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دریافت1395/06/16 :؛ پذیرش1395/07/05 :

چکیده

بـا توجـه بـه پیشـرفتهای علمی اخیر در جمهوری اسلامی ایران ،پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فناوری
در اولو یـت برنام ههـای راهبـردی کشـورمان قـرار گرفتـه اسـت .مقالـه حاضـر بهلحـاظ پرداختـن بـه
نقـش نظا مهـای آمـوزش عالـی و سیاسـت خارجـی در پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری ،از نـوع
شهـای میانرشـتهای نوآورانـه اسـت و بـرای نخسـتینبار بـا ایجـاد رابطـهای دوسـویه از طریـق
پژوه 
پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری ،دو حـوزه مدیر یـت آمـوزش عالـی کشـور و سیاسـت خارجـی را بـه
هـم پیونـد میدهـد؛ همچنیـن بـر مبنای هـدف ،از نوع کار بـردی و از نظر نحوه جمـعآوری اطالعات،
پیمایشی است .برای پاسخ به پرسشهای پژوهش ،از دو روش کیفی (مصاحبه نیمهساختاریافته)
و کمـی (پرسـشنامه) اسـتفاده شـده اسـت .جامعـه آمـاری در روش کیفـی 6 ،نفـر از صاحبنظـران
حوز ههـای آمـوزش عالـی و سیاسـت خارجـی (بهلحـاظ ماهیـت بینرشـتهای پژوهـش) هسـتند که در
مصاحبه شـرکت کردهاند .جامعه آماری برای ابزار کمی نیز اعضای هیئت علمی دانشـگاه صنعتی
خواجـه نصیرالدیـن طوسـی هسـتند .یافت ههـای بهدسـتآمده از این پژوهـش ،بیانگر کارآمـدی آن در
سیاسـتگذار یهای دو حـوزه مورداشـاره اسـت و مـدل نهایـی شـامل  3بعـد و  30مؤلفـه بـرای پیشـبرد
دیپلماسـی علـم و فنـاوری در کشـور و  5عامـل و  21ملا ک ،بـرای ارتقـای نقـش نظـام آمـوزش عالـی
تهـای کشـور در مسـیر پیشـبرد دیپلماسـی
در پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری اسـت .توسـعه ظرفی 
یهـای علمـی و فناورانـه
علـم و فنـاوری در همـه ارکان جامعـه ،بهویـژه جامعـه علمـی و توسـعه همکار 
میـان نهادهـای علمـی کشـور و همچنیـن تسـهیل فراینـد صـدور روادیـد و تسـهیالت و یـژه بـرای جامعه
علمی ایران و دیگر کشـورها ،در راسـتای توسـعه دادوسـتدهای دانشگاهی ،از مهمترین پیشنهادهای
کار بـردی ،بـه دو نظـام موردمطالعـه ایـن پژوهـش بـرای پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فناوری اسـت.
کلیدواژ ههـا :پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری ،مطالعـات میانرشـتهای ،نظـام سیاسـت خارجی،
نظـام آمـوزش عالی
 .1دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول).
 .2استاد مدیریت آموزش عالی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایرانEmail: arasteh@khu.ac.ir .
 .3دانشیار مدیریت آموزش عالی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات،
Email: k.kamran@srbiau.ac.ir
تهران ،ایران.
Email: moghimi@alborz.kntu.ac.ir

مقدمه

میانرشـته در قیـاس بـا رشـته فهـم میشـود و رشـته و علـوم رشـتهای نیـز در متـن تحـوالت اجتماعـی
قابلفهـم هسـتند (نبـوی .)58 ،1395 ،یکـی از حوزههـای مطالعاتـی از دو رشـته موردنظـر در
پژوهـش حاضـر ،دیپلماسـی علـم و فنـاوری اسـت کـه زمینههـای توسـعه دیپلماسـی کشـور را فراهـم
میکنـد .دیپلماسـی بهمعنـای پیشـبرد سیاسـت خارجـی کشـورها ،و موضـوع اصلـی دیپلماسـی علـم
و فنـاوری ،اسـتفاده از ظرفیتهـای علـم و فنـاوری بـرای تحقـق اهـداف سیاسـت خارجـی اسـت.
بهعبـارت دقیقتـر ،دیپلماسـی علـم و فنـاوری عبـارت اسـت از اسـتفاده از همکار یهـای علمـی میـان
بشـده؛
ملتهـا و ملیتهـا بـرای رفـع مشـکالت مشـترک و ایجـاد مـراودات بینالمللـی آسـان و حسا 
بنابرایـن ضـرورت دارد کـه جامعـه نخبـگان کشـور و در رأس آنهـا ،نظـام آمـوزش عالی ،بـرای افزایش
مشـروعیت خـود و جامعـه ،و نقشآفرینـی در عرصـه منطقـهای و جهانـی ،بیـش از پیـش بـه فراینـد
توسـعه ملـی بـا رویکـردی جهانـی توجـه کنـد؛ بـا توجـه بـه اینکـه هنـوز در بسـیاری از کشـورها بهو یـژه
کشـورهای درحالتوسـعه بـرای پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری ،آمادگـی و ظرفیـت کافـی وجـود
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نـدارد ،دانشـگاهها و مرا کـز آمـوزش عالـی بهعنـوان مهمتریـن منبـع تولیـد و انتقـال علـم ،مسـئولیت
عمـدهای در پیشـبرد ایـن امـر دارنـد .نقش دانشـگاهها در تحقق و پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فناوری،
دومیـن موضـوع مطالعاتـی در مقالـه حاضـر اسـت.
دو چالـش اصلـی بـرای ارتقـای نقـش نظـام آمـوزش عالـی در پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری
در کشـورمان وجـود دارد؛ نخسـت اینکـه ابعـاد و مؤلفههـای بومـی پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری
در کشـور بهدرسـتی شناسـایی و تعریف نشـده اسـت و دوم اینکه فلسـفه وجودی دانشـگاهها و مرا کز
آمـوزش عالـی ،ایدهپـردازی و ارائـه راهـکار بـرای رفـع چالشهـای موجـود و آینـده جامعـه ،شـامل
مسـائل سیاسـی اعـم از داخلـی و خارجـی اسـت درحالیکـه عوامـل و مال کهـای ارتقادهنـده نقـش
نظـام آمـوزش عالـی در ایـن زمینـه مبهـم اسـت؛ بنابرایـن منطقـی بهنظر میرسـد کـه تولیدکننـدگان علم
بهدنبـال بهرهبـرداری از آن بـرای تأمیـن اهـداف سیاسـی و غیرسیاسـی و رفـع مشـکالت در تعاملات
بینالمللی کشور باشند .وجود چنین ضرورتهایی و همچنین بروز برخی مشکالت در مسیر پیشبرد
دیپلماسـی علمـی در کشـورمان ،ازجملـه انتقـال نهچنـدان مناسـب برونمـرزی فنـاوری تولیدشـده
توسـط دانشـگاهها و مرا کـز آمـوزش عالـی و همچنیـن نظـام سیاسـت خارجـی کشـور ،پژوهشـگر را بـر آن
داشـت کـه پژوهـش حاضـر را بـر مبنـای مطالعـات میانرشـتهای انجـام دهـد و بـه بررسـی نقـش نظـام
دانشـگاهها و مرا کـز آمـوزش عالـی و همچنیـن نظـام سیاسـت خارجـی در توسـعه رونـد دیپلماسـی علم

و فنـاوری کشـور بپـردازد؛ از دیگـر مسـائلی کـه پژوهشـگر را در انتخـاب ایـن موضـوع تشـویق کـرد ،نیـاز
مدیـران عالـی دانشـگاهها و مرا کـز آمـوزش عالـی بـه حـل مشـکالت مربوط به دیپلماسـی کشـور بهویژه
دیپلماسـی علم و فناوری بود که ریشـه در ماهیت رسـالت اجتماعی دانشـگاهها در حل پیشکنشـی
مسـائل مبتالبـه جامعـه دارد .دغدغـه دیگـر پژوهشـگر ،نبـودن پژوهشهـای کافی دربـاره «ارتباطهای
میان دو حوزه نظام آموزش عالی و نظام سیاسـت خارجی کشـور» و «ارائه مدل مناسـب برای ارتقای
نقـش نظـام آمـوزش عالـی در پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری در کشـورمان» بـوده اسـت.
دیپلماسی علم و فناوری و مطالعات میانرشتهای ،در نظامهای آموزش عالی و سیاست خارجی

در تازهتریـن پژوهـش مرتبـط داخلـی (صـدوق )188 ،1394 ،در پایاننامـه خـود بـا عنـوان «طراحـی
مـدل بومـی توسـعه دیپلماسـی علـم و فنـاوری در کشـور» پنـج عامـل زیرسـاختها و الزامـات،
ظرفیتسـنجی ،نظامسـازی و برنامهریـزی ،تعاملات دانشـگاهی و نشانسـازی و ارتقـای جایـگاه
ملـی را مهمتریـن عوامـل پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری برشـمرده اسـت.
انگلسـتان در سـال  ،2014آ کادمـی دیپلماسـی را کـه هـدف اصلـیاش برقـراری ارتبـاط میـان
مرا کـز علمـی ،دانشـگاهها و سـایر نهادهـای اقتصـادی و اجتماعـی بـا مرا کـز سیاسـت خارجـی
کشـور اسـت ،تأسـیس کـرد .بـا ایـن هـدف ،دانشـگاه ملـی خدمـات عمومـی مجارسـتان نیـز رشـته
«برنامهریـزی سیاسـت خارجـی بوداپسـت »1را از سـال  2014در فهرسـت برنامههـای درسـی مصـوب
قـرار داده اسـت (کاس .)3 ،2016 ،2یکـی از نـکات مهمـی کـه سیاسـتمداران در رویارو یـی بـا
علـم و فنـاوری بایـد بـه آن توجـه داشـته باشـند ،شـناخت درسـت جریـان علـم و فنـاوری اسـت؛
بـه ایـن معنـا کـه ایـن نکتـه را درنظـر داشـته باشـند کـه نبایـد از تمـام ظرفیتهـای علـم و فنـاوری،
تنهـا بـرای اهـداف سیاسـی اسـتفاده کـرد و ا گـر علـم و فنـاوری بـه حـوزه اقتصـادی پیوند زده نشـود،
در طوالنیمـدت بـا مشـکالت فراوانـی روبـهرو خواهیـم شـد؛ بـرای نمونـه ،شـوروی بـه ایـن دلیـل
فروپاشـید کـه بـه ایـن مسـئله توجـه نکـرد کـه فنـاوری ،تنهـا بهعنـوان ابـزار سیاسـی ،کارآمـد نیسـت
اخیـرا اقتصادهـای کوچکـی ماننـد نیوزلنـد توانسـتهاند از
و بایـد وارد چرخـه تولیـد ثـروت شـود.
ً
فنـاوری در توسـعه روابـط خارجـی خـود بهخوبـی بهـره گیرنـد (سـوییت .)25 ،2015 ،3توانایـی
تولیـد ،جـذب و اسـتفاده از علـم و فنـاوری میتوانـد نقـش مهمـی در توسـعه کشـورها در ابعـاد
1. The Academy of Diplomacy Budapest Program
2. Merje Kuus
3. Andrew Sweet
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گونا گـون ،داشـته باشـد؛ علـم و فنـاوری تبعیـض را کاهـش میدهـد و سـبب افزایـش کیفیـت در همه
زمینههـا میشـود .تصمیمسـاز یهای مسـتند و علمـی در سـطحهای گونا گـون کشـور ،نشـاندهنده
مدیریـت مؤثـر و مدیریـت عمومـی اثربخـش اسـت .علم و فنـاوری باعث ایجاد تنـوع در راهکارهای
ارائهشـده بـرای حـل مناقشـات جهانـی و مشـترک میـان کشـورها میشـود؛ همچنیـن بهکارگیـری علـم
و فنـاوری در عرصـه سیاسـت خارجـی کشـورها سـبب میشـود کـه روابـط میـان کشـورها بهتـر اداره
شـود و نیـز اعتلای قـدرت نـرم کشـورها را در پـی خواهـد داشـت .البتـه الزم بـه یـادآوری اسـت
لزومـا باعـث آرامـش و توسـعه کشـورها نمیشـود؛ بهعنـوان مثـال،
کـه دیپلماسـی علـم و فنـاوریً ،
بهکارگیری موازین دیپلماسـی علم و فناوری توسـط پا کسـتان و کره شـمالی برای توسـعه تسـلیحات
هسـتهای بهنوعـی باعـث اختلال در نظـم جهانـی شـده اسـت (کپلنـد.)1 ،،2015 ،1
با توجه به متغیر وابسـته پژوهش حاضر (پیشـبرد دیپلماسـی علم و فناوری) و همچنین متغیر مسـتقل
(نقـش نظـام آمـوزش عالـی در پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری) بـه اهم نتایـج برخاسـته از پژوهشهایی
کـه در زمینـه هـر دو متغیـر مذکـور اسـت اشـاراتی میشـود .بیدآبـاد ،)2 ،2012( 2دیپلماسـی بهمعنای پیشـبرد
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سیاسـت خارجی یک کشـور میداند؛ یعنی روشها ،رویهها و در کل ،عملکردهایی اسـت که بهوسـیله
آن ،سیاسـت خارجـی یـک کشـور بـه اهدافـش در سـطح بینالملـل میرسـد .وسـتکت )8 ،2008( 3در
پژوهش خود به تأثیرهای اینترنت بر روابط بینالمللی میان کشورها توجه دارد و بیان میکند که اینترنت
ی درباره مسائل بسیار پیچیده مشترک جهانی 4دارد؛ همچنین به تسریع و
نقش واسطهای در تصمیمگیر 
پیشبرد سیاست خارجی عمومی کشورها یاری میرساند که مستلزم بهرهمندی از علم شبکههای مجازی
و اینترنتی توسـط دسـتگاه سیاسـت خارجی کشـورها اسـت .دانشـگاههاروارد 5ازجمله دانشـگاههای برتر
در عرصه جهانی اسـت که به مقوله دیپلماسـی علمی و پیشـبرد آن از طریق نظامهای دانشـگاهی توجه
داشته و از طریق بهکارگیری سازوکارهایی به پیشبرد سیاست خارجی ایاالت متحده کمک کرده است؛
بنابرایـن بررسـی انـواع فعالیتهـای دانشـگاههای برتـر دنیـا در ایـن زمینـه میتواند به تحقق یافتـن اهداف
کشـورمان در تسـریع و توسـعه دیپلماسـی علـم و فنـاوری کمـک کند.ازداسـلی )10 ،2015( 6بـر حمایـت از
تهـا و
تأسـیس و توسـعه اتحادیههـای اعضـای هیئـت علمـی در عرصـه بینالمللـی بهویـژه توسـعه مهار 
1. Copeland
2. Bidabad
3. Westcott
4. Complicating International Decision Making
5. Harvard
6. Ozdasli

دانـش کشـورهای درحالتوسـعه توسـط نهادهـای پیشبرنـده دیپلماسـی علمـی تأ کیـد میکند.کاپبـل
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( )3-4 ،2013ایجاد و توسـعه سـازمانهای غیرانتفاعی را که در گسـترش ارتباطات میان کشـورها و رفع
نیازهـای آموزشـی ،بهداشـتی و ...فعالیـت میکننـد ،توسـط نهادهـای مؤثـر در پیشـبرد دیپلماسـی علـم و
فنـاوری کشـورها ماننـد نظـام آمـوزش عالی ،پیشـنهاد میکند.
نریتـر و چیتـام )18 ،2013( ،2در پژوهـش خـود نتیجـه میگیرنـد کـه تأسـیس و توسـعه سـازمانهای
غیرانتفاعی (متشـکل از سیاسـتمداران و دانشـگاهیان کشـور) توسـط دانشـگاهها و مرا کز آموزش عالی،
بسـیار ضروری اسـت.
مویزنر )20 ،2013( 3بر این نظر اسـت که همکاری در اجرای طرحهای نوآورانه در سـطح بینالمللی
بـرای حـل معضلات و چالشهـای مشـترک ،میبایسـت در فهرسـت اولویتهـای نظـام آمـوزش عالـی
کشـورها برای پیشـبرد سیاسـت خارجی باشد.
مهدشـاه و هاشـم )12 ،2012( 4ضمـن بررسـی ویژگیهـای دیپلماسـی علـم و فنـاوری قـاره
اقیانوسـیه ،همـکاری دانشـگاه نیوزلنـد (کانتربـری )5و سیاسـتمداران ایـن قـاره را در حـل مشـکالت
زیسـتمحیطی منطقـه بسـیار مهـم دانسـتهاند .نکتـه مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه بـا توسـعه دیپلماسـی
علـم و فنـاوری ،مجریـان طرحهـای علمـی خواهنـد توانسـت منابـع بیشـتری را از بخشهـای دولتـی و
خصوصـی بهدسـت آورنـد.
برنیـس لـی )5 ،2010( 6در مقالـه خـود بـا عنـوان «پیشنیازهـای دیپلماسـی علـم و فنـاوری» بـه
اهمیـت ظرفیتسـازی 7و فراهـم کـردن بسـترهای پیشـبرد سیاسـت خارجـی کشـورها اشـاره میکنـد .از
نظـر او ،حفـظ و تقویـت ارتباطـات میـان حا کمیـت کشـور (نظـام سیاسـی کشـور) و نظام آمـوزش عالی
از دیگـر عوامـل مهـم در ایـن زمینـه اسـت.
بدینگتـون )9 ،2010( 8همکار یهـای دانشـگاهی در اجـرای طرحهـای بـزرگ بینالمللـی را (بهدلیل
ریسـک و هزینه باالی آنها ،مانند سـاخت رآ کتور بزرگ هسـتهای برای اهداف صلحآمیز) که عالوهبر
1. Capbell
2. Nerieter & Chitaum
3. Moesner
4. Mohd Shah & Hahim
5. Canterbury
6. Bernice Lee
7. Make or Improve Capacity for Science Advice in Foreign Policy
8. Bedington
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دانـش تخصصـی بـه دانـش سیاسـی بـرای پیـروی از قوانیـن بینالمللی در ایـن زمینه نیـاز دارد ،پیشنیاز
پیشـبرد سیاست خارجی کشـورها میداند.
ژیویـل )141 ،2010( 1عقیـده دارد در دنیـای امـروز نـوع جدیـدی از ارتباطات میان دانشـگاهها و مرا کز
آمـوزش عالـی وجـود دارد کـه فراتـر از برگـزاری کارگاههـای آموزشـی و مبـادالت پرا کنـده علمی اسـت .وی
تأسـیس مرا کز رشـد برای رشـد اقتصادی کشـورها را بسـیار مهم تلقی میکند.
ابعـاد و مولفـه هـای پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری (متغیر وابسـته) و همچنیـن عوامل و مال کهای
ارتقادهنـده نقـش نظـام امـوزش عالـی (متغیـر مسـتقل) کـه توسـط پژوهشـگران مطروحـه فـوق بیـان
شـد بـه عنـوان چارچـوب نظـری ،مـورد کاربـرد پژوهـش حاضـر قـرار گرفـت؛ برایـن اسـاس جدولـی
متضمـن ایـن ابعـاد و مولفـه هـا ،عوامـل و ملا ک هـا در اختیـار مصاحبـه شـوندگان پژوهش قـرار گرفت
و اصالحـات ،حـذف و تکمیـل چارچـوب نظـری پژوهـش در گام نخسـت از طر یـق مصاحبـه انجـام
پذیرفـت؛ سـپس گویـه هـای پرسشـنامه محقـق سـاخته در پژوهـش حاضر براسـاس مبانـی و چارچوب
نظـری و نظـرات تکمیلـی مصاحبـه شـوندگان تهیـه ،توزیـع و تجریـه و تحلیـل شـد.
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ابعاد و مؤلفههای پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری از طریق نظام سیاست خارجی کشورها

در مـورد دیپلماسـی علـم و فنـاوری سـه رویکـرد ،وجـود دارد .رویکـرد نخسـت ،علـم و فنـاوری را ابـزار
دیپلماسـی 2میداند .در ژانویه  2010انجمن پیشـبرد علم امریکا 3سـه حوزه دیپلماسـی علم و فناوری را
در قالب مدل «تریپل ایاس »4معرفی کرد که شامل ابعاد زیر است و با توجه به پژوهشهای گونا گون
در ایـن زمینـه هریـک از مؤلفههـای موجـود در مجموعـه ،درون یکـی از ایـن سـه بعد قـرار میگیرند.
الفـ علم در دیپلماسی

در ایـن بعـد ،علـم و فنـاوری بهعنـوان حمایتگـر و پشـتوانه تأمیـن و تحقـق اهـداف سیاسـت خارجـی
تهـا 5و برقـراری ارتبـاط
عمـل میکنـد (انجمـن پیشـبرد علـم امریـکا .)2010 ،ایجـاد و بهرهمنـدی از ظرفی 
میـان دانشـمندان و دیپلماتهـا از دیگـر مؤلفههـای مهـم در پیشـبرد علـم در دیپلماسـی اسـت (برنیـس
لـی .)7 ،2010 ،در گذشـته دولتهـا قائـل بـه ادغـام و ترکیـب علـم بـا سیاسـت خارجـی نبودهانـد ،امـا
گسـتره همکار یهـای بینالمللـی علمـی در جهـان امـروز توسـط دولتهـا بهطـور فزاینـدهای رشـد داشـته
1..Zhewill
2. Science & Technology in Diplomacy
3. American Association Advance of Science
4. AAAS
5. Make or Improve Capacity for Science Advice in Foreign Policy

اسـت .مشـارکت اسـتادان و خبـرگان دانشـگاهی در حـل مناقشـات بینالمللـی توسـط دولتهـا (بـرای
نمونـه ،اعـزام آنهـا بهعنـوان رایزنـان علمـی و فنـاوری کشـورها) از دیگـر مؤلفههـای پیشـبرد بعـد علـم در
دیپلماسـی اسـت .ونزوئلا از کشـورهای پیشـرو در ایـن زمینـه اسـت (رانـد و زرگریـان.)12 ،2014 ،1
بـ دیپلماسی برای علم

در ایـن بعـد ،دیپلماسـی ،همکار یهـای علمـی و فنـاوری بینالمللـی را تسـهیل میکنـد (انجمـن
پیشـبرد علـم امریـکا .)2010 ،ایـن رویکـرد بهمعنـای اسـتفاده از ظرفیتهـای دیپلماتیـک بـرای رشـد
و توسـعه علـم و فنـاوری کشـور اسـت .سـهولت فراینـد صـدور روادیـد بـرای متخصصـان و اسـتادان و
خبـرگان علمـی توسـط نظـام سیاسـی ،تعـداد و کیفیـت بـاالی طرحهـای بـزرگ بینالمللـی (بهدلیـل
ریسـک و هزینـه بـاالی آن) در چنـد کشـور بهطـور همزمـان (بدینگتـون ،)2 ،2010 ،حمایـت مالـی
کشـورها از طرحهـای درحالاجـرا یـا حمایـت مالـی از پیشـنهادهای تحقیقاتـی در کشـورهای همسـایه
بهویـژه کشـورهای درحالتوسـعه ،تعـداد و کیفیـت همکار یهـای علمـی بیـن کشـورهای همسـایه
بوهوا ،زیسـتدریا ،پاسداشـت مرزهـا ،مهاجرت ،و...
بهویـژه در زمینـه چالشهـای مشـترک ماننـد آ 
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بهبـود روابـط بینالمللـی از طریـق علـم و فنـاوری ،معنـای اصلـی ایـن بعد اسـت .تعـداد و کیفیـت اداره
سـازمانهای غیرانتفاعـی کـه ایـن ارتباط را برقرار میکنند (نریتر و چیتـام ،)18 ،2013 ،و تعداد و کیفیت
تهـا و
اتحادیههـای تخصصـی بـرای گسـترش ارتباطـات بینالمللـی میـان کشـورها بهویـژه توسـعه مهار 
یشـوند (ازداسـلی،2015 ،
دانش کشـورهای درحالتوسـعه ازجمله اصول مطرح در این بعد محسـوب م 
 .)10زیرسـاختهای موردنیـاز بـرای تعهـدات علمـی بینالمللـی عبارتنـد از :حمایـت دسـتگاه سیاسـت
خارجـی ،ایجـاد سـازوکارهای مرتبـط بـا آمـوزش عالـی و تحقیقـات ،توسـعه سـرمایهگذار یهای علمـی،
تهـای
آیندهپژوهـی علمـی و فنـاوری کشـورها ،توسـعه همکار یهـای مشـترک علمـی در دنیـا و فعالی 
بینالمللـی مرا کـز آمـوزش عالـی کشـورها (فـدوروف .)136 ،2009 ،3در اجلاس جهانی آمـوزش عالی که
توسـط یونسـکو در سـال  1988در فرانسـه برگزار شـد ،آموزش ،رکن اساسـی حقوق هر انسـان ،دموکراسی،
توسـعه پایـدار و صلـح معرفـی شـد کـه بایـد در دسـترس همـگان قـرار گیـرد (وینـت .)3 ،2010 ،4در طـول
1. Runde & Zargarian
2. Dehgan Alex & E. William Colglazier
3. Fedoroff
4. Vinet
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بیسـت سـال گذشـته تالشهایـی در راسـتای ظرفیتسـازی پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری انجـام
شـده اسـت؛ بـا ایـن هـدف در سـال  2000بـرای نخسـتینبار چهـار دانشـمند ب همـدت  3سـال بهعنـوان
مشـاور علمـی در وزارت امـور خارجـه امریـکا مشـغول بـهکار شـدند (لمپینـن .)6-8 ،2012 ،1زمانـی
یشـود
همکار یهـای بینالمللـی دانشـگاهها بهعنـوان ابـزار پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری مطـرح م 
کـه منجـر بـه تأمیـن اهـداف سیاسـی کشـورها شـود (دهـگان و کلگالزیـر.)11 ،2012 ،
عوامل ارتقادهنده نقش نظام آموزش عالی در پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری کشور

بـا توجـه بـه الگـوی بـراون کـه بـر مبنـای تریپـل ایاس ( )2010ارائـه شـده و مـدل متشـکل از عوامـل
تأثیرگـذار بـر توسـعه علـم و فنـاوری کـه توسـط صـدوق ( )190 ،1394بـرازش شـده اسـت و همچنیـن
پـس از جمعبنـدی ادبیـات مربوطـه ،در مجمـوع ،پنـج عامـل ارتقادهنـده نقـش نظـام آمـوزش عالی در
پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری کشـور بهشـرح زیـر ،شناسـایی شـدند.
الفـ الزامات ساختاری
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 آموزش نظاممند اصول مرتبط با موضوع سیاستگذار یهای علمی به استادان و دانشجویان
(صدوق)125 ،1394 ،؛
همکاری در تسهیل فرایند صدور روادید و پیشنیازهای همکاری بین دانشگاهها؛
 توسعه سازمانهای غیرانتفاعی برای گسترش ارتباطات و رفع نیازهای آموزشی و( ...کاپبل.)4 ،2013 ،
بـ اقدام در سطح بینالملل

همکاری در اجرای طرحهای بزرگ بینالمللی بهدلیل ریسک و هزینه باال (بدینگتون)18 ،2010 ،؛
 همکاری در اجرای طرحهای نوآورانه در سطح بینالمللی برای حل معضالت بینالمللی (مویزنر،
)21 ،2013؛
 حمایت مالی از طرحها یا پیشنهادهای تحقیقاتی در کشورهای درحالتوسعه (دهگان و کلگالزیر،
)11 ،2012؛


گسترش همکار ی علمی بین کشورهای همسایه در مورد چالشهای مشترک مانند آبوهوا و...؛

حمایت از تأسیس و توسعه اتحادیههای اعضای هیئت علمی برای گسترش ارتباطات بینالمللی
میان کشورها بهویژه توسعه مهارتها و دانش کشورهای درحالتوسعه (ازداسلی.)10 ،2015 ،
1. Lempinen

جـ برقراری ارتباط مؤثر میان مرا کز آموزش عالی با دستگاه دیپلماسی کشور


 همـکاری بـا دسـتگاه سیاسـت خارجـی در بازاریابـی محصـوالت علـم و فنـاوری کشـور ،و تأمیـن
نیازمندیهـای علمـی کشـور از طریـق روابـط دیپلماتیـک؛
 تعریف و تبیین مؤلفههای جذابیت علم و فناوری برای دیپلماسی (برای دستگاه سیاسی کشور)؛
 حفظ و تقویت ارتباط میان دانشمندان و سیاسیون (برنیس لی)14 ،2010 ،؛
 تأسیسو توسعهسازمانهایغیرانتفاعیتوسطدانشگاهها و مراکز آموزش عالی (نریتر و چیتام)20،2013،؛


گسترش رایزنی برای ورود فناور یهای جدید یا ممنوع به کشور با استفاده از ظرفیتهای سیاسی

میان کشورها از طریق اعزام رایزنان فناوری به دیگر کشورها (براتی.)28 ،1390 ،
دـ توجه به اصول مدیریت و برنامهریزی در پیشبرد اهداف دیپلماسی علم و فناوری

 ظرفیتسازی( 1برنیس لی)7 ،2010 ،؛
 افزایش مشارکت دانشگاهها و مرا کز آموزش عالی در ایجاد و توسعه شرایط مناسب برای ایفای
نقش مؤثر علم و فناوری در تقسیم کار بینالمللی (براتی)34 ،1390 ،؛
ﻫ  .نشانسازی از علم و فناوری تولیدشده
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 نقش دانشگاهها در ایجاد وابستگی کشورهای دیگر به فناوری تولیدشده؛
 تالش برای اثبات کارآمدی فناوری تولیدشده بهمنظور تسهیل و تسریع صدور آن به خارج از کشور.
روش پژوهش

مقالـه حاضـر از نظـر هـدف در رده پژوهشهـای کاربـردی ،و از نظـر نحـوه گـردآوری دادههـا،
پیمایشـی و از نـوع ترکیبـی (کمـی و کیفـی) اسـت؛ در ایـن مقالـه بهلحـاظ ماهیـت میانرشـتهای
موضـوع ،ابتـدا بـا مطالعـه مبانـی نظـری و ادبیـات پژوهـش ،ابعـاد و مؤلفههـای پیشـبرد دیپلماسـی
علـم و فنـاوری از طریـق نظـام سیاسـت خارجـی و عوامـل و مال کهـای ارتقادهنـده نقـش نظـام
آموزش عالی کشـور در پیشـبرد دیپلماسـی علمی و فناوری ،شناسـایی شـدند؛ پس از آن با اسـتفاده
از روش مصاحبـه ،صاحبنظرانـی کـه دارای تحصیلات ،سـابقه کار ،و تجربـه مرتبـط بـا نظـام
آمـوزش عالـی و دسـتگاه دیپلماسـی و سیاسـت خارجـی کشـور بودنـد ،در تکمیـل و اصلاح ابعـاد،
مؤلفههـا ،عوامـل و مال کهـا مشـارکت کردنـد؛ سـپس بـرای تعییـن میـزان اعتبـار هریـک از ایـن
مـوارد و بررسـی وضعیـت موجـود و مطلـوب هرکـدام ،از روش پرسـشنامه سـه و پنـج گزینـهای ،بـه
1. Make or improve capacity for science advice in foreign policy
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اطالعـات مربـوط بـه وضعیـت موجـود و میـزان اهمیـت گویههـای موردبررسـی در دانشـگاه صنعتـی
خواجـه نصیرالدیـن طوسـی امتیـاز داده شـد.
پژوهشـگر بـرای اطمینـان بیشـتر ،از روش نمونهگیـری خاصـی اسـتفاده نکـرده اسـت و حجـم نمونـه،
معـادل همـه افـراد حاضـر در جامعـه آمـاری ،یعنـی  313نفـر ،بوده اسـت .پـس از توزیع پرسـشنامهها،
 253پرسـشنامه تکمیـل و بازگردانـده شـد .نـوع مصاحبـه ایـن پژوهـش ،نیم هسـاختاریافته و
کهـای ارتقادهنـده
دربرگیرنـده ابعـاد و مؤلفههـای پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری و عوامـل و مال 
نقـش نظـام آمـوزش عالـی در ایـن زمینـه اسـت .پـس از تعییـن هـدف ،بـه مرحلـه طراحـی سـاختار
مصاحبـه و راهنمـای آن میرسـیم .اهـداف پژوهـش در ایـن مرحلـه تبدیـل بـه پرسـش شـدهاند .تعداد
پرسـشهای ایـن مصاحبـه  5پرسـش بـود کـه  4مـورد آن دربـاره ابعـاد و مؤلفههـای پیشـبرد دیپلماسـی
علـم و فنـاوری در نظـام سیاسـت خارجـی کشـور ،و عوامـل و مال کهـای ارتقادهنـده نقـش نظـام
آمـوزش عالـی در پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری اسـت و  1پرسـش تکمیلـی بـرای بیـان دیدگاههای
مصاحبهشـوندگان بهصـورت بـاز مطـرح شـده اسـت.
فصلنامه علمی _ پژوهشی
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مصاحبهشـوندگان در ایـن پژوهـش عبارتنـد از :رئیـس وقت دانشـگاه صنعتی خواجـه نصیرالدین
طوسـی ،قائممقـام وزیـر در امـور بینالملـل و رئیـس مرکـز همکار یهای علمی بینالمللـی وزارت علوم،
تحقیقـات و فنـاوری ،مدیـرکل دفتـر مطالعـات سیاسـی و بینالمللـی وزارت امـور خارجـه ،مدیـرکل
دفتـر همکار یهـای علمـی بینالمللی دانشـگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسـی ،رئیس دانشـکده
علـوم سیاسـی دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد علـوم و تحقیقـات تهـران ،و کارشـناس دفتـر همکار یهای
علمـی و بینالمللـی دانشـگاه صنعتـی خواجـه نصیرالدیـن طوسـی .بهرهمنـدی از اسـتادان خبـره
در هـر دو نظـام آمـوزش عالـی و سیاسـت خارجـی ،تبیینکننـده اصـول و مبانـی انجـام پژوهشهـای
میانرشـتهای در مقالـه حاضـر اسـت .گـردآوری دادههـا در بخـش کمـی از طر یـق پرسـشنامه انجـام
شـد؛ از مجموعـه ابعـاد و مؤلفههـا و عوامـل و مال کهـای استخراجشـده از فصـل دوم پژوهـش و پـس
از انجـام تجزیهوتحلیـل سـاختاری ،اطالعـات بهدسـتآمده از طریـق مصاحبـه ،سـه بعـد (علـم در
دیپلماسـی ،علـم بـرای دیپلماسـی و دیپلماسـی بـرای علـم) و  33مؤلفـه در پیشـبرد دیپلماسـی علـم
و فنـاوری تهیـه و تنظیـم و  5عامـل و  23ملا ک ارتقادهنـده نقـش نظـام آمـوزش عالـی در پیشـبرد
دیپلماسـی علـم و فنـاوری شناسـایی شـدند.
بـرای تعییـن روایـی پرسـشنامه از تحلیـل عاملـی ا کتشـافی پرسـشنامه  33گو یـهای ابعـاد و
مؤلفههـای پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری اسـتفاده شـد کـه میـزان آزمـون کیسـر مایـر (شـاخص

کفایـت نمونهگیـری) برابـر  ،0/869مقـدار آزمـون بارتلـت برابـر  7147/604بـا درجـه آزادی  528و
سـطح معنـاداری  0/000اسـت .پـس از انجـام تحلیـل عاملـی و اجـرای شـیوه چرخـش واریما کس برای
سادهسـازی عاملهـا ،مشـخص شـد کـه گویههـای شـماره  21 ،13و  23دارای بـار عاملـی قـوی بـر
روی دو عامـل هسـتند و بـا بیـش از یـک عامـل ،همپوشـانی داشـتهاند کـه میتـوان ایـن گوی ههـا را
کنـار گذاشـت .میـزان واریانـس تبیینشـده توسـط ایـن عوامـل برابـر بـا  69/42درصـد اسـت .خروجی
تحلیـل عاملـی تأییـدی بـرای بررسـی روایـی ابعـاد پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری نیـز گـواه ایـن
اسـت کـه شـاخصهای بـرازش مـدل تحلیـل عاملـی تأییـدی همـه ابعـاد پیشـبرد دیپلماسـی علـم و
فنـاوری در حـد مجـاز قـرار داشـته و درمجمـوع ،حا کـی از بـرازش قابلقبـول هریـک از مدلهـا اسـت.
بـرای تعییـن روایـی پرسـشنامه ،عوامـل و مال کهـای ارتقادهنـده نقـش نظـام آمـوزش عالـی در
پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری بـا اسـتفاده از روش تحلیـل عاملـی ا کتشـافی مشـخص شـدند.
میـزان آزمـون کیسـر مایـر (شـاخص کفایـت نمونهگیـری) برابـر  ،0/901مقـدار آزمـون بارتلـت برابـر
 3631/712بـا درجـه آزادی  253و سـطح معنـاداری  0/000اسـت .مقادیـر کفایـت حجـم نمونـه
بـرای تحلیـل عاملـی ،قابلیـت عامـل شـدن پرسـشها را تأییـد میکنـد .براسـاس شـاخصهای بـرازش
مـدل تحلیـل عاملـی تأییـدی نیـز همـه عوامـل در حـد مجـاز قـرار داشـته و درمجموع ،حا کـی از برازش
کامـل و قابلقبـول هریـک از عوامـل و مال کهـای ارتقادهنـده نقـش نظـام آمـوزش عالـی در پیشـبرد
دیپلماسـی علـم و فنـاوری اسـت.
جدول شماره ( .)1شاخصهای برازش مربوط به بررسی روایی ابعاد پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری
از طریق نظام سیاست خارجی
X2

df/X2

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

SRMR

CFI

حد مجاز

0P>/05

کمتر از 5

کمتر از 0/08

باالتر از 0/9

باالتر از 0/9

باالتر از 0/9

باالتر از 0/9

کمتر از 0/05

باالتر از 0/9

نتیجه

علم در
دیپلماسی

X2=46/96
df=19
P=0/000

2/47

0/076

0/96

0/91

0/99

0/99

0/024

0/99

برازش
قابلقبول

دیپلماسی X2=68/26
df=33
برای علم
P=0/000

2/07

0/065

0/95

0/91

0/98

0/98

0/030

0/99

برازش
قابلقبول

2/37

0/074

0/95

0/9

0/98

0/98

0/031

0/95

برازش
قابلقبول

علم برای
دیپلماسی

X2=61/73
df=26

P=0/000
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جدول شماره ( .)2شاخصهای برازش روایی عوامل و مال کهای ارتقای نقش نظام آموزش عالی
در پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری
حد مجاز

X2

X2/df

RMSEA

0P>/05

کمتر از 5

کمتر از  0/08باالتر از  0/9باالتر از  0/9باالتر از  0/9باالتر از  0/9کمتر از  0/05باالتر از 0/9

GFI

AGFI

NFI

NNFI

SRMR

CFI

نتیجه

الزامات ساختاری

X2=0/16
df=1
P=0/69

0/16

0/000

1/00

1/00

1/00

1/00

0/004

1/00

برازش
قابلقبول

اقدام در سطح
بینالملل

X2=0/00
df=1
P=0/98

0/00

0/000

-

-

-

-

-

-

برازش کامل

برقراری ارتباط
میان آموزش
عالی و دستگاه
دیپلماسی

X2=24/01
df=9
P=0/004

2/67

0/081

0/97

0/92

0/99

0/99

0/024

0/99

برازش
قابلقبول
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رعایت اصول
مدیریت و
برنامهریزی

X2=0/00
df=0
P=1/00

0/00

0/000

-

-

-

-

-

-

برازش کامل

نشانسازی از علم
و فناوری

X2=0/00
df=0
P=1/00

0/00

0/000

-

-

-

-

-

-

برازش کامل

یافتههای پژوهش

بررسـی پایایـی پرسـشنامه پژوهـش بـا اسـتفاده از ضریـب آلفـای کرونبـاخ و نرمافـزار «اس .پـی.
اس .اس ».انجـام شـد .نتایـج بهدسـتآمده حا کـی از ایـن اسـت کـه میـزان آلفـای کرونبـاخ
پرسـشنامه ابعـاد و مؤلفههـای پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری  0/911و میـزان آلفـای کرونبـاخ
عوامـل و مال کهـای ارتقادهنـده نقـش نظـام آمـوزش عالـی در پیشـبرد آن 0/902 ،اسـت؛ بنابرایـن
عوامـل و مال کهـای ارتقادهنـده نقـش نظـام آمـوزش عالـی در پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری از
پایایـی الزم برخـوردار اسـت.

جدول شماره ( .)3نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
متغیرها

آزمون کولموگروف _ اسمیرنوف
آماره z

سطح معناداری

علم در دیپلماسی

0/978

0/295

دیپلماسی برای علم

1/165

0/132

علم برای دیپلماسی

1/620

0/060

دیپلماسی علم و فناوری (کل)

0/573

0/898

الزامات ساختاری

0/948

0/330

اقدام در سطح بینالملل

1/087

0/188

برقراری ارتباط میان آموزش عالی و دستگاه دیپلماسی کشور

0/616

0/842

رعایت اصول مدیریت و برنامهریزی

1/583

0/065

نشانسازی از علم و فناوری

1/281

0/075

براسـاس دادههـای جـدول شـماره ( ،)3سـطح معنـاداری آزمـون کولموگـروف _ اسـمیرنوف بـرای
همـه متغیرهـا بزرگتـر از  0/05اسـت؛ بنابرایـن فـرض صفـر رد نمیشـود و میتـوان نتیجـه گرفـت همـه
متغیرهـا از توزیـع نرمـال برخـوردار هسـتند.
تجزیهوتحلیل دادههای مربوط به پرسش 1
ابعاد و مؤلفههای پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری از طریق نظام سیاست خارجی کدامند؟

پـس از انجـام مصاحبـه بـا  6نفـر از صاحبنظـران حـوزه آمـوزش عالـی کشـور ،ابعـاد و مؤلفههـای
برگرفتـه از ادبیـات و مبانـی نظـری پژوهـش ،مـورد بازنگری قـرار گرفتند .پـس از تجزیهوتحلیل گزارش
مصاحبـه بـه روش تحلیـل سـاختاری کیفـی 11 ،مؤلفـه بـه مجمـوع مؤلفههـای پیشـین افـزوده شـد و
طبقهبنـدی هریـک از  33مؤلفـه نهایـی ،در ابعاد سـهگانه اولیه (علم در دیپلماسـی ،دیپلماسـی برای
علـم ،علـم بـرای دیپلماسـی) بررسـی و تحلیـل شـد؛ همچنین در هیچکـدام از ابعاد و مؤلفههـای اولیه،
حـذف یـا تغییـری صـورت نگرفـت.
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ردیف

مولفهها

بعد اصلی

1

همکاری برای توسعه بهکارگیری زبان علمی در تعامالت بینالمللی کشورها

علم در دیپلماسی

2

شناسایی انواع دیگر دیپلماسی مانند دیپلماسی فرهنگی و ...با هدف تسهیل دیپلماسی علم و فناوری

علم در دیپلماسی

3

همکاری با سایر نهادها در قانونگذاری و تعیین ساختار برای توسعه دیپلماسی علم و فناوری در کشور

علم در دیپلماسی

4

استفاده مؤثر از رسانهها در معرفی محصوالت علم و فناوری کشور

دیپلماسی برای علم

5

تسهیل فرایندهای انتقال (واردات) فناوری و دانش جدید به کشور

دیپلماسی برای علم

6

تقویت امنیت دیپلماسی علم و فناوری و حفاظت از فناوری در مقابل جاسوسی

دیپلماسی برای علم

7

تأسیس یا تکمیل موزههای علم و فناوری

علم برای دیپلماسی

8

تبادل استاد و دانشجو در رشتههای مختلف

علم برای دیپلماسی

9

توسعه همکار یهای مشترک علمی در سراسر دنیا

علم برای دیپلماسی

10

بومیسازی فناوری انتقالی به کشور

علم برای دیپلماسی

11

اختصاص منابع مالی مستقل در بودجه برای حمایت از دیپلماسی علم و فناوری

علم برای دیپلماسی

پـس از اجـرا ،بهمنظـور تأییـد مؤلفههـای پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری ،از تحلیـل عامـل
ا کتشـافی( 1روش تحلیـل مؤلفـه اصلـی )2اسـتفاده ،و مشـخص شـد کـه مقـدار  KMOبرابـر بـا 0/869
ت نیـز صفـر اسـت
و نزدیـک  1اسـت .همچنیـن سـطح معنـادار بـودن مشـخصه آزمـون کرویـت بارتلـ 
کـه کوچکتـر از  0/05اسـت و نشـان میدهـد از لحـاظ آمـاری معنـادار اسـت .خروجـی دوم تحلیـل
عاملـی ا کتشـافی ،جـدول اشـترا کها نامیـده میشـود کـه ضرایـب تعییـن متغیرهـا را نشـان میدهـد؛
مقادیـر اشـترا کهای همـه گویههـا باالتـر از مقـدار  0/4بـوده اسـت کـه تأییـدی بـر مناسـب بـودن
دادههـا و تحلیـل عاملـی اسـت .پـس از انجـام تحلیـل عاملـی و اجـرای شـیوه چرخـش واریما کـس
ی شـماره  21 ،13و  23دارای بـار عاملـی قوی بر
بـرای سادهسـازی عاملهـا ،مشـخص شـد کـه گویههـا 
روی دو عامـل هسـتند؛ یعنـی بـا بیـش از یـک عامـل ،همپوشـانی داشـتهاند کـه میتـوان ایـن گویههـا
را کنـار گذاشـت؛ بنابرایـن نتایـج تحلیـل عاملـی بـه شـیوه واریما کـس نشـان میدهـد کـه پـس از 5
چرخـش ،بهتریـن راهحـل عاملـی ،دارای  3عامـل اسـت؛ یعنـی از مجمـوع ایـن  33گو یـه 3 ،بعـد
بهعنـوان عاملهـای اصلـی شناسـایی ،و بـا توجـه بـه ادبیـات موضـوع ،نامگـذاری شـدند.
1. Explanatory Factor Analysis
2. Principal Component Analysis

جدول شماره ( .)5ابعاد و مؤلفههای شناساییشده پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری بهوسیله نظام سیاست خارجی از
طریق تحلیل عناصر اصلی
مؤلفهها

ابعاد
ظرفیتسازی

حفظ و تقویت ارتباط میان دانشمندان و سیاستمداران جامعه
آموزش با موضوع سیاستگذاری علمی
ایفای نقش مؤثر علم و فناوری در تقسیم کار بینالمللی

علم در دیپلماسی
(گویههای )1-9

همکاری در بهکارگیری زبان علمی در تعامالت بینالمللی کشورها
معرفی متخصصان حوزههای دانشگاهی بهعنوان رایزن علمی و فناوری در سفارتخانههای کشور
مطالعه و شناسایی انواع دیگر دیپلماسی مانند دیپلماسی فرهنگی و ...با هدف تسهیل دیپلماسی علم و فناوری
همکاری با سایر نهادها در قانونگذاری و تعیین ساختار برای توسعه دیپلماسی علم و فناوری
تعریف و تبیین مؤلفههای جذابیت علم و فناوری برای دیپلماسی
تسهیل فرایند صدور روادید و پیشنیازهای همکاری میان مجامع علمی کشور
همکاری در اجرای پروژههای بینالمللی در منطقه و جهان
گسترش همکاری علمی کشورهای همسایه در زمینه چالشهای مشترک آبوهوا ،انرژ یهای نو و...
بازاریابی محصوالت علمی با کمک روابط سیاسی کشورها

دیپلماسی برای علم
(گویههای  10-12و
 14-20و )22

همکاری در جذب سرمایههای خارجی برای توسعه علم و فناوری
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استفاده مؤثر از رسانهها در معرفی محصوالت علم و فناوری کشور
نشانسازی محصوالت علم و فناوری تولیدشده در سطح جهان
تسهیل فرایندهای مربوط به صادرات محصوالت شرکتهای دانشبنیان
تسهیل فرایندهای انتقال (واردات) فناوری و دانش جدید به کشور
تقویت امنیت در دیپلماسی علمی و حفاظت از فناوری در مقابل جاسوسی
تأسیس اتحادیههای بینالمللی اعضای هیئت علمی
تکمیل و تأسیس موزههای علم و فناوری
همکاری در تقویت اهرمهای تشویقی و تنبیهی برای پایداری روابط سیاسی میان کشورها
تبادل استاد و دانشجو در رشتههای مختلف

علم برای دیپلماسی
(گویههای )24-33

فصلنامه علمی _ پژوهشی

توسعه همکار یهای مشترک علمی در سراسر دنیا
توسعه همکاری علمی و فناوری با هدف بهبود روابط سیاسی میان کشورها
نقش دانشگاهها در ایجاد وابستگی کشورهای دیگر به فناوری جدید
کارآمد کردن فناوری تولیدی برای تسهیل صدور آن به خارج از کشور
بومیسازی فناوری انتقالی به کشور
اختصاص منابع مالی مستقل در بودجه کشور برای حمایت از دیپلماسی علمی و فناوری

اجـرای تحلیـل عاملـی ا کتشـافی بـرای تأییـد ابعاد پیشـبرد دیپلماسـی علم و فنـاوری ،دربردارنده
نتایـج زیر اسـت:
ت بارتلت برای ابعاد پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری
جدول شماره ( .)6اندازههای  KMOو نتایج آزمون کروی 
0/753

شاخص کفایت نمونهگیری

آزمون کرویت بارتلت

مجذور خی

141/076

درجه آزادی

3

سطح معناداری

0/000

همانگونهکه در جدول شماره ( )6دید ه میشود ،مقدار  KMOبرابر با  0/753است که نزدیک
کتـر 0/05
ت بارتلـت نیـز صفـر اسـت کـه کوچ 
ن کرویـ 
ن مشـخص ه آزمـو 
ح معنـادار بـود 
 1اسـت .سـط 
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اسـت و نشـان میدهـد از لحـاظ آمـاری معنـاداراسـت؛ بنابراین ،بـر پایه هر دو ملا ک ،میتوان نتیجه
ی حاصـل در گـرو ه نمونـ ه موردمطالعـه،
س همبسـتگ 
س ماتریـ 
ی تحلیـل عاملـی براسـا 
ت کـ ه اجـرا 
گرفـ 
یشـود
قابلتوجیـ ه خواهـد بـود .خروجـی دوم تحلیـل عاملـی ا کتشـافی ،جـدول اشـترا کها نامیـده م 
کـه ضرایـب تعییـن متغیرهـا را نشـان میدهـد .چنانچـه ایـن عـدد در متغیـری کوچکتر از  0/4باشـد،
آن متغیـر بایـد حـذف شـود و دوبـاره تحلیـل عامـل ا کتشـافی انجـام شـود .هرچـه مقادیـر اشـترا ک
اسـتخراجی بزرگتـر باشـد ،عاملهـای استخراجشـده ،متغیرهـا را بهتـر نشـان میدهنـد.
جدول شماره ( .)7جدول اشترا کهای ابعاد پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری
اشترا کهای اولیه

اشترا کهای استخراجی

علم در دیپلماسی

1

0/549

دیپلماسی برای علم

1

0/701

علم برای دیپلماسی

1

0/637

بـا توجـه بـه دادههـای جـدول شـماره ( )7مقادیر اشـترا کهای همه ابعـاد ،باالتر از  0/4اسـت که
تأییـدی بـر مناسـب بـودن دادههـا و تحلیـل عاملـی میباشـد .خروجـی سـوم جـدول تبییـن واریانـس
است.

جدول شماره ( .)8مقادیر ارزش ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تراکمی ابعاد پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری
مؤلفه

1
2
3

مجموع مجذورات استخراجی

مقادیر ویژه
مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد تراکمی

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد تراکمی

1/886
0/649
0/465

62/871
21/640
15/489

62/871
84/511
100/000

1/886

62/871

62/871

همانگونـه کـه دادههـای جـدول شـماره ( )8نشـان میدهـد ،ارزشهـای ویـژه  1عامـل ،بزرگتـر
ل اسـتخراج شـود ،بـ ه انـدازه 62/87
ک اسـت و چنانچـه از مجموعـ ه ایـن سـه بعـد 1 ،عامـ 
مسـاوی یـ 
درصـد کل واریانـس تبییـن مىشـود .بـار عاملـی هریـک از ابعـاد بـر روی پیشـبرد دیپلماسـی علـم و
فنـاوری در جـدول شـماره ( )9مشـخص شـده اسـت .همچنیـن« ،دیپلماسـی بـرای علـم» دارای
بیشـترین بـار عاملـی ( )0/817و «علـم در دیپلماسـی» دارای کمتریـن بـار عاملـی ( )0/511بـر روی
پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری اسـت.
جدول شماره ( .)9ماتریس عاملی ابعاد پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری
ابعاد

عامل 1

دیپلماسی برای علم

0.817

علم برای دیپلماسی

0.758

علم در دیپلماسی

0.511

تجزیهوتحلیل دادههای مربوط به پرسش 2
عوامل و مال کهای ارتقادهنده نقش نظام آموزش عالی در پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری کدامند؟

بـرای پاسـخگویی بـه پرسـش دوم نیـز از ابزارهـای مصاحبـه و پرسـشنامه اسـتفاده شـده اسـت .پـس از
انجـام مصاحبـه بـا  6نفـر از صاحبنظـران حـوزه آمـوزش عالـی کشـور ،عوامـل و مال کهـای برگرفتـه از
ادبیات و مبانی نظری پژوهش ،مورد بازنگری قرار گرفتند .الزم به ذکر است که بعد از تجزی هوتحلیل
گـزارش مصاحبـه بـه روش تحلیـل سـاختاری کیفـی 5 ،ملا ک بـه مجمـوع مال کهـای پیشـین افـزوده،
و طبقهبنـدی هریـک از آنهـا ،در مجمـوع عوامـل پنجگانـه برگرفتـه از ادبیـات و مبانـی نظـری پژوهـش
(الزامـات سـاختاری ،اقـدام در سـطح بینالملـل ،برقـراری ارتبـاط میـان آمـوزش عالـی و دسـتگاه
دیپلماسـی کشـور ،رعایـت اصـول مدیریـت و برنامهریـزی و نشانسـازی از علـم و فنـاوری) بررسـی و
تحلیـل شـد .همچنیـن در هیچیـک از عوامـل و مال کهـای اولیـه ،حـذف یـا تغییری صـورت نگرفت.
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جدول شماره ( .)10مال کهای اضافه شده حاصل از انجام مصاحبه
ردیف

مال کها

عامل اصلی

1

تالش برای ارتقای مهارتهای الزم در توسعه همکار یهای علمی
بهمنظور بهبود روابط سیاسی میان کشورها

اقدام در سطح بینالملل

2

توسعه همکاریعلمی و فناوری میان دانشگاههای جهان

اقدام در سطح بینالملل

3

همکاری برای حفاظت از فناوری در مقابل جاسوسی

برقراری ارتباط میان آموزش عالی و
دستگاه دیپلماسی کشور

4

حمایت از توانمندیهای اجرایی علمی دانشگاهها

رعایت اصول مدیریت و برنامهریزی

5

تقویت اهرمهای تشویقی و تنبیهی

رعایت اصول مدیریت و برنامهریزی

مال کهای اضافهشده حاصل از انجام مصاحبه

از مجموعـه عوامـل و مال کهـای استخراجشـده از فصـل دوم پژوهـش و نیز شـواهد موجـود در تارنماها
و پایگاههـای اطالعاتـی معتبـر و انجـام فراینـد مصاحبـه ،پرسـشنامه نهایـی براسـاس  5عامـل و 23
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ملا ک بهعنـوان عوامـل و مال کهـای ارتقادهنـده نقـش نظـام آمـوزش عالـی در پیشـبرد دیپلماسـی
علـم و فنـاوری ،تدویـن ،و بـرای تأییـد ایـن ابعـاد و مؤلفههـا و همچنیـن تعییـن روایـی سـازه ،از تحلیل
عامـل ا کتشـافی( 1روش تحلیـل مؤلفـه اصلـی )2اسـتفاده شـد .پـس از انجـام تحلیـل عامـل ا کتشـافی
بـا اسـتفاده از نرمافزارهـای عمومـی آمـار (ماننـد  )SPSSمشـخص شـد کـه مقـدار  KMOبرابـر بـا
ت بارتلـت نیـز صفـر اسـت
ن کرویـ 
ن مشـخص ه آزمـو 
 ،0/901یعنـی نزدیـک  1اسـت .سـطح معنـادار بـود 
کـه کوچکتـر از  0/05بـوده و نشـان میدهـد از لحـاظ آمـاری معنـادار اسـت؛ بنابرایـن ،بـر پایـه هـر
ل
س ماتریـس همبسـتگی حاصـ 
دو ملا ک میتـوان نتیجـه گرفـت کـه اجـرای تحلیـل عاملـی براسـا 
در گـرو ه نمونـ ه موردمطالعـه ،قابلتوجیـه خواهـد بـود .خروجـی دوم تحلیـل عاملـی ا کتشـافی ،یعنـی
جـدول اشـترا کها نشـان میدهـد ،مقادیـر اشـترا کهای همـه گویههـا باالتـر از  0/4بـوده کـه تأییـدی
بـر مناسـب بـودن دادههـا و تحلیـل عاملـی اسـت .خروجـی سـوم ،جـدول تبییـن واریانـس اسـت .پـس
از تحلیـل مشـخص شـد ارزشهـای ویـژه  5عامـل ،بزرگتـر مسـاوی یـک اسـت ،و درصـد پوشـش
س متغیرها را
ن متغیرهـا بـرای ایـن  5عامل در مجمـوع 69/43 ،درصـد کل واریان 
واریانـس مشـترک بیـ 
ج
ل اسـتخرا 
ن میکنـد؛ بهعبـارت دیگـر ،چنانچـه از مجموعـ ه مؤلفههـا بـر پایـ ه مطالـب باال 5 ،عام 
تبییـ 
شـود ،بـه انـدازه  69/43درصـد کل واریانـس تبییـن مىشـود .خروجی چهارم مربوط بـه نمودار مقدار
1. Explanatory Factor Analysis
2. Principal Component Analysis

ویژه ،معروف به نمودار  Screeنشـان داد که روی شـیب تند نمودار 5 ،عامل وجود دارد و عاملهای
دیگـر ،نزدیـک بـه هـم قـرار دارنـد و بـا توجـه بـه جـدول مقادیـر ویـژه ،درصـد واریانـس زیـادی را تبیین
نمیکننـد .خروجـی بعـدی ،جـدول سـاختار عاملـی چرخشیافتـه اسـت کـه بارهـای عاملـی هـر گویه
را پـس از چرخـش واریما کـس نشـان میدهـد .پـس از انجـام تحلیـل عاملـی و اجـرای شـیوه چرخـش
ی شـماره  9و  10دارای بـار عاملـی
واریما کـس بـرای سادهسـازی عاملهـا ،مشـخص شـد کـه گویههـا 
قـوی بـر روی دو عامـل هسـتند؛ یعنـی بـا بیـش از یـک عامـل همپوشـانی داشـتهاند کـه میتـوان ایـن
گویههـا را کنـار گذاشـت .بنابرایـن نتایـج تحلیـل عاملـی بـه شـیوه واریما کـس نشـان میدهـد کـه پـس
از  7چرخـش ،بهتریـن راهحـل عاملـی ،دارای  5عامـل اسـت؛ یعنـی از مجمـوع  23گویـه 5 ،عامـل
بهعنـوان عاملهـای اصلـی شناسـایی ،و بـا توجـه بـه ادبیـات موضـوع ،نامگـذاری شـدند.
جدول شماره ( .)11عوامل و مال کهای شناساییشده از طریق تحلیل عناصر اصلی
عوامل

مال کها

الزامات ساختاری
(گویههای )1-4

 آموزش نظاممند و ارتقای فرهنگ پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری
 همکاری در تسهیل فرایند صدور روادید ورود و خروج به کشور
 ایجاد و توسعه سازمانهای غیرانتفاعی
 ارتقای مهارتهای الزم برای توسعه همکار یهای علمی و فناوری بهمنظور بهبود روابط سیاسی میان کشورها

اقدام در سطح بینالملل
(گویههای )5-8

 همکاری در اجرای طرحهای بزرگ بینالمللی بهدلیل ریسک و هزینه باالی آنها
 همکاری در اجرای طرحهای نوآورانه در سطح بینالملل برای حل معضالت و چالشهای مشترک
 حمایت مالی از طرحهای درحالاجرا یا حمایت مالی از پیشنهادهای تحقیقاتی در کشورهای درحالتوسعه
 گسترش همکار یهای علمی بین کشورهای همسایه بهویژه در زمینه چالشهای مشترک

برقراری ارتباط میان آموزش
عالی و دستگاه دیپلماسی
کشور
(گویههای )11-17

رعایت اصول مدیریت و
برنامهریزی
(گویههای )18-20

نشانسازی از علم و فناوری
(گویههای )21-23

 همکاری با دولت در بازاریابی محصوالت علم و فناوری
 همکاری با دستگاه سیاست خارجی کشور برای تأمین نیازمندیهای علمی و فناوری کشور
 همکاری برای حفاظت از فناوری در مقابل جاسوسی
 تبیین مؤلفههای جذابیت علم و فناوری برای دستگاه دیپلماسی کشور
 حفظ و تقویت ارتباط میان دانشمندان و سیاستمداران
ی برای ورود فناور یهای جدید یا ممنوع به کشور با استفاده از ظرفیتهای سیاسی میان کشورها
 رایزن 
 ظرفیتسازی
 افزایش مشارکت دانشگاهها و مرا کز آموزش عالی در ایجاد شرایط مناسب برای ایفای نقش مؤثر علم و فناوری
 حمایت از توانمندیهای اجرایی علمی دانشگاهها
 تقویت اهرمهای تشویقی و تنبیهی
 اهتمام به نقش بینالمللی آموزش عالی
 نقش دانشگاهها در ایجاد وابستگی کشورهای دیگر به فناوری تولیدشده
 تالش برای اثبات کارآمدی فناوری تولیدشده بهمنظور تسهیل و تسریع صدور آن به خارج از کشور
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تجزیهوتحلیل دادههای مربوط به پرسش 3
مدل مناسب برای ارتقای نقش نظام آموزش عالی در پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری در کشور کدام است؟

بررسـی ایـن پرسـش طـی چنـد مرحلـه انجـام شـد .ابتـدا بـرای تأییـد روایـی سـازه متغیرهـای
شناساییشـده از طریـق تحلیـل ا کتشـافی ،از تحلیـل عاملـی تأییـدی (بـا اسـتفاده از نرمافـزار لیـزرل)
یشـده ،آزمـون همبسـتگی
اسـتفاده شـد و پـس از آن ،بهمنظـور بررسـی رابطـه بیـن متغیرهـای شناسای 
پیرسـون را بـهکار گرفتیـم و سـرانجام بـرای آزمـون و تأییـد مـدل مفهومـی تحقیـق ،مدلیابـی معـادالت
سـاختاری 1بـا کاربـرد بسـته نرمافـزاری لیـزرل مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت.
جدول شماره ( .)12ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرها
متغیرها
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اقدام در
الزامات
سطح
ساختاری
بینالملل

الزامات ساختاری

1

اقدام در سطح بینالملل

**0/466

برقراری ارتباط
رعایت اصول مدیریت
برندسازی

1

**0/534** 0/353

برقراری
ارتباط

علم در دیپلماسی علم برای پیشبرد
اصول
نشانسازی
دیپلماسی برای علم دیپلماسی دیپلماسی
مدیریت

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

**0/405** 0/430** 0/381

**0/360** 0/479** 0/497** 0/320

علم در دیپلماسی

**0/232** 0/451** 0/416** 0/360** 0/484

دیپلماسی برای علم

**0/538** 0/484** 0/440** 0/507** 0/641** 0/416

علم برای دیپلماسی

**0/623** 0/463** 0/385** 0/338** 0/341** 0/430** 0/193

پیشبرد دیپلماسی

**0/690** 0/781** 0/863** 0/426** 0/528** 0/533** 0/574** 0/499

1

*معنادار در سطح ( 0/05آزمون دودامنه) ** /معنادار در سطح ( 0/01آزمون دودامنه)

بـا توجـه بـه دادههـای جـدول شـماره ( )12بیـن همه «عوامـل ارتقادهنـده نقش نظام آمـوزش عالی
در پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری» و «ابعـاد پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری» همبسـتگیهای
مثبـت و معنـاداری در سـطح  0/01وجـود دارد .بیشـترین همبسـتگی بیـن «اقـدام در سـطح بینالملـل»
و «دیپلماسـی بـرای علـم» ( )0r=/641و کمتریـن همبسـتگی بیـن «الزامـات سـاختاری» و «علـم بـرای
دیپلماسـی» ( )0r=/193برقـرار اسـت .بیـن همـه «عوامـل ارتقادهنـده نقـش نظـام آمـوزش عالـی در
پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری» و «پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری» ،همبسـتگیهای متوسـط،
1. Structural Equation Modeling

مثبـت و معنـاداری در سـطح  0/01وجـود دارد .بیشـترین همبسـتگی مربـوط بـه «اقـدام در سـطح
بینالملل» ( )0r=/574و کمترین همبسـتگی مربوط به «نشانسـازی از علم و فناوری» ()0r=/426
اسـت .بیـن همـه ابعـاد «پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری» بـا یکدیگـر و همچنیـن بـا کل «پیشـبرد
دیپلماسـی علـم و فنـاوری» همبسـتگیهای مثبـت و معنـاداری در سـطح  0/01وجـود دارد.

حالت برآورد استاندارد
فناوری
دیپلماسی
پیشبردپیشبرد
کشور در
عالی
آموزش
ارتقاینقش
ارتقای
نهودار(.)1
نمودار شماره
برآورددراستاندارد
علم وحالت
فناوری در
دیپلهاسی علن و
کشور در
عالی
نظامآموزش
نقش نظام
کلیکلی
مدل مدل
شهاره (.)1
نهودار شهاره ( .)1مدل کلی ارتقای نقش نظام آموزش عالی کشور در پیشبرد دیپلهاسی علن و فناوری در حالت برآورد استاندارد
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نمودار شماره ( .)2مدل کلی ارتقای نقش نظام آموزش عالی کشور در پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری در حالت ضرایب معناداری
نهودار شهاره ( .)2مدل کلی ارتقای نقش نظام آموزش عالی کشور در پیشبرد دیپلهاسی علن و فناوری در حالت ضرایب معناداری

نهودار شهاره ( .)2مدل کلی ارتقای نقش نظام آموزش عالی کشور در پیشبرد دیپلهاسی علن و فناوری در حالت ضرایب معناداری

مـدل پژوهـش در حالـت معنـاداری ،نشـان میدهـد کـه قـدر مطلـق مقادیـر محاسبهشـده  tبـرای
همه ضرایب مسـیر و بارهای عاملی ،باالی  1/96اسـت؛ بنابراین تمام ضرایب مسـیر و بارهای عاملی
در سـطح اطمینـان  95درصـد ،معنـادار هسـتند .درنتیجـه ازآنجا کـه تمـام ضرایـب ،معنـادار شـدهاند،
همـه عوامـل بـر پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری تأثیـر میگذارند.

بحث و نتیجهگیری

مـدل نهایـی طراحیشـده در ایـن پژوهـش کـه تبیینکننـده روابـط میـان متغیرهـا اسـت در ادامـه ارائـه
شـده است.
جدول شماره ( .)13نتایج اندازهگیری مدل ارتقای نقش نظام آموزش عالی کشور در پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری
متغیر پنهان

پیشبرد دیپلماسی
علم و فناوری
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متغیرهای آشکار

بار عاملی

خطا

آماره t

ضریب تعیین

نتیجه

علم
در دیپلماسی

0/57

-

-

0/33

معنادار و تأیید

دیپلماسی
برای علم

0/83

0/060

8/79

0/68

معنادار و تأیید

علم
برای دیپلماسی

0/60

0/039

7/63

0/36

معنادار و تأیید

دادههـای جـدول شـماره ( )13نشـان میدهـد کـه تمـام بارهـای عاملـی در سـطح اطمینـان 95
درصـد معنـادار شـدهاند و توانسـتهاند سـهم معنـاداری در اندازهگیـری سـازه مربوطـه ،یعنـی پیشـبرد
دیپلماسـی علـم و فنـاوری کسـب کنـد .شـاخصی کـه بـار عاملـی باالتـری داشـته باشـد ،سـهم
بیشـتری در اندازهگیـری سـازه مربوطـه خواهـد داشـت« .دیپلماسـی بـرای علـم» بـا بـار عاملـی 0/83
بیشـترین سـهم را در اندازهگیـری متغیـر پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری دارد؛ بنابرایـن بـا توجـه
بـه ضریـب تعییـن ( 68 )R2=0/68درصـد واریانـس پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری را تبییـن
میکنـد« .علـم بـرای دیپلماسـی» بـا بـار عاملـی  0/60توانسـته اسـت سـهم معنـاداری در اندازهگیـری
متغیـر پاسـخگویی فـردی بـه دسـت آورد؛ بنابرایـن بـا توجـه بـه ضریـب تعییـن (36 ،)R2=0/36
درصـد واریانـس پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری را تبییـن میکنـد« .علـم در دیپلماسـی» بـا
بـار عاملـی  0/57کمتریـن سـهم را در اندازهگیـری متغیـر پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری دارد؛
بنابرایـن بـا توجـه بـه ضریـب تعییـن ( 33 ،)R2=0/33درصـد واریانـس پیشـبرد دیپلماسـی علـم و
فنـاوری را تبییـن میکنـد.

جدول شماره ( .)14نتایج بخش ساختاری مدل ارتقای نقش نظام آموزش عالی در پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری
متغیر وابسته

پیشبرد
دیپلماسی علم
و فناوری

متغیر مستقل

B

SE

β

t

الزامات ساختاری

0/20

0/089

0/13

2/27

اقدام در سطح بینالملل

0/50

0/093

0/41

5/37

برقراری ارتباط میان آموزش عالی
و دستگاه دیپلماسی کشور

0/26

0/085

0/20

3/08

رعایت اصول مدیریت و
برنامهریزی

0/33

0/092

0/22

3/55

نشانسازی از علم و فناوری

0/20

0/082

0/15

2/45

ضریب
تعیین ()2R

0/70

همه ضرایب مسیر در سطح  0/05معنادار هستند.

با توجه به دادههای جدول شـماره ( )14و براسـاس ضرایب استانداردشـده مسـیر ( ،)βاین نتایج
اسـتنباط میشـود :تمـام ضرایـب مسـیر در سـطح اطمینـان  95درصـد معنـادار شـدهاند (آمارههـای t

خـارج بـازه  -1/96تـا  +1/96قـرار گرفتهانـد) و توانسـتهاند سـهم معنـاداری در پیشـبرد دیپلماسـی
علـم و فنـاوری بهدسـت آورنـد .بـا توجـه بـه ضریـب تعییـن برآوردشـده ( ،)R2=0/70همه عوامـل مؤثر،
شـامل الزامـات سـاختاری ،اقـدام در سـطح بینالملـل ،برقـراری ارتبـاط میـان آمـوزش عالی و دسـتگاه
دیپلماسـی کشـور ،رعایت اصول مدیریت و برنامهریزی ،و نشانسـازی از علم و فناوری ،درمجموع،
 57درصـد واریانـس «پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری» را تبییـن میکننـد .متغیـر «اقـدام در سـطح
بینالملـل» بـا ضریـب اسـتاندارد  β=0/41دارای بیشـترین تأثیـر بـر پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری
اسـت .متغیرهـای «رعایـت اصـول مدیریـت و برنامهریزی» با ضریب « ،β=0/22برقـراری ارتباط میان
آمـوزش عالـی و دسـتگاه دیپلماسـی کشـور» بـا ضریـب  β=0/20و «نشانسـازی از علـم و فنـاوری» بـا
ضریـب  ،β=0/15بـر پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری تأثیرگـذار هسـتند .متغیر «الزامات سـاختاری»
بـا ضریـب اسـتاندارد  β=0/13دارای کمتریـن تأثیـر بـر پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری اسـت.
بـا توجـه بـه ضرایـب استانداردنشـده میتـوان معادلـه سـاختاری زیـر را بـرای پیشبینـی میـزان
پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری براسـاس عوامـل مؤثـر بـر آن تنظیـم کـرد:
پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری= ( *0/20الزامـات سـاختاری) ( *0/50+اقدامـات در سـطح
بینالملـل) ( *0/26+برقـراری ارتبـاط میـان آمـوزش عالـی و دسـتگاه دیپلماسـی کشـور) *0/33+
(رعایـت اصـول مدیریـت و برنامهریـزی) (*0/20+نشانسـازی از علـم و فنـاوری)
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با توجه به همپوشانی برخی از مؤلفههای پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری و همچنین مال کهای
ارتقادهنـده نقـش نظـام آمـوزش عالی ،میتوان نتیجه گرفت که میان پیشـبرد دیپلماسـی علم و فناوری
و برنامههـا و اقدامـات عملـی دانشـگاهها و مرا کـز آمـوزش عالـی ،ارتبـاط بسـیار ز یـادی وجـود دارد و ایـن
نهاد تأثیرات زیادی بر توسـعه سیاسـت خارجی کشـور از طریق علم و فناوری خواهد داشـت؛ بنابراین
اهتمـام همهجانبـه بـه دو نظـام سیاسـت خارجـی و آمـوزش عالـی ،تأثیرهـای مثبـت فراوانـی بـر پیشـبرد
سـه بعـد اساسـی «علـم در دیپلماسـی»« ،دیپلماسـی بـرای علـم» و «علـم بـرای دیپلماسـی» خواهـد
داشـت .از حـذف  3مؤلفـه از  33مؤلفـه برگرفتـه از ادبیـات و مبانـی نظـری پژوهش و همچنین مصاحبه
بـا صاحبنظـران ،میتـوان اینگونـه نتیجـه گرفـت کـه مؤلفـ ه حذفشـده «توسـعه رایزنـی بـرای ورود
فناور یهـای جدیـد یـا ممنـوع بـه کشـور» در شـرایط کنونـی پـس از برجـام کـه بسـیاری از تحری مهـا علیـه
ایـران لغـو شـده اسـت ،اهمیـت چندانـی نـدارد و تمرکـز بـر آن ،ارزشـمند نخواهـد بـود .همچنیـن مؤلفـه
لحـذف اسـت ،ز یـرا ایـن
«حمایـت از توانمندیهـای اجرایـی علمـی کشـور ،ماننـد همایشهـا و »...قاب 
برنامههـا هنگامیکـه توسـط دانشـگاهها و مرا کـز آمـوزش عالـی ،اجـرا و هدایـت شـوند ،در رشـد و تعالـی
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حـوزه دانـش و فنـاوری تأثیـرات مثبتـی دارنـد و چنانچـه توسـط سـایر نهادها و با نظـارت اعضای هیئت
علمـی دانشـگاهها و مرا کـز آمـوزش عالـی اجـرا شـوند ،احتمـال تأثیـر علمـی آنهـا کاهـش مییابـد.
از حـذف مؤلفـه «ایجـاد و توسـعه سـازمانهای غیرانتفاعـی بـرای توسـعه ارتباطـات بیـن کشـورها»
میتـوان نتیجـه گرفـت کـه ایجـاد اینگونـه سـازمانها در زمینـه امـور گونا گـون علمـی در کشـور در
سـالهای اخیـر موفقیتآمیـز نبـوده اسـت و ایجـاد آن ،تأثیـر قابلتوجهـی بـر پیشـبرد دیپلماسـی علـم و
فنـاوری نخواهـد داشـت .از حـذف دو ملا ک «حمایـت از تأسـیس و توسـعه اتحادی ههـای اعضـای
هیئـت علمـی بـرای گسـترش ارتباطـات میـان کشـورها» و «توسـعه همـکاری علمـی و فنـاوری میـان
دانشـگاههای جهـان» میتـوان نتیجـه گرفت که اتحادیههای اعضای هیئـت علمی درحالفعالیت،
تأثیرگـذاری کمـی بـر نقـش نظـام آموزش عالی در پیشـبرد دیپلماسـی علم و فناوری داشـتهاند و ایجاد
و تأسـیس افزونتـر آنهـا ،سـبب ارتقـای ایـن نقـش نمیشـود .شـاید یکـی از دالیـل حـذف ملا ک
«توسـعه همـکاری علمـی و فنـاوری میـان دانشـگاههای جهـان» نیـز جداسـازی یـا بهتـر بگوییـم،
تفکیـک دو مفهـوم «بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی» و «ارتقـای نقـش نظـام آمـوزش عالـی در پیشـبرد
دیپلماسـی علـم و فنـاوری» اسـت.
نتیجـه ایـن میشـود کـه حرکـت آمـوزش عالـی بهسـمت بینالمللـی شـدن ،بهمعنـای پیشـبرد
دیپلماسـی علـم و فنـاوری نخواهـد بـود و حتـی بهعنـوان یـک عامـل نیـز نمیتـوان بـه آن نگریسـت؛

تنهـا هنگامـی اهـداف بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی و ارتقـای نقـش نظـام آمـوزش عالـی در پیشـبرد
دیپلماسـی علـم و فنـاوری همسـو خواهنـد بـود کـه ایـن نقـش در راسـتای بهبـود اهـداف سیاسـت
خارجـی و روابـط میـان کشـورها در عرصـه سیاسـی قـرار گیـرد.
پیشنهادهای کاربردی برای نظام آموزش عالی کشور

پیشنهادهایی کاربردی برای نظام آموزش عالی کشور به شرح ذیل مطرح میشود:
y yتوسـعه فعالیـت شـرکتهای دانشبنیـان در دانشـگاه بهلحـاظ اینکـه ایـن شـرکتها در تولیـد
محصـوالت مبتنیبـر علـم و فناور یهـای نویـن در دنیـا تأثیـرات فراوانـی داشـتهاند؛
y yمشـارکت همهجانبـه اعضـای هیئـت علمی دانشـگاهها و مرا کـز آموزش عالی بـرای حل چالشهای
مشـترک میـان کشـورها بهویـژه کشـورهای همسـایه .چالـش اخیـر ایـران از ابتـدای سـال 1394
تا کنـون (مـرداد  )1395یعنـی ظهـور و جنگطلبیهـای گسـترده گـروه موسـوم بـه خالفـت اسلامی
بوهوایـی گسـترده در ایـران بهویـژه در مناطـق غربـی و جنـوب
عـراق و شـام (داعـش) ،تغییـرات آ 
غربـی ،اختالفهـای گسـترده دینـی و مذهبـی در منطقـه خاورمیانـه کـه سـبب بـروز تنشهایـی در
منطقـه شـده اسـت ،نمونههایـی از چالشهـای منطقـه خاورمیانـه هسـتند کـه نظـام آمـوزش عالـی
کشـورمان میتوانـد بـه ارائـه راهـکار بـرای رفـع آن بپـردازد .یکـی دیگـر مسـائل قابلتوجـه در منطقـه،
بـازار بهشـدت نیازمنـد علـم و فنـاوری برخـی کشـورهای درحالتوسـعه همسـایه ،ماننـد افغانسـتان و
عـراق اسـت .ایـن بـازار ،قابلیـت گسـتردهای را بـرای مرا کز آمـوزش عالی درحالتوسـعه و برتر جهانی
کشـورمان فراهـم میکنـد تـا بـا حضـور مؤثـر خـود ،راهگشـای پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری شـوند؛
y yهمانگونه که گفته شد ،ایجاد وابستگی به فناوری تولیدشده داخل در دیگر کشورها ،زمینههای
پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری را فراهـم میکنـد .پیشـنهاد میشـود دانشـگاهها و مرا کـز آمـوزش
عالـی بـا شناسـایی دقیـق نیازمندیهـای دیگـر کشـورها بـه محصـوالت علمـی و فنـاوری تولیـد
داخـل ،زمینـه صـادرات ایـن محصـوالت را بـا کیفیـت برتـر و قیمـت مناسـب فراهـم کننـد.
y yاختصاص بودجه به امر مهم پیشـبرد دیپلماسـی علم و فناوری در اعتبارات سـاالنه مرا کز آموزش
عالـی و اختصـاص یکـی از محورهـای اصلـی برنامـه راهبـردی دانشـگاه بـه ایـن مسـئله ،نقـش
نظـام آمـوزش عالـی را در پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری ارتقـا خواهـد داد .انعقـاد قـرارداد بـا
شـرکتهای تولیـد انبـوه محصـوالت علـم و فنـاوری کـه توسـط دانشـگاه اختـراع و ثبـت شـدهاند،
میتوانـد در تأمیـن بخشـی از ایـن بودجـه ،یار یرسـان دانشـگاهها باشـد؛
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y yتوسـعه فرهنـگ رعایـت همهجانبـه اخلاق پژوهشـی در دانشـگاهها ماننـد منـع انتحـال
(نوشـتاردزدی) ،ثبـت بهموقـع و درسـت اختـراع ،و رعایـت مالکیـت معنـوی اسـناد دیگـران،
میتوانـد روحیـه نـوآوری را در جامعـه علمـی تقویـت کنـد .ایـن امـر زمین ههـای تولیـد محصـوالت
فناورانـه منحصربهفـرد در دانشـگاه و در عرصـه بینالمللـی را تقویـت میکنـد.
پیشنهادهای کاربردی برای نظام سیاست خارجی کشور

پیشنهادهایی کاربردی برای نظام سیاست خارجی کشور به شرح ذیل مطرح میشود:
y yتوسـعه ظرفیتهـای کشـور در مسـیر پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری در همـه ارکان جامعـه،
بهویـژه جامعـه علمـی کشـور؛
y yتوسـعه همکار یهـای علمـی و فناورانـه میـان نهادهـای علمـی (ماننـد همـکاری بنیـاد ملـی علـم
ایـران و دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد علـوم و تحقیقـات تهـران در تیـر  )1395کـه سـبب شـکوفایی
عرصـه علمـی کشـور و ارتقـای تولیـدات نوآورانـه در سـطح جهـان میشـود؛
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y yبررسـی عمیـق وضعیـت علمـی (اعـم از تولیـدات ،انتشـارات و )...روبهرشـد کنونـی کشـور (مرداد
 )1395در دوران پسـاتحریم؛
y yآسانسـازی فراینـد صـدور روادیـد و درنظـر گرفتـن تسـهیالت ویـژه بـرای جامعـه علمـی ایـران و
دیگـر کشـورها بـرای توسـعه دادوسـتدهای دانشـگاهی1؛
y yهمـکاری در بازاریابـی محصـوالت علـم و فنـاوری ،شـامل شناسـایی بـازار هـدف و تحلیـل رفتـار
مشتریان؛
y yتبلیغـات گسـترده و معرفـی محصـوالت مبتنیبـر فناور یهای جدید تولیدشـده داخلی و تأ کید بر
فرمایـش مقـام معظـم رهبـری (مدظله) مبنیبر مصرف کاالهای سـاخت داخل؛
y yدرخواسـت عضویـت و مشـارکت فعـال در مجامـع جهانـی ،ماننـد اقداماتی که جمهوری اسلامی
ایـران از خـرداد  1395بـرای عضویـت در سـازمان اقتصـادی _ امنیتـی شـانگهای انجـام داده
شهـای جهانـی و
اسـت .در ایـن اجلاس کـه شـش عضـو ثابـت و  5عضـو ناظـر دارد ،بـه چال 
مشـترک بـا نـگاه علمـی نگریسـته شـده و بهعنـوان مثـال ،راهکارهایـی بـرای حـل چالـش امنیـت
نظامـی کشـورهای عضـو ارائـه میشـود؛
شهـای میانرشـتهای،
دیگـر نتایـج بهدسـتآمده از پژوهـش حاضـر کـه بـر مبنـای الزامـات پژوه 
1. Academic Exchange

تنظیـم و بـر آن تا کیـد شـده اسـت عبارتنـد از :الـزام بـه لغـو واردات فناور یهایـی کـه کیفیـت و کاربـرد
کمـی دارنـد (بهدلیـل خـروج ارز و نقدینگی از کشـور) ،رعایت موازین ثبت اختراع و ا کتشـاف در عرصه
بینالمللـی ،برقـراری ارتبـاط میان انواع دیپلماسـی مانند دیپلماسـی اقتصادی و فرهنگی با دیپلماسـی
علـم و فنـاوری ،توجـه بـه نقـش شـبکههای اجتماعـی در فضاسـازی مناسـب بـرای معرفـی محصـوالت
علـم و فنـاوری کشـور ،طراحـی سـاختارهای تقویتکننـده زیرسـاختها و الزامـات پیشـبرد دیپلماسـی
علـم و فنـاوری ،تسـهیل و تسـریع فرایندهـای مربـوط بـه انتقال فناوری ،برگزاری نشسـتها و جلسـههای
مشـترک بیـن اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاهها و مرا کـز آمـوزش عالـی و مقامـات و صاحبنظـران
سیاسـت خارجـی کشـور در راسـتای پیشـبرد دیپلماسـی علـم و فنـاوری ،حفاظـت از فنـاوری در مقابـل
سـرقت علمـی ،و برگـزاری نمایشـگاههای سـاالنه در معرفـی محصـوالت علـم و فنـاوری نویـن ایـران.
در زمینـه ارتباطـات میانرشـتهای بیـن نظامهـای آمـوزش عالـی و سیاسـت خارجـی کشـور ،توجـه
بـه ایـن مـوارد ضـروری بهنظـر میرسـد :پیونـد میان آمـوزش و پژوهش در دانشـگاههای صنعتی کشـور،
برقـراری ارتبـاط مؤثـر میـان دانشـگاههای صنعتـی و جامـع بهویـژه در مـورد حوزههـای علـوم انسـانی،
توجـه بیشـتر اعضـای هیئـت علمـی بـه امور سیاسـی ،حضور اعضای هیئـت علمی دانشـگاهها و مرا کز
آمـوزش عالـی در نهادهـای سیاسـی کشـور هنگام اسـتفاده از فرصتهای مطالعاتی در دیگر کشـورها،
اجـرای موفـق مهندسـی معکـوس در دانشـگاهها و مرا کـز آمـوزش عالـی در مـورد فناور یهـای نو یـن،
شناسـایی بیـش از پیـش نیازهـای علـم و فنـاوری کشـور توسـط دانشـگاهها و مرا کـز آمـوزش عالـی،
سرعتبخشـی و آسانسـازی تأسـیس و عملکـرد بهینـه شـرکتهای دانشبنیـان توسـط مرا کـز آمـوزش
عالـی ،حضـور نماینـدگان دانشـگاهها و مرا کـز آمـوزش عالـی کشـور در جلسـههای دیپلماتهـای
ایـران و سـایر کشـورها ،مطالعـه دقیـق اقدامـات عملـی دانشـگاههای برتـر جهـان در راسـتای پیشـبرد
دیپلماسـی علم و فناوری ،مشـارکت دانشـگاهها و مرا کز آموزش عالی در اجرای طرحهای بینالمللی
و منطقـهای بـا توجـه بـه تخصـص منحصربهفـرد برخـی از دانشـگاهها و درنظـر گرفتـن آنهـا بهعنـوان
قطـب علمـی در منطقـه و جهـان ،تقویـت آمـوزش از راه دور و مجازی و جذب دانشـجو از این طریق،
و مشـارکت داوطلبانـه ،خودجـوش و پیشکنشـی در درگیریهـای بینالمللـی از طریـق برنامههـای
علمـی و فنـاوری.
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Abstract
Science diplomacy is a developing foreign policy and international relationship
among nations is affected by science and technology. Because of the major role of
higher education in the production and dissemination of science and new technology,
this important organization has always been attractive. This study is an investigation
into measurements and factors for developing science diplomacy and the role
of higher education as a fundamental factor in foreign diplomacy. This study is of
applied type. The researcher-made questionnaire is the tool for data gathering in this
paper. The sample in this research is composed of the faculty members of Khajeh
Nasir Toosi University. The results show and confirm 3 dimensions and 33 elements
for developing science diplomacy and 5 factors and 21 measurements for the role of
higher education in developing science diplomacy. The main suggestions for higher
education and foreign policy are developing infrastructure, developing international
cooperation among universities, and finding solutions for shared challenges especially
among neighboring countries.
Keywords: science and technology diplomacy, interdisciplinary, higher education,
foreign policy.
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