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ش ایین پیژوه   .استن دخیل در حوزه للمی و فناوري و دیپلماسی خب گان و مسئوال هاي مصاحبه
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 ، خب گیان و متخصصیان حیوزه   تاداننف  از اس 17ابتدا  منظور بدیناست.  یتوسعه دیپلماسی للم
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بیا ییی م احیل    پارادایمی اسیتخ اج شید.    الگويو  3سطح  ،2 سطح ،1 سطحهاي  مفاهیم، مقوله
ذییل  بیه سینخیت موعیولی،     توجیه  بیا شیده   شناسیایی ي ها مقولهکدام از  ، ه بنیاد دادهپژوهشی 

 و عیداا  ، مهیا  للل غایی، للل ع وري، للل فیاللی، شی و ، موانیظ، ی فییت    هاي پارادایمیِ  مقوله
ار بیا توجیه بیه ما کیا  انگیداننیده ناشیی از للیل غیایی و اعیط           .شیدند  بنیدي  دستهب وندادها 

یک ام  مهم از منظ  خب گان  لنوان بهتوسعه دیپلماسی للمی کشور  ،ومده از للل ع وريوجود به
بیا در نظ گی فتن شی و ، موانیظ و      دو بایی  شیود  مین نظام جمهوري اسالمی ای ان تلقی و مسئوال
نتیای    لنیوان  بیه به ت سیم معداتی ب اي نیل به این مهم پ داخت. در پایان به ب وندادها  ها ی فیت

 لملی و لینی توسعه دیپلماسی للمی اشاره شده است.
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 جستارگشایی
داده  داشته است. اکثی  تغییی ا  ر    یتوجه قابلرشد  ،هاي اخی  س لت تغیی ا  جوامظ در دهه

، للوم انقالب ارتبایا توان به  اهم ونها می ازجملهاند که  فناوري بوده تاول للم ونید وابسته به 

 اشیاره کی د  اي  سیته هیاي فایایی و ه   هیاي زیسیتی، پیشی فت    هاي شناختی، فنیاوري  و فناوري

بوده است که  يا اندازه  بهدر ابعاد سیاسی ون  ویژه به ،ثی ا أاین ت .(1392 ،ثنایی و)ذوالفقارزاده 

نیولی   مندلیه   بههمکاري وموزشی «. بعد چهارم سیاست خارجی است ،وموزش»ن ام وز در جها

در ایین مییان    .شیود  یمی ماسیوب   هیا  ملیت ب اي وینده روابط دیپلماتیک مییان   گذاري س مایه

انید   دسیتخوش تغییی  شیده    ،انید  حل مشکال  جوامظ پدید ومده منظور به معموالًها که  دانشگاه

ب گدییده  از ونجا که اغلب نخبگیان سیاسیی از مییان دانشیگاهیان      و (1391، و دیگ ان )نوروزي

نیولی   مندلیه  بیه و پذی ش دانشجویان خیارجی   المللی بینهاي  شوند، گست ش الطاي بورس می

مع فی ف هنگ و جامعه خود به رهب ان سیاسی و مدی ان ارشد وینده کشیورهاي جهیان اسیت.    

هیا   استاکام روابط سیاسی و اقتصیادي مییان دولیت    تواند موجب همچنین روابط دانشگاهی می

ي هیا  کمیک »اخیی ،   در چنید دهیه   مثیال  لنوان به .(1394 ،سهی ماسنی وسهی  )ماسنیشود 

کشورهاي صنعتی به وف یقا، وسییا و وم یکیاي    المللی بیني ها همواره بخشی از کمک« وموزشی

 .(Jichul, 2007) التین بوده است

 نظی   لیدم اتفیاق  بودن مباحث م بو  به دیپلماسی للمی در دنییا و   از سویی با توجه به نوپا

و  روز  بیه  ایین حیوزه  (. 1394)می لمیادي،   ون ثغیور  و حیدود این حوزه نسبت به  صاحبنظ ان

توجیه بیه مقولیه     کیه  ییونجیا  ازاما تداي راه خود ق ار دارد. در اب ،پژوهشی در ای ان نید گست ده

 اسیت، ون در توسعه للم و دیپلماسیی عی ورتی انکارناپیذی      ياث گذاردیپلماسی للمی به دلیل 

دخیل در ام  للم و فناوري ن این نیاز احساس شد که ابعاد این باث از منظ  خب گان و مسئوال

و دانش عمنی موجود در ل صه دیپلماسیی للمیی کشیور    مورد واکاوي ق ار گ فته و دیپلماسی 

 تبیین شود.ند م در یک الگوي نظام

 دیپلماسی چیستی. 1
الملل از معانی مختلفی ب خوردار  هاي مختلف للوم سیاسی و روابط بین دیپلماسی در حوزه اژهو

عمن ارائیه   ،دیپلما  و دیپلماسیکتاب  .و ابعاد گوناگونی تع یف شده است ها است و از دیدگاه

از  يا جنبیه دیپلماسی، معتقد است هی  ییک از ایین تعیاریف، بییانگ        تع یف از واژه وشش چهل

لمیل هیدایت روابیط مییان     » دیپلماسیی را  النگمین الملیل   دیپلماسی است. ف هنگ روابط بین

. (1386 ،هفتخیوانی   جعفی ي  و)وشینا  کنید   تع ییف میی  « از ی یق نماینیدگان رسیمی   ها دولت

 در خیود  خارجی روابط در دولت یک که را اقداماتی بناب این دیپلماسی در معناي لام خود کلیه
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 دهید را  می انجام نظامی و امنیتی ،فناوري مالی، تجاري، ف هنگی، اقتصادي، سیاسی، يها زمینه

 .(1384)قوام،  شود می شامل

 مروری بر انواع دیپلماسی نوین. 2
 شیگ ف  پیشیی فت  از ناشییی  ارتباییا  بهبود ازجمله تاوال  ب خییی بیی وز و زمان گذشت با

 تاییول  و ارتقا بالث مشت ك، منافظ مفهوم و توسعه یلمومافکار  قیدر  بیه التقیاد ها، فناوري

 ورود بیه  منجی   تایوال   این مجموله که (Harold, 1960) است دهش سنتی دیپلماسی در ل صه

 جدیید  لصی   نیازهاي به با توجه دیپلماسی نوین شکل. شد ون نوین شکل به دیپلماسی مفهوم

 .است شده پ داخته کدام ه  به خالصه یور به زی  نگاره در که است متعددي يها شاخه داراي

 انواع دیپلماسی نوین -(1نگاره شماره )

 موارد کاربرد اهداف تعریف انواع

دیپلماسییی 
 لمومی

 منیافظ  بیه  معطیوف  ارتبایا 
 ارتبیا   راه از کشیور  یک ملی
 م زهییاي از خییارج میی دم بییا

)هادییان و احیدي،    جغ افیایی
1388). 

افکیار   ب  یرتأثرسانی با  ایالع
 لمومی در کشورهاي دیگی  

 .(1388، ویین یکن)

 تصیوی   ییک  تقویت یا ایجاد
 خیا   موجیودیتی  از مثبت

المللیییی  بیییین ل صیییه در
 .(1390)راینچسکا، 

 افیی اد بیا  شییده کنتی ل  ارتبییا  
 افکیار  بی   ی تأث منظور به خارجی

 بیی   گذاشییتن  تییأثی   س انجام و
)گیلبییوو، هییا ون هیییايدولیییت
1388). 

دیپلماسییی 
 شه ي

 از نیوینی  شکل ساختن نمایان
 از شییه ها توسییط دیپلماسییی
 جایگییییاه يارتقییییا ی یییییق
 وري،افنیی سیاسییی، اقتصییادي،

 زی سیییییاختی و ف هنگیییییی
(Charmaz, 2006) 

 میدی ان  شیه ي  میان تعامال 
 راسیییتاي در شیییه ها کیییالن

 میییان المللیی  بییی  مناسییبا 
 کشییورهاي  شییه هاي  کییالن 
و دیگی ان،  پور )احمديمختلف 
1391). 

 

 ها، دیدگاه تعامل و همفک ي
 میییان تجییارب و ایاللییا 
 هیییاي میییدی یت و شیییه ها
 ,Charmaz)جهییان  شییه ي

2006)  . 
 شییه ي منییافظ يجسییتجو
 و شیییه ها کیییالن در خیییود

دیگییی   شیییه هاي جهیییان
 و دیگییی ان پیییور )احمیییدي

1391). 

 جهییانی هییايهمکییاري تقویییت
 و منیافظ  به رسیدن و بیناشه ي
 شیییه وندي و شیییه ي لالییییق
 ییک  ب قی اري  هیدف  با مشت ك

 Van) پایدار شه ي يفاا یستز

der pluijm & Jan, 2007). 

دیپلماسییی 
 ف هنگی

 و هن  ایاللا ، ها،ایده تبادل
 در ف هنیگ  هیاي جنبیه  دیگ 
 بی اي  گوناگون هايملت میان

متقابیییل  درك بیییه رسییییدن
 (1388 ،)حقیقی

 لالقییییه و توجییییه جلییییب
دیگیی   کشییورهاي مخایبییان

)خیی ازي مامدونییدي وذر   
1388). 

 ادبیییا ، ورزش، هنیی ، ی یییق از
 پیذی د  صیور   غی ه و سیقیمو

 .(1388 ،)حقیقی

 سییای  و مطبولییا  از اسییتفاده
 یییوربییه یجمعیی ارتبییا  وسییایل
 (1388)خ ازي، مستقیم 

دیپلماسییی 
 اقتصادي

 سیاسیت  گیی فتن  خیدمت بیه
 اهیداف  بیه  نییل  ب اي خارجی
 ،راد )ف جیییداخلییی  اقتصییاد
1383). 

 خیارجی  گست ش از حمایت
 اقتصاد

 اقتصادي تاثی گذاري ب  تعامال 
 المللبین و تجیار 
 مییان  چندجانبیه  یا دو همکاري

 دیگیی  و هییاسییازمان کشییورها،
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 المللبین بازیگ ان
 تجیاري  هیاي ف صیت  جستجوي

 خییارجی، بازرگییانی منظییور بییه
 المللیییبیین  و گییذاري سیی مایه 
اقتصییادي  هییايبنگییاه کیی دن
 .(1393 و دیگ ان، )می زایی

دیپلماسییی 
 ان ژي

 و جییامظ راهبیی دي، ايب نامییه
 المللیی بین تعامال  که مداکار
 ییک  بی اي  را انی ژي  حوزه در

پور و  )کیکند  مدون می کشور
 .(1388ایددي، 

 روشیین سییاختن چییارچوب 
توافقا  میان کشیورها   کلی

پیور و   )کیی  در حوزه انی ژي 
 (1388ایددي، 

 از حماییییییییت و تشیییییییویق
 در چندجانبه هايگذاري س مایه
تجیار  در حیوزه    و تولید زمینه

)پوراحمییدي میبییدي و  انیی ژي 
 (1388ذوالفقاري، 

دیپلماسییی 
 اي رسانه

 بیی اي هییارسییانه کییارگی ي بییه
 سیاسییت ارتقییاي و تکمیییل
 ، کارب دیگ د لبار  به. خارجی
 ت قیی  در وییژه  یور به هارسانه

خیارجی   سیاست سازيروان و
(Gilboa, 2001) 

سییاختن الگوهییاي  دگ گییون
رفتیییاري و شییییوه تفکییی  و 

ي میدنظ  در  هی   زندگی ملت
مین منیییافظ و أجهیییت تییی 

، )دارابیی ي خیود  هی   خواست
 (تا بی
  

کشورها  خارجی سیاست ارتقاي
 (1387 پایید ،رعاییان)

 سیاسیییی، فشیییارهاي المیییال
 کشییورهاي نظییامی و ف هنگییی
هیییدف  کشیییور للییییه دیگییی 
 (1387 و دیگ ان،ف   )سلطانی

دیپلماسییی 
 للم

ي هیی  گییی ي از همکییاري بهیی ه
 يهیی  للمییی بیی اي مشییارکت 

و  المللییییی  بیییییی گسیییییت ده 
 (1390)ایتان، دیپلماتیک 

 بییه للمییی جوامییظ کمییک
 و خارجی سیاست موریتأم

 اهییداف بییه دولییت کمییک
 للمی جامعه

 می تبط  جهیانی  هاي چالش حل
 جمعییییییت، افیییییدایش بیییییا
 منیابظ  ان ژي، غذا، ،زیست یطما
ي هی   مند همکیاري فق  که نیاز و
 (Nye, 2004) هستند الملل  بی 

 گانه به دیپلماسی علم انواع رویکردهای سه. ۳
 2010دیپلماسی للم به سه رویک د اصیلی م بیو  بیه ژانوییه سیال       بندي یمتقستاریخی  ریشه

 انگلیس سلطنتی انجمن همکاري با للوم پیش فت وم یکایی میالدي است. در این تاریخ انجمن

 نشسیت  ایین  در. کی د  ب گیدار  لنیدن  در للم دیپلماسی نوین پیشگامان لنوان با للمی نشستی

 دیپلماسیی  دیپلماسیی،  در للیم  رویکی د  سه ذیل فناوري و للم دیپلماسی متفاو  رویک دهاي

 .دندش تع یف دیپلماسی ب اي للم و للم ب اي

ي مختلیف در دنییا بیا ونهیا     هیا  که ام وزه ملیت یی ها بسیاري از چالش .علم در دیپلماسی

یا( فنیاوري را چیه   )و ردپاي للم  ندهست  یجهانیور لمده در ماهیت و گست ه  همواجه هستند ب

اشاره به نقش  ،للم در دیپلماسی درواقظمشاهده ک د.  توان یمي ونها ها حل در للت و چه در راه

بیه  بخشی و پشتیبانی از اهداف سیاست خارجی است.  للم و فناوري در بیان مصالح ب اي وگاهی

بیه دانیش للمیی و     المللیی  بیین گی ان  ک دن تصمیم للم در دیپلماسی یعنی مجهد ،بهت  لبار 

 .(Patman & Davis, 2015) است فناوريومدن ب  رقیب در روابط پیچیده للم و  فائقملدوما  
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، چیه بی  اسیاس    المللی بیني ها ياین سبک اشاره به تسهیل همکار .دیپلماسی برای علم

ي فی دي مییان   هیا  ي است اتژیک باال به پایین بی اي انجیام تاقیقیا  و چیه همکیاري     ها اولویت

 .(Patman & Davis, 2015) دانشمندان و ماققان دارد

یعنیی اسیتفاده از للیم بی اي کمیک بیه سیاخت و ارتقیاي روابیط           .علم برای دیپلماسی

 Patman)جایی که این روابط دچار فشار و تنش در روابط رسمی شده باشیند  ویژه به، المللی بین

& Davis, 2015). 

 یدیپلماسی علم از المللی بینتجارب داخلی و . 4
 بیه  و اسیت  نظی ي  حوزه در فناوري، و للم دیپلماسی رویک دهاي است تفکیک ذک  یانشاالبته 

 از و شیود  انجیام  اقیدامی  کیه  دارد وجود امکان این لبارتی به ،یستن واقعیت در تفکیک معناي

لنوان نمونه در ادامیه بیه مع فیی میوارد و تجیارب مهیم        ه. بگی د ق ار دسته چند در نتای  نظ 

شود که بیانگ  اهتمام کشورهاي مختلف بیه توسیعه دیپلماسیی     پ داخته می المللی بینداخلی و 

مجی ي چنید رویکی د     کشور شده، ب خی از موارد اشاره شود که در و نید مشاهده می استللمی 

 .تمدنظ  ق ار داده اس زمان هممختلف را 

 دیپلماسی علم المللی بینیی از تجارب داخلی و ها نمونه -(2نگاره شماره )

 نتیجه اقدام سال مجری

 )پادشاه هند( 1پوروس
قبل از  326

 میالد

هدیییه نییولی فییوالد کییه 
ب اي ساخت شمشی هاي 

شد به  ماکم استفاده می
 اسکندر

جلییییوگی ي از حملییییه 
 اسکندر به هند

)معاون  2فیلیپ زولمن
خارجییییه انجمیییین  

 سلطنتی انگلستان(
1723 

 بیا  مسیتم   ارتبا  حفظ
 از خیییارج دانشیییمندان

 انگلستان م زهاي

کسب ایمینان از اییالع  
همکاران این انجمین بیا   
وخییی ین دسیییتاوردهاي 

 .روز هستند هللمی ب

 1953 3ویدنهاور

سخن انی، اتم ب اي صلح، 
در مجمییییظ لمییییومی  
سازمان ملل و اشیاره بیه   

 لنیوان  بهمبادال  للمی 
شییییکن روابییییط  یییییخ

 و چین متاده اال یا

شدن روابط بین دو  هموار
و  متاییده اال یییاکشییور 
 چین

                                                                                                                                                       
1. Porus 

2. Philip Zollman 

3. Dwight D Eisenhower 
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 1972 4نیکسونریچارد 

بازدید تاریخی از چین و 
ارائییییییه پیشیییییینهاد  

بیه  هاي للمیی   همکاري
 ی به این کشور وخصوص

اماییییییا توافقییییییا   
هیاي للمیی در    همکاري
 هاي مختلف زمینه

وغیییاز ارتباییییا  بیییین 
 و چین متاده اال یا

انجمن پیش فت للیوم  
 وم یکا

2008 
سیس م کد دیپلماسی أت

 للم

منظیور   استفاده از للم به
هییایی میییان  ایجییاد پییل

 يکشییییورها و ارتقییییا 
هییاي للمییی   همکییاري

 مؤلفییهلنییوان یییک   بییه
 ع وري سیاست خارجی

 2009 5باراك اوباما

سیییخن انی در دانشیییگاه 
االزه  قاه ه تات لنوان 

و  «دوبییارهیییک شیی وع »
تقاعاي همکاري بیشیت   
ب  روي تعامال  با جهان 
اسییالم از ی یییق للییم،   
فنیییاوري و نیییوووري و  

دهیی بیه    همچنین شکل
تعامال  بین دانشمندان 

بییییا  متاییییده اال یییییا
 دانشمندان جهان اسالم

هییییاي  رفییییظ چییییالش
دیپلماتییییییک بیییییین  
کشورهاي خاورمیانیه بیا   

، اتاادهیاي  متاده اال یا
و  بلندمییید  راهبییی دي
هییاي سییودوور  همکییاري

 ام یکا متاده اال یاب اي 

اکبیی  صییالای و  للییی
 6ارنست مونید

2015 
حاییییور در مییییذاک ا  

اي ای ان بیا گی وه    هسته
1+5 

مذاک ا  للمیی ایین دو   
دانشییمند در یییول اییین 

 رسییاندن ياریییمیید  )
ها  دانشمندان به دیپلما 

 المللی( در مذاک ا  بین

 ب تی ي  و تفیوق  جایگدین کیفی، یشناس روش ب  یدتأک گذشته، هاي دهه در. روش تحقیق

 پی دازي  ییه نظ  کیفیی،  پیژوهش  يهیا  است اتژي ت ین مهم از یکی .است شده کمای یشناس روش

                                                                                                                                                       
4. Richard Nixon 

5. Barack Obama 

6. Ernest Moniz 
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ي اخیی  گی ایش بیه انجیام     هیا  همچنیین در سیال   .(1386 ،امیامی  وف د  )داناییاست  بنیاد داده

بنیاد رو به فدونی است  داده نظ یهي منتش  شده مبتنی ب  ها پژوهش یژهو بهي کیفی، ها پژوهش

 کمایی  مطالعا  مقابل بنیاد در داده نظ یه که کند یم بیان چارمد .(1390 و دیگ ان، ف د )اسدي

 شیکوفایی  و بالنیدگی  شیاهد  امی وزه  کیه  بیود  روش ایین  يهیا  قابلیت از استفاده با و مط ح شد

بنییاد کیه    در ادامه توعیااتی در میورد روش داده . (charmaz, 2000) هستیم کیفی هاي پژوهش

 شود. می اده در این تاقیق بوده است، ارائهروش پژوهشی مورد استف

 بنیاد نظریه داده. 5
اسیت   هیا  نظ ییه لمیومی بی اي تیدوین     یشناسی  روشبنیادي، نولی  يساز مفهوم نظ یه راهب د

 8و اسیت اوس  7توسیط گالسی    1967بنیاد ابتدا در سال  نظ یه داده. (1393، و دیگ ان )نوروزي

د. ونها ایین روش  شمنتش   9«بنیاد کشف نظ یه داده»لنوان  باابداع شده و در کتاب مشهور ونها 

توانید   اند کیه میی   اجتمالی قلمداد ک دهشناختی در للوم  هاي روش ت ین کشف را یکی از بنیادي

تیوان   میی  یبیه لبیارت  . (Glaser & Strauss, 1967) به تولید مع فت متقن و باورپذی  منتهی شیود 

ي پیژوهش کیفیی اسیت کیه هیدف اصیلی ون بییان        ها یکی از انواع روش بنیاد هدنظ یه داگفت 

نظی  گالسیی  و  . (Streubert & carpenter, 2011) اسیت  نظ ییه ینیدهاي اجتمیالی و پیی ورش   اف 

یندي صیور  گیی د   ااز ی یق ف  ها سازي ب  اساس و با ارجاع به داده است اوس ون بود که نظ یه

اي  ینید بیه سیاخت نظ ییه    اانید. بیه نظی  ونیان، ایین ف       که ون را تالیل استق ایی توصیف ک ده

ن توعییح و تبییین پدییده    انجامد که مناسب و کارب دپذی  خواهد بود؛ به این معنا کیه عیم   می

 ییور کلیی   بیه  .(Glaser & Strauss, 1967) کنید  بینیی میی   مورد مطالعه، ون را در لمل نید پییش 

 ییور  بیه هیایی کیه    بنیاد لبار  است از کشف و استخ اج نظ یه از داده نظ یه داده گفتتوان   می

ي هیا  توجیه بیه کیارک د   بیا   .((Strauss, 1994اند  یند تاقیق اجتمالی به دست ومدهامنظم در ف 

ن انگارنیدگ رویک د مذکور با بازبینی اولییه توسیط    ،کوربینو  اشت اوسپارادایمی  الگويرویک د 

پیس از اصیالح    الگیو د. همچنیین  شوتغیی  داده شد تا متناسب با موعوع پژوهش  زی  صور  به

 یید خب گان روش تاقیق ق ار گ فت.أمورد ت
  

                                                                                                                                                       
7. Glaser 

8. Strauss 

9. Grounding Grounded Theory 
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 نمودار کدگذاری باز و الگوی کدگذاری محوری بر اساس رهیافت مختار -(1شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هاي زی  استفاده شده است از مقولهب اي ت سیم نهایی پارادایم  (1)مطابق با شکل شماره 

مجموله لوامل انگیداننده کیه فالیل را بی اي دست سیی بیه مطلیوب نهیایی         :للل غایی -1

 ؛سازند رهنمون میاقدام فعاالنه  يسو به

که با ایجاد شی ایط اعیط ار، فالیل را بیه اقیدام انفعیالی        مجموله لواملی :للل ع وري -2

للل ع وري شامل لواملی است که ب  اث  جبی  مایطیی فالیل را بیه اقیدام انفعیالی        .دارد وامی

 ؛دارد یوامهم اه با اختیار 

 ؛ وري هستندغایی و للل عمجموله لواملی که سبب کنش ناشی از للل  :للل فاللی -3

ایجییابی  ی تییأثدر تعیییین معییداو  کییه اي  زمینییه لوامییلو  مجمییوع مقتایییا  :شیی و  -4

 ؛گذارند می

 ؛گذارند ثی  سلبی میأمجموع موانظ درونی و بی ونی که ب  تعیین معداا  ت :موانظ -5

 ؛درونیي بالقوه و بالفعل ها ي بی ونی و ی فیتها اي از ف صت مجموله :ها ی فیت -6

مجموله تصمیما  و اقداما  خ د و کالن که فالل بی اي رسییدن بیه مطلیوب      :معداا  -7

 ؛اتخاذ کند دبای

 .معداا  هاي حاصل از استخدام خ وجیمجموع  :ب ونداد -8

 ،با توجه به اینکه هدف این مقالیه در ب رسیی میوردي خیود    . ی پژوهشها گردآوری داده

انتخیاب   يا گونیه  بیه  باید اد مورد مصاحبه ، افکشور است للمی دیپلماسی توسعه چارچوب ارائه

پی دازي در زمینیه دیپلماسیی را     ایاللاتی و پشتیبانی نظ ي و ایده از ی فی جنبه شدند که می

از ی فی نسبت حوزه للمی و دیپلماسی کشور بیه شیکل تج بیی احاییه الزم را     مین کنند و أت

کیه   افی اد متخصیع للمیی   بیین  از  انجام مصیاحبه  ايب  لذا اف اد مدنظ  پژوهشداشته باشند. 
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ي للیم و فنیاوري و   هیا  ي اج ایی و ستادي می تبط بیا حیوزه   ها در بخش مسئولیتداراي  لمدتاً

نفی    17بیه   ییت درنهاشیده   . مجموع اف اد منتخیب و مصیاحبه  دانتخاب شدن ،اند دیپلماسی بوده

 منعکس شده است. (3)شماره  نگارهدر  شونده مصاحبه اف ادفه ست . رسید

 افراد مصاحبه شده برای انجام فرایند رویش نظریه -(۳نگاره شماره )

تعداد  شونده مصاحبهسطح  سازمان
 نفرات

معاونییییییت للمییییییی و فنییییییاوري 
 جمهوري ریاست

معاون سابق للیم و فنیاوري )زن(، دبیی ان سیتادهاي     
 توسعه للم و فناوري

 نف  5

 وزار  للوم، تاقیقا  و فناوري
الملل، معاون پژوهشی وزیی    مقام وزی  در امور بین قائم

 للوم و مدی ان کل معاونت پژوهشی
 نف  4

وزار  بهداشیییت، درمیییان و ومیییوزش 
 پدشکی

هیاي للیوم   مقام وزی  بهداشت و معاونان دانشیگاه  قائم
 پدشکی

 نف  4

 شوراي لالی انقالب ف هنگی
سازي ستاد راهب ي اجی اي   معاون هماهنگی و اج ایی

 ستاد مقام قائمجامظ للمی و مشاور  نقشه
 نف  2

شوراي لالی للوم تاقیقا  و فنیاوري  
 )لتف(

 نف  1 لمللیا مسئول کارگ وه ارتبایا  بین

 نف  1 معاون وزی  امور خارجه وزار  امور خارجه
 نف  17مجموع نف ا  مصاحبه شده: 

در  بایید ووري شده  و حجم بسیار زیاد ایاللا  اولیه جمظ ها با توجه به تعداد باالي مصاحبه

. کدگذاري نولی تالیل لمیق است کیه در  شدند یمم حله بعد این حجم از ایاللا  کدگذاري 

ییا لبیارا  اسیتخ اج     هیا  الي واژه ب رسی شیده و درنهاییت، کیدها از البیه     واژه به واژه، ها ون داده

را به هم اه دارد  ها اولیه ه  مصاحبه، انبوهی از داده سخه. ن(1391 ،و دیگ ان )نوروزي شوند می

 درا بایی  هیا  که باید مطالعه شوند تا از میان ونها ماامین پیژوهش اسیتخ اج شیوند. ایین لنیوان     

و لبارا  مشابه ممکن است در مصاحبه تک ار شوند. باید  واژگانلبارا  کوتاه دروورد.  صور  به

قی ار گیی د. ایین لمیل را     مشیخع  لبارا  مشیت ك در گ وهیی   تمامی ونها را در نظ  گ فته و 

 .(1389 ،و دیگ ان ف د ییدانا)گویند  کدگذاري و لبارا  کوتاه را کد می

ي راهب دهیا ین مصاحبه، مطیابق بیا   نخستشده ب اي  تمامی م احل یی( 4)شماره  نگارهدر 

 ها يکدگذارتنها قسمتی از  ،که به للت رلایت اصل اختصار بنیاد منعکس شده است نظ یه داده

ین مصیاحبه  نخسیت در ) کث   مفاهیم مستخ ج از مصیاحبه به با توجه  نمایش داده شده است.

تنها به  ،بیش از اندازه مقاله شدن یوالنیو جلوگی ي از  (شد یافته دستمفهوم  87به  درمجموع

 .دنشو بخشی از مفاهیم مستخ ج اشاره می
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 نمونه( عنوان به) 1بندی مصاحبه شماره  کدگذاری اولیه و مقولهبخشی از  -(4نگاره شماره )

 مفهوم مستخرج نکات کلیدی مصاحبه
مقوله سطح 

(1) 
مقوله سطح 

(2) 
 سطح  مقوله
(۳) 

اسیییییتفاده از ی فییییییت 
التاصیییالن داخلییی  فییار 

ي هیا  ب اي ایجاد همکیاري 
هیدف   لنیوان  بیه  ياقتصاد

اقتصییییییادي توسییییییعه 
 دیپلماسی للم

اسییییییییییییتفاده از -1
التاصیالن داخلیی   فار 

ي هییییا  در همکییییاري 
 اقتصادي

اسیییتفاده از -1
التاصیالن  فار 

در همکییییاري 
 اقتصادي

اسییییتفاده از  -1
التاصیییالن  فییار 

در همکییییییاري 
 اقتصادي

 راهکارها

امکان استفاده از تعیامال   
للمی در توسیعه و تی وی    

هیدف   لنوان بهزبان کشور 
 ف هنگی دیپلماسی للم

  لدوم توسعه و ت وی -1
 زبان کشور

توسییییعه و  -1
تییی وی  زبیییان 

 کشور
  

 اث گیییییذاري -1
ف هنگییییی بیییی  
مخایب لمیومی  
جهانی مبتنی بی   
اشییاله ف هنییگ  

 ملی

 اث 

بنییدي کشییورهاي  تقسیییم
قابل تعامل به باالدستی و 

( در نفوذ قابل) دستی پایین
کیییالن  گیییذاري یاسیییتس

وزار  للییوم در وعییعیت  
 فعلی

بنییدي  لییدوم تقسیییم -1
تعامل بیه  کشورها قابل 

دستی  باالدستی و پایین
 مسئله نفوذ نظ  از

لییییییییدوم  -1
بنییدي  تقسیییم

کشیییورها بیییه  
نفوذکننییییده و 

 نفوذپذی 

لییییییییییدوم  -1
بنیییدي  اولوییییت

کشورهاي هیدف  
 تعامل

 ش و  اج ایی

ایجییاد ف صییت ی فیییت   
ي خیییالی هیییا صیییندلی
ي کشیور نظیی    ها دانشگاه

ي وزاد بیی اي هییا دانشییگاه
اسییییتفاده در تعییییامال  

 المللی بین

استفاده اقتصادي از  -1
ي هییا ی فیییت صییندلی

 ها خالی دانشگاه
 هاي ی فیت صندلی -2

 ها خالی دانشگاه
 

 يب دار به ه -1
اقتصیییییادي از 

 ها دانشگاه
هاي  صندلی -2

خیییییییییییالی 
 ها دانشگاه

بیی داري  بهیی ه -1
اقتصیییییییادي از 
ی ییییق جیییذب  
 دانشجو خارجی

ی فییییییییت  -2
امکانا  وموزشیی  
بالاسیییییتفاده در 

 وموزش لالی

 پیامد
 
 

که از مصاحبه  سطح دوم، مقوال  سطح اولسطح سوم،  بندي مقوال  به یبقه نگاره زی در 

به دلیل تفاو  در سطوح مفهومی مقوال  بعای ، پ داخته شده است. ومده به دستگان با خب 

 الزم به ذکی  اند.  باقی مانده 2در سطح  مقوال  بقیه و اند شده يبند دسته 3از مفاهیم در سطح 

 یمیپیارادا ي ها در ذیل مقوله ها شده از مجموع مصاحبه احصا 1،2،3است مجموع مقوال  سطح 

 مندرج گ دیده است.( 5شماره ) نگارهم بو  در 

های پارادایمی و  ذیل مقوله ۳و  2 سطح های بندی مقوله دسته -(5نگاره شماره )

 های مرتبط نمایش کدگذاری

مقوله 
 پارادایمی

مقوله 
 ۳سطح 

 2سطح  مقوله

اقتدار ملی  -STD واسطه بهمدي نظام جمهوري اسالمی اتثبیت مش ولیت و کار - علل غایی
افیدایش   -المللیی  بینارائه تصوی  للمی از ای ان در ل صه  -STDمنت  از توسعه 

فنیاوري در   -للمیی  ینیی وف  نقیش  - قدر  الهام بخشی با اتکا به ب تی ي للمیی  
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 الملل ینبل صه 
علللللللل 

 ضروری
 -للمیی و فناورانیه   المللیی  بیین تعیامال    واسیطه  بهخط  نفوذ سیاسی و للمی  -

 المللیی  بینللم و فناوري به للت ذا   المللی بینع ور  ورود ای ان در تعامال  
هوشمندانه از صانه للم جهیانی بی اي حیل هدفمنید مسیائل       ی يگ به ه -للم

وسیط کشیورهاي   خودوگاهی و مقابله با اسیتعمار للمیی کشیور ت    -للمی کشور
بودن رونید   جاري - لدوم گذر از اناصار للمی کشورهاي پیش فته -پیش و در للم

اهمییت   -خدما  متقابل دیپلماسی و للم و فناوري در تجارب جهانی و تاریخی
 در پیشب د اقتصاد ینیوف  نقشفناوري در تعامال  سیاسی به دلیل 

در سییطح ملییی و  از نییی وي انسییانی نخبییه يبیی دار بهیی هجییذب، نگهداشییت و  اث  بروندادها
تیوان   بی   ییه تکافدایش قدر  نفوذ و میدی یت مخاییب خیارجی بیا      -المللی بین

اث گذاري ف هنگی ب  مخایب لمومی جهانی مبتنی ب  اشیاله ف هنیگ    -فناوري
تنظیم روابط قدر  سیاسیی   -کشور پیش فته للمی لنوان بهمع فی ای ان  - ملی

اث گیذاري   - ن اسیت اتژیک مبتنیی بی  تعیامال  فناورانیه     در جهت ایجاد وابستگا
دفاع از منافظ ملی  ایجاد توانمندي در - سیاسی با تم کد ب  نی وي نخبه خارجی

ایجاد پذی ش جهانی نسبت به فناوري و ماصوال  کشیور بیا    - در ل صه جهانی
 STDپیش فت در  واسطه به توسعه فناوري ف هنگی - استفاده از ب ندسازي للمی

 - المللیی  بیني للمی ها گست ش همکاري -پیش فته هاي يفناورمقابله با تا یم  پیامد
ي نو بیا  ها فناوريانتقال  - المللی بینسطح دانشی در پ تو تعامال  للمی  يارتقا

 - المللیی  بیین ي تاقیقیاتی  ها اقتصادي از همکاري ب داري به ه -STDاستفاده از 
 واسیطه  بهدانش  سازي يتجار -جذب دانشجو خارجی راهاقتصادي از  يب دار به ه

ب خییورداري از هوشییمندي  - ل عییه و صییادرا  دسییتاوردهاي پیشیی فته للمییی
 STDتوسعه  واسطه بهي فناور

در نظی    - لدوم ب خورداري از قدر  انتخاب در تعامال  بیا افیدایش نقیش فعیال     ها یمش خط معدّات
 -STDدر حوزه  المللی بین  مسئله نفوذ و منافظ تعامال زمان گ فتن هم

ي کشیور در  هیا  لدوم توجیه بیه اولوییت    -در کشور STDبودن الگوي  لدوم بومی 
لدوم مع فی دستاوردهاي للمیی   -دهی به تعامال  للمی و ب وندادهاي ون شکل
 یی ي گ شیکل ث  در ؤمی  راهب ديي ها تم کد ب  فناوري -دستگاه دیپلماسی راهاز 

لدوم ح اسیت از   -نساختن چ خه للم و فناوري به داخل مادود - قدر  سیاسی
 لدوم حفظ پویایی در تعامال  - المللی بینمنافظ ملی در تعامال  

گسیت ش   - تبیادل دانشیجو   - المللیی  بیین گست ش تبیادال  للمیی دانشیگاهی     راهب دها
اهیداف   منظیور  بیه با استفاده از تقسیم کار داخلیی   ي للمیها هدفمند همکاري
ایجاد شی ایط حایور    -گست ش ارتبایا  للمی دانشجویان  - للمی و اقتصادي

گست ش بسیت هاي   -افدایش شفافیت در تعامال  - دانشمندان خارجی در کشور
 با فنیاوري پیشی فته  تم کد ب  ل عه ماصوال   - فناوري رسانه و فااي مجازي

افیدایش تبیادل    - شیور تم کد ب  ب ندسیازي للمیی ک   - ب ندسازي للمی منظور به
خیارجی توسیط وزار     گذاران یهس ماجذب  -ي للوم انسانیها دانشجو در رشته

ممانعت از جذب ف هنگی دانشجویان بیه کشیورهاي خیارجی و تیالش      -خارجه
اسیتفاده از   -جیذب هدفمنید نخبیه سیاسیی خیارجی      -ب اي مدی یت معکیوس 

اسیتفاده از   -یاسیی س نفیوذ  المیال دانشجوي خارجی در بهبود روابط سیاسیی و  
ب ندسییازي  -اث گییذاري ف هنگییی بیی  کشییورها منظییور بییهدانشییجویان خییارجی 

 واسیطه  بیه لمیی  ل سیازي ب ند -رشیته  ییک م جظ در  لنوان بهي کشور ها دانشگاه
 المللی بینایجاد تعامال  للمی 

 
مشیارکت   -تاقیقاتی يبهابازارهاارائه   -     تدریس      ب اي       خارجی       تادان  اس    از         استفاده راهکارها

توسییط  المللییی بییینلاییویت در مجییامظ  -المللییی بیییني هییا ییی حدر  تاداناسیی
ایجیاد   -توسعه پذی ش دانشجوي خارجی  -پ دیس خارجی یستأس -ها دانشگاه



 ن للمی و دیپلماسی کشوراز منظ  خب گان و مسئوال للمی ج.ا.ا دیپلماسی توسعه چارچوب ارائه 176

 - ي خارجی در داخیل ها ي مشت ك با دانشگاهها ب گداري دوره - ف صت مطالعاتی
 -المللیی  بیین  نامه تفاهمانعقاد  -در همکاري اقتصادي یالنالتاص فار استفاده از 

 -مقالیه مشیت ك  نگیارش و ارائیه    -قوه لاقلیه  لنوان به STDتقویت شوراي لالی 
ي هیا  یی ح ب گیداري   - المللیی  بیین للمیی   يهیا  کنفی انس ب گداري نمایشگاه و 
شی کت   -ارسال هدیه فناورانه به دیگ  کشورها -ي خارجیها مشت ك با دانشگاه

 -یتیک ها يهیا  ش کت در نمایشیگاه  -ی نظامیغي ها مایشگاه م تبط با حوزهدر ن
 image marketing ،eventاسییتفاده از  رفیظ موانییظ صییدور وییداي دانشییمندان  

marketing میوزه للیم و فنیاوري بی اي      يانیداز  راه - مع فی ب ند للمی کشور در
للمیی و فنیاوري   ساي جمهیور از م اکید   ؤب نامه بازدید ر - بازدید روساي جمهور

                          مع فی ماصوال  و خیدما  در   -تادانبین اس المللی بینایجاد ارتبایا   -کشور
 .                            ب اي مع فی بهینه ون به بی ون    ها                   ي انگلیسی دانشگاه  ها             ارتقاي سایت  -      کشورها

فنییاوري در  اسییتفاده از -تبییدیل ستییمت رایییدن اقتصییادي بییه رایییدن اقتصییادي
 سفارتخانه

بیا توجیه بیه     المللیی  بینبخش دولتی از غی دولتی در تعامال   ی يگ به هامکان  - ظرفیت
 گیذاران  یهسی ما  ی فییت  اسیتفاده از  - امکان فعالیت وزادانه نهادهاي غی دولتیی 

ی فییت   - نهاد للم و فناوري در توسعه دیپلماسی ینیوف  نقشی فیت  -خارجی
ی فییت   -با تم کد ب  حیوزه للیم و فنیاوري    STDدستگاه دیپلماسی در توسعه 

 -بخیش خصوصیی   المللیی  بیین ي فناورانیه  هیا  سیاسی دولت در توسعه همکاري
ی فییت ای انییان مقییم خیارج از کشیور در توسیعه        -مدیت نی وي انسانی نخبه

STD- ی فیت فااي مجازي- 
ی فیت رسانه در مع فیی   - ی فیت امکانا  وموزشی بالاستفاده در وموزش لالی

 -STDدانشگاه در حوزه  ینیوف  نقشی فیت  - ح کت للمی
لیدوم   -تس ي به اهداف )خ د( سطح دانشگاه  منظور بهتوجه به اسناد باالدستی  يا ب نامه شروط

ي هیا  لدوم تیدوین اولوییت   - ي حوزه للم و فناوريها و تهدید ها ارزیابی از ف صت
و  STDي کشیورها در حیوزه   هیا  و ب نامیه  هیا  لدوم شناسایی توانمندي - يا ب نامه
توسعه للیم و   ب ايکشورها  فناورانهي ها تم کد ب  نیاز - در تعامال  بندي یتاولو

لدوم ارجاییت همکیاري فناورانیه بیه جیاي       - ها لدوم شناسایی ی فیت - فناوري
 خ ید ماصول فناورانه

 ساختاري
 

لییدوم ایفییاي نقییش دسییتگاه دیپلماسییی در زمینییه  - لییدوم تقسیییم کییار داخلییی
لیدوم لیدم ورود دانشیمندان بیه سیاحت       - تعامال  للمیی بست سازي و هدایت 

اسیتفاده   -STDک دن حیوزه   سازي در جهت نهادینه لدوم ساختار -STDسیاسی 
 ینیوف  نقشلدوم  - از ساختار شبکه و استفاده از بخش غی دولتی در این ساختار

 نهادهاي غی دولتی گذار یاستسحامی و  لنوان بهدولت 
لییدوم بست سییازي بیی اي یهییور  - کشییورهاي هییدف تعامییل بنییدي یییتاولولییدوم  اج ایی

لیدم   - نو هاي يفناورلدوم هدفمندسازي مص ف  -نهادهاي غی دولتی المللی بین
لیدوم رصید    -ارتباییا  فیدیکیی للمیی    يجا بهجایگدین ساختن فااي مجازي 

هدفمندسازي ارسال هیدایاي فناورانیه در جهیت     - کشورهاي رقیب هاي يفناور
لیدوم احتی ام    -هدایاي فناورانه به ل ف دیپلماتیک تبدیللدوم  -اقتصادي منافظ

لیدوم جیذب    - لدوم توسیعه تیدریس بیه زبیان انگلیسیی      -به مفاخ  جهان للمی
 هدفمند دانشجوي خارجی

-للمیییییی
 فناوري

توسیعه   منظیور  بهلدوم پیش فت در حوزه للم و فناوري و تعامل ون با دیپلماسی 
STD -   لییدوم  -توسییعه للییم و فنییاوري منظییور بییهلییدوم توسییعه فنییاوري نیی م

میورد   فناوري ک دن لدوم ف اهم -اقتصادي در بخش للم و فناوري گذاري س مایه
لیدوم   - از ی ییق دانشیگاه   STDبه بعید دانشیی    یبخش لمقلدوم  - STD نیاز در

لیدوم   - STDایفیاي نقیش در    منظیور  بیه ت بیت متخصصان حوزه للم و فنیاوري  
 STDدر  یانبن دانشي ها ش کت ینیوف  نقش
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 -الملیل  ینبگ ي تاوال  از دستگاه دیپلماسی به دلیل احایه به روابط  لدوم وغاز سیاسی
 فنیاوري  نیازهیاي  کننیدگی  ییین تعلیدوم   -STDي قدر  در ها لدوم اتکا به اه م

 لیدوم اصیالح نگی ش نهادهیاي     -در نوع پیشب د سیاسیت خیارجی   مقابل کشور
قیدر    مؤلفیه  لنیوان  بیه لیدوم فهیم للیم و فنیاوري      -حماییت  منظور به م تبط
 ها سفارتخانه یتمأمورلدوم تع یف مسئله نفوذ ماصوال  ای انی در  -سیاسی

یییابی سیاسییی  لییدوم لییدم هویییت -STDبییودن لمییوم جامعییه در  لیییلییدوم دخ اج ایی
 -بی اي حیل ون  دانستن خود در مسائل جهانی و تیالش   لدوم سهیم -دانشمندان

 يساز ف هنگلدوم  -التدام درونی دانشمند به لدم ورود به ساحت سیاسی
همکاري در  يجا بهنگاه رقابتی  -ها شدن در دانشگاه المللی بیناز  نادرستتصوی   ینگ ش موانع

 -نگاه کالن سیاسی در نخبگان و دانشیمندان  نبودنفوذپذی ي به دلیل  -دانشگاه
لدم اهتمام به مسیئله   -نفوذ به دلیل توجه ص ف دانشمند به ارتبا  للم و بازار

نبیود   -تمایل نی وي متخصع داخلی بیه مهیاج     - STDنهادسازي در ل صه 
دادن بیه متخصیع خیارجی در لیوخ متخصیع       اولوییت  -نگاه جهانی مدی ان

 داخلی
عیعف در ت بییت    -دانشگاه  المللی بینب  تعامال   ریدي ب نامهدشواري نظار  و  نهادي

نبودن رویدادهاي للم  خط  نفوذ به دلیل بومی - STDنی وي متخصع در حوزه 
 بی اي ي نهیادي  هیا  ععف در نهادسازي و ایجیاد زی سیاخت   - و فناوري در کشور

تولیید للیم کشیورهاي     منظور بهمین نی وي نخبه أت نادرسترویه  - STDتوسعه 
 STDتوسعه  الزم ب ايي للمی ها نبود زی ساخت - یافته توسعه

نبیود روییه مناسیب در     - ي حاکمیتی به سطوح پیایینی ها معال تس ي اولویت اج ایی
نبود نهادهیاي میدی یت    - المللی بیني ها و اج اي همکاري مستندسازيارزیابی، 
لدم التیدام قیانونی    - STDنداشتن حوزه  متولی - STDدر بخش  الملل بینروابط 

ي هیا  لدم استفاده از ی فیت ش کت - STDدستگاه دیپلماسی به ایفاي نقش در 
 المللی بیندر زمینه تعامال   یانبن دانش

 ایجاد سیط ه سیاسی منظور بهخط  نفوذ للمی غ ب  بی ونی

ممانعیت   - ي غی ب فنیاور سازي کشیورها بیه    وابسته منظور بهتقسیم کار جهانی 
شناسایی و جذب نخبگان توسیط   - فناوري سازي يتجارغ ب از نهادسازي ب اي 

در  المللیی  بیین لدم وجود الداما  قیانونی   - کشورهاي غ بی و کشورهاي منطقه
 ها نامه تفاهمپایندسازي کشورها به 

 مشی جهان خط - علل فاعلی

 مشی نظام خط خ ده -
 گی ان حکومتی تصمیم -

نید و پیارادایمی توسیعه دیپلماسیی للمیی کشیور از منظی         م نظیام  الگوي (2)شکل شماره 

ه  مقولیه پیارادایمی در    ذیل. در دهد را نشان میللمی و دیپلماسی کشور ن خب گان و مسئوال

 صیور   بیه تنها به بخشی از این مقیوال    ،2و سطح  3ي سطح ها به للت تعدد مقوله (2)شکل 

 گدینش اختیاري اشاره شده است.
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 ندایم توسعه دیپلماسی علمی کشور از منظر خبرگان و مسئوالامند و پار نظام الگوی -(2) شکل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علل غایی

 STDاقتدار ملی منت  از توسعه ، STDمدي نظام جمهوري اسالمی به واسطه اتثبیت مش ولیت و کار
 -وف ینی للمیبخشی در جهان اسالم، نقشافدایش قدر  الهامالمللی، ارائه تصوی  للمی از ای ان در ل صه بین 

 المللفناوري در ل صه بین

 ب وندادها
قدر  نفوذ و مدی یت  یشافدا المللی،در سطح ملی و بین و به ه ب داري از نی وي انسانی نخبه نگهداشت اث : جذب، 

ب  مخایب لمومی جهانی مبتنی ب  اشاله ف هنگ ملی،  اث گذاري ف هنگی مخایب خارجی با تکیه ب  توان فناوري،
 مع فی ای ان به لنوان کشور پیش فته للمی

هاي نو با فناوريالمللی، انتقال گست ش همکاري هاي للمی بین -هاي پیش فتهپیامد: مقابله با تا یم فناوري
سازي دانش به واسطه ل عه و المللی، تجاريهاي تاقیقاتی بینب داري اقتصادي از همکاري ، به هSTDاستفاده از 

 صادرا  دستاوردهاي پیش فته للمی

 شروط
اي: توجه به اسناد باالدستی، ب نامه

کشورها،  فناورانهتم کد ب  نیازهاي 
لدوم ارجایت همکاري فناورانه به 

 جاي خ ید ماصول فناورانه 
ساختاري: لدوم تقسیم کار داخلی، 

و استفاده از  استفاده از ساختار شبکه
 بخش غی دولتی در این ساختار

اج ایی: لدوم بست سازي ب اي یهور 
المللی نهادهاي غی دولتی، لدوم بین

هاي نو، هدفمندسازي مص ف فناوري
 هاي کشورهاي رقیب لدوم رصد فناوري

فناوري: لدوم س مایه گذاري  -للمی
 لدوم اقتصادي در بخش للم و فناوري،

  STDنشی لمق بخشی به بعد دا
سیاسی: فهم للم و فناوري به لنوان 

 قدر  سیاسی
بودن لموم جامعه در اجتمالی: دخیل

stdسازي، لدوم ف هنگ 

 معدّات
ها: لدوم ب خورداري از قیدر    مشی خط

مسئله نفیوذ   زمان همانتخابگ ي، توجه 
 المللیو منافظ تعامال  بین

راهب دهییا: گسییت ش تبییادال  للمییی  
المللییی، تم کیید بیی    بیییندانشییگاهی 

 ب ندسازي للمی کشور
 خیارجی  تاداناسی  از راهکارها: استفاده

هیییاي بییورس  ارائیییه تییدریس،  بیی اي 
 تاقیقاتی

 موانع
از  نادرستنگ شی: تصوی  

ها، نگاه شدن در دانشگاهالمللیبین
رقابتی داشتن به جاي همکاري در 

 دانشگاه
و  ب  نهادي: دشواري نظار 

المللی تعامال  بینر دریدي ب نامه
دانشگاه، ععف در ت بیت نی وي 

، STDمتخصع در حوزه 
نبودن رویدادهاي للم و بومی

 …فناوري در کشور
هاي اج ایی: تس ي اولویت

حاکمیتی به سطوح پایینی، 
، لدم STDنداشتن حوزه متولی

التدام قانونی دستگاه دیپلماسی به 
  STDایفاي نقش در 

به منظور  بی ونی: نفوذ للمی غ ب
تقسیم کار  ایجاد سیط ه سیاسی،

سازي جهانی به منظور وابسته
غ ب، ممانعت  فناوريکشورها به 

غ ب از نهادسازي ب اي 
 سازي فناوري تجاري

 هاظرفیت
گییی ي از بخییش  بهیی ه

غی دولتیییییییییییییی،  

گذاران خارجی،  س مایه

ی فیت سیاسی دولت، 

نییی وي انسییانی نخبییه، 

ای انیان مقیم خیارج از  

 ر، فااي مجازيکشو

 علل ضروری
المللی للم ع ور  ورود ای ان در تعامال  بین المللی للمی و فناورانه،خط  نفوذ سیاسی و للمی به واسطه تعامال  بین

 ،گی ي هوشمندانه از صانه للم جهانی ب اي حل هدفمند مسائل للمی کشورللم، به هالمللی بینو فناوري به للت ذا  
 خودوگاهی و مقابله با استعمار للمی کشور

 خارجه، شوراي تاول للوم انسانی امور ، وزار فناوري: وزار  للوم، وزار  بهداشت، معاونت للم و گیران حکومتیتصمیم
 للم و فناوري، وزار  بهداشت ، م اکد توسعهپژوهشی سسا ؤم ،هادانشگاهها، سفارتخانه مشی:خ ده نظام خط

 مشی: دانشمندان منف د، مخایب لمومی جهانی، مخایب لمومی داخلیخطسپه  
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 اعتبار سنجی. 6
 حساسیت نظری. 6-1

در م حلیه   2سطح  و 1مفاهیم در مقوال  سطح  يبند دسته وپژوهشگ ان در م احل استخ اج 

مقیوال  در ابعیاد    يبنید  دسیته  درنهاییت و  سیوم در م حلیه   3مقوال  سیطح   يبند دو و دسته

للیم و   گیذاري  یاسیت سي ها رشتهدر و خب گان  نظ ان صاحب هاي نظ ا  و دیدگاهاز  یمیپارادا

 .دنی  دکاسیتفاده   ،بنییاد هسیتند   داده نظ ییه فناوري و مدی یت که وشینا بیه ف اینید کدگیذاري     

همچنین م احل در اختیار کارشناسان حوزه للم و فناوري و م تبط با موعوع در ستاد راهبی ي  

اج اي نقشیه جیامظ للمیی کشیور قی ار گ فیت و بیا اصیالحاتی در رونید کدگیذاري بیا نایوه             

 نهایی ایشان ق ار گ فت. یدأیتي و ساختن مفاهیم و مقوال  سطح باالت  مورد ساز انتدالی

 نهایی الگویتأیید اعتبار . 6-2

شدن در ستاد راهب ي اج اي نقشه جامظ للمی کشور و با حاور دبی  شیوراي   پس از نهایی الگو

جمهیور،   لالی انقالب ف هنگی، وزی  للوم تاقیقا  و فنیاوري، معیاون للمیی و فنیاوري رئییس     

رئیس کمیسیون وموزش و تاقیقا  مجلس، سه تن از الایاي حقیقیی شیوراي لیالی انقیالب      

و وموزش پدشکی، مدی کل اجی اي سیند تایول     درمان ف هنگی، معاون وموزشی وزی  بهداشت،

رئییس   ، معاونان ستاد راهبی ي اجی اي نقشیه جیامظ للمیی کشیور و      پ ورش و  وموزشبنیادین 

الااي جلسه واقیظ شید. نظی ا  تکمیلیی الایا       نظ  اتفاقو  یدأیتد و مورد شدانشگاه وزاد ارائه 

بخشیی للمیی در جهیان     شوراي تاول للوم انسانی در جمظ للل فاللی و الهیام  شد که موجب

 افدوده شود.اسالم در للل غایی 

 فرجام
منید توسیعه دیپلماسیی للمیی      پیارادایمی و نظیام   الگويارائه به دنبال ن در این پژوهش اماقق

ن دخیل در امی  للیم و فنیاوري و دیپلماسیی بودنید و تیالش       از منظ  خب گان و مسئوال کشور

نید صی احت   م ک دند دانش عمنی موجود در ل صه دیپلماسی للمی کشور در یک الگوي نظیام 

کیه  فنیاوري و دیپلماسیی   ن دخیل در ام  للیم و  خب گان و مسئوال ،نخستدر گام . تبیین شود

شناسیایی و پیس از انجیام     ،پیژوهش را داشیتند   هیاي  پ سیش پیشیب د   بی اي ي الزم هیا  ویژگی

د. اقیدام شی  بنییاد   ي نظ یه دادهراهب دي ها به پیمودن گام ،بندي و جمظ سازي یادهپ ،ها احبهمص

شیده و ایین   استخ اج  3سطح  و 2 ي سطحها ، مقوله1 ي سطحها ، مفاهیم، مقولهها یی این گام

نید اسیت اوس و کیوربین    م با الهام گی ي از الگوي نظام شده یی احند م مقوال  ذیل الگوي نظام

للیل غیایی، للیل عی وري،     ؛ یمیپاراداهشت مقوله  درمجموعبندي شدند.  و صور بندي  دسته

 در الگوي مختار ارائه شد. ، موانظ، معداا ، ب وندادهاها یتی فللل فاللی، ش و ، 
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یی، مجموله لوامل انگیداننده است که فالل را بی اي دست سیی بیه مطلیوب نهیایی      للل غا

للیل غیایی کیه     لنیوان  بیه این موارد  حاع ،سازند. در پژوهش  اقدام فعاالنه رهنمون می يسو به

مدي اتثبیت مش ولیت و کار»: اند شدهشناسایی  ،لامل انگیداننده توسعه دیپلماسی للی هستند

ارائیه تصیوی  للمیی از     ،STD، اقتدار ملی منت  از توسیعه  STD واسطه بهنظام جمهوري اسالمی 

 للمیی  ینیوف  نقش بخشی با اتکا به ب ت ي للمی، ، افدایش قدر  الهامالمللی بینای ان در ل صه 

 .«الملل ینبفناوري در ل صه  و

ایط اعیط ار، فالیل را بیه اقیدام     للل ع وري به مجموله لواملی اشاره دارد که با ایجاد ش 

دارد. للل ع وري شامل لواملی است که ب  اثی  جبی  مایطیی فالیل را بیه اقیدام        انفعالی وامی

توسعه دیپلماسیی للمیی جمهیوري اسیالمی ایی ان       الگويدارد. در  انفعالی هم اه با اختیار وامی

 ،سیازد  وادار میی  للل ع وري کیه میا را بیه سیمت توسیعه دیپلماسیی للمیی        لنوان بهمواردي 

 واسیطه  بیه خطی  نفیوذ سیاسیی و للمیی     »شیود:   شناسایی شده است که مواردي از ون ذک  می

للم و فناوري به  المللی بینع ور  ورود ای ان در تعامال  المللی للمی و فناورانه،  تعامال  بین

هوشمندانه از صانه للم جهانی ب اي حل هدفمند مسیائل   ی يگ به ه للم، المللی بینللت ذا  

 .«خودوگاهی و مقابله با استعمار للمی کشورو للمی کشور 

که سیبب کینش ناشیی از للیل غیایی و للیل عی وري        هستند للل فاللی مجموله لواملی 

جهیان  بازیگ ان اصلی توسعه دیپلماسی للمی کشیور در للیل فیاللی در سیه سیطح      . شوند می

وزار  للیوم، معاونیت   گی ان حکومتی شناسایی شدند.  و تصمیم یمش خطنظام  خ ده ،یمش خط

 ،هیا  دانشیگاه ، هیا  سیفارتخانه گی ان حکومتی،  تصمیم لنوان به خارجهامور  وزار  و للم و فناوري

از  يا مجمولیه  لنیوان  بیه  ، م اکید توسیعه للیم و فنیاوري، وزار  بهداشیت     پژوهشیی  مؤسسا 

دانشیمندان منفی د، مخاییب لمیومی     در ل صه دیپلماسی للمی کشیور و   یمش خطنظام  خ ده

 هیا  یمشی  خیط که در ت سیم  یمش خطجهان مجموله  لنوان به مخایب لمومی داخلی و جهانی

 در نظ  گ فته شدند. ،نقش دارند

 ي بیالقوه و بالفعیل درونیی   هیا  ي بی ونیی و ی فییت  هیا  مجموله ف صت ،ها ی فیتمنظور از 

تیوان بیه    نمونه می لنوان به. گی ند یممنابظ ب اي ت سیم معداا  مدنظ  ق ار  انلنو بهند که هست

گذاران خیارجی، ی فییت سیاسیی     گی ي از بخش غی دولتی، س مایه به ه»این موارد اشاره ک د: 

 .«فااي مجازي و مقیم خارج از کشوردولت، نی وي انسانی نخبه، ای انیان 

ثی  ایجیابی  أ  تی ادر تعییین معید  کیه   اسیت  اي ینیه زم لوامیل و  مجموع مقتاییا   ،ش و 

اي، اج ایی،  ي ش و  ب نامهها . این الداما  در توسعه دیپلماسی للمی کشور در زمینهگذارند می
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فناوري، سیاسی، اجتمالی شناسایی شدند و موارد متعددي در ذیل هی  ییک    -ساختاري، للمی

 :  شود یمون اشاره ي مذکور شناسایی گ دیدند که به ب خی از ها از بخش

کشیورها، لیدوم ارجاییت     انیه فناوري هیا  به اسناد باالدستی، تم کد بی  نییاز   : توجهاي ب نامه

 و غی ه؛جاي خ ید ماصول فناورانه همکاري فناورانه به 

استفاده از ساختار شبکه و اسیتفاده از بخیش غی دولتیی     : لدوم تقسیم کار داخلی،ساختاري

 و غی ه؛در این ساختار 

نهادهیاي غی دولتیی، لیدوم هدفمندسیازي      المللیی  بین: لدوم بست سازي ب اي یهور اج ایی

 و غی ه؛هاي کشورهاي رقیب  نو، لدوم رصد فناوري هاي يفناورمص ف 

بیه   یبخشی  لمیق  لیدوم  اقتصادي در بخش للم و فناوري، گذاري س مایه: لدوم فناوري-للمی

 و غی ه؛ STDبعد دانشی 

بیودن لمیوم    دخییل  و غیی ه؛  اجتمیالی  ،قدر  سیاسی لنوان بهاوري : فهم للم و فنسیاسی

 .«سازي ، لدوم ف هنگstdجامعه در 

و گذارنید   سیلبی میی   ی تأثکه ب  تعیین معداا  هستند درونی و بی ونی  موانظمجموع  ،موانظ

در د شیوند و بایی   که مانظ توسعه دیپلماسی للمی می ستدر توسعه دیپلماسی للمی بدین معنا

و اقداما  در جهت رفظ این موانظ کوشیید. ایین موانیظ در چهیار دسیته نگ شیی،        ها ریدي ب نامه

 کنیم:   یی از ون را ذک  میها دند که نمونهشبی ونی شناسایی  و نهادي، اج ایی

همکیاري در   يجیا  بیه   ، نگاه رقیابتی ها شدن در دانشگاه المللی بیناز  نادرست: تصوی  نگ شی

   و غی ه؛ دانشگاه

دانشیگاه، عیعف در ت بییت     المللیی  بیین تعامال   در یدير ب نامهو  ب  : دشواري نظار نهادي

   و غی ه؛ نبودن رویدادهاي للم و فناوري در کشور ، بومیSTDنی وي متخصع در حوزه 

، لیدم  STDنداشیتن حیوزه    ي حاکمیتی به سطوح پیایینی، متیولی  ها تس ي اولویت :اج ایی

   و غی ه؛ STDالتدام قانونی دستگاه دیپلماسی به ایفاي نقش در 

 منظیور  بیه تقسییم کیار جهیانی     ایجیاد سییط ه سیاسیی،    منظور بهنفوذ للمی غ ب  بی ونی:

و فنیاوري   سیازي  يتجارغ ب، ممانعت غ ب از نهادسازي ب اي  فناوريسازي کشورها به  وابسته

 غی ه.

که فالل ب اي رسیدن به مطلوب هستند ا  خ د و کالن معدا  مجموله تصمیما  و اقدام

، راهب دهیا و راهکارهیا از مصیاحبه بیا     هیا  یمش خط. مجموع معداا  در سه سطح اتخاذ کند دبای

شدند که موارد متعددي در این سه سطح شناسایی گ دیید کیه    يبند دستهخب گان استخ اج و 

   :شود اشاره میچند نمونه به تنها در اینجا 
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مسیئله نفیوذ و منیافظ    بیه  ن زما هم، توجه يانتخابگ لدوم ب خورداري از قدر   ها: مشی خط

   و غی ه؛ المللی تعامال  بین

و ، تم کد ب  ب ندسازي للمی کشیور  المللی بینگست ش تبادال  للمی دانشگاهی  راهب دها:

   غی ه؛

 .و غی هقیقاتی ي تاها ارائه بورس تدریس، ب اي خارجی تاداناس از استفاده راهکارها:

هاي حاصل  ب ونداد مجموع خ وجییی حاصل خواهد شد که در اصل ها در پایان نید ب ونداد

تلقیی   شیده از سیوي خب گیان    نتیجه واقعی متصیور  لنوان به ها . ب ونداداست از استخدام معداا 

 جیذب، » :بیه  تیوان  یم. از موارد اث  اند بودهکه در این مقاله داراي دو سطح اث  و پیامد  شدند یم

افدایش قدر  نفیوذ و   ،المللی بیناز نی وي انسانی نخبه در سطح ملی و  يب دار به هنگهداشت و 

اث گذاري ف هنگی ب  مخایب لمیومی جهیانی    توان فناوري، ب  یهتکمدی یت مخایب خارجی با 

اشاره ک د و در  و غی ه کشور پیش فته للمی لنوان بهمبتنی ب  اشاله ف هنگ ملی، مع فی ای ان 

ي للمیی  ها گست ش همکاري -هاي پیش فته مقابله با تا یم فناوري»به:  توان یمبخش پیامدها 

ي هیا  بی داري اقتصیادي از همکیاري    ، بهی ه STDي نو بیا اسیتفاده از   ها فناوري، انتقال المللی بین

 ل عه و صادرا  دستاوردهاي پیش فته للمی واسطه بهدانش  سازي يتجار، المللی بینتاقیقاتی 

 د.ک اشاره  و غی ه

 پیشنهادها

ي وتیی  هیا  پیشینهادهاي اج اییی و پیشینهادهایی بی اي پیژوهش      ،با توجیه بیه نتیای  پیژوهش    

 :دشو یمارائه  زی پژوهشگ ان به ش ح 

 پیشنهادهای اجرایی

گیی ان حکیومتی    بازیگ ان اصلی دیپلماسی للم و فنیاوري مایدود بیه تصیمیم     ،الگوبا توجه به 

شوراي تاول للوم انسانی( نبوده و بایید  همچنین بهداشت، امور خارجه و  ،للوم هاي خانه)وزارت

 يب اي تعامل از پایین به باال در کنار رویک د از باال به پایین موجود ب اي احصیا  مند نظامروشی 

ها( انجام پذی د. ع ور  این مهم در میدان اقبیال مج ییان    ا، راهب دها و اقدامه معدا  )سیاست

 اسناد م بویه خواهد بود. يساز ییاج ات  در ف ایند تصویب و  سطوح پایین

 پیشنهادهای پژوهشی

مد  احتمیال بی وز دارنید،     مد  و میان ي زمانی کوتاهها شناسایی دقیق للل ع وري که در بازه

، از منیابظ  ازپییش  یشبی گیی ي   یی ب اي غلبه موانظ و راهکارهایی بی اي بهی ه  ها لح شناسایی راه

موعیولا  جیذاب    ،گیی ي  سازي و تصیمیم  کدام در تصمیم دهی به ه  شناسایی ذینفعان و وزن

 ،د پژوهشیی مسیتقل بیا رویکی د ف ات کییب     شو همچنین پیشنهاد می ي وتی هستند.ها پژوهش
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در و  کی ده ب رسیی  را  انید،  پدداختههایی که به توسعه دیپلماسی للم و فناوري کشورها  پژوهش

 ارائه کند.ت کیبی  الگويیک 

 منابع فارسی

تبییین جایگیاه دیپلماسیی شیه ي در     » ،(1391حاجیت ) مصیطفی   و قورچیم تای  ه ا،ز ،پور حمديا

 .182-157 ،1، شماره جغرافیا و توسعه شهری ،«توسعه حوزه نفوذ ژئوپلیتیکی

 ب ) شایستگی مدی ان دولتی ای ان الگوي» ،(1390رعائیان )للی  و الهی خائف، رؤیا، احمدللی ف  اسدي

، )دانشیگاه تهی ان(   مدیریت دولتی ،«رویک د است اتژي تئوري داده بنیاد ((رهامام )اساس صایفه 

 .92-75 ،8دوره سوم، شماره 

دیپلماسی لمومی و سیاست خیارجی؛ پیونیدها و   » ،(1386) هفتخوانی جعف يو نادر  الدین ، حساموشنا

 .206-179 :5، دوره سوم، شماره دانش سیاسی ،«اهداف

و  101شیماره  ، اقتصادی -اطالعات سیاسی ،«ماهیت متاول دیپلماسی» ،(1374) .ور ، پی.بارستون

102. 

منیافظ ملیی جمهیوري    دیپلماسیی انی ژي و   » ،(1388ذوالفقیاري ) مهدي  ، حسین وپوراحمدي میبدي

 .40-5 ،3، دوره پنجم، شماره دانش سیاسی ،«اسالمی ای ان

گ اییی تیأثی ا  فنیاوري ایاللیا  بی        نیو اشیاله  دیپلماسی ف هنگی از دریچه » ،(1388) ، رعاحقیقی

 .360-343 ،سیاست خارجی، 2سوم، شماره  و سال بیست ،«دیپلماسی ف هنگی

ملدیریت   ،«دیپلماسی ف هنگی بی  منیافظ ملیی کشیورها     ی تأث» ،(1388) ، زه اوذر مامدوندي خ ازي

 .122-107 ،6دوره سوم، شماره  ،فرهنگی

 .صداوسیما يها استانمعاونت امور مجلس و  ،(تا بی) ، للیدارابی

داده  پی دازي  ییه نظ ب   یتأملاست اتژي پژوهش کیفی: » ،(1386) امامی سیدمجتبیحسن و  ،ف د ییدانا

 .97-69 ،راهبردی مدیریتاندیشه  ،«بنیاد

 تفیاوتی  یبی  یی ي گ انیدازه ی احیی سینجه   » ،(1389ساالریه ) و نورا زاده حسنحسن، للی عا  ،ف د ییدانا

 .99-79 :2دوره چهارم، شماره  ،اندیشه مدیریت راهبردی ،«سازمانی: پژوهش ت کیبی

چهیارچوبی نظی ي و   دیپلماسیی للیم و فنیاوري:    » ،(1392ثنیایی ) مهدي  مامدمهدي و ،ذوالفقارزاده

 .66-45 :54شماره  ،رهیافت ،«پیشنهادهایی لملی

فصللنامه   ،«المللیی  شیکلی از ارتباییا  بیین    لنیوان  بهدیپلماسی ف هنگی »(، 1390راینچسکا، مارتا )

 .78-89: 58-59سال نهم، شماره ، تحقیقات روابط عمومی

ته ان:  ،یا رسانهدیپلماسی  ،(1387امی انتخابی ) و شه وز صالای امی يسیدرعا  ،امدم ،ف  سلطانی

 .الملل ینبجمظ تشخیع مصلات نظام، پژوهشکده تاقیقا  است اتژیک، گ وه پژوهشی مطالعا  م

، شماره روند اقتصادی ،«توسعه کشور نیازمند دیپلماسی اقتصادي است» ،(1383) لبدال عا ،راد ف جی

6: 28-30. 
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 ،پلژوهش حقلوو و سیاسلت    ،«يا رسانهاز دیپلماسی مدرن به دیپلماسی » ،(1384) لبدالعلی ،قوام

 .18-7 :17شماره 

دیپلماسی ان ژي و لدوم استفاده از ون بی اي تیأمین منیافظ    » ،(1388ایددي ) واد و جهانبخشج ،پور کی

 .162-139 :4شماره  ،روابط خارجی ،«ملی ای ان در جهان

 ته ان: رسا.، بیژن نهاونديت جمه  ،در عصر حاضر تحلیل استراتژی ،(1392) اب  .امر ،نتاگ 

دوره  ،فصللنامه سیاسلت   ،«تایوال  دیپلماسیی در لصی  ایاللیا     » ،(1387) امدم ،دوست گنجی

 .185-212 :1شماره  ،وهشتم سی

 ته ان: انتشارا  دانشگاه امام صادق )ع(. ،ارتباطات جهانی و سیاست خارجی ،(1388) ایتان ،گیلبوو

تأثی  دیپلماسی للم و فناوري بی  افیدایش قیدر  نی م جمهیوري       ،(1394) هدي و ف یبا ،سهی ماسنی

 .116-97 :9شماره ، 4دوره  ،مدیریت در دانشگاه اسالمی ،اسالمی ای ان

ابعیاد و دسیتاوردهاي   » ،(1393صدري للیی بابیالو )  صیاد  ،يوباد فتحزاده  لباسمهدي  ،اللج ،می زائی

دوره  ،الملللی  تحقیقات سیاسلی بلین   ،«2013تا  2003هاي  دیپلماسی اقتصادي ت کیه از سال

 .205-175 :20ششم، شماره 

، شیماره  رهیافلت  ،«تالیل دیپلماسی للم و فناوري در یک کشور الگوي» ،(1394) یاه ه ،می لمادي

59: 1-16. 

هیا:   میالی خی انیه دانشیگاه    ینتأم» ،(1393) اکب زاده مجتبی و وزادي احمدوبادي، جواد نوروزي، خلیل

-تحقیقلات ملالی   ،«ع((صیادق ) لداما  و کژکارک دها )مطالعه موردي دانشیگاه امیام   شناسایی ا

 .198-169: 7دوره چهارم، شماره  ،اسالمی

 ،(1393نیوروزي ) مامید   و پاینیده رعیا   ،مامیدي حمیدرعا  ،کنی باق يالهدي  مصباح ،لیلخ ،نوروزي

 ،«اي رشیته  کیاروف ین: رویکی دي مییان   هاي ساختاري دانشیگاه   بندي مؤلفه استخ اج ابعاد و شبکه»

 .172-155 ،8شمارهدوره سوم،  ،مدیریت در دانشگاه اسالمی

سیاسلت   ،«الملیل  ینبی دیپلماسی لمومی؛ رویک دي نو در ل صیه روابیط   » ،(1388) حسانا ،ویین یکن

 .394-361، 90شماره  ،خارجی

الملللی   فصللنامه بلین   ،«لمومیجایگاه مفهومی دیپلماسی » ،(1388احدي ) اص  و افسانهن ،هادیان

 .118-85 ،3سال اول، شماره  ،روابط خارجی
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