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1-مقدمه
دو مقوله ي پيشرفت علم و فناوري و تعامالت سازنده ي بين المللي از اهميت غيرقابل انکاري در سطوح 

ملي و بين المللي برخوردارند. همگام با تغيير و تحوالت گسترده و عميق طي سال هاي اخير در هر دو 

حوزه ي علم و فناوري و تعامالت بين المللي، تأثير و تأثر این دو مقوله بيش از گذشته در حال وقوع 

فناوري  و  علم  دیپلماسي  مفهوم  قالب  در  علمي،  ادبيات  در  موضوع  دو  این  تالقي  به نحوي كه  است. 

به وضوح قابل مشاهده است. دیپلماسي علم و فناوري مفهوم نسبتًا جدیدي است كه طي دهه ي گذشته 

به طور فزاینده اي موردتوجه هر دو گروهِ سياست مداران و دانشمندان قرارگرفته است؛ اما بااین حال، به 

نظر مي رسد تلقي مشتركي از این مفهوم وجود ندارد. به عنوان مثال، در برخي از نوشتارها و اعالم نظرها 

هرگونه ارتباطات علمي و فناورانه فراتر از مرزهاي مّلي ذیل دیپلماسي علم و فناوري جانمایي مي شوند؛ 

این در حالي است كه منتقدان این دیدگاه معتقدند این فعاليت ها لزومًا دربرگيرنده ي مفهوم دیپلماسي 

علم و فناوري نيستند. چراكه زماني مي توان آن ها را دیپلماسي علم و فناوري دانست كه از سوي دولت ها 

و در راستاي منافع مّلي شان صورت گيرد و در غير این صورت چنين اقداماتي صرفًا ارتباطات علمي و 

فناورانه هستند و نه دیپلماسي علم و فناوري. این مثال ساده نشان مي دهد كه مفهوم دیپلماسي علم و 

فناوري كماكان در مسير تکامل و تطور قرار دارد و همانند سایر مفاهيم نوپدید علمي، نيازمند بحث و 

تفسير بيشتري است؛ با این تفاوت كه به دليل ماهيت ميان رشته اي آن، الزم است محققان و اندیشمنداني 

از حوزه هاي علمي مختلف در این زمينه مشاركت داشته باشند.

متأثر از توسعه و كاربست مفهوم دیپلماسي علم و فناوري در كشورهاي پيشرو و همگام با پيشرفت هاي 

قابل توجه علمي و ارتقاء تجربه هاي سياسي در كشور، این مقوله در ایران نيز طي سال هاي اخير موردتوجه 

قرارگرفته است و نهادهاي مختلف دولتي اقدامات متعددي را تحت لواي دیپلماسي علم و فناوري در 

دستور كار خود قرار داده اند. بااین حال، وجود تلقي ها و برداشت هاي متفاوت از مفهوم و ابعاد دیپلماسي 

علم و فناوري در ميان افراد و سازمان هاي درگير با این موضوع در كشور باعث شده تا اوالً در تقسيم كار 

داخلي با مشکالتي مواجه شوند و در ثاني در تعامالت بين المللي دو یا چندجانبه اختالالتي حادث شود. 

بنابراین ضروري است تا مفهوم و ابعاد مختلف دیپلماسي علم و فناوري به شيوه اي علمي و نظام مند 

بررسي و واكاوي شود تا زمينه ي 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 استفاده شده است.
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2-مبانینظریپژوهش

2-1-جانمایيمفاهیم

دیپلماسي علم مفهومي ميان رشته اي و حاصل تلفيق دو عنصر مستقل دیپلماسي و علم است. بنابراین به عنوان 
نخستين گام براي درك این مفهوم مركب، الزم است هر یك از اجزاء آن به درستى تبيين شوند. آكسفورد، 
 .)Oxford, 2018( دیپلماسي» را هنر تعامل با مردم به شيوه اي حساس1 و درایت مندانه توصيف نموده است»

در متون علمي از دیپلماسي به عنوان رویکردي مسالمت آميز و غيرتخاصمي در مدیریت روابط بين المللي 
نمایندگان رسمي یك كشور در  از طریق، گفتگو، مذاكره و مصالحه توسط  اغلب  تعبير شده است كه 
پيش گرفته مي شود )Davis, 2014(. دیپلماسي در حقيقت مجراي تحقق اهداف سياست خارجي یك كشور 
در چارچوب دكترین سياست خارجي و روابط بين الملل آن كشور است. ظهور دیپلماسي را مي توان پيامد 
ناكامي دولت ها در دست یابي به اهدافشان و یا تبعات منفي بي شمار همچون كشتار، قحطي، هزینه هاي گزاف 
مالي در مسير نيل به مقاصدشان از طریق جنگ و توسل به زور دانست. دیپلماسي در طول زمان، مسير پرفراز 

و فرودي داشته و متأثر از شرایط مختلف دائماً در حال تطور بوده است.
در ابتدا دیپلماسي ماهيتي دوجانبه2 داشته و به دنبال برقراري ارتباط و حل مسائل مشترك بين دو محدوده 
جغرافيایي معين بوده است. رفته رفته دیپلماسي با تشکيل كنفرانس هایي گسترده تر شکلي چندجانبه3 به 
خود گرفت. تا اینکه در قرن بيستم پس از پایان جنگ جهاني دوم و با پيدایش سازمان هاي بين المللي 
فراگير، دیپلماسي پارلماني4 نمود یافت. از دیگر تطورات دیپلماسي مي توان به آشکارتر شدن دیپلماسي 
درنتيجه ی افزایش آگاهي عمومي اشاره نمود. عالوه بر این، به دليل پيامدهاي سهمگين جنگ هاي جهاني، 
سهم نظامي گري در نظام بين الملل تقليل یافته و در عوض، وجوه اقتصادي، فرهنگي و علمي در دیپلماسي 

پررنگ تر شدند )داودی, 2015(.
و اما «علم» از آن دسته مفاهيمى است كه در طول زمان دستخوش تحول در تعریف شده است و بر سر تعریف 
آن اجماعى وجود ندارد. در یك دیدگاه5، علم مجموعه اقدامات فکري و عملي براي بررسي نظام مند ساختار 
و رفتار دنياي مادي و طبيعي از طریق مشاهده و آزمون است )Oxford, 2018(. به عبارت دیگر، علم صورتي 
از كسب دانش مبتني بر شواهد است كه بر پایه ي آزمایش هاي تجربي و تأیيد مکرر نتایج به دست مي آید 
)Turekian et al., 2015(. بر اساس این دیدگاه، علم در جستجوي قوانين جهان شمولي است كه مي توانند در 
عالم تجربي مورد آزمایش واقع شوند. علم نوعي زبان جهاني براي پاسخ گویي به سؤاالت اساسي درباره ي 

ماهيت اشياء و پدیده هاست. در دیدگاه دیگر6، علم به عنوان آميخته اي از دانش ضمني، شيوه هاي غيررسمي 
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و كارهاي وابسته به موقعيت ظاهر مي شود كه ممکن است لزوماً از روش علمى برای حصول به آن استفاده 
نگردد )Knorr, 1983(. بنابراین در ساحت علم، مسائل پيش روي بشر، چه برخاسته از جوانب مادی و چه 
برخاسته از جوانب غيرمادی جامعه قابل حل هستند. درنتيجه، علم به شيوه اي شفاف، مشاركتي و جامع، سبب 

افزایش یادگيري مي گردد و پایه و اساس پيشرفت انسان است. 
«فناوري» نيز مانند علم، تعریف دقيق، شفاف و مورد اجماعى ندارد. تعریفى كه خليل)2000( به آن اشاره 

مى كند، مجموعه ی دانش، محصوالت، فرایندها، ابزار، روش و نظام های به كارگرفته شده برای توليد كاال یا 
خدمت است )Khalil, 2000(. با نگاه قابليت محور، فناوری قابليتى است كه توسط انسان به وجود آمده و 
در دستگاه ها، روش ها و مهارت های انسانى بروز مى یابد )Van Wyk, 2004(؛ به طوركلى، در دید محدود به 
فناوری، فناوری به عنوان ابزار صرف و مصنوعات پيش برنده ی تعامل انسان با محيط است و در دید گسترده 
شامل زمينه و دانش چيستى و چگونگى ساخت و كاربرد این مصنوعات استGrübler, 2003( 7(. مشابه 
نقشي كه دیپلمات ها در پيشبرد دیپلماسي ایفا مي نمایند، دانشمندان و محققان نقش آفرینان اصلي در حوزه 
علم و فناوري هستند. ماهيت مشاركتي و انباشتي علم ناگزیر از ارتباطات گسترده فراملي است. البته اگرچه 
انقالب در فناوري هاي ارتباطاتي و اطالعاتي ماهيت این تعامالت را دستخوش تغييرات اساسي نموده است 

اما كماكان نقش دولت ها در پشتيبانى یا محدود نمودن ارتباطات بين محققان پررنگ و حياتي است.

2-2-ابعادمختلفدیپلماسيعلموفناوري
اگرچه خدمات متقابل علم و دیپلماسى سابقه ای دیرینه دارد و به عنوان نمونه ای از چنين خدماتى مى توان 
اما توجه نظام مند به این مقوله از دهه 1980  به استفاده از دانشمندان در دربار پادشاهان اشاره نمود؛ 
قابل مشاهده است. طى چند دهه از مطرح شدن دیپلماسى و علم و فناوری با توجه به ماهيت ميان رشته ای 
آن محققان از حوزه های مختلفى به تعریف و تبيين ابعاد آن مبادرت نموده اند كه به طور طبيعى ممکن 
ميان  از  باشد.  قرارگرفته  بيش ازحد موردتوجه  آن  از  بعد خاصى  یا  باشد  است متضمن سوگيری هایى 
این دسته بندی ها مى توان به دسته بندی سه وجهى دیپلماسى برای علم، علم در دیپلماسى و علم برای 
 ،)Royal Society & AAAS, 2010( دیپلماسى توسط رویال سوسایتى و انجمن پيشبرد علوم امریکا
 ،)Colglazier, 2016( دسته بندی كالگالیزر شامل دیپلماسى برای علم و علم جهش دهنده ی دیپلماسى
دسته بندی گالكمن 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 چالش های جهانى 
برمى شمرند )Gluckman et.al., 2017(، اشاره نمود. بااین حال، دسته بندی ارائه شده توسط انجمن سلطنتى 
درباره ابعاد مختلف دیپلماسى علم كه آن را به سه دسته علم در دیپلماسى، دیپلماسى برای علم و علم برای 
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دیپلماسى تفکيك نموده است  )Koppelman et al., 2010( از جامعيت مناسبى برخوردار است.
2-2-1- علم در دیپلماسى

بسياری از چالش های عمده ی پيش روی دولت ها، به لحاظ ماهيت و مقياس جهانى بوده و ردپای علم و 
فناوری در بروز یا راه حل كنترل آن ها، مشهود است. «علم در دیپلماسى» به توصيف نقش علم و فناوری 
در ارائه ی مشاوره به منظور آگاهى بخشى و پشتيبانِى اهداف سياست خارجى مى پردازد. كاركرد علم در 
دیپلماسى، حصول اطمينان از این مطلب است كه سياست گذاران، مشاوره ی علمى باكيفيت را به طور مؤثری 
اخذ نمایند. به عبارت دیگر، علم در دیپلماسى، با مجهز نمودن تصميم گيرندگان بين المللى به درك و دانش 
علمى موردنياز برای مواجهه با تقاضاهای پيچيده ی مرتبط با علم و فناوری در ارتباط است. تصميمات 
سياست خارجى، هر چه بيشتر و بيشتر، بر پایه اطالعاتى كه علم و جامعه ی علمى فراهم مى آورند، ترسيم 
مى شود)Turekian et al., 2015(. با نگریستن به چالش های كنونى، همانند چالش های مربوط به بهداشت 
جهانى، تغيير اقليم، گسترش سالح ها و رشد اقتصاد و نوآوری، باید اذعان داشت كه علم، فناوری و دانش 
نقشى اساسى در ارائه ی راه حل های ممکن برای این چالش ها ایفا مى كنند. به طوركلى در این حالت، علم 
پشتوانه تحقق اهداف سياست خارجى تلقى مى شود و در راستای شکل دهى و حمایت از اهداف سياست 
خارجى به كار مى رود )قدیمى، 2017(. به عنوان مثال درزمينه پشتيبانى علم و فناوری از اهداف سياست 
خارجى مى توان به حضور وزیر انرژی ایاالت متحده )ارنست مونيز( و رئيس سازمان انرژی اتمى ایران 
)على اكبر صالحى( در مذاكرات هسته ای ایران با كشورهای 5+1 اشاره نمود )ذوالفقارزاده و هاجری، 1396(. 
بدون تردید دستيابى به توافق برجام بدون پشتيبانى های علمى توسط كارشناسان و دانشمندان دو طرف 
امکان پذیر نبود. تأملى در پيوست چهارم سند برجام نيز به خوبى مبين در هم تنيدگى علم و دیپلماسى و نقش 
علم در دستيابى به توافقات دیپلماتيك است )صنيع اجالل، 2017(. این پيوست كه با مشاركت كارشناسان 
و متخصصان علمى تهيه شده است فهرستى از تجهيزات، مواد، نرم افزارها و فناوری هایى كه كاربرد دوگانه 
دارند را فهرست نموده كه واردات آن به ایران مستلزم تأیيد كانال خرید پيش بينى شده در توافق نامه برجام 

 .)Boutwell, 2015(است. البته تأثير علم در دیپلماسى لزوماً بر اساس تقاضای دولت ها اتفاق نمى افتد
2-2-2- دیپلماسى برای علم

علم ذاتاً ماهيتى مشاركتى و انباشتى دارد بدین معنا كه توسعه آن مستلزم استمرار پژوهش های گذشته و 
دانش افزایى به یافته هایى پيشين است. این ویژگى علم، همکاری و تعامالت گسترده بين محققان و جوامع 
علمى را ایجاب مى نماید. زمانى كه این همکاری ها ماهيت فراملى پيدا كنند و مستلزم مشاركت و همکاری 
محققان و جوامع علمى از كشورهای مختلف باشند از آن به همکاری های علمى بين المللى تعبير مى شود؛ اما 
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هر نوع از همکاری علمى بين المللى را نمى توان مصداقى از دیپلماسى علم دانست. آن دسته از همکاری های 
علمى بين المللى كه در آن ها دیپلماسى یك تسهيل كننده ي كليدی برای تحقيقات و توسعه ی علم و فناوری 
باشد را مى توان به عنوان یکى از ابعاد دیپلماسى علم قلمداد نمود )Davis, 2014(. همکاری های علمى 
بين المللى متداول ناظر به توسعه اكتشافات علمى است كه لزوماً نيازی به پشتيبانى های دیپلماتيك ندارد؛ 
اما در مواردی كه به دالیل مختلف پشتيبانى دولت ها از همکاری های علمى ضرورت یابد در حقيقت 
دیپلماسى برای علم بروز مى نماید. عالوه بر این، دیپلماسى برای علم، مى تواند حول یك مسئله مشترك دو 
یا چندجانبه شکل گيرد كه علم و فناوری برای حل آن كارساز به نظر مى رسد. همکاری علمى بين المللى 
از افراد و گروه ها نشات مى گيرد، درحالى كه دیپلماسى برای علم، در عين این كه مى تواند حاصل تالش های 
از همکاری  با رهبرِی دولت ها، در حوزه ای  اقداماتى  باشد، اغلب شامل  انفرادی محققان و متخصصان 
علمى است )Turekian et al., 2015(. یك وجه تمایز دیگر بين همکاری های علمى بين المللى متداول 
و دیپلماسى علم هدف و غایت تعامالت فراملى است؛ همکاری های علمى بين المللى به دنبال توسعه ی 
اكتشافات علمى و گسترش مرزهای دانش هستند، درحالى كه هدف اصلى دیپلماسى علم، اغلب به كارگيری 
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 بين المللى نظير راه اندازی ایستگاه فضایى بين المللى، 
پروژه ی آرایه كيلومترمربع8، راكتور ایتر9، سينکروترون سزامىTurekian et al., 2015( 10( و برنامه تحقيقات 
قطب جنوب11 داشته است )Wilson, 2015(. این پروژه ها در عين برخورداری از چشم اندازهای بسيار 
جذاب علمى، هزینه ها و ریسك های بسياری به همراه دارند؛ لذا راهبری و تأمين مالى آن ها خارج از توان 
یك كشور بوده و در عوض نيازمند مشاركت كشورهای متعدد است. چنين پروژه های علمى بزرگ مقياسى 

  . )Turekian et al., 2015( عالوه بر ورودی های علمى نيازمند ورودی های دیپلماتيك هستند
2-2-3- علم برای دیپلماسى

دیپلماسى، هدایت روابط یك كشور با دیگر كشورها از طریق روش های صلح آميز توصيف شده است؛ 
بنابراین كشورها مى توانند از ابزارهای متنوعى برای برقراری روابط رسمى بهره جویند. به عنوان مثال دیپلماسى 
فرهنگى از موسيقى و هنر برای ایجاد نقاط تعامل بين كشورها استفاده مى كند؛ این نوع از دیپلماسى مستقل 
از زبان ملت هاست و ریشه در نيازهای فطری بشر دارد. علم، ابزار دیگری برای دیپلماسى است كه جاذبه ی 
آن از نياز اساسى انسان به دانستن و ساختن نشات مى گيرد. ازآنجایى كه علم بى طرفانه و عينى پنداشته 
مي شود، به عنوان مقوله ای غيرسياسى در بحث های دیپلماتيك بسيار سودمند است )Liu, 2015(. «علم برای 
دیپلماسى» عبارتست از به كارگيری علم به منظور كمك به ایجاد و بهبود روابط بين المللى، به ویژه هنگامى كه 
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تنشى در روابط رسمى وجود داشته باشد. علم برای دیپلماسى اساساً «قدرت نرم» علم را به تصویر مى كشد. 
این بعد از دیپلماسى علم از دیرباز موردتوجه دولت ها بوده است. به عنوان یك نمونه بارز در این زمينه 
مى توان به تعامالت و نشست های علمى دانشمندان ایاالت متحده و اتحاد جماهير شوروی در دوران جنگ 
سرد اشاره نمود كه درنهایت رؤسای جمهور دو كشور را به محدود نمودن رقابت بر سر تسليحات هسته ای 
متقاعد نمود )Boutwell, 2015(. اگرچه 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. به عنوان مثال اگرچه دیپلماسى مسير 
دوم یا دیپلماسى شهروندی به نقش مؤثر افراد غيررسمى در پيشبرد اهداف سياست خارجى یك كشور 
اشاره دارد )سجادپور و نگين راز، 2014( و در حوزه دیپلماسى علم این نقش مى تواند توسط دانشمندان و 
متخصصان ایفا شود؛ اما همان گونه كه مثال های فوق نشان مى دهد در مواقع لزوم عالى ترین مقامات سياسى 

برای پيشبرد دیپلماسى علم پيشگام مى شوند و لزوماً دیپلماسى علم از مسير غيررسمى پيگيری نمى شود.
شکاف اساسى كه در مطالعه ی تمامى این منابع به چشم مى خورد ابهامى است كه در یك گام قبل از 
فناوری  از ماهيت دیپلماسى علم و  چنين دسته بندی هایى وجود دارد و آن عدم تصویرسازی مناسب 
است؛ به گونه ای كه در عرصه ی عمل و حتى در متون آكادميك، همواره این مفهوم با مفاهيم دیگری 
اشتباه گرفته  فناوری  و  علم  یا چندجانبه ی  دو  توافق های  یا  و  بين المللى  ازجمله همکاری های علمى 
مى شود. درواقع بدنه ی دانشى موجود صرفًا ناظر به این موضوع است كه ارتباطى ميان علم و دیپلماسى 
و بالعکس برقرار نماید؛ اما دیپلماسى علم و فناوری با ادغام مفاهيم جداگانه ی علم و دیپلماسى، ماهيتى 
مستقل پيدا مى كند كه جوانب دیگری به جز این ارتباط دوسویه را نيز در برمى گيرد. لذا تمركز نوشتار 

حاضر، بر صورت بندی جوانب دیگر این مفهوم است.

3-روشپژوهش
مقاله حاضر ازنظر هدف، كاربردي و ازنظر نوع داده ها، كيفى است كه با روش تحقيق كتابخانه اي، با استفاده 
از داده های ثانویه با رویکرد فراتركيب و مبتنى بر مطالعه منابع اطالعاتى 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 ویژه ای شده هركدام از مقاالت اخير این حوزه از منظری به مقوله دیپلماسى علم و 
فناوری پرداخته اند. ازآنجایى كه یکى از شيوه های دست یافتن به چنين تبيينى از ابعاد دقيق یك مفهوم كه 
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مبتنى بر تحليل های ثانویه از متون موجود باشد استفاده از روش تحليلى فراتركيب است، این روش در 
پژوهش حاضر مورداستفاده قرار گرفت. فراتركيب، یکى از انواع «فرامطالعه12» است كه با مرور نظام مند 
منابع براي پيدا كردن، ارزشيابي، تركيب و در صورت نياز، جمع بندي آماري، به تحقيقاتي مى پردازد كه 
باید  به طور دقيق تر  اما  به رشته ي تحریر درآمده اند )رضایيان،1384(؛  پيرامون یك موضوع خاص  قبًال 
 Paterson, 2001;( گفت فراتركيب، روشى كيفى برای ایجاد دانش و تفسير نتایج از مطالعات پيشين است
Sandelowski & Barroso, 2007(. فراتركيب بر روی گزینش مطالعات كيفى در خصوص پيکره خاصى 

از دانش و ترجمه آن یافته ها به تفسيری كه درك غنى تر و كامل تر از پدیده موردنظر ارائه مى نماید، تمركز 
دارد )Sherwood, 1999(. زیمر )2006( اشاره مى كند كه فراتركيب كيفى، تنها یك مرور ادبيات نظام مند 
از یك حوزه خاص یا تحليل ثانویه داده های اوليه مستخرج از گروهى از مطالعات تحقيقاتى شناخته شده 
نيست؛ بلکه فراتركيب تفسيری از یافته های مطالعات منتخب است )Zimmer, 2006(. ساندلوسکى و باروسو 
)2006( فرآیند هفت مرحله ای را برای انجام فراتركيب معرفى كرده اند )Sandelowski & Barroso, 2006( كه در 

پژوهش حاضر نيز از این فرآیند استفاده شده و مراحل آن در شکل )1( آمده است.
مطابق فرایند تشریح شده در شکل )1(، گام نخست در اجرای فراتركيب مشخص نمودن هدف و سؤال 
تحقيق است )Sandelowski & Barroso, 2007(. ازآنجایى كه دیپلماسى علم و فناوری، پدیده ای است كه 
مستلزم تعامل بازیگران متعددی از بخش های مختلف )آموزش، علم، فناوری، سياست خارجى، اقتصاد، 
امنيت و ...( در سطوح ملى و بين المللى است، لذا الزم است تا مفهوم و ابعاد مختلف دیپلماسى علم و 
فناوری برای بازیگران این عرصه به ویژه بازیگران داخلى به  نحو مناسبى تبيين شود. ازاین رو، 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 تشکيل شده است؟»
در گام بعد با استفاده از مرور نظام مند ادبيات13، منابع معتبر و مرتبط به موضوع پژوهش شناسایى شدند. 
بدین منظور، ابتدا پایگاه های معتبر و مناسب برای جستجوی مقاالت 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 نظام مند  
سی دیپلماادبیات 

علم و فناوری

ب جستجو و انتخا
مناسب درمتون 

ی زمینه دیپلماس
علم و فناوری

استخراج 
متوناطالعات از 

انتخابی

و تحلیلتجزیه، 
 های ترکیب یافته
کیفی

ارائه یافته هاکیفیکنترل 

شکل)1(:مراحلاجرایروشفراترکیب
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استفاده شد. علت اتخاذ این رویکرد، محدود بودن تعداد منابع در پایگاه های مختلف علمى است. ازاین رو، 
كليه منابع علمى و مستندات سياستى در این حوزه تا پایان سال 2017 بدون محدود نمودن پایگاه داده 
موردبررسى قرار گرفت. در بررسى و انتخاب اسناد مذكور چك ليست سامرز14 و همکاران )2008( مبنا 
قرار گرفت. بر اساس این چك ليست مقاالت و اسناد در چهار محور موردبررسى قرار مى گيرند كه عبارتند 
از شفافيت در بيان مسئله و هدف شامل دو شاخص، روش شامل جمع آوری داده و تحليل شش شاخص، 
روش ارائه یافته ها پنج شاخص و بحث و استدالل دو شاخص. بر اساس این چك ليست درمجموع 15 
شاخص برای ارزیابى كيفيت و انتخاب مقاالت مورداستفاده قرار مى گيرد. در پژوهش حاضر از بين 120 
مقاله، كتاب و گزارش كاری شناسایى شده درنهایت 58 منبع بر اساس امتياز در دسته كيفيت متوسط و باال 

قرار گرفتند و برای تحليل مناسب تشخيص داده شده اند. شکل )2( نتایج جستجو را نمایش مى دهد.
در این مطالعه، مقاالت انتخاب شده ازنظر عنوان، نوع اثر، سال انتشار، مؤلفان، عنوان ناشر، حوزه موضوعى 
و روش تحقيق موردبررسى و تحليل قرار گرفتند. بررسى ها نشان داد كه 75 درصد اسناد شناسایى شده بين 
سال های 2009 تا 2015 منتشر گردیده اند. بر مبنای نوع ناشر بيشتر اسناد در مجله ی علم و سياست به چاپ 
رسيده اند كه معتبرترین و مرتبط ترین مجله ی تخصصى درزمينه ی دیپلماسى علم و فناوری به شمار مى رود. 
تعداد 18 مورد از نوع مطالعه موردی، 22 مورد از نوع مطالعات مروری، 12 مورد نيز به صورت تركيبى از 

مطالعات موردی و مطالعات مروری و درنهایت 6 مورد سند سياستى بوده است.
پس از انتخاب منابع به منظور دستيابى به اطالعات موردنياز، الزم است تا محتوای متون موردنظر با روش 

( =120N)تعداد مقاله جستجو و یافت شده 

( =19N)تعداد مقاله رد شده به دلیل بی ارتباطی عنوان  

( =101N)کل مقاالت با عنوان مرتبط 

( =27N)تعداد مقاله رد شده به دلیل بی ارتباطی چکیده  

( =74N)کل مقاالت مناسب برای تحلیل محتوایی 

( =16N)تعداد مقاله رد شده از نظر کیفیت 

( =58N)کل مقاالت مناسب برای تحلیل نهایی  

شکل)2(:نتایججستجووانتخابمتون
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مناسب مورد تجزیه وتحليل قرار بگيرد. بدین منظور متن بخش های مرتبط در منابع منتخب طى دو مرحله 
كدگذاری شدند. در مرحله نخست از كدگذاری آغازین15 برای شناسایى مفاهيم بااهميت استفاده گردید و در 
مرحله دوم برای مقوله سازی و توسعه ابعاد مفهوم دیپلماسى علم و فناوری از كدگذاری محوری16  استفاده شد.
این  یافته های  اعتبار  است.  قابل بررسى  اعتماد  قابليت  و  اعتبار  منظر  دو  از  فراتركيب  روش  اعتبار 
پژوهش مطابق توصيه )Bench & Day, 2010( با استفاده از نظرات خبرگان مورد تأیيد قرار گرفت. 
پيشنهادی الندیس  مطابق روش  كاپا  محاسبه ضریب  با  مطالعه  این  نتایج  اعتماد  قابليت  عالوه براین، 
و كوخ )1977( ارزیابى گردید. درواقع زمانى كه ضریب كاپا كمتر از 0,2 باشد بيانگر این است كه 
توافق ضعيف، بين 0,2 تا 0,4 متوسط، 0,4 تا 0,6 نسبتًا زیاد، 0,6 تا 0,8 زیاد و بيشتر از 0,8 تقریبًا 
كامل است )Landis & Koch, 1977(. ازاین رو 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 نرم افزار 
SPSS، ضریب كاپا برای مقایسه ی نتایج كدگذاری دو نفر )محقق و فرد دیگر( محاسبه گردید. نتایج 

محاسبه آماره كاپا نشان مى دهد ضریب كاپا برابر 0,67 و سطح معناداری كمتر از 0,05 است كه بيانگر 
قابليت اعتماد این پژوهش است.

4-تجزیهوتحلیلیافتهها
مطابق جدول )1(، كدگذاری تعاریف مربوط به دیپلماسى علم و فناوری در سه سطح، یك مقوله ی اصلى 
و دو مقوله ی فرعى انجام پذیرفته است. مقوله ی اول چيستى یا ماهيت دیپلماسى علم و فناوری است؛ 
اینکه مفهوم دیپلماسى علم و فناوری چيست و ماهيت آن در چه دسته ای اعم از فعاليت، برنامه، ابزار 
یا سياست گنجانده مى شود. مقوله ی دوم، چرایى یا هدف دیپلماسى علم و فناوری است كه محتوای 
محوریش این است كه دیپلماسى علم و فناوری مجموعه فعاليت هایى با اهداف دوگانه علمى و فناورانه 
و سياست خارجى را پوشش داده كه درنهایت به اهداف كالن تر ملى و بين المللى مى انجامد. مقوله ی 
سوم تحت عنوان چگونگى یا مالحظات پياده سازی و اجرا به چگونگى اقدامات در حوزه ی دیپلماسى 
علم اشاره دارد كه ممکن است تعامالت علمى، تعامالت دیپلماتيك و یا روش غيرمستقيم مشاوره و 
ارائه ی توصيه را دربر داشته باشد؛ و درنهایت مقوله ی چهارم حوزه های تأثير یا پيامدها بر این اساس 
است كه دیپلماسى علم و فناوری به علت درگيری دولت ها در اقدامات، عالوه بر اهداف اوليه، پيامدها 

و تأثيرات دورتری نيز بر حوزه های مختلفى چون اقتصاد، امنيت، قدرت نرم و ... دارد.
بعداول،چیستییاماهیتدیپلماسیعلموفناوری: در تعاریف مختلفى كه تاكنون از دیپلماسى 
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جدول)1(:دستهبندیکدهاومقولهها

مقوله 
اصلي

مقوله 
فرعي 
سطح 1

مقوله 
فرعي 
سطح 2

كدها

ت(
چيستي )ماهي

ت/ اقدام
فعالي

-

و  چندجانبه  مذاكرات  به  مشاوره  )UNCTAD, 2003(؛  پياده سازي نتایج  سطوح ملي وبين المللي/  در  فعاليت 
 Bandyopadhyay & Basu,( ؛ پياده سازي اقداماتي برخاسته از گفتگو ها)Olugbemi, 2014( پياده سازی آن ها
اقداماتي طراحى شده )Tananbaum, 2013(؛ تمام فعاليت هایي كه محققان و دیپلمات ها به وسيله ي  2014(؛ 
آن ها تعامل مي كنند )Ruffini, 2017(؛ هرگونه فعاليت )صدوق، 1394(؛ فعاليت و ابزار تقویت كننده علم و 

.)Van Langenhove, 2017( ؛ یك سياست یا اقدام خاص)Schlegel & Fetscherin, 2011( فناوري

-ابزار

EU Commission for Research, Sci- )ابزاری قوی/ منبع مهمي براي قدرت نرم/ ابزار مهمي براي دنياي پيچيده 
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 سياست گذاري بين المللي 
)Copeland, 2011(؛ ابزار ميانجي )Copeland, 2015(؛ ابزار سياستي بين المللي )Copeland, 2011(؛ مجموعه ابزارهاي 
دیپلماتيك )ميرعمادي، شریعتي نيا، دهقان و عرب، 1392(؛ ابزار كمتر ادراك شده )Carayanis, 2011(؛ ابزار كمکي براي 

.)Schlegel & Fetscherin, 2011( سياست خارجي

فرایند

فرایندي بين المللي، بين رشته اي و انحصاري )Berkman & Dye, 2015(؛ فرآیندي است كه دولت ها به واسطه ي آن منافع -
.)Miremadi, 2016( ؛ فرایند به كارگيری مجموعه اي از ابزارهاي دیپلماتيك)خود را دنبال مى كنند )دیویس و پتمن، 1396

ت/
 سياس

برنامه

راهبرد، ابزارها و تاكتيك هاي دیپلماسي عمومي )Copeland, 2015(؛ یك استراتژي/ سياست ها و برنامه هاي كشور -
)Eivazi & Moghaddam, 2014(؛ مجموعه اي از استراتژي ها و تاكتيك ها )عبدالحسين زاده، 1394(؛ مجموعه اي 

نظام مند و ساختاریافته از سياست هاي كالن، راهبردها، برنامه ها و روش هاي اجرایي )صنيع اجالل، 1396(.

ت
تبادال

آن قسم از مبادالت فناوري كه داراي وزن براي تأثيرگذاري بر روابط سياسي ميان كشورها )موسوي موحد، كياني -
بختياري، 1392(؛ طيف گسترده اي از تبادالت رسمي یا غيررسمي )قدیمي و منوچهري قشقایي، 1392(.

ف(
چرایي )هد

ف ملي
اهدا

پيشبرد علم و فناوري

تعالي علمي وفناوري )EU Commission for Research, Science and Innovation, 2015(؛ دستيابى به اهداف 
علمى )Copeland, 2010(؛ ظرفيت سازي 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 سياست گذاری علم، فناوري و صنعت 
دانشگاه صنعتي شریف، 1392(؛ افزایش سطح توانمندي هاي 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 )عبدالحسين زاده، 1394(؛ توسعه ي علم و فناوري )صنيع اجالل، 1396(؛ فرصتي است كه براي محيط 
علمي داخلي در كشورهاي خارجي )Schlegel & Fetscherin, 2011(؛ تسهيل همکاري هاي علمي بين المللى 
)Van Langenhove, 2017(؛ دستيابي به توسعه علم )لرستاني و رحيمي راد، 1393(؛ پيشبرد علم و فناوري 

)ذوالفقار زاده و ثنایي، 1392؛ ذوالفقار زاده و هاجري، 1395؛Zolfagharzadeh, et al., 2017(؛

ت خارجي
پيشبرد سياس

Suna-( ؛ دستيابي به توسعه متقابل علم و فناوري و سياست خارجي)Copeland, 2010 )پيشبرد اهداف  سياست  خارجه 
mi, et al., 2013(؛ ایجاد راه هاي دیپلماتيك )Ngwenya, 2015(؛ پيشبرد سياست خارجي )براتي، 1389؛ ایتان، 1390(؛ 
پيشرفت در اهداف سياست خارجه )Eivazi & Moghaddam, 2014(؛ دستيابي و پيشبرد اهداف و منافع سياسي 
)صدوق، 1394(؛ ارتقاي ظرفيت هاي دستگاه سياست خارجي )عبدالحسين زاده، 1394(؛ پيشبرد اهداف دیپلماتيك 
 Schlegel & Fetscherin,( ؛ روابط بين الملل را در حوزه ي علم، نوآوري و آموزش تقویت مي كند)صنيع اجالل، 1396(
2011(؛ دستيابي به توسعه دیپلماسي / اهداف دیپلماتيك )لرستاني و رحيمي راد، 1393(؛ تحقق اهداف سياست خارجي 

)ذوالفقار زاده و ثنایي، 1392؛ ذوالفقار زاده و هاجري، 1395؛Zolfagharzadeh, et al., 2017(؛

ت سازي 
ظرفي

ت
و خلق ثرو

ایجاد آگاهي، درك و ظرفيت سازي )Carayanis, 2011(؛ خلق ثروت و توسعه پایدار )عبدالحسين زاده، 1394(؛ انتقال 
ارزش هاي انساني مانند یادگيري بر اساس شواهد، همکاري، گشایش و اشتراك گذاري/ آزاد كردن دانش علمي و فناوري 
از ساختارهاي سفت وسخت ملي و نهادي خود و آزاد كردن پتانسيل هاي بالقوه آن براي همکاري و تسهيم با همتایان 

عالقه مند در سراسر جهان )Copeland, 2011(؛

سایر منافع ملي

افزایش دسترسي، نفوذ، تصویرسازي ملي و بازدارندگي از پتانسيل هاي تهدیدكننده ي رقيب )Miremadi, 2016(؛ منافع 
دولت ها در عرصه بين المللي/ تقویت تأثير یك كشور بر دیگري/ ایجاد تصویر قدرتمندي از یك كشور )دیویس و 
 Eivazi &( ؛ پيشرفت در اهداف كالن كشور)Flink & Schreiterer, 2010( ؛ همکاري با منافع متقابل)پتمن، 1396
Moghaddam, 2014(؛ افزایش توان دسترسي، نفوذ، وجهه سازي و باالخره بازدارندگي كشور )ميرعمادي و همکاران، 
1392(؛ تأمين منافع ملي )هادیان، 1392(؛ برآورده كردن منافع اقتصادي/علمي/سياسي یك كشور )قدیمي و منوچهری 
Parlia-( ؛ پيشبرد منافع ملي)Berkman, et al., 2015( ؛ ایجاد تعادل ميان منافع ملي و منافع مشترك)1392  قشقایى،

mentary Office of Science and Technology, 2018(؛
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ف(
چرایي )هد

ف منطقه اي و بين المللي
اهدا

ت منطقه اي 
حل مسائل و مشکال

و بين المللي

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

Office of Science and Technology, 2018(؛ رفع مشکالت مشترك )قدیمي، 1396(؛

بهبود روابط ميان كشورها/ مناطق

بهبود  روابط  كشورها، مناطق و فرهنگ ها )EU Commission for Research, Science and Innovation, 2015(؛ 
ترغيب  ارتباطات  و  همکاري هاي ميان ملت هاي مختلف )Lowenthal, 2011(؛ كمك به بهبود روابط ميان كشورها، 
ایمن سازي این روابط )Colglazier, 2012(؛ تأثيرگذاري  بر  روابط  بين المللي )Wang, 2013(؛ ارتقاي روابط بين المللي 
جوامع و روابط رسمي )Tananbaum, 2013(؛ ایجاد یا ارتقاي روابط )Turekian, 2015(؛ ایجاد ارتباطات جدید و 
 Hollander,( ؛ افزایش ارتباطات و همکاري ميان مردم و ملل مخالف)Oshioluemoh, 2014( تقویت ارتباطات موجود
Scientific Ex-( ؛ كمك به پل زني ها و افزایش روابط ميان جوامع)Copeland, 2015( ؛ مدیریت روابط بين الملل)2015
 Mupeyiwa,( ؛ ایجاد روابط جدید و تقویت روابط موجود)changes and Research Department – SERD, 2013
2014(؛ ایجاد مراودات بين المللي )موسوي موحد و كياني بختياري، 1392(؛ برقراري ارتباط هاي جدید، تقویت روابط 
ميان دولت ها )هادیان، 1392(؛ توسعه روابط سياسي )پژوهشکده سياست گذاری علم، فناوري و صنعت دانشگاه صنعتي 
شریف، 1392(؛ اعتمادسازی با بازیگران بين المللي )ميرعمادي و همکاران، 1392(؛ ایجاد مراودات بين المللي آسان و 
حساب شده )مقيمي، آراسته و محمدخاني، 1395(؛ افزایش همکاري ها ميان كشورها )دیویس و پتمن، 1396(؛ آسان 
 Turekian( ؛ ایجاد روابط مثبت با دول و جوامع خارجي)Leijten, 2017( كردن روابط سياسي بين دو یا چند ملت
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 بين المللى سهل و حساب شده )قدیمي، 1396(؛ ایجاد مشاركت هاي 
سازنده ي بين المللي )قدیمي، 1396(؛ تأثيرگذاري بر روابط سياسي ميان كشورها )موسوي موحد و كياني بختياري، 
1392(؛ ایجاد  همکاري هاي  بين المللي  سازنده  و مبتني  بر دانش )Fedoroff, 2009(؛ حفظ تبادالت متقابل بر پایه ي شواهد 
علمي ميان ملت ها )Dogan, 2015(؛ ایجاد یا ازدیاد همکاري هاي علم و فناوري )Newsome, 2010(، زمينه سازي 
.)Uygun, 2015( ؛ شروع و ایجاد رابطه ي مناسب با دیگر كشورها)تعامالت علم و فناوري )براتي، 1389؛ ایتان، 1390

برقراري صلح و حل 
ت

تعارضا

 Lijesevic,( ؛ وساطت و همکاري بين ملت ها)Bandyopadhyay & Basu, 2014( جلوگيري  از  درگيري ها و تعارضات
 Lowenthal,( ؛ ارتقای صلح، موفقيت و پایداري جهان)Colglazier, 2012( ؛ ایجاد صلح و موفقيت براي مردم)2010
2011(؛ تقویت بيشتر صلح جهان، موفقيت و پایداري )Hollander, 2015(؛ كار در حوزه هایي كه براي آن ها سازوكارهاي 
 Scientific Exchanges and Research Department – SERD,( دیگري براي تعامل در سطح رسمي وجود نداشته باشد
2013(؛ زمانى كه كانال هاي رسمي دیپلماتيك محدود یا مسدود و یا ناموجود است )Copeland, 2015(؛ كشورهایي كه 
ازلحاظ سياسي شرایط مذاكره ندارند )Dogan, 2015(؛ حوزه هایي كه سازوكارهاي دیگري براي مشاركت در یك سطح 
رسمي ممکن است وجود نداشته باشد )سند دیپلماسي علم فرانسه(؛ درجایى كه به صورتي دیگر این ارتباط امکان پذیر 
.)Uygun, 2015( ؛ شروع و ایجاد رابطه مناسب با كشورهایي كه مشکلي در رابطه با آن ها وجود دارد)Hsu, 2011( نباشد

ت پياده سازي و اجرا(
چگونگي )مالحظا

ت
انواع اقداما

ارائه توصيه و 
مشاوره

)Olugbemi, 2014(؛  فناوري  ارائه مشاوره هاي  علمي  و  )UNCTAD, 2003(؛  فناورانه  و   توصيه هاي  علمي   ارائه 
همکاري هاي 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 سياست هاي خاص علم، فناوري و 

.)Uygun, 2015( نوآوري كشور را تسهيل نموده

ت علمي
ت و اقداما

تعامال

استفاده از تعامالت علمى )Fedoroff, 2009(؛ همکاري هاي  بين المللى 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(؛ 
Li-( ؛ استفاده از علم به عنوان دارایي در ارتباطات)Oshioluemoh, 2014 )استفاده از علم و روش هاي آن و فلسفه آن 
jesevic, 2010(؛ استفاده علم و فناوري براي اهداف دیپلماتيك )Sunami, et al., 2013; Yakushiji, 2009؛ پژوهشکده 
 Scientific( ؛ كاربست همکاري هاي علمي)سياست گذاری علم، فناوري و صنعت دانشگاه صنعتي شریف، 1392
Exchanges and Research Department – SERD, 2013؛ مقيميو همکاران، 1395؛ سند دیپلماسي علم فرانسه(؛ 
استفاده از علم، روش ها و فلسفه ي آن در دیپلماسي )Mupeyiwa, 2014(؛ توانمندي هاي علمي و فناوري و تعامالت آن 
با دیگر بازیگران بين المللي در این حوزه )ایتان، 1390(؛ استفاده از همکاري هاي علمي ميان ملت ها و مليت ها /مبادالت 
فناوري )موسوي موحد و كياني بختياري، 1392؛ قدیمي، 1396(؛ تبادالت رسمي یا غيررسمي در حوزه هاي فني، تحقيق 
محور، دانشگاهي، فناورانه )قدیمي و منوچهري قشقایي، 1392(؛ استفاده از علم و فناوري و ظرفيت ها و دستاوردهاي 
آن )هادیان، 1392(؛ استفاده از ظرفيت هاي علمي )صدوق، 1394؛ ذوالفقارزاده و ثنایي، 1392(؛ كمك علم و فناوري به 
دیپلماسي )Newsome, 2010(؛ تبادل علم و فناوري ميان مرزها )Carayanis, 2011(؛ همکاري هاي علمي، فناورانه بين 

جوامع )Miremadi, 2016(؛ همکاري دانشمند با دانشمند )Dogan, 2015(؛
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علم و فناوری نگاشته شده، توافقى بر روی چيستى آن وجود ندارد. برخى دیپلماسى علم و فناوری 
 Copeland, 2015;( را در باالترین سطح خود سياست یا برنامه در سطح ملى و بين المللى مى دانند
Sunami, et al., 2013(. به این معنا كه برای آن، فرایند سياست گذاری و برنامه ریزی انجام شده و ارتباط 

آن با سياست های باالدستى و اقدامات و تصميمات پایين دستى باید برقرار گردد. این رویکرد در سندی 

ت پياده سازي و اجرا(
چگونگي )مالحظا

ك
ت دیپلماتي

ت و اقداما
تعامال

 Sunami, et al., ؛Copeland, 2010( ؛ به كاربردن ابزارهای دیپلماسي)Hsu, 2011( برقراري ارتباط با دیگر كشورها
2013(؛ ارتقاي علم و فناوري از طریق دیپلماسي )مانند چيدمان مذاكرات چندطرفه براي ایجاد تسهيالت و امکانات 
عمده( )Colglazier, 2012(؛ تعامل بين سطوح مختلف دولت و بازیگران غيردولتي و بين المللي )Hollander, 2015(؛ 
استفاده از ابزار دیپلماتيك )Yakushiji, 2009(؛ روابط سياسي ميان یك كشور و دیگر بازیگران بين المللي )ایتان، 1390(؛ 
بهره گيري از ابزار دیپلماسي )پژوهشکده سياست گذاری علم، فناوري و صنعت دانشگاه صنعتي شریف، 1392(؛ استفاده 
 Eivazi( ؛ استفاده از سياست خارجه)Miremadi, 2016 از مجموعه ابزارهاي دیپلماتيك )ميرعمادي و همکاران، 1392؛
Moghaddam, 2014 &(؛ استفاده از ظرفيت هاي سياسي )صدوق، 1394؛ ذوالفقارزاده و ثنایي، 1392(؛ كمك دیپلماسي 
به علم و فناوري )Newsome, 2010(؛ پيشبرد تحقيقات علمي و ظرفيت هاي نوآورانه به طریق همکاري بين المللي 
)Flink & Schreiterer, 2010(؛ همکاري دیپلماتيك ميان جوامع )Miremadi, 2016(؛ تسهيل همکاري هاي علمي 

بين المللي توسط ابزارهاي دیپلماسي )Van Langenhove, 2017(؛

ت
سطح انجام اقداما

ت ملي
اقداما

پياده سازي نتایج برخي مذاكرات در سطوح ملي/ فعاليت هایي در سطوح ملي و بين المللي )UNCTAD, 2003(؛ 
پياده سازي برخي از اقدامات در سطوح ملي )Olugbemi, 2014(؛ پياده سازي اقداماتي برخاسته از گفتگو ها در 

سطوح ملي وبين المللي )Bandyopadhyay & Basu, 2014(؛

ت 
اقداما

بين المللي

اقداماتي  پياده سازي  )UNCTAD, 2003(؛  سطوح ملي وبين المللي  در  هم  فعاليت هایي  تعهدات بين المللي/ 
برخاسته از گفتگو ها در سطوح ملي وبين المللي )Bandyopadhyay & Basu, 2014(؛

حوزه هاي تأثير )پيامدها(

ت
 دیپلماسي و سياس

خارجي

-

نفوذ بر مفاهيم سياسي )Yakushiji & Taizo, 2009(؛ تأثيرگذاری به عنوان زیرمجموعه اي از دیپلماسي عمومي 
بين الملل )هادیان، 1392(؛  تأثير بر دیپلماسي هاي نوین در عرصه  Carayanis, 2011(؛  )Copeland, 2011؛ 
 Newsome,( كشاورزي  اجتماعي، سالمت،  علوم  فناوري،  مهندسي،  با  دیپلماسي  تالقي  نقاط  بر  اثرگذاری 
2010(؛ منافع اقتصادي، سياسي و علمي/ سه بعد سياست، اقتصاد و علم )قدیمي ومنوچهري قشقایي، 1392( 
منافع اقتصادي، سياسي و علمي/ سه بعد سياست، اقتصاد و علم )قدیمي و منوچهري قشقایي، 1392(؛ سياست 

)Congressional Research Service, 1977(؛

علم و فناوري

-

حوزه هاي دانش – اكتساب، بهره برداري و ارتباطات- )دیویس و پتمن،1396(؛ علوم، تحصيالت، نوآوري و 
فناوري )Berg & Lutz-Peter, 2010(؛ منافع اقتصادي، سياسي و علمي/ سه بعد سياست، اقتصاد و علم )قدیمي و 

منوچهري قشقایي، 1392(؛ باعث گردهم آوردن دو مفهوم علم و دیپلماسي )Oshioluemoh, 2014(؛ اثر بر نقاط تالقي 
 Schlegel & Fetscherin,( ؛ روابط بين الملل و علم، نوآوري و آموزش)Ruffini, 2017( علم و سياست خارجي

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 -
.)Scientific Exchanges and Research Department – SERD, 2013( همکاري هاي علمي

ت
امني

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

ت نرم
قدر

-

EU Commission for Re-( ؛ دیپلماسي علم منبع مهمي براي قدرت نرم است)Copeland, 2011 )تأثيرگذاري در ملل 
search, Science & Innovation,2015(؛ دیپلماسي علم یك جهش از قدرت سخت- توانمندي فناورانه قدرت نظامي- 
به قدرت نرم است )Lijesevic, 2010(؛ دیپلماسي علم، بياني از قدرت نرم است )Copeland, 2011(؛ دیپلماسي علم 
زیرمجموعه اي از دیپلماسي عمومي بوده و نماینده ي منبع مهمي از قدرت نرم است )Copeland, 2011(؛ به عنوان 
راه و روشي براي برقراري ارتباط هاي جدید، تقویت روابط ميان دولت ها، به وجود آوردن قدرت نرم براي كشورها 
و تأمين منافع ملي آن هاست )هادیان، 1392(؛ برخي آن را مصداقي از قدرت نرم در نظر مي گيرند )استفاده از هویج 
به جاي چماق( )Carayanis, 2011(؛ دیپلماسي علم یك منبع مهم قدرت نرم  محسوب مي شود )Turekian, 2014(؛ 
دیپلماسي علم اغلب به عنوان بکارگيري قدرت نرم همکاري هاي علمي براي آسان كردن روابط سياسي بين دو یا چند 

ملت، شناخته مي شود )Leijten, 2017(؛ دیپلماسي علم، قدرت نرم خالصي است )Dogan, 2015(؛
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كه شورای علم، فناوری و نوآوری ژاپن تحت عنوان «پيش به سوی تقویت دیپلماسى علم و فناوری در 
ژاپن19» در سال 2008 منتشر كرده است، به وضوح قابل مشاهده است )CSTI, 2008(. در سطوح ميانى، 
دیپلماسى علم و فناوری فرایندی است كه دارای ورودی، خروجى و بازخورد مى باشد؛ ورودی ها مانند 
نيروی انسانى، قابليت های علمى و فناورانه، بستر نهادی و ...، خروجى ها مانند مشاركت در طرح های 
بزرگ بين المللى، دستيابى به منابع بين المللى، حل چالش هایى كه كشورها در آن درگيرند و ... و بازخور 
نيز اصالحات ساختاری و نهادی است كه پس از حصول به نتایج در عرصه ی ملى و بين المللى صورت 
مى پذیرد )Berkman et.al, 2015; UNCTAD, 2003; Ruffini, 2017(. فعاليت یا اقدام ناظر بر این دید 
است كه دیپلماسى علم و فناوری اقدامى است كه در مواجهه با یا قرارگيری در شرایطى خاص صورت 
مى پذیرد. به عنوان مثال وقتى متخصصان یك علم به صورت مقطعى در فعاليت های دیپلماتيك به تناسب 
موضوع به كار گرفته مى شوند )Schlegel & Fetscherin, 2011؛ صدوق، 1394(. در پایين ترین سطح 
نيز دیپلماسى علم و فناوری به عنوان ابزاری برای تعامل و سياست گذاری در سطح بين المللى نگریسته 
نيز مى توانند به عنوان یك  تبادالت   .)EU, 2015; Copeland, 2011; Schlegel et.al, 2011( مى شود
ماهيت برای دیپلماسى علم و فناوری تلقى شوند. مبادله ی هرگونه قابليت در بستر بين المللى كه هدفى 
را برای كشورهای درگير دنبال مى كند شامل نيروی انسانى، فناوری، منابع مالى و حتى منابع طبيعى نوعى 
دیپلماسى علم و فناوری است )دیویس و پتمن، 1396(. اهميت این بعد از چارچوب تحليلى از این 
باب است كه تشخيص ماهيت های 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.
بعددوم،چرایییاهدفدیپلماسیعلموفناوری: شماری از منابع موردبررسى رسيدگى به چالش های 
از توان یك كشور  به طوری كه حل آن ها  باشند،  تأثيرگذاری بزرگ  ازلحاظ مقياس و  بين المللى را كه 
 Davis & Pattman,( دانسته اند  فناوری  دیپلماسى علم و  فعاليت های  نقطه ی همگرایى  باشند،  خارج 
Fedoroff, 2009 ;2014(؛ اما در رویکردهای جدیدتر، گره خوردن منافع ملى به فعاليت ها و اقدامات 

دیپلماسى علم و فناوری- منافعى مانند دستيابى و توسعه ی علم و فناوری، توسعه روابط دیپلماتيك، 
این عرصه  در  و سياست گذاری  دولت ها  مداخله ی  برای  بهتری  توجيه  ثروت-  و خلق  ظرفيت سازی 
به وجود آورده است )Eu, 2015; Sunami et.al, 2013; Carayanis, 2011(. به طوری كه بسياری از 
كشورها اقدام به ایجاد برنامه ها و سياست های رسمى در این حوزه و پيوند این سياست ها باسياست های 
عمومى نموده اند20. نکته ی قابل توجهى كه در این بعد باید آن را مدنظر قرارداد این است كه حتى در 
صورت هدف قرار دادن حل چالش های جهانى و بين المللى توسط برخى از كشورها، رسيدن به اهداف 

و منافع ملى در تمامى این فعاليت ها مستتر است.
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بعدسوم،چگونگییامالحظاتپیادهسازیواجرا: تنوع فعاليت های حوزه ی دیپلماسى علم را ازلحاظ 
نوع اقدامات و تمركز اقدامات در تعاریف متفاوت مى توان مشاهده نمود. به لحاظ نوع اقدامات مى توان 
دسته بندی های متفاوتى كه پيش تر به آن ها اشاره شد در متون مشاهده كرد كه جنس آن ها تعامالت علمى 
 Colglazier, 2012;( تعامالت دیپلماتيك ،)Fedoroff, 2009; Lowenthal, 2011; Turekian 2,015(
 UNCTAD, 2003; Olugbemi; 2014;( و توصيه و مشاوره )Hollander, 2015; Van Langenhove, 2017

Uygun, 2015( است. درواقع دسته بندی معروف انجمن پيشبرد علوم آمریکایى و رویال سوسایتى از 

انواع دیپلماسى علم را در قسمتى از این بعد تحليلى مى توان مشاهده كرد21. مالحظه ی دیگر پياده سازی، 
انجام توأمان اقداماتى هم در داخل كشور- به منظور ظرفيت سازی یا ایجاد و اصالح بسترهای داخلى- 
و هم بين المللى است؛ به طوری كه اقداماتى كه مصداق دیپلماسى علم و فناوری تلقى مى گردند، لزومًا 
اقدامات بين المللي نبوده و اقدامات ملى برخاسته از گفتگوهای بين المللى یا زمينه سازی برای اقدامات 

.)Bandyopadhyay & Basu, 2014( بين المللى در داخل كشور را نيز شامل مى شوند
بعدچهارم،حوزههایتأثیریاپیامدها: همان طور كه تشریح شد، بهره گيری از دیپلماسى علم و فناوری 
به صراحت ذكر  منافع ملى  این  پيگيری  اگر  بود، حتى  منافع ملى خواهد  تأمين  برای دولت ها، متضمن 
 ،)Copeland, 2011( نشود. این منافع در سطوحى كالن چون سياست خارجى- پيشبرد دیپلماسى عمومى
پيوند  دیپلماسى های گوشه ای22 مانند دیپلماسى فرهنگى، كشاورزی، مهندسى )Newsome, 2010( و 
سياست خارجى با ابعاد دیگر مانند علم و اقتصاد )قدیمي و منوچهري قشقایي، 1392(- پيشبرد علم و 
فناوری )Oshioluemoh, 2014; Berg & Lutz, 2010(، بهبود وضعيت اقتصادی- كاربست اقتصادی 
همکاری ها )SERD, 2013(- مسائل امنيتى )ميرعمادی و همکاران، 1392( و به كارگيری قدرت نرم 
پس  مى شود.  پىگيری   )Lijesevic, 2010; Copeland, 2011; Turekian, 2014; Leijten, 2017(
ابعاد وسيع تری  به توسعه ی كشورهاست و در  ابزاری برای كمك  فناوری درنهایت  دیپلماسى علم و 

دارای تأثير است نه فقط در دو بعد دیپلماسى و علم و فناوری.
براساس یافته های این پژوهش پس از كدگذاری و اعتبار سنجى نتایج، یك چارچوب چهاربعدی برای 

تحليل مفهوم نوپدید دیپلماسى علم و فناوری مطابق شکل )3( استخراج و پيشنهاد گردید.

5-جمعبندی
على رغم ميزگردها و سمپوزیوم های متفاوت در خصوص دیپلماسى علم و انتشار مجله ی جدید علم و 
دیپلماسى، دیپلماسى علم و فناوری هنوز حوزه ی شناخته شده ای از مطالعات آكادميك نيست. بااین حال، 
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نوشته ها و مصاحبه هایى از افراد شاغل در این خصوص به چشم مى خورد )Ruffini, 2017(. به منظور 
تقریب ذهنى و عملى ميان افراد آكادميك و افراد فعال در حوزه ی عمل، در همين شروع كمتر از دو دهه ای 
برای توسعه ی مفهوم دیپلماسى علم و فناوری، دسته بندی های متفاوتى از این مفهوم ارائه گردیده كه پيش تر 
به این دسته بندی ها اشاره شد. شکاف اساسى در مطالعه ی تمامى این منابع، ابهامى است كه در یك گام 
قبل از چنين دسته بندی هایى وجود دارد و آن عدم تصویرسازی مناسب از ماهيت دیپلماسى علم و فناوری 
است؛ به گونه ای كه در عرصه ی عمل و حتى در متون آكادميك، همواره این مفهوم با مفاهيم دیگری ازجمله 
همکاری های علمى بين المللى و یا توافق های دو یا چندجانبه ی علم و فناوری اشتباه گرفته مى شود؛ بنابراین 
قبل از دسته بندی انواع دیپلماسى علم و فناوری، ارائه ی تبيينى از خود این مفهوم درحال توسعه، ضروری به 

نظر مى رسد كه هدف اصلى این مقاله بوده است.
و  چرایى، چگونگى  چيستى،  متفاوت  لنز  چهار  از  را  فناوری  و  علم  دیپلماسى  مفهوم  رویکرد،  این  با 
حوزه های تأثير مى توان نگریست. با این تصویر از مفهوم دیپلماسى علم و فناوری، هم مى توان در این چهار 
محور توسعه داده شده در این مقاله به توسعه ی ادبيات دانشگاهى پرداخت و هم در حوزه ی عمل و كاربرد 
به سطوح متفاوت مقوله های هر چهار محور توجه نمود. به این صورت كه مى توان به مباحثى ازاین دست 
پرداخت كه با نگاه به دیپلماسى علم و فناوری از لنز ابزار، تحليل عملکرد كشورها چگونه است؛ تفاوت این 
نگاه، با نگاه به دیپلماسى به مثابه برنامه یا سياست چيست؛ اهداف ملى و بين المللى دیپلماسى علم و فناوری 
چه هم پوشانى ها و تناقضاتى باهم دارند؛ بازیگران مختلف در سطوح دولتى و غيردولتى، ملى و منطقه ای و 

هایحوزه
تأثیر

چرایی

چگونگی

چیستی

ملیاهداف

المللیبینوایمنطقهاهداف

خارجیسیاست
فناوریوعلم

اقتصاد
امنیت

نرمقدرت

اقدام /فعالیت
ابزار

فرایند
برنامه /سیاست

تبادالت

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

سطح اقدامات شامل اقدامات ملی و 
اقدامات بین المللی 

شکل)3(:چارچوبمفهومیابعاددیپلماسیعلموفناوری
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بين المللى در این چهار بعد چگونه مى توانند عمل كنند؛ كشورها چگونه مى توانند دیپلماسى علم و فناوری 
را نه فقط در سطح اهداف كه در حوزه های تأثير امنيت، توسعه و قدرت نرم به كارگيرند؛ برنامه های موجود 
دیپلماسى علم در كشورهایى مانند ایاالت متحده، ژاپن، آلمان و سوئيس در این چهار بعد چه مقوله هایى را 

پوشش مى دهند و رویکرد غالب آن ها در هر بعد چيست.

برای پایه ریزی اقدامات یا سياست هایى درزمينه ی دیپلماسى علم و فناوری نيز چارچوب تصویر شده دارای 

منطقى كاربردی است. به این صورت كه با تعيين اینکه هر اقدام در نظر گرفته شده برای انجام را از چهار بعد 

متفاوت به صورت نظام مند مورد تحليل قرار داده و مى تواند در طراحى شاخص اندازه گيری موفقيت ابزاری 

مفيد باشد. اینکه اقدام موردنظر در حيطه ی چيستى، از چه ماهيتى برخوردار است، چه هدفى از انجام آن 

متصور است، چگونه به اجرا و پياده سازی ختم مى شود و چه بازخوردی برای اهداف كالن كشورها دارد، 

پایه ی تحليلى مفيدی برای طراحى برنامه های اقدام عملى است.

در ایران نيز با توجه به نوپدید بودن دیپلماسى علم و فناوری هم در سطح مفهومى، هم در سطح تقسيم كار 

و هم در سطح اسناد ملى و باالدستى، چارچوب فوق تصویر كالنى ارائه مى دهد كه به وسيله ی آن مى توان 

موارد توضيح داده شده در باال را برای كشور به  كار گرفت. به طور مثال برای تقسيم كار ميان نهادهای درگير، 

مى توان از الگوی فوق به  این صورت استفاده نمود كه یك دسته اقدامات خاص دیپلماسى علم كه دارای 

تركيبى از ویژگى های موجود در این چهار بعد باشد به یك نهاد سپرده شود. به طور مثال اقدامات دارای 

ماهيت ابزاری، با گرایش به منافع ملى، با تمركز بر تعامالت علمى بين المللى و باهدف تأثيرگذاری بر پيشبرد 

علم و فناوری، به نهادی خاص تفویض شود. با استفاده از این رویکرد، هم پوشانى وظایف به حداقل خواهد 

رسيد و حتى در حوزه های دارای هم پوشانى نيز شفاف سازی ميان بازیگران صورت مى گيرد.
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www.cgie.org.ir/fa/news :هادیان، ناصر.،1392. انتظار جامعه علمى از دستگاه دیپلماسى كشور.قابل دسترس در

1. Sensitive
2. Bilateral
3. Multilateral
4. Parliamentary

كه آن را رویکرد عقل گرایانه مى نامند.. 5
رویکرد جامعه شناختى به علم.. 6
برخي معتقدند به دليل ویژگي هایي كه فناوري را از علم متمایز مي نماید )دیویس و پتمن، 1396( ، واژه ي دیپلماسي علم و فناوري . 7

را نباید به صورت یکپارچه به كار گرفت. این دسته از محققان بيشتر به تحليل مفهوم دیپلماسي علم تمایل دارند. در این تحقيق 
باهدف پوشش جامع تر بر مطالعات انجام شده، چنين تفکيکي لحاظ نشده است.

8. Square Kilometer Array (SKA)
9. International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)
10. SESAME Synchrotron
11. Antarctic Research Program
12. Meta Study
13. Systematic Literature Review
14. Summers et.al.
15. Initial Coding
16. Axial Coding
17. Landis
18. Soft power
19. Toward the Reinforcement of Science Diplomacy in Japan

نمونه های بارزی از این سياست ها را در كشورهایى مانند آمریکا، ژاپن، فرانسه، سوئيس و نيوزیلند مى توان دید.. 20
درواقع دسته بندی های اشاره شده و معروف در ادبيات این حوزه در یك قسمت از بعد سوم چارچوب مفهومى این مقاله گنجانده . 21

مى شوند.
22. Niche
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ت نوآوری / سال هفتم، شماره دوم، تابستان 1397
فصلنامه علمی- پژوهشی مدیری


