص
 R&Dبه میلیون لیر

کل  GDPبه
میلیون لیر

*

کل)R&D (PPP
سرانه هزینه به دالر

1. Unesco
2. Ilo
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1916
2411
2791
2345
2349
2695
3337
4738
5216
6399
6893

0/37
0/47
0/48
0/54
0/53
0/48
0/52
0/59
0/6
0/72
0/73

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
منبعTurkstat. org (2010). :
(*percapita population (ppp

32
39
44
46
46
43
53
67
77
97
98

517
516
583
436
447
558
644
802
863
886
950

بطوريکه در جدول ( ) 7مالحظه ميشود در تمامي سالهای مورد نظر سهم
بخف آموزش عالي در هزينههای  R&Dاز دو بخف کسب و کار خصوصي و ساير
بخفهای دولتي بیشتر بوده و به طور متوسط  60تا  70درصد از کل هزينههای
 R&Dتوسط دانشگاههای اي کشور هزينه شده است .طي سالهای اخیر سهم بخف
کسب و کار خصوصي در عملکرد هزينههای  R&Dرو به افزايف است .و تقريباً به
همان نسبت از سهم آموزش عالي کاسته شده است.
جدول ( )7سیر تحول سهم بخش خصوصی و دولتی در هزینههای  R&Dطی
سالهای ( 1998-2008به میلیون لیر ترکیه)
شرح
سال
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

بخف آموزش عالي
1171
1333
1685
1381
1510
1788
2265

1

61/1
55/3
60/4
58/9
64/3
66/3
67/09

بخف خصوصي
605
917
933
791
674
626
807

2

31/6
38
33/4
33/7
28/7
23/2
24/2

بخف دولتي
140
161
173
173
165
281
265

3

7/3
6/7
6/2
7/4
7
10/4
8

1. Higher education sector
2. Business Enterprise sector
3. Goverm ent sector
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2587
2776
3038
3049

2005
2006
2007
2008
منبعTurkstat. org (2010).:

54/6
53/2
48/2
44/2

1603
1855
2640
3021

33/8
35/6
41/3
43/8

11/6
11/2
10/6
12

547
585
675
824

در جدول ( )8افزايف سهم کمکهای خارجي طي سالهای مورد بررسي قابل
مشاهده است در همی دوران افزايف سهم بخف صنعت و کاهف سهم بودجة دولتي
قابل توجه ميباشد .فعال نمودن بخف خصوصي صنعت در امر تحقیق و توسعه و
دريافت کمکهای خارجي از ويوگيهای خاص دورة مورد نظر در آموزش عالي
ترکیه است.
جدول ( )8سیر تحول توزیع هزینههای خالص  R&Dبرحسب منع تأمین کننده طی
سالهای ( 1998 - 2008به میلیون لیر ترکیه)
سال

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

2006

2007

2008

2375 1901 1538 1188 1207
50/1 57/0 57/0 50/6 51/5
2052 1265 976 961 965
43/3 37/9 36/2 40/9 41/1
273 159 140 170 153
5/8
4/8 5/2
7/2
6/5
37
12
42
30
19
0/8
0/4 1/6
1/3
0/8
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

2643
50/7
2306
44/2
243
4/7
24
0/5
__
__

3012
47/1
3100
48/4
254
4
33
0/5
__
__

2118
31/6
3257
47/3
251
3/6
90
1/3
114

شرح
1412 1150 1022
دولت
درصد
50/6 47/7 53/3
1198 1044 800
صنعت
درصد
42/9 43/3 41/8
147 101
ساير منابع 87
5/2
4/2
مليدرصد 4/5
34
116
7
خارجي
درصد
1/2
4/8
0/3
__
__
__
آموزش
__
__
__
عالي
درصد
منبعTurkstat. org (2010). :

6/2

افزايف قدر مطلق نیروی انساني پووهشگر و پرسنل تحقیق و توسعه طي
سالهای مورد بررسي در جدول ( )9مشهود است .همچنی بهبود شاخص تعداد
محقق در يک میلیون نفر جمعیت نسبت به سال  2000آشکار ميباشد.
جدول ( )9سیر تحول نیروی انسانی تحقیق و توسعه و پژوهشگر طی سالهای  2008تا 1998
(تعداد به  1000نفر)
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پرسنل تمام وقت تحقیق و
شرح
توسعه
سال
23
1998
24
1999
27
2000
28
2001
29
2002
38
2003
40
2004
49
2005
54
2006
63
2007
65
2008
منبع( :يونسکوTurkstat. org (2010). – )2010 ،

پژوهشگر تمام وقت
19
20
23
23
24
33
34
39
43
50
53

تعداد محقق در یک
میلیون نفر جمعیت
307
339
351

550
592
680
728

سیر تحول تعداد ثبت اختراع داخلي و خارجي در جدول ( )10گزارش شده
است بطوريکه مشاهده ميشود مجموع تقاضاهای ثبت اختراع طي سالهای مختلف
همواره رو به افزايف بوده است ،شاخص تعداد ثبت اختراع در هر میلیون نفر از 0/34
در سال  2000به  3/9در سال  2008بهبود يافته است.
جدول ( )10سیر تحول ثبت اختراع داخلی و خارجی طی سالهای 1998-2009
شرح

سال
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

داخلی

خارجی

کل

207
276
277
337
414
490
685
935
1090
1838
2268
2588

-

2483
3020
3433
3214
1874
1152
2262
3461
5165
6189
7137
7241

تعداد ثبت اختراع انجام شده داخل
بوسیله مؤسسه ثبت اختراع کل
داخل

کل

31
28
23
58
73
93
68
95
122
318
290
-

774
1125
1136
2109
1784
1180
1936
3172
4305
4790
3850
-

تعداد ثبت اختراع در هر
میلیون نفر جمعیت

0/34

0/75

3/9

آموزش عالي ترکیه در چه محورهايي از ايران پیشي گرفته است؟
منبع( :بانک داده وايپو)2009 ،
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1

چشمانداز و برنامههای آینده آموزش عالی در ترکیه:
چشمانداز و برنامههای آينده ترکیه تحت تأثیر پايبندی و تالش اي کشور برای
پیوست به اتحاديه اروپاست از جملة اي اثرا ،مهم ،پیوست ترکیه به فرايند بولونیا
و امضای توافقنامة بولونیا 3توسط اي کشور و نمايندة نظام آموزش عالي آن ()YOK
ميباشد .اي فرايند در واقع نوعي فرايند اصالحي بی دولتي است که با هدف
شکلگیری و استقرار حوزههای مشخص تحت عنوان حوزة آموزش عالي اروپايي
(( )EHEAبا توافق دولتها) در افق  ،2010شکل گرفته است« .حوزة آموزش عالي
اروپايي »4به عنوان فضای بازی تصوير شده که در آن به همه دانشجويان،
فارغالتحصیالن پرسنل و کادر آموزش عالي اجازه داده ميشود از فوايد تحرک بدون
قید 5و شرط و دسترسي 6برابر به آموزش عالي با کیفیت با بهرهمند شوند (صرف
نظر از مرزهای سیاسي ،جغرافیايي و .)...کشورهای مختلف برای انجنام تعهندا،
بنرگرفته از اي تنوافنقننامه در کشور خود گروههای ملي تشکیل دادهانند در ترکیه
پيگیری فرايند بولونیا در پروژه  2009 – 2011و فعالیتهای مرتبط با آن برعهدة
کمیته هماهنگي )BEK( 7بولونیا ميباشد ،فرايند بولونیا .)2008( ،8در چشمانداز و
برنامه های آينده آموزش عالي ترکیه دو محور اصلي مورد نظر قرار گرفته است-1 :
اصالح وضع موجود براسا مطالعا ،و گزارشا ،توصیف وضعیت موجود و
توصیههايي که برگرفته از اي توصیف و آسیبشناسيهای انجام شده صور ،گرفته
 -2گام برداشت در جهت آرمان نهايي يا رؤيای پیوست به اتحادية اروپا و به تبع آن
2

1. Wipo statistics Database
2. The Bologna Process
3. Bologna Declaration
4. European Higher education Area
5. Unhampere Mobility
6. Equitabeaccess
)7. Coordination Committee (BEK
8. Bolona process
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انجام تعهدا ،موجود در توافقنامه فرايند بولونیا که آموزش عالي ترکیه خود را نسبت
به آن مقید و متعهد احسا ميکند.
1
به اي ترتیب براسا  4اولويت :فرصتها و چالفهای آموزشي (دسترسي،
3
برابری ،کیفیت و ،)....نیازهای بازارکار ،2فرصتها و چالفهای جمعیتشناسي
( جواني جمعیت ترکیه تداوم و افزايف سهم گروه جمعیت جوان ترکیه از کل
جمعیت تا سال  ،)2020اصالح و بازسازی آموزش عالي( 4گذار از آموزش عالي
نخبهگرا به سمت تودهگرا ،رشد و رقابتپذيری) ،شورای آموزش عالی ترکیه YOK
به تهیه استراتوی آموزش عالي ترکیه به شرح زير پرداخت:

راهبردهای استراتژیک کلیدی برای آموزش عالی ترکیه:
 -1افزايف دسترسي و مشارکت در آموزش عالي
 -2توسعه و استقرار استراتوی مديريت مالي مناسب جهت تأمی منابع کافي و تحقق اهداف استراتويک
 -3تنوع نظامهای آموزشي به روشي يا بنه طريقني منعطنف و بناز و اعطنای اسنتقالل و تواننايي بیشنتر بنه
مؤسسا ،در جهت سازگاری و پاسخگويي به شرايط متغیر
 -4افزايف قابلیت اشتغال فارغالتحصیالن و کمک به توسعه اقتصادی و محلي
 -5بهبود و تضمی کیفیت مؤسسا ،آموزش عالي و دانشجويان
 -6افزايف تعداد دانشجويان مقاطع تحصیال ،تکمیلي و پووهفهای دانشگاهي
5
منبع( :بانک جهاني)2007 ،

به دنبال تعیی استراتویهای فوق -در برنامه توسعه 6نهم ترکیه ()2007 – 2013
که استراتویهای کالن کشور برای دورة مورد نظر تعیی ميشود ،با محوريت
استراتوی آموزش مستمر 7در راستای تضمی ايجاد مهار،های مورد نیاز در افراد

1. Educational Challenges and opportunities
2. Labor Market Needs
3. Demgraphic Challenges and opportunities
4. Reform of Tertiary Education
5. World Bank
6. The Ninth Development Plan
7. Lifelong education
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برای روبرو شدن با تغییرا ،بازارکار و اقتصاد در حال توسعه ،اولويتها يا اهداف
ويوه حوزة آموزش عالي به شرح زير تعیی شده است.

اهداف برنامه نهم توسعه آموزش عالی ترکیه
 -1افزايف سهم دانشجو در تأمی منابع مالي مورد نیاز آموزش عالي و ارائه کمکها و وامهای قابل دستر
به دانشجويان جهت کمک به آنها در تأمی هزينهها و تضمی فرصتهای برابر برای همة اقشار جامعه
 -2شکل گیری بخف خصوصي آموزش عالي در جهت ايجاد نظام تضمی کیفیت و تغییر نظام امتحان
ورودی متمرکز در راستای افزايف اثربخشي اي نظام
 -3بازساختاردهي و نقف شورای آموزش عالي  YOKدر راستای مسوولیت تعیی استانداردها ،هماهنگي و
برنامهريزی
 -4ارائه استقالل مالي ،مديريتي – اجرايي به مؤسسا ،آموزش عالي همراه با شفافیت ،پاسخگويي و تنوع
رسالتها و اهداف
منبع :بانک جهاني2010 ،

چشمانداز کلي توسعه ترکیه در برنامه توسعه نهم در قالب محورهای اصلي-1 :
رسنیدن به ثبنا -2 ،،تنوزيع درآمد منلي به گونهای عاد نه و برابر -3 ،رسیدن به
اقتصاد دارای قابلیت رقابت جهاني -4 ،انتقال به جامعة اطالعاتي و تکمیل فرايند
تطابق با اتحاديه اروپا و يافت شرايط والزاما ،پیوست به اي اتحاديه ،ارائه شده است
(ايسه آ.)2009 ،

تحلیل ،بحث و نتیجهگیری
برای تحلیل و بحث در مورد يافتههای کمّي و کیفي بدست آمده از نظام آموزش عالي
پووهشي و فنّاوری ترکیه ،نیاز به پايه و مبنايي محکم وجود دارد تا بتوان جهتگیری
و اثربخشي رفتارها و تصمیمگیریهای اي نظام را طي سالهای اخیر به محک
گذاشت .برای اي کار ،از گزارش «نمايه رقابتپذيری جهاني کشورها »1استفاده شده
است .اي گزارش ادواری حاصل مطالعا ،شواب 2و همکارانف در مقايسه وضعیت
اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي  135کشور جهان در سال  2010-2011است .در اي
گزارش براسا  12محور شناسايي شده که هريک مشتمل بر تعدادی زير شاخص
است ،يک رتبه کل برای هر کشور به لحاظ میزان رقابتپذيری در سطح جهان
محاسبه شده است ،در عی حال کشورها در سه سطح توسعه يافتگي شامل:
)1. Global Competitiveness report (GCI
2. Klaus Schwab
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کشورهای با سطح توسعه عامل محور( 1مبتني بر منابع طبیعي)
کشورهای با سطح توسعه کارايي محور( 2مبتني بر کارايي تولید و کسب و کار)
کشورهای با سطح توسعه نوآوری محور( 3مبتني بر نوآوری و پیشرفتگي در تولید
و کسب و کار) قابل دستهبندی شدهاند.
در تناظر با اي دستهبندی ،محورهای  12گانه در سه دسته کلي :الف) الزاما،
اولیه 4شامل :نهادها ،زيرساختها ،محیط کالن اقتصادی ،سالمت و آموزش ابتدايي،
ب) شاخصهای تقويتکننده کارايي 5شامل :آموزش عالي و مهار،آموزی ،کارايي
بازار کا ها ،کارايي بازارکار ،توسعة بازار مالي ،آمادگي تکنولوژيکي ،اندازه بازار و ج)
شاخصها يا عوامل بیانگر نوآوری و پیشرفت 6قرار گرفتهاند .رتبه و سطح پیشرفت
کشورها در هريک از سه دسته شاخص ميتواند قرار گرفت آن کشور در هريک از
سطوح توسعه ای يا مرحله گذار از يک سطح توسعه به سطح توسعة بعدی را تصوير
نمايد .ترکیه در مقايسه با ساير کشورها به لحاظ سطح توسعه در رديف کشورهای
کارايي محور و ايران در مرحله گذار از عامل محور به کارايي محور قرار دارد.
کشورهايي که در سطح اقتصاد عامل محور قرار دارند با ويوگيهايي چون بازدهي
پايی  ،دستمزدهای پايی  ،نیروی کار غیرماهر و منابع طبیعي فراوان از ساير کشورها
متمايز ميشوند .در مقابل کشورهای در مرحلة اقتصاد کارايي محور به تولید کارآمد و
افزايف کیفیت محصو  ،دست يافتهاند .در عی حال رقابتپذيری آنها به طور
روزافزوني در گرو آموزش عالي و مهار،آموزی و افزايف نیروی کار ماهر است .اي
کشورها برای رسیدن به مرحلة نوآوری محور بايد قادر باشند که استانداردهای
زندگي را با برده ،در کسب و کار و تولید با محصو  ،بيهمتا و جديد و با استفاده
از فرايندهای تولید پیچیدة پیشرفته از طريق نوآوری به رقابت با ساير رقبای خود
بپردازند (شواب .)2011 ،اگر وضعیت کشور ترکیه ،رفتارها ،سیاستها و

1. Factor- driven
2. Efficiency. driven
3. Innovation- requirements
4. Basic requirement
5. Efficiency enhancers
6. Innovation and sophistication factors
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تصمیمگیریهای مسوو ن و برنامهريزان کشور را طي  10سال اخیر مورد توجه قرار
داده با ايران مقايسه کنیم ،مالحظه ميشود:
که هر دو کشور با گسترش کمّي ساختارهای آموزشي ،بهبود نرخهای ثبتنام در
آموزش عالي چه در کل و چه در میان زنان به موفقیتهايي دست يافتهاند .نرخ
پوشف تحصیلي در ايران نیز از  19/9در سال  84به  32/6درصد در سال  88رسیده
است (نوروززاده ،مهرپرور.)1390 ،
در ترکیه افزايف سهم آموزشهای فني -حرفهای (کارداني) از کل آموزشهای
عالي به افزايف شاغالن (نیروی کار) با آموزش عالي (نیروی کار ماهر) از کل شاغالن
منجر شده است اما در ايران سهم دانشجويان کارداني از  29/8درصد در سال  84با
روندی کاهشي در سال  88به  27درصد رسیده است (همان منبع).
ترکیه با افزايف سهم هزينههای تحقیق و توسعه از کل  GDPبهبود نسبتاً
چشمگیری از  0/37در سال  1998به  0/73در سال  2008را در اي شاخص تجربه
کرده است ،همچنی با افزايف سهم بخف صنعت و فعالتر نمودن بخف خصوصي
صنعت در هزينة تحقیق و توسعه و اتخاذ سیاست دريافت کمکهای خارجي (برای
تأمی هزينههای تحقیق و توسعه) توانسته قدر مطلق نیروی انساني پووهشگر و
پرسنل تحقیق و توسعه را افزايف دهد .در ايران مشخص نبودن کل اعتبارا،
پووهشي کشور (دولتي و غیردولتي) باعث شده محاسبه شاخص کلیدی نسبت
اعتبارا ،پووهشي به تولید ناخالص داخلي امکانپذير نباشد و عدم تأمی اعتبارا،
زم برای پووهف به همراه دولتي بودن بخف اعظم پووهف و مشارکت پايی بخف
خصوصي در امر پووهف چالف مهمي است که در حوزه آموزش عالي تحقیقا ،و
فنّاوری اي کشور وجود دارد (نوروززاده و مهر پرور.)1390 ،
ترکیه با بهبود شاخص تعداد محقق در يک میلیون نفر جمعیت به افزايف ثبت
اختراع و بهبود شاخص ثبت اختراع در هر میلیون نفر از  0/34در سال  2000به 3/9
در سال  2008دست يافته در ايران آمار دقیقي از اي شاخص در دستر نیست تنها
روند رشد ثبت اختراع در پارکها و مراکز رشد از  82مورد در سال  84به  499مورد
در سال  88گزارش شده است (همان منبع) .به اي ترتیب فقدان نظام جامع و مؤثر
اطالعرساني پووهشي و فنّاوری و دسترسي ناکافي به آمار و اطالعا ،مورد نیاز برای
پووهف يکي ديگر از چالف های مهمي است که در عرصه علم و فنّاوری ايران وجود
دارد.
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در محور الزاما ،اولیه (از جمله زيرساختها ،آموزش ابتدايي) ترکیه به اهمیت
همکاری و هماهنگي بی دو زير نظام آموزش عمومي و آموزش عالي پيبرده است
(اجرای دو سیاست بازنگری و تحول در برنامههای تربیت معلم در دانشکدههای علوم
تربیتي دانشگاهها با همکاری وزار ،آموزش ملي و همکاری مشترک شورای آموزش
عالي و وزار ،آموزش ملي در خصوص تأسیس کمیته مهار،آموزی معلمان فني-
حرفهای که قبالً به آن اشاره شد) در ايران خال چنی سیاستهايي احسا ميشود.
ترکیه با تالش در راستای دو زير شاخص آموزش عالي و مهار،آموزی از
محورهای  12گانه همچنی زير شاخص سرمايهگذاری کافي برای  R&Dبا استفاده
از ظرفیتهای بخف خصوصي و منابع خارجي به سمت فراهم ساخت زمینه دستیابي
به فرايندهای تولید پیشرفته از طريق نوآوری و جذب تکنولوژیهای جديد گام بر
ميدارد و اي شرايط ترکیه را به گذار از کارايي محوری به سطح توسعه نوآوری
محور هدايت ميکند .آرمان پیوست به اتحاديه اروپا دراي رابطه باعث شده که اي
کشور همواره خود را به لحاظ تحقیق و توسعه با کشورهای  OECDو  EUمقايسه
نمايد و انتظارا ،خود را در اي حوزه در سطح با يي تعريف نمايد .ايران به دلیل
فقدان يکپارچگي در بی سیاستهای توسعه فنّاوری ،ضعف نهادهای مالي در توسعه
فنّاوری (از جمله کمبود صندوقهای سرمايهگذاری خطرپذير) ناکافي بودن
سرمايه گذاری و هزينه صرف شده در بخف تحقیق و توسعه و عدم وجود مشوقهای
زم برای ايجاد مراکز تحقیق و توسعه توسط سرمايهگذاران خارجي به دلیل ضعف
در ارتباطا ،و تعامال ،بی المللي در حوزه فنّاوری و تأثیر تحريمها بر همکاریهای
علمي و فني بی المللي (نوروززاده و مهرپرور )1390 ،از اي نظر از ترکیه عقبتر
است.
مشارکت ذینفعان مختلف در سیاستگذاریهای حوزة پووهف و فنّاوری ،اتخاذ
رويکرد  R&Dدر پووهفهای دانشگاهي ،شکلگیری نهادی مؤثر و متمرکز در
سیاستگذاری کالن( 1توبیتاک) حوزة پووهف و فنّاوری ،تالش جهت هماهنگي میان
سیاستهای علم و فنّاوری با اهداف برنامههای توسعه پنجساله در کشور و سنت
طو ني مند ،سیاستگذاری علم و فنّاوری از دهنة  ،60از وينوگيهای مهنم ترکیه
محسوب ميشود (تورفان ،2هوماگ آ نايم .)2003 ،1در ايران ضعف در سیاستگزاری
1. Tobitak
2. Turfan
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توسعه فنّاوری شامل کمبود مؤسسا ،تخصصي سیاست پووهي ،ضعف در مشارکت
ذی نفعان در فرايند سیاستگذاری فنّاوری ،استفاده محدود از ظرفیت شورای عالي
علوم ،تحقیقا ،و فنّاوری (که ميتواند نقف مشابه توبیتاک را ايفا نمايد) مشخص
نبودن اولويتهای ملي برای هدايت فعالیتهای تحقیقاتي و توسعه فنّاوری از جمله
چالفهای مهم نظام علم و فنّاوری کشور است.
بیشتري سهم از بودجههای  R&Dدر ترکیه توسط دانشگاهها هزينه و مديريت
ميشود و همکاری صنعت و دانشگاه از منابع مهم درآمدی دانشگاهها طي سالهای
اخیر محسوب ميشود .در ايران ارتباط دانشگاه و صنعت با موانع زيادی روبرو است
چرا که توسعه صنعتي ايران تقريباً به طور کامل وابسته به دانف فني خارجي بوده و
هست ،به طوری که تمام مراحل طراحي ،تدارک ،ساخت ،نصب و راهاندازی صنايع
توسط شرکتهای صاحب امتیاز خارجي انجام ميشده و عمدتاً متخصصان و
کارشناسان خارجي ،مسوولیت آموزش ،تحقیقا ،و تولید دانف فني مورد نیاز صنعت
ايران را بر عهده داشتهاند .لذا عمال زمینهای برای ارتباط دانشگاههای داخل با صنايع
کشور فراهم نشده است (توفیقي .)1387 ،تمامي موارد فوق باعث شده ترکیه با
وجودی که در حال حاضر سومی وام گیرندة بزرگ از بانک جهاني در ناحیة اروپای
مرکزی و آسیا است ،در عی حال يکي از  20اقتصاد بزرگ دنیا محسوب شود .تالش
اي کشور در بهبود شاخصهای اقتصادی باعث شده میزان فقر در اي کشور از 28
درصد در سال  2003به  18درصد در سال  2006کاهف يابد .تفاو،هايي که ايران با
ترکیه در رفتارها و سیاستگذاریهای مربوط به علم و فنّاوری دارد و در با به اهم
آنها اشاره شد منجر به تفاو،هايي بی رتبه ايران و ترکیه بر اسا شاخصهای
رقابتپذيری اقتصادی گرديده که در جدول زير به اهم آنها اشاره شده است.
جدول ( )11مقایسه رتبه ایران و ترکیه میان  135کشور جهان در تعدادی از شاخصهای
رقابتپذیری اقتصادی
عنوا ن شاخص
آمادگي فنّاورانه

ایران
96

ترکیه
56

1. Hommage A Naim
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دسترسي علمي به پووهف و خدما،
قدر ،جذب فنّاوریها در شرکتها
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بنابراي ترکیه در محورهای زير از ايران پیشي گرفته است:
 -1ايجاد هماهنگي زم و مورد نیاز بی آموزشهای عمومي و عالي؛
 -2توجه و اهمیت قايل شدن نسبت به آموزشهای فني و حرفهای و کارداني؛
 -3بازنگری مؤثر در برنامههای تربیت معلم به عنوان يکي از زيرساختهای
مهم توسعه آموزش و سطح فرهنگ جامعه با کمک آموزش عالي؛
 -4مشارکت دادن ذی نفعان مختلف در سیاستگذاریهای حوزة پووهف و
فنّاوری ،اتخاذ رويکرد  R&Dدر پووهفهای دانشگاهي ،تشکیل نهادی مؤثر و
متمرکز در سیاستگذاری کالن ( )Tobitakحوزة پووهف و فنّاوری و تالش جهت
هماهنگي میان سیاستهای علم و فنّاوری با اهداف برنامههای توسعه پنجساله در
کشور؛
 -5توسعه و گسترش همکاری بی صنعت و دانشگاه؛
 -6افزايف حمايت از تحقیق و توسعه و ارتقا سطح آن با دانشگاهي نمودن
مديريت اي نوع فعالیتها؛
 -7برقراری روابط و تعامال ،بی المللي و بهرهبرداری از سرمايهگذاریهای
خارجي؛
 -8اهمیت و توجه به بخف خصوصي و به بازی گرفت فعا ن اي بخف در
حوزه تحقیق و توسعه؛
 -9بر اسا موارد فوق ترکیه در آمادگي فنّاورانه ،شاخص کلي نوآوری،
دسترسي به آخري فنّاوریها ،ظرفیت برای نوآوری و قدر ،جذب فنّاوریها در
شرکتها از ايران پیشي گرفته است.
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در مجموع ايران و ترکیه در مواردی چون گسترش دسترسي به آموزش عالي،
تنوع بخشي به منابع مالي آموزش عالي ،گام برداشت در راستای تضمی کیفیت
آموزش عالي ،گسترش تحصیال ،تکمیلي و گام برداشت در جهت اعطای استقالل
مالي بیشتر به دانشگاهها به گونهای تقريباً مشابه عمل کردهاند اما در مواردی که در 9
بند با به آن اشاره شد ترکیه از ايران پیشي گرفته است به اي ترتیب برای ايران لزوم
تجديد نظر در سیاستها و اقداما ،مرتبط با اي موارد آشکار است.

پیشنهادها
بر اي اسا توصیههای زير برای نظام علم و فنّاوری ايران قابل توجه است:
تالش برای تهیه و استقرار نظام جامع اطالعاتي و اطالعرساني پووهشي و فنّاوری
بهبود سهم هزينههای تحقیق و توسعه از کل GDP
تشويق بخف خصوصي به مشارکت در امر پووهف
تنظیم و اجرای سیاستهای مشخص و عملیاتي در جهت همکاری و هماهنگي
دو زير نظام آموزش عمومي و آموزش عالي
تعريف اهداف با تر مثالً دستیابي به قدر ،رقابت با نظامهای علم و فنّاوری
کشورهای توسعه يافته
تقويت و گسترش ارتباطا ،و تعامال ،بی المللي در حوزه علم و فنّاوری
تقويت سیاستگذاری و توسعه مؤسسا ،تخصصي سیاستپووهي
تالش در راستای افزايف مشارکت ذینفعان (استفاده از پتانسیل شورایعالي
عتف) در سیاستگذاریهای علم و فنّاوری
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