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 چكيده

هاي راهبردي كشورمان قرار گرفته است. با توجه به نقش  هاي علمي اخير، پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري در اولويت برنامه با توجه به پيشرفت
ش نظام هاي پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري در كشور و ارتقاي نق محوري نظام آموزش عالي در توليد و انتشار علم و فناوري، بررسي ابعاد و مولفه

آوري اطالعات پيمايشي  رسد. پژوهش حاضر بر مبناي هدف از نوع كاربردي و از نظر نحوه جمع آموزش عالي در پيشبرد آن ضروري به نظر مي
نظام هاي ارتقا دهنده نقش  هاي پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري كدامند؟ عوامل و مالك لفهؤابعاد و م ال اين پژوهش عبارتست از:ؤسدو است. 

ساختاريافته) و  ، از دو روش كيفي (مصاحبه نيمهؤال هاآموزش عالي در پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري كدامند؟ در اين پژوهش براي پاسخ به س
هاي آموزش عالي و سياست خارجي (به لحاظ  نظران حوزه نفر از صاحب ششكمي (پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماري در روش كيفي 

ت علمي دانشگاه ئيند. جامعه آماري براي ابزار كمي در اين پژوهش اعضاي هكرداي پژوهش) هستند كه در مصاحبه شركت  رشته هيت بينما
 21عامل و  5لفه براي پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري در كشور و ؤم 30عد و ب 3. نتايج اين پژوهش تعداد استصنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 
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 مقدمه

الملل، همواره مدنظر بوده است. پس از  تحقق آن متاثر از نظام بيندر چند دهه گذشته مفهوم توسعه ملي و راهبردهاي 
. شده استشدن، مفهوم و راهبردهاي توسعه نيز به تناسب اين دگرگوني متحول  اتمام جنگ سرد و گسترش فرايند جهاني

سعه ملي با شايد بتوان گفت كه سياست خارجي مغز متفكر توسعه ملي است. توسعه سياست خارجي و در راستاي آن تو
نان از جهان امروز، اطمي هايچالش از مهم ترين شود.  الملل تسهيل مي هاي مشترك در سطح بين مشاركت در حل چالش

هاي واگيردار، كنترل و مديريت تغييرات آب و هوايي،  دن آب تصفيه شده، مبارزه با بيماريوجود غذاي كافي، فراهم كر
هاي مهمي در  ز كاهش تنوع زيستي در جهان است. همچنين با توجه به پيشرفتهاي سبز و جلوگيري ا كارگيري سوخته ب

هاي هوشمند و ... كه همه مبتني بر توسعه علم بوده  يفناورالملل در چند دهه گذشته از قبيل اختراع تلفن همراه،  عرصه بين
3Fاست، كشورها به سمت توسعه حركت مي كنند (دهگان و كلگالزير

1 ،2012(. 
ديپلماسي به معناي پيشبرد سياست خارجي كشورها است. موضوع اصلي ديپلماسي علم و فناوري استفاده از 

. با توجه به اين كه هنوز در بسياري از كشورها استهاي علم و فناوري براي تحقق اهداف سياست خارجي  ظرفيت
ي آمادگي و ظرفيت كافي وجود ندارد، پيشبرد ديپلماسي علم و فناور برايالخصوص كشورهاي در حال توسعه  علي

اي در پيشبرد اين مهم دارند.  مسئوليت عمده ،ترين منبع توليد و انتقال علم ها و مراكز آموزش عالي به عنوان مهم دانشگاه
ها محدود نشده و  المللي دانشگاه به نقش بين نقش نظام آموزش عالي در پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري در كشور صرفاً

ريزي و بهبود فرايندها در سطح دانشگاه و نظام سياسي كشور است؛  شامل گستره وسيعي از اقدامات است كه مستلزم برنامه
فناوري، هوافضا و  هاي روز دنيا همچون فناوري نانو، زيست به طور مثال با دستيابي جمهوري اسالمي ايران به فناوري

تر  در راستاي پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري نيازمند اهتمام و تالش افزوناي، استفاده مناسب از اين دستاوردها  هسته
ها و مراكز آموزش عالي است. دو چالش اصلي براي ارتقاي نقش نظام آموزش عالي در پيشبرد ديپلماسي علم و  دانشگاه

و فناوري در كشور به درستي  هاي بومي پيشبرد ديپلماسي علم لفهؤابعاد و مكه فناوري در كشورمان وجود دارد: اول آن 
پردازي و ارائه  ها و مراكز آموزش عالي در ايده شناسايي و تعريف نشده است. دوم آن كه بر طبق فلسفه وجودي دانشگاه

هاي  هاي موجود و آينده جامعه شامل مسائل سياسي اعم از داخلي و خارجي، عوامل و مالك رفع چالش براي راهكار
توليدكنندگان علم به دنبال  كهآيد  ارتقادهنده نقش نظام آموزش عالي در اين زمينه مبهم است؛ بنابراين منطقي به نظر مي

المللي كشور باشند. با توجه به اين  ر تعامالت بينبرداري از آن در تأمين اهداف سياسي و غيرسياسي و رفع مشكالت د بهره
ضرورت ها و همچنين بروز برخي از مشكالت در مسير پيشبرد ديپلماسي علمي در كشورمان از جمله انتقال نه چندان 

ر المللي محدود، پژوهشگ ها و مراكز آموزش عالي و ارتباطات علمي بين دانشگاه درمناسب برون مرزي فناوري توليد شده 
د؛ علم و فناوري در كشور اقدام كن ها و مراكز آموزش عالي در توسعه روند ديپلماسي د تا به بررسي نقش دانشگاهشبر آن 

به ها و مراكز آموزش عالي  ه از ديگر مسائلي كه پژوهشگر را در انتخاب اين موضوع تشويق كرد، نياز مديران عالي دانشگا
ها در حل  يپلماسي علم و فناوري بود كه ريشه در ماهيت رسالت اجتماعي دانشگاهد به ويژهديپلماسي كشور حل مشكالت 

هاي پيشبرد  لفهؤد تحقيقات كافي پيرامون ابعاد و منبوكنشي مسائل مبتال به جامعه دارد. دغدغه ديگر پژوهشگر،  پيش

                                                        
1- Dehgan & Colglazier 



 نقش نظام آموزش عالي در پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري                                                                      1395زمستان 

39 

لي در پيشبرد ديپلماسي علم و هاي ارتقادهنده نقش نظام آموزش عا ديپلماسي علم و فناوري و همچنين عوامل و مالك
هاي  هاي پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري و عوامل و مالك ال است كه ابعاد و مولفهؤفناوري و در نهايت پاسخ به اين س

 ارتقا دهنده نقش نظام آموزش عالي در پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري كدامند؟
 

 پيشينه پژوهش و چارچوب نظري
با علم و فناوري بايد به آن توجه داشته باشند، شناخت درست از  روياروييمداران در  تاز نكات مهمي كه سياس

علم و فناوري تنها براي اهداف سياسي استفاده  هاي نبايد از تمام ظرفيتكه بايد دريافت  يعنيجريان علم و فناوري است. 
ي فناوردت با مشكالت فراواني مواجه خواهيم شد. م د و اگر علم و فناوري به حوزه اقتصادي پيوند زده نشود در طوالنيكر

لند ياقتصادهاي كوچك نظير نيوز بايد وارد چرخه توليد ثروت شود. اخيراً بلكهتنها به عنوان ابزار سياسي كارآمد نيست 
4Fاند از فناوري در توسعه روابط خارجي خود به خوبي بهره گيرند (سوييت توانسته

ديپلماسي علم و فناوري لزوماً  .)2015، 1
پاكستان و كره  دركارگيري موازين ديپلماسي علم و فناوري ه شود؛ به طور مثال ب باعث آرامش و توسعه كشورها نمي

در كشور آلمان به  .)2015، 2اي به نوعي باعث اختالل در نظم جهاني شده است (كپلند توسعه تسليحات هسته برايشمالي 
علم توليد شده در آن كشور گسترش يافته است؛ نظير بهبود  3سازي كارگيري عواملي كه بر محبوبه باي  طور فزاينده

اين كشور سابقه طوالني در موضوع تبادالت دانشگاهي و  .)2010، 4نگرش نسبت به محصول جديد (يانجون و همكاران
سسه با ؤينه در اتحاديه اروپا، آلماني است. اين مسسه فعال در اين زمؤترين م بزرگ ،5سسه دادؤم ديپلماسي علم نيز دارد. 

پردازد. كشور  هماهنگي با دستگاه سياست خارجي و وزارت آموزش آلمان به جذب و بورس دانشجويان خارجي مي
بيشترين افرادي كه  1388دهد. براي نمونه در سال  آلمان از اين طريق برخي از نيازهاي علمي و سياسي خود را پوشش مي

فناوري است در حالي كه به طور مثال از كشور  ور ايران در آنجا بورس شدند، دانشجويان مرتبط با رشته زيستاز كش
نفر در رشته علوم سياسي پذيرفته شده بودند. در هندوستان نيز ديپلماسي علم و فناوري بيشتر مبني بر  20افغانستان تنها 

و به دنبال انتقال  كردهبنيان تأكيد  . هندوستان بيشتر بر اقتصاد دانشتوسعه علوم كامپيوتر در چند سال گذشته بوده است
) به بيان تعاريف 2014( 7ووگان و همكاران .)2015، 6(سينگال و همكاران استهاي روز دنيا از كشورهاي پيشرفته  فناوري

هاي  در شناسايي بسياري از چالشديپلماسي علمي  آنهاان به بياند؛  و مفاهيم مربوط به ديپلماسي علم و فناوري پرداخته
) ديپلماسي 2012، 8م سالمت و مسائل مربوط به اكوسيستم نقش بسزايي دارد. از نظر (بيدآبادنظاكنوني جهان اعم از بهبود 

ها و در كل عملكردهايي است كه به وسيله آن  ها، رويه به معناي پيشبرد سياست خارجي كشور است. يعني ديپلماسي روش
الملل مي رسد. دو نوع تعريف كلي براي اصطالح ديپلماسي وجود  جي يك كشور به اهدافش در سطح بينسياست خار

دارد. ديپلماسي در معناي اول به عنوان راهنمايي است براي حل و فصل مسائل مشترك ميان كشورها و در تعريف دوم 
آيد.  المللي ميان كشورها به كار مي مسائل بين د كه در جهت فهم و درككن يا هنر مذاكره اشاره ميديپلماسي به مهارت 

توسعه ديپلماسي  جهتآمريكا و روسيه در  فناوري) نيز در مقاله خود به بررسي روابط علمي و 2012( 9تركيان و نوريتر
 ند. كن المللي با همديگر همكاري مي هاي فضايي بين علمي پرداخته است. در حال حاضر آمريكا و روسيه در ايستگاه

                                                        
1. Sweet     2. Copeland  3. Science Popularization 
4. Yanjun & et al    5. DAAD  6. Singhal & et al 
7. Vougan & et al    8. Bidabad  9. Turekian & Neureiter 
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5Fاز نظر ژيويل

 يها مند دانش جديد درباره طبيعت است كه با روش ) علم در معناي اصطالحي تحصيل نظام2010( 1
هاست. آنچه كه از علم در اين گزارش مدنظر است  دن رابطه ثابت بين پديدهكريد و هدف آن برقرار آ معين به دست مي

المعارف وبستر فناوري اين گونه تعريف شده است: علم به  رهدانش تجربي است كه تعامل دوسويه با فناوري دارد. در داي
علم و فناوري شالوده نوآوري منجر به توسعه اقتصاد بوده  ،كار بستن دانش براي اهداف كاركردي. در سراسر تاريخ بشر

اف ديپلماسي هاي علم و فناوري كمتر نقشي در پيشبرد اهد ن حوزهاست؛ وليكن متاسفانه تاكنون مداخالت علمي و فعاال
المللي  ) در پژوهش خود به اثرات اينترنت بر روابط بين2008( 2اند. در اين رابطه وست كت علم و فناوري كشورها داشته

ها بر سر مسائل بسيار پيچيده مشترك  گيري اي در تصميم كند كه اينترنت نقش واسطه پردازد و بيان مي ميان كشورها مي
مندي از علم  رساند كه مستلزم بهره ع و پيشبرد سياست خارجي عمومي كشورها ياري ميدارد؛ همچنين به تسري 3جهاني
هاي برتر در عرصه جهاني كه به  . از دانشگاهاستهاي مجازي و اينترنتي توسط دستگاه سياست خارجي كشورها  شبكه

و  4هاروارد هايي نظير دانشگاه  دانشگاه توان به مقوله ديپلماسي علمي و پيشبرد آن از طريق نظام هاي دانشگاهي پرداختند مي
به كارگيري سازوكارهايي به پيشبرد سياست خارجي ايالت متحده ياري  بانام برد كه  5دانشگاه صنعتي ايالت ماساچوست

يع و تواند اهداف كشورمان را در تسر هاي برتر دنيا در اين زمينه مي هاي دانشگاه اند؛ بنابراين بررسي انواع فعاليت رسانده
 توسعه ديپلماسي علم و فناوري تحقق بخشد. 

 براييت علمي ئها) اعضاي ه (اتحاديه يها ) در پژوهش خود، حمايت از تاسيس و توسعه كنسرسيوم2015( 6ازداسلي
نهادهاي پيشبرنده  از سويها و دانش كشورهاي در حال توسعه را  توسعه مهارت به ويژهالمللي ميان كشورها  ارتباطات بين

كه در توسعه ارتباطات ميان را هاي غيرانتفاعي  ) ايجاد و توسعه سازمان2013( 7داند. كاپبل يپلماسي علمي مهم ميد
ثر در پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري ؤنند، توسط نهادهاي مككشورها و رفع نيازهاي آموزشي، بهداشتي و ... فعاليت 

و دانشگاه كيم  8ه طور مثال وي از همكاري ميان دانشگاه سيراكوسند. بك كشورها نظير نظام آموزش عالي پيشنهاد مي
 10برد. آرنوف و تورس تبادالت علمي سياسي نام مي برايسيس سازمان غيرانتفاعي مشترك أدر كره جنوبي در ت 9چاك

ها و  شدن در نظام آموزش عالي با تمام مخالفت دهند كه در مجموع فرايند جهاني ) در تحقيقات خود چنين شرح مي2013(
دن تضاد كررسد برطرف  ها در حال وقوع و فراگيرتر شدن است. اما آنچه كه در حال حاضر ضروري به نظر مي موافقت

اي ارتباط برقرار كرد؟ وظايف  ين تفكر جهاني و عملكرد منطقهتوان ب كه چگونه مي ست اينا است؛ اين تضاد عبارت
) 2013( 11ها و مراكز آموزش عالي در راستاي تعالي و پيشبرد سياست خارجي بر طبق پژوهش ميلر المللي دانشگاه بين

المللي،  قاتي بينهاي تحقي المللي، همكاري المللي، تبادل همكاران بين ست از توجه به اهميت نقش دانشجويان بينا عبارت
هاي برون  سازي و توسعه پروژه ها، ظرفيت سازي رشته المللي هاي مطالعاتي توسعه يافته، بين تحصيل خارج از كشور، فرصت

سيس و اداره مراكز أمرزي، ارائه رشته و مدارج فرامرزي براساس ميانگين مسافت، شركت در دانشكده هاي فرامرزي و ت
هاي غيرانتفاعي  سيس و توسعه سازمانأگيرند كه ت ) در پژوهش خود نتيچه مي2013( 12چيتامپژوهشي فرامرزي. نريتر و 

) 2013( 13ها و مراكز آموزش عالي متشكل از سياستمداران و دانشگاهيان كشور بسيار ضروري است. مويزنر توسط دانشگاه

                                                        
1. Zewail     2. Westcott   
3. Complicating International Decision Making 4. Harvard  5. Massachusetts State 
6. Ozdasli     7. Capbell  8. Syracuse University 
9. Kim Chaek     10. Arnove & Torres 11. James Miller 
12. Nerieter & Chitaum    13. Moesner 
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هاي مشترك  المللي در حل معضالت و چالش هاي نوآورانه در سطح بين بر اين اعتقاد است كه همكاري در اجراي پروژه
پيشبرد سياست خارجي باشد. دهگان و  برايهاي نظام آموزش عالي كشورها  ست اولويتفهردر  دالملل باي در سطح بين

هاي در حال اجرا يا حمايت مالي از پيشنهادهاي تحقيقاتي در كشورهاي در حال  ) حمايت مالي از پروژه2012كل الزير (
) ضمن پرداختن 6F1 )2012مين. مهدشاه و هاشك نظام آموزش عالي را يكي از نتايج مهم پژوهش خود ارائه مي وياز ستوسعه

مداران اين قاره را در  ) و سياست2هاي ديپلماسي علم و فناوري قاره اقيانوسيه، همكاري دانشگاه نيوزلند (كانتربري به ويژگي
) ديپلماسي علم و فناوري عبارتست از 2012از نظر مهدشاه و هاشيم ( محيطي منطقه پراهميت دانستند. حل مشكالت زيست

حل  به منظورالمللي  در راستاي شراكت بين 21حل مشكالت عمده در قرن  برايها  هاي علمي ميان ملت كاربرد همكاري
ات آب و هوايي را در هاي ناشي از تغيير توان چالش المللي. فقط با توسعه ديپلماسي علم و فناوري مي مسائل ملي و بين

نيازهاي ديپلماسي علم و فناوري بر  ) در مقاله خود با عنوان پيش2010( 3د. برنيس ليكربيني  منطقه قطب جنوب پيش
د. حفظ و تقويت ارتباطات كن سياست خارجي كشورها اشاره ميو مهياسازي بسترهاي جهت پيشبرد  4سازي اهميت ظرفيت

 5كشور) و نظام آموزش عالي از ديگر عوامل پراهميت به زعم وي است. بدينگتونميان حاكميت كشور (نظام سياسي 
المللي (به دليل ريسك و هزينه باالي آنها، نظير ساخت  هاي عظيم بين هاي دانشگاهي در اجراي پروژه ) همكاري2010(

پيروي از قوانين  رايباي براي اهداف صلح آميز) كه عالوه بر دانش تخصصي به دانش سياسي  رآكتور عظيم هسته
) عقيده دارد در 2010داند. ژيويل ( المللي در اين زمينه نياز دارد به عنوان پيش نياز پيشبرد سياست خارجي كشورها مي بين

هاي  ها و مراكز آموزش عالي وجود دارد كه فراتر از برگزاري كارگاه دنياي امروز نوع جديدي از ارتباطات ميان دانشگاه
د. مي دانسيس مراكز رشد  براي رشد اقتصادي كشورها را بسيار مهم أدالت پراكنده علمي است. وي تآموزشي و مبا

ها و  المللي دانشگاه هاي علمي بين را تسهيل كننده همكاري» ديپلماسي براي علم«ها در  ) نقش دانشگاه2009( 6فدروف
هاي علمي و  مين نيازمنديأبازاريابي، ت ا در سه دستههاي ذيل اين رويكرد ر توان پديده داند. مي مراكز آموزش عالي مي

 .جاي داد ،المللي هاي بين فناوري و حمايت در رقابت
 

 ): پيشينة پژوهش هاي انجام شده در ايران1جدول (

 نام نويسنده
سال انجام 

 پژوهش
 ها مهمترين يافته

 1394 صدوق
سنجي، نظام سازي و برنامه ريزي،  ظرفيتعامل زيرساخت ها و الزامات،  5شناسايي و تاييد 

 تعامالت آكادميك و برندينگ و ارتقاي ساحت ملي
 .ابزارهاي ديپلماسي اتحاديه اروپا در پرونده علمي هسته اي ايران را شناسايي نموده است 1393 زماني

 1392 پيمان پاك
داند كه بر  تاثيراتي ميالملل، را  در مقاله خود يكي از اثرات مهم فناوري در عرصه بين

 كار جهاني مي گذارد تقسيم
 .ها و اهالي سياست به امر ديپلماسي علم و فناوري را تاييد كرد توجه ديپلمات 1392 ستاري

 توجه به فرهنگ سازي در تبادالت علمي و فناورانه ميان كشورها 1392 نيا شهرام

                                                        
1. Mohd Shah & Hahim    2. Canterbury   3. Bernice Lee 
4. Make or improve capacity for science advice in foreign policy   5. Bedington 
6. Feddrof 
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موسوي و 
 بختياري

 .نمايد اسي معرفي ميعلم را به عنوان ابزار ديپلم 1391

 1391 شاهي ايران
هاي ديپلماسي علم و فناوري و وجه اشتراكات با ديپلماسي فرهنگي را برشمرده  بيان ويژگي

 .است
 شدن آموزش عالي در مسير توسعه ديپلماسي علم و فناوري المللي ضرورت بين 1390 نادري
 المللي توجه به تقسيم كار بين 1390 نظري

 خواه و خالق
 همكاران

 هاي الزم جهت پيشبرد سياست خارجي كشورها شناسايي و معرفي مهارت 1391

 1383 مشيري
بندي كشورهاي جهان از  المللي براي اولين بار و دسته كار بين تعريف و تبيين مفهوم تقسيم

 اين نظر

 
 هاي پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري  لفهؤابعاد و م

7Fعلم و فناوري به عنوان ابزار ديپلماسي ،رويكرد اولدر سه رويكرد قابل تشخيص است.  ،در ديپلماسي علم و فناوري

1 
سه حوزه ديپلماسي علم و فناوري را معرفي نمود كه با  2ميالدي انجمن پيشبرد علم آمريكا 2010است. در ژانويه سال 

 ناميده شده است كه شامل موارد ذيل است: 3عنوان مدل تريپل اي اس
 ديپلماسيعلم در -1

د (انجمن كن قق اهداف سياست خارجي عمل ميمين و تحأگر و پشتوانه ت در اين بعد علم و فناوري به عنوان حمايت
هاي بعد پيشبرد علم در ديپلماسي است. برقراري  لفهؤاز ديگر م 4ها مندي از ظرفيت . ايجاد و بهره)2010پيشبرد علم آمريكا، 

) به طور 2010لي، هاي مهم در پيشبرد علم در ديپلماسي است. (برنيس ها از ديگر مولفه ارتباط ميان دانشمندان و ديپلمات
مثال از طريق تعامالت ميان دانشمندان و سياستمداران، نظام سياسي دو كشور آمريكا و شوروي در جنگ سرد به طور 

دند؛ نتايج حاصل از اين تعامالت در كرغيرمستقيم نسبت به صدور ويزا و ساير تسهيالت براي خبرگان و متخصصان اقدام 
و  انادتمشاركت اس .)2012، 5(توركيان دكرلملل ميان آنها كمك بسزايي ا سال به بهبود نسبي روابط سياسي و بين 25طول 

ها (به طور مثال اعزام ايشان به عنوان رايزنان علمي و فناوري  المللي توسط دولت خبرگان دانشگاهي در حل مناقشات بين
هاي پيشبرد بعد علم در ديپلماسي است. از كشورهاي پيشرو در اين زمينه ونزوئال است (راند و  ر) از ديگر مولفهكشو

  .)2014، 6زرگريان
 ديپلماسي براي علم-2

اين  .)2010د (انجمن پيشبرد علم آمريكا، كن المللي را تسهيل مي اوري بينهاي علمي و فن ديپلماسي همكاري ،عددر اين ب
هاي علمي  . فعاليتاستهاي ديپلماتيك در جهت رشد و توسعه علم و فناوري كشور  رويكرد به معناي استفاده از ظرفيت

، 7است (استون هاوس ين كشور وارد شدههاي دولت ا ر سياستبيشتهاي نظامي نظير توليد تسليحات در آرژانتين در  در زمينه

                                                        
1. Science & Technology in Diplomacy  2. American Association Advance of Science 
3. AAAS    
4. Make or improve capacity for science advice in foreign policy  
5. Turekian     6. Runde & Zargarian 
7. Stone House 
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نظام سياسي هر كشور از ديگر  از سويمتخصصان و استادان و خبرگان علمي  سهولت فرايند صدور رواديد براي .)1992
المللي در كشورها به دليل ريسك و هزينه باالي  هاي عظيم بين شود. تعدد و كيفيت پروژه هاي اين بعد محسوب مي لفهؤم

  .)2010(بدينگتون،  هاست ه طور هم زمان از ديگر مؤلفهآن در چند كشور ب
 ديپلماسيعلم براي  - 3

هاي مرتبط با  المللي از طريق علم و فناوري معناي اصلي اين بعد است. قدرت نرم در تمامي فعاليت بهبود روابط بين
كنند در عرصه  هايي كه از آن به شكل گسترده استفاده مي رهبري، مديريت، امور نظامي و اقتصادي كارايي دارد و دولت

برقرار هاي غيرانتفاعي كه اين ارتباط را  در اين رابطه تعداد و كيفيت اداره سازمان .)2007جهاني پيشرو هستند (آرميتاژ، 
ارتباطات  برايها) تخصصي  هاي (اتحاديه ). تعداد و كيفيت كنسرسيوم2013(نريتر و چيتام،  كنند، حائز اهميت است مي
هاي مورد  زيرساخت .)2015وسعه (ازداسلي، ها و دانش كشورهاي در حال ت توسعه مهارت به ويژهالمللي ميان كشورها  بين

هاي دستگاه سياست خارجي كشور، سازوكارهاي مرتبط با  ست از حمايتا المللي عبارت نياز براي تعهدات علمي بين
پژوهي علمي و فناوري كشورها،  هاي علمي در كشور، آينده گذاري آموزش عالي و تحقيقات در كشور، توسعه سرمايه

در  .)2009المللي مراكز آموزش عالي كشور (فدوروف،  هاي بين ي مشترك علمي در دنيا و فعاليتها توسعه همكاري
سازي پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري انجام گرفته است؛ با اين هدف در  هايي در راستاي ظرفيت بيست سال گذشته تالش

خارجه آمريكا مشغول به  اور علمي در وزارت امورسال به عنوان مش سه براي اولين بار چهار دانشمند براي مدت 2000سال 
8F(لمپينن كار شدند

ها به عنوان ابزار پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري مطرح  المللي دانشگاه زماني تعامالت بين .)2012، 1
9Fشود (دهگان و كلگالزيرمنجر شود كه به تامين اهداف سياسي كشورها  مي

2 ،2012(.  
 

 ارتقادهنده نقش نظام آموزش عالي در پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري كشورعوامل ): 2جدول (
 نويسنده ها مالك رديف

 )1394(صدوق،  آموزش سيستماتيك و ارتقاي فرهنگ پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري 1
 )1394(شيراني،  همكاري در تسهيل فرايند صدور رواديد ورود و خروج به كشور 2
 )2013(كاپيل،  هاي غيرانتفاعي سازمانايجاد و توسعه  3
 )2010(بدينگتون،  ها المللي به دليل ريسك و هزينه باالي آن هاي عظيم بين همكاري در اجراي پروژه 4

5 
الملل در حل معضالت و  هاي نوآورانه در سطح بين همكاري در اجراي پروژه

 هاي مشترك چالش
 )2013(مويزنر، 

6 
ي در حال اجرا يا پيشنهادات تحقيقاتي در كشورهاي در حال ها حمايت مالي از پروژه

 توسعه
 )2012(دهگان و كل الزير، 

7 
الخصوص پيرامون  هاي علمي بين كشورهاي همسايه علي گسترش همكاري

 هاي مشترك چالش
 )2015(كپلند، 

8 
المللي  اعضاي هيات علمي جهت ارتياطات بين  حمايت از تاسيس و توسعه اتحاديه

 كشورها
 )2014(ازداسلي، 

                                                        
1-Lempinen 
2- Dehgan Alex & E. William Colglazier 
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 نويسنده ها مالك رديف
 )2014(اسميت،  همكاري با دولت در بازاريابي محصوالت علم و فناوري 9

 )2009(فدروف،  هاي علمي و فناوري كشور همكاري با دستگاه سياست خارجي كشور در تامين نيازمندي 10
 )1390(فيروزآبادي،  ديپلماسيهاي جذابيت علم و فناوري به دستگاه  تبيين مولفه 11
 )2010(برنيس لي،  حفظ و تقويت ارتباط ميان دانشمندان و سياستمداران 12
 )1390(براتي،  هاي جديد يا ممنوع به كشور توسعه رايزني جهت ورود فناوري 13
 )2010(برنيسي لي،  سازي ظرفيت 14

 )2007)، (كريك، 1390(براتي،  فناوري ها جهت ايفاي نقش موثر علم و افزايش مشاركت دانشگاه 15

 المللي آموزش عالي اهتمام به نقش بين 16
)، (فدروف، 2008(جكسون، 

2009( 
 )1390(براتي،  ها در ايجاد وابستگي كشورهاي ديگر به فناوري توليد شده نقش دانشگاه 17
به  تالش در اثبات كارآمدي فناوري توليد شده جهت تسهيل و تسريع صدور آن 18

 خارج از كشور
 )1391(موسوي، 

 
 روش پژوهش

ها، پيمايشي و از نوع تركيبي  تحقيق حاضر از نظر هدف در رده تحقيقات كاربردي است و از نظر نحوه گردآوري داده
علم هاي پيشبرد ديپلماسي  لفهؤ(كمي و كيفي) است؛ در تحقيق حاضر ابتدا با مطالعه مباني نظري و ادبيات تحقيق، ابعاد و م

هاي ارتقادهنده نقش نظام آموزش عالي كشور در پيشبرد ديپلماسي علمي و فناوري شناسايي  و فناوري و عوامل و مالك
نظراني داراي تحصيالت مرتبط، با سابقه كار و تجربه مرتبط با نظام  صاحب ،شدند؛ سپس با استفاده از روش مصاحبه

كشور و همچنين مطلع به عوامل ارتقادهنده نقش نظام آموزش عالي آموزش عالي و دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي 
دند. سپس كرها مشاركت  ها، عوامل و مالك در پيشبرد ديپلماسي علمي و فناوري در ارتباط با تكميل و اصالح ابعاد، مولفه

 5و  3وش پرسشنامه تعيين ميزان اعتبار هر كدام از اين موارد و بررسي وضعيت موجود و مطلوب هر كدام، از ر براي
هاي مورد بررسي در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين  اي اطالعات مربوط به وضعيت موجود و ميزان اهميت گويه گزينه

طوسي امتياز داده شد. عالوه بر آن جستجو در تارنماهاي معتبر (تجربيات موفق مراكز آموزش عالي جهان) و ساير پايگاه 
هاي اجرايي، برنامه استراتژيك دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين  نامه للي اعم از اسناد و آئينالم هاي علمي و سياسي بين

هاي اين پژوهش را  ساالنه و قوانين و مقررات در اين مراكز، دومين منبع داده هاي طوسي و دستگاه سياسي كشور، گزارش
ه هممعادل  ،ده است و حجم نمونهكرخاصي استفاده ن گيري اطمينان بيشتر از روش نمونه برايتشكيل داده است. پژوهشگر 

پرسشنامه تكميل و عودت  253ها تعداد  بوده است. پس از توزيع پرسشنامه نفر 313افراد حاضر در جامعه آماري معادل 
اول و ال ؤساختاريافته است كه اولين مرحله آن شامل تعيين هدف است كه برگرفته از س شد. نوع مصاحبه اين پژوهش، نيمه

هاي  هاي پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري و عوامل و مالك لفهؤسوم پژوهش برگرفته شده و دربرگيرنده ابعاد و م
ارتقادهنده نقش نظام آموزش عالي در پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري است. پس از تعيين هدف، مرحله طراحي ساختار 

ال ؤس پنجاين مصاحبه  هاي الؤشد. تعداد س ها الؤرحله تبديل به سمصاحبه و راهنماي آن است. اهداف پژوهش در اين م
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هاي ارتقادهنده  هاي پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري و همچنين عوامل و مالك لفهؤابعاد و م دربارةال آن چهار سؤ بود كه
بيان نظرات  برايال هم به صورت تكميلي ؤس يكنقش نظام آموزش عالي در پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري است و 

مصاحبه شوندگان به صورت باز مطرح شد. مصاحبه شوندگان در اين پژوهش عبارتند از رئيس وقت دانشگاه صنعتي 
المللي وزارت علوم،  هاي علمي بين خواجه نصيرالدين طوسي، قائم مقام وزير در امور بين الملل و رئيس مركز همكاري

هاي علمي  مديركل دفتر همكاري وزارت امور خارجه، المللي ت سياسي و بينمديركل دفتر مطالعاتحقيقات و فناوري، 
المللي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، رئيس دانشكده علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و  بين

 المللي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي. هاي علمي و بين تحقيقات تهران و كارشناس دفتر همكاري
هاي  ها و عوامل و مالك طريق پرسشنامه انجام شد؛ از مجموعه ابعاد و مولفهها در بخش كمي از  گردآوري داده

عد استخراج شده از فصل دوم پژوهش و پس از انجام تجزيه و تحليل ساختاري اطالعات حاصل از مصاحبه، تعداد سه ب
اسي علم و فناوري تهيه و تنظيم لفه در پيشبرد ديپلمؤم 33(علم در ديپلماسي، علم براي ديپلماسي و ديپلماسي براي علم) و 

تعيين  برايمالك ارتقا دهنده نقش نظام آموزش عالي در پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري شناسايي شد.  23عامل و  5و 
هاي پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري  اي ابعاد و مولفه گويه 33روايي پرسشنامه از تحليل عاملي اكتشافي بر روي پرسشنامه 

با  604/7147، مقدار آزمون بارتلت برابر 869/0برابر ) گيري نمونه  كفايتشاخص (كه ميزان آزمون كيسر ماير  شداستفاده 
پس از انجام تحليل عاملي و اجراي شيوه چرخش واريماكس براي . است 000/0و سطح معناداري  528درجه آزادي 

با بيش  ند وهستداراي بار عاملي قوي بر روي دو عامل  23و  21، 13شماره   هاي ها، مشخص شد كه گويه سازي عامل ساده
ميزان واريانس تبيين شده توسط اين عوامل برابر با . ها را كنار گذاشت توان اين گويه مي اند كه از يك عامل همپوشي داشته

تحليل عاملي تاييدي براي بررسي روايي ابعاد پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري نيز گواه آن  خروجي .استدرصد  42/69
در حد مجاز قرار داشته و  پيشبرد ديپلماسي علم و فناوريهاي برازش مدل تحليل عاملي تاييدي كليه ابعاد  شاخصاست كه 

 . استها  حاكي از برازش قابل قبول هر يك از مدلدر مجموع 
 

 پيشبرد ديپلماسي علم و فناوريمربوط به بررسي روايي ابعاد هاي برازش  شاخص) 3جدول (
𝜒2 حد مجاز  𝜒2/df RMSEA GFI AGFI NFI NNFI SRMR CFI نتيجه 

05/0P> 
كمتر از 

5 
كمتر از 

08/0 
باالتر 

 9/0از 
باالتر از 

9/0 
باالتر 

 9/0از 
باالتر از 

9/0 
كمتر از 

05/0 
باالتر 

 9/0از 

علم در 
 ديپلماسي

96/46=𝜒2 
19=df 

000/0=P 
47/2 076/0 96/0 91/0 99/0 99/0 024/0 99/0 

برازش 
قابل 
 قبول

ديپلماسي 
 براي علم

26/68=𝜒2 
33=df 
000/0=P 

07/2 065/0 95/0 91/0 98/0 98/0 030/0 99/0 
برازش 
قابل 
 قبول

علم براي 
 ديپلماسي

61/73=𝜒2 
26=df 
000/0=P 

37/2 074/0 95/0 9/0 98/0 98/0 031/0 95/0 
برازش 
قابل 
 قبول
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هاي ارتقا دهنده نقش نظام آموزش عالي در پيشبرد ديپلماسي علم و  روايي پرسشنامه عوامل و مالكبراي تعيين 
برابر ) گيري نمونه  كفايت شاخص(ميزان آزمون كيسر ماير فناوري با استفاده از روش تحليل عاملي اكتشافي مشخص شد 

مقادير كفايت حجم . است 000/0و سطح معناداري  253درجه آزادي با  712/3631، مقدار آزمون بارتلت برابر 901/0
هاي برازش مدل تحليل عاملي  شاخصبراساس . كند ييد ميأرا ت ها البراي تحليل عاملي، قابليت عامل شدن سؤنمونه 

حاكي از برازش كامل و قابل قبول هر يك از عوامل و در مجموع ه عوامل در حد مجاز قرار داشته و همييدي نيز أت
 . استهاي ارتقادهنده نقش نظام آموزش عالي در پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري  مالك
 

هاي ارتقا دهنده نقش نظام آموزش عالي در پيشبرد  عوامل و مالكروايي هاي برازش  شاخص) 4جدول (
 ديپلماسي علم و فناوري

 حد مجاز

𝜒2 𝜒2/df RMSEA GFI AGFI NFI NNFI SRMR CFI 

 نتيجه
05/0P> 

كمتر از 
5 

كمتر از 
08/0 

باالتر 
از 

9/0 

باالتر از 
9/0 

باالتر 
از 

9/0 

باالتر از 
9/0 

كمتر از 
05/0 

باالتر 
از 

9/0 

الزامات 
 ساختاري

16/0=𝜒2 
1=df 
69/0=P 

16/0 000/0 1/00 1/00 1/00 1/00 004/0 00/1 
برازش 
قابل 
 قبول

اقدام در سطح 
 بين الملل

00/0=𝜒2 
1=df 
98/0=P 

00/0 000/0 - - - - - - 
برازش 
 كامل

برقراري ارتباط 
ميان آموزش 

عالي و دستگاه 
 ديپلماسي

24/01=𝜒2 
9=df 

004/0=P 
67/2 081/0 97/0 92/0 99/0 99/0 024/0 99/0 

برازش 
قابل 
 قبول

رعايت اصول 
مديريت و 

 ريزي برنامه

00/0=𝜒2 
0=df 

1/00=P 
00/0 000/0 - - - - - - 

برازش 
 كامل

برندسازي از 
 علم و فناوري

00/0=𝜒2 
0=df 

00/1=P 
00/0 000/0 - - - - - - 

برازش 
 كامل

نتايج حاكي از آن . صورت گرفت SPSSافزار  پايايي پرسشنامه پژوهش با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ و نرم
و ميزان آلفاي كرونباخ  911/0است كه ميزان آلفاي كرونباخ پرسشنامه ابعاد و مولفه هاي پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري 

هاي ارتقا  عوامل و مالكبنابراين . است 902/0هاي ارتقادهنده نقش نظام اموزش عالي در پيشبرد آن  عوامل و مالك
 . اراستاز پايايي الزم برخورد پيشبرد ديپلماسي علم و فناوريي در دهنده نقش نظام آموزش عال
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 گيري هاي پژوهش، بحث و نتيجه يافته

 هاي پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري كدامند؟ ابعاد و مولفه: 1ال ؤي سها تجزيه و تحليل داده
 

 هاي اضافه شده حاصل از انجام مصاحبه لفهؤم) 5جدول (
 بعد اصلي شده حاصل از انجام مصاحبههاي اضافه  مولفه رديف

 علم در ديپلماسي المللي كشورها همكاري در توسعه بكارگيري زبان علمي در تعامالت بين 1
 علم در ديپلماسي شناسايي انواع ديگر ديپلماسي نظير فرهنگي و ... با هدف تسهيل ديپلماسي علم و فناوري 2
 علم در ديپلماسي و تعيين ساختار براي توسعه ديپلماسي علم و فناوري در كشورهمكاري با ساير نهادها در قانونگذاري  3
 ديپلماسي براي علم ها در معرفي محصوالت علم و فناوري كشور استفاده موثر از رسانه 4
 ديپلماسي براي علم تسهيل فرايندهاي انتقال (واردات) فناوري و دانش جديد به كشور 5
 ديپلماسي براي علم علم و فناوري و حفاظت از فناوري در مقابل جاسوسي تقويت امنيت ديپلماسي 6
 علم براي ديپلماسي تاسيس يا تكميل موزه هاي علم و فناوري 7
 علم براي ديپلماسي تبادل استاد و دانشجو در رشته هاي مختلف 8
 علم براي ديپلماسي هاي مشترك علمي در سراسر دنيا توسعه همكاري 9

 علم براي ديپلماسي سازي فناوري انتقالي به كشور بومي 10
 علم براي ديپلماسي حمايت از ديپلماسي علم و فناوري براياختصاص منابع مالي مستقل در بودجه  11

 
روش تحليل مولفه ( )10F1( هاي پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري از تحليل عامل اكتشافي لفهؤييد مأپس از اجرا به منظور ت

  مشخصه  معنادار بودن  سطحهمچنين . است 1و نزديك  869/0برابر با  KMOمقدار مشخص شد . استفاده شد) 11F2اصلي
خروجي . است دهد از لحاظ آماري معنادار  است و نشان مي 05/0كه كوچكتر از  است صفرنيز   بارتلت  كرويت  آزمون

شود كه ضرايب تعيين متغيرها را نشان مي دهد؛ مقادير اشتراكات  جدول اشتراكات ناميده مي دوم تحليل عاملي اكتشافي
پس از انجام تحليل . استها و تحليل عاملي  قرار داشته كه تأييدي بر مناسب بودن داده 4/0ها باالتر از مقدار  همه گويه

داراي  23و  21، 13شماره   هاي ها، مشخص شد كه گويه سازي عامل عاملي و اجراي شيوه چرخش واريماكس براي ساده
ها را كنار  توان اين گويه مي اند كه با بيش از يك عامل همپوشي داشته يعني. ندهستبار عاملي قوي بر روي دو عامل 

 3حل عاملي داراي  چرخش، بهترين راه 5دهد كه پس از  بنابراين نتايج تحليل عاملي به شيوه واريماكس نشان مي. گذاشت
هاي اصلي شناسايي شدند و با توجه به ادبيات موضوع  به عنوان عاملبعد  3گويه،  33اين از مجموع يعني . عامل است

 .مشخص شده استذيل ها در جدول   عاملبار عاملي هر گويه بر روي . گذاري شدند نام
 
 
 
 

                                                        
1- Explanatory Factor Analysis 
2- Principal Component Analysis 
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 هاي شناسايي شده توسط تحليل عناصر اصلي  ابعاد و مولفه) 6جدول (
 ها مولفه ابعاد

 علم در ديپلماسي
 )1-9هاي  گويه(

 ظرفيت سازي.1
 حفظ و تقويت ارتباط ميان دانشمندان و سياستمداران جامعه. 2
 گذاري علمي آموزش با موضوع سياست. 3
 المللي ايفاي نقش موثر علم و فناوري در تقسيم كار بين.4
 المللي كشورها كارگيري زبان علمي در تعامالت بينه همكاري در ب.5
 متخصصان حوزه هاي دانشگاهي به عنوان رايزن علمي و فناوري در سفارتخانه هاي كشورمعرفي .6
 با هدف تسهيل ديپلماسي علم و فناوري... مطالعه و شناسايي انواع ديگر ديپلماسي نظير فرهنگي و .7
 همكاري با ساير نهادها در قانونگذاري و تعيين ساختار براي توسعه ديپلماسي علم و فناوري .8
 تعريف و تبيين مولفه هاي جذابيت علم و فناوري براي ديپلماسي.9

 ديپلماسي براي علم
و  10-12هاي  گويه(

 )22و  20-14

 علمي كشورتسهيل فرايند صدور رواديد و پيش نيازهاي همكاري ميان مجامع .10
 المللي در منطقه و جهان  همكاري در اجراي پروژه هاي بين.11
 ...هاي نو و  هاي مشترك آب و هوا، انرژي گسترش همكاري علمي كشورهاي همسايه پيرامون چالش.12
 بازاريابي محصوالت علمي با كمك روابط سياسي كشورها. 14
 توسعه علم و فناوري همكاري در جذب سرمايه گذاري خارجي براي.15
 استفاده موثر از رسانه ها در معرفي محصوالت علم و فناوري كشور.16
 اهداي هداياي فناورانه در ديدارهاي رسمي مقامات ديگر كشورها.17
 برندسازي محصوالت علم و فناوري توليد شده در سطح جهان.18
 هاي دانش بنيانتسهيل فرايندهاي مربوط به صادرات محصوالت  شركت .19
 فناوري و دانش چديد به كشور) واردات(تسهيل فرايندهاي انتقال .20
 تقويت امنيت در ديپلماسي علمي و  حفاظت از فناوري در مقابل جاسوسي.22

 علم براي ديپلماسي
 )24-33هاي  گويه(

 المللي اعضاي هيات علمي  تأسيس اتحاديه هاي بين.24
 هاي علم و فناوري تكميل و تاسيس موزه.25
 همكاري در تقويت اهرم هاي تشويقي و تنبيهي جهت پايداري در روابط سياسي ميان كشورها.26
 تبادل استاد و دانشجو در رشته هاي مختلف .27
 توسعه همكاري هاي مشترك علمي در سراسر دنيا.28
 كشورها توسعه همكاري علمي و فناوري با هدف بهبود روابط سياسي ميان.29
 نقش دانشگاه ها در ايجاد وابستگي كشورهاي ديگر به فناوري جديد .30
 كارآمد نمودن فناوري توليدي جهت تسهيل صدور آن به خارج از كشور.31
 بومي سازي فناوري انتقالي به كشور.32
 اختصاص منابع مالي مستقل در بودجه كشور جهت حمايت از ديپلماسي علمي و فناوري.33

 
 :اجراي تحليل عاملي اكتشافي براي تاييد ابعاد پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري مويد نتايج ذيل است
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 براي ابعاد پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري  بارتلت  كرويت  آزمون  و نتايج KMO  هاي اندازه) 7جدول (
 گيري نمونه  كفايتشاخص  753/0

 مجذور خي 076/141
 درجه آزادي 3  بارتلت  كرويت  آزمون

 داري سطح معني 000/0

 
  معنادار بودن  سطحهمچنين . است 1است كه نزديك  753/0برابر با  KMOشود، مقدار  مي  ديده )7(  درجدول  كه چنان

. است دهد از لحاظ آماري معنادار  است و نشان مي 05/0 تر از كه كوچك است صفرنيز   بارتلت  كرويت  آزمون  مشخصه
  در گروه  حاصل  همبستگي  ماتريس  براساس عاملي  تحليل  اجراي  كه  گرفت  نتيجه  توان مي  هر دو مالك  ، بر پايه بنابراين

شود كه ضرايب  خروجي دوم تحليل عاملي اكتشافي جدول اشتراكات ناميده مي. خواهد بود  توجيه  ، قابل مورد مطالعه  نمونه
تحليل  دربارهآن متغير حذف شود و  دباشد باي4/0چنانچه اين عدد در متغيري كوچكتر از . دهد مي تعيين متغيرها را نشان

هاي استخراج شده، متغيرها را بهتر نشان مي  هرچه مقادير اشتراك استخراجي بزرگتر باشد، عامل. عامل اكتشافي انجام شود
 . دهند
 

 و فناوري جدول اشتراكات ابعاد پيشبرد ديپلماسي علم) 8جدول (
 اشتراكات استخراجي اشتراكات اوليه 

 549/0 1 علم در ديپلماسي
 701/0 1 ديپلماسي براي علم
 637/0 1 علم براي ديپلماسي

 
ها و  قرار داشته كه تأييدي بر مناسب بودن داده 4/0مقادير اشتراكات همه ابعاد باالتر از مقدار  )8(با توجه به جدول 

 . خروجي سوم جدول تبيين واريانس است. استتحليل عاملي 
 

 مقادير ارزش ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تراكمي ابعاد پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري) 9جدول (

 مولفه

 مجوع مجذورات استخراجي مقادير ويژه
 مقدار
 ويژه

  درصد تراكمي درصد    واريانس
 مقدار 
 ويژه

 درصد    تراكمي درصد واريانس

1 886/1 871/62 871/62  886/1 871/62 871/62 

2 649/0 640/21 511/84     

3 465/0 489/15 000/100     
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اين   از مجموعه  ، چنانچه است  يك مساويتر  بزرگ عامليك   ويژه  هاي شود، ارزش مي  ديده )9(كه در جدول  چنان
بار عاملي هر يك از ابعاد بر روي . شود مى كل واريانس تبييندرصد  87/62  اندازه  شود، به  استخراج  عامليك ، سه بعد

داراي  "ديپلماسي براي علم"براساس جدول فوق . مشخص شده استذيل  در جدول پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري
سي علم و بر روي پيشبرد ديپلما) 511/0داراي كمترين بار عاملي  "علم در ديپلماسي"و ) 817/0(بيشترين بار عاملي 

 . استفناوري 
 

 ماتريس عاملي ابعاد پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري) 10جدول (

 1عامل  ابعاد

 817/0 ديپلماسي براي علم
 758/0 علم براي ديپلماسي

 511/0 علم در ديپلماسي

 
عالي در پيشبرد ديپلماسي دهنده نقش نظام آموزش هاي ارتقا عوامل و مالك: 2ال ؤسها در ارتباط با  تجزيه و تحليل داده

 علم و فناوري كدامند؟
نفر از  6پس از انجام مصاحبه با . ال دوم نيز از ابزارهاي مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده استؤپاسخ به س براي

هاي برگرفته از ادبيات و مباني نظري پژوهش مورد بازنگري قرار  نظران حوزه آموزش عالي كشور، عوامل و مالك صاحب
مالك به  پنجشايان ذكر است پس از تجريه و تحليل گزارش مصاحبه به روش تحليل ساختاري كيفي، تعداد . گرفته است

گانه برگرفته از ادبيات و مباني نظري  بندي هر كدام از آنها، در مجموع عوامل پنج هاي پيشين افزوده و طبقه مجموع مالك
الملل، برقراري ارتباط ميان آموزش عالي و دستگاه ديپلماسي كشور،  الزامات ساختاري، اقدام در سطح بين(پژوهش 

همچنين در هيچ كدام از عوامل و . بررسي و تحليل شد) ريزي و برندسازي از علم و فناوري رعايت اصول مديريت و برنامه
 .هاي اوليه، حذف يا تغييري صورت نگرفت مالك

 هاي اضافه شده حاصل از انجام مصاحبه مالك) 11جدول (

 

 عامل اصلي هاي اضافه شده حاصل از انجام مصاحبه مالك رديف

1 
هاي علمي جهت بهبود  هاي الزم توسعه همكاري تالش در ارتقاي مهارت

 روابط سياسي ميان كشورها
 الملل اقدام در سطح بين

 الملل اقدام در سطح بين هاي جهان علمي و فناوري ميان دانشگاه توسعه همكاري  2

 همكاري در حفاظت از فناوري در مقابل جاسوسي 3
ارتباط ميان آموزش عالي و دستگاه برقراري 

 ديپلماسي كشور
 ريزي رعايت اصول مديريت و برنامه ها هاي اجرايي علمي دانشگاه حمايت از توانمندي 4
 ريزي رعايت اصول مديريت و برنامه هاي تشويقي و تنبيهي تقويت اهرم 5
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هاي  هاي استخراج شده از فصل دوم پژوهش و نيز شواهد موجود در تارنماها و پايگاه از مجموعه عوامل و مالك
هاي  مالك به عنوان عوامل و مالك 23عامل و  5اطالعاتي معتبر و انجام فرايند مصاحبه، پرسشنامه نهايي براساس تعداد 

ها و  لفهؤديپلماسي علم و فناوري، تدوين شد كه به منظور تاييد اين ابعاد و مارتقا دهنده نقش نظام آموزش عالي در پيشبرد 
پس از انجام تحليل عامل . استفاده شد) 13F2لفه اصليؤروش تحليل م( 12F1همچنين تعيين روايي سازه، از تحليل عامل اكتشافي
 1است كه نزديك  901/0برابر با  KMOمقدار   مشخص شد  SPSSاكتشافي با استفاده از نرم افزارهاي عمومي آمار نظير 

است و نشان مي  05/0 زتر ا كه كوچك است صفرنيز   بارتلت  كرويت  آزمون  مشخصه  معنادار بودن  سطحهمچنين . است
  براساس عاملي  تحليل  اجراي  كه  گرفت  نتيجه  توان مي  هر دو مالك  ، بر پايه بنابراين. است دهد از لحاظ آماري معنادار 

يعني  خروجي دوم تحليل عاملي اكتشافي. خواهد بود  توجيه  ، قابل مورد مطالعه  نمونه  در گروه  حاصل  همبستگي  ماتريس
ها و  قرار داشته كه تأييدي بر مناسب بودن داده 4/0ها باالتر از مقدار  جدول اشتراكات نشان داد مقادير اشتراكات همه گويه

بزرگتر  عامل 5  ويژه  هاي ارزش پس از تحليل مشخص شد. خروجي سوم جدول تبيين واريانس است. باشد تحليل عاملي مي
  واريانس  درصد كل 43/69  هم  بر روي عامل 5   اين  متغيرها براي  بين  مشترك  واريانس  ، و درصد پوشش است  يك مساوي

  اندازه  شود، به  استخراج   عامل5،  مطالب باال  ها بر پايه مولفه  مجموعهاز   چنانچهبه عبارت ديگر،  .كند مي  متغيرها را تبيين
 نشان داد Screeخروجي چهارم مربوط به نمودار مقدار ويژه معروف به نمودار . شود مى كل واريانس تبييندرصد  43/69
با توجه به جدول مقادير ويژه، هاي ديگر نزديك به هم قرار دارند و  عاملوجود دارد و عامل  5شيب تند نمودار روي 

خروجي بعدي جدول ساختار عاملي چرخش يافته است كه بارهاي عاملي هر . كنند درصد واريانس زيادي را تبيين نمي
پس از انجام تحليل عاملي و اجراي شيوه چرخش واريماكس براي ساده . دهد گويه را پس از چرخش واريماكس نشان مي

با بيش از يك  ند؛ يعنيهستداراي بار عاملي قوي بر روي دو عامل  10و  9شماره   هاي گويهسازي عاملها، مشخص شد كه 
بنابراين نتايج تحليل عاملي به شيوه واريماكس نشان . ها را كنار گذاشت توان اين گويه مي اند كه عامل همپوشي داشته

به عنوان عامل  5گويه،  23از مجموع ني يع. عامل است 5چرخش، بهترين راه حل عاملي داراي  7دهد كه پس از  مي
 . گذاري شدند هاي اصلي شناسايي شدند و با توجه به ادبيات موضوع نام عامل

 
 شناسايي شده توسط تحليل عناصر اصلي هاي  عوامل و مالك) 12جدول (

 ها مالك عوامل

 الزامات ساختاري
 )1-4هاي  گويه(

 آموزش سيستماتيك و ارتقاي فرهنگ پيشبرد ديپلماسي علم و فناوري .1
 همكاري در تسهيل فرايند صدور رواديد ورود و خروج به كشور.2
 هاي غيرانتفاعي ايجاد و توسعه سازمان.3
هاي علمي و فناوري جهت بهبود  هاي الزم جهت توسعه همكاري ارتقاي مهارت .4

 روابط سياسي ميان كشورها

 الملل اقدام درسطح بين
 )5-8هاي  گويه(

المللي به دليل ريسك و هزينه باالي  هاي عظيم بين همكاري در اجراي پروژه.5
 ها آن

                                                        
1- Explanatory Factor Analysis 
2- Principal Component Analysis 
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الملل در حل معضالت و  هاي نوآورانه در سطح بين همكاري در اجراي پروژه.6
 هاي مشترك چالش

از پيشنهادات تحقيقاتي حمايت مالي از پروژه هاي در حال اجرا يا حمايت مالي .7
 در كشورهاي در حال توسعه

الخصوص پيرامون  هاي علمي بين كشورهاي همسايه علي گسترش همكاري.8
 هاي مشترك چالش

برقراري ارتباط ميان آموزش عالي و 
 دستگاه ديپلماسي كشور

 )11-17هاي  گويه(

 همكاري با دولت در بازاريابي محصوالت علم و فناوري.11
هاي علمي و  همكاري با دستگاه سياست خارجي كشور در تامين نيازمندي.12

 فناوري كشور
 همكاري در حفاظت از فناوري در مقابل جاسوسي.13
 هاي جذابيت علم و فناوري به دستگاه ديپلماسي كشور تبيين مولفه.14
 مداران حفظ و تقويت ارتباط ميان دانشمندان و سياست.15
هاي جديد يا ممنوع به كشور با استفاده از  جهت ورود فناوري  رايزني .16

 هاي سياسي ميان كشورها ظرفيت
 ظرفيت سازي.17

 ريزي رعايت اصول مديريت وبرنامه
 )18-20هاي  گويه(

ها و مراكز آموزش عالي در ايجاد شرايط مناسب  افزايش مشاركت دانشگاه.18
 جهت ايفاي نقش موثر علم و فناوري

 حمايت از توانمندي هاي اجرايي علمي دانشگاه ها.19
 تقويت اهرم هاي تشويقي و تنبيهي  .20

 برندسازي ازعلم و فناوري
 )21-23هاي  گويه(

 المللي آموزش عالي اهتمام به نقش بين.21
 نقش دانشگاه ها در ايجاد وابستگي كشورهاي ديگر به فناوري توليد شده.22
كارآمدي فناوري توليد شده جهت تسهيل و تسريع صدور آن تالش در اثبات .23

 به خارج از كشور
 

 منابع
 فارسي
مجموعه گزارش  ها و راهبردها)، ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران (چالش .)1391حامد ( ،ايرانشاهي •

 هاي كارگروه مطالعات موردي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران.
بررسي مفهومي ديپلماسي علم و فناوري و ترسيم وضع موجود آن در جمهوري اسالمي  .)1390مسعود ( ،براتي •

 ، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري.ايران
ها و  الملل دانشگاه انديشي مديران روابط بين سخنراني در اولين نشست آموزشي و هم .)1386عميد ( ،زنجاني •

 از خبرگزاري دانشجويان ايران.، به نقل مراكز تحقيقاتي كشور
، پايان نامه دكتراي طراحي مدل بومي توسعه ديپلماسي علم و فناوري در كشور .)1394سيدمحمود ( ،صدوق •

 ..www.techdiplomacy.irتخصصي،  

http://www.techdiplomacy.ir/
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، جستاري در متون فصلنامه اسالمي ايراناصول و مباني سياست خارجي جمهوري  .)1387داوود ( ،زندي غراياق •
 .7)،2( 11مطالعات راهبردي، 

 المللي بين .)1391مهرنوش ( ،فر خشنودي و مهران ،اللهي فرج ؛عيسي ،زاده ابراهيم ؛كوروش ،واجارگاه فتحي •
ها و راهبردها، مجله علوم تربيتي دانشگاه شهيدچمران  : چالشسازي برنامه درسي در نظام آموزش عالي ايران

 .66-45)، 2(6اهواز، 
المللي و داخلي:   تمايز ميان جنايات جنگي در منازعات بين .)1393سيدمهدي ( ،سيدزادهو زهرا  ،آالشتي فرهادي •

 .)1( 3الملل،  پژوهشنامه ايراني سياست بين، مصاديق و مباني
 ، تهران، انتشارات سمت.الملل اصول سياست خارجي و سياست بين. )1372عبدالعلي ( ،قوام •
انداز بيست  ، مجموعه مقاالت كنفرانس ملي چشمتوسعه و سياست خارجي توسعه گرا .)1386سيداحمد ( ،موثقي •

ساله و الزامات سياست خارجي توسعه گرا، مركز تحقيقات استراتژيك پژوهشكده تحقيقات استراتژيك گروه 
 .15-18سياست خارجي، ص مطالعات 

، نشريه نشاء علم، ديپلماسي علمي و فناوري. )1391ابوالفضل ( ،بختياري كيانيو علي اكبر  ،موسوي موحدي •
2)2 ،(71-77. 

پنجمين ، شدن آموزش عالي و ارتقاي كيفيت دانشگاهي المللي بين .)1390( .ندا ، نيا اسماعيلو ابوالقاسم  ،نادري •
 .20-29، دانشگاه تهران، ص هاي دانشگاهي در نظامهمايش ارزيابي كيفيت 

ساله راهبردهاي سياست خارجي، مجموعه مقاالت كنفرانس ملي  20انداز  )، چشم1386( .نبوي، سيدمرتضي •
انداز بيست ساله و الزامات سياست خارجي توسعه گرا، مركز تحقيقات استراتژيك پژوهشكده تحقيقات  چشم

 .1-32ست خارجي، ص استراتژيك گروه مطالعات سيا
مجموعه مقاالت )، جايگاه تعامل سازنده در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران، 1386واعظي محمود، (- •

مركز تحقيقات استراتژيك  انداز بيست ساله و الزامات سياست خارجي توسعه گرا، كنفرانس ملي چشم
 .38-53پژوهشكده تحقيقات استراتژيك گروه مطالعات سياست خارجي، ص 

 .17-22قدسي، ص جواد ، ترجمه الملل روابط بين .)1394هارتمن يورگن ( •
فصلنامه تحليل سياست خارجي و هويت سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران،  .)1390محمدمهدي ( ،ياقوتي •

 .1)1(20، سياست خارجي
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