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Abstract 

Today diplomatic and political relations 
between countries in order to strengthen 
science and technology, are increasing under 
the concept of science and technology 
diplomacy. Science and technology 
diplomacy can be defined as a set of 
strategies and tactics that are employed in 
foreign policy of a country, and this system 
operate scientific and technological 
achievements to upgrade their capacities and 
this result to fields of science and technology 
development and then wealth creation and 
outreach emerge in a country. An 
Interdisciplinary framework can have a great 
effect on science and technology 
development in the country, therefore, in this 
research, factors affecting the development of 
science and technology are identified based 
on such approach. Thus, after a thematic 
analysis process, a framework inclusive of 4 
global theme including of scientific and 
technological image of country in the world, 
diplomatic image of the country in the world, 
the track two diplomacy and institutional 
arrangements and 25 basic theme are 
presented. After that, in the validation phase, 
through a three-step Fuzzi Delphi process, 
while the above theme are acknowledged, 
another basic theme named as "country 
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documents" is added to framework. 
Eventually, in this research, policy 
recommendations for realization and 
strengthening of affecting factors on the 
development of science and technology 
diplomacy in the country, is presented. 
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  دهیچک
هایی دانست که در عرصه دیپلماسی در خدمت دستگاه سیاست خارجی یک کشور قرار  ها و تاکتیک اي از استراتژي توان مجموعه دیپلماسی علم و فناوري را می

فناوري براي نهادهاي  هاي پیشرفت علم و هاي خود، زمینه برداري دستگاه مزبور از دستاوردهاي علمی و فناوري براي ارتقاء ظرفیت گیرند تا ضمن بهره می
اي، به توسعه دیپلماسی علم و فناوري در  رشته از آن جهت که وجود یک چارچوب میان. علمی و فناورانه، خلق ثروت و نهایتاً توسعه در کشور پدیدار شود

رو، پس از طی فرآیند  از این. ر کشور استکشور کمک خواهد کرد پژوهش حاضر با چنین رویکردي به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه علم و فناوري د
، چارچوبی مشتمل بر چهار مضمون فراگیر تصویر علمی و فناورانه کشور در دنیا، MAXQDAافزار  تحلیل مضمون متون مرتبط با این حوزه با استفاده از نرم

سنجی  در مرحله اعتبار. ارائه شده است) مضمون 25(پایه مربوطه  تصویر دیپلماتیک کشور در دنیا، دیپلماسی مسیر دوم و ترتیبات نهادي به همراه مضامین
اسناد "هاي خبرگان، مضمون پایه دیگري با عنوان  اي، ضمن تأیید مضامین اولیه به استناد دیدگاه شده، از طریق یک فرآیند دلفی فازي سه مرحله مضامین ارائه

هاي سیاستی الزم براي تحقق و تقویت هر یک از عوامل مؤثر بر توسعه دیپلماسی علم و  توصیه نیز به چارچوب اولیه، اضافه و در نهایت "باالدستی کشور
  .فناوري کشور ارائه شده است

  گذاري علم و فناوري، تحلیل مضمون، دلفی فازي المللی، سیاست هاي علمی بین دیپلماسی علم و فناوري، همکاري: ها کلیدواژه
 :شود ، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد میبراي استنادات بعدي به این مقاله

Zolfagharzadeh, M. M., & Hajari, M. (2017). A Framework of Science and Technology Diplomacy Development 
Based on Fuzzy Delphi Method. Journal of Science & Technology Policy, 9(3), 1-17. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

 ي مولدها ينوآوردر طول تاریخ، علم و فناوري عامل اصلی 
تردید علم و  نو امروزه نیز بدو] 1[ بودهاقتصادي  توسعه

فناوري موتور محرك جوامع مدرن و محور اصلی توسعه و 
به اعتقاد اندیشمندان، هیچ عاملی را . است شدن یجهانروند 

توان به عنوان جایگزین دانش در اقتصاد عصر حاضر  نمی
معرفی کرد و سایر عوامل تولید مانند نیروي کار و سرمایه که 
تا چند دهه پیش از جمله عوامل اصلی توسعه به شمار 
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]. 2[اند  آمدند تحت تأثیر این پدیده قرار گرفته می
ی عالوه بر تقویت زیرساخت الملل نیبعلمی ي ها يهمکار

براي مدیریت  مؤثرعاملی به عنوان نوآوري و دانش ملی 
ی، بسترسازي براي احترام الملل نیبتعارضات، بهبود درك 

ي در مناطق محروم جهان در ساز تیظرفو کمک به  دوجانبه
  .شوند یمنظر گرفته 

، جهاني سیاسی و فرهنگی در ها ینگرانبا افزایش  ،عالوهبه 
دیپلماسی سنتی، قدرت نظامی و فشارهاي سیاسی و اقتصادي 

در . اند از دست داده الملل نیبجایگاه سابق خود را در روابط 
ي زیاد ها شرفتیپدوره پس از جنگ جهانی دوم به دلیل 
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 همچنینو  بر نهیهزي مقیاس وسیع و ها پروژهعلمی از طریق 
ي اتمی، توجه سیاسی زیادي به ها بمبنمایان شدن خطرات 

 ].3[ جلب شد الملل نیبعلم و فناوري و روابط 

که از تعصبات قومی، مذهبی و آن جهت  ازعلم و فناوري 
اي در دیپلماسی  فرهنگی تا حدي به دور است از جایگاه ویژه

مدرن برخوردار و به عنوان زبانی مشترك جهت ایجاد و 
، رهمسویغمیان کشورهاي  پیشرفت روابط سیاسی حتی در

 و علم در فراوانی هاي جذابیت. گیرد مورد استفاده قرار می
 به پیگیر شود دیپلماسی می سبب که دارد وجود فناوري
 به توان یم ها این جذابیت جمله از. باشد آن گرفتن خدمت

 بودن و ورود توسعه زایی، هسته اصلی ثروت واقتدارآفرینی 
همچنین ]. 4[ اشاره نمود انسان زندگی ابعادبه تمامی آن 

هاي موجود در عرصه دیپلماسی هم زمینه را براي  قابلیت
در راستاي پیشرفت علم و فناوري نظیر  چه بهتراستفاده هر 

بنیان و فناورانه از  خلق بازارهاي جدید براي محصوالت دانش
در ]. 5[ آورد گذر تعامل فعال با سایر کشورها فراهم می

چارچوبی نوین براي به عنوان یپلماسی علم و فناوري نتیجه، د
یی و گسترش تعامل میان بازیگران متعدد حوزه افزا همایجاد 

و بازیگران حوزه  سو کدیپلماسی و سیاست خارجی از ی
ي اخیر پدیدار و در ها سالعلم و فناوري از سوي دیگر در 

  .است شده کار گرفتهه ب افتهی توسعهبسیاري از کشورهاي 
ي ها يهمکار از استفادهبه نوعی  فناوري و علم دیپلماسی

ها براي رفع مشکالت مشترك و ایجاد  علمی میان ملت
بنابراین  ].6[است  شده حسابی سهل و الملل نیبمراودات 

هاي علم و  استفاده از ظرفیت"توان  را می آنموضوع اصلی 
طور  فناوري براي تحقق اهداف سیاست خارجی و همین

 "هاي دیپلماسی براي پیشبرد علم و فناوري ه از ظرفیتاستفاد
را  دیپلماسی علم و فناوري توان یم واقع در]. 5[ دانست

عرصه که در دانست  هایی ها و تاکتیک اي از استراتژي مجموعه
خدمت دستگاه سیاست خارجی یک کشور قرار دیپلماسی در 

هاي برداري این دستگاه از دستاورد ضمن بهره تاد نگیر می
اي ه زمینه ،هاي خود تعلمی و فناوري براي ارتقاء ظرفی

خلق براي نهادهاي علمی و فناورانه،  پیشرفت علم و فناوري
  ].7[ پدیدار شود توسعه کشورهمچنین ثروت و 
ی دانشگاهمفاهیم از جمله دیپلماسی علم و فناوري اگر چه 

نوظهور است اما کشورهاي پیشرو در این حوزه، حداکثر 

این از جمله که  برند یمي آن برده و ها تیظرفاستفاده را از 
  ]:3[ توان به موارد زیر اشاره کرد ها می استفاده
 ي تحقیقات، امکانات و ها افتهدسترسی به پژوهشگران، ی

ي طبیعی دیگر ها هیسرماتجهیزات مرتبط با پژوهش، منابع و 
 کشورها

 وتوسعه توسعه دستاوردهاي تحقیق 

  سازان و رهبران سیاسی و  بر افکار عمومی، تصمیمنفوذ
  اقتصادي کشورهاي دیگر

که آنها از این  دهد یمتجربه کشورهاي پیشرو نشان  همچنین
ابزاري قدرتمند براي رسیدن به اهداف سیاسی به عنوان حوزه 

آمریکا از دیپلماسی علم  به عنوان مثال. برند یمخود هم بهره 
 روابط وابستگی، بهبود ي براي ایجادابزاربه عنوان و فناوري 

و ] 8[خود  اهداف با آنها نمودن کشورها و همسو دیگر با
 الملل نیبروابط حوزه ژاپن براي افزایش قدرت نرم خود در 

عالوه بر این، اثرگذاري و نفوذ بازیگران . کنند استفاده می] 9[
کند که حاصل تعامل  المللی، میدان نیرویی ایجاد می بین

از  :عملکرد دو بازیگر اصلی دیپلماسی علم و فناوري است
المللی با سازوکارهاي مختلف همکاري،  یک طرف بازیگر بین

و کاالها، سعی در ها  تحریم، ارائه خدمات و استاندارد روش
ها دارد و  گیري در چرخه سیاست اثرگذاري بر مرحله تصمیم

با انتخاب راهبرد ) دولت(از سوي دیگر بازیگر داخلی 
پذیرش، تعامل و تقابل، اقناع و تهدید متقابل در رویارویی با 
فشارها، یکی از راهبردهاي پذیرش و یا مقاومت را انتخاب و 

  ].10[پردازد  ري آن میبه طراحی مسیر مناسب پیگی
با توجه به مطالب فوق، امروزه دیگر اهمیت علم و فناوري و 

ی در توسعه کشورها بر کسی الملل نیبي ها يهمکارنقش 
نقش علم و فناوري در عرصه جهانی، اهداف . پوشیده نیست

  شرفتیپی و الملل نیبکشورها و نقش مهم آن در مناسبات 
ي برتر، لزوم ها يفناور کشورهاي مختلف در زمینه برخی

ورود اثربخش به حوزه دیپلماسی علم و فناوري و تدوین یک 
ي آن و ها تیظرفبراي استفاده بهینه از  مند نظامچارچوب 

ها، راهبردها و اقدامات اثربخش در این زمینه  اتخاذ سیاست
 شیپ از  شیبدر راستاي تقویت روابط با سایر کشورها را 

  .سازد یممشخص 
هاي کشور  ه به مفهوم دیپلماسی علم و فناوري، ظرفیتبا توج

هاي مختلف علمی و فناورانه به خصوص علوم و  در حوزه
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هاي نوظهور و برتر، از یک طرف و از طرف دیگر  فناوري
رابطه خوب دیپلماتیک کشور با بسیاري از کشورهاي دنیا، 
این امکان را فراهم ساخته تا با استفاده مؤثر و اثربخش از 
ابزار دیپلماسی علم و فناوري به بهبود و تقویت 

هاي علمی و فناورانه و همچنین توسعه روابط  توانمندي
دیپلماتیک با سایر کشورها به خصوص کشورهاي هدف 

اما توسعه و مدیریت اثربخش دیپلماسی علم و . پرداخته شود
فناوري در کشور، مستلزم تعیین عوامل کلیدي و تدبیر 

به این ترتیب، سؤال . سب براي ارتقاء آن استراهکارهاي منا
هاي  مؤلفه«: گونه بیان کرد توان این اصلی پژوهش را می

  »کلیدي مؤثر بر توسعه دیپلماسی علم و فناوري چیست؟
اي در  رشته با توجه به اهمیت وجود یک چارچوب میان

دیپلماسی علم و فناوري، در این پژوهش تالش شده ضمن 
اي به مفهوم دیپلماسی علم و فناوري، ابتدا  رشته نگاهی میان

عوامل مؤثر بر توسعه آن با استفاده از روش تحلیل مضمون 
ي، ا استخراج و پس از طی یک فرآیند دلفی فازي سه مرحله

صحت و اعتبار آن عوامل مورد سنجش قرار گرفته و در 
نهایت هم چارچوبی جامع براي توسعه دیپلماسی علم و 

تواند مبناي مناسبی براي  این چارچوب، می. شودفناوري ارائه 
هاي بعدي به منظور توسعه این حوزه باشد و  گذاري سیاست

اء بر همین اساس، در گام نهایی چند پیشنهاد براي ارتق
  .دیپلماسی علم و فناوري کشور ارائه شده است

  
  مبانی نظري و پیشینه پژوهش - 2

المللی و  هاي بین دیپلماسی در طول تاریخ به تبع دگرگونی
اي  تحول در سیاست داخلی کشورها دچار تحوالت عمده

در عصر . شده و اشکال متنوعی به خود گرفته است
از  قدرتنی و منابع هاي متقابل جهانی و تغییر مبا وابستگی

افزار، اشکال نوینی از دیپلماسی پدید آمده  افزار به نرم سخت
اتکاء به ابزارهاي قدرت سخت، از ابزارهاي به جاي که 

از دستاوردهاي علمی و فناوري . نماید قدرت نرم استفاده می
 توجه موردچنین ابزارهایی است که جدیداً جمله 
علم و . ر گرفته استمداران کشورهاي مختلف قرا سیاست

ها به خصوص  پیشرفت در همه حوزه لیبه دلفناوري 
ها و همچنین  هاي اثرگذار بر مناسبات سیاسی دولت حوزه

هاي جهانی مرتبط با افزایش  نقش پررنگ آن در حل چالش
، غذا، انرژي، منابع و فقر که با توجه ستیز طیمحجمعیت، 

شور نبوده و شدن، دیگر مشکل تنها یک ک به روند جهانی
باشند در دیپلماسی مورد  المللی می هاي بین نیازمند همکاري

  ].11[توجه قرار گرفته است 
المللی فضایی یا  هاي بزرگ علمی از قبیل تحقیقات بین پروژه
هایی از تعامل نزدیک  هاي سالمت جهانی نمونه برنامه

هاي  ها براي توافق بر روي همکاري دانشمندان و دیپلمات
هاي فنی است که در آنها ترجیح یا  شور در حوزهچند ک

ها میان چندین  ها، منابع یا ریسک ضرورت بر تقسیم هزینه
ي خارجی از قبیل گذار سیاستهایی در  حوزه. شریک است

نیز وجود دارد که ... تغییرات آب و هوایی، امنیت و 
هاي  و توصیه ها شنهادیپها براي حل آنها از اطالعات،  دیپلمات

  ].12[کنند  نشمندان استفاده میدا
دو ویژگی مرتبط با دانش علمی و فناورانه نیز در مذاکرات 

، از آنجا که دانش اول: اند قرار گرفتهمورد توجه المللی  بین
است  شدن یتخصصعلمی به شکل رو به افزایشی در حال 

بیشتر در مذاکرات  دانش بابنابراین باید از متخصصان 
المللی استفاده کرد و دوم، چون کاربرد علم و فناوري به  بین

سازي اصول متفاوتی  منظور توسعه، نیازمند توانایی یکپارچه
] 12[باشند  می ازین مورداست که براي حل مسائل خاص 

کنندگانی است که  المللی امروزه نیازمند مذاکره دیپلماسی بین
سازي دانش  و هم با یکپارچه شدن یتخصصبتوانند هم با 

المللی  از دیپلماسی بین نوینیشکل  بیترت نه ایب. کنار آیند
هاي نوظهوري که علم و فناوري نقشی  براي مواجهه با چالش

 اکه از آن ب در حال توسعه استکنند  اساسی در آنها ایفاء می
  .شود عنوان دیپلماسی علم و فناوري یاد می

ماسی علم و فناوري به عنوان یکی از دیپل به طور خالصه،
نقش جنبه کارکردي متقابل دیپلماسی، دو  سازوکارهاي نوین

المللی شامل استفاده از  هاي بین در همکاريو فناوري علم 
پیشبرد اهداف سیاست پیگیري و هاي علمی براي  همکاري

به دست دیپلماسی براي ابزار بکارگیري همچنین خارجی و 
از برخی  1جدول . ردیگ یبرمرا در] 13[نتایج علمی  آوردن

دیپلماسی علم و فناوري را مرتبط با تجربیات مهم تاریخی 
  .کند مطرح می
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 و صحیح استفاده صورت فناوري در و علم دیپلماسی
تواند شهرت و تصویر کشور را  که میآن جهت  از هدفمند،

بهبود بخشد عامل مهمی براي تقویت قدرت نرم یک کشور 
و همین امر سبب شده کشوري مانند ] 11[شود  میمحسوب 

ژاپن با محوریت شوراي علم و فناوري این کشور، از این 
دیپلماسی به عنوان ابزاري مهم براي تقویت قدرت نرم خود 

هاي  امروزه، فعالیت]. 19[الملل استفاده نماید  در روابط بین
جوامع ترین فعالیت انسانی براي ایجاد  علمی و فناورانه، مهم

. روند پایدار و حل مشکالت منابع محدود زمین به شمار می
دیپلماسی علم و فناوري به عنوان یک مفهوم سیاستی جدید، 

بار علم و فناوري را به عنوان یک منبع ایجادکننده  اولین براي
زمان، ابزاري براي  هاي جدید دیپلماتیک و به طور هم حل راه

  برخی تجربیات مهم تاریخی در دیپلماسی علم و فناوري) 1جدول 
  منبع  نتیجه  اقدام  سال  مجري

  )پادشاه هند(پوروس 
قبل از  326

  میالد
به اسکندر که براي ساخت شمشیرهاي هدیه دادن نوعی فوالد 

  شد محکم استفاده می
 ]14[  جلوگیري از حمله اسکندر به هند

معاون (فیلیپ زولمن 
خارجه انجمن 
  )سلطنتی انگلستان

  انگلیس مرزهاي از خارج دانشمندان با مستمر ارتباط حفظ  1723
روزبودن  کسب اطمینان در خصوص به

اطالعات همکاران این انجمن از 
  آخرین دستاوردهاي علمی

]8[ 

آیزنهاور، 
  آمریکا جمهور رئیس

ایراد سخنرانی اتم براي صلح در مجمع عمومی سازمان ملل و   1953
  و چین شکن روابط آمریکا یخبه عنوان اشاره به مبادالت علمی 

هموار شدن روابط دو کشور آمریکا و 
  چین

]3[ 

  1957  و راسل انیشتین
دانان برجسته  با حضور فیزیک "پوگ واش"برگزاري اجالس 

اولین حرکت غیردولتی در (سراسر دنیا از جمله کشور شوروي 
  )زمینه دیپلماسی علم و فناوري

اتمی،  جنگ تهدیدهاي پیرامون بحث
دانشمندان آمریکا و شوروي   مالقات

  به صورت غیررسمی
]3[  

 کشور دو دانشگاهیان
  شوروي و آمریکا

  شوروي و آمریکا کشور دو گاهیدانش بین تبادالت آغاز  1959

هاي  فراهم آمدن امکان همکاري دولت
هایی از  دو کشور از طریق ایجاد شبکه

هایی  مدل آشکار ساختنارتباطات و 
  براي تعامل

]15[ 

 وزیر آیکدا، نخست
کندي،  و ژاپن

  آمریکا جمهور رئیس

 60اوایل دهه 
  میالدي

 ]16[  بهبود ارتباط دو کشور  در اولین مالقات آکیدا و کندي  هاي علمی تعهد به انجام همکاري

هاي شوروي و  دولت
  آمریکا

1970  
، ستیز طیمحامضاء توافقات جدید درباره علم و فناوري، 

  هاي فضایی، علوم پزشکی و سالمت عمومی همکاري
شروع فاز جدیدي از ارتباطات دو 

  کشور شوروي و آمریکا
]15[ 

نیکسون، 
  آمریکا جمهور رئیس

1972  
به هاي علمی  بازدید تاریخی از چین و ارائه پیشنهاد همکاري

هاي علمی در  ی به این کشور؛ امضاء توافقات همکاريخصوص
  هاي مختلف زمینه

 ]17[  و چین آغاز ارتباطات بین آمریکا

انجمن پیشرفت علوم 
  آمریکا

  تأسیس مرکز دیپلماسی علم  2008

هایی میان  استفاده از علم براي ایجاد پل
هاي علمی  کشورها و ارتقاء همکاري

به عنوان یک فاکتور ضروري سیاست 
  خارجی

]18[ 

  2009  باراك اوباما

یک شروع "سخنرانی در دانشگاه االزهر قاهره تحت عنوان 
و تقاضاي همکاري بیشتر بر روي تعامالت با جهان اسالم  "مجدد

به تعامالت  دهی از طریق علم، فناوري و نوآوري و همچنین شکل
  با دانشمندان جهان اسالم دانشمندان آمریکایی

هاي دیپلماتیک بین  رفع چالش
کشورهاي خاورمیانه با آمریکا؛ ایجاد 

و  بلندمدتاتحادهاي استراتژیک 
  هاي سودآور براي آمریکا همکاري

]1[ 

علی اکبر صالحی و 
وزیر (ارنست مونیز 

  )انرژي آمریکا
  5+1اي ایران با گروه  حضور در مذاکرات هسته  2015

مذاکرات علمی این دو دانشمند براي 
 ها در جریان یاري رساندن به دیپلمات

  رجاممذاکرات ب
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به کمک دیپلماسی . ه استتقویت علم و فناوري معرفی کرد 
هاي علمی و فناورانه در سطح  علم و فناوري، همکاري

یکی از . یابند المللی و در فضایی دیپلماتیک گسترش می بین
ها، افزایش ارتباطات با جوامع مختلف  پیامدهاي این همکاري

تواند منجر به اثرگذاري بر  کشورهاي همکار است که می
هاي دیپلماسی علم  آغاز فعالیتبراي . ذهنیت آن جوامع شود

توانند  وجود دارد که این شروط می اولیه شرط و فناوري، سه
اثرگذاري بر روي ذهنیت جوامع مختلف کشورهاي همکار و 

  :سایر کشورها را تسهیل نمایند
  تضمین تأمین منافع مشترك کشورهاي همکار) 1
  اسیافزایی بین علم، فناوري و دیپلم اصل تثبیت اثرات هم) 2
حمایت از پیشرفت علم و فناوري در برخی نقاط دنیا از ) 3

  ].19[اي  توسعه هاي ضروري طریق کمک
مفهوم داراي دیپلماسی علم و فناوري مقوله که  چند هر

با دو واژه دیپلماسی و  اًصرفتوان آن را  اي است و نمی پیچیده
فناوري تعریف کرد اما با توجه به درك متفاوت افراد و 

ها از دیپلماسی علم و فناوري، تعاریف متفاوتی از این  سازمان
برخی از تعاریف  2است که جدول  شده ارائهمفهوم 

  .کند را ارائه میدیپلماسی علم و فناوري 
  
 شناسی روش - 3

و در مرز میان  استاي  رشته نمیا پژوهش از جنس مقالهاین 

گذاري علم و فناوري و مدیریت  هایی چون سیاست حوزه
پارادایم . شود الملل تعریف می فناوري با حقوق و روابط بین

تفسیري، هدف آن اکتشافی و توصیفی، -نمادین پژوهش،
گیري آن از  روش پژوهش از نوع آمیخته کیفی و کمی، جهت

 .ش نیز استقرایی استنوع کاربردي و رویکرد پژوه

در گام اول این پژوهش، ابتدا، اسناد رسمی کشورها، مقاالت، 
ها و اسناد منتشرشده حوزه دیپلماسی علم و فناوري  سخنرانی
توسعه  چارچوبمتون مورد تحلیل در راستاي ارائه به عنوان 

آوري و در گام  دیپلماسی علم و فناوري کشور انتخاب و جمع
 1بعد براي تحلیل با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون

از این گام به . شدند MAXQDA 10 افزار نرموارد  ]23[
بعد، فرآیند کدگذاري آغاز و پس از چند مرحله کدگذاري، 

ر قالب سپس این مضامین د. مضامین پایه شناسایی شدند
بندي  مضامین فراگیر، طبقه تینها درو  دهنده سازمانمضامین 

مضمون پایه در قالب چهار  25در این قسمت پژوهش . شدند
مضمون فراگیر تصویر علمی و فناورانه کشور در دنیا، تصویر 
دیپلماتیک کشور در دنیا، دیپلماسی مسیر دوم و ترتیبات 

  .اند نهادي استخراج شده
شده، از روش دلفی  هاي استخراج اعتبارسنجی مؤلفهبراي 

اند تا عوامل مؤثر بر  فازي استفاده و پژوهشگران تالش کرده
توسعه دیپلماسی علم و فناوري کشور بر مبناي روش تحلیل 

تا زمان حصول (خبرگان  به از طریق مراجعه مکرر مضمون را

                                                
1- Thematic Analysis   
2- Fedoroff 
3- Council for Science and Technology Policy 
4- Science Diplomacy for France  

  شده از دیپلماسی علم و فناوري تعاریف ارائه برخی) 2جدول 
  تعریف منتخب  منبع/پژوهشگر

  ذوالفقارزاده و ثنایی
هاي دیپلماسی  استفاده از ظرفیت زمان همهاي علم و فناوري براي تحقق اهداف سیاست خارجی و  استفاده از ظرفیت

  ]5[ يبراي پیشبرد علم و فناور

  داودي
المللی که در خدمت پیشبرد سیاست خارجی آن کشور  یک کشور با دیگر بازیگران بینتعامالت علمی و فناوري میان 

ساز تعامالت علمی و فناوري  المللی که زمینه قرار گیرد و همچنین روابط سیاسی میان یک کشور با دیگر بازیگران بین
  ]20[ شود

  2فدورف
با آنها مواجه است  21ت مشترکی که بشریت در قرن هاي علمی میان کشورها براي مواجهه با مشکال استفاده از همکاري

 ]21[المللی  هاي سازنده بین و ایجاد همکاري

کمیته سیاست علم و 
 ژاپن 3فناوري

استفاده از دیپلماسی براي (هر قدمی جهت اتصال علم و فناوري به سیاست خارجی براي دستیابی به توسعه دوطرفه 
  ]9[ )فاده از علم و فناوري در راستاي اهداف دیپلماتیکتوسعه علم و فناوري و تالش براي است

سند دیپلماسی علم 
  4فرانسه

هایی که  هایی میان جوامع به خصوص در حوزه هاي علمی در راستاي ایجاد روابط و پل استفاده و کاربرد همکاري
  ]22[ممکن است مکانیزم دیگري براي تعامل در سطح رسمی وجود نداشته باشد 
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) شده طراحی عقالنی هاى گزاره درباره آنها نسبی نظر اجماع
ها در قالب دلفی  براي این اعتبارسنجی، مؤلفه. اصالح نمایند

 :اند فازي با طی مراحل زیر مورد پاالیش قرار گرفته

 خبرگان( 1آوري نظرات گروه تصمیم جمع:(  
در  دریافت نظرات خبرگانهاي پرسشنامه  هاي سنجه گویه

هاي توسعه دیپلماسی علم و فناوري در  خصوص مؤلفه
اي از متغیرهاي  اساس یک طیف هفت گزینه، بر کشور
هاي کامالً نامناسب تا کامالً  شناختی و به صورت رده زبان

  .مناسب تعریف شدند
 2تبدیل متغیرهاي کالمی به اعداد فازي مثلثی:  

هاي خبرگان به اعداد فازي مثلثی از روش  براي تبدیل پاسخ
از آنجا که خصوصیات . استفاده شد) 1995( 4و یوان 3کلیر

افراد بر تعابیر ذهنی آنها از متغیرهاي کیفی اثرگذار است 
تالش شد با تعریف دامنه متغیرهاي کیفی، خبرگان با ذهنیتی 

این متغیرها به شکل اعداد . ها پاسخ دهند یکسان به پرسش
بیانگر متغیرهاي کالمی  3فازي مثلثی تعریف شدند که جدول 

  .و عدد فازي مثلثی نظیر هر یک از آنها است
  

  اعداد فازي مثلثی متناظر متغیرهاي کالمی) 3جدول 
 مثلثی فازي عدد متغیر

 )9،10،10(  کامالً مناسب

 )7،9،10(  مناسب

  )5،7،9(  تا حدودي مناسب
  )3،5،7(  تأثیر بی

  )1،3،5(  تا حدودي نامناسب
  )0،1،3(  نامناسب

  )0،0،1(  کامالً نامناسب
  
 محاسبات فازي(ها  تجزیه و تحلیل پاسخ:(  

گیري فازي،  هاي میانگین در این مرحله با استفاده از روش
و میزان اختالف ) میانگین نظر خبرگان(ها  میانگین دسته

دیدگاه هر خبره از میانگین دسته، محاسبه و این اطالعات 
احل در مر. جهت اخذ نظریات جدید براي خبرگان ارسال شد

دوم و سوم فرآیند دلفی فازي، هر خبره بر اساس اطالعات به 
بینی یا نظر جدید ارائه و  دست آمده از مراحل قبل، یک پیش

                                                
1- Disicsion Group 
2- Triangular Fuzzy Number 
3- Klir 
4- Yuan 

فرآیند . در صورت صالحدید، نظر پیشین خود را اصالح کرد
الذکر تا زمانی ادامه یافت که میانگین دسته به  دلفی فازي فوق

فاصله (نگین دو راند دلفی کافی باثبات و اختالف میااندازه 
مقدار این آستانه با . از حد آستانه کمتر شود) دو عدد فازي

بر روي  شود و مستقیماً گیرنده معین می استنباط ذهنی تصمیم
در این . شوند تأثیر خواهد گذاشت تعداد عواملی که غربال می

  .به عنوان حد آستانه در نظر گرفته شده است 7پژوهش عدد 
 نظري فارسی مبانی از گیري بهره با نیز پرسشنامه طراحی براي

 و نظران صاحب هاي دیدگاه از همچنین استفاده و التین و
 پرسشنامه و شناسایی موضوع، با مرتبط بالقوه عوامل اساتید،
 مطالعات انجام و ها داده آوري جمع از پس. شد تدوین نهایی

 عامل 26نهایتاً عوامل مؤثر،  سپس چندین نوبت غربال اولیه و
تن از  10نمونه مورد پژوهش شامل  .گرفت قرار تأیید مورد

به اختصار ابعاد مختلف  4جدول . خبرگان بوده است
  .کند شناسی این پژوهش را مطرح می روش

  
  پژوهش  شناسی ابعاد مختلف روش) 4 جدول

  گام دوم پژوهش  گام اول پژوهش  بعد مورد بررسی

  هدف مطلوب
مفاهیم، شناسایی 

ها و استخراج  مقوله
  چارچوب پیشنهادي

سنجی  صحت
چارچوب 
  پیشنهادي

  جامعه هدف

اسناد رسمی 
کشورها، مقاالت، 

ها و  سخنرانی
هاي منتشرشده  پیام

حوزه دیپلماسی 
  علم و فناوري

اساتید دانشگاه و 
طی (مدیران فعال 

در ) هاي اخیر سال
حوزه 

گذاري و  سیاست
دیپلماسی علم و 

  فناوري

  گیري روش نمونه

احصاء اسناد و 
مقاالت علمی و 

 نظراتمعتبر، 
خبرگان حوزه و 

  سران کشورها

گیري  نمونه
غیرتصادفی و 

هدفمند 
شده به  انتخاب

گلوله برفی روش 
 10: اندازه نمونه(

  )نفر

تحلیل اسناد و   ها آوري داده ابزار جمع
  مدارك

  پرسشنامه

  ها روش تحلیل داده
روش تحلیل 

 مضمون
  فازي دلفی

 MAXQDA 10 Excel 2013  افزار مورد استفاده نرم
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 هاي پژوهش یافته - 4 

ها و  تحلیل مضمون اسناد رسمی کشورها، مقاالت، سخنرانی
متون به عنوان اسناد منتشرشده حوزه دیپلماسی علم و فناوري 

مضمون پایه را به عنوان  25مورد تحلیل در این پژوهش، 

عوامل مؤثر بر توسعه دیپلماسی علم و فناوري در کشور 
برخی عبارات متنی مبین اطالعات مهم  5جدول . مطرح نمود

 6دهنده مضامین پایه و جدول  درباره سؤال پژوهش و شکل
  .کند حاصل از تحلیل آنها را ارائه میکامل نتایج 

  دهنده مضامین پایه تنی شکلبرخی عبارات م) 5 جدول
  ردیف  عبارات متنی مضمون پایه

برگزاري و حضور 
در مجامع، 

و  ها کنفرانس
هاي علمی و  همایش

 المللی فناورانه بین

این کار سبب نمایش توان علمی و تحقیقاتی فرانسه به . نماید هایی را ساماندهی می کنفرانس هرسالهمؤسسه فرهنگی فرانسه  -
  ].22[یک کشور مدرن و جذاب ارتقاء یابد به عنوان تصویر این کشور  شود یژه به جوانان شده و سبب میو بهسایر کشورها، 

تهران، دیپلماسی علمی را یکی از نیازهاي امروزي  جمهوري ایران در سخنرانی خود در دانشگاه یسرئدکتر حسن روحانی  -
کشور نامید و از عالمان و فرهیختگان کشور درخواست کرد تا از طریق علم و دانش، مقاله، تحقیق و حضور در مجامع علمی 

 ].24[جهانی به این دیپلماسی برسند 

1  

جایگاه علمی و 
  فناورانه کشور

توان به حضور پررنگ ایران در المپیادهاي جهانی،  نماید می شأناز جمله دستاوردهایی که توانسته براي ایران کسب وجهه و  -
هاي بنیادي و  دستیابی به توان پرتاب موشک به فضا، پیشرفت در زمینه فناوري نانو، صعود در زمینه استفاده از فناوري سلول

 ].20[یز اشاره کرد آم صلحاي در جهت استفاده  رژي هستهسرانجام دستیابی به فناوري ان

رتبه در زمینه ثبت اختراع،  1391در سال توانست هاي نو، ایران  يفناورهاي مختلف و عدم دسترسی به منابع و  تحریم رغم به -
 ].20[دنیا را کسب نماید  29

2  

ارائه دستاوردهاي 
 علمی و فناورانه

 به کشور يفناور و علم يدستاوردها از متعدد و متنوع يها پیکل ساخت ي،فناور و علم يدستاوردها يها شگاهینما يبرگزار -
 کشور يفناور و علم قدرت شینما ،...) و کشور يمرز برون يها شبکه در نترنت،یا در(آنها  پخش و جیترو و ایدن جیرا يها زبان

 يها شبکه تیظرف از بردن بهره ي و همچنینمرز برون و درون يها گستره درآنها  پخش و ها الیسر و یینمایس يها لمیف در
 ].5[ شود یم شنهادیپ نمونه به عنوان ی،اجتماع

 ].8[بر دیپلماسی علم و فناوري است  مؤثرها و عوامل  هاي علمی یکی از مکانیزم ها و جشنواره برگزاري نمایشگاه -

3  

هاي علمی  همکاري
 المللی و فناورانه بین

ابزاري براي برقراري ارتباط میان کشورها و جوامع است به عنوان هاي علمی  هدف مرکز دیپلماسی علم، گسترش همکاري -
]16.[ 

هاي علمی و فناورانه  يهمکاري از پیشنهادات ا مجموعهسابقه نیکسون به چین،  یبسفر در ) وزیر خارجه وقت آمریکا(کیسینجر  -
 ].25[در راستاي تغییر روابط سیاسی بین دو کشور، آماده کرده بود  معنادارهاي  يهمکاربراي آمریکا شواهد تمایل به عنوان را 

4  

 هدایاي فناورانه

 فناوري و علم دیپلماسی پیشبرد در تواند می شود می اعطاء کشورها سایر به جمهور رؤساي معموالً توسط که فناورانه هدایاي -
 ].5[باشد  اثرگذار

جمهور سابق براي اعطاء هدایاي  توان در ابتکار رئیس اقدام عملی ایران در حوزه دیپلماسی علم و فناوري را میترین  مهم -
 ].20[برشمرد ...) لبنان، ونزوئال، قطر، آذربایجان، ترکمنستان و (فناورانه به رؤساي دیگر کشورها 

5  

توسعه علم و 
فناوري در سایر 

 کشورها

 ،در حال توسعه يکشورها از خود حمایت با بلکه است يفناور تبادالت و تعامالت يدارا ،پیشرفته يکشورها بانه تنها  ژاپن -
 در پیشرو يکشوربه عنوان  را خود نام دارد يفناور پیشبرد از که یبزرگ سهم کنار در وکرده  هدایتنیز  را يفناور حرکت مسیر
 درصد 7/16 حدود که امضاء کرده يفناور هاي ينامه همکار موافقت کشور 42 با ژاپن. است رسانده ثبت به فناوري و علم عرصه

 .]9[ است آفریقا و التین يآمریکا آسیا،از در حال توسعه  يکشورها باها  نامه توافق این

 ].21[هاي کشاورزي هند، قاره آفریقا و آمریکاي التین داشته است  یی در توسعه دانشگاهبسزانقش آمریکا  -

6  

فناورانه هاي  شرکت
 المللی مطرح بین

هاي داخلی و  توانند چالش از منابع و استعدادهاي خود بهره ببرند میبه خوبی المللی بزرگ در صورتی که  هاي بین شرکت -
 ].26[المللی را حل کنند  بین

 ].16[سازد  یمهاي بزرگ فناورانه زمینه را براي دیپلماسی علم و فناوري آماده  صادرات شرکت -

7  

  یپلماسی فعالد

 خلق رینظ يفناور و علم شرفتیپ يراستا درچه بهتر  هر استفاده يبرا را نهیزم یپلماسید عرصه در موجود يها لیپتانس -
 .]5[ آورد یم فراهم کشورها ریسا با فعال تعامل گذر از فناورانه و انیبن دانش محصوالت يبرا دیجد يبازارها

 که یمشکالت حل به تواند یم غیرمتعهدها جنبش عضو يکشورهااز جمله  ایدن يکشورها دیگر با کشور کیپلماتید رابطه خوب -
  ].7[ کند کمک یانبن دانش محصوالت یابیبازار و یمعرفو  انیبن دانش اقتصاد به یابیدست همچنین و دارد دنبال به میتحر

8  



  ارائه چارچوبی براي توسعه دیپلماسی علم و فناوري کشور به روش دلفی فازي

8  

  دهنده مضامین پایه تنی شکلبرخی عبارات م) 5 جدول
  ردیف  عبارات متنی مضمون پایه

هاي اجرایی  ضمانت
  و تعهدات

ها در انجام تعهدات حاصل مذاکرات دوجانبه،  هاي موجود را شکست دولت ، یکی از چالش...کنندگان در کارگاه  برخی شرکت -
  ].27[اند  یجه تضعیف اعتبار دیپلماسی علم دانستهنت درها و سایر مذاکرات و  نشست

9  

فرآیندهاي قانونی و 
سیاسی ویژه علم و 

  فناوري

یر یا صدور با شرایط خاص همراه تأخبه دلیل نیاز به ویزا که گاهی اوقات با عدم صدور یا صدور با دانشمندان سفرهاي علمی  -
 ].28[شود  یرممکن میغاست مشکل و گاهی 

هاي دیپلماسی علم و  هاي امنیتی هنگام ورود به کشور از محدودیت هاي اخذ ویزا و کنترل موانع قانونی از قبیل محدودیت -
  ].8[است  فناوري

10  

توسعه دیپلماسی در 
  سایر کشورها

یافته، به بهبود وضعیت  توسعهو کمتر در حال توسعه نگاران کشورهاي  ها و روزنامه هایی براي آموزش دیپلمات برگزاري کارگاه -
  ].29[کمک خواهد کرد هنجارهاي جهانی و از جنبه المللی  در مذاکرات بیناین کشورها 

11  

ویی تبادالت دانشج
  و دانشگاهی

ترین نهادهاي فعال در اروپاست که از گذرگاه تبادالت دانشگاهی به دنبال تغییر  سرویس تبادالت دانشگاهی آلمان، از قدیمی -
هاي علمی و  هاي مطالعاتی، برگزاري نمایشگاه هاي تحصیلی و پژوهشی، فرصت از طریق اعطاء بورساین هدف را بوده و 

 ].30[کند  دنبال میفناوري و سفرهاي علمی 

 و دیاسات ان،یدانشجو از یزبانیم لیتسه ای و کشور در لیتحص يبرا یخارج انیدانشجو به یلیتحص يها بورس انواع اعطاء -
نه تنها  یاقدامات نیچن. رود یم شمار به مهم یعمل اقدامات از ،براي اشتغال به آموزش و پژوهش مختلف يکشورها دانشمندان

 کشور یمردم زنانیرا و مبلغان به مختلف سطوح در راآنها  بازگشت، از پس تواند یم بلکه شود یم کشور یعلم هیبن تیتقو باعث
  ].5[ دینما لیتبدمیزبان 

12  

المللی  تعامالت بین
هاي  شرکت

ی و ردولتیغ
  نهاد مردم مؤسسات

هاي خصوصی به این دلیل که از لحاظ سیاسی حساسیت کمتري بر روي آنها وجود دارد  و شرکت نهاد مردمهاي  سازمان -
به خصوص بین (المللی در راستاي گسترش روابط دیپلماتیک باشند  هاي علمی و فناورانه بین توانند آغازگر همکاري می

 ].31) [کشورهایی که روابط سیاسی با یکدیگر ندارند

که به توافقات ) و یک آژانس پژوهشی کشوري خارجیآمریکا بین یک آژانس (ي خصوصی ها بنگاهسطح  در دوجانبهتوافقات  -
  ].32[است آمریکا المللی  ینبهاي علم و فناوري  یاستسهاي  باشد یکی از مکانیزم ینمسطح دولتی مرتبط 

13  

سفیران علم و 
  فناوري

ما مراکز تعالی علمی در آفریقا، خاورمیانه و جنوب شرق آسیا احداث و فرستادگان علمی خود را براي همکاري بر روي  -
سخنرانی (کنیم  یمبه این مناطق اعزام ... ي منابع جدید انرژي، ایجاد مشاغل سبز، کشت محصوالت جدید و ها برنامهتوسعه 

 .]32) [باراك اوباما در دانشگاه قاهره

هاي علم و فناوري کشور خود، آغاز گفتگو  یتظرفارائه اطالعات در خصوص به منظور توانند  یمرایزنان و فرستادگان علمی  -
هاي  یتمأموربه  ها پروژهدو طرف و همچنین تسهیل همکاري در اجراي  عالقه موردي ها حوزهبا کشور هدف درباره همکاري در 

  ].6[ند شودیپلماتیک اعزام 

14  

حقوق مالکیت 
  فکري

ی خارج استیس حوزه در هممسئله  نیا. است یالملل نیب مذاکرات کار دستور در حساس مسائل از یکی يفکر تیمالک امروزه -
 ].33[ کند یم ینتأم را يفناور گرانیباز ياقتصاد منافع و استمطرح  يفناور حوزهدر  همو 

 نیتدو یچگونگ. است در تعامل يفناور و علم یپلماسید با رو ینا از و کرده دایپ یالملل نیکامالً ب يابعاد امروزه يفکر تیمالک -
همکاري بین دو  موضوعات جمله از تواند یم ن،یطرف طیشرا و ها تیظرف به توجه با کشورها انیم يفکر تیمالک نیقوانمشترك 

  .]5[ باشد یا چند کشور

15  

  نظام ملی نوآوري

در یک  تر مناسبو با منابع  تر خالقانههاي  هاي ملی نوآوري، اصلی بنیادین است که همراه با مکانیزم تالش براي تقویت نظام -
 ].8[اي را در دیپلماسی علم به خود اختصاص داده است  یژهوالمللی و براي تعقیب اهداف مشترك، جایگاه  ینبشبکه 

توسعه  همچنیني نوآوري، فناوري و علم در سطح ملی و گذار سیاستطریق  کشور ازک هاي علمی و فناورانه ی توسعه ظرفیت -
  ].29[سازد  یمالمللی را ممکن  ینبگفتگوهاي  کشور درنظام ملی نوآوري، ادامه حضور آن 

16  

اقتصاد مقاومتی و 
  انیبن دانش

، نتیجه پیشرفت اقتصاد آن هاي نوآورانه ظرفیتیري اقتصادي و پذ رقابتیک پیشرو جهانی در به عنوان سوئیس کشور موفقیت  -
خصوصی این کشور بخش وتوسعه  واحدهاي تحقیق بانزدیک میان واحدهاي پژوهشی دانشگاهی  یارتباطوجود بنیان و  دانش

 ].34[است 

 60و آمریکا دي درصد از رشد اقتصا 40. گردد میازي مدرن به علم و فناوري باقتصادها، ریشه يبیش از هر زمان دیگرامروزه  -
  ].35[شود  یمیان این کشور تخمین زده بن دانشدرصد از صادرات این کشور حاصل صنایع 

17  



  1396، پائیز 3سال نهم، شماره فناوري،  و فصلنامه سیاست علم؛ محمدمهدي ذوالفقارزاده، مهدي هاجري

9  

  دهنده مضامین پایه تنی شکلبرخی عبارات م) 5 جدول
  ردیف  عبارات متنی مضمون پایه

اهداف دیپلماتیک 
  کشور

بخشی و الگو شدن  الهام هدف باهاي علمی  برداري هر چه بیشتر از پیشرفت دیپلماسی علم و فناوري ابزاري مهم براي بهره -
هاي نظام  ي اهداف و آرمانراستااگر از این منبع اقتدارآفرین بهره الزم در . خورد است که با فلسفه نظام سیاسی کشور گره می

 ].5[صورت نگیرد به قدرت تبدیل نخواهد شد 

به کمک تعامالت علمی و فناورانه به هاي مختلفی از اهداف سیاست خارجی  دیپلماسی علم و فناوري براي دستیابی به جنبه -
  ].36[رود  کار می

18  

نهاد متولی 
دیپلماسی علم و 

  فناوري

ها در انجام دیپلماسی علم و فناوري به فقدان رهبري در این دیپلماسی مرتبط است  ها، ابهامات و ناکارآمدي بسیاري از کاستی -
]3.[ 

توجه ویژه به ساختار تشکیالتی دیپلماسی علم و فناوري در چارت سازمانی و تشکیالت اداري وزارت امور خارجه به منظور  -
یس معاونتی براي تأسباالي این وزارتخانه در قالب مدیریتی ناشی از فقدان مقوله علم و فناوري در سطوح  خالءپرکردن 

هاي علمی در سطح  يهمکارالمللی و اهمیت  ینبنه مزبور به دلیل شرایط کنونی دیپلماسی علم و فناوري در سطح وزارتخا
  ].20[تواند بسیار مفید باشد  المللی می ینب

19  

 نفعان يذبازیگران و 
  هماهنگ

هایی در دیپلماسی علم و  و بخش خصوصی به ساخت پل نهاد مردمهاي  تعامالت میان دانشمندان فعال در دولت، سازمان -
 ].31[کند  یمفناوري و حل مشکالت مشترك کمک 

ي عمومی براي گذار سیاستیک عنصر کلیدي در دیپلماسی علم و فناوري، اجماع دانشمندان و جوامع سیاست خارجی و  -
  ].16[کند  یی است که به دیپلماسی علم و فناوري کمک میها روشفکري در خصوص  هم

20  

نگاشت دیپلماسی  ره
  علم و فناوري

هاي دیپلماسی  محور در سیاست خارجی کشورها، نیاز به توسعه و اجراي نقشه راه و استراتژي هاي علم افزایش اهمیت چالش -
 ].37[علم و فناوري را براي کشورها افزایش داده است 

هاي کلی خود در دیپلماسی علم و فناوري و  ها و استراتژي ید سیاستهر کشوري براي موفقیت در دیپلماسی علم و فناوري با -
  ].3[مسئول انجام آنها را با دقت و هوشمندي مشخص نماید 

21  

ي ساز فرهنگ
دیپلماسی علم و 

  فناوري

به منافع اقتصادي اندیشید بلکه باید مالحظات سیاسی، استراتژیک و ایدئولوژیک را نیز  صرفاًنباید در دیپلماسی علم و فناوري  -
 ].20[در این خصوص مدنظر داشت 

هاي جدي پیشبرد دیپلماسی علم و فناوري ایران در دیگر کشورها به طور عام و در افغانستان به طور خاص،  یکی از چالش -
نگریم  علم و فناوري میبکارگیري  مسئلهاز منظر ایدئولوژي به  صرفاًدر غالب موارد  نگاه گزینشی و ایدئولوژیک است یعنی ما

]20.[  

22  

آموزش دیپلماسی 
  علم و فناوري

ان، دانشگاهیان، گذار سیاستها،  یپلماتدي آموزشی خاص مرتبط با دیپلماسی علم و فناوري براي ها برنامهطراحی  -
براي مشارکت فعال  ها مهارتالمللی و توسعه  ینبیري پذ رقابتو دیگر افراد مرتبط در مورد نقش علم و فناوري در  نگاران روزنامه

 ].6[در گفتگوهاي بین دولتی علم و فناوري، سودمند خواهد بود 

 و علم مشاوره دفتر يها تیمأمور جزء کشور نیا دانشمندان انیم از کایآمر خارجه وزارت يبرا متخصص یانسان يروین تیترب -
 برنامه نیا قیطر از يفناور و علم يها پلماتیدبه عنوان  تیفعال يبرا نفر یس به کینزد انهیسال .استخانه وزارتآن  يفناور

  .]21[ ندشو یم فوق دفتر ی، جذبآموزش

23  

تعیین کشور یا 
  مناطق هدف

 در حال توسعه در کشورهاي با قراردادها این درصد 17 که کردهامضاء  فناورانه و علمی قراردادهاي کشور 40 از بیش با ژاپن -
 و علمی هاي همکاري افزایش و فناوري و علم دیپلماسی از استفاده با دارد قصد کشور این. است آفریقا و التین آمریکاي آسیا،

 ].9[دهد  افزایش را خود نرم قدرت و حوزه نفوذ در حال توسعه، کشورهاي با خود فناورانه

منطقه یا کشور هدف دیپلماسی علم و فناوري در نظر به عنوان در ساختار سیاست خارجی اغلب کشورها، بعضی مناطق جهان  -
خود  فناورانههاي  يهمکارمثال ژاپن کشورهاي قاره آفریقا که داراي منابع معدنی غنی هستند را هدف  به طورشوند  یمگرفته 

  ].20[قرار داده است 
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حمایت از 
دیپلماسی علم و 

  فناوري

هاي دیپلماسی علم و  ها از چالش یت آنها از این سیاستحما عدمهاي دیپلماسی علم و فناوري و  درك پائین مردم از سیاست -
 ].29[ استفناوري 

هاي همکاري با کشورهاي دیگر توسط  علم و فناوري نیازمند درك اهمیت حمایت مالی از پروژهموفق یک دیپلماسی  -
  ].16[باشد  یمان گذار ستسیا

25  



  ارائه چارچوبی براي توسعه دیپلماسی علم و فناوري کشور به روش دلفی فازي

10  

  با استفاده از روش تحلیل مضمون شده استخراجمضامین ) 6جدول 
  )درصد(سهم   تعداد  مضامین پایه  دهنده سازمانمضامین   مضامین فراگیر

تصویر علمی و فناورانه 
  کشور در دنیا

 ---------  

 علمی هاي همایش و ها کنفرانس مجامع، در حضور و برگزاري
 المللی بین فناورانه و

38  1/3 

 7/4  57  جایگاه علمی و فناورانه کشور

 9/6  84 ارائه دستاوردهاي علمی و فناورانه

 0/22  268 المللی هاي علمی و فناورانه بین همکاري

 0/1  12 هدایاي فناورانه

 1/1  13 توسعه علم و فناوري در سایر کشورها

 6/0  8 المللی بینهاي فناورانه مطرح  شرکت

  4/39  480  مجموع تصویر علمی و فناورانه کشور در دنیا

تصویر دیپلماتیک کشور 
  در دنیا

 ---------  

 1/3  38 دیپلماسی فعال

 1/0  1 هاي اجرایی و تعهدات ضمانت

 5/2  31 فرآیندهاي قانونی و سیاسی ویژه علم و فناوري

 1/0  1 توسعه دیپلماسی در سایر کشورها

  8/5  71  مجموع تصویر دیپلماتیک کشور در دنیا

  ---------   دیپلماسی مسیر دوم
 1/9  111 تبادالت دانشجویی و دانشگاهی

 9/1  23 نهاد مردم مؤسساتی و ردولتیغهاي  المللی شرکت تعامالت بین

 2/1  15 سفیران علم و فناوري

  2/12  149  مجموع دیپلماسی مسیر دوم

  ترتیبات نهادي

  تنظیمی

 7/1  21 حقوق مالکیت فکري

 8/0  10 نظام ملی نوآوري

 1/3  38  انیبن دانشاقتصاد مقاومتی و 

 3/2  28 اهداف دیپلماتیک کشور

 2/3  39 نهاد متولی دیپلماسی علم و فناوري

 4/6  78 هماهنگ نفعان يذبازیگران و 

  فرهنگی- شناختی
 4/8  102  نگاشت دیپلماسی علم و فناوري ره

 2/2  27 ي دیپلماسی علم و فناوريساز فرهنگ

 6/5  68 آموزش دیپلماسی علم و فناوري

  هنجاري
 1/5  62 تعیین کشور یا مناطق هدف

 8/3  46 حمایت از دیپلماسی علم و فناوري

  6/42  519  مجموع ترتیبات نهادي
  

شود تصویر علمی و فناورانه کشور  که مشاهده می طور همان
در دنیا، تصویر دیپلماتیک کشور در دنیا، دیپلماسی مسیر دوم 

، 4/39مضامین فراگیر به ترتیب به عنوان و ترتیبات نهادي 
را به خود  شده استخراجدرصد از کدهاي  6/42و  2/12، 8/5

انه هاي علمی و فناور مضامین همکاري. اند اختصاص داده
درصد، تبادالت دانشجویی و دانشگاهی با  0/22المللی با  بین

 4/8نگاشت دیپلماسی علم و فناوري با  درصد و ره 1/9
شده، سه مضمون پایه با بیشترین  درصد از کدهاي استخراج

هاي اجرایی و تعهدات و  مضامین ضمانت. اند تکرار بوده
تنها یک  هر کدامهمچنین توسعه دیپلماسی در سایر کشورها 

  .اند بار مشاهده شده
با طی یک فرآیند دلفی فازي گام بعدي، پژوهشگران  در

تا عوامل مؤثر بر توسعه دیپلماسی علم و  اند کرده تالش
فناوري کشور که به روش تحلیل مضمون استخراج شدند را 

خبرگان و بازطراحی مضامین پس  مکرر به مراجعه از طریق
 نسبی نظر اجماع اصالح نمایند که حدي تا از هر مراجعه،
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 حاصل شده طراحی عقالنی هاى گزاره در خصوص خبرگان
الذکر از خبرگان  همچنین در دور اول فرآیند فوق .شود

تواند منجر به  که میخواسته شد که هر عامل مؤثر دیگري 
را نیز به مجموعه توسعه دیپلماسی علم و فناوري کشور شود 

ي دور ها پرسشنامهپس از بررسی . دعوامل قبلی اضافه نماین
این حوزه عامل  نظران صاحباول دلفی فازي، طبق نظر 

عوامل مؤثر بر توسعه  مجموعهبه نیز » اسناد باالدستی کشور«
عامل  26دیپلماسی علم و فناوري اضافه و تعداد عوامل به 

دو  انجام و آراء خبرگان آورى جمع از پس. افزایش یافت
شده از روش  عامل شناسایی 25 ،فازى دلفىفرآیند مرحله 

تأیید شده در مرحله اول،  تحلیل مضمون به همراه عامل اضافه
عنوان عوامل مؤثر  به بایست عامل می 26هر  شدند و بنابراین

. بر توسعه دیپلماسی علم و فناوري مورد توجه قرار گیرند
توان به عنوان چارچوب توسعه دیپلماسی علم  را می 1شکل 

  .فناوري کشور ارائه نمود و
  
  هاي پژوهش ها و یافته تحلیل داده - 5

شده، تصویر علمی و فناورانه  با توجه به چارچوب استخراج
کشور در دنیا، تصویر دیپلماتیک کشور در دنیا، دیپلماسی 
مسیر دوم و ترتیبات نهادي به عنوان مضامین فراگیر در 

  .شوند می توسعه دیپلماسی علم و فناوري کشور محسوب
تر در تعاریف دیپلماسی علم و فناوري نیز  طور که پیش همان

د دیپلماسی علم و فناوري به معناي استفاده از شاشاره 
هاي علمی و فناورانه کشور در راستاي تحقق اهداف  ظرفیت

ي دیپلماتیک ها يتوانمنددیپلماتیک و همچنین استفاده از 
به ]. 5[است ه کشور ي علمی و فناورانها تیظرفبراي تقویت 

ي علمی و فناورانه کشور در تحقق ها تیظرفاستفاده از منظور 
و پیگیري اهداف دیپلماتیک ابتدا الزم است که سطح مطلوبی 
از تصویر علمی و فناورانه کشور در دنیا به وجود آید تا 
عالوه بر درك کشورهاي مختلف از سطح توانمندي ایران، 

فناورانه براي آنها ایجاد جذابیت این سطح توانمندي علمی و 
نماید و متعاقب آن بتوان از این توانمندي و تصویر مناسب 

ساز  در دیپلماسی و زمینه به عنوان اهرمی سودمند جادشدهیا
حضور فعال در مجامع، . گفتگوهاي دیپلماتیک بهره برد

المللی، جایگاه  هاي علمی و فناورانه بین و همایش ها کنفرانس
ناورانه کشور، ارائه دستاوردهاي علمی و فناورانه، علمی و ف

المللی، هدایاي فناورانه،  هاي علمی و فناورانه بین همکاري
المللی و توسعه علم و فناوري  هاي فناورانه مطرح بین شرکت

تواند به ایجاد چنین تصویري از کشور  در سایر کشورها می
عریف دیپلماسی عالوه بر آن، با توجه به ت. در دنیا کمک نماید

ي دیپلماتیک ها تیظرفاستفاده از به منظور علم و فناوري، 
ي علمی و فناورانه آن، الزم است ها تیظرفکشور در تقویت 

ابتدا سطح مطلوبی از تصویر دیپلماتیک کشور در دنیا به 
وجود آید تا دستگاه دیپلماسی کشور با اتکاء به این تصویر 

د جهت برقراري ارتباط با هاي خو دیپلماتیک از توانمندي
ي علمی و فناورانه ها تیظرفکشورهاي پیشرو و تقویت 

هاي اجرایی و  دیپلماسی فعال، ضمانت. کشور استفاده نماید
تعهدات، فرآیندهاي قانونی و سیاسی ویژه علم و فناوري و 

تواند منجر به ارائه  توسعه دیپلماسی در سایر کشورها، می
  .ور شودچنین تصویر مطلوبی از کش

مضمون فراگیر دیگر مؤثر در توسعه دیپلماسی علم و فناوري 
دیپلماسی مسیر دوم به . است 1کشور، دیپلماسی مسیر دوم

شود که بازیگران آن را بخش  نوعی از دیپلماسی گفته می
دیپلماسی مسیر دوم شامل ]. 38[ دهند ی تشکیل میردولتیغ

ي علمی بین دانشمندان و گفتگوهامواردي از قبیل 
دانشگاهیان و همچنین تبادالت دانشجویی و دانشگاهی است 

ی به ردولتیغهاي خصوصی و  که تعامالت بخش جاآن از]. 8[
دلیل وجود حساسیت کمتر بر روي آنها، در دیپلماسی علم و 

کند دیپلماسی مسیر دوم از جایگاه  فناوري اهمیت پیدا می
. سی علم و فناوري برخوردار استاي در توسعه دیپلما ویژه

المللی  تبادالت دانشجویی و دانشگاهی، تعامالت بین
و همچنین  نهاد مردم مؤسساتی و ردولتیغهاي  شرکت

توانند سبب تقویت دیپلماسی مسیر  سفیران علم و فناوري می
  .دوم در جهت توسعه دیپلماسی علم و فناوري کشور باشند

، ترتیبات نهادي )1شکل (شده  بر اساس چارچوب استخراج
نیز به عنوان دیگر مضمون فراگیر مؤثر در توسعه دیپلماسی 

بر اساس تعریف برنامه توسعه . علم و فناوري مطرح است
ها و  ها، نظام ي سیاستبه معنا 3، ترتیبات نهادي2سازمان ملل

ي، گذار قانونها در راستاي  فرآیندهایی است که سازمان
هاي  ي و مدیریت کارآمد فعالیتذارگ سیاستریزي و  برنامه

                                                
1- Track II diplomacy 
2- United Nations Development Programme 
3- Institutional Arrangements 
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خود و همچنین روابط کارآمد با دیگران در جهت انجام 
 2001در سال  1اسکات]. 39[برند  از آنها بهره می ها تیمأمور

هاي تنظیمی، هنجاري و  سه رکن ترتیبات نهادي را به نام
عناصر تنظیمی بر . فرهنگی پرورش داده است-شناختی

کند؛ عناصر هنجاري  می دیتأک تمجازامجموعه قواعد و 
فرهنگی -شامل ابعاد ارزیابانه و الزامی و عناصر شناختی

مفاهیم و قالب مشترکی است که از طریق آنها معنا  دربردارنده
دیپلماسی علم و فناوري کشور نیز ]. 40[شود  فهم و درك می

گیري ترتیبات  براي توسعه هدفمند و مطلوب نیازمند شکل
در این تحلیل، مضامین حقوق . ی بهینه استنهادي به صورت

بنیان و  مالکیت فکري، نظام ملی نوآوري کشور، اقتصاد دانش
مقاومتی، اهداف دیپلماتیک و اسناد باال دستی کشور، ذیل 

در این تحلیل، نظام (تنظیمی  دهنده سازمانها و مضمون  نظام
و مضامین نهاد ) استکنش راهنمایی و هدایت ي به معنا

 نفعان يذمتولی دیپلماسی علم و فناوري و بازیگران و 
 فیتعرتنظیمی  دهنده سازمانهماهنگ، ذیل نهادها و مضمون 

نگاشت دیپلماسی علم و فناوري،  مضامین ره. اند شده
ي دیپلماسی علم و فناوري و آموزش دیپلماسی ساز فرهنگ

فرهنگی و -تیشناخ دهنده سازمانعلم و فناوري، ذیل مضمون 
دو مضمون تعیین کشور یا مناطق هدف و حمایت از 

 دهنده سازماندیپلماسی علم و فناوري نیز ذیل مضمون 
  .اند شده  فیتعرهنجاري 

  
  گیري نتیجه - 6

امروزه استفاده مؤثر و کارآمد از دیپلماسی علم و فناوري از 
جهت که توان تحقق اهداف دیپلماتیک و همچنین   آن

هاي فناورانه یک  دستیابی به اهداف فناورانه و ارتقاء توانمندي
هاي دیپلماتیک  سازد در دستور کار دستگاه کشور را ممکن می

اما استفاده . است و فناورانه بسیاري از کشورها قرار گرفته
کارآمد از دیپلماسی علم و فناوري نیز همانند سایر ابزارهاي 

شده، نیازمند  کالن، براي تحقق حداکثري اهداف تعریف
ترسیم چارچوبی . گذاري صحیح و مدبرانه است سیاست

گذاري صحیح در این حوزه  تواند به سیاست اي می رشته میان
 26عه گویاي آن است که نتایج این مطال. کمک شایانی نماید

 چهار مضمون فراگیر در قالب 1شکل  توسطشده  عامل ارائه
                                                
1- Scott 

تصویر ) تصویر علمی و فناورانه کشور در دنیا، ب) الف
) دیپلماسی مسیر دوم و د) دیپلماتیک کشور در دنیا، ج

گذاري مناسب و توسعه دیپلماسی  ترتیبات نهادي، در سیاست
  .همیت و اولویت هستندعلم و فناوري در کشور، داراي ا

دهد که توسعه دیپلماسی علم و  شده نشان می چارچوب ارائه
فناوري کشور، عالوه بر لزوم وجود تصویر مناسب علمی، 

آفرینی  فناورانه و دیپلماتیک از کشور در دنیا، نیازمند نقش
ریزي شده بخش خصوصی در صحنه  برجسته و برنامه

رتیبات نهادي مناسب در دهی ت المللی و همچنین سازمان بین
. راستاي تحقق اهداف دیپلماسی علم و فناوري کشور است

شده بر مبناي این چارچوب،  هر چند در هر چهار بعد تبیین
ها و  کاري دولت و حکومت در راستاي پیشگیري از دوباره

اتالف منابع و زمان؛ عدم وجود بازیگران موازي، ناهماهنگ و 
توسعه متوازن و بهینه دیپلماسی علم و گاه متضاد و نهایتاً  گه

گذاري را بر عهده دارد و در  فناوري، وظیفه اصلی سیاست
مرحله اجرا نیز ارتقاء تصویر دیپلماتیک، علمی و فناورانه 

دهی ترتیبات نهادي مناسب از طریق  کشور در دنیا و سازمان
اتخاذ راهبردهاي مناسب، با هدف دستیابی به هر یک از 

بعد مذکور بر عهده دولت و حکومت است اما عوامل سه 
آفرینی بهتر دیپلماسی  تواند به نقش دولت در عین حال می

مسیر دوم در مسیر توسعه دیپلماسی علم و فناوري کشور نیز 
بازیگران غیردولتی دیپلماسی علم و فناوري، با . کمک نماید

 آفرینی آنها المللی نسبت به نقش توجه به حساسیت کمتر بین
در مقایسه با بازیگران دولتی، هر چند به صورت خاص 

توانند  شوند اما می بازیگران دیپلماسی مسیر دوم محسوب می
سه بعد دیگر نیز به مرتبط با آفرینی در عوامل  از طریق نقش

  .توسعه دیپلماسی علم و فناوري کشور کمک نمایند
در جهت پیشنهادي هاي سیاستی  توصیهبرخی  7در جدول 

قق و تقویت هر یک از عوامل مؤثر بر توسعه دیپلماسی تح
  .دشو علم و فناوري کشور ارائه می

عوامل مؤثر بر توسعه دیپلماسی علم  هتالش شد ،در این مقاله
مناسب و جامع  یو فناوري در کشور، شناسایی و در چارچوب

 واثرگذاري میزان بر حسب بندي این عوامل  رتبه. دشونارائه 
 درتواند  آنها که میاحتمالی بررسی اثرات متقابل 

 به عنوان محور مفید باشدآتی تر  مناسب هاي گذاري سیاست
  .شود می پیشنهادبعدي هاي  پژوهش
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علم و  یپلماسیتوسعه د
 شورک يفناور

  ایشور در دنک یکپلماتیر دیتصو

  ایشور در دنکو فناورانه  یر علمیتصو

 فعال یپلماسید

  و تعهدات ییاجرا يها ضمانت

ژه علم یو یاسیو س یقانون يهافرآیند
  يو فناور

  شورهاکر یدر سا یپلماسیتوسعه د

 و ها کنفرانس مجامع، در حضور و برگزاري
  المللی بین فناورانه و علمی هاي همایش

  شورکو فناورانه  یگاه علمیجا

  شورکو فناورانه  یعلم يارائه دستاوردها

  یالملل نیو فناورانه ب یعلم يها يارکهم

  فناورانه يایهدا

  شورهاکر یدر سا يتوسعه علم و فناور

  یالملل نیفناورانه مطرح ب يها تکشر

  ر دومیمس یپلماسید

 یو دانشگاه ییدانشجوتبادالت 

 يها تکشر یالملل نیتعامالت ب
 نهاد و مؤسسات مردم یردولتیغ

 سفیران علم و فناوري

  يبات نهادیترت

 یمیتنظ

 یفرهنگ- یشناخت

 يهنجار

 ها نظام

 نهادها

 ينوآور ینظام مل

 يرکت فکیحقوق مال

 انیبن و دانش یاقتصاد مقاومت

 شورک یکپلماتیاهداف د

 شورک یاسناد باالدست

 يعلم و فناور یپلماسید ینهاد متول

نفعان هماهنگ در  يگران و ذیباز
 يعلم و فناور یپلماسید

 يعلم و فناور یپلماسید نگاشت ره

 يعلم و فناور یپلماسید يساز فرهنگ

 يعلم و فناور یپلماسیآموزش د

 يعلم و فناور یپلماسیت از دیحما

 یپلماسید يا مناطق هدف برایشور و کن ییتع
 يعلم و فناور

  چارچوب پیشنهادي براي توسعه دیپلماسی علم و فناوري کشور) 1شکل 
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  هاي سیاستی براي تحقق و تقویت هر یک از عوامل مؤثر بر توسعه دیپلماسی علم و فناوري کشور توصیه) 7جدول 
  سیاستی هاي توصیه  ساز تیظرفي ها مؤلفه  ردیف

1  

برگزاري و حضور در 
ها و  مجامع، کنفرانس

هاي علمی و  همایش
  المللی فناورانه بین

هاي علمی و  و کارگاه ها شیهماها،  ریزي هدفمند براي برگزاري یا حضور فعال در مجامع، کنفرانس ي و برنامهگذار سیاست
المللی در داخل  هاي علمی و فناورانه مطرح بین و کارگاه ها شیهماها،  المللی؛ برگزاري مجامع، کنفرانس فناورانه مطرح بین

ها و  مجامع، کنفرانسهاي اجرایی، داوري و ریاست  هاي برجسته علمی و فناور کشور در هیأت کشور؛ حضور شخصیت
  مجامعآن سخنرانان کلیدي و تعامل فعال با به عنوان هاي مزبور  و سخنرانی شخصیتالمللی  ورانه بینهاي علمی و فنا همایش

2  
و  یعلم گاهیجا

  فناورانه کشور

هاي  ثبت مقاالت در پایگاه ؛برتر هاي يدر علوم و فناور شرفتیپي براي گذار سیاست ی؛جهان يادهایدر المپ فعالحضور 
ي ها يبند رتبههاي کشور در  ي براي بهبود رتبه دانشگاهگذار سیاست ؛المللی هاي بین ات در پایگاهثبت اختراع المللی؛ معتبر بین

  با رویکرد علم و فناوري...) نظیر بحران آب، محیط زیست، امنیت غذایی و (مشارکت در حل مسائل جهانی  ؛جهانی

3  
 يدستاوردها ارائه
  و فناورانه یعلم

و  یعلم يدستاوردها شینما ؛اي و منطقه المللی نیو فناورانه ب یعلم هاي و جشنواره ها شگاهیحضور در نما ای يبرگزار
و  یاجتماع هاي شبکه ،نترنتیا هاي تیو استفاده از ظرف ایزنده دن هاي به زبان هایی تیسا وب یطراح قیفناورانه از طر

 نایدهنده  گزارش یبه مراجع جهان یعلم يارائه آمار و اطالعات دستاوردها ؛يدیتول هاي الیو سر ها لمفی ها و همچنین رسانه
از  هایی بروشور و کتاب هیته ؛سران کشور هاي یو فناورانه در سخنران یعلم هاي شرفتیآمار و اطالعات؛ اشاره به پ
  کشورها دیگرآن توسط سران کشور به سران  ءو فناورانه و اهدا یعلم يدستاوردها

4  
و  یعلم هاي يهمکار

  المللی نیفناورانه ب

 سی؛ تأسآن يبرا سازي نهیو زم المللی نیب هاي يبه همکار یدولت هاي دانشمندان و فناوران و سازمان التیتما شیافزا
و حضور دانشمندان و  یمال هاي تیکشور؛ حما هاي در سفارتخانه يعلم و فناور زنیو استفاده از را يعلم و فناور هاي شبکه
 شیو فناورانه کشور و همچنین افزا یعلم هاي تیظرف تیتقو ؛المللی نیو فناورانه ب یمبزرگ عل هاي ان کشور در پروژهفناور

مراکز  سیمشترك؛ تأس هاي بر اساس چالش المللی نیو ب اي و فناورانه منطقه یعلم هاي ائتالف جادای ها؛آن هاي یخروج تیفیک
و فناورانه  یعلم هاي دفاتر سازمان سیتأس کشور؛در داخل و خارج  گرید يوتوسعه مشترك با کشورها و تحقیق یعلم
 تیتقو يبرا یالملل نیب یو منابع مال یبرتر جهان يدر کشور؛ جذب استعدادهای علمبزرگ  هاي و پروژه المللی نیب

با حضور سران  هایی اجالس يکشورها؛ برگزار ریو فناورانه سا یعلم نیو قوان الملل نیبا حقوق ب ییوتوسعه؛ آشنا تحقیق
مشارکت در حضور در کشور و  يکشورها برا ریسا میعلم؛ دعوت از نخبگان مق یجهان هاي چالش خصوصکشورها در 

  و فناورانه یعلم هاي انجام پروژه

و  فناورانه يایهدا  5
  صنعتی

به توان علمی کشورها و توان استفاده از هدایاي سنتی؛ توجه به جاي  به سران دیگر کشورهااهداء هدایاي فناورانه و صنعتی 
  هدایاي فناورانه دریافتی

6  
 يعلم و فناور توسعه

  کشورها ریدر سا
و فناورانه  یعلم هاي ارائه مشاوره ی،علم يها دوره يبرگزار ی،مراکز آموزش سیتأس ی،و علم یآموزش يها رساختیز میترم

  کشورها ریبه سا اي توسعه هاي اعطاء کمک همچنین و ها رفع چالش يبرا

7  
فناورانه  هاي شرکت

  المللی نیمطرح ب

 هاي شرکت هاي تیحجم فعالو حضور  شیکمک به افزا ای یفناورانه بزرگ و مطرح در سطح جهان هاي شرکت سیتأس
محصوالت  تیفیک شیافزا در جهت يگذار زمان با سیاست هم یالملل نیصحنه ب در یفعل  انبنی دانش هاي فناورانه و بنگاه

  المللی نیرقابت در سطح ب يفناورانه برا

  فعال یپلماسید  8

ارتباطات و تعامالت با  تیمنطقه و جهان؛ تقو يارتباطات و تعامالت سازنده با کشورها تیو تقو فعال جیرا یپلماسید
 بر ياثرگذار براي تالش و ییاجراریاست و  هاي کشور در هیأت ندگانیحضور نما ؛المللی نیب کیپلماتدی مجامع و ها سازمان

در  المللی نبی مجامع و ها دفاتر سازمان ستأسی آنها؛ هاي سران کشور در نشست یسخنران همچنین وها  مجامع و سازمان نیا
  یپلماسید نیکشور و استفاده از اشکال نو

9  
و  ییاجرا هاي ضمانت

  تعهدات
اقدامات  نیتضم براي هایی ارائه ضمانت و همچنین کیپلماتدی مذاکرات و توافقات از برآمده تعهداتانجام کامل و به موقع 

  حاصل از تعهدات

10  
و  یقانون يفرآیندها

علم و  ژهیو یاسیس
  يفناور

صادرات  هاي تیمحدودهمچنین شفاف و باثبات در مورد صادرات و واردات محصوالت فناورانه و  يگذار قانون يهافرآیند
صدور  يها چالش رفع موانع و قیبه کشور از طر یدانشمندان و فناوران خارج ها، پلماتیسفر د لیکاالها؛ تسه نیو واردات ا
سفر  یقانون يهافرآیند لیتسه همچنین و) ویزاهاي علمی و فناورانه(آنها  يمخصوص برا دیو صدور رواد دیرواد

  و فناوران کشور به خارج ندانشمندا ها، پلماتید

در  یپلماسید توسعه  11
  کشورها ریسا

  هدفخاص  هايکشور ها براي پلماتید تیو ترب یاسیس هاي رساختیبهبود ز
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  هاي سیاستی براي تحقق و تقویت هر یک از عوامل مؤثر بر توسعه دیپلماسی علم و فناوري کشور توصیه) 7جدول 
  سیاستی هاي توصیه  ساز تیظرفي ها مؤلفه  ردیف

12  
و  ییدانشجو تبادالت

  یدانشگاه

 ؛یلیتکم التیمنطقه و هدف در مقاطع تحص يکشورها به خصوص کشورها ریسا انیبه دانشجو یلیتحص هاي اعطاء بورس
 المللی نیکشور؛ احداث شعبات ب هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه هاي رساختیو توسعه ز ها تیارتقاء سطح فعال

 و ها از دانشکده یجهان در کشور؛ ارائه دروس برخ مطرح هاي کشورها و شعب دانشگاه دیگرمطرح کشور در  هاي دانشگاه
برتر کشور در سطح  هاي دانشگاه یمعرف ؛یخارج انیبه دانشجو یآموزش زبان و فرهنگ فارس ؛یسانگلی زبان به ها رشته
خارج از کشور؛ اعزام هدفمند  در یرانیا انیو دانشجو رانیدر ا یخارج انیبه دانشجو یمطالعات هاي ارائه فرصت ؛یجهان
متولی تحصیالت  هاي خانهبا کمک وزارت یتبادالت دانشگاه سیسرو سیتأس ل؛یبه خارج کشور جهت ادامه تحص انیدانشجو

 بیو وزارت خارجه؛ ترغ )قات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت علوم، تحقی(دانشگاهی 
در کشورهاي  انهیسال هاي نشست يبرگزار ؛کشورها ریسا هاي پژوهشکده و ها با دانشگاه المللی نبی تعامالت به ها دانشگاه

  رانیدر اکرده  تحصیل یخارج آموختگان مشارکت دانشبا خارجی 

13  
 المللی نیب تعامالت

و  یردولتیغ هاي شرکت
  نهاد مردم مؤسسات

کشور و  يعلم و فناور یپلماسیدر د ینیآفر نقش ينهاد در راستا و مؤسسات مردم یردولتیغ هاي شرکت هاي تیظرفشناسایی 
  ینیآفر نقش نیا يبراترغیب و حمایت از آنها 

  سفیران علم و فناوري  14
هاي کشور  روادید مخصوص دانشمندان و فناوران؛ فراهم کردن امکان بازدید از دانشگاهوضع قوانین ویژه براي صدور ویزا و 

  براي دانشمندان خارجی
  هاي جهانی حامی حقوق مالکیت فکري تقویت نظام مالکیت معنوي کشور و پیوستن به سازمان  حقوق مالکیت فکري  15
  المللی هاي بین ي مبتنی بر روابط و همکاريگذار یاستستقویت نظام ملی نوآوري کشور بر اساس   ينوآور یمل نظام  16

و  یمقاومت اقتصاد  17
  انیبن دانش

  بنیان هاي دانش فروشی؛ تقویت شرکت پرهیز از خام

18  
 کیپلماتید اهداف

  توجه به روابط دیپلماتیک سازنده و بر اساس منافع با کشورهاي جهان به خصوص کشورهاي منطقه  کشور

  توجه ویژه به دیپلماسی علم و فناوري و حمایت از آن در اسناد باالدستی کشور  کشور اسناد باالدستی  19

20  
 دیپلماسی متولی نهاد

  فناوري و علم
  شورایی فراي این وزارتخانه به عنوان نهاد متولی دیپلماسی علم و فناوري سیتأستعیین وزارت خارجه یا 

21  
 نفعان يذو  گرانیباز

  هماهنگ

ي صحیح گذار سیاستدیپلماسی علم و فناوري کشور و  نگاشت رهتعیین نهاد متولی دیپلماسی علم و فناوري کشور؛ تدوین 
هاي  هاي بازیگران بالقوه در دیپلماسی علم و فناوري و تخصیص وظایف با توجه به ظرفیت در این حوزه؛ شناسایی ظرفیت

  هر گروه

22  
 یپلماسید نگاشت ره

  يعلم و فناور
  تدوین سند دیپلماسی علم و فناوري کشور

23  
 یپلماسید يساز فرهنگ

  يعلم و فناور
عدم نگاه  ؛یمیو کار ت يفرهنگ همکار تیتقو ؛يعلم و فناور یپلماسیبه د کیدئولوژیو ا ینشیگز ي،نگاه اقتصاد پرهیز از

  یگرفتن منافع ملو در نظر گذشت از منافع فردي  ؛يعلم و فناور یپلماسیبه اقدامات د یتیامن

24  
علم  یپلماسید آموزش

  يو فناور
  هاي کشور؛ انتشار مجالت تخصصی دیپلماسی علم و فناوري دیپلماسی علم و فناوري در دانشگاه  دانشکده و رشته سیتأس

مناطق  ایکشور  نییتع  25
  هدف

کشورها؛ توجه به فرهنگ، دین و آداب هاي علمی، فناورانه، دیپلماتیک و سیاسی کشور و سایر  ها و چالش توجه به ظرفیت
  رسوم دیگر کشورها؛ توجه به قوانین فناورانه کشورها؛ توجه به اهداف دیپلماتیک کشور

26  
 یپلماسیاز د تیحما

  يعلم و فناور
 ی،علم وامعاز ج يو معنو یمال هاي تیحمااقدامات دیپلماسی علم و فناوري؛ از ادامه روند  یمال تیو حما گذاري هیسرما

  یخارج استیفناورانه و س
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