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چکیده

علیرغم اقبال گسترده سیاستمداران و محققان طی سالهای اخیر به موضوع دیپلماسی علم و فناوری ،به نظر میرسد

تلقی مشترکی از این مفهوم میانرشتهای حاصل نشده است .بهطور طبیعی درک یک مفهوم و ابعاد تشکیلدهنده آن ،برای

مواجهه عالمانهی با آن ضروری است .در این مقاله با استفاده از رویکرد فراترکیب تالش شده است با تحلیل نظاممند
ادبیات علمی این حوزه ،یک چارچوب مفهومی برای پیکربندی موضوع دیپلماسی علم و فناوری ارائه شود .بدین منظور
ضمن شناسایی  120منبع مرتبط ،پس از طی مراحل الزم ،درنهایت  58منبع موردبررسی و تحلیل قرار گرفت .فراترکیب

مطالعات پیشین نشان میدهد مفاهیم دانشی توسعهیافته حول موضوع دیپلماسی علم و فناوری را میتوان ذیل چهار بعد
اصلی چیستی (ماهیت) ،چرایی (هدف) ،چگونگی (مالحظات پیادهسازی و اجرا) و پیامدها (اثرات) دستهبندی نمود.

عالوه بر این ،جزییات دقیقتری از ابعاد شناساییشده بهصورت مقولههای فرعی استخراج گردید .بهعنوانمثال ،پیامدهای

دیپلماسی علم و فناوری متشکل از مقولههای فرعی دیپلماسی و سیاست خارجی ،علم و فناوری ،اقتصاد ،امنیت و قدرت
نرم است .این نوع ترسیم ابعاد مختلف دیپلماسی علم و فناوری ،برای محققان و اندیشمندان ،بستری برای توسعهی ادبیات

آکادمیک بر اساس ابعاد پیشنهادی فراهم خواهد نمود و برای سیاستگذاران و تصمیمگیران نیز منطقی کاربردی برای
شروع برنامهریزی و ارزیابی اقدامات انجامشده به دست میدهد.

واژگان كليدي :دیپلماسی علم و فناوری ،چارچوب مفهومی ،میانرشتهای ،فراترکیب ،کدگذاری.
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 -1مقدمه

دو مﻘولهي پيشرفت علم و فناوري و تعامﻼت سازﻧدهي ﺑينالمللي از اهميت ﻏيرﻗاﺑﻞاﻧکاري در سطوﺡ
ملي و ﺑينالمللي ﺑرﺧوردارﻧد .همگاﻡ ﺑا تﻐيير و تحوﻻت ﮔسﺘرده و عميﻖ ﻃي ساﻝهاي اﺧير در هر دو
ﺣوزهي علم و فناوري و تعامﻼت ﺑينالمللي ،تﺄﺛير و تﺄﺛر این دو مﻘوله ﺑيﺶ از ﮔذﺷﺘه در ﺣاﻝ وﻗوﻉ
است .ﺑهﻧحويﻛه تﻼﻗي این دو موﺿوﻉ در ادﺑيات علمي ،در ﻗالﺐ مفهوﻡ دیﭙلماسي علم و فناوري
ﺑهوﺿوﺡ ﻗاﺑﻞمشاهده است .دیﭙلماسي علم و فناوري مفهوﻡ ﻧسبﺘ ًا ﺟدیدي است ﻛه ﻃي دههي ﮔذﺷﺘه

ﺑهﻃور فﺰایندهاي موردتوﺟه هر دو ﮔروه ِ سياستمداران و داﻧشمندان ﻗرارﮔرفﺘه است؛ اما ﺑااینﺣاﻝ ،ﺑه
ﻧﻈر ميرسد تلﻘي مشﺘرﻛي از این مفهوﻡ وﺟود ﻧدارد .ﺑهعنوانمﺜاﻝ ،در ﺑرﺧي از ﻧوﺷﺘارها و اعﻼﻡ ﻧﻈرها

هرﮔوﻧه ارتباﻃات علمي و فناوراﻧه فراتر از مرزهاي م ّلي ﺫیﻞ دیﭙلماسي علم و فناوري ﺟاﻧمایي ميﺷوﻧد؛
این در ﺣالي است ﻛه منﺘﻘدان این دیدﮔاه معﺘﻘدﻧد این فعاليتها لﺰوم ًا درﺑرﮔيرﻧدهي مفهوﻡ دیﭙلماسي
علم و فناوري ﻧيسﺘند .ﭼراﻛه زماﻧي ميتوان ﺁنها را دیﭙلماسي علم و فناوري داﻧست ﻛه از سوي دولتها
و در راسﺘاي منافﻊ م ّليﺷان صورت ﮔيرد و در ﻏير این صورت ﭼنين اﻗداماتي صرف ًا ارتباﻃات علمي و

فناوراﻧه هسﺘند و ﻧه دیﭙلماسي علم و فناوري .این مﺜاﻝ ساده ﻧشان ميدهد ﻛه مفهوﻡ دیﭙلماسي علم و
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فناوري ﻛماﻛان در مسير تکامﻞ و تطور ﻗرار دارد و هماﻧند سایر مفاهيم ﻧوپدید علمي ،ﻧيازمند ﺑحﺚ و
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تفسير ﺑيشﺘري است؛ ﺑا این تفاوت ﻛه ﺑه دليﻞ ماهيت ميانرﺷﺘهاي ﺁن ،ﻻزﻡ است محﻘﻘان و اﻧدیشمنداﻧي
از ﺣوزههاي علمي مﺨﺘلﻒ در این زمينه مشارﻛت داﺷﺘه ﺑاﺷند.
مﺘﺄﺛر از توسعه و ﻛارﺑست مفهوﻡ دیﭙلماسي علم و فناوري در ﻛشورهاي پيشرو و همگاﻡ ﺑا پيشرفتهاي
ﻗاﺑﻞتوﺟه علمي و ارتﻘاء تﺠرﺑههاي سياسي در ﻛشور ،این مﻘوله در ایران ﻧيﺰ ﻃي ساﻝهاي اﺧير موردتوﺟه
ﻗرارﮔرفﺘه است و ﻧهادهاي مﺨﺘلﻒ دولﺘي اﻗدامات مﺘعددي را تحت لواي دیﭙلماسي علم و فناوري در
دسﺘور ﻛار ﺧود ﻗرار دادهاﻧد .ﺑااینﺣاﻝ ،وﺟود تلﻘيها و ﺑرداﺷتهاي مﺘفاوت از مفهوﻡ و اﺑعاد دیﭙلماسي
علم و فناوري در ميان افراد و سازمانهاي درﮔير ﺑا این موﺿوﻉ در ﻛشور ﺑاعﺚ ﺷده تا اوﻻً در تﻘسيمﻛار

داﺧلي ﺑا مشکﻼتي مواﺟه ﺷوﻧد و در ﺛاﻧي در تعامﻼت ﺑينالمللي دو یا ﭼندﺟاﻧبه اﺧﺘﻼﻻتي ﺣادﺙ ﺷود.
ﺑناﺑراین ﺿروري است تا مفهوﻡ و اﺑعاد مﺨﺘلﻒ دیﭙلماسي علم و فناوري ﺑه ﺷيوهاي علمي و ﻧﻈاﻡمند
ﺑررسي و واﻛاوي ﺷود تا زمينهي اﻗدامات عالماﻧه و سنﺠيده را در این عرصه فراهم ﻧماید .ﺑا درﻙ این
ﺿرورت ،هدف اصلي این پژوهﺶ واﻛاوي مفهوﻡ دیﭙلماسي علم و فناوري و تبيين اﺑعاد مﺨﺘلﻒ ﺁن
است .ﺑراي ﻧيﻞ ﺑه این هدف ﻧيﺰ از رویکرد فراترﻛيﺐ اسﺘفادهﺷده است.

 -2مبانی نظری پژوهش
 -1-2جانمايي مفاهيم
دیﭙلماسي علم مفهومي ميانرﺷﺘهاي و ﺣاصﻞ تلفيﻖ دو عنﺼر مسﺘﻘﻞ دیﭙلماسي و علم است .ﺑناﺑراین ﺑهعنوان
ﻧﺨسﺘين ﮔاﻡ ﺑراي درﻙ این مفهوﻡ مرﻛﺐ ،ﻻزﻡ است هر یﻚ از اﺟﺰاء ﺁن ﺑهدرسﺘﻰ تبيين ﺷوﻧد .ﺁﻛسفورد،
»دیﭙلماسي« را هنر تعامﻞ ﺑا مردﻡ ﺑه ﺷيوهاي ﺣساﺱ 1و درایتمنداﻧه توصيﻒ ﻧموده است (.)Oxford, 2018
در مﺘون علمي از دیﭙلماسي ﺑهعنوان رویکردي مسالمتﺁميﺰ و ﻏيرتﺨاصمي در مدیریت رواﺑﻂ ﺑينالمللي
تعبير ﺷده است ﻛه اﻏلﺐ از ﻃریﻖ ،ﮔفﺘگو ،مذاﻛره و مﺼالحه توسﻂ ﻧمایندﮔان رسمي یﻚ ﻛشور در
پيﺶﮔرفﺘه ميﺷود ( .)Davis, 2014دیﭙلماسي در ﺣﻘيﻘت مﺠراي تحﻘﻖ اهداف سياست ﺧارﺟي یﻚ ﻛشور
در ﭼارﭼوﺏ دﻛﺘرین سياست ﺧارﺟي و رواﺑﻂ ﺑينالملﻞ ﺁن ﻛشور است .ﻇهور دیﭙلماسي را ميتوان پيامد
ﻧاﻛامي دولتها در دستیاﺑي ﺑه اهدافشان و یا تبعات منفي ﺑيﺷمار همﭽون ﻛشﺘار ،ﻗحطي ،هﺰینههاي ﮔﺰاف
مالي در مسير ﻧيﻞ ﺑه مﻘاصدﺷان از ﻃریﻖ ﺟنﮓ و توسﻞ ﺑهزور داﻧست .دیﭙلماسي در ﻃوﻝ زمان ،مسير پرفراز
و فرودي داﺷﺘه و مﺘﺄﺛر از ﺷرایﻂ مﺨﺘلﻒ داﺋم ًا در ﺣاﻝ تطور ﺑوده است.

در اﺑﺘدا دیﭙلماسي ماهيﺘي دوﺟاﻧبه 2داﺷﺘه و ﺑه دﻧباﻝ ﺑرﻗراري ارتباﻁ و ﺣﻞ مساﺋﻞ مشﺘرﻙ ﺑين دو محدوده
ﺟﻐرافيایي معين ﺑوده است .رفﺘهرفﺘه دیﭙلماسي ﺑا تشکيﻞ ﻛنفراﻧﺲهایي ﮔسﺘردهتر ﺷکلي ﭼندﺟاﻧبه 3ﺑه
ﺧود ﮔرفت .تا اینکه در ﻗرن ﺑيسﺘم پﺲ از پایان ﺟنﮓ ﺟهاﻧي دوﻡ و ﺑا پيدایﺶ سازمانهاي ﺑينالمللي
فراﮔير ،دیﭙلماسي پارلماﻧي 4ﻧمود یافت .از دیگر تطورات دیﭙلماسي ميتوان ﺑه ﺁﺷکارتر ﺷدن دیﭙلماسي
درﻧﺘيﺠهی افﺰایﺶ ﺁﮔاهي عمومي اﺷاره ﻧمود .عﻼوه ﺑر این ،ﺑه دليﻞ پيامدهاي سهمگين ﺟنﮓهاي ﺟهاﻧي،
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سهم ﻧﻈاميﮔري در ﻧﻈاﻡ ﺑينالملﻞ تﻘليﻞ یافﺘه و در عوﺽ ،وﺟوه اﻗﺘﺼادي ،فرهنگي و علمي در دیﭙلماسي
پررﻧﮓتر ﺷدﻧد (داودی.)2015 ,
و اما »علم« از ﺁن دسﺘه مفاهيمﻰ است ﻛه در ﻃوﻝ زمان دسﺘﺨوش تحوﻝ در تعریﻒﺷده است و ﺑر سر تعریﻒ
ﺁن اﺟماعﻰ وﺟود ﻧدارد .در یﻚ دیدﮔاه ،5علم مﺠموعه اﻗدامات فکري و عملي ﺑراي ﺑررسي ﻧﻈاﻡمند ساﺧﺘار
و رفﺘار دﻧياي مادي و ﻃبيعي از ﻃریﻖ مشاهده و ﺁزمون است ( .)Oxford, 2018ﺑهعبارتدیگر ،علم صورتي
از ﻛسﺐ داﻧﺶ مبﺘني ﺑر ﺷواهد است ﻛه ﺑر پایهي ﺁزمایﺶهاي تﺠرﺑي و تﺄیيد مکرر ﻧﺘایﺞ ﺑه دست ميﺁید
( .)Turekian et al., 2015ﺑر اساﺱ این دیدﮔاه ،علم در ﺟسﺘﺠوي ﻗواﻧين ﺟهانﺷمولي است ﻛه ميتواﻧند در
عالم تﺠرﺑي مورد ﺁزمایﺶ واﻗﻊ ﺷوﻧد .علم ﻧوعي زﺑان ﺟهاﻧي ﺑراي پاسخﮔویي ﺑه سﺆاﻻت اساسي درﺑارهي

و ﻛارهاي واﺑسﺘه ﺑه موﻗعيت ﻇاهر ميﺷود ﻛه ممکن است لﺰوم ًا از روش علمﻰ ﺑرای ﺣﺼوﻝ ﺑه ﺁن اسﺘفاده
ﻧگردد ( .)Knorr, 1983ﺑناﺑراین در ساﺣت علم ،مساﺋﻞ پيﺶ روي ﺑشر ،ﭼه ﺑرﺧاسﺘه از ﺟواﻧﺐ مادی و ﭼه
ﺑرﺧاسﺘه از ﺟواﻧﺐ ﻏيرمادی ﺟامعه ﻗاﺑﻞﺣﻞ هسﺘند .درﻧﺘيﺠه ،علم ﺑه ﺷيوهاي ﺷفاف ،مشارﻛﺘي و ﺟامﻊ ،سبﺐ
افﺰایﺶ یادﮔيري ميﮔردد و پایه و اساﺱ پيشرفت اﻧسان است.
»فناوري« ﻧيﺰ ماﻧند علم ،تعریﻒ دﻗيﻖ ،ﺷفاف و مورد اﺟماعﻰ ﻧدارد .تعریفﻰ ﻛه ﺧليﻞ( )2000ﺑه ﺁن اﺷاره
مﻰﻛند ،مﺠموعهی داﻧﺶ ،محﺼوﻻت ،فرایندها ،اﺑﺰار ،روش و ﻧﻈاﻡهای ﺑه ﻛارﮔرفﺘه ﺷده ﺑرای توليد ﻛاﻻ یا
ﺧدمت است ( .)Khalil, 2000ﺑا ﻧگاه ﻗاﺑليتمحور ،فناوری ﻗاﺑليﺘﻰ است ﻛه توسﻂ اﻧسان ﺑه وﺟود ﺁمده و
در دسﺘگاهها ،روشها و مهارتهای اﻧساﻧﻰ ﺑروز مﻰیاﺑد ()Van Wyk, 2004؛ ﺑهﻃورﻛلﻰ ،در دید محدود ﺑه
فناوری ،فناوری ﺑهعنوان اﺑﺰار صرف و مﺼنوعات پيﺶ ﺑرﻧدهی تعامﻞ اﻧسان ﺑا محيﻂ است و در دید ﮔسﺘرده
ﺷامﻞ زمينه و داﻧﺶ ﭼيسﺘﻰ و ﭼگوﻧگﻰ ساﺧت و ﻛارﺑرد این مﺼنوعات است .)Grübler, 2003( 7مشاﺑه
ﻧﻘشي ﻛه دیﭙلماتها در پيشبرد دیﭙلماسي ایفا ميﻧمایند ،داﻧشمندان و محﻘﻘان ﻧﻘﺶﺁفرینان اصلي در ﺣوزه
علم و فناوري هسﺘند .ماهيت مشارﻛﺘي و اﻧباﺷﺘي علم ﻧاﮔﺰیر از ارتباﻃات ﮔسﺘرده فراملي است .البﺘه اﮔرﭼه
اﻧﻘﻼﺏ در فناوريهاي ارتباﻃاتي و اﻃﻼعاتي ماهيت این تعامﻼت را دسﺘﺨوش تﻐييرات اساسي ﻧموده است
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 -2-2ابعاد مختلف ديپلماسي علم و فناوري
اﮔرﭼه ﺧدمات مﺘﻘاﺑﻞ علم و دیﭙلماسﻰ ساﺑﻘهای دیرینه دارد و ﺑهعنوان ﻧموﻧهای از ﭼنين ﺧدماتﻰ مﻰتوان
ﺑه اسﺘفاده از داﻧشمندان در درﺑار پادﺷاهان اﺷاره ﻧمود؛ اما توﺟه ﻧﻈاﻡمند ﺑه این مﻘوله از دهه 1980
ﻗاﺑﻞمشاهده است .ﻃﻰ ﭼند دهه از مطرﺡﺷدن دیﭙلماسﻰ و علم و فناوری ﺑا توﺟه ﺑه ماهيت ميانرﺷﺘهای
ﺁن محﻘﻘان از ﺣوزههای مﺨﺘلفﻰ ﺑه تعریﻒ و تبيين اﺑعاد ﺁن مبادرت ﻧمودهاﻧد ﻛه ﺑهﻃور ﻃبيعﻰ ممکن
است مﺘﻀمن سوﮔيریهایﻰ ﺑاﺷد یا ﺑعد ﺧاصﻰ از ﺁن ﺑيﺶازﺣد موردتوﺟه ﻗرارﮔرفﺘه ﺑاﺷد .از ميان
این دسﺘهﺑندیها مﻰتوان ﺑه دسﺘهﺑندی سه وﺟهﻰ دیﭙلماسﻰ ﺑرای علم ،علم در دیﭙلماسﻰ و علم ﺑرای
دیﭙلماسﻰ توسﻂ رویاﻝ سوسایﺘﻰ و اﻧﺠمن پيشبرد علوﻡ امریکا (،)Royal Society & AAAS, 2010
دسﺘهﺑندی ﻛالگﻼیﺰر ﺷامﻞ دیﭙلماسﻰ ﺑرای علم و علم ﺟهﺶ دهندهی دیﭙلماسﻰ (،)Colglazier, 2016
دسﺘهﺑندی ﮔﻼﻛمن و همکاران ﻛه تمرﻛﺰ ﺑر پيگيری اهداف و منافﻊ ملﻰ داﺷﺘه و دیﭙلماسﻰ علم و فناوری
را اﻗدامات ﺑرای رفﻊ ﻧيازهای ملﻰ ،اﻗدامات ﺑرای منافﻊ دوﺟاﻧبه و اﻗدامات ﺑرای ﺣﻞ ﭼالﺶهای ﺟهاﻧﻰ
ﺑرمﻰﺷمرﻧد ( ،)Gluckman et.al., 2017اﺷاره ﻧمود .ﺑااینﺣاﻝ ،دسﺘهﺑندی اراﺋهﺷده توسﻂ اﻧﺠمن سلطنﺘﻰ
درﺑاره اﺑعاد مﺨﺘلﻒ دیﭙلماسﻰ علم ﻛه ﺁن را ﺑه سه دسﺘه علم در دیﭙلماسﻰ ،دیﭙلماسﻰ ﺑرای علم و علم ﺑرای

دیﭙلماسﻰ تفکيﻚ ﻧموده است ( )Koppelman et al., 2010از ﺟامعيت مناسبﻰ ﺑرﺧوردار است.
 -1-2-2علم در دیﭙلماسﻰ
ﺑسياری از ﭼالﺶهای عمدهی پيﺶ روی دولتها ،ﺑه لحاﻅ ماهيت و مﻘياﺱ ﺟهاﻧﻰ ﺑوده و ردپای علم و
فناوری در ﺑروز یا راهﺣﻞ ﻛنﺘرﻝ ﺁنها ،مشهود است» .علم در دیﭙلماسﻰ« ﺑه توصيﻒ ﻧﻘﺶ علم و فناوری
در اراﺋهی مشاوره ﺑهمنﻈور ﺁﮔاهﻰﺑﺨشﻰ و پشﺘيباﻧﻰِ اهداف سياست ﺧارﺟﻰ مﻰپردازد .ﻛارﻛرد علم در
دیﭙلماسﻰ ،ﺣﺼوﻝ اﻃمينان از این مطلﺐ است ﻛه سياستﮔذاران ،مشاورهی علمﻰ ﺑاﻛيفيت را ﺑهﻃور مﺆﺛری
اﺧذ ﻧمایند .ﺑهعبارتدیگر ،علم در دیﭙلماسﻰ ،ﺑا مﺠهﺰ ﻧمودن تﺼميمﮔيرﻧدﮔان ﺑينالمللﻰ ﺑه درﻙ و داﻧﺶ
علمﻰ موردﻧياز ﺑرای مواﺟهه ﺑا تﻘاﺿاهای پيﭽيدهی مرتبﻂ ﺑا علم و فناوری در ارتباﻁ است .تﺼميمات
سياست ﺧارﺟﻰ ،هر ﭼه ﺑيشﺘر و ﺑيشﺘر ،ﺑر پایه اﻃﻼعاتﻰ ﻛه علم و ﺟامعهی علمﻰ فراهم مﻰﺁورﻧد ،ترسيم
مﻰﺷود( .)Turekian et al., 2015ﺑا ﻧگریسﺘن ﺑه ﭼالﺶهای ﻛنوﻧﻰ ،هماﻧند ﭼالﺶهای مرﺑوﻁ ﺑه ﺑهداﺷت
ﺟهاﻧﻰ ،تﻐيير اﻗليم ،ﮔسﺘرش سﻼﺡها و رﺷد اﻗﺘﺼاد و ﻧوﺁوری ،ﺑاید اﺫعان داﺷت ﻛه علم ،فناوری و داﻧﺶ
ﻧﻘشﻰ اساسﻰ در اراﺋهی راهﺣﻞهای ممکن ﺑرای این ﭼالﺶها ایفا مﻰﻛنند .ﺑهﻃورﻛلﻰ در این ﺣالت ،علم
پشﺘواﻧه تحﻘﻖ اهداف سياست ﺧارﺟﻰ تلﻘﻰ مﻰﺷود و در راسﺘای ﺷکﻞدهﻰ و ﺣمایت از اهداف سياست
ﺧارﺟﻰ ﺑه ﻛار مﻰرود (ﻗدیمﻰ .)2017 ،ﺑهعنوان مﺜاﻝ درزمينه پشﺘيباﻧﻰ علم و فناوری از اهداف سياست
ﺧارﺟﻰ مﻰتوان ﺑه ﺣﻀور وزیر اﻧرژی ایاﻻتمﺘحده (ارﻧست موﻧيﺰ) و رﺋيﺲ سازمان اﻧرژی اتمﻰ ایران
(علﻰاﻛبر صالحﻰ) در مذاﻛرات هسﺘهای ایران ﺑا ﻛشورهای  1+5اﺷاره ﻧمود (ﺫوالفﻘارزاده و هاﺟری.)1396 ،
امکانپذیر ﻧبود .تﺄملﻰ در پيوست ﭼهارﻡ سند ﺑرﺟاﻡ ﻧيﺰ ﺑهﺧوﺑﻰ مبين درهمتنيدﮔﻰ علم و دیﭙلماسﻰ و ﻧﻘﺶ
علم در دسﺘياﺑﻰ ﺑه توافﻘات دیﭙلماتيﻚ است (صنيﻊ اﺟﻼﻝ .)2017 ،این پيوست ﻛه ﺑا مشارﻛت ﻛارﺷناسان
و مﺘﺨﺼﺼان علمﻰ تهيهﺷده است فهرسﺘﻰ از تﺠهيﺰات ،مواد ،ﻧرﻡافﺰارها و فناوریهایﻰ ﻛه ﻛارﺑرد دوﮔاﻧه
دارﻧد را فهرست ﻧموده ﻛه واردات ﺁن ﺑه ایران مسﺘلﺰﻡ تﺄیيد ﻛاﻧاﻝ ﺧرید پيﺶﺑينﻰﺷده در توافﻖﻧامه ﺑرﺟاﻡ

است .البﺘه تﺄﺛير علم در دیﭙلماسﻰ لﺰوم ًا ﺑر اساﺱ تﻘاﺿای دولتها اتفاق ﻧمﻰافﺘد(.)Boutwell, 2015
 -2-2-2دیﭙلماسﻰ ﺑرای علم

علم ﺫات ًا ماهيﺘﻰ مشارﻛﺘﻰ و اﻧباﺷﺘﻰ دارد ﺑدین معنا ﻛه توسعه ﺁن مسﺘلﺰﻡ اسﺘمرار پژوهﺶهای ﮔذﺷﺘه و

داﻧﺶافﺰایﻰ ﺑه یافﺘههایﻰ پيشين است .این ویژﮔﻰ علم ،همکاری و تعامﻼت ﮔسﺘرده ﺑين محﻘﻘان و ﺟوامﻊ
علمﻰ را ایﺠاﺏ مﻰﻧماید .زماﻧﻰ ﻛه این همکاریها ماهيت فراملﻰ پيدا ﻛنند و مسﺘلﺰﻡ مشارﻛت و همکاری
محﻘﻘان و ﺟوامﻊ علمﻰ از ﻛشورهای مﺨﺘلﻒ ﺑاﺷند از ﺁن ﺑه همکاریهای علمﻰ ﺑينالمللﻰ تعبير مﻰﺷود؛ اما

واكاوي مفهوم و ابعاد ديپلماسي علم و فناوري مبتني بر رويكرد فراتركيب

ﺑدون تردید دسﺘياﺑﻰ ﺑه توافﻖ ﺑرﺟاﻡ ﺑدون پشﺘيباﻧﻰهای علمﻰ توسﻂ ﻛارﺷناسان و داﻧشمندان دو ﻃرف

5

هر ﻧوﻉ از همکاری علمﻰ ﺑينالمللﻰ را ﻧمﻰتوان مﺼداﻗﻰ از دیﭙلماسﻰ علم داﻧست .ﺁن دسﺘه از همکاریهای
علمﻰ ﺑينالمللﻰ ﻛه در ﺁنها دیﭙلماسﻰ یﻚ تسهيﻞﻛنندهي ﻛليدی ﺑرای تحﻘيﻘات و توسعهی علم و فناوری
ﺑاﺷد را مﻰتوان ﺑهعنوان یکﻰ از اﺑعاد دیﭙلماسﻰ علم ﻗلمداد ﻧمود ( .)Davis, 2014همکاریهای علمﻰ

ﺑينالمللﻰ مﺘداوﻝ ﻧاﻇر ﺑه توسعه اﻛﺘشافات علمﻰ است ﻛه لﺰوم ًا ﻧيازی ﺑه پشﺘيباﻧﻰهای دیﭙلماتيﻚ ﻧدارد؛
اما در مواردی ﻛه ﺑه دﻻیﻞ مﺨﺘلﻒ پشﺘيباﻧﻰ دولتها از همکاریهای علمﻰ ﺿرورت یاﺑد در ﺣﻘيﻘت
دیﭙلماسﻰ ﺑرای علم ﺑروز مﻰﻧماید .عﻼوه ﺑر این ،دیﭙلماسﻰ ﺑرای علم ،مﻰتواﻧد ﺣوﻝ یﻚ مسﺌله مشﺘرﻙ دو
یا ﭼندﺟاﻧبه ﺷکﻞ ﮔيرد ﻛه علم و فناوری ﺑرای ﺣﻞ ﺁن ﻛارساز ﺑه ﻧﻈر مﻰرسد .همکاری علمﻰ ﺑينالمللﻰ
از افراد و ﮔروهها ﻧشات مﻰﮔيرد ،درﺣالﻰﻛه دیﭙلماسﻰ ﺑرای علم ،در عين اینﻛه مﻰتواﻧد ﺣاصﻞ تﻼشهای
ِ
رهبری دولتها ،در ﺣوزهای از همکاری
اﻧفرادی محﻘﻘان و مﺘﺨﺼﺼان ﺑاﺷد ،اﻏلﺐ ﺷامﻞ اﻗداماتﻰ ﺑا
علمﻰ است ( .)Turekian et al., 2015یﻚ وﺟه تمایﺰ دیگر ﺑين همکاریهای علمﻰ ﺑينالمللﻰ مﺘداوﻝ
و دیﭙلماسﻰ علم هدف و ﻏایت تعامﻼت فراملﻰ است؛ همکاریهای علمﻰ ﺑينالمللﻰ ﺑه دﻧباﻝ توسعهی
اﻛﺘشافات علمﻰ و ﮔسﺘرش مرزهای داﻧﺶ هسﺘند ،درﺣالﻰﻛه هدف اصلﻰ دیﭙلماسﻰ علم ،اﻏلﺐ ﺑهﻛارﮔيری
علم در ﺟهت پيشبرد اهداف سياست ﺧارﺟﻰ یﻚ ﻛشور یا منافﻊ داﺧلﻰ ﺁن است .دیﭙلماسﻰ ﺑرای علم،
ﻧﻘﺶ ﻛليدی در ﺷروﻉ ﺑه ﻛار ﺑسياری از اﻗدامات علمﻰ ﺑينالمللﻰ ﻧﻈير راهاﻧدازی ایسﺘگاه فﻀایﻰ ﺑينالمللﻰ،
پروژهی ﺁرایه ﻛيلومﺘرمرﺑﻊ ،8راﻛﺘور ایﺘر ،9سينکروترون سﺰامﻰ )Turekian et al., 2015( 10و ﺑرﻧامه تحﻘيﻘات
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان 1397

ﻗطﺐ ﺟنوﺏ 11داﺷﺘه است ( .)Wilson, 2015این پروژهها در عين ﺑرﺧورداری از ﭼشماﻧدازهای ﺑسيار

ميﺷود ،ﺑهعنوان مﻘولهای ﻏيرسياسﻰ در ﺑحﺚهای دیﭙلماتيﻚ ﺑسيار سودمند است (» .)Liu, 2015علم ﺑرای
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دیﭙلماسﻰ« عبارتست از ﺑهﻛارﮔيری علم ﺑهمنﻈور ﻛمﻚ ﺑه ایﺠاد و ﺑهبود رواﺑﻂ ﺑينالمللﻰ ،ﺑهویژه هنگامﻰﻛه

ﺟذاﺏ علمﻰ ،هﺰینهها و ریسﻚهای ﺑسياری ﺑه همراه دارﻧد؛ لذا راهبری و تﺄمين مالﻰ ﺁنها ﺧارﺝ از توان
یﻚ ﻛشور ﺑوده و در عوﺽ ﻧيازمند مشارﻛت ﻛشورهای مﺘعدد است .ﭼنين پروژههای علمﻰ ﺑﺰرگمﻘياسﻰ
عﻼوه ﺑر ورودیهای علمﻰ ﻧيازمند ورودیهای دیﭙلماتيﻚ هسﺘند (. )Turekian et al., 2015
 -3-2-2علم ﺑرای دیﭙلماسﻰ
دیﭙلماسﻰ ،هدایت رواﺑﻂ یﻚ ﻛشور ﺑا دیگر ﻛشورها از ﻃریﻖ روشهای صلﺢﺁميﺰ توصيﻒﺷده است؛
ﺑناﺑراین ﻛشورها مﻰتواﻧند از اﺑﺰارهای مﺘنوعﻰ ﺑرای ﺑرﻗراری رواﺑﻂ رسمﻰ ﺑهرهﺟویند .ﺑهعنوانمﺜاﻝ دیﭙلماسﻰ
فرهنگﻰ از موسيﻘﻰ و هنر ﺑرای ایﺠاد ﻧﻘاﻁ تعامﻞ ﺑين ﻛشورها اسﺘفاده مﻰﻛند؛ این ﻧوﻉ از دیﭙلماسﻰ مسﺘﻘﻞ
از زﺑان ملتهاست و ریشه در ﻧيازهای فطری ﺑشر دارد .علم ،اﺑﺰار دیگری ﺑرای دیﭙلماسﻰ است ﻛه ﺟاﺫﺑهی
ﺁن از ﻧياز اساسﻰ اﻧسان ﺑه داﻧسﺘن و ساﺧﺘن ﻧشات مﻰﮔيرد .ازﺁﻧﺠایﻰﻛه علم ﺑﻰﻃرفاﻧه و عينﻰ پنداﺷﺘه

تنشﻰ در رواﺑﻂ رسمﻰ وﺟود داﺷﺘه ﺑاﺷد .علم ﺑرای دیﭙلماسﻰ اساس ًا »ﻗدرت ﻧرﻡ« علم را ﺑه تﺼویر مﻰﻛشد.
این ﺑعد از دیﭙلماسﻰ علم از دیرﺑاز موردتوﺟه دولتها ﺑوده است .ﺑهعنوان یﻚ ﻧموﻧه ﺑارز در این زمينه
مﻰتوان ﺑه تعامﻼت و ﻧشستهای علمﻰ داﻧشمندان ایاﻻتمﺘحده و اتحاد ﺟماهير ﺷوروی در دوران ﺟنﮓ
سرد اﺷاره ﻧمود ﻛه درﻧهایت رﺅسای ﺟمهور دو ﻛشور را ﺑه محدود ﻧمودن رﻗاﺑت ﺑر سر تسليحات هسﺘهای
مﺘﻘاعد ﻧمود ( .)Boutwell, 2015اﮔرﭼه اﻗدامات مﺘعددی ﺫیﻞ ﺑعد علم ﺑرای دیﭙلماسﻰ ،ﺑه مفاهيم مﺼطلﺢ
در ﺣوزه علوﻡ سياسﻰ همﭽون »ﻗدرت ﻧرﻡ« و »دیﭙلماسﻰ مسير دوﻡ« ﻧﺰدیکند اما معادﻝ داﻧسﺘن دیﭙلماسﻰ
علم ﺑا این مفاهيم ،ﺑرداﺷت محدود از این مفهوﻡ را در پﻰ ﺧواهد داﺷت .ﺑهعنوانمﺜاﻝ اﮔرﭼه دیﭙلماسﻰ مسير
دوﻡ یا دیﭙلماسﻰ ﺷهروﻧدی ﺑه ﻧﻘﺶ مﺆﺛر افراد ﻏيررسمﻰ در پيشبرد اهداف سياست ﺧارﺟﻰ یﻚ ﻛشور
اﺷاره دارد (سﺠادپور و ﻧگينراز )2014 ،و در ﺣوزه دیﭙلماسﻰ علم این ﻧﻘﺶ مﻰتواﻧد توسﻂ داﻧشمندان و
مﺘﺨﺼﺼان ایفا ﺷود؛ اما همانﮔوﻧه ﻛه مﺜاﻝهای فوق ﻧشان مﻰدهد در مواﻗﻊ لﺰوﻡ عالﻰترین مﻘامات سياسﻰ

ﺑرای پيشبرد دیﭙلماسﻰ علم پيشگاﻡ مﻰﺷوﻧد و لﺰوم ًا دیﭙلماسﻰ علم از مسير ﻏيررسمﻰ پيگيری ﻧمﻰﺷود.

ﺷکاف اساسﻰ ﻛه در مطالعهی تمامﻰ این مناﺑﻊ ﺑه ﭼشم مﻰﺧورد اﺑهامﻰ است ﻛه در یﻚ ﮔاﻡ ﻗبﻞ از
ﭼنين دسﺘهﺑندیهایﻰ وﺟود دارد و ﺁن عدﻡ تﺼویرسازی مناسﺐ از ماهيت دیﭙلماسﻰ علم و فناوری
است؛ ﺑهﮔوﻧهای ﻛه در عرصهی عمﻞ و ﺣﺘﻰ در مﺘون ﺁﻛادميﻚ ،همواره این مفهوﻡ ﺑا مفاهيم دیگری
ازﺟمله همکاریهای علمﻰ ﺑينالمللﻰ و یا توافﻖهای دو یا ﭼندﺟاﻧبهی علم و فناوری اﺷﺘباه ﮔرفﺘه

مﻰﺷود .درواﻗﻊ ﺑدﻧهی داﻧشﻰ موﺟود صرف ًا ﻧاﻇر ﺑه این موﺿوﻉ است ﻛه ارتباﻃﻰ ميان علم و دیﭙلماسﻰ
مسﺘﻘﻞ پيدا مﻰﻛند ﻛه ﺟواﻧﺐ دیگری ﺑهﺟﺰ این ارتباﻁ دوسویه را ﻧيﺰ در ﺑرمﻰﮔيرد .لذا تمرﻛﺰ ﻧوﺷﺘار
ﺣاﺿر ،ﺑر صورتﺑندی ﺟواﻧﺐ دیگر این مفهوﻡ است.

 -3روش پژوهش

مﻘاله ﺣاﺿر ازﻧﻈر هدف ،ﻛارﺑردي و ازﻧﻈر ﻧوﻉ دادهها ،ﻛيفﻰ است ﻛه ﺑا روش تحﻘيﻖ ﻛﺘاﺑﺨاﻧهاي ،ﺑا اسﺘفاده
از دادههای ﺛاﻧویه ﺑا رویکرد فراترﻛيﺐ و مبﺘنﻰ ﺑر مطالعه مناﺑﻊ اﻃﻼعاتﻰ ﺣوزه دیﭙلماسﻰ علم و فناوری

صورت ﮔرفﺘه است .دیﭙلماسﻰ علم و فناوری یﻚ ﺣوزه مطالعاتﻰ ﺟدید است ﻛه ﻃﻰ دهه اﺧير در ادﺑيات
ﺟهاﻧﻰ ﺑه ﺁن توﺟه ویژهای ﺷده هرﻛداﻡ از مﻘاﻻت اﺧير این ﺣوزه از منﻈری ﺑه مﻘوله دیﭙلماسﻰ علم و
فناوری پرداﺧﺘهاﻧد .ازﺁﻧﺠایﻰﻛه یکﻰ از ﺷيوههای دست یافﺘن ﺑه ﭼنين تبيينﻰ از اﺑعاد دﻗيﻖ یﻚ مفهوﻡ ﻛه

واكاوي مفهوم و ابعاد ديپلماسي علم و فناوري مبتني بر رويكرد فراتركيب

و ﺑالعکﺲ ﺑرﻗرار ﻧماید؛ اما دیﭙلماسﻰ علم و فناوری ﺑا ادﻏاﻡ مفاهيم ﺟداﮔاﻧهی علم و دیﭙلماسﻰ ،ماهيﺘﻰ
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مبﺘنﻰ ﺑر تحليﻞهای ﺛاﻧویه از مﺘون موﺟود ﺑاﺷد اسﺘفاده از روش تحليلﻰ فراترﻛيﺐ است ،این روش در
پژوهﺶ ﺣاﺿر مورداسﺘفاده ﻗرار ﮔرفت .فراترﻛيﺐ ،یکﻰ از اﻧواﻉ »فرامطالعه «12است ﻛه ﺑا مرور ﻧﻈاﻡمند
مناﺑﻊ ﺑراي پيدا ﻛردن ،ارزﺷياﺑي ،ترﻛيﺐ و در صورت ﻧياز ،ﺟمﻊﺑندي ﺁماري ،ﺑه تحﻘيﻘاتي مﻰپردازد ﻛه

ﻗب ً
ﻼ پيرامون یﻚ موﺿوﻉ ﺧاﺹ ﺑه رﺷﺘهي تحریر درﺁمدهاﻧد (رﺿایيان)1384،؛ اما ﺑهﻃور دﻗيﻖتر ﺑاید

ﮔفت فراترﻛيﺐ ،روﺷﻰ ﻛيفﻰ ﺑرای ایﺠاد داﻧﺶ و تفسير ﻧﺘایﺞ از مطالعات پيشين است (;Paterson, 2001

 .)Sandelowski & Barroso, 2007فراترﻛيﺐ ﺑر روی ﮔﺰینﺶ مطالعات ﻛيفﻰ در ﺧﺼوﺹ پيکره ﺧاصﻰ
از داﻧﺶ و ترﺟمه ﺁن یافﺘهها ﺑه تفسيری ﻛه درﻙ ﻏنﻰتر و ﻛامﻞتر از پدیده موردﻧﻈر اراﺋه مﻰﻧماید ،تمرﻛﺰ
دارد ( .)Sherwood, 1999زیمر ( )2006اﺷاره مﻰﻛند ﻛه فراترﻛيﺐ ﻛيفﻰ ،تنها یﻚ مرور ادﺑيات ﻧﻈاﻡمند
از یﻚ ﺣوزه ﺧاﺹ یا تحليﻞ ﺛاﻧویه دادههای اوليه مسﺘﺨرﺝ از ﮔروهﻰ از مطالعات تحﻘيﻘاتﻰ ﺷناﺧﺘهﺷده
ﻧيست؛ ﺑلکه فراترﻛيﺐ تفسيری از یافﺘههای مطالعات منﺘﺨﺐ است ( .)Zimmer, 2006ساﻧدلوسکﻰ و ﺑاروسو
( )2006فرﺁیند هفت مرﺣلهای را ﺑرای اﻧﺠاﻡ فراترﻛيﺐ معرفﻰ ﻛردهاﻧد ( )Sandelowski & Barroso, 2006ﻛه در
پژوهﺶ ﺣاﺿر ﻧيﺰ از این فرﺁیند اسﺘفادهﺷده و مراﺣﻞ ﺁن در ﺷکﻞ ( )1ﺁمده است.
مطاﺑﻖ فرایند تشریﺢ ﺷده در ﺷکﻞ ( ،)1ﮔاﻡ ﻧﺨست در اﺟرای فراترﻛيﺐ مشﺨﺺ ﻧمودن هدف و سﺆاﻝ
تحﻘيﻖ است ( .)Sandelowski & Barroso, 2007ازﺁﻧﺠایﻰﻛه دیﭙلماسﻰ علم و فناوری ،پدیدهای است ﻛه
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مسﺘلﺰﻡ تعامﻞ ﺑازیگران مﺘعددی از ﺑﺨﺶهای مﺨﺘلﻒ (ﺁموزش ،علم ،فناوری ،سياست ﺧارﺟﻰ ،اﻗﺘﺼاد،
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امنيت و  )...در سطوﺡ ملﻰ و ﺑينالمللﻰ است ،لذا ﻻزﻡ است تا مفهوﻡ و اﺑعاد مﺨﺘلﻒ دیﭙلماسﻰ علم و
فناوری ﺑرای ﺑازیگران این عرصه ﺑهویژه ﺑازیگران داﺧلﻰ ﺑه ﻧحو مناسبﻰ تبيين ﺷود .ازاینرو ،هدف اصلﻰ
این پژوهﺶ ﺷناسایﻰ مفهوﻡ دﻗيﻖ دیﭙلماسﻰ علم و فناوری و اﺑعاد مﺨﺘلﻒ ﺁن است و پژوهﺶ ﺣاﺿر در
پﻰ پاسخ ﺑه این سﺆاﻝ است ﻛه »دیﭙلماسﻰ علم و فناوری ﭼيست و ﭼارﭼوﺏ مفهومﻰ مناسﺐ ﺑرای درﻙ
ﺁن از ﭼه اﺑعادی تشکيﻞﺷده است؟«
در ﮔاﻡ ﺑعد ﺑا اسﺘفاده از مرور ﻧﻈاﻡمند ادﺑيات ،13مناﺑﻊ معﺘبر و مرتبﻂ ﺑه موﺿوﻉ پژوهﺶ ﺷناسایﻰ ﺷدﻧد.
ﺑدین منﻈور ،اﺑﺘدا پایگاههای معﺘبر و مناسﺐ ﺑرای ﺟسﺘﺠوی مﻘاﻻت اﻧﺘﺨاﺏ و ﺟهت اﻃمينان از ﺟامﻊ
ﺑودن ﺟسﺘﺠو ،از موتورهای ﺟسﺘﺠوﮔر مناﺑﻊ علمﻰ ﺷامﻞ اسکالر و ﻧورمگﺰ ﺑرای ﺷناسایﻰ اسناد معﺘبر

تنظیم هدف و
سوال پژوهش

مرور نظاممند
ادبیات دیپلماسی
علم و فناوری

جستجو و انتخاب
متون مناسب در
زمینه دیپلماسی
علم و فناوری

استخراج
اطالعات از متون
انتخابی

تجزیه ،تحلیل و
ترکیب یافتههای
کیفی

شکل( :)1مراحل اجرای روش فراترکیب

کنترل کیفی

ارائه یافتهها

اسﺘفاده ﺷد .علت اتﺨاﺫ این رویکرد ،محدود ﺑودن تعداد مناﺑﻊ در پایگاههای مﺨﺘلﻒ علمﻰ است .ازاینرو،
ﻛليه مناﺑﻊ علمﻰ و مسﺘندات سياسﺘﻰ در این ﺣوزه تا پایان ساﻝ  2017ﺑدون محدود ﻧمودن پایگاه داده
موردﺑررسﻰ ﻗرار ﮔرفت .در ﺑررسﻰ و اﻧﺘﺨاﺏ اسناد مذﻛور ﭼﻚليست سامرز 14و همکاران ( )2008مبنا
ﻗرار ﮔرفت .ﺑر اساﺱ این ﭼﻚليست مﻘاﻻت و اسناد در ﭼهار محور موردﺑررسﻰ ﻗرار مﻰﮔيرﻧد ﻛه عبارتند
از ﺷفافيت در ﺑيان مسﺌله و هدف ﺷامﻞ دو ﺷاﺧﺺ ،روش ﺷامﻞ ﺟمﻊﺁوری داده و تحليﻞ ﺷﺶ ﺷاﺧﺺ،
روش اراﺋه یافﺘهها پنﺞ ﺷاﺧﺺ و ﺑحﺚ و اسﺘدﻻﻝ دو ﺷاﺧﺺ .ﺑر اساﺱ این ﭼﻚليست درمﺠموﻉ 15
ﺷاﺧﺺ ﺑرای ارزیاﺑﻰ ﻛيفيت و اﻧﺘﺨاﺏ مﻘاﻻت مورداسﺘفاده ﻗرار مﻰﮔيرد .در پژوهﺶ ﺣاﺿر از ﺑين 120
مﻘاله ،ﻛﺘاﺏ و ﮔﺰارش ﻛاری ﺷناسایﻰﺷده درﻧهایت  58منبﻊ ﺑر اساﺱ امﺘياز در دسﺘه ﻛيفيت مﺘوسﻂ و ﺑاﻻ
ﻗرار ﮔرفﺘند و ﺑرای تحليﻞ مناسﺐ تشﺨيﺺ دادهﺷدهاﻧد .ﺷکﻞ ( )2ﻧﺘایﺞ ﺟسﺘﺠو را ﻧمایﺶ مﻰدهد.
در این مطالعه ،مﻘاﻻت اﻧﺘﺨاﺏﺷده ازﻧﻈر عنوان ،ﻧوﻉ اﺛر ،ساﻝ اﻧﺘشار ،مﺆلفان ،عنوان ﻧاﺷر ،ﺣوزه موﺿوعﻰ
و روش تحﻘيﻖ موردﺑررسﻰ و تحليﻞ ﻗرار ﮔرفﺘند .ﺑررسﻰها ﻧشان داد ﻛه  75درصد اسناد ﺷناسایﻰﺷده ﺑين
ساﻝهای  2009تا  2015منﺘشر ﮔردیدهاﻧد .ﺑر مبنای ﻧوﻉ ﻧاﺷر ﺑيشﺘر اسناد در مﺠلهی علم و سياست ﺑه ﭼاپ
رسيدهاﻧد ﻛه معﺘبرترین و مرتبﻂترین مﺠلهی تﺨﺼﺼﻰ درزمينهی دیﭙلماسﻰ علم و فناوری ﺑه ﺷمار مﻰرود.
تعداد  18مورد از ﻧوﻉ مطالعه موردی 22 ،مورد از ﻧوﻉ مطالعات مروری 12 ،مورد ﻧيﺰ ﺑهصورت ترﻛيبﻰ از
مطالعات موردی و مطالعات مروری و درﻧهایت  6مورد سند سياسﺘﻰ ﺑوده است.
پﺲ از اﻧﺘﺨاﺏ مناﺑﻊ ﺑهمنﻈور دسﺘياﺑﻰ ﺑه اﻃﻼعات موردﻧياز ،ﻻزﻡ است تا محﺘوای مﺘون موردﻧﻈر ﺑا روش

تعداد مقاله رد شده بهدلیل بی ارتباطی عنوان ()N= 19
کل مقاالت با عنوان مرتبط ()N= 101
تعداد مقاله رد شده بهدلیل بی ارتباطی چکیده ()N= 27
کل مقاالت مناسب برای تحلیل محتوایی ()N= 74
تعداد مقاله رد شده از نظر کیفیت ()N= 16
کل مقاالت مناسب برای تحلیل نهایی ()N= 58

شکل ( :)2نتایج جستجو و انتخاب متون

واكاوي مفهوم و ابعاد ديپلماسي علم و فناوري مبتني بر رويكرد فراتركيب

تعداد مقاله جستجو و یافت شده ()N= 120
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مناسﺐ مورد تﺠﺰیهوتحليﻞ ﻗرار ﺑگيرد .ﺑدین منﻈور مﺘن ﺑﺨﺶهای مرتبﻂ در مناﺑﻊ منﺘﺨﺐ ﻃﻰ دو مرﺣله
ﻛدﮔذاری ﺷدﻧد .در مرﺣله ﻧﺨست از ﻛدﮔذاری ﺁﻏازین 15ﺑرای ﺷناسایﻰ مفاهيم ﺑااهميت اسﺘفاده ﮔردید و در
مرﺣله دوﻡ ﺑرای مﻘولهسازی و توسعه اﺑعاد مفهوﻡ دیﭙلماسﻰ علم و فناوری از ﻛدﮔذاری محوری 16اسﺘفاده ﺷد.
اعﺘبار روش فراترﻛيﺐ از دو منﻈر اعﺘبار و ﻗاﺑليت اعﺘماد ﻗاﺑﻞﺑررسﻰ است .اعﺘبار یافﺘههای این
پژوهﺶ مطاﺑﻖ توصيه ( )Bench & Day, 2010ﺑا اسﺘفاده از ﻧﻈرات ﺧبرﮔان مورد تﺄیيد ﻗرار ﮔرفت.
عﻼوهﺑراین ،ﻗاﺑليت اعﺘماد ﻧﺘایﺞ این مطالعه ﺑا محاسبه ﺿریﺐ ﻛاپا مطاﺑﻖ روش پيشنهادی ﻻﻧدیﺲ
و ﻛوﺥ ( )1977ارزیاﺑﻰ ﮔردید .درواﻗﻊ زماﻧﻰ ﻛه ﺿریﺐ ﻛاپا ﻛمﺘر از  0,2ﺑاﺷد ﺑياﻧگر این است ﻛه

توافﻖ ﺿعيﻒ ،ﺑين  0,2تا  0,4مﺘوسﻂ 0,4 ،تا  0,6ﻧسبﺘ ًا زیاد 0,6 ،تا  0,8زیاد و ﺑيشﺘر از  0,8تﻘریب ًا
ﻛامﻞ است ( .)Landis & Koch, 1977ازاینرو یکﻰ از اسناد منﺘﺨﺐ در اﺧﺘيار یﻚ مﺘﺨﺼﺺ ﻗرار داده
و از وی درﺧواست ﺷد ﻛه ﺑا توﺟه ﺑه سﺆاﻝ پژوهﺶ ،ﺁن را ﻛدﮔذاری ﻛند .سﭙﺲ ﺑا اسﺘفاده از ﻧرﻡافﺰار
 ،SPSSﺿریﺐ ﻛاپا ﺑرای مﻘایسهی ﻧﺘایﺞ ﻛدﮔذاری دو ﻧفر (محﻘﻖ و فرد دیگر) محاسبه ﮔردید .ﻧﺘایﺞ
محاسبه ﺁماره ﻛاپا ﻧشان مﻰدهد ﺿریﺐ ﻛاپا ﺑراﺑر  0,67و سطﺢ معناداری ﻛمﺘر از  0,05است ﻛه ﺑياﻧگر
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ﻗاﺑليت اعﺘماد این پژوهﺶ است.
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 -4تجزیه و تحلیل یافتهها

مطاﺑﻖ ﺟدوﻝ ( ،)1ﻛدﮔذاری تعاریﻒ مرﺑوﻁ ﺑه دیﭙلماسﻰ علم و فناوری در سه سطﺢ ،یﻚ مﻘولهی اصلﻰ
و دو مﻘولهی فرعﻰ اﻧﺠاﻡ پذیرفﺘه است .مﻘولهی اوﻝ ﭼيسﺘﻰ یا ماهيت دیﭙلماسﻰ علم و فناوری است؛
اینکه مفهوﻡ دیﭙلماسﻰ علم و فناوری ﭼيست و ماهيت ﺁن در ﭼه دسﺘهای اعم از فعاليت ،ﺑرﻧامه ،اﺑﺰار
یا سياست ﮔنﺠاﻧده مﻰﺷود .مﻘولهی دوﻡ ،ﭼرایﻰ یا هدف دیﭙلماسﻰ علم و فناوری است ﻛه محﺘوای
محوریﺶ این است ﻛه دیﭙلماسﻰ علم و فناوری مﺠموعه فعاليتهایﻰ ﺑا اهداف دوﮔاﻧه علمﻰ و فناوراﻧه
و سياست ﺧارﺟﻰ را پوﺷﺶ داده ﻛه درﻧهایت ﺑه اهداف ﻛﻼنتر ملﻰ و ﺑينالمللﻰ مﻰاﻧﺠامد .مﻘولهی
سوﻡ تحت عنوان ﭼگوﻧگﻰ یا مﻼﺣﻈات پيادهسازی و اﺟرا ﺑه ﭼگوﻧگﻰ اﻗدامات در ﺣوزهی دیﭙلماسﻰ
علم اﺷاره دارد ﻛه ممکن است تعامﻼت علمﻰ ،تعامﻼت دیﭙلماتيﻚ و یا روش ﻏيرمسﺘﻘيم مشاوره و
اراﺋهی توصيه را درﺑر داﺷﺘه ﺑاﺷد؛ و درﻧهایت مﻘولهی ﭼهارﻡ ﺣوزههای تﺄﺛير یا پيامدها ﺑر این اساﺱ
است ﻛه دیﭙلماسﻰ علم و فناوری ﺑه علت درﮔيری دولتها در اﻗدامات ،عﻼوه ﺑر اهداف اوليه ،پيامدها
و تﺄﺛيرات دورتری ﻧيﺰ ﺑر ﺣوزههای مﺨﺘلفﻰ ﭼون اﻗﺘﺼاد ،امنيت ،ﻗدرت ﻧرﻡ و  ...دارد.

بعد اول ،چیستی یا ماهیت دیپلماسی علم و فناوری :در تعاریﻒ مﺨﺘلفﻰ ﻛه تاﻛنون از دیﭙلماسﻰ

اﺑﺰار

اﺑﺰاری ﻗوی /منبﻊ مهمي ﺑراي ﻗدرت ﻧرﻡ /اﺑﺰار مهمي ﺑراي دﻧياي پيﭽيده (EU Commission for Research, Sci-
)ence and Innovation, 2015؛ اﺑﺰارمهمي ﺑراي توﺟه ﺑه مساﺋﻞ مهم ﺟهاﻧﻰ ()Bandyopadhyay & Basu, 2014؛
اﺑﺰاري دیﭙلماتيﻚ /اﺑﺰاري ﺑراي اهداف سياست ﺧارﺟي ()Yakushiji & Taizo, 2009؛ اﺑﺰار سياستﮔذاري ﺑينالمللي
()Copeland, 2011؛ اﺑﺰار مياﻧﺠي ()Copeland, 2015؛ اﺑﺰار سياسﺘي ﺑينالمللي ()Copeland, 2011؛ مﺠموعه اﺑﺰارهاي
دیﭙلماتيﻚ (ميرعمادي ،ﺷریعﺘي ﻧيا ،دهﻘان و عرﺏ)1392 ،؛ اﺑﺰار ﻛمﺘر ادراﻙﺷده ()Carayanis, 2011؛ اﺑﺰار ﻛمکي ﺑراي
سياست ﺧارﺟي (.)Schlegel & Fetscherin, 2011

تبادﻻت

پيشبرد سياست ﺧارﺟي

(صدوق)1394 ،؛ ارتﻘاي ﻇرفيتهاي دسﺘگاه سياست ﺧارﺟي (عبدالحسين زاده)1394 ،؛ پيشبرد اهداف دیﭙلماتيﻚ

ﻇرفيتسازي
و ﺧلﻖ ﺛروت

ایﺠاد ﺁﮔاهي ،درﻙ و ﻇرفيتسازي ()Carayanis, 2011؛ ﺧلﻖ ﺛروت و توسعه پایدار (عبدالحسين زاده)1394 ،؛ اﻧﺘﻘاﻝ
ارزشهاي اﻧساﻧي ماﻧند یادﮔيري ﺑر اساﺱ ﺷواهد ،همکاري ،ﮔشایﺶ و اﺷﺘراﻙﮔذاري /ﺁزاد ﻛردن داﻧﺶ علمي و فناوري
از ساﺧﺘارهاي سفتوسﺨت ملي و ﻧهادي ﺧود و ﺁزاد ﻛردن پﺘاﻧسيﻞهاي ﺑالﻘوه ﺁن ﺑراي همکاري و تسهيم ﺑا همﺘایان
عﻼﻗهمند در سراسر ﺟهان ()Copeland, 2011؛

پيشبرد اهداف سياست ﺧارﺟه ()Copeland, 2010؛ دسﺘياﺑي ﺑه توسعه مﺘﻘاﺑﻞ علم و فناوري و سياست ﺧارﺟي (Suna-
)mi, et al., 2013؛ ایﺠاد راههاي دیﭙلماتيﻚ ()Ngwenya, 2015؛ پيشبرد سياست ﺧارﺟي (ﺑراتي1389 ،؛ ایﺘان)1390 ،؛
پيشرفت در اهداف سياست ﺧارﺟه ()Eivazi & Moghaddam, 2014؛ دسﺘياﺑي و پيشبرد اهداف و منافﻊ سياسي
(صنيﻊ اﺟﻼﻝ)1396 ،؛ رواﺑﻂ ﺑينالملﻞ را در ﺣوزهي علم ،ﻧوﺁوري و ﺁموزش تﻘویت ميﻛند (Schlegel & Fetscherin,
)2011؛ دسﺘياﺑي ﺑه توسعه دیﭙلماسي  /اهداف دیﭙلماتيﻚ (لرسﺘاﻧي و رﺣيمي راد)1393 ،؛ تحﻘﻖ اهداف سياست ﺧارﺟي
(ﺫوالفﻘار زاده و ﺛنایي1392 ،؛ ﺫوالفﻘار زاده و هاﺟري1395 ،؛)Zolfagharzadeh, et al., 2017؛

افﺰایﺶ دسﺘرسي ،ﻧفوﺫ ،تﺼویرسازي ملي و ﺑازدارﻧدﮔي از پﺘاﻧسيﻞهاي تهدیدﻛنندهي رﻗيﺐ ()Miremadi, 2016؛ منافﻊ
دولتها در عرصه ﺑينالمللي /تﻘویت تﺄﺛير یﻚ ﻛشور ﺑر دیگري /ایﺠاد تﺼویر ﻗدرتمندي از یﻚ ﻛشور (دیویﺲ و
پﺘمن)1396 ،؛ همکاري ﺑا منافﻊ مﺘﻘاﺑﻞ ()Flink & Schreiterer, 2010؛ پيشرفت در اهداف ﻛﻼن ﻛشور (& Eivazi
)Moghaddam, 2014؛ افﺰایﺶ توان دسﺘرسي ،ﻧفوﺫ ،وﺟههسازي و ﺑاﻻﺧره ﺑازدارﻧدﮔي ﻛشور (ميرعمادي و همکاران،
)1392؛ تﺄمين منافﻊ ملي (هادیان)1392 ،؛ ﺑرﺁورده ﻛردن منافﻊ اﻗﺘﺼادي/علمي/سياسي یﻚ ﻛشور (ﻗدیمي و منوﭼهری
ﻗشﻘایﻰ)1392 ،؛ ایﺠاد تعادﻝ ميان منافﻊ ملي و منافﻊ مشﺘرﻙ ()Berkman, et al., 2015؛ پيشبرد منافﻊ ملي (Parlia-
)mentary Office of Science and Technology, 2018؛

واكاوي مفهوم و ابعاد ديپلماسي علم و فناوري مبتني بر رويكرد فراتركيب

سياست/
ﺑرﻧامه

پيشبرد علم و فناوري

تعاليعلميوفناوري ()EU Commission for Research, Science and Innovation, 2015؛ دسﺘياﺑﻰ ﺑه اهداف
علمﻰ ()Copeland, 2010؛ ﻇرفيتسازي فني ،پيشرفت علمي ()Tananbaum, 2013؛ دسﺘياﺑي ﺑه توسعه مﺘﻘاﺑﻞ
علم و فناوري و سياست ﺧارﺟي ()Sunami, et al., 2013؛ توسعه علم و فناوري /ارتﻘاي همکاري علمي /رسيدن
ﺑه اهداف علمي ()Ngwenya, 2015؛ توسعه علم و فناوري (پژوهشکده سياستﮔذاری علم ،فناوري و صنعت
داﻧشگاه صنعﺘي ﺷریﻒ)1392 ،؛ افﺰایﺶ سطﺢ تواﻧمنديهاي فناوري داﺧﻞ و یا ﻛاهﺶ سطﺢ ﻇرفيت فناوري
ﻃرف مﻘاﺑﻞ (ميرعمادي و همکاران)1392 ،؛ پيشبرد اهداف علمي (صدوق)1394 ،؛ توسعه و پيشرفت علم و
فناوري (عبدالحسينزاده)1394 ،؛ توسعهي علم و فناوري (صنيﻊ اﺟﻼﻝ)1396 ،؛ فرصﺘي است ﻛه ﺑراي محيﻂ
علمي داﺧلي در ﻛشورهاي ﺧارﺟي ()Schlegel & Fetscherin, 2011؛ تسهيﻞ همکاريهاي علمي ﺑينالمللﻰ
()Van Langenhove, 2017؛ دسﺘياﺑي ﺑه توسعه علم (لرسﺘاﻧي و رﺣيمي راد)1393 ،؛ پيشبرد علم و فناوري
(ﺫوالفﻘار زاده و ﺛنایي1392 ،؛ ﺫوالفﻘار زاده و هاﺟري1395 ،؛)Zolfagharzadeh, et al., 2017؛

اهداف ملي

فرایند

ﺁن ﻗسم از مبادﻻت فناوري ﻛه داراي وزن ﺑراي تﺄﺛيرﮔذاري ﺑر رواﺑﻂ سياسي ميان ﻛشورها (موسوي موﺣد ،ﻛياﻧي
ﺑﺨﺘياري)1392 ،؛ ﻃيﻒ ﮔسﺘردهاي از تبادﻻت رسمي یا ﻏيررسمي (ﻗدیمي و منوﭼهريﻗشﻘایي.)1392 ،

سایر منافﻊ ملي

راهبرد ،اﺑﺰارها و تاﻛﺘيﻚهاي دیﭙلماسي عمومي ()Copeland, 2015؛ یﻚ اسﺘراتژي /سياستها و ﺑرﻧامههاي ﻛشور
()Eivazi & Moghaddam, 2014؛ مﺠموعهاي از اسﺘراتژيها و تاﻛﺘيﻚها (عبدالحسين زاده)1394 ،؛ مﺠموعهاي
ﻧﻈاﻡمند و ساﺧﺘاریافﺘه از سياستهاي ﻛﻼن ،راهبردها ،ﺑرﻧامهها و روشهاي اﺟرایي (صنيﻊ اﺟﻼﻝ.)1396 ،

-

فرایندي ﺑينالمللي ،ﺑينرﺷﺘهاي و اﻧحﺼاري ()Berkman & Dye, 2015؛ فرﺁیندي است ﻛه دولتها ﺑهواسطهي ﺁن منافﻊ
ﺧود را دﻧباﻝ مﻰﻛنند (دیویﺲ و پﺘمن)1396 ،؛ فرایند ﺑهﻛارﮔيری مﺠموعهاي از اﺑﺰارهاي دیﭙلماتيﻚ (.)Miremadi, 2016

-

ﭼرایي (هدف)

فعاليت /اﻗداﻡ

فعاليت در سطوﺡمليوﺑينالمللي /پيادهسازيﻧﺘایﺞ ()UNCTAD, 2003؛ مشاوره ﺑه مذاﻛرات ﭼندﺟاﻧبه و
پيادهسازی ﺁنها ()Olugbemi, 2014؛ پيادهسازي اﻗداماتي ﺑرﺧاسﺘه از ﮔفﺘگوها (Bandyopadhyay & Basu,
)2014؛ اﻗداماتي ﻃراﺣﻰﺷده ()Tananbaum, 2013؛ تماﻡ فعاليتهایي ﻛه محﻘﻘان و دیﭙلماتها ﺑهوسيلهي
ﺁنها تعامﻞ ميﻛنند ()Ruffini, 2017؛ هرﮔوﻧه فعاليت (صدوق)1394 ،؛ فعاليت و اﺑﺰار تﻘویتﻛننده علم و
فناوري ()Schlegel & Fetscherin, 2011؛ یﻚ سياست یا اﻗداﻡ ﺧاﺹ (.)Van Langenhove, 2017

-

ﭼيسﺘي (ماهيت)

ﻛدها

-

مﻘوله
اصلي

مﻘوله
فرعي
سطﺢ1

مﻘوله
فرعي
سطﺢ2

-

جدول( :)1دست هبندی کدها و مقولهها  
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ﭼرایي (هدف)

اهداف منطﻘهاي و ﺑينالمللي

تعامﻼت و اﻗدامات علمي

اراﺋه توصيه و
مشاوره

ﺑرﻗراري صلﺢ و ﺣﻞ
تعارﺿات

ﺑهبود رواﺑﻂ ميان ﻛشورها /مناﻃﻖ

ﺣﻞ مساﺋﻞ و مشکﻼت منطﻘهاي
و ﺑينالمللي

12

پرداﺧﺘن ﺑه ﭼالﺶهای ﺟهاﻧﻰ ()EU Commission for Research, Science and Innovation, 2015؛ توﺟه ﺑه مساﺋﻞ
مهم ﺟهاﻧﻰ ()Bandyopadhyay & Basu, 2014؛ ﺣﻞ مشکﻼت مشﺘرﻙ ﺑشریت ()Fedoroff, 2009؛ پيشرفت علمي در
راسﺘاي ﭼالﺶهاي مشﺘرﻙ ﺟوامﻊ ()Tananbaum, 2013؛ ایﺠاد تعادﻝ ميان منافﻊ ملي و منافﻊ مشﺘرﻙ/اﻧﺘفاﻉ همه ﺟهان
()Berkman, et al., 2015؛ ﺣﻞ ﺑسياري از مشکﻼت ،ﺣﻞ ﭼالﺶهاي محوري در عﺼر ﺟهاﻧﻰﺷدن ()Copeland, 2011؛
رفﻊ مشکﻼت مشﺘرﻙ (موسوي موﺣد و ﻛياﻧيﺑﺨﺘياري)1392،؛ مبارزه عليه تهدیدات ﺑشري ،ماﻧند امنيت ﻏذایي ،ﺑهداﺷﺘي
و محيﻂ زیسﺘي (ميرعمادي و همکاران)1392 ،؛ رفﻊ مشکﻼت مشﺘرﻙ (مﻘيمي و همکاران)1395 ،؛ ﺣﻞ مساﺋﻞ ﺟهاﻧي
(دیویﺲ و پﺘمن)1396،؛ مبارزه ﺑا تهدیدات پيﺶ روي اﻧسان از ﻗبيﻞ ﻏذا ،امنيت سﻼمت و امنيت زیستمحيطي (Mire-
)madi, 2016؛ رفﻊ مساﺋﻞ مشﺘرﻙ ()Leijten, 2017؛ ﺣﻞ مساﺋﻞ فرامرزي و مواﺟهه ﺑا ﭼالﺶهاي ﺟهاﻧي (Parliamentary
)Office of Science and Technology, 2018؛ رفﻊ مشکﻼت مشﺘرﻙ (ﻗدیمي)1396 ،؛

ﺑهبود رواﺑﻂ ﻛشورها ،مناﻃﻖ و فرهنﮓها ()EU Commission for Research, Science and Innovation, 2015؛
ترﻏيﺐ ارتباﻃات و همکاريهاي ميان ملتهاي مﺨﺘلﻒ ()Lowenthal, 2011؛ ﻛمﻚ ﺑه ﺑهبود رواﺑﻂ ميان ﻛشورها،
ایمنسازي این رواﺑﻂ ()Colglazier, 2012؛ تﺄﺛيرﮔذاري ﺑر رواﺑﻂ ﺑينالمللي ()Wang, 2013؛ ارتﻘاي رواﺑﻂ ﺑينالمللي
ﺟوامﻊ و رواﺑﻂ رسمي ()Tananbaum, 2013؛ ایﺠاد یا ارتﻘاي رواﺑﻂ ()Turekian, 2015؛ ایﺠاد ارتباﻃات ﺟدید و
تﻘویت ارتباﻃات موﺟود ()Oshioluemoh, 2014؛ افﺰایﺶ ارتباﻃات و همکاري ميان مردﻡ و ملﻞ مﺨالﻒ (Hollander,
)2015؛ مدیریت رواﺑﻂ ﺑينالملﻞ ()Copeland, 2015؛ ﻛمﻚ ﺑه پﻞزﻧيها و افﺰایﺶ رواﺑﻂ ميان ﺟوامﻊ (Scientific Ex-
)changes and Research Department – SERD, 2013؛ ایﺠاد رواﺑﻂ ﺟدید و تﻘویت رواﺑﻂ موﺟود (Mupeyiwa,
)2014؛ ایﺠاد مراودات ﺑينالمللي (موسوي موﺣد و ﻛياﻧي ﺑﺨﺘياري)1392 ،؛ ﺑرﻗراري ارتباﻁهاي ﺟدید ،تﻘویت رواﺑﻂ
ميان دولتها (هادیان)1392 ،؛ توسعه رواﺑﻂ سياسي (پژوهشکده سياستﮔذاری علم ،فناوري و صنعت داﻧشگاه صنعﺘي
ﺷریﻒ)1392 ،؛ اعﺘمادسازی ﺑا ﺑازیگران ﺑينالمللي (ميرعمادي و همکاران)1392 ،؛ ایﺠاد مراودات ﺑينالمللي ﺁسان و
ﺣساﺏﺷده (مﻘيمي ،ﺁراسﺘه و محمدﺧاﻧي)1395 ،؛ افﺰایﺶ همکاريها ميان ﻛشورها (دیویﺲ و پﺘمن)1396 ،؛ ﺁسان
ﻛردن رواﺑﻂ سياسي ﺑين دو یا ﭼند ملت ()Leijten, 2017؛ ایﺠاد رواﺑﻂ مﺜبت ﺑا دوﻝ و ﺟوامﻊ ﺧارﺟي (Turekian
)& Lord, 2009؛ ایﺠاد و ﺑهبود رواﺑﻂ ميان ﻛشورها ()Van Langenhove, 2017؛ ﻛمﻚ ﺑه ایﺠاد و ﺑهبود رواﺑﻂ ميان
ﺟوامﻊ (سند دیﭙلماسي علم فراﻧسه)؛ ایﺠاد مراودات ﺑينالمللﻰ سهﻞ و ﺣساﺏﺷده (ﻗدیمي)1396 ،؛ ایﺠاد مشارﻛتهاي
سازﻧدهي ﺑينالمللي (ﻗدیمي)1396 ،؛ تﺄﺛيرﮔذاري ﺑر رواﺑﻂ سياسي ميان ﻛشورها (موسوي موﺣد و ﻛياﻧي ﺑﺨﺘياري،
)1392؛ ایﺠاد همکاريهاي ﺑينالمللي سازﻧده و مبﺘني ﺑر داﻧﺶ ()Fedoroff, 2009؛ ﺣفﻆ تبادﻻت مﺘﻘاﺑﻞ ﺑر پایهي ﺷواهد
علمي ميان ملتها ()Dogan, 2015؛ ایﺠاد یا ازدیاد همکاريهاي علم و فناوري ( ،)Newsome, 2010زمينهسازي
تعامﻼت علم و فناوري (ﺑراتي1389 ،؛ ایﺘان)1390 ،؛ ﺷروﻉ و ایﺠاد راﺑطهي مناسﺐ ﺑا دیگر ﻛشورها (.)Uygun, 2015
ﺟلوﮔيري از درﮔيريها و تعارﺿات ()Bandyopadhyay & Basu, 2014؛ وساﻃت و همکاري ﺑين ملتها (Lijesevic,
)2010؛ ایﺠاد صلﺢ و موفﻘيت ﺑراي مردﻡ ()Colglazier, 2012؛ ارتﻘای صلﺢ ،موفﻘيت و پایداري ﺟهان (Lowenthal,
)2011؛ تﻘویت ﺑيشﺘر صلﺢ ﺟهان ،موفﻘيت و پایداري ()Hollander, 2015؛ ﻛار در ﺣوزههایي ﻛه ﺑراي ﺁنها سازوﻛارهاي
دیگري ﺑراي تعامﻞ در سطﺢ رسمي وﺟود ﻧداﺷﺘه ﺑاﺷد (Scientific Exchanges and Research Department – SERD,
)2013؛ زماﻧﻰ ﻛه ﻛاﻧاﻝهاي رسمي دیﭙلماتيﻚ محدود یا مسدود و یا ﻧاموﺟود است ()Copeland, 2015؛ ﻛشورهایي ﻛه
ازلحاﻅ سياسي ﺷرایﻂ مذاﻛره ﻧدارﻧد ()Dogan, 2015؛ ﺣوزههایي ﻛه سازوﻛارهاي دیگري ﺑراي مشارﻛت در یﻚ سطﺢ

رسمي ممکن است وﺟود ﻧداﺷﺘه ﺑاﺷد (سند دیﭙلماسي علم فراﻧسه)؛ درﺟایﻰ ﻛه ﺑهصورتي دیگر این ارتباﻁ امکانپذیر
ﻧباﺷد ()Hsu, 2011؛ ﺷروﻉ و ایﺠاد راﺑطه مناسﺐ ﺑا ﻛشورهایي ﻛه مشکلي در راﺑطه ﺑا ﺁنها وﺟود دارد (.)Uygun, 2015

اراﺋه توصيههاي علمي و فناوراﻧه ()UNCTAD, 2003؛ اراﺋه مشاورههاي علمي و فناوري ()Olugbemi, 2014؛
همکاريهاي دو ﺟامعه ﺣوزه علم و فناوري و ﺣوزه دیﭙلماتيﻚ (ميرعمادي و همکاران)1392 ،؛ پشﺘيباﻧي داﻧشمندان
از سياست ﺧارﺟي ()Van Langenhove, 2017؛ ﺁﮔاهي یافﺘن از راهبردها ،ﺑرﻧامه و سياستهاي ﺧاﺹ علم ،فناوري و
ﻧوﺁوري ﻛشور را تسهيﻞ ﻧموده (.)Uygun, 2015

اسﺘفاده از تعامﻼت علمﻰ ()Fedoroff, 2009؛ همکاريهاي ﺑينالمللﻰ علمﻰ (Lowenthal, 2011; Copeland, 2010؛
)Tananbaum, 2013; Turekian, 2015; Hollander, 2015; Leijten, 2017; Turekian & Lord, 2009؛ ﻛمﻚ علم
و فناوري ﺑه دیﭙلماسي (ﺑازﻛردن مسير ﮔفﺘگو) ()Colglazier, 2012؛ ایﺠاد ارتباﻃات از ﻃریﻖ علم ()Turekian, 2015؛
اسﺘفاده از علم و روشهاي ﺁن و فلسفه ﺁن ()Oshioluemoh, 2014؛ اسﺘفاده از علم ﺑهعنوان دارایي در ارتباﻃات (Li-
)jesevic, 2010؛ اسﺘفاده علم و فناوري ﺑراي اهداف دیﭙلماتيﻚ (Sunami, et al., 2013; Yakushiji, 2009؛ پژوهشکده
سياستﮔذاری علم ،فناوري و صنعت داﻧشگاه صنعﺘي ﺷریﻒ)1392 ،؛ ﻛارﺑست همکاريهاي علمي (Scientific
Exchanges and Research Department – SERD, 2013؛ مﻘيميو همکاران1395 ،؛ سند دیﭙلماسي علم فراﻧسه)؛
اسﺘفاده از علم ،روشها و فلسفهي ﺁن در دیﭙلماسي ()Mupeyiwa, 2014؛ تواﻧمنديهاي علمي و فناوري و تعامﻼت ﺁن
ﺑا دیگر ﺑازیگران ﺑينالمللي در این ﺣوزه (ایﺘان)1390 ،؛ اسﺘفاده از همکاريهاي علمي ميان ملتها و مليتها /مبادﻻت
فناوري (موسوي موﺣد و ﻛياﻧيﺑﺨﺘياري1392 ،؛ ﻗدیمي)1396 ،؛ تبادﻻت رسمي یا ﻏيررسمي در ﺣوزههاي فني ،تحﻘيﻖ
محور ،داﻧشگاهي ،فناوراﻧه (ﻗدیمي و منوﭼهريﻗشﻘایي)1392 ،؛ اسﺘفاده از علم و فناوري و ﻇرفيتها و دسﺘاوردهاي
ﺁن (هادیان)1392 ،؛ اسﺘفاده از ﻇرفيتهاي علمي (صدوق1394 ،؛ ﺫوالفﻘارزاده و ﺛنایي)1392 ،؛ ﻛمﻚ علم و فناوري ﺑه
دیﭙلماسي ()Newsome, 2010؛ تبادﻝ علم و فناوري ميان مرزها ()Carayanis, 2011؛ همکاريهاي علمي ،فناوراﻧه ﺑين
ﺟوامﻊ ()Miremadi, 2016؛ همکاري داﻧشمند ﺑا داﻧشمند ()Dogan, 2015؛

پيادهسازيﻧﺘایﺞ ﺑرﺧي مذاﻛرات در سطوﺡملي /فعاليتهایي در سطوﺡ ملي و ﺑينالمللي ()UNCTAD, 2003؛
پيادهسازي ﺑرﺧي از اﻗدامات در سطوﺡملي ()Olugbemi, 2014؛ پيادهسازي اﻗداماتي ﺑرﺧاسﺘه از ﮔفﺘگوها در
سطوﺡمليوﺑينالمللي ()Bandyopadhyay & Basu, 2014؛

اﻗدامات
ﺑينالمللي

تعهداتﺑينالمللي /فعاليتهایي هم در سطوﺡمليوﺑينالمللي ()UNCTAD, 2003؛ پيادهسازي اﻗداماتي
ﺑرﺧاسﺘه از ﮔفﺘگوها در سطوﺡمليوﺑينالمللي ()Bandyopadhyay & Basu, 2014؛

دیﭙلماسي و سياست
ﺧارﺟي

-

ﻧفوﺫ ﺑر مفاهيم سياسي ()Yakushiji & Taizo, 2009؛ تﺄﺛيرﮔذاری ﺑهعنوان زیرمﺠموعهاي از دیﭙلماسي عمومي
(Copeland, 2011؛ )Carayanis, 2011؛ تﺄﺛير ﺑر دیﭙلماسيهاي ﻧوین در عرصه ﺑينالملﻞ (هادیان)1392 ،؛
اﺛرﮔذاری ﺑر ﻧﻘاﻁ تﻼﻗي دیﭙلماسي ﺑا مهندسي ،فناوري ،علوﻡ اﺟﺘماعي ،سﻼمت ،ﻛشاورزي (Newsome,
)2010؛ منافﻊ اﻗﺘﺼادي ،سياسي و علمي /سه ﺑعد سياست ،اﻗﺘﺼاد و علم (ﻗدیمي ومنوﭼهريﻗشﻘایي)1392 ،
منافﻊ اﻗﺘﺼادي ،سياسي و علمي /سه ﺑعد سياست ،اﻗﺘﺼاد و علم (ﻗدیمي و منوﭼهريﻗشﻘایي)1392 ،؛ سياست
()Congressional Research Service, 1977؛

علم و فناوري

-

ﺣوزههاي داﻧﺶ – اﻛﺘساﺏ ،ﺑهرهﺑرداري و ارتباﻃات( -دیویﺲ و پﺘمن)1396،؛ علوﻡ ،تحﺼيﻼت ،ﻧوﺁوري و
فناوري ()Berg & Lutz-Peter, 2010؛ منافﻊ اﻗﺘﺼادي ،سياسي و علمي /سه ﺑعد سياست ،اﻗﺘﺼاد و علم (ﻗدیمي و
منوﭼهريﻗشﻘایي)1392 ،؛ ﺑاعﺚ ﮔردهم ﺁوردن دو مفهوﻡ علم و دیﭙلماسي ()Oshioluemoh, 2014؛ اﺛر ﺑر ﻧﻘاﻁ تﻼﻗي
علم و سياست ﺧارﺟي ()Ruffini, 2017؛ رواﺑﻂ ﺑينالملﻞ و علم ،ﻧوﺁوري و ﺁموزش (Schlegel & Fetscherin,
)2011؛ وصﻞ ﺷدن علم و فناوري ﺑه سياست ﺧارﺟه (لرسﺘاﻧي و رﺣيمي راد.)1393 ،

اﻗﺘﺼاد

-

منافﻊ اﻗﺘﺼادي ،سياسي و علمي /سه ﺑعد سياست ،اﻗﺘﺼاد و علم (ﻗدیمي وهمکاران)1392 ،؛ ﻛارﺑست اﻗﺘﺼادی
همکاريهاي علمي (.)Scientific Exchanges and Research Department – SERD, 2013

امنيت

-

سياستهايدفاعي ()Congressional Research Service, 1977؛ رویکردهاي وسيﻊ و محدود از امنيت /ﻧفوﺫ و
ﻛاهﺶ ﻗدرت رﻗيﺐ (ميرعمادي و همکاران.)1392 ،

ﻗدرت ﻧرﻡ

-

ﺣوزههاي تﺄﺛير (پيامدها)

اﻗدامات ملي

ﭼگوﻧگي (مﻼﺣﻈات پيادهسازي و اﺟرا)

ﺑهرهﮔيري از اﺑﺰار دیﭙلماسي (پژوهشکده سياستﮔذاری علم ،فناوري و صنعت داﻧشگاه صنعﺘي ﺷریﻒ)1392 ،؛ اسﺘفاده

سطﺢ اﻧﺠاﻡ اﻗدامات

تعامﻼت و اﻗدامات دیﭙلماتيﻚ

ﺑرﻗراري ارتباﻁ ﺑا دیگر ﻛشورها ()Hsu, 2011؛ ﺑهﻛارﺑردن اﺑﺰارهای دیﭙلماسي (Copeland, 2010؛ Sunami, et al.,
)2013؛ ارتﻘاي علم و فناوري از ﻃریﻖ دیﭙلماسي (ماﻧند ﭼيدمان مذاﻛرات ﭼندﻃرفه ﺑراي ایﺠاد تسهيﻼت و امکاﻧات
عمده) ()Colglazier, 2012؛ تعامﻞ ﺑين سطوﺡ مﺨﺘلﻒ دولت و ﺑازیگران ﻏيردولﺘي و ﺑينالمللي ()Hollander, 2015؛
اسﺘفاده از اﺑﺰار دیﭙلماتيﻚ ()Yakushiji, 2009؛ رواﺑﻂ سياسي ميان یﻚ ﻛشور و دیگر ﺑازیگران ﺑينالمللي (ایﺘان)1390 ،؛

از مﺠموعه اﺑﺰارهاي دیﭙلماتيﻚ (ميرعمادي و همکاران1392 ،؛ )Miremadi, 2016؛ اسﺘفاده از سياستﺧارﺟه (Eivazi
)& Moghaddam, 2014؛ اسﺘفاده از ﻇرفيتهاي سياسي (صدوق1394 ،؛ ﺫوالفﻘارزاده و ﺛنایي)1392 ،؛ ﻛمﻚ دیﭙلماسي
ﺑه علم و فناوري ()Newsome, 2010؛ پيشبرد تحﻘيﻘات علمي و ﻇرفيتهاي ﻧوﺁوراﻧه ﺑهﻃریﻖ همکاري ﺑينالمللي
()Flink & Schreiterer, 2010؛ همکاري دیﭙلماتيﻚ ميان ﺟوامﻊ ()Miremadi, 2016؛ تسهيﻞ همکاريهاي علمي
ﺑينالمللي توسﻂ اﺑﺰارهاي دیﭙلماسي ()Van Langenhove, 2017؛

راه و روﺷي ﺑراي ﺑرﻗراري ارتباﻁهاي ﺟدید ،تﻘویت رواﺑﻂ ميان دولتها ،ﺑه وﺟود ﺁوردن ﻗدرت ﻧرﻡ ﺑراي ﻛشورها
و تﺄمين منافﻊ ملي ﺁنهاست (هادیان)1392 ،؛ ﺑرﺧي ﺁن را مﺼداﻗي از ﻗدرت ﻧرﻡ در ﻧﻈر ميﮔيرﻧد (اسﺘفاده از هویﺞ
ﺑهﺟاي ﭼماق) ()Carayanis, 2011؛ دیﭙلماسيعلم یﻚ منبﻊ مهم ﻗدرت ﻧرﻡ محسوﺏ ميﺷود ()Turekian, 2014؛
دیﭙلماسيعلم اﻏلﺐ ﺑهعنوان ﺑکارﮔيري ﻗدرت ﻧرﻡ همکاريهاي علمي ﺑراي ﺁسان ﻛردن رواﺑﻂ سياسي ﺑين دو یا ﭼند
ملت ،ﺷناﺧﺘه ميﺷود ()Leijten, 2017؛ دیﭙلماسيعلم ،ﻗدرت ﻧرﻡ ﺧالﺼي است ()Dogan, 2015؛

علم و فناوری ﻧگاﺷﺘه ﺷده ،توافﻘﻰ ﺑر روی ﭼيسﺘﻰ ﺁن وﺟود ﻧدارد .ﺑرﺧﻰ دیﭙلماسﻰ علم و فناوری

را در ﺑاﻻترین سطﺢ ﺧود سياست یا ﺑرﻧامه در سطﺢ ملﻰ و ﺑينالمللﻰ مﻰداﻧند (;Copeland, 2015

 .)Sunami, et al., 2013ﺑه این معنا ﻛه ﺑرای ﺁن ،فرایند سياستﮔذاری و ﺑرﻧامهریﺰی اﻧﺠاﻡﺷده و ارتباﻁ
ﺁن ﺑا سياستهای ﺑاﻻدسﺘﻰ و اﻗدامات و تﺼميمات پایيندسﺘﻰ ﺑاید ﺑرﻗرار ﮔردد .این رویکرد در سندی

واكاوي مفهوم و ابعاد ديپلماسي علم و فناوري مبتني بر رويكرد فراتركيب

تﺄﺛيرﮔذاري در ملﻞ ()Copeland, 2011؛ دیﭙلماسي علم منبﻊ مهمي ﺑراي ﻗدرتﻧرﻡ است (EU Commission for Re-
)search, Science & Innovation,2015؛ دیﭙلماسيعلم یﻚ ﺟهﺶ از ﻗدرت سﺨت -تواﻧمندي فناوراﻧه ﻗدرت ﻧﻈامي-
ﺑه ﻗدرت ﻧرﻡ است ()Lijesevic, 2010؛ دیﭙلماسيعلم ،ﺑياﻧي از ﻗدرت ﻧرﻡ است ()Copeland, 2011؛ دیﭙلماسيعلم
زیرمﺠموعهاي از دیﭙلماسي عمومي ﺑوده و ﻧمایندهي منبﻊ مهمي از ﻗدرت ﻧرﻡ است ()Copeland, 2011؛ ﺑهعنوان
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ﻛه ﺷورای علم ،فناوری و ﻧوﺁوری ژاپن تحت عنوان »پيﺶ ﺑهسوی تﻘویت دیﭙلماسﻰ علم و فناوری در
ژاپن «19در ساﻝ  2008منﺘشر ﻛرده است ،ﺑهوﺿوﺡ ﻗاﺑﻞمشاهده است ( .)CSTI, 2008در سطوﺡ مياﻧﻰ،
دیﭙلماسﻰ علم و فناوری فرایندی است ﻛه دارای ورودی ،ﺧروﺟﻰ و ﺑازﺧورد مﻰﺑاﺷد؛ ورودیها ماﻧند
ﻧيروی اﻧساﻧﻰ ،ﻗاﺑليتهای علمﻰ و فناوراﻧه ،ﺑسﺘر ﻧهادی و  ،...ﺧروﺟﻰها ماﻧند مشارﻛت در ﻃرﺡهای
ﺑﺰرگ ﺑينالمللﻰ ،دسﺘياﺑﻰ ﺑه مناﺑﻊ ﺑينالمللﻰ ،ﺣﻞ ﭼالﺶهایﻰ ﻛه ﻛشورها در ﺁن درﮔيرﻧد و  ...و ﺑازﺧور
ﻧيﺰ اصﻼﺣات ساﺧﺘاری و ﻧهادی است ﻛه پﺲ از ﺣﺼوﻝ ﺑه ﻧﺘایﺞ در عرصهی ملﻰ و ﺑينالمللﻰ صورت
مﻰپذیرد ( .)Berkman et.al, 2015; UNCTAD, 2003; Ruffini, 2017فعاليت یا اﻗداﻡ ﻧاﻇر ﺑر این دید

است ﻛه دیﭙلماسﻰ علم و فناوری اﻗدامﻰ است ﻛه در مواﺟهه ﺑا یا ﻗرارﮔيری در ﺷرایطﻰ ﺧاﺹ صورت
مﻰپذیرد .ﺑهعنوانمﺜاﻝ وﻗﺘﻰ مﺘﺨﺼﺼان یﻚ علم ﺑهصورت مﻘطعﻰ در فعاليتهای دیﭙلماتيﻚ ﺑهتناسﺐ
موﺿوﻉ ﺑه ﻛار ﮔرفﺘه مﻰﺷوﻧد (Schlegel & Fetscherin, 2011؛ صدوق .)1394 ،در پایينترین سطﺢ
ﻧيﺰ دیﭙلماسﻰ علم و فناوری ﺑهعنوان اﺑﺰاری ﺑرای تعامﻞ و سياستﮔذاری در سطﺢ ﺑينالمللﻰ ﻧگریسﺘه
مﻰﺷود ( .)EU, 2015; Copeland, 2011; Schlegel et.al, 2011تبادﻻت ﻧيﺰ مﻰتواﻧند ﺑهعنوان یﻚ

ماهيت ﺑرای دیﭙلماسﻰ علم و فناوری تلﻘﻰ ﺷوﻧد .مبادلهی هرﮔوﻧه ﻗاﺑليت در ﺑسﺘر ﺑينالمللﻰ ﻛه هدفﻰ
را ﺑرای ﻛشورهای درﮔير دﻧباﻝ مﻰﻛند ﺷامﻞ ﻧيروی اﻧساﻧﻰ ،فناوری ،مناﺑﻊ مالﻰ و ﺣﺘﻰ مناﺑﻊ ﻃبيعﻰ ﻧوعﻰ

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان 1397

دیﭙلماسﻰ علم و فناوری است (دیویﺲ و پﺘمن .)1396 ،اهميت این ﺑعد از ﭼارﭼوﺏ تحليلﻰ از این
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ﺑاﺏ است ﻛه تشﺨيﺺ ماهيتهای مﺨﺘلفﻰ ﻛه ﺑرای اﻗدامات دیﭙلماسﻰ علم و فناوری مﺘﺼور هسﺘند،
از ﺑسيار وسيﻊ یا ﺑسيار محدود دیدن ﺁن ﺟلوﮔيری ﻛرده و ﻃيﻒ ﺫیﻞ این مفهوﻡ را روﺷن ﺧواهد ﻧمود.
بعد دوم ،چرایی یا هدف دیپلماسی علم و فناوری :ﺷماری از مناﺑﻊ موردﺑررسﻰ رسيدﮔﻰ ﺑه ﭼالﺶهای

ﺑينالمللﻰ را ﻛه ازلحاﻅ مﻘياﺱ و تﺄﺛيرﮔذاری ﺑﺰرگ ﺑاﺷند ،ﺑهﻃوریﻛه ﺣﻞ ﺁنها از توان یﻚ ﻛشور
ﺧارﺝ ﺑاﺷند ،ﻧﻘطهی همگرایﻰ فعاليتهای دیﭙلماسﻰ علم و فناوری داﻧسﺘهاﻧد (Davis & Pattman,

)2014; Fedoroff, 2009؛ اما در رویکردهای ﺟدیدتر ،ﮔره ﺧوردن منافﻊ ملﻰ ﺑه فعاليتها و اﻗدامات
دیﭙلماسﻰ علم و فناوری -منافعﻰ ماﻧند دسﺘياﺑﻰ و توسعهی علم و فناوری ،توسعه رواﺑﻂ دیﭙلماتيﻚ،
ﻇرفيتسازی و ﺧلﻖ ﺛروت -توﺟيه ﺑهﺘری ﺑرای مداﺧلهی دولتها و سياستﮔذاری در این عرصه

ﺑه وﺟود ﺁورده است ( .)Eu, 2015; Sunami et.al, 2013; Carayanis, 2011ﺑهﻃوریﻛه ﺑسياری از
ﻛشورها اﻗداﻡ ﺑه ایﺠاد ﺑرﻧامهها و سياستهای رسمﻰ در این ﺣوزه و پيوﻧد این سياستها ﺑاسياستهای
عمومﻰ ﻧمودهاﻧد .20ﻧکﺘهی ﻗاﺑﻞتوﺟهﻰ ﻛه در این ﺑعد ﺑاید ﺁن را مدﻧﻈر ﻗرارداد این است ﻛه ﺣﺘﻰ در
صورت هدف ﻗرار دادن ﺣﻞ ﭼالﺶهای ﺟهاﻧﻰ و ﺑينالمللﻰ توسﻂ ﺑرﺧﻰ از ﻛشورها ،رسيدن ﺑه اهداف
و منافﻊ ملﻰ در تمامﻰ این فعاليتها مسﺘﺘر است.

بعد سوم ،چگونگی یا مالحظات پیادهسازی و اجرا :تنوﻉ فعاليتهای ﺣوزهی دیﭙلماسﻰ علم را ازلحاﻅ
ﻧوﻉ اﻗدامات و تمرﻛﺰ اﻗدامات در تعاریﻒ مﺘفاوت مﻰتوان مشاهده ﻧمود .ﺑه لحاﻅ ﻧوﻉ اﻗدامات مﻰتوان
دسﺘهﺑندیهای مﺘفاوتﻰ ﻛه پيﺶتر ﺑه ﺁنها اﺷاره ﺷد در مﺘون مشاهده ﻛرد ﻛه ﺟنﺲ ﺁنها تعامﻼت علمﻰ

( ،)Fedoroff, 2009; Lowenthal, 2011; Turekian 2,015تعامﻼت دیﭙلماتيﻚ (;Colglazier, 2012
 )Hollander, 2015; Van Langenhove, 2017و توصيه و مشاوره (;UNCTAD, 2003; Olugbemi; 2014

 )Uygun, 2015است .درواﻗﻊ دسﺘهﺑندی معروف اﻧﺠمن پيشبرد علوﻡ ﺁمریکایﻰ و رویاﻝ سوسایﺘﻰ از
اﻧواﻉ دیﭙلماسﻰ علم را در ﻗسمﺘﻰ از این ﺑعد تحليلﻰ مﻰتوان مشاهده ﻛرد .21مﻼﺣﻈهی دیگر پيادهسازی،
اﻧﺠاﻡ توﺃمان اﻗداماتﻰ هم در داﺧﻞ ﻛشور -ﺑهمنﻈور ﻇرفيتسازی یا ایﺠاد و اصﻼﺡ ﺑسﺘرهای داﺧلﻰ-

و هم ﺑينالمللﻰ است؛ ﺑهﻃوریﻛه اﻗداماتﻰ ﻛه مﺼداق دیﭙلماسﻰ علم و فناوری تلﻘﻰ مﻰﮔردﻧد ،لﺰوم ًا
اﻗدامات ﺑينالمللي ﻧبوده و اﻗدامات ملﻰ ﺑرﺧاسﺘه از ﮔفﺘگوهای ﺑينالمللﻰ یا زمينهسازی ﺑرای اﻗدامات
ﺑينالمللﻰ در داﺧﻞ ﻛشور را ﻧيﺰ ﺷامﻞ مﻰﺷوﻧد (.)Bandyopadhyay & Basu, 2014

بعد چهارم ،حوزههای تأثیر یا پیامدها :همانﻃور ﻛه تشریﺢ ﺷد ،ﺑهرهﮔيری از دیﭙلماسﻰ علم و فناوری

ﺑرای دولتها ،مﺘﻀمن تﺄمين منافﻊ ملﻰ ﺧواهد ﺑود ،ﺣﺘﻰ اﮔر پيگيری این منافﻊ ملﻰ ﺑهصراﺣت ﺫﻛر
ﻧشود .این منافﻊ در سطوﺣﻰ ﻛﻼن ﭼون سياست ﺧارﺟﻰ -پيشبرد دیﭙلماسﻰ عمومﻰ (،)Copeland, 2011
دیﭙلماسﻰهای ﮔوﺷهای 22ماﻧند دیﭙلماسﻰ فرهنگﻰ ،ﻛشاورزی ،مهندسﻰ ( )Newsome, 2010و پيوﻧد
سياست ﺧارﺟﻰ ﺑا اﺑعاد دیگر ماﻧند علم و اﻗﺘﺼاد (ﻗدیمي و منوﭼهريﻗشﻘایي -)1392 ،پيشبرد علم و
فناوری ( ،)Oshioluemoh, 2014; Berg & Lutz, 2010ﺑهﺐود وﺿعيت اﻗﺘﺼادی -ﻛارﺑست اﻗﺘﺼادی

همکاریها ( -)SERD, 2013مساﺋﻞ امنيﺘﻰ (ميرعمادی و همکاران )1392 ،و ﺑهﻛارﮔيری ﻗدرت ﻧرﻡ

واكاوي مفهوم و ابعاد ديپلماسي علم و فناوري مبتني بر رويكرد فراتركيب

دیﭙلماسﻰ ،دیﭙلماسﻰ علم و فناوری هنوز ﺣوزهی ﺷناﺧﺘهﺷدهای از مطالعات ﺁﻛادميﻚ ﻧيست .ﺑااینﺣاﻝ،
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( )Lijesevic, 2010; Copeland, 2011; Turekian, 2014; Leijten, 2017پﻰﮔيری مﻰﺷود .پﺲ
دیﭙلماسﻰ علم و فناوری درﻧهایت اﺑﺰاری ﺑرای ﻛمﻚ ﺑه توسعهی ﻛشورهاست و در اﺑعاد وسيﻊتری
دارای تﺄﺛير است ﻧهفﻘﻂ در دو ﺑعد دیﭙلماسﻰ و علم و فناوری.
ﺑراساﺱ یافﺘههای این پژوهﺶ پﺲ از ﻛدﮔذاری و اعﺘبار سنﺠﻰ ﻧﺘایﺞ ،یﻚ ﭼارﭼوﺏ ﭼهارﺑعدی ﺑرای
تحليﻞ مفهوﻡ ﻧوپدید دیﭙلماسﻰ علم و فناوری مطاﺑﻖ ﺷکﻞ ( )3اسﺘﺨراﺝ و پيشنهاد ﮔردید.

 -5جمعبندی

علﻰرﻏم ميﺰﮔردها و سمﭙوزیوﻡهای مﺘفاوت در ﺧﺼوﺹ دیﭙلماسﻰ علم و اﻧﺘشار مﺠلهی ﺟدید علم و

اقدام /فعالیت

ابزار

اهداف ملی

فرایند

برنامه /سیاست
تبادالت

اهداف منطقهای و بینالمللی

چیستی

چرایی

چگونگی

حوزههای
تأثیر

انواع اقدامات اعم از توصیه و مشاوره،
تعامالت علمی ،تعامالت دیپلماتیک

سطح اقدامات شامل اقدامات ملی و
اقدامات بین المللی

سیاست خارجی
علم و فناوری
اقتصاد
امنیت

قدرت نرم

شکل( :)3چارچوب مفهومی ابعاد دیپلماسی علم و فناوری
ﻧوﺷﺘهها و مﺼاﺣبههایﻰ از افراد ﺷاﻏﻞ در این ﺧﺼوﺹ ﺑه ﭼشم مﻰﺧورد ( .)Ruffini, 2017ﺑهمنﻈور
تﻘریﺐ ﺫهنﻰ و عملﻰ ميان افراد ﺁﻛادميﻚ و افراد فعاﻝ در ﺣوزهی عمﻞ ،در همين ﺷروﻉ ﻛمﺘر از دو دههای
ﺑرای توسعهی مفهوﻡ دیﭙلماسﻰ علم و فناوری ،دسﺘهﺑندیهای مﺘفاوتﻰ از این مفهوﻡ اراﺋه ﮔردیده ﻛه پيﺶتر

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان 1397

ﺑه این دسﺘهﺑندیها اﺷاره ﺷد .ﺷکاف اساسﻰ در مطالعهی تمامﻰ این مناﺑﻊ ،اﺑهامﻰ است ﻛه در یﻚ ﮔاﻡ
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ﻗبﻞ از ﭼنين دسﺘهﺑندیهایﻰ وﺟود دارد و ﺁن عدﻡ تﺼویرسازی مناسﺐ از ماهيت دیﭙلماسﻰ علم و فناوری
است؛ ﺑهﮔوﻧهای ﻛه در عرصهی عمﻞ و ﺣﺘﻰ در مﺘون ﺁﻛادميﻚ ،همواره این مفهوﻡ ﺑا مفاهيم دیگری ازﺟمله
همکاریهای علمﻰ ﺑينالمللﻰ و یا توافﻖهای دو یا ﭼندﺟاﻧبهی علم و فناوری اﺷﺘباه ﮔرفﺘه مﻰﺷود؛ ﺑناﺑراین
ﻗبﻞ از دسﺘهﺑندی اﻧواﻉ دیﭙلماسﻰ علم و فناوری ،اراﺋهی تبيينﻰ از ﺧود این مفهوﻡ درﺣاﻝتوسعه ،ﺿروری ﺑه
ﻧﻈر مﻰرسد ﻛه هدف اصلﻰ این مﻘاله ﺑوده است.
ﺑا این رویکرد ،مفهوﻡ دیﭙلماسﻰ علم و فناوری را از ﭼهار لنﺰ مﺘفاوت ﭼيسﺘﻰ ،ﭼرایﻰ ،ﭼگوﻧگﻰ و
ﺣوزههای تﺄﺛير مﻰتوان ﻧگریست .ﺑا این تﺼویر از مفهوﻡ دیﭙلماسﻰ علم و فناوری ،هم مﻰتوان در این ﭼهار
محور توسعه دادهﺷده در این مﻘاله ﺑه توسعهی ادﺑيات داﻧشگاهﻰ پرداﺧت و هم در ﺣوزهی عمﻞ و ﻛارﺑرد
ﺑه سطوﺡ مﺘفاوت مﻘولههای هر ﭼهار محور توﺟه ﻧمود .ﺑه این صورت ﻛه مﻰتوان ﺑه مباﺣﺜﻰ ازایندست
پرداﺧت ﻛه ﺑا ﻧگاه ﺑه دیﭙلماسﻰ علم و فناوری از لنﺰ اﺑﺰار ،تحليﻞ عملکرد ﻛشورها ﭼگوﻧه است؛ تفاوت این
ﻧگاه ،ﺑا ﻧگاه ﺑه دیﭙلماسﻰ ﺑهمﺜاﺑه ﺑرﻧامه یا سياست ﭼيست؛ اهداف ملﻰ و ﺑينالمللﻰ دیﭙلماسﻰ علم و فناوری
ﭼه همپوﺷاﻧﻰها و تناﻗﻀاتﻰ ﺑاهم دارﻧد؛ ﺑازیگران مﺨﺘلﻒ در سطوﺡ دولﺘﻰ و ﻏيردولﺘﻰ ،ملﻰ و منطﻘهای و

ﺑينالمللﻰ در این ﭼهار ﺑعد ﭼگوﻧه مﻰتواﻧند عمﻞ ﻛنند؛ ﻛشورها ﭼگوﻧه مﻰتواﻧند دیﭙلماسﻰ علم و فناوری
را ﻧهفﻘﻂ در سطﺢ اهداف ﻛه در ﺣوزههای تﺄﺛير امنيت ،توسعه و ﻗدرت ﻧرﻡ ﺑهﻛارﮔيرﻧد؛ ﺑرﻧامههای موﺟود
دیﭙلماسﻰ علم در ﻛشورهایﻰ ماﻧند ایاﻻتمﺘحده ،ژاپن ،ﺁلمان و سوﺋيﺲ در این ﭼهار ﺑعد ﭼه مﻘولههایﻰ را
پوﺷﺶ مﻰدهند و رویکرد ﻏالﺐ ﺁنها در هر ﺑعد ﭼيست.
ﺑرای پایهریﺰی اﻗدامات یا سياستهایﻰ درزمينهی دیﭙلماسﻰ علم و فناوری ﻧيﺰ ﭼارﭼوﺏ تﺼویر ﺷده دارای
منطﻘﻰ ﻛارﺑردی است .ﺑهاین صورت ﻛه ﺑا تعيين اینکه هر اﻗداﻡ در ﻧﻈر ﮔرفﺘهﺷده ﺑرای اﻧﺠاﻡ را از ﭼهار ﺑعد
مﺘفاوت ﺑهصورت ﻧﻈاﻡمند مورد تحليﻞ ﻗرار داده و مﻰتواﻧد در ﻃراﺣﻰ ﺷاﺧﺺ اﻧدازهﮔيری موفﻘيت اﺑﺰاری
مفيد ﺑاﺷد .اینکه اﻗداﻡ موردﻧﻈر در ﺣيطهی ﭼيسﺘﻰ ،از ﭼه ماهيﺘﻰ ﺑرﺧوردار است ،ﭼه هدفﻰ از اﻧﺠاﻡ ﺁن
مﺘﺼور است ،ﭼگوﻧه ﺑه اﺟرا و پيادهسازی ﺧﺘم مﻰﺷود و ﭼه ﺑازﺧوردی ﺑرای اهداف ﻛﻼن ﻛشورها دارد،
پایهی تحليلﻰ مفيدی ﺑرای ﻃراﺣﻰ ﺑرﻧامههای اﻗداﻡ عملﻰ است.
در ایران ﻧيﺰ ﺑا توﺟه ﺑه ﻧوپدید ﺑودن دیﭙلماسﻰ علم و فناوری هم در سطﺢ مفهومﻰ ،هم در سطﺢ تﻘسيمﻛار
و هم در سطﺢ اسناد ملﻰ و ﺑاﻻدسﺘﻰ ،ﭼارﭼوﺏ فوق تﺼویر ﻛﻼﻧﻰ اراﺋه مﻰدهد ﻛه ﺑهوسيلهی ﺁن مﻰتوان
موارد توﺿيﺢ دادهﺷده در ﺑاﻻ را ﺑرای ﻛشور ﺑه ﻛار ﮔرفت .ﺑهﻃور مﺜاﻝ ﺑرای تﻘسيمﻛار ميان ﻧهادهای درﮔير،
مﻰتوان از الگوی فوق ﺑه این صورت اسﺘفاده ﻧمود ﻛه یﻚ دسﺘه اﻗدامات ﺧاﺹ دیﭙلماسﻰ علم ﻛه دارای
ترﻛيبﻰ از ویژﮔﻰهای موﺟود در این ﭼهار ﺑعد ﺑاﺷد ﺑه یﻚﻧهاد سﭙرده ﺷود .ﺑهﻃور مﺜاﻝ اﻗدامات دارای
ماهيت اﺑﺰاری ،ﺑا ﮔرایﺶ ﺑه منافﻊ ملﻰ ،ﺑا تمرﻛﺰ ﺑر تعامﻼت علمﻰ ﺑينالمللﻰ و ﺑاهدف تﺄﺛيرﮔذاری ﺑر پيشبرد
رسيد و ﺣﺘﻰ در ﺣوزههای دارای همپوﺷاﻧﻰ ﻧيﺰ ﺷفافسازی ميان ﺑازیگران صورت مﻰﮔيرد.
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