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مدل توسعه دیپلماسی علم و فّناوری
از منظر کارگزاران کشور

برقراری ارتباط علمی در محیط بین المللی اگرچه امری الزم و باعث پیشــرفت 
ملت هاست، در عین حال حاوی پیامدها و اثرات تدریجی و گاه دفعی سیاسی است. 
جمهوری اسالمی ایران به واسطه مقاصد عالیه و تالش برای تأسیس یک نظام فکری 
جهانی همواره بیش از ســایر ملل در معرض چنین مخاطراتی است. بنابراین جهت 
توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری )دعف( مدلی برای بیشینه کردن منافع و کمینه کردن 
مضرات ضروری است. هدف این پژوهش ارائه مدل پارادایمی و نظام مند بدین منظور 
اســت. لذا بر مبنای استراتژی پژوهشــی داده بنیاد و به شیوه اشباع نظری با 21 نفر 
مصاحبه شــد و با فرآوری داده ها، مدل پارادایمی استخراج گردید. مشخص شد که 
»خدمات متقابل ســاحت علم و ساحت سیاست« مقوله محوری چارچوب توسعه 
دیپلماســی علم و فنّاوری بوده که با سیاســت گذاری و ترتیبات اجرایی مناسب و 
آگاهی نسبت به شروط و زمینه های  مقتضی توان کشور را برای حرکت در راستای 

صدور انقالب و دفع تهدید های  دشمنان افزون می سازد. 
 واژگان كلیدی:
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1. مقدمه و بیان مسئله
در دهه های  اخیر ســرعت تغییرات جوامع، رشد قابل توجهی داشته است. اکثر تغییرات 
رخ داده نیز وابســته به تحول علم و فّناوری بوده اند که از جمله اهم آنها می توان به این 
موارد اشــاره کرد: انقالب ارتباطات، علوم و فّناوری های  شــناختی، فّناوری های  زیستی، 
پیشــرفت های  فضایی و هســته ای و... . )ذوالفقارزاده و ثنایی، 1392( این میزان از رشد 
و توســعه علمی در حدی بوده که همه حوزه های  فرهنگی، اقتصادی، سیاســی کشورها 
را به شــدت تحت تأثیر خود قرار داده است. این تأثیرات خصوصاً در ابعاد سیاسی آن به 
اندازه ای بوده است که در جهان امروز »آموزش بعد چهارم سیاست خارجی است«. همکاری 
آموزشی به منزله نوعی سرمایه گذاری برای آینده روابط دیپلماتیک میان ملت ها محسوب 
می شــود. در این میان دانشگاه ها که معموالً به منظور حل مشکالت جوامع پدید آمده اند 
دســتخوش تغییر شده اند )نوروزی و دیگران، 1391( و از آنجا که اغلب نخبگان سیاسی 
از میان دانشــگاهیان برگزیده می شوند، گسترش اعطای بورس های  بین المللی و پذیرش 
دانشــجویان خارجی به منزله نوعی معرفی فرهنگ و جامعه خود به رهبران سیاســی و 
مدیران ارشد آینده کشــور های  جهان است. همچنین روابط دانشگاهی می تواند موجب 
استحکام روابط سیاسی و اقتصادی میان دولت ها شود )محسنی سهی و محسنی سهی، 
1394(، به عنوان مثال در چند دهه اخیر، »کمک های  آموزشی« همواره بخشی از کمک های  
بین المللی کشور های  صنعتی به آفریقا، آسیا و آمریکای التین بوده است. )کیم1، 2007(

با توجه به نوپا بودن مباحث مربوط به دعف در دنیا و متفق القول نبودن دانشمندان و 
پژوهشگران این حوزه نسبت به حدود و ثغور آن )میرعمادی، 1394( این حوزه نوپدید و 
گسترده پژوهشی در ایران نیز در ابتدای راه خود قرار دارد. اما از آنجا که توجه به مقوله 
دعف به دلیل اثر گذاری آن در توسعه علم و دیپلماسی ضرورتی انکارناپذیر می نمود، این 
نیاز احســاس شــد که ابعاد این بحث از منظر خبرگان و مسئولین دخیل در امر علم و 
فّناوری و دیپلماسی مورد واکاوی قرار گرفته و دانش ضمنی موجود در عرصه دعف کشور 

در یک الگوی نظام مند صراحت یابد. 
عالوه بر لزوم توجه به توسعه علمی دعف در درون کشور، توسعه کاربردی آن از اهمیت 
بیشتری برخوردار است. یافتن دانشمند بی غرض افسانه ای بیش نیست )انجمن پادشاهی2 

1. Kim
2. Royal Society
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انگلستان، 2012( به همین منوال یافتن گروه های  علمی که سمت و سوی سیاسی نداشته 
باشــند بسیار دشوارتر اســت. جوامع مختلف همواره از رهگذر تعامل با مردم سایر ملت ها 
و دولت های  مختلف در معرض تبادالت فکری و فرهنگی قرار دارند. شــدت تأثیر و تأثرها 
گاه منجر به تغییر کلی در نگرش ملل، گاه موجب انقالب و فروپاشــی دولت ها می گردد. 
جمهوری اسالمی ایران به موجب نگاه تمدنی برخاسته از آرمان های جامعه صالحان، همواره 
در معرض چنین مواردی است. وارد شدن ایران در پیچ تاریخی و تصمیمات دولتمردان در 
برقــراری ارتباطات جدید و ترمیم پاره ای از آن طی قرارداد های  بین المللی نظیر برجام به 
این مهم بیش از پیش دامن می زند. نبود ترتیبات و مدل مناسب برای تعامالت بین المللی 
ممکن است در میان مدت موجب دلسردی جامعه علمی، خروج نخبگان و در نتیجه ناکامی 
علمی دانشگاه های  کشور گردد. کاهش شتاب علمی کشور، نیز به نوبه خود بر میزان اعتماد 
کشور های  دوست اثر گذاشته و بستر های  صدور انقالب و مبارزه با استکبار جهانی، از بین 
خواهد رفت. پژوهش حاضر، در صدد ارائه مدلی هوشمندانه برای تعاملی اثرگذار و نافع در 
تعامالت علم و فّناوری است. به نحوی که توسعه علمی منجر به توسعه سیاسی و برعکس 

گردد. از این رو، سؤاالت اصلی پژوهش به صورت زیر است: 
مدل مناسب توسعه دعف کشور به چه صورت است؟ پاسخگویی به سؤال مذکور در 
گرو احصاء مناســب شرایط زمینه ای، شرایط علی، شرایط مداخله گر، راهبردها، پیامدها 

و پدیده محوری توسعه دعف خواهد بود. 
 

2. ادبیات پژوهش
2.1. مروری بر ادبیات دیپلماسی علم و فّناوری )دعف( 

2.1.1. چیستی دعف و مطالعات انجام شده

واژه دیپلماســی از نمونه واژه هایی اســت که در حوزه های  مختلف علوم سیاسی و روابط 
بین الملل از معانی مختلفی برخوردار اســت و از دیدگاه ها و ابعاد گوناگونی تعریف شده 
اســت. کتاب »دیپلمات و دیپلماسی« ضمن ارائه چهل و شش تعریف از واژه دیپلماسی، 
معتقد است هر یک از این تعاریف، بیانگر جنبه ای از دیپلماسی است. اما نهایتاً آالدپوش و 
توتونچیان در کتاب مذکور تعریف مقابل را از فرهنگ روابط بین الملل النگمن می پذیرند: 
»عمل هدایت روابط میان دولت ها از طریق نمایندگان رسمی«. )آشنا و جعفری هفتخوانی, 
1386( بنابراین دیپلماســی در معنای عام خود کلیه اقداماتی را که یک دولت در روابط 

مدل توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری
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خارجی خود در زمینه های  سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تجاری، مالی، تکنولوژیک، امنیتی 
و نظامی انجام می دهد، شــامل می شود. )قوام، 1384( در دیپلماسی ارتباطات معطوف 
به منافع ملی یک کشــور اســت که از طریق ارتباط با مردم خارج از مرزهای جغرافیایی 
رقم می خورد. )هادیان و احدی، 1388( این ارتباعات به منظور تأثیر گذاشـتن بـر افکار 
و سرانجام تـــأثیر گذاشـتن بـــر  دولـت هـاي آنها صورت می پذیرد )گیلبوآ، 1388( اما 
دعف گونه ای  از دیپلماســی مضاف اســت که نرم تر و منعطف تر اســت و نیاز چندانی به 
ورود مستقیم سیاســتمداران ندارد. بلکه این دانشمندان و دانشگران حوزه های  علمی و 
فّناورانه هستند که با اغراض و اهداف سیاسی دست به تعامالت علمی می زنند. آنچه در 
دعف مورد هدف قرار گرفته اســت، بهره گیری از همکاری های علمی برای دســتیابی به 
مشارکت های گســترده بین المللی و دیپلماتیک است. )ایتان، 1390( اساساً تفاوت بین 
روابط بین المللی دانشگاه ها با دعف نیز در غرض متفاوت آنها نهفته است. تعاریف از دعف 

در پژوهش های  چندی منعکس شده است که در جدول 1 بیان شده اند. 
جدول 1: بررسی پژوهش های  پیشین در حوزه دعف1

شگر
پژوه

علم یاری تعریف منتخب
نقد کلی پژوهشاختصاصی

ش
ش پژوه

رو

ش
استراتژی پژوه

ش جمع آوری 
رو

داده

فدورف1 )2009(

اســتفاده  علــم  دیپلماســی 
از همکاری هــای  علمــی میان 
کشورها برای مواجهه با مشکالت 
مشترکی است که بشریت در قرن 
21 بــا آن مواجه بــوده و ایجاد 
بین المللی  سازنده  همکاری های  

است. 

تطبیق نظرات 
اقتصادی فریدمن در 
رابطه با محدویت های  

تولیدکنندگان در 
یک کشور و در سطح 

جهان

غلبه نگاه اقتصادی و 
توجه اندک به نقش 
بازیگران عرصه مذکور

کیفی

مشاهده مشارکتی

مشاهده

ت علم و 
ش کمیته سیاس

گزار
فّناوری2 ژاپن )2008(

دعف هر قدمی اســت که برای 
وصل شــدن علــم و فّناوری به 
سیاست خارجی برای دست یابی 
به توســعه دوطرفه و استفاده از 
برای توسعه علم و  دیپلماســی 
فّناوری و تالش برای استفاده از 
علم و فّناوری در راستای اهداف 

دیپلماتیک برداشته می شود. 

بررسی فاکتور های  
کلیدی موفقیت ژاپن 
در توفیق دعف آن 
کشور در رویارویی 

دیپلماتیک با 
G8  کشور های

بررسی کّمی حوزه مورد 
بررسی و عدم پرداخت به 

توسعه مفهومی

آمیخته

ش و تجربی
پیمای

مصاحبه و پرسشنامه

1. Fedoroff
2. Council for Science and Technology Policy
3. Mphadzula
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شگر
پژوه

علم یاری تعریف منتخب
نقد کلی پژوهشاختصاصی

ش
ش پژوه

رو

ش
استراتژی پژوه

ش جمع آوری 
رو

داده

امفادزوال3 )2014(

مذاکرات  انجــام  می تواند  دعف 
بین نمایندگان گروه ها و ملت ها 
به منظــور کســب و اســتفاده 
کاربــردی از دانش و یا اطالعات 

تعریف شود. 

بررسی چالش ها و 
فرصت های  ناشی از 
حرکت در راستای 

دعف

بررسی چالش های  دولتی 
حوزه توسعه علمی 

و عدم توجه به نقش 
بنگاه ها، دانشگاه ها و سایر 

نقش آفرینان

کیفی

تاریخی

ک
اسناد و مدار

ادواردز1 )2010(

دعف یعنی استفاده از همکاری های  
علمی، تعامالت و ارتباطات به عنوان 
ابــزاری در جهت ایجــاد روابط 
بین المللی سازنده و شامل اقداماتی 
از قبیل تبادالت دانشگاهی میان 
تحقیقاتی  پروژه های   کشــورها، 

مشترک و... باشد. 

احصاء راهکار های  عملی 
توسعه دامنه نفوذ ایاالت 
متحده در کشور های  

آسیای میانه

تمرکز بر سیاست های  
خارجی ایاالت متحده و 
تالش برای ارتقای نفوذ 
سیاست های  آن کشور

کیفی

تاریخی

ک
اسناد و مدار

سازمان ملل2 
)2003(

ارائه مشاوره های   به معنای  دعف 
علمــی و فّناورانــه در مذاکرات 
چندجانبه و پیاده سازی نتایج این 
مذاکرات چندجانبه در ســطوح 

ملی و بین المللی می باشد. 

تبیین برخی از 
اولویت های  مطالعاتی 

در کارگاه های  
تخصصی با موضوع 

دعف

رویکرد برگزاری 
کارگاه های  تخصصی و 
عدم ورود در مرز های  
دانش حوزه مطالعاتی 

مذکور
کمی

میدانی

توزیع پرسشنامه

کوپلند3 )2010(

اســتفاده از همکاری های  علمی 
بین المللی برای پیشــبرد اهداف 
از  استفاده  و  سیاســت خارجی 
به  دست یابی  برای  دیپلماســی 

اهداف علمی

تبیین جایگاه و 
اهمیت همکاری های  

علمی در ارتقای 
میزان امنیت در 
کشور و منطقه

غلبه رویکرد سیاسی و 
توجه کمتر به خدمات 

متقابل دنیای سیاست و 
علم و فّناوری

کیفی

تاریخی

ک
اسناد و مدار

لشنر4 )2008(

اســتفاده از همکاری های  علمی 
گســترش  جهت  در  بین المللی 
ارتباطــات و همکاری های  میان 
مردم کشــور های  مختلف و ارتقا 

صلح جهانی، موفقیت و ثبات. 

ارائه ای  در رابطه 
 AAAS با نقش

در رابطه با توسعه 
دیپلماسی علم

عدم پرداخت به 
دیپلماسی فّناوری

کیفی

مطالعه موردی

مصاحبه

گ )2013(
وان

دیپلماســی علــم به معنای حل 
مشــکالت بین المللی بــه زبان 

علم است. 

گزارشی اجمالی از 
میزان کمک علم 
به دیپلماسی و 

دیپلماسی برای علم

بررسی بسیار اجمالی و 
عدم ارائه مستندات کافی 

برای آمار ارائه شده

کمی

تجربی

غیر شفاف )عدم 
ش(

س در پژوه
انعکا

مدل توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری

1. Edwards
2. United Nation Conference on Trade and Development
3. Copeland
4. Leshner
5. Wang
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شگر
پژوه

علم یاری تعریف منتخب
نقد کلی پژوهشاختصاصی

ش
ش پژوه

رو

ش
استراتژی پژوه

ش جمع آوری 
رو

داده

تانانباوم1 )2013(

کاربــرد همکاری هــای  علمــی 
بین المللی با هدف تقویت روابط 
بین المللی جامعه مدنی و رسمی 
پیشبرد  از طریق ظرفیت سازی، 
به چالش های   علوم و رســیدن 
مشترک جوامع از قبیل تغییرات 

آب و هوایی و بهداشت عمومی

پرداختن به اهمیت 
علم در توسعه روابط 

بین المللی

محدود بودن مطالعه به 
حوزه خاص

کیفی

میدانی

مصاحبه

باندی اوپادهیای2 
)2014(

گســترش همکاری های  علمی و 
فّناورانه میان کشور های  مختلف 
در جهت پاسخگویی به مشکالت 
جهانی و انجام پروژه های  همکاری 

مشترک. 

ارائه توضیحاتی در 
مورد نیازمندی های  
کشور هندوستان به 
برقراری ارتباطات 

بین المللی

عدم تمرکز جدی بر 
اهمیت علم و فّناوری در 

ارتباطات بین المللی

کیفی

مطالعه موردی

مصاحبه

گ3 )2010(
بر

ایجاد و مدیریت روابط بین الملل 
بــر پایه علم، تحصیــالت عالی، 

فّناوری و نوآوری

تبیین هم افزایی ناشی 
از همکاری های  علمی 
در فضای دیپلماتیک 
و برعکس با محوریت 
EU کشور های  عضو

تبیین موضوع از منظر 
دیپلماتیک و وزن دهی 
به نقش علم در پیشبرد 

دیپلماسی

آمیخته

میدانی

گروه کانونی و 
توزیع پرسشنامه

گروه پژوهشی دیپلماسی 
علم برای فرانسه4 )2013(

اســتفاده و کاربرد همکاری های  
علمی در راستای ایجاد روابط و 
پل هایی میان جوامع به خصوص 
در حوزه هایی که ممکن اســت 
مکانیــزم دیگری برای تعامل در 
سطح رسمی وجود نداشته باشد. 

تبیین موضوع و ارائه 
دالیلی برای متقاعد 
کردن دولتمردان 

فرانسه برای استفاده 
از علم و همکاری های  

بین المللی علمی 
برای تقویت جایگاه 

کشور در جهان

تمرکز بر جنبه توجیهی 
و غفلت از طرح مباحث 

عمیق علمی 

آمیخته

مطالعه موردی و داده بنیاد

مصاحبه

ت 
انجمن پیشرف

علوم آمریکا5

عدم ارائه تعریف
بررسی نظام مسائل 
پژوهشی حوزه مورد 

بررسی

عدم ارائه مستندات 
علمی پیشنهاد های  

پژوهشی

کیفی

طرح تجربی

مشاهده

گوپتا6 )2014(

از همکاری های  علمی  اســتفاده 
بین المللی در راستای پاسخگویی 
به مشکالت مشــترک جهانی و 
ارتباطی  پل های   ایجاد  همچنین 
میان کشــورها و کســب منافع 

مشترک. 

تشریح جایگاه 
همکاری های  علمی 

به عنوان یکی از 
راهکار های  توسعه 
پایدار کشور هند

عدم تمرکز جدی بر 
اهمیت علم و فّناوری در 

ارتباطات بین المللی

آمیخته

میدانی و کتابخانه ای

مصاحبه و رجوع به 
ک

اسناد و مدار

1. Tananbaum
2. Bandyopadhyay
3. Berg
4. Science Diplomacy Research Group For France 
5. AAAS: American Association for the Advancement of Science
6. Gupta
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2.2. رویکرد های  سه گانه به دعف
ریشــه  تاریخی تقسیم بندی دیپلماسی علم به ســه رویکرد اصلی مربوط به ژانویه سال 
2010 میالدی اســت. در این تاریخ انجمن آمریکایی پیشــرفت علوم با همکاری انجمن 
مشهور سلطنتی انگلیس نشستی علمی با عنوان پیشگامان نوین دیپلماسی علم در لندن 
برگزار کرد. در این نشست رویکرد های  متفاوت دیپلماسی علم و فّناوری ذیل سه رویکرد 
علم در دیپلماسی، دیپلماسی برای علم و علم برای دیپلماسی تعریف گردیدند. )انجمن 

پادشاهی انگلستان(
علم در دیپلماســی )S in d(1: بســیاری از چالش هایی که امروزه ملت های  مختلف در 

دنیا با آنها مواجه اند، در گســتره جهانی اند و ردپای علم و )یا( فّناوری را چه در علت و 
چه در راه حل های  آنها می توان مشــاهده کرد. در واقع علم در دیپلماسی به نقش علم و 
فّناوری در بیان مصالح برای آگاهی بخشــی و پشتیبانی از اهداف سیاست خارجی اشاره 
دارد. به عبارت بهتر علم در دیپلماســی به معنای مجهز کردن تصمیم گیران بین المللی به 
دانش علمی و ملزومات بر رقیب در روابط پیچیده علم و تکنولوژی است. دیپلماسی برای 
علم )D4S(2: این ســبک به تســهیل همکاری های  بین المللی، چه براساس اولویت های  

استراتژیک باال به پایین برای انجام تحقیقات و چه همکاری های  فردی میان دانشمندان 
و محققان مربوط می شود. علم برای دیپلماسی )S4D(3: یعنی استفاده از علم برای کمک 
به ساخت و ارتقای روابط بین المللی، خصوصاً جایی که این روابط دچار فشار و تنش شده 

باشد. )داویس و پتمن4، 2015(

2.3. تجارب داخلی و بین المللی از دعف 
البته شایان ذکر است تفکیک رویکرد های  دیپلماسی علم و فّناوری، در حوزه نظری است 
و به معنای تفکیک در واقعیت نیســت، به عبارتــی این امکان وجود دارد که اقدامی انجام 
شود و از نظر نتایج در چند دسته قرار گیرد. به عنوان نمونه در جدول 2 به معرفی موارد 
و تجارب مهم داخلی و بین المللی پرداخته می شود. همان گونه که در برخی از موارد اشاره 

شده، کشور مجری چند رویکرد مختلف را همزمان مدنظر قرار داده است: 

1. Science in Diplomat Learning 
2. Diplomacy For Science 
3. Science For Diplomacy
4. Davis & Patman

مدل توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری
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جدول 2: نمونه هایی از تجارب داخلی و بین المللی دیپلماسی علم )منبع: یافته های  پژوهش(1

نتیجهاقدامسالمجری

آکیدا  ژاپن،  نخســت وزیر 
وقــت  رئیس جمهــور  و 

ایاالت متحده، کندی1

اوایل دهه 
1960

تعهد به انجام همکاری های  علمی  
در اولیــن مالقــات نخســت وزیر 
ژاپن، آکیــدا و رئیس جمهور وقت 

ایاالت متحده، کندی

بهبــود ارتبــاط بین دو 
کشور

دولــت شــوروی و ایاالت 
1970متحده

درباره  جدیــدی  توافقات  امضای 
محیط زیســت،  فّنــاوری،  و  علم 
همکاری های  فضایی، علوم پزشکی 

و سالمت عمومی

شــروع فاز جدیــدی از 
ارتباطات بین دو کشــور 

شوروی و ایاالت متحده

1972نیکسون2

بازدیــد تاریخی از چیــن و ارائه 
به  پیشــنهاد همکاری های  علمی 
خصوصــی به این کشــور و امضا 
در  علمی  همکاری هــای   توافقات 

زمینه های  مختلف

آغــاز ارتباطــات بیــن 
ایاالت متحده و چین

علوم  پیشــرفت  انجمــن 
تأسیس مرکز دیپلماسی علم2008آمریکا

به منظور  علم  از  استفاده 
میان  پل هایــی  ایجــاد 
ء  تقــا ر ا و  ها  ر کشــو
علمــی  همکاری هــای  
به عنــوان عنصر ضروری 

سیاست خارجی

2009باراک اوباما

سخنرانی در دانشگاه االزهر قاهره 
تحت عنوان »یک شــروع مجدد« 
و تقاضــای همــکاری بیشــتر بر 
روی تعامــالت با جهان اســالم از 
طریــق علم، فّنــاوری و نوآوری و 
همچنین شــکل دهی به تعامالت 
با  ایاالت متحده  بین دانشــمندان 

دانشمندان جهان اسالم

رفع چالش های  دیپلماتیک 
بین کشور های  خاورمیانه 
با ایاالت متحده، اتحاد های  
اســتراتژیک بلندمدت و 
همکاری های  سودآور برای 

ایاالت متحده امریکا

علی اکبر صالحی و ارنست 
حضور در مذاکرات هسته ای  ایران 2015مونیز3

با گروه 5+1

مذاکــرات علمی این دو 
این  طول  در  دانشــمند 
مــدت )یاری رســاندن 
دانشمندان به دیپلمات ها 

در مذاکرات بین المللی(

1. Kennedy
2. Nixon
3. Ernest Moniz
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3. روش تحقیق
در این مقاله روش پژوهش کیفی که در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران 
قرار گرفته اســت، مورد بهره برداری قرار گرفته اســت. یکی از مهم ترین استراتژی های 
پژوهش کیفی، نظریه پردازی داده بنیاد است. )دانایی فرد و امامی، 1386( نظریه داده بنیاد 
ابتدا در ســال 1967 توسط گالسر و استراوس1 ابداع شده و در کتاب مشهور آنها تحت 
عنوان »کشف نظریه داده بنیاد«2 منتشــر گردید. استراتژی تئوری مفهوم سازی بنیادی، 
نوعی روش شناســی عمومی برای تدوین تئوری ها است. )نوروزی و همکاران، 1393( به 
عقیده چارمز3 )2000( نظریه داده بنیاد در مقابل مطالعات کّمی مطرح شد و با استفاده از 
قابلیت های این روش بود که امروزه شاهد بالندگی و شکوفایی پژوهش های کیفی هستیم. 
نظریه داده بنیاد وقتی مؤثر اســت که علی رغم وجود تجارب موفق و پیش رو بودن عالم 
تجربی و عملی در یک موضوع رشــد علمی اندک بوده و تئوری و مدل مشخصی موجود 
نباشد. همچنین کارایی این روش تحقیق در گرو استفاده از خبرگان عملیاتی و ناظر به 
اجراست. در این پژوهش به تناسب موضوع پژوهش کوشیده شد از نظرات نخبگان عرصه 

اجرایی کشور در عرصه سیاست گذاری اجرایی دعف استفاده گردد. 
کِرســِول4 )2015( ســه رهیافت متمایز5 در نظریه پردازی داده بنیاد را تحت عناوین 
نظام مند6، نوظهور7 و ســازه گرا8 مطرح کرده است. در این مقاله به تناسب هدف پژوهش 
از رویکرد نظام مند بهره گرفته ایم که به نســبت سایر رویکردها تجویزی تر است. )گالسر 
و اشــتراوس، 1967( این رویکرد، بر لزوم استفاده از چند گام مشخص به منظور تحلیل 
داده ها تأکید می کند: کدگذاری باز9، محوری10 و انتخابی11. )اشتراوس و کوربین12، 1990(

1. Glaser & Strauss
2. Grounding Grounded Theory 
3. Charmaz
4. Creswell
5. وی تعبیر Grounded Theory Designs را به کار برده است که ما ترجمه رهیافت های نظریه پردازی 
داده بنیاد را مناسب دانستیم. در حقیقت وی معتقد است که سه گونه طرح برای این روش به وجود 

آمده که ناشی از سه رهیافت نسبت به این روش است.
6. Systematic Procedure
7. Emerging Design
8. Constructivist Approach
9. Open Coding
10. Axial Coding
11. Selective Coding
12. Corbin 

مدل توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری
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4. گردآوری داده های  پژوهش
با توجه به اینکه هدف این مقاله در بررسی موردی خود ارائه چارچوب توسعه دعف کشور 
اســت، افراد مورد مصاحبه باید به گونه ای  انتخاب می شــدند تا از طرفی جنبه اطالعاتی و 
پشتیبانی نظری و ایده پردازی در زمینه دیپلماسی را تأمین کنند و از طرفی نسبت حوزه 
علمی و دیپلماسی کشور به شکل تجربی احاطه الزم را داشته باشند. لذا افراد مدنظر پژوهش 
جهت انجام مصاحبه از بین افراد متخصص علمی که عمدتاً دارای مسئولیت در بخش های  
اجرایی و ســتادی مرتبط با حوزه های  علم و فّناوری و دیپلماســی بوده اند، انتخاب شدند. 
مجموع افراد منتخب و مصاحبه شده در نهایت به 21 نفر رسید. در انتخاب افراد ابتدا یک 
گروه شش نفره از مصاحبه شوندگان انتخاب گردید، 4 نفر دارای سابقه وزارت در وزارتخانه های  
علوم، تحقیقات و فّناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند و 2 نفر بقیه به عنوان 
سابقه معاون علمی و فّناوری رئیس جمهور داشتند. به روش گلوله برفی نفرات دور دوم برای 
پاســخ به سؤاالت اجرایی تر به شرح زیر توسط گروه اول معرفی شدند: 4 نفر سابقه معاون 
وزیر، 4 نفر سابقه عضویت در شورای عالی انقالب فرهنگی و 2 نفر عضو کنونی شورای عالی 
عتف را داشتند. در دور سوم برای دریافت پاسخ به سؤاالت مربوط به حوزه دیپلماسی با 2 
نفر که سابقه معاونت وزارت امور خارجه داشتند، مصاحبه انجام گردید. مصاحبه های  نهایی 
برای فهم مسائل سیاســت گذاری با دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، دبیر ستاد راهبری 
اجرای نقشه جامع علمی کشور و معاون هماهنگی و اجرایی سازی ستاد مذکور انجام شد. 
با توجه به تعداد باالی مصاحبه ها و حجم بسیار زیاد اطالعات اولیه جمع آوری شده در 
مرحله بعد این حجم از اطالعات باید کدگذاری می شدند. کدگذاری نوعی تحلیل عمیق 
است که در آن داده ها، کلمه به کلمه بررسی شده و درنهایت، کدها از البه الی واژه ها یا 
عبارات اســتخراج می شوند. )نوروزی و دیگران، 1391( برای کدگذاری اولیه باید داده ها 
را کلمه به کلمه و خط به خط بازبینی کرد. نسخه اولیه هر مصاحبه، انبوهی از داده ها را 
به همراه دارد که باید مطالعه شوند تا از میان آنها مضامین پژوهش استخراج شوند. این 
عنوان ها را باید به صورت عبارات کوتاه درآورد. کلمات و عبارات مشــابه ممکن اســت در 
مصاحبه تکرار شوند. باید تمامی آنها را در نظر گرفته و عبارات مشترک در گروهی قرار 
گیرد. این عمل را کدگذاری و عبارات کوتاه را کد می گویند. )دانایی فرد و دیگران، 1389(

در جدول 3 تمامی مراحل طی شده برای اولین مصاحبه، مطابق با استراتژی های  نظریه 
داده بنیاد منعکس شــده اســت. با توجه کثرت مفاهیم مستخرج از مصاحبه1 و به منظور 

1. در اولین مصاحبه در مجموع، 87 مفهوم به دست آمد.
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جلوگیری از مطول شــدن بیش از اندازه مقاله تنها به بخشــی از مفاهیم مستخرج اشاره 
می شود: 

جدول 3: نمونه ای از فرایند کدگذاری اولیه و مقوله بندی مصاحبه شماره 1

مقوله های  مقوله سطح )1(مفهوم کد عبارات 
سطح )2( 

کشــور های   عالقه منــدی 
خارجی به تسری فعالیت های  
علمی به ســطوح پایین تر 
به دلیل  تحصیالت تکمیلی 
نیروی  از  برخورداری کشور 

انسانی نخبه

برنامه ریزی  به  توجه   .1
کشــور های  خارجی به 
جذب نیروی انسانی نخبه 

در سطوح کارشناسی 

1.خطر جذب نیروی 
انسانی نخبه توسط 
کشور های  خارجی 

1. شناســایی و جذب 
نخبگان توسط کشور های  
غربی و کشور های  منطقه

موانع بیرونی 

لــزوم فکــر و برنامه ریزی 
و  انسجام  مســئله  درباره 
تقسیم کار بین دانشگاه های  
ایجاد  داخلــی به منظــور 
تعامالت بین المللی هدفمند 

1. لزوم تعامل بین المللی 
هدفمند با اســتفاده از 

تقسیم کار داخلی 
2. انسجام بخشی تقسیم 
کار داخلی بین دانشگاه ها 

1. ایجــاد تعامــل 
هدفمند  بین المللی 
با استفاده از تقسیم 

کار داخلی 
2. تقسیم کار داخلی 

بین دانشگاه ها 

1. گســترش هدفمند 
با  علمی  همکاری های  
کار  تقسیم  از  استفاده 
داخلی به منظور اهداف 

علمی و اقتصادی
2. لزوم تقسیم کار داخلی

راهبردها 
شروط 
ساختاری

در جدول ذیل به طبقه بندی مقوالت سطح سوم، سطح دوم و مقوالت سطح اول که 
از مصاحبه با خبرگان به دست آمده، پرداخته شده است. گفتنی است که به دلیل تفاوت 
در سطوح مفهومِی مقوالت، بعضی از مفاهیم در سطح 2 دسته بندی شده اند. همچنین، 
مجموع مقوالت سطح 1 و 2 احصاءشده از مجموع مصاحبه ها در ذیل مقوله های  پارادایمی1 

مربوط در جدول 4 مندرج گردیده است. 

جدول 4: دسته بندی مقوله های  سطح 1 و سطح 2 ذیل مقوله های  پارادایمی و نمایش 
کدگذاری های  مرتبط

له 
قو

م
می

دای
ارا

پ

مقوالت 
مفاهیم مقوالت سطح 1سطح 2

ری
حو

ه م
قول

خدمات م
متقابل 

عرصه علم 
و عرصه 
سیاست 

طرفینی بودن نیاز علم و سیاســت؛ نیاز 
پیشرفت  پیشــرفت سیاســی؛  به  علم 

سیاسی مدیون پیشرفت علم 

نیاز روزافزون عرصه سیاســت به حضور دانشمندان؛ عرصه 
علمی زمینه ساز تعامالت بین المللی؛ تعامالت بهینه بین المللی 
از طریق توسعه علمی مشترک؛ جایگزینی نگاه علمی با نگاه 
ژنرالی به عالم؛ هژمونی علمی راهکار استیالی سیاسی؛ علم 

و سیاست در گرو هم افزایی طرفینی

1. منظور از مدل پارادایمی در رویکرد اشــتراوس و کوربین، شمولیت و جامعیت الگوی پیشنهادی 
توسط آنها است.

مدل توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری
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تثبیت مشــروعیت و کارآمــدی نظام 
جمهوری اسالمی به واسطه دعف؛ اقتدار 
ملی منتج از توسعه دعف؛ افزایش قدرت 
الهام بخشی با اتکا به برتری علمی )یک 
مفهوم در دو مقوله(؛ نقش آفرینی علمی 

ـ فّناوری در عرصه بین الملل

جایگاه ویژه تعامالت علمی در تحقق آرمان های انقالب؛ ارسال 
پیام مقاومت جمهوری اسالمی ایران به وسیله توانمندی های  
دیپلماتیک علمی؛ حفظ قدرت نرم؛ توسعه قدرت نرم از طریق 
دعف؛ تثبیت قدرت جمهوری اســالمی؛ حفظ منافع ملی و 
اقتدار کشــور در ســطح جهانی؛ معرفی چهره علمی ایران؛ 
معرفی ایران به عنوان یک کشور پیشرفت کننده و طالب علم؛ 
لزوم مخابره پیام علمی کشــور؛ افزایش قدرت الهام بخشی 
به واسطه دستاورد های  علمی؛ پیگیری الهام بخشی جمهوری 
اســالمی با دعف؛ نقش برتری علمی در قدرت الهام بخشی؛ 

حضور مفید و مؤثر علمی و فّناورانه در سطح جهانی

رهاورد

جذب، نگهداشت و بهره برداری از نیروی 
انسانی نخبه در سطح ملی و بین المللی؛ 
اثرگــذاری فرهنگی بر مخاطب عمومی 
جهانی مبتنی بر اشــاعه فرهنگ ملی؛ 
معرفی ایران به عنوان کشــور پیشرفته 
علمی؛ تنظیم روابط قدرت سیاســی در 
جهت ایجاد وابستگان استراتژیک مبتنی 
بر تعامالت فّناورانه؛ اثرگذاری سیاســی 
با تمرکز بر نیروی نخبه خارجی؛ ایجاد 
توانمندی در دفاع از منافع ملی در عرصه 
جهانی؛ ایجاد پذیرش جهانی نسبت به 
فّناوری و محصوالت کشور با استفاده از 
برندسازی علمی؛ توسعه فّناوری فرهنگی 

به واسطه پیشرفت در دعف

ممانعت از خروج دانشجو؛ ممانعت از خروج نخبگان؛ کنترل 
مهاجرت نخبه؛ فزونی یافتن صادرات نخبه به واردات نخبه؛ 
جذب اثرگذاری و خلق ثروت نخبگان؛ جلوگیری از مهاجرت 
نخبگان؛ گســترش نفوذ خارجی؛ ایجاد نفوذ در کشور های  
گیرنده تکنولو ژی؛ ایجاد اهرم فشار جهت مدیریت مخاطب 
بیرونی با ارتقا فّناوری و توسعه دعف؛ جذب مخاطب بیرونی؛ 
اثرگــذاری بر مخاطب عمومی جهانی؛ اثرگذاری فرهنگی بر 
دیگر کشــورها؛ اثرگذاری فرهنگی بر کشــور های  خارجی؛ 
اثر گذاری فرهنگی بر دانشجوی خارجی؛ اثرگذاری فرهنگی 
بر دیگر کشــورها؛ اثرگذاری فرهنگی بر کشور های  خارجی؛ 
مبدل ســاختن دانشجوی خارجی به سفیر فرهنگی؛ توسعه 
دیپلماســی عمومی؛ توسعه و ترویج زبان کشور؛ معرفی بنیه 
علمی قوی کشــور؛ معرفی ایران به عنوان یک کشور در حال 
پیشرفت علمی؛ معرفی ایران به عنوان یک کشور دارای علم؛ 
ترمیم روابط سیاســی؛ توسعه علم و فّناوری به منظور تنظیم 
روابط قدرت سیاسی؛ توسعه دیپلماسی و ارتباطات سیاسی؛ 
ایجاد وابستگان استراتژیک بین المللی ناشی از تعامل براساس 
نیاز های  تکنولوژیک؛ اثرگذاری بر دانشجوی خارجی؛ اثرگذاری 
روی نخبه سیاســی خارجی؛ جذب نخبــه خارجی؛ تثبیت 
مشــروعیت و قدرت جمهوری اسالمی به واسطه موفقیت در 
دعــف؛ دفاع از منافع خــود در عرصه جهانی؛ ایجاد پذیرش 
جهانی بــرای فّناوری ایران؛ ارتقاء جایگاه کشــور در عرصه 
بین الملل؛ بهبود تصویر کیفیت سایر محصوالت به واسطه ارتقاء 
برند علمی؛ توسعه فّناوری فرهنگی به واسطه پیشرفت در دعف

خروجی

مقابله با تحریم فّناوری های  پیشــرفته؛ 
گسترش همکاری های  علمی بین المللی؛ 
ارتقاء ســطح دانشــی در پرتو تعامالت 
علمی بین المللی؛ انتقال تکنولوژی های  نو 
با استفاده از دعف؛ بهره برداری اقتصادی 
از همکاری هــای تحقیقاتی بین المللی، 
تجاری ســازی دانش به واسطه عرضه و 

صادرات دستاوردهای پیشرفته علمی

مقابله با تحریم فّناوری های  پیشرفته؛ افزایش همکاری های  
بین المللــی به منظور توســعه علمی؛ گســترش همکاری 
بین المللی؛ ارتقاء ســطح دانشی؛ ارتقا سطح دانشی دانشگاه 
در پرتو تعامالت علمی بین المللی؛ انتقال فّناوری؛ استفاده از 
روابط سیاسی جهت انتقال تکنولوژی های  نو برای شرکت های  
دانش بنیان؛ انتقال فّناوری های  پیشرفته؛ همکاری تحقیقاتی 
بین المللــی اقتصادی؛ برقراری همکاری های  صنعتی، علمی 
و فّناوری در چهارچوب دیپلماســی اقتصادی؛ بهره برداری 
اقتصادی از دانشگاه؛ جذب سرمایه از طریق جذب دانشجوی 
خارجــی؛ عرضــه دســتاوردها در عرصه جهانی؛ تســهیل 
در صــادرات محصوالت دانش بنیان؛ تجاری ســازی دانش؛ 
برخورداری از هوشمندی تکنولوژی به واسطه توسعه دعف 
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لزوم برخــورداری از قدرت انتخاب گری 
در تعامالت با افزایــش نقش فعال؛ در 
نظر گرفتن توأمان مسئله نفوذ و منافع 
تعامالت بین المللی در حوزه دعف؛ لزوم 
بومی بودن الگوی دعف در کشــور؛ لزوم 
توجه به اولویت های  کشور در شکل دهی 

به تعامالت علمی و برونداد های  آن

لــزوم برخورداری از قدرت انتخاب گــری در تعامالت؛ لزوم 
افزایش نقش فعال در تعامالت؛ لزوم توجه به مســئله نفوذ 
در حوزه علم و فّنــاوری؛ لزوم توجه توأمان به خطر نفوذ و 
منافــع تعامالت بین المللی؛ لزوم بومی بودن الگوی دعف در 
هر کشــور؛ لزوم ابتنای تعامالت بر اولویت های  کشور؛ لزوم 
برنامه ریزی برای برونداد های  تبادالت دانشگاهی؛ لزوم معرفی 
دســتاورد های  علمی از طریق دســتگاه دیپلماسی؛ لزوم در 
نظر گرفتن فّناوری های  تأثیرگذار بر روابط سیاسی به عنوان 
فعالیت دعف؛ محدود نساختن چرخه علم و فّناوری به داخل؛ 
لزوم حراست از منابع خود هنگام ارتباط با جهان؛ در جهت 

منافع ملی بودن تعامالت؛ پویایی داشتن در تعامالت

استراتژی ها 

گســترش تبادالت علمی دانشــگاهی 
بین المللی؛ تبادل دانشــجو؛ گســترش 
هدفمند همکاری های  علمی با استفاده 
از تقســیم کار داخلی به منظور اهداف 
علمی و اقتصادی؛ گســترش ارتباطات 
علمی دانشجویان؛ ایجاد شرایط حضور 
دانشــمندان خارجی در کشور؛ افزایش 
شفافیت در تعامالت؛ گسترش بستر های  
فّناوری رسانه و فضای مجازی؛ تمرکز بر 
تکنولوژیک  پیشرفته  محصوالت  عرضه 
به منظور برندســازی علمــی؛ تمرکز بر 
برندســازی علمی کشور؛ افزایش تبادل 
دانشــجو در رشــته های  علوم انسانی؛ 
جذب ســرمایه گذاران خارجی توســط 
وزارت خارجه؛ ممانعت از جذب فرهنگی 
دانشجویان به کشور های  خارجی و تالش 

برای مدیریت معکوس

ایجــاد تعامالت آکادمیک؛ گســترش تبــادالت علمی بین 
دانشــگاهی؛ تبادل دانشــجو؛ همکاری علمی در پروژه های  
علمی مشــترک؛ گسترش همکاری علمی بین المللی؛ ایجاد 
تعامل بین المللی هدفمند با اســتفاده از تقسیم کار داخلی؛ 
همکاری های  بین المللی؛ ایجاد پروژه های  مشــترک علمیـ  
اقتصادی؛ گسترش ارتباطات علمی دانشجویان؛ ایجاد شرایط 
حضور دانشــمندان در ایران؛ شناسایی و دعوت دانشمندان 
از طریق دیپلماســی؛ رفع موانع ورود دانشــمندان از طریق 
دیپلماسی؛ افزایش شفافیت در تعامالت؛ گسترش بستر های  
فّناوری رســانه؛ اســتفاده از ظرفیت فضای مجازی؛ نمایش 
تکنولوژی کشور به منظور معرفی بنیه علمی؛ عرضه محصول 
تکنولوژیک به منظور ایجاد اعتماد نســبت به جایگاه علمی؛ 
لزوم ارائه تصویر رشد همه جانبه؛ لزوم اعتمادسازی به جایگاه 
علمی؛ لزوم ایجاد تصویر اقتدار علمی؛ لزوم ارتقاء برند علمی؛ 
تصویرسازی نسبت به برند علمی ایران؛ تصویرسازی اقتدار 
علمی؛ برندسازی برای معرفی حرکت علمی؛ برندسازی برای 
معرفی حرکت علمی؛ افزایش تبادل دانشــجو در رشته های  
علوم انسانی؛ لزوم جذب سرمایه گذاران خارجی توسط وزارت 
خارجه؛ جلوگیری از تبدیل شــدن دانشــجویان به سمپات 
کشور های  رقیب؛ مبدل ساختن دانشجویان محصل خارجی به 
سمپات فرهنگی؛ استفاده از روابط دیپلماتیک برای توسعه و 
 پیشرفت علم و فّناوری؛ جذب هدفمند نخبه سیاسی خارجی؛ 
جذب دانشــجوی خارجی؛ استفاده از دانشجوی خارجی در 
بهبود روابط سیاسی؛ استفاده از دانشجوی خارجی در اعمال 
نفوذ سیاسی؛ استفاده از دانشجویان خارجی جهت اثرگذاری 
فرهنگی؛ برند ســازی دانشــگاه ها؛ بهره بــرداری از ظرفیت 
مرجعیت دانشــگاه ها؛ مبدل ســاختن هر دانشگاه به مرجع 
یک رشته؛ برندسازی دانشگاه ها؛ برندینگ توسط حضور در 
مجامع علمی؛ برندینگ با اســتفاده از نمایش دستاورد های  
علمی؛ برندینگ با استفاده از حضور دانشمندان بین المللی؛ 

برندینگ با استفاده از ایجاد همکاری های  بین المللی

مدل توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری
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استفاده از اساتید خارجی برای تدریس؛ 
ارائــه بورس های  تحقیقاتی؛ مشــارکت 
بین المللــی؛  پروژه هــای   در  اســاتید 
بین المللی توســط  عضویت در مجامع 
خارجی؛  پردیس  تأســیس  دانشگاه ها؛ 
توسعه پذیرش دانشجوی خارجی؛ ایجاد 
دوره های   برگــزاری  مطالعاتی؛  فرصت 
مشــترک با دانشــگاه های  خارجی در 
از فارغ التحصیالن در  داخل؛ اســتفاده 
همــکاری اقتصادی؛ انعقــاد تفاهم نامه 
دعف  شــورای عالی  تقویت  بین المللی؛ 
به عنــوان قــوه عاقله؛ مقاله مشــترک؛ 
برگــزاری نمایشــگاه و کنفرانفس های  
علمی بین المللی؛ برگــزاری پروژه های  
مشترک با دانشگاه های  خارجی؛ ارسال 
هدیه فّناورانه به دیگر کشورها؛ شرکت 
در نمایشــگاه مرتبط با حوزه های  غیر 
نظامی؛ شرکت در نمایشگاه های  هایتک

اســتفاده از اســاتید خارجی برای تدریس؛ ارائه بورس های  
تحقیقاتی؛ مشارکت اساتید در پروژه های  بین المللی؛ عضویت 
در مجامع بین المللی توســط دانشــگاه ها؛ تأسیس پردیس 
خارجی؛ پذیرش دانشجو خارجی؛ ایجاد فرصت مطالعاتی؛ ایجاد 
دوره آموزشی با کیفیت در داخل؛ تعریف دوره های  مشترک 
علمی در داخل؛ برگزاری دوره های  مشــترک با دانشگاه های  
خارجی؛ تعریف دوره های  مشــترک بــرای ممانعت از خروج 
از کشور؛ اســتفاده از فارغ التحصیالن در همکاری اقتصادی؛ 
تفاهم نامه بین المللی؛ تقویت شــورای عالی دعف به عنوان قوه 
عاقله؛ مقاله مشــترک؛ برگزاری نمایشــگاه های  بین المللی؛ 
برگزاری کنفرانس های  علمی بین المللی؛ برگزاری پروژه های  
مشترک با دانشگاه های  خارجی؛ ارسال هدیه فّناورانه به دیگر 
کشورها؛ هدیه فّناورانه بستر انتقال پیام مقاومت؛ شرکت در 
نمایشــگاه های مرتبط با حوزه های  غیر نظامی؛ شــرکت در 
نمایشــگاه های  هایتک؛ شرکت در نمایشگاه هایتک به منظور 
آشنایی با ادبیات بازاریابی؛ شناسایی رقبا با استفاده از شرکت 
در نمایشگاه های  هایتک؛ رفع موانع صدور ویزای دانشمندان 
از طریق دیپلماسی؛ اســتفاده از مفاهیم بازاریابی در معرفی 
برند علمی کشــور؛ راه اندازی موزه علم و فّناوری برای بازدید 
رؤسای جمهور؛ برنامه بازدید رؤسای جمهور از مراکز علمی و 
فّناوری کشور؛ ایجاد ارتباطات بین المللی بین اساتید؛ معرفی 
محصوالت و خدمات در کشورها؛ ارتقای سایت های  انگلیسی 
دانشگاه ها برای معرفی بهینه آن به بیرون؛ تبدیل ِسمت رایزن 

اقتصادی به رایزن اقتصادی ـ فّناوری در سفارتخانه

ّلی
ط ع

رای
ش

ظرفیت ها 

امــکان بهره گیــری بخــش دولتی از 
غیردولتــی در تعامــالت بین المللی با 
توجه به امکان فعالیت آزادانه نهاد های  
غیردولتــی؛ ظرفیــت ســرمایه گذاران 
خارجی؛ ظرفیت نقش آفرینی نهاد علم 
و فّناوری در توسعه دیپلماسی؛ ظرفیت 
دستگاه دیپلماســی در توسعه دعف با 
تمرکز بر حوزه علــم و فّناوری؛ نیروی 
انســانی نخبه؛ ایرانیــان مقیم خارج از 

کشور؛ فضای مجازی

امکان فعالیت آزادانه نهاد های  غیردولتی در فضای بین الملل 
نســبت به نهاد های  دولتی؛ امــکان بهره گیری بخش دولتی 
از غیردولتی جهت اعمال ســلطه فّناورانه؛ امکان بهره گیری 
بخش دولتی از غیردولتی برای انجام اعمال جاسوسی؛ امکان 
بهره گیری بخــش دولتی از غیردولتی برای وابسته ســازی 
کشــور مقابل؛ ظرفیت کانال های  غیررســمی در ارتباطات 
علمی؛ ظرفیت ســرمایه گذاران خارجی؛ امکان نقش آفرینی 
کارشناســان علمی در تعیین سیاست های  جهانی؛ ظرفیت 
نهاد علم و فّناوری برای توسعه دیپلماسی؛ استفاده از ظرفیت 
دیپلماســی جهت برندینگ؛ ظرفیت های  دستگاه دیپلماسی 
برای توســعه علم و فّناوری؛ ظرفیت نقش آفرینی ســفارت 
خانه ها در توســعه دعف؛ اســتفاده از قدرت دولت برای اخذ 

پروژه دانش بنیان توسط شرکت ها
؛ ظرفیت ســفر های  خارجی مقامات عالی رتبه برای توسعه 
بازار شرکت های  دانش بنیان؛ عالقه مندی کشورها به ارتباط 
به دلیل نیــروی نخبه؛ برخورداری از نیروی انســانی نخبه؛ 
ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور در توسعه دعف؛ ظرفیت 
فضای مجازی؛ صندلی های  خالی دانشگاه ها؛ ظرفیت آموزشی 
بالاســتفاده در مقاطع کارشناسی و ارشد؛ استفاده از رسانه 
بــرای معرفی حرکت علمی؛ ظرفیت نقش آفرینی دانشــگاه 

در حوزه دعف 
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ّلی
ط ع

رای
ش

ضرورت ها 

خطر نفوذ سیاســی و علمی به واســطه 
فّناورانه؛  و  بین المللی علمــی  تعامالت 
تعامــالت  در  ایــران  ورود  ضــرورت 
بین المللی علم و فّنــاوری به علت ذات 
هوشمندانه  بهره گیری  علم؛  بین المللی 
از صحنه علم جهانی برای حل هدفمند 
مسائل علمی کشور؛ خودآگاهی و مقابله 
با استعمار علمی کشور توسط کشور های  
پیشــرو در علم؛ لزوم گــذر از انحصار 
علمی کشور های  پیشرفته؛ جاری بودن 
روند خدمات متقابل دیپلماســی و علم 
و فّنــاوری در تجارب جهانی و تاریخی؛ 
اهمیــت فّناوری در تعامالت سیاســی 
به دلیل نقش آفرینی در پیشبرد اقتصاد

ضــرورت توجه به علم و فّناوری به عنوان حوزه تحت تهدید 
نفوذ؛ باال بودن ذاتــی ضریب نفوذپذیری در علم و فّناوری؛ 
لزوم مقابله با نفوذ به جای گریز از تعامل علمی با دنیا؛ خطر 
نفوذ مضاعــف به دلیل جایگاه ویژه ایران در جهان اســالم 
توســط مســتکبرین؛ حل دوگان برخورداری از تعامالت و 
مقابلــه با نفوذ در تعامالت علمــی بین المللی؛ نقش قدرت 
علــم و فّناوری به عنــوان پایه امنیت جامــع؛ مقابله برای 
آســیب پذیری علمی کشور؛ اجتناب ناپذیری تعامالت علمی 
بین المللــی؛ قابل صرف نظر نبودن مزایای ارتباطات علمی؛ 
ذات بین المللی علم و فّناوری؛ استثناپذیر بودن علم و فّناوری 
در قابلیت حفظ حقوق مالکیت؛ منحصر بودن امکان رشــد 
همه جانبه علمی در گرو تعامل ســازنده علمی با دنیا؛ لزوم 
بهره گیری از صحنه جهانی؛ هدفمند کردن تبادالت علمی؛ 
رایزنی برای توســعه همکاری به منظور حل مســائل علمی 
مشترک؛ اســتفاده هوشــمندانه از ظرفیت کشورها جهت 
اهداف ملی؛ مقاوم ساختن کشــور در برابر استعمار علمی؛ 
مقابله با حرکت اســتعماری علمی غرب؛ حفظ منافع ملی؛ 
انحصاری عمل کردن برخی کشــورها؛ ممانعت کشورها از 
گسترش دســتاورد های  علمی؛ استفاده از دیپلماسی جهت 
توســعه علم و فّناوری؛ ایجاد زمینه تبادالت علمی از طریق 
دیپلماســی؛ نیازمندی استفاده از روابط دیپلماتیک به رشد 
اســتاندارد در حوزه علمی؛ استفاده از رویکرد های  علمی در 
روابط دیپلماتیک؛ تعامل علمی به منظور پیشــبرد سیاست 
خارجی؛ روابط سیاســی زمینه ساز تعامالت علمی؛ استفاده 
از علم و فّناوری به عنوان ابزار دیپلماســی؛ استفاده از روابط 
دیپلماتیک برای توســعه و  پیشرفت علم و فّناوری؛ استفاده 
از ابزار های  علمی برای توســعه سیاسی؛ به کارگیری علم و 
فّناوری در جهت اجرای دیپلماســی؛ به کارگیری فّناوری در 
افزایش تأثیرگذاری افراد در دیپلماسی؛ برقراری پیوند اقتصاد 
و سیاســت و علم؛ حضور طیف گسترده فّناوری در پیشبرد 

سیاست خارجی به دلیل حیاتی شدن فّناوری در اقتصاد

ای
نه 

زمی
ط 

رای
ش

 شروط 
برنامه ای 

توجه به اسناد باالدستی به منظور تسری 
به اهداف )خرد( ســطح دانشگاه؛ لزوم 
ارزیابــی از فرصت ها و تهدید های  حوزه 
علم و فّناوری؛ لزوم تدوین اولویت های  
برنامه ای؛ لزوم شناســایی توانمندی ها 
و برنامه های  کشــورها در حوزه دعف و 

اولویت بندی در تعامالت

توجه به اســناد باالدستی؛ لزوم تسری دادن اهداف کالن به 
ســطح دانشگاه؛ توجه به نقشــه جامع علمی در بین المللی 
شــدن دانشــگاه؛ لزوم ارزیابی از فرصت و تهدید پسابرجام؛ 
لزوم شناســایی فرصت ها و تهدیدها در حوزه علم و فّناوری؛ 
لزوم تدوین اولویت های  برنامــه ای؛ ضرورت برنامه ریزی در 
دعف؛ لــزوم اولویت بندی ظرفیت کشــور های  هدف جهت 
اهدای هدایای فّناورانه؛ شناخت صحیح از بازیگران، انگیزه ها 
و توانمندی هــا و برنامه های  آنها در حــوزه دعف؛ ضرورت 
مخاطب شناسی در دعف؛ لزوم معطوف ساختن جهت توسعه 
علم و فّناوری به نیاز دیگر کشورها با نگاه اقتصادی؛ نیاز به 
ظرفیت ســنجی در دعف؛ لزوم خود شناسی در دعف؛ لزوم 

ارجحیت همکاری فّناورانه به جای خرید محصول فّناورانه

مدل توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری
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رای
ش

شروط 
ساختاری

لزوم تقسیم کار داخلی؛ لزوم ایفای نقش 
دستگاه دیپلماسی در زمینه بسترسازی 
و هدایت تعامالت علمی؛ لزوم عدم ورود 
دانشمندان به ساحت سیاسی دعف؛ لزوم 
ساختار ســازی در جهت نهادینه کردن 
حوزه دعف؛ اســتفاده از ساختار شبکه 
و اســتفاده از بخــش غیردولتی در این 
ساختار؛ لزوم نقش آفرینی دولت به عنوان 
حامی و سیاست گذار نهاد های  غیردولتی

لزوم تقســیم کار داخلی بین دانشــگاه ها؛ لزوم تقسیم کار 
داخلی در زمینه علمی؛ نقش بخش سیاسی در فراهم سازی 
زیرســاخت های  تعامالت؛ لزوم ایفای نقش جهت دهندگی 
وزارت علــوم در بین المللی کردن دانشــگاه؛ ضرورت عدم 
ورود بخش سیاســی به حوزه تعامالت علمی؛ نقش دستگاه 
دیپلماسی در بسترسازی؛ لزوم نقش آفرینی سفارت خانه ها؛ 
نقش دســتگاه دیپلماسی در بسترسازی؛ مسئولیت هدایت 
و نظارت وزارت خارجه؛ عدم ورود دانشــمندان به ســاحت 
سیاسی دعف؛ ضرورت نظام سازی و ساختارسازی در دعف؛ 
لزوم ساختارســازی جهت نهادینه کردن حوزه دعف؛ لزوم 
تعریف بازیگران دعف در قوانین، ســاختار، بودجه ها؛ لزوم 
شکل گیری ساختار مشــخص در دعف؛ استفاده از ساختار 
شبکه ای؛ استفاده از ظرفیت غیردودلتی در ساختار شبکه ای؛ 
بازتعریف نقش دولت و نهاد های  غیردولتی در دعف؛ اعمال 
حاکمیت صرفاً به منظور توانمندســازی نهاد های  غیردولتی؛ 
لزوم نقش آفرینی دولت به عنوان حامی و سیاست گذار؛ لزوم 
طراحی سازوکار برای اعمال حاکمیت دولت به شرکت های  
دانش بنیان؛ لزوم حفظ اســتقالل دانشگاه ها در عین پیروی 
از سیاســت های  کلی؛ لزوم یک صدایی دانشگاه ها در عرصه 
بین الملل؛ لزوم هماهنگی بین بازیگران درگیر در حوزه دعف

شروط 
اجرایی

هدف  کشــور های   اولویت بندی  لــزوم 
تعامل؛ لزوم بسترســازی بــرای ظهور 
بین المللــی نهاد هــای  غیردولتی؛ لزوم 
هدفمندســازی مصرف فّناوری های  نو؛ 
عدم جایگزین ســاختن فضای مجازی 
به جای ارتباطــات فیزیکی علمی؛ لزوم 

رصد فّناوری های  کشور های  رقیب

اولویت بندی کشــور های  هدف؛ تقســیم بندی کشــورها به 
نفوذکننده و نفوذپذیر؛ بسترســازی برای ظهور بین المللی 
نهاد های  غیردولتی؛ لزوم هدفمند سازی مصرف فّناوری های  
نو؛ لزوم بومی سازی استفاده از فّناوری های  نو؛ عدم جایگزین 
ساختن فضای مجازی به جای ارتباطات فیزیکی علمی؛ رصد 
فّناوری های  کشــور های  رقیب؛ لزوم در نظرگرفتن ســطح 
علمی جهت ارســال هدایای فّناورانه؛ درنظرگرفتن مقاصد 
اقتصادی جهت ارســال هدیه فّناورانه؛ لزوم مبدل ساختن 
هدایــای فّناورانه به عــرف دیپلماتیک؛ احتــرام به مفاخر 
جهان علمی بسترساز حضور نخبگان خارجی؛ لزوم تدریس 
به زبان انگلیســی در بعضی رشــته ها؛ لزوم جذب هدفمند 

دانشجوی خارجی

شروط علمی 
ـ فّناوری

لزوم پیشرفت در حوزه علم و فّناوری و 
تعامل آن با دیپلماسی به منظور توسعه 
دعف؛ لزوم توسعه فّناوری نرم به منظور 
توسعه علم و فّناوری؛ لزوم سرمایه گذاری 
اقتصادی در بخش علم و فّناوری؛ لزوم 
فراهم ســاختن تکنولوژی مــورد نیاز 
در دعــف؛ توجه به نقش شــرکت های 
انســانی  نیروی  آموزش  دانش بنیــان؛ 

متخصص

تقدم حوزه علم و فّناوری بر دیپلماسی در اجرا؛ لزوم تعامل 
توآمان دیپلماسی و حوزه علم و فّناوری؛ لزوم توسعه فّناوری 
نــرم به منظور توســعه علم و فّناوری؛ لزوم ســرمایه گذاری 
اقتصــادی در بخش علــم و فّناوری؛ لزوم فراهم ســاختن 
تکنولوژی مورد نیاز در دعف؛ عمق بخشــی به دعف در بعد 
دانشــی؛ لزوم قرار گرفتن دعف در یکی از گرایش های  علوم 
سیاســی/ سیاســت گذاری علم و فّناوری؛ لزوم ایفای نقش 
متخصصان حوزه علم و فّناوری در دعف؛ لزوم آموزش نیروی 
انسانی؛ لزوم عاملیت شرکت های  دانش بنیان؛ لزوم بحث در 
مورد نسبت دیپلماسی با اقتصاد جهت مشخص کردن نقش 

شرکت های  دانش بنیان
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سیاسی

اصالح نگرش نهاد هــای  مرتبط، جهت 
حمایــت؛ فهم علم و فّنــاوری به عنوان 
مؤلفه قدرت سیاســی؛ تعریف مســئله 
نفوذ محصــوالت ایرانــی در مأموریت 

سفارت خانه ها

آغازگری تحوالت از دستگاه دیپلماسی به دلیل احاطه به روابط 
بین الملــل؛ اتکا به اهرم های  قدرت در دعف؛ تعیین کنندگی 
نیاز های  فّناوری کشور مقابل در نوع پیشبرد سیاست خارجی؛ 
اصــالح نگرش نهاد های  مرتبط جهــت حمایت؛ فهم علم و 
فّناوری به عنوان مؤلفه قدرت سیاســی؛ تعریف مسئله نفوذ 

محصوالت ایرانی در مأموریت سفارت خانه ها

شروط 
اجرایی

دخیل بودن عموم جامعه در دعف؛ عدم 
هویت یابی سیاسی دانشمندان

دخیل بودن عموم جامعه در دعف؛ عدم هویت یابی سیاسی 
دانشــمندان؛ سهیم دانستن خود در مسائل جهانی و تالش 
برای حل آن؛ التزام درونی دانشمند به عدم ورود به ساحت 

سیاسی؛ فرهنگ سازی

ای
طه 

اس
ط و

رای
ش

نگرشی

تصویــر غلــط از بین المللی شــدن در 
دانشــگاه ها؛ معضل نگاه رقابتی داشتن 
به جای همکاری در دانشگاه؛ نفوذپذیری 
به دلیل عدم وجود نگاه کالن سیاسی در 
نخبگان و دانشمندان؛ نفوذ به دلیل توجه 

صرف دانشمند به ارتباط علم و بازار

تصویر غلط از بین المللی شــدن در دانشگاه ها؛ معضل نگاه 
رقابتی داشــتن به جای همکاری در دانشــگاه؛ نفوذپذیری 
به دلیــل عدم وجــود نــگاه کالن سیاســی در نخبگان و 
دانشــمندان؛ نفوذ به دلیل توجه صرف دانشــمند به ارتباط 
علم و بازار؛ عدم اهتمام به مسئله نهادسازی در عرصه دعف؛ 
تمایل نیروی متخصص داخلی به مهاجرت؛ معضل نبود نگاه 
جهانی مدیران؛ اولویت دادن به متخصص خارجی در عوض 

متخصص داخلی

نهادی

دشواری نظارت و برنامه ریزی بر تعامالت 
بین المللی دانشــگاه؛ ضعــف در تربیت 
نیروی متخصــص در حوزه دعف؛ خطر 
نفوذ به دلیل بومی نبودن رویداد های  علم 
و فّناوری در کشور؛ ضعف در نهادسازی 
و ایجــاد زیرســاخت های  نهادی جهت 
توســعه دعف؛ رویه غلط تأمین نیروی 
نخبه جهت تولید علم کشور های  توسعه 
یافته؛ معضل نبود زیرساخت های  علمی 

الزم جهت توسعه دعف 

دشــواری رصد تعامالت بین المللی دانشــگاه ها؛ دشــواری 
برنامه ریزی تعامــالت بین المللی دانشــگاه ها؛ نبود نیروی 
متخصص در حوزه دعف؛ معضل کمبود خبره در حوزه دعف؛ 
وجــود موانع جهت ورود افراد عالقه مند به حوزه دعف؛ عدم 
وجود ارتباط سازنده علمی بین دانشگاه ها؛ نفوذ به دلیل بومی 
نبودن رویداد های  علم و فّناوری؛ نفوذ به دلیل عدم همخوانی 
رویداد های  علمی با ارزش های  جامعه؛ ضعف در نهادســازی 
در حوزه علم و فّناوری در جهان ســوم؛ آسیب پذیری کشور 
به دلیل ضعف نهاد سازی؛ عدم قابلیت استفاده بهینه در سایه 
نبود نهادسازی؛ عدم وجود ساختار مشخص در مسئله دعف؛ 
ایفای نقش جهان ســوم در تأمین نیروی نخبه و تولید علم 
برای کشور های  توسعه یافته؛ معضل کمبود مقاالت علمی ـ 

پژوهشی؛ معضل کمبود مجالت علمی مرتبط داخلی

اجرایی

معضل تسری اولویت های  حاکمیتی به 
ســطوح پایینی؛ نبود رویه مناســب در 
ارزیابی، مستند ســازی و اجرایی سازی 
همکاری های  بین المللــی؛ معضل نبود 
نهاد های  مدیریــت روابط بین الملل در 
بخش دعــف؛ معضل متولی نداشــتن 
حوزه دعف؛ عدم التزام قانونی دســتگاه 
دیپلماسی به ایفای نقش در دعف؛ عدم 
اســتفاده از ظرفیت شرکت های  دانش 

بنیان در زمینه تعامالت بین المللی

معضل تسری اولویت های  حاکمیتی به اولویت دانشگاه؛ عدم 
توجه به اهداف نقشه جامع علمی کشور؛ موانع اجرایی سازی 
تفاهم نامه ها؛ عــدم وجود ارزیابی از همــکاری بین المللی؛ 
عدم وجود مستندســازی همکاری های  بین المللی؛ رویکرد 
منفعالنه در فضای تعامالت؛ عدم توجه به مسئله برندسازی 
دانشگاه؛ ناظر به بیالن کاری بودن فعالیت نهاد های  دولتی؛ 
فراهم نکردن بازارکار برای متخصص داخلی؛ مشــقت تهیه 
ویزا و ســهولت جابجایی؛ عدم ارتباط مستمر مراکز علمی با 
جهان پیرامونی؛ نبود درگاه مجازی مناسب در مراکز علمی؛ 
نبود سرعت مناسب نت جهت دسترسی به اطالعات؛ معضل 
در مدیریــت روابــط بین الملل؛ ضعــف در بخش نهاد های  

بین الملل داخلی

مدل توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری
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له 
قو

م
می

دای
ارا

پ

مقوالت 
مفاهیم مقوالت سطح 1سطح 2

ای
طه 

اس
ط و

رای
ش

اجرایی

عدم بهره برداری از زمینه های  ایجاد شده در اثر اهدای هدیه 
فّناورانه؛ متولی نداشتن حوزه دعف؛ معضل پراکندگی ساختار 
در عرصه دعف؛ نبود سازمان هماهنگ کننده تعامالت علمی 
دانشــگاه؛ مشــخص نبودن روابط طولی و عرضی در حوزه 
دعف؛ معضل رویه صوری تبادل دانشــجو؛ شــفاف نبودن 
حدود مسائل حوزه دعف؛ عدم وجود اطالعات جامع در حوزه 
دعف؛ عدم توجه قانونی وزارت خارجه به دعف؛ قرار نگرفتن 
دعف به عنوان یک رشته تخصصی در دانشگاه؛ متولی نبودن 
وزارت خارجه در بحث دعف؛ عدم حضور بخش خصوصی در 
زمینه هــای دارای ظرفیت صادرات؛ عدم وجود نگاه واقع گرا 
به مسئله صادرات در شرکت های  دانش بنیان؛ معضل قانون 
ممنوعیت تدریس به زبان انگلیســی؛ دســت و پا گیر بودن 
اعزام استاد به خارج؛ ضعف در درگاه های  مجازی دانشگاه ها؛ 
عدم وضوح اهداف تعامالت بین المللی؛ ساختار غلط دانشگاه ها 
در اتکا به بودجه و تنبلی در تعامالت خارجی؛ بوروکراســی 

زیاد مانع تعامالت علمی بین المللی

بیرونی

خطر نفوذ علمی غــرب به منظور ایجاد 
سیطره سیاسی 

تقسیم کار جهانی به منظور وابسته سازی 
کشــورها به تکنولوژی غــرب؛ ممانعت 
غرب از نهادســازی برای تجازی سازی 
فّناوری؛ شناسایی و جذب نخبگان توسط 
کشور های  غربی و کشــور های  منطقه؛ 
بین المللی  قانونی  الزامــات  عدم وجود 
در پایبندسازی کشورها به تفاهم نامه ها

 خطر نفوذ مضاعــف به دلیل جایگاه ویژه ایران؛ پیش بردن 
دیپلماســی از طریق نفوذ علمی درکشور؛ تقسیم کار علمی 
جهانی در راســتای حفــظ محوریت غــرب؛ مصرف کننده 
نگه داشتن کشــورها به منظور ممانعت از نهادسازی؛ حضور 
ساختار های  بین المللی به نفع غرب؛ مقابله غرب با نهادسازی 
در کشــور؛ ممانعت غرب از نهادســازی برای تجاری سازی 
فّناوری؛ سیاســت های  تجاری ســازی غرب با هدف جذب 
نخبگان جهان؛ شناسایی مستعدین و خروج تدریجی از کشور؛ 
خطر جذب نیروی انســانی نخبه توسط کشور های  خارجی؛ 
جذب نخبگان توسط کشور های  همسایه؛ پیشنهاد علمی و 
تحصیلی به فرزندان مسئولین توسط شبکه های  جاسوسی؛ 
معضل نگاه جهانی نسبت به رشد علمی تک جانبه به کشور؛ 
معضل جاسوســی علم و فّنــاوری؛ تحریم های  فّناوری های  
پیشــرفته و اقدامــات تنبیهی؛ عدم وجــود الزامات قانونی 
بین الملل؛ عملیاتی نشــدن تفاهم نامه های  بین المللی؛ خطر 
از بین رفتن شرکت های  کوچک دانش بنیان به دلیل هجوم 

شرکت های  خارجی

در شکل 1 مدل نظام مند و پارادایمی توسعه دعف کشور از منظر خبرگان و مسئولین 
علمی و دیپلماســی کشــور به در یک تصویر بصری به نمایش در آمده است. در ذیل هر 
مقوله پارادایمی در شکل 2 به علت تعدد مقوله های  سطح 3 و سطح 2 تنها به بخشی از 

این مقوالت به صورت گزینش اختیاری اشاره شده است. 
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شرایط عّلی:
ظرفیت ها:

غیردولتی،  بخش  از  بهره گیری 
سرمایه گذاران خارجی، ظرفیت 
نیروی  دیپلماســی،  دســتگاه 
انســانی  نخبــه، ایرانیان مقیم 
خارج از کشور، فضای مجازی،...

ضرورت ها:
خطر نفــوذ سیاســی و علمی 
بین المللی  تعامالت  به واســطه 
علمی و فّناورانه،  ضرورت ورود 
ایران در تعامالت بین المللی علم 
و فّناوری به علت ذات بین المللی 
علم، بهره گیری هوشــمندانه از 
صحنه علم جهانــی برای حل 

هدفمند مسائل علمی کشور...

شرایط زمینه ای:
برنامه ای: توجه به اسناد باالدستی، تمرکز بر نیاز های 
فّناورانه کشــورها، لزوم ارجحیــت همکاری فّناورانه 

به جای خرید محصول فّناورانه ...
ساختاری: لزوم تقسیم کار داخلی،  استفاده از ساختار 
شبکه و استفاده از بخش غیردولتی در این ساختار ...
اجرایی: لزوم بسترسازی برای ظهور بین المللی نهادهای 
غیردولتی، لزوم هدفمندسازی مصرف فّناوری های نو، 

لزوم رصد فّناوری های کشورهای رقیب ...
علمیـ  فّناوری: لزوم سرمایه گذاری اقتصادی در بخش 
 ...  STD علم و فّناوری، لزوم عمق بخشی به بعد دانشی
سیاسی: فهم علم و فّناوری به عنوان قدرت سیاسی ...
اجتماعی: دخیل بــودن عموم جامعه در STD، لزوم 

فرهنگ سازی

شرایط واسطه ای:
نگرشی: تصویر غلط از بین المللی شدن در دانشگاه ها، 

نگاه رقابتی داشتن به جای همکاری در دانشگاه...
نهادی: دشــواری نظارت و برنامه ریــزی بر تعامالت 
بین المللی دانشگاه، ضعف در تربیت نیروی متخصص 
در حوزه STD، بومی نبودن رویدادهای علم و فّناوری 

در کشور...
اجرایی: معضل تسری اولویت های حاکمیتی به سطوح 
پایینی، معضل متولی نداشتن حوزه STD، عدم التزام 
... STD قانونی دستگاه دیپلماسی به ایفای نقش در

بیرونی: نفــوذ علمی غرب به منظور ایجاد ســیطره 
سیاسی، تقســیم کار جهانی به منظور وابسته سازی 
کشورها به تکنولوژی غرب، ممانعت غرب از نهادسازی 

برای تجاری سازی فّناوری ...

قدرت  افزایــش  اثــر: 
الهام بخشــی بــا اتکا به 
برتری علمی،  نقش آفرینی 
علمی ـ فّناوری در عرصه 

بین الملل...
اثرگــذاری  رهــاورد: 
مخاطب  بــر  فرهنگــی 
مبتنی  جهانــی  عمومی 
اشــاعه فرهنگ ملی،  بر 
معرفــی ایــران به عنوان 

کشور پیشرفته علمی...
خروجی: مقابله با تحریم 
پیشــرفته،  فّناوری های 
همکاری های  گســترش 
 ، لمللــی بین ا علمــی 
انتقــال تکنولوژی هــای 
  ،STD نــو با اســتفاده از
بهره بــرداری اقتصادی از 
تحقیقاتی  همکاری های 
تجاری سازی  بین المللی، 
عرضه  به واســطه  دانش 
دستاوردهای  صادرات  و 

پیشرفته علمی...

خدمات متقابل 
عرصه علم و 
عرصه سیاست

خط مشــی ها: لزوم برخورداری از 
توأمان  انتخاب گری، توجه  قدرت 
مســئله نفوذ و منافــع تعامالت 

بین المللی...
راهبردها: گسترش تبادالت علمی 
دانشــگاهی بین المللی، تمرکز بر 

برندسازی علمی کشور ...
راهکارها: استفاده از اساتید خارجی 
بــرای تدریس، ارائــه بورس های 

تحقیقاتی ...

شکل 1: مدل نظام مند و پاردایمی توسعه دعف  کشور از منظر خبرگان و مسئولین

بررسی روایی مدل
مدل نهایی در جلســه طوفان فکری در محل دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی و با 
حضور 55 نفر از کارشناســان مرتبط با موضــوع پژوهش ارائه گردید. از مجموع 55 نفر 

مدل توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری
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13 نفر دارای سابقه حضور در عرصه عملی دعف داشتند و مابقی تنها مطالعاتی در این 
زمینه انجام داده بودند. 10 نفر از اعضاء تحصیالت آکادمیک در رشته های  علوم سیاسی، 
13 نفر دانش آموخته رشته های  مربوطه به سیاست گذاری علم و فّناوری و آموزش عالی، 
5 نفر پژوهشگر حوزه دعف و بقیه کارشناسان بدنه دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی 
بودنــد. با ارائه مدل جرح و تعدیل هایی در نحوه نام گذاری مقوالت انجام شــد. برخی از 

مقوالت تعدیل یافت و نهایتاً مدل مورد تأیید نهایی ایشان قرار گرفت. 

جمع بندی و نتیجه گیری 
پژوهش حاضر با هدف استخراج یک مدل عملیاتی برای توسعه دعف در شرایط حساس 
کنونی کشــور انجام گرفت. به همین منظور با مراجعه گزینشــی به سه سطح خبرگان و 
مبتنــی بــر راهبرد گلوله برفی اقدام به احصاء اجزاء مدل گردید. نتایج حاکی از ضرورت 
تعامل عرصه علم و عرصه سیاســت با یکدیگر اســت و به طور مشخص هم عرصه علمی 
برای توســعه و اثرگذاری در گرو توســعه سیاسی است و هم عرصه سیاست برای توفیق 
نیازمند توســعه حد باالیی از علم اســت. برای تحقق، چنیــن رابطه ای مبتنی بر برخی 
شــروط زمینه ای و همچنین عوامل یاری رسان علّی در دو سطح آفندی و پدافندی است 
که در تعامل مناســب با چالش های  مداخله گر به ارائه برخی راهبرد های  کالن در عرصه 

سیاست گذاری، استراتژی های  عملیاتی و راهکار های  زودبازده می پردازد. 
رویکرد های  آفندی و پدافندی به ترتیب با حالتی پیشراننده و صیانت کننده راهنمای 
استفاده از ظرفیت های  ملی است. اما آنچه در این میانه و در فرایند پژوهش مورد تأکید 
قرار گرفته، لزوم پیوستگی رفتار های  سیاست گذاران و طرح های  عملیاتی و اقدامی عامالن 
اجرایی دعف است و بدون هماهنگی سطح سیاست گذاری و اجرایی، توسعه روابط متقابل 
دو عرصه علم و سیاست راه به جایی نخواهد برد. غایت رابطه روز افزون در عرصه مذکور 
تثبیت جایگاه بین المللی جمهوری اسالمی ایران به عنان پیشران جبهه انقالب اسالمی در 
منطقه و الهام بخش برای مظلومان عالم است که خود از رهگذر اقتدار علمی و جلوگیری 

از نفوذ بیگانگان و صیانت از سرمایه های  کشور اتفاق می افتد. 
پژوهشگران در فرایند پژوهش متوجه غلبه نگاهی »همسطح« در برخورد با طرف های  
جمهوری اســالمی ایران در بحث دعف شدند که به نظر محل تأمل جدی است. با توجه 
به این که کشورها در بازه »خودی تا ائمه کفر« قابل دسته بندی هستند و اغراض و نّیات 
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ایشــان در بازه ای از »رحمــاء بینهم تا تخریب و انهدام« قابل توصیف اســت، نباید نگاه 
یکسانی نیز به ایشان در تعامالت علمی بین المللی وجود داشته باشد. تاکنون وجه غالِب 
برنامه ها در کشــور بر توســعه روابط بین المللی دانشگاهی بوده است؛ حال آنکه با توجه 
به شرایط خاص سیاسی منطقه ای و بین المللی جمهوری اسالمی ایران و وجود متحدان 
و دشــمنان، اتخاذ راهبرد های  مختلف و مقتضی با هر کدام از کشــورها ضرورتی اســت 
گریز ناپذیر که می تواند به عنوان یکی از جذاب ترین و چالشی ترین موضوعات رساله های  
دوره های  دکتری و پایان نامه های  دوره کارشناسی ارشد رشته های  سیاست گذاری علم و 
فّناوری، علوم سیاسی و روابط بین الملل مورد مداقه قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می شود 
با نگاهی مبتنی بر قرآن و روایات ائمه معصومینعلیهم السالم نسبت به شناسایی و دسته بندی 

کشور های  مختلف در قبال اسالم و در توسعه دعف در پژوهشی جداگانه اقدام گردد. 

مدل توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری
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