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دیپلماسی علم و  پیشران ،المللیعلمی بین تعامالت  
 فناوري 

 2علی اکبر صبوري، ،*1اسماعیل وزیري

 چکیده
  ي را ب  ، یالمللنیب   يهاتی فعال  يدر راستا  و  يعلم و فناور  نی ارتباطات ب  تی با هدف درك بهتر و تقو  ، يفناور  و  علم  یپلماسید

  ،ي فناور  و  علم  یپلماسی د  در   تی موفق  یاصل  عوامل  از  یکی .  است  گرفته   قرار  ي جدمورد توجه    یالمللنی ب  و   یمل  مشکالتبر    غلبه
  ،ي ساختارکلی    مقوله  چهارشده را در    ییشناسا   يرهایمتغ  توان یم  که   دهدها نشان میبررسی.  است   یالمللنیب  یعلم   يهايهمکار

بعد ساختاري، می  المللی قرار داد. بین  و  زیرساختی  ملی،  بهدر    استاد و   یعلم  تبادالت   ،یالمللنیب  یعلم  ي هايهمکار  توان 
انتشار    يدر راستا  یضوابط  نی تدو  ، یعلم  يهايهمکار  براي  دیرواد  لیتسه  ، یلالملنیب  يهنجارها  به  توجه  و  آموزش  دانشجو، 

ها و  آفرینان حوزه دیپلماسی مانند دانشگاهنقش  ، یملدر بعد    .اشاره کرد...    و  یمطالعات  يهافرصت  ، یالمللنی مطالعات ب  جی نتا
گذاري در حوزه سیاست خارجی  هاي علم و فناوري و شوراهاي سیاستبنیان، مراکز رشد، پاركمراکز پژوهشی، مراکز دانش

مسائل مالی و حمایت مادي و معنوي از دپیلماسی علم و فناوري، توسعه    ، ی رساختی زدر بعد  .  مورد توجه است  و علم و فناوري
سازي  المللیهاي علم و فناوري، بیننمایشگاه نیز یالمللنیب  در بعد هاي آموزش مجازي و  ارتباطات مجازي، تقویت زیرساخت

علمی و مسائل مرتبط با آن، نقش مهمی در توسعه دیپلماسی علم    تعامالتالمللی قرار داد.  هاي بیناستفاده از چهره  آموزش و
ها  دانشگاه   نخبگان،  ها،ملت  انی م  ک ینزد  يهايهمکار  ازمند ی ن  که   است   یپلماسید  ینوع  آورنده وجود  به   علمالبته  و فناوري دارد.  

گردد اقدامات و امکانات الزم به منظور  پیشنهاد می  .است مختلف   ي کشورها در یردولتیغ  ي دولتی وهاسازمانمراکز علمی،   و
تا حرکت علمی کشور در مسیر خود    قرار گیردتوجه  این حوزه مورد    سیاستگذارانعلمی توسط    تسهیل مراودات و تعامالت
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 مقدمه

در تحوالت مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی علم و فناوري  
سرچشمه قدرت،    علمو سیاسی جوامع بشري نقش مهمی دارد.  

تولید و رشد علم در جامعه سبب   لذا  است؛  توانایى  و  دانایى 
هاي اخیر، از علم و فناوري به  در سال.  خواهد شدکشور  اقتدار  

می یاد  ثروت  و  قدرت  اصلی  مؤلفه  به  عنوان  و  دلیل  شود 
ماهیت  ها  قابلیت  ،هاجذابیت آنهبین و  تعامالت  المللی  امکان  ا، 

مفید و  می  گسترده  فراهم  پژوهشگران  همین  .دشومیان  رو، از 
 طبیعی است که رقابت مهمی میان کشورها وجود داشته باشد.  

دانش بشري،  تنگاتنگی وجود دارد.  ارتباط  دانش،    و  قدرتمیان 
باشد.  هنر می  و  علوم انسانی  ،اجتماعی، علوم  تجربی   شامل علوم
میشد بهدانشمندان   قرار  قدرت  تاثیر  تحت  اما خود  ت  گیرند، 

در نتیجه    ها وبا تغییر دولتدانش کمتر به قدرت وابسته است.  
هموارهقدرت دانش  رشد    ها،  خودش  مسیر  است. در   کرده 

ثیر  أکمتر تحت ت ) Pure Sciences(  محضعلوم  ماهیت  ویژه،  هب
است.قدرت   و قدرت  ثال،  معنوان  به  بوده  نتوانسته  هرگز 

و یا فرمول   را تغییر دهدیا ریاضی  یک فرمول فیزیک    تواندنمی
از دستاوردهاي    قدرت  کن،یل.  شیمیایی یک ماده را عوض نماید

فیزیکوعل ب  م  شیمی  اهداف خود  خوبیهو  استفاده    در جهت 
محض براي تسلط سیاسی و  ها از علوم  در واقع، قدرتکند. می

استفاده می اقتصادي  برخالف علوم محض رونق  ، قدرت کنند. 
 هم  آن حتی در ماهیت  تأثیرگذار بوده و در علوم انسانیهمواره 
است.دخالت   سیاسی  ایدئولوژيتسلط    نموده  جوامع  هاي  بر 

بشري، در بسیاري از موارد با تغییرات در ماهیت و دخالت در 
بقاي  و    تسلط  اياز دانش بر  ،بنابراین، قدرتعلوم انسانی است.  

کسب قدرت از اهداف   .بردمیختلف بهره  هاي مروشبه    خود
تواند براي اهداف دیگري باشد. با این  بشري است، هرچند می

این   بلکه ،  نمایدمی  تولید  دانش  نیست که  ماهیت قدرتحال، 
  .) 1  شکل( سازدفراهم آن را تولید و بستر  زمینهقادر است 

ه دیگري نیز  ه دوطرـف ــروعـیت رابـط بین ـقدرت و دانش، و مشـ
عنوان قدرت مشروع و برقرار است. در ادبیات سیاسی، اقتدار به

ــروعیت نیز به ــود. از عنوان حق اعمال قدرت تعریف میمش ش
ــروعیت در تولید  رو، میهمین ــت کرد که مش توان چنین برداش

ام دار براي نـظ ــی از  اقـت اسـ ـــی اي سـ اه مهم و بیـه ایـگ دیلی ـج ـب
برخوردار اسـت. نتیجه مشـروعیت نیز این اسـت که اطاعت از 

کـند و این فرایندي  را حق الـقا می  اقـتدار را به وظیـفه تـبدیل و آن 
اســـت که طی آن از طریق مشـــروعیت قدرت به اقتدار تبدیل 

توان توانایی نظام  . مشــروعیت در این بخش را می]1[  شــودمی
ور دان ی کـش یاـس تـس هاي علمی و قدرت که فعالیتطوريه، بـس

انی می از آن زـم ــی  اشـ از ـن ه  ـک د قرار گیرد  اکـی ـت د مورد  تواـن
مشــروعیت الزم در راســتاي حفظ و بهبود منافع علمی کشــور  

دنظر قرار گیرد. براي   هـم ا نموـن ذا و داروي امریـک ان ـغ ــازـم   ، سـ
)FDA،(    هزار کارمند، در سطح   15تأییدکننده هر غذا و دارو با

 جهان، یک مشروعیت ناشی از قدرت و توان علمی است.  

  علم موضـوعی جهانی اسـت و به دلیل مشـترك بودن زبان علم 
ــرـفت ــورتدر لواي پیشـ ـهاي  گرفـته در حوزه فـناوريـهاي صـ

ــگران،    ارتـباطی و ارتـباـطات علمیاطالـعاتی و   در مـیان پژوهشـ
تا  اســت هاي علمی و فناوري باعث شــده تعامالت و همکاري

ــمگیري برخوردار  عالوه بر اینکه این همکاري ــد چش ها از رش
د،   ی و بینباـش یاـس ورهاروابط ـس تحت تاثیر قرار    نیز  المللی کـش
ناوري  دیپلماـسی علم و ف  اخیر  به همین دلیل، طی ـسالیان بگیرد. 

ــورـها و جوامع مختلف علمی  ـبه عنوان یکی از راهـکارـهاي کشـ
مزیت رقابتی و تسلط بر سهم بیشتري   کسب قدرت،  ستايدر را 

هاي  . پیشرفتاست  جایگاه خود را پیدا کردهاز منابع و امکانات 
علمی و کاربرد آن از طریق توســعه فناورانه و جهان ســیاســت  

دیگر   ان درازي بر یـک ذار بودهطی ســـالـی اثیرـگ د و امروزه  ـت اـن
  . ]2[ند  گیرعنوان قلب سیاست جهانی مدنظر قرار میبه
تعاریف   وجه مشترك   »خارجی یک کشورفن پیشبرد سیاست  «

است.   دیپلماسی  از  شده  روشبهارائه  رویهعبارتی،  ها،  ها، 
اقدامات و عملیاتی که از طریق آنها سیاست خارجی یک کشور  

اهدافش در   بینبه  دیپلماسی میالملل میسطح  را  گویند.  رسد 
می فراهم  ابزاري  در دیپلماسی  بتوانند  دیگر  ابزارهاي  که  کند 

بین علم و ارتباط  هرچند    آفرینی بپردازند.درون آن بستر به نقش  تی: رابطه قدرت، علم و مشروع1شکل 
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اما واژه دیپلماسی علمی   داراي پیشینه تاریخی است،دیپلماسی  
محصول قرن بیست و یکم است که در دهه اخیر به ظهور رسیده 

دیپلماسی علم و فناوري توان گفت که  رو، میاز همین  .]3[  است
از   اهرمنوعی  اصلی  هسته  که  است  را    آن   هايدیپلماسی 

  آن، موضوع اصلی    و  دهدوري تشکیل میدستاوردهاي علم و فنا
براي تحقق اهداف سیاست    هاي علم و فناورياستفاده از ظرفیت

 .]5و  4[ خارجی است
 و هامیان ملت علمی هايهمکاريا ر دیپلماسی علم و فناوري 

 المللینبی مراودات ایجاد و مشترك  مشکالت رفع ها برايملیت

دیپلماسی علم و فناوري    ].6[   کنندشده تعریف میحساب و آسان 
نظاممجموعهرا   سیاستاي  از  ساختاریافته  و  کالن،  مند  هاي 

برنامه روشراهبردها،  و  اجرایی  ها،  کنشگران    باشدمیهاي  که 
سی شبکهاحوزه  درون  را  فناوري  و  علم  و  خارجی  از ست  اي 

به هم مرتبط میتعامالت هم مشی و همزمان خط  و   سازندافزا 
دستاوردهاي علم و فناورانه را براي  ها و  کارگیري یافتهامکان به

فراهم کرده و سازوکارهاي  دیپلماتیک کشورها  اهداف  پیشبرد 
کار  به  فناوري  و  علم  توسعه  راستاي  در  را  دیپلماسی  دستگاه 

 . ]7[ گیرندمی
ــگران از نظر  ــی علم و فناوري    ،برخی دیگر از پژوهش دیپلماس
امل تفاده از تعامالت    ـش عنوان ابزاري در ارتباطات بهو علمی اـس

ه میروابط بین ل در نظر گرفـت ه میالمـل ــود ـک توان از طریق  شـ
گاهیتعامالت و   ترك و پروژه  ،تبادالت دانـش هاي تحقیقاتی مـش

ا  ... ــورـه ــگران کشـ ان پژوهشـ ه قرار گیرد  در مـی .  مورد توـج
تفاده از همکاري ی علم و فناوري را اـس هاي علمی میان  دیپلماـس

ها براي رفع مشــکالت مشــترك و ایجاد مراودات  ملیتملت و 
 .]9و  8[ دانندمیالمللی  بین

الیان اخیر و   ورت گرفته در حوزه طی ـس با توجه به تغییرات ـص
ــتر ـبه طالـعاتی و ارتـباطیـهاي ا فـناوري ــرورت توـجه بیشـ ، ضـ

اري اي علمی احســـاس میهمـک ــود.ـه ه  شـ ه    چرا ـک ـــع توسـ
ــوص  المللی در ـهاي علمی بینهمـکاري دنـیاي امروز و ـبه خصـ

در حوزه علم و فناوري، ـشالوده اـصلی رـشد و توـسعه علمی هر  
وب می ادي محـس عه اقتـص ور در فرآیند توـس ودکـش هر   .]10[  ـش

هاي علمی  چند امروزه مراکز علمی بیشـتر به دنبال کشـف یافته
ــتـند ـهاي جـهان امروز ایـجاب  اـما آنـچه ـکه پیچـیدگی  ،ـجدـید هسـ

ا براي یکپارچهکند، افزایش  می ازي همکاريتقاـض هاي علمی  ـس
ــتدر تـعامالت بین ــت ـکه طی از همین.  ]11[  المللی اسـ روسـ

ته بر تعامالت و همکاري الیان گذـش منظور غلبه  هاي علمی بهـس
انی تـ بر ـچالش ــت. یکی از انواع این  أـهاي جـه ــده اسـ د شـ کـی

ـــگاهتـعامالت را می ــازـمان توان تالش دانشـ ـهاي ملی و ـها و سـ
ـــتانی بین  جـهانی ــازي در نظر گرـفت.  المللیدر راسـ رهبران  سـ

ــادي،   آموزش عالی در جهان به طور روزافزونی به دالیل اقتصـ
ــی، اجتماعی و فرهنگی در تالش براي بین ــیاس المللی کردن  س

ــگــاه بودهدانشـ خود  قــالــب  هــاي  ــکــال  اشـ از  یکی  و  انــد 
ازي، همکاريالمللیبین ت که  هاي علمی بینـس طیف المللی اـس

ــیعی از فـعالـیت ــترك  وسـ ـــگاهی اعم از فـعالـیت مشـ هاي دانشـ
ــجو،  بین ــتاد و دانش ــها، تبادل اس المللی مانند برگزاري کنفرانس

هاي  هاي آموزـشی مـشترك و انجام و اجراي طرحبرگزاري دوره
چرا که فرض این   ].12[  شــودپژوهشــی مشــترك را شــامل می

ــت که تعامالت علمی  ــگاهبیناس ــد و   باعثها  المللی دانش رش
پژوهشـی،    افزایش درامد، حل مسـائل  ،توسـعه سـرمایه انسـانی

 شود.می  هارشد اقتصادي و علمی دانشگاه اشتراك دانش و
ثر بر دیپلماـسی علم و هاي مختلفی به بررـسی عوامل مؤپژوهش

ه اوري پرداخـت دفـن ــت،    .اـن د نظر اسـ آنـچه ـکه در این پژوهش ـم
ــت که بر چگونگی تـعامالت و همکاري هاي علمی  عواملی اسـ

 نقش دارند.عنوان پیشــران دیپلماســی علم و فناور بهالمللی  بین
ــایی و  ـــناسـ ــر ـبا ـهدف شـ ــاس، پژوهش ـحاضـ بر همین اسـ

ـهاي علمی ـبه عنوان یکی ثر بر همـکاريبـندي عواـمل مؤاولوـیت
  شده است. سی علم و فناوري انجام  سعه دیپلماهاي تواز پیشران 

ا   دین منظور ـب ل  مرور و  ـب ــی این عواـم ه بررسـ ل متون ـب تحلـی
ــت.پرداخته   ــده اس توان عوامل و بندي کلی مییک جمعدر   ش

تههاي  لفهؤم ده را در یک دـس ایی ـش ناـس امل  بندي ـش چهارگانه ـش
اختاري؛ الزامات ملی، الزامات   اختی و الزامات نهادي یا ـس زیرـس

 الزامات فراملی ارائه داد.

 الزامات ساختاري

ل   اوري  ثر بر  مؤاولین بخش از عواـم ــی علم و فـن اسـ را دیپلـم
تحت عنوان عوامل ساختاري در نظر گرفت. این عوامل  توان  می

نقش مهمی در موفقیت این امر داشته و در چند دسته کلی قابل  
 باشد.  بندي میدسته

ت که از طریق آن امکان   امل قوانینی اـس ی از این عوامل ـش بخـش
  شــود که شــامل قوانین المللی تســهیل میهاي علمی بینفعالیت

ــتگذاري و خلفؤمحق  ــیاسـ گذاري، همکاري و مشـــیط، سـ
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توان به نحوه آنها میهاي  شـاخصشـود که از جمله ارزیابی می
امالت اري  و  تـع ايهمـک ــطح  در  علمی  ـه   المللی، بین  و  ملی  سـ

  راـستاي  در ـضوابطی  تدوین علمی،  هايهمکاري روادید  تـسهیل
  هاي اـستفاده مناـسب از فرـصت  المللی،بین  مطالعات  نتایج انتـشار

یلیو بورس  مطالعاتی تاد ، تبادلهاي تحـص یسأ، تدانـشجو-اـس  ـس
ترش  براي علم تأهی  اعضـاي  اتحادیه علمی،    هايهمکاري  گـس
ت  موازین ث  اکتشــــاف،  و  اختراع  ثـب اـح ه  مربوط  مـب   حقوق   ـب
ــهـیل  و  فکري  ـمالکـیت  انتـقال  ـبه  مربوط  فرایـندـهاي  معنوي، تسـ
بخش  اشـــاره کرد.علمی   هاينامهتفاهم و  هاموافقتنامه  ،فناوري

ــت که   ــامل عوامل فرهنگی اسـ امکان  دیگري از این عوامل شـ
شـــود. از جمله این عوامل  المللی فراهم میتعامالت ملی و بین

ازيفرهنگ و  توان به آموزشمی ی علم و فناوري  ـس  به  دیپلماـس
ـــعه  براي  الزم  ـهايمـهارت  مـخاطـبان، ارتـقاي   ـهاي همـکاري  توسـ

کشــورها،    میان  ســیاســی روابط ودبهب منظوربه  فناوري و علمی
 به  سـیاسـیون، توجه و  پژوهشـگران   میان   ارتباط تقویت و حفظ

فناوري به مســـئوالن و   الملل و ارســـال هدایايبین  هنجارهاي
 . ]13-24، 9، 7، 6، 5، 3[سایر کشورها اشاره کرد   یران مد

 الزامات ملی 

ــی علم و فناوري،   عواملی  بخش دوم از عوامل مؤثر بر دیپلماس
براي مثال،    د.نگیربلی مورد توجه قرار  اـست که باید در ـسطح م

ـــگاهنقش ــاـمل دانشـ ــی، شـ ـها و مراکز  آفریـنان حوزه دیپلـماسـ
ــی، مراکز دانش ارك پژوهشـ ــد، ـپ ان، مراکز رشـ ـهاي علم و بنـی

گذاري در حوزه ـسیاـست خارجی و فناوري، ـشوراهاي ـسیاـست
ــو ــتگذار کش ــیاس ــاختارهاي س ر به همراه  علم و فناوري در س

ــی علم و فـناوري نقش دارند  ــبرد دیپلـماسـ وظایفی که در پیشـ
می قرار  توجــه  میمورد  عوامــل  این  جملــه  از  بــه  گیرد.  توان 

  هیات   اعضــاي با  مراکز علمی و  هادانشــگاه  نشــســت  برگزاري
  توســعه   در  مراکز علمی و  هادانشــگاه  مؤثر  علمی، مشــارکت

اوري،   ــی علم و فـن اسـ ابیدیپلـم ازارـی اد  و  ـب ت  ایـج ابتی   مزـی   رـق
ــترس و علم و فناوري، ایجاد  محصـــوالت ــازمان  گسـ   هاي سـ

ــمن  غیرانتـفاعی، ـــگاه  المـللبین  مـعاوـنت  ارتـقاي  ـها،سـ ـها،  دانشـ
  براي   فناوري و علمی  مشـاور  انتصـاب فناوري، و  علم  سـفیران 

ــعه نظام  وزیر   میان  ارتباطات  نوآوري، تقویت ملی خارجه، توس
ت اکمـی ام  و  ـح اد  آموزش  نـظ ه و ایـج ـــع الی، توسـ ال  دفتر  ـع  انتـق

ــازيفناوري و تجاري ــاره کرد   س ، 13-15، 7، 6، 3[فناوري اش
17 ،21 ،23 ،27-25[. 

 الزامات زیرساختی

توان  از دیگر عوامل مؤثر بر توسعه دیپلماسی علم و فناوري، می
اره کرد.به عوامل   اختی اـش ائل مالی و حمایت مادي و   زیرـس مـس

معنوي از دپیلماســی علم و فناوري، توســعه بســتر ارتباطات  
ــاـخت ـهاي آموزش مـجازي و همچنین مـجازي و تقوـیت زیرسـ

الملل بین  الملل و استفاده از زبان هاي فناورانه بینتوسعه شرکت
در تعامالت علمی از جمله عواملی هـستند که در ـصورتی که به 

ــوند، نقش مهمی در موفقیت تع امالت علمی  خوبی مدیریت ش
ــبرد اه ــی علم و فناوري دارند و پیش ، 15-13، 6[داف دیپلماس

17 ،21-22[. 

 المللی)(بین  الزامات فراملی 

بخش نهایی از مجموعه عوامل مؤثر بر توـسعه دیپلماـسی علم و 
در .  بندي شــده اســتفناوري تحت عنوان عوامل فراملی دســته

تاین بخش می ه ظرفـی ب  ســـازي،توان ـب اـط ــی، مـخ اسـ ـــن   شـ
  فناوري   و  علم  هاينمایشگاه و  دستاوردها نمایش  و  ـسازيـشبکه

ــرکت و  المللیبین ــتفاده در  ش المللی،  بین  هايچهره از  آنها، اس
  المللی بین  مجامع  و  هاکنفرانس در حـضور و  عـضویت  برگزاري،

  آموزش   ســازيالمللیالمللی و بینبین  هايکارگاه در حضــور و
. این عوامل نقش ]28و   26، 17، 13-15، 5-6، 3[اشـــاره کرد 

ازمان  ورها و ـس کنند ها ایفا میمهمی در تعامالت علمی بین کـش
 گردد.  و تقویت آنها منجر به بهبود دیپلماسی علم و فناوري می

 در یک نگاه المللی ایران تعامالت علمی بین

ــور نیز به نظر می ــد که در کش اقداماتی در این حوزه انجام  رس
ان   ده این حوزه نـش ر ـش ده و نگاهی به مطالب و ادبیات منتـش ـش

دهد که دیپلماـسی علم و فناوري مورد توجه مـسئولین کـشور  می
ت یاـس ت. ـس البوده اـس ور در ـس ی کـش هاي  هاي علمی و پژوهـش

رسد که این عوامل  اخیر در این امر نقش داشته است. به نظر می
اي ا طی ســـال امالت علمی  ـه خیر نقش مهمی در رشـــد تـع

اند. آمار ارائه  الملل و دیپلماســی علم و فناوري ایران داشــتهبین
شــده گویاي این واقعیت اســت که در ادامه مورد بررســی قرار  

 گیرد.  می
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ال ور ایران  1945هاي  طی ـس مدرك علمی    575172  تاکنون کـش
اه   ایـگ ــت.  WoSرا در ـپ ه کرده اسـ اـی داد    نـم   279644از این تـع

با مـشارکت   کل مدارك منتـشر ـشدهمعادل نیمی از علمی   مدرك 
کـشور مندرج   20  .نویـسندگان ـسایر کـشورها نگاـشته ـشده اـست

درصد   65  بیش از  نقش اصلی را در نگارش  1در جدول شماره  
 اند.  داشتهایران  از کل مدارك علمی  

 کشور جهان   20میزان مشارکت علمی ایران با  بررسی :1 جدول

یرد
 ف

 درصد  تعداد  کشور 

ف
ردی

 

 درصد  تعداد  کشور 

 22/1 7033 اسپانیا  11 72/5 32933 آمریکا  1
 12/1 6447 هند 12 79/2 16078 کانادا 2

 13 34/2 13511 انگلیس 3
کره  
 جنوبی

5300 92/0 

 85/0 4943 هلند 14 1/2 12080 استرالیا  4
 80/0 4635 سوئد  15 07/2 11913 آلمان 5
 76/0 4398 سوئیس  16 84/1 10587 چین 6
 68/0 3964 لهستان 17 82/1 10494 ایتالیا  7
 /. 67 3908 ژاپن  18 51/1 8696 مالزي  8
 66/0 3816 بلژیک  19 38/1 7943 ترکیه  9
 64/0 3704 روسیه 20 32/1 7599 فرانسه  10

 

 
 باشد.  ماهه اول آن می 9مربوط به  2021آمار سال   1

به منظور درك بهتري از وضـعیت تعامالت علمی پژوهشـگران  
ــال ــورـهاي  همـکاري علمی  ـهاي اخیر،  ایران در سـ ایران و کشـ

به تـصویر کشیده  1تاکنون در نمودار   2010هاي  طی ـسال  جهان 
ـشود طی دهه گذـشته به ـصورت ـشده اـست. چنانچه مالحظه می

مراه  با رشــد نســبی ه  WoSکلی روند مقاالت علمی در پایگاه  
ـــبت نیز تـعامالت علمی بین ــت و ـبه همین نسـ المللی  بوده اسـ

ها نشـان  بررسـیهمراسـتا با افزایش مقاالت رشـد کرده اسـت.  
از تولیدات علمی    درصـد 55دهد که به طور متوسـط حدود  می

ــته   ــایر  ایران طی دهه گذش ــندگان س ــارکت علمی نویس با مش
 . 1کشورها منتشر شده است

توســط   مقاله علمی 60000مجموع حدود  در   2020در ســال 
شــبکه همکاري علمی    پژوهشــگران ایران منتشــر شــده اســت.

ــورها در   ــایر کش ــندگان س ــندگان ایران با نویس ــکل نویس  2ش
مشخص شده است. بیشترین همکاري میان ایران و نویسندگانی  

ــورهاي آمریـکا، چین، ــترالیا، ویتنام، انگلیس،    کانادا،  از کشـ اسـ
ــ   آلمان، ایتالیا ــورها داراي  و ترکیه بوده اسـ حداقل  ت. این کشـ

در . اندبا پژوهشــگران ایران بودهلیف مشــترك  أعنوان ت  1000
  . دهنده تولیدات علمی کـشورهاـست ها نـشان نقـشه زیر قطر دایره

دهنده آن اسـت  به عبارتی هر چه قطر دایره بزرگتر باشـد نشـان 
ــته اســت. خطوط   ن بیکه آن کشــور تولید علمی بیشــتري داش

ــان دایره نشــ نیز  میــان  هــا  ــترك  مشـ همکــاري  میزان  دهنــده 
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مشارکت علمی مدارك نمایه شده
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تر  ها تیرهکـشورهاـست. به این معنی که هر چه خطوط بین دایره
ان دهنده آن اـست که این کـشورها داراي ت د نـش لیف علمی  أباـش

 اند.  مشترك بیشتري بوده

 ي ریگجه ینت و بحث

  علم   ییتوانا  و  ییدانا  در  شهیر  امروز،  جهان   در  یپلماسید  قدرت
 قدرت   باشد،  ترعیوس  ییدانا  رهیدا   هرچه  و  دارد  کشورها

فناور  یپلماسید.  ]9[  بود  خواهد  شتریب  هم  یپلماسید  ي علم و 
ابزاربه مل   دن یرس  يبرا   يعنوان  منافع  و  اهداف  استفاده   یبه 
 ازمندین  که  است  یپلماسید  ینوع  وجودآورنده  به  علم.  شودیم

 و  هابخش  نخبگان،  ها،ملت  ان یم  کینزد   يها يهمکار
 .]29[  است  مختلف  يکشورها  در   یردولتیغ  يهاسازمان 

ابزار مهم تعامالت    ،يکه علم و فناور  دهدینشان م  زین  هایبررس
  است یس  در  يابالقوه  سهم  و   است  یالمللنیارتباطات ب  جادیو ا 

 ن یب  که  است  يضرور  ن،یبنابرا .  است  کرده  دا یپ  کشورها  یخارج
  ی کینزد  تعامل  کشورها،  يفناور  و   علم  حوزه  و  یخارج  استیس

 . باشد داشته وجود
  هاي پژوهشتوجه به  کشورها،    یعلممهم توسعه    عواملاز    یکی
مت  نیا   .است  یالمللنیب از  أمسئله    ی المللنی ب  یعلم  تعامالتثر 
  ها، کاهش تنش  ،یچهره علم  جادیمنجر به ا   که  ست کشورها  ان یم

. ]17[  شودیم  شتریب  یالمللنیب  ارتباطات  جاد یا   و  تیتقو
د  شده  اشارهعوامل    يبندتیولوا  و   دگاهیاز  پژوهشگران 

که تعامالت و   دهدینشان م  نیز  حوزه  نیدر ا   ران ی متخصصان ا 
  د یرواد  لیتسه  ،یالمللنیو ب  یدر سطح مل  یعلم   يها يهمکار
هنجارها  توجه  ،یعلم   يها يهمکار و  نی ب  يبه   تبادلالملل 
بوده   عوامل  رینسبت به سا  يشتریب  تیاولو  يدانشجو دارا-استاد

 و   یالمللنیب  یعلم  تعامالت  گسترش  رو،نیهم  ازاست.  
 یپلماسید  توسعه   يراهبردها   جمله  از  کشور  یعلم  يبرندساز

 ی قاتیتحق  مراکز  و  هادانشگاه  قیطر  از  که  است  يفناور  و  علم
 و انتقال علم قابل انجام است.  دیمنابع تول  نی ترمهم عنوان به

  ی علم  يها يهمکار  ینازم  که   است  يضرور  زین  نکته  نی ا   ذکر
  که  شودیم  مطرح يفناور و  علم یپلماسید شبردیپ ابزار  عنوان به
 رو، نیهم  از.  ]24[  شود  منجر  کشورها  یاسیس   اهداف  نیتام  به

  با   کینزد  تعامل  و  یمل  مالحظات  و  مسائل  به   توجه  ضرورت
  وجود  ضرورت  که  چرا .  است  يضرور  يامر  یپلماسید  حوزه
 يفناور  و  علم  حوزه  و  یپلماسید   حوزه  نیب  مشترك  اندازچشم

 ]. 6[ شودیم یالمللنیب سطح در کشور آن  توان  شیافزا   موجب
 در  یمهم  نقش   که  است  یعوامل  گرید  از  آموزش  و  يسازفرهنگ
  مجرب  یانسان   يروین  ازمندی ن  عمل  نی ا   و  دارد  ی پلماسید  توسعه

 از.  است  یاس یس  و  یعلم  مختلف  ي هاحوزه  در   دهیدآموزش  و
  روابط،   توسعه  در  علمی  يعضا ا   از  یبرخ  یالمللنیب  يهاتیظرف 
. نمود  استفاده  توان یم  زین  یالمللنیب  يسازوجهه   و  غاتیتبل

 انیدانشجو  جذب  نیهمچن  و  دانشجو   و  استاد   تبادل   ن، یا   برعالوه

 یبر اساس مشارکت علم 2020در سال  WoS کشور جهان بر اساس مقاالت 50و  رانیا ی: شبکه تعامالت علم2شکل 
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  ، ی مطالعات  يهافرصت  و  یل یتحص  يهابورس  ي و اعطا   یالمللنیب
 . ]17و  13[ گردد یعلم يها يهمکار توسعه به منجر تواندیم

  شامل   ،یپلماس ید  حوزه  نان یآفرنقش  یمل  بعد   در  چند  هر
  رشد،   مراکز  ان،یبندانش  مراکز  ،یپژوهش  مراکز  و  هادانشگاه

 حوزه  در  يگذاراستیس  ي شوراها   ،يفناور  و  علم   ي هاپارك 
  استگذار ی س  يساختارها  در  يفناور  و  علم  و  یخارج  استیس

  ي فناور   و  علم  یپلماسید  شبردیپ  در  که  یفیوظا  همراهبه  کشور
  غالب وجود، وجه    نی. اما با ا ردیگیم  قرار  توجه  مورد  دارند  نقش
  است   بوده  دانشگاه  المللنیب  روابط  توسعه  بر  کشور  در  هابرنامه

  توجه   با  لذا.  شوند  گرفته  نظر  در  زین  گران یباز  ریسا  است  الزم  و
 نقش  يفناور  و  علم  یپلماسی د  توسعه  در  يمتعدد  عوامل  نکهیا   به

  اهداف   انجام  منظور  به  یمناسب  ینگههما  است  يضرور  دارند
 مشخص  نهاد  کی  است  الزم  رو،نیهم  از.  ردیپذ  صورت  موردنظر

  ی اصل  گران یباز  ان یم  یهماهنگ  ضمن  تا  باشد  موضوع   نیا   یمتول
  قابل   یاثربخش  تا  کرده  يریجلوگ  زین  فیوظا  تداخل  از  حوزه  نیا 

  و   هاتیفعال  اهداف،  يگردآور  ن،یا   برعالوه.  باشند   داشته  یقبول
 یپلماسید  توسعه  در  يضرور  يامر  گران یباز  نی ا   ي هايتوانمند

 ]. 15و  13[ است يفناور و علم
  ه ی اتحاد  و  یرانتفاعیغ  و  یانتفاع   يهاسازمان   توسعه  و  جادیا 

س  یالمللنیب  یعلم  اتیه  ياعضا از  و    استمداران یمتشکل 
  ی آموزش  ي ازهایگسترش ارتباطات و رفع ن  منظوربه  ان یدانشگاه

 بستر   جادیا  لذا  .ثر استؤاز دیگر عوامل م  یپلماسی توسعه د  يبرا 
ماننداقدامات  فوق،  اهداف  به  ل ین  منظور   به  مناسب   توسعه   ی 
 ندیفرا   لیتسه  ،یعلم  ينهادها  ان یم  فناورانه  و  یعلم   يها يهمکار
تواند می  یعلم  جامعه  يبرا   مناسب  التیتسه  و  دیرواد  صدور

 مراکز   به  مناسب  بودجه  اختصاص  کنار  در  اقدامات  نیا   .مهم باشد
  يفناور  و  علم  یپلماسید  توسعه  که  شودیم  باعث  یعال  آموزش

مراکز   ها دانشگاه  يراهبرد  يها برنامه  و  یاصل   يمحورها  در و 
 ]. 6[ ردیقرار گ زین یآموزش عال

 در  يفناور  و  علم  نقش  به  توجه   با  شودیم  شنهادیپ  رو،نیهم  از
  در   کشور  یعلم  يها يتوانمند  است  الزم  یپلماسید  حوزه
 ش یافزا   منظوربه  آنها  از  و  شوند  ییشناسا  مختلف   يهاحوزه
 ی پلماسی د  یآموزش  يهابرنامه  ارائه.  شود  يبرداربهره  ی مل  منافع 
  در  هدفمند  صورتبه  یالمللنیب  تعامالت  و  يفناور  و  علم

  ب یترک  با   که  چرا .  باشد  داشته  يمؤثر  نقش  تواند یم  هادانشگاه
 ، یپلماسید  خاص  يها یژگیو  کنار  در  یآموزش   يهابرنامه

  سالمت،   آب،   ،يانرژ  ست،یز  طیمح  مانند  ییها حوزه  به  توان یم
و   مجازي    از   و  ورود  آن   رینظا  و  ياهسته  ،یتالیجیدفضاي 

 بردن تعامالت علمی   و باال  یمنافع مل  يآنها در راستا  يهاتیقابل
 استفاده نمود.  
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