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Abstract
One of the relevant topics in the field of science, technology and innovation
policy is international S&T cooperation. This study proposes a framework for
ranking these institutions focusing on a clear example of international S&T
cooperation; cooperation in the context of multilateral international institutions,
in order to decide on the membership and better utilization of their capacities.
Seeing deficit in the history of the assessment of countries’ performance in these
institutions, the research has suggested a function-oriented framework based on
nine functions to rank these institutions. These functions are as follows: form
and support of interaction, communication and networking at the level of
individuals, organizations and governments; legitimacy and proper visualization
in regional or international level; making regulation and international standards
in the field of science and technology; production, processing and distribution of
information; monitoring and enforcing international regulations; allocation and
sharing of resources; cooperation and joint action; arbitration and resolving
international challenges; training, empowerment and capacity building. Then,
using the proposed framework, forty-six international active institutions in the
field of S&T policymaking were ranked in six categories. The result shows that
the Islamic Republic of Iran almost poses the membership of those institutions
placed second to fourth categories. Finally, some recommendations about the
revision of the Islamic Republic of Iran's membership in these institutions as
well as the efficient use of their capacity have been proposed.
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چکیده
یکییاز مزضوعییومورزضییوه زرو یی ز هزحییومۀزسیوسیی گذ هیزملیی فزاوییووهیزوزرییو وهیفز
همکوهیهویزبین لمللازمل زوزاوووهیز س .زضطولعۀزپیشهوزبوزرمرکززبرزضصیا ازبیوهمز مز
همکوهیهویزبین لمللازمل زوزاویووهیزکی زهمکوهیهیویزنوا ورهی ز هزبرینرزرهو هیویز
بین لمللاز س فز ا مزبی زپینیوهو زنهیوهنوبازبیر یزهره بویایز یینزرهو هیوزبی ضوظوهز
رصمی گیریز هزضوه زمضوی زوزبهرهبیر هیزبینینرز مزفرای هیویز رهیوزرمیو هز سی .ز
بووبر ینفزپژوهشزحوعرزب رهولزپوسخزب ز ینزپرسشز س زک ز« یوزضارو نزنهوهنوبازبیوز
ضعیوههویزضنخصزبر یزهره بوایزرهو هویزبین لمللازمل زوزاویووهیزرر حیازرمیو زکی ز
بنو نزبرز سوسزخرو اهویز نز هزخصوصزحضوهزوزمضوی ز هز ینزرهو هوزرصمی گیریز
کر ؟».زب ضوظوهزپوسخزب ز ینزپرسشفزارعی یزضهنوازبرز یجو زنهیوهنوبازبیوزضووهیی ز
کوهکر هویزرهو هویزبین لمللازمل زوزاویووهیزضطیر زگر ییا.ز یینزکوهکر هیوزبی ررریبز
مهوهرواز م:زشکلگیریزوزپننیهوراز مزرعوضالرفز هرهورورزوزشهک سومیز هزسیطو ز ایر فز
سومضونهوزوز ول هیو زضنرومی بخنیازوزرصویرسیومیزضووسیبز هزسیططزضوط ی یزییوز
بین لمللا زراوینزض ره رزوز سنورا ه هویزبین لمللیاز هزحیومۀزملی زوزاویووهی زرولییافز
پر مشزوز رننوهز رالمور زرظوهرزوزرضمینز ر یزض ره رزبین لمللا زرخصیصزوزررهی ز
ضووبع زهمکوهیزوز ا مزضننرک ز وهیزوزحلواصیلزنیولشهیویزبین لمللیا ز ضیومشفز
رو رمواسومیزوزفرای سومی.ز هز ض زبوز سنفو هز مزنهیوهنو زپینیوهو یفزنهلوشیشز
 .1ایتتی یتتا م التتس دسترستتی ماد ت
 )licenses/by-nc-nd/4.0/است.
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رهو زبین لمللازمل زوزاوووهیزاعولز هزحومۀزسیوس گذ هیز هزنهوهنو زپینوهو یزضوه ز
مضونز ر هزگران زوز هزششزره زهره بوایزشارا.زرنویجز ینزهره بوایفز یینزضوعیورزه ز
رنونز زک ز مهوهیز سالضاز یر نزبینینرز هزرهو هیویازمضیوی ز ه زکی زبیرز سیوسز
نهوهنو زهره بوایزپینوهو یز هزره ی هویز ومزریوزنهیوهمز یر هزضاگیرریا.ز هز رنهیوفز
پینوهو راز هخصوصزبومرگریزمضوی ز مهوهیز سالضاز یر نز هز ینزرهو هوزوزهمچوینز
سنفو ۀزبهیو ز مزفرای ز ینزرهو هوزضهنوازبرزکوهکر هویزشووسویازشاهفز ه ئ زشاهز س  .ز

واژههای کلیدی:زرهو هویزبین لمللازمل زوزاوووهیفزهره بوایفزنهوهنو زکوهکر ضووهفز
سیوس گذ هیزمل زوزاوووهی
تاریخ دریافت 1400/05/13 :تاریخ بازبینی 1400/06/27 :تاریخ پذیرش1400/08/19 :
فصلنامه سازمانهای بینالمللی ،سال  ،4شماره  ،3پاییز  ،1400صص 508-481

مقدمه
بدون تردید موفقیت و پیشگامی در علم و فنااوری عاوو بار توشهاای درونای
نیازمند همکاری و تعامل با سایر کشورها و استفاد از تجربیات بینالمللای اسات.
امروز با گسترش مرزهای علمای ،بخا

زیاادی از دانا

و اطوعاات در بساتر

شبکهها و ارتباطات بینالمللی تولید و توزیع میشوند؛ لذا وجاه بینالملال حاوزۀ
علم و فناوری اهمیت بسزایی دارد .یکی از جنباههای مهام و برجساته در حاوزۀ
همکاریهای بینالمللی علم و فناوری ،حضور و مشارکت مؤثر و پررنگ کشورها
در نهادهای (سازمانها و رویدادهای) منطقهای و بینالمللی در ایان زمیناه اسات.
هریک از نهادهای بینالمللی با هدف برآورد کاردن یاک یاا چناد کاارکرد کلای
تشکیل میشوند؛ بنابراین ،ضرورت حضور یا عدمحضور در این نهادها باید باا در
نظر گارفتن کارکردهاای باالقوۀ آنهاا صاورت پاذیرد .البتاه باه فعلیات رسااندن
کارکردهای در نظر گرفته شد برای نهادها ،خود موضوع مهام دیگاری اسات کاه
باید با مطالعۀ دقیق هریک از آنها تبیین گردد.
علیرغم تأکیدات موجود در اسناد باالدستی حوزۀ علم و فناوری بر تعاموت
بینالمللی و اهمیت حضور مؤثر ایران در نهادهاای بینالمللای ایان حاوز جهات
دستیابی به اهداف تعیینشاد  ،باهنظر میرساد درحا حاضار ،عضاویت ایاران در
نهادهای بینالمللی حوزۀ علم و فناوری ،فاقد راهبردی مدون و هدفمند است؛ باه
نحوی که کشورمان در تعدادی از نهادهای بینالمللی تأثیرگذار حضور ندارد و یاا
در مواردی که حضور دارد ،این حضور کارایی و اثربخشی الزم را ندارد .با توجاه
به تنوع و گساتردگی حوز هاای مختلا

موضاوعی علام و فنااوری و نهادهاای
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بینالمللی مربوطه ،تمرکز این تحقیق بر نهادهای بینالمللی مرتبط باا ساط کاون
علم ،فناوری و نوآوری (سیاستگذاری) معطوف شد است .پرس هایی کاه ایان
مقاله در پی پاسخ دادن به آنهاست عبارت است از:
 .1نهادهای بینالمللی علم و فناوری چه کارکردهایی میتوانند داشته باشند؟
 .2چهارچوب رتبهبندی مناسب برای نهادهای بینالمللی علم و فناوری کادام
است؟
برای پاسخ به این سؤاالت ابتدا در بخ

به مباحثی ،ازجملاه

پیشینۀ پژوه

همکاریهای چندجانبه ،نهادهای بینالمللی و اهداف و کارکردهای آنهاا پرداختاه
میشود .در ادامه با پیشنهاد چهارچوبی ،رتبهبندی حاصل از مطالعۀ پیشینه و تدقیق
آن ازسوی خبرگان و تطبیق با اسناد باالدستی علم و فناوری کشور ،باه رتبهبنادی
چهل و ش

نهاد بینالمللی حوزۀ سیاستگذاری علم و فناوری پرداخته میشود.

 .1مفاهیم نظری و پیشینۀ پژوهش
 .1-1رابطۀ میان علم و فناوری و امور بینالمللی

«چااارلز ویاز» ( ،)2005علاام و فناااوری را باار امااور بینالملاال تأثیرگااذار و از آن
تأثیرپذیر میداند .درواقع ،وی سه مفهومِ علم ،فنااوری و اماور بینالمللای را ساه
رأس یک مثلث تعری

میکند که بر یکدیگر تأثیر میگذارند.
1

فناوری

2

مص

6

5

4

3
امور بییالم ل

این تأثیر و تأثرها عبارتند از (:)Weiss, 2005
 .1پیشرفت در علم منجر به پیشرفت در فناوری میشود.
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 .2پیشرفت در فناوری منجر به پیشرفت در علم خواهد شد.
 .3تأثیر علم بر امور بینالملل به دو طریق:

● پیشرفت در علم باعث آگاهی جهانی نسبت به یک پدید میشود.
● افزای

همکاریهای علمی بینالمللی باعاث همکاریهاای بینالمللای در

امور دیگر میگردد.
 .4تأثیر فناوری بر روابط بینالملل از چهار طریق:

● پیشرفت فناورانه باعث تغییر در روابط بینالمللی بهواسطۀ آگاهی بیشتر از

فناوری جدید میشود.

● روابط بینالملل بهواسطۀ محصوالت جانبی صنایع و خدمات جدید تحات

تأثیر قرار میگیرند.

● رقابت فناورانۀ کشورها روابط بینالملل را تحت تأثیر قرار میدهد.

● توسعه ظرفیت مدیریت فناوری برای انجام نوآوریهای فناورانه در سطوح
مختل  ،روابط بینالمللی را تحت تأثیر قرار میدهد.
 5و  .6تأثیر روابط بینالملل بر علم و فناوری:

● مستقیم .1 :رویکرد عمومی و دولتی به یک فناوری بار نحاوۀ تحقیقاات و

آموزش در آن حوز تأثیرگذار است؛  .2اهداف سیاست خاارجی بار اولویتهاای
ملی و درنتیجه بودجۀ تخصیص یافته باه تحقیاق و توساعۀ فناوراناه و آماوزش و
پرورش در آن حوز ها تأثیر میگذارد؛  .3وضاعیت رواباط خاارجی کشاورها بار
تعاموت علمی بین آنها تأثیرگذار است؛  .4معاهدات بینالمللی بر حقوق مالکیات
فکری و گسترش کاربرد نوآوریها تأثیر میگذارد.

● غیر مستقیم :تأثیرات غیرمستقیم روابط بینالملل بر علم و فناوری از طریق

سازوکارهای قانونی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی بر علم و فناوری تأثیر میگذارد.
 .2-1همکاریهای چندجانبه

علیرغم تداوم کاربرد دیپلماسی بهعنوان ابزاری ضروری برای ارتباط میان جوامع،
دیپلماسی طی قرون مختل

متحو شد و اشکا مختلفای یافتاه اسات .یکای از
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عمد ترین تحوالتی که در این مقوله ایجاد شد  ،ظهور همکاری چندجانباه 1اسات
که ارتباط مستقیم با شکلگیری جامعۀ بینالمللای دارد کاه اعضاای آن -خاوا از
روی اختیار و خوا اجبار -متعهد یا مجبور به تعامل با یکدیگر شد اند (ظریا

و

سجادپور( 1393 ،ال ) ،ص.)11 .
همکاری چندجانباه ،دانا

و هنارِ باهکارگیری دیپلماسای( )1در محایطهاای

چندجانبه است .به بیان دیگر ،با نگا دولتی باه همکااری چندجانباه ،مبناای ایان
همکاری حضور و مشارکت در محیطهای با حضور بی
پیگیری اهداف متصور در همکاری است (ظری

از دو دولت عضو بارای

و سجادپور( 1393 ،الا ) ،ص.

.)14
در تکمیل تعری

همکاری چندجانبه و فهم بهتر آن باید به محیط تعامل نیاز

اشار کارد .بارای ارتبااط مانظم و قانونمناد در همکااری چندجانباه ،ترتیباات و
ساختارهای توافقی خاصی میان دولتها در نظر گرفتاه شاد اسات و دولتهاا و
نمایندگان آنها در همکاری چندجانبه ،شیوۀ تعامل را در قالاب مشخصای از آیاین
کار2و مقررات داخلی هر نهاد بینالمللی3تعری

و تدوین کرد اناد کاه باا سااخت

محیطی ویژ برای همکااری چندجانباه و نهادهاای باینالمللای ،نحاوۀ عضاویت
دولتها در نهادهای بینالمللی و روش مشارکت و تأثیرگاذاری آنهاا را مشاخص
کرد است (ظری

و سجادپور( 1393 ،ب) ،ص.)38 .

در اهمیت همکاریهای چندجانبه میان کشورها ،میتوان باه دو دلیال عماد
اشار کرد (ظری

و سجادپور( 1393 ،ال ) ،ص 15 .و (ب) ،ص:)41 .

الف) فرامرزی شدن چالشها و فرصتها :در موارد مهم و قابالتوجهی مانناد
تجارت ،ارتباطاات ،علام و فنااوری ،محیطزیسات و بهداشات ضارورت چناین
همکاریهایی بر همگان آشکار است .درواقع ،گسترش وابساتگیهاای متقابال در
حوز های گوناگون دان  ،صنعت ،فناوری ،تجاارت و باناکداری کاه جنباههاای

1. Multilateral
2. Rules of Procedure
3. International Organization
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مهمی از پدیدۀ جهانیشدن1بهشمار میروند ،رقابتها و همکااریهاا را باه ساط
جهانی کشاند که بدون برخورداری از چهارچوبها و سازوکارهای جهانی ،قابال
تنظیم و مدیریت نمیباشند.
ب) نارسایی راهحلهای یکجانبه و دوجانبه :با توجه به اهمیات چاال هاای
فرامرزی و عدم پاسخگویی را حلهای یکجانبه و دوجانباه بارای تاأمین امنیات،
بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی و بهطور کلی به سامان رساندن جامعه ،دولتها
دریافتهاند که تحقق این موارد بهصورت داخلی یا دوجانبه ،امکانپذیر نیست.
از منظری دیگر با مطالعۀ روند شاکلگیری همکاریهاای چندجانباه ،چهاار
دلیل عمد برای شکلگیری اینگونه همکاریها برشمرد شد اسات .1 :تغییار در
ماهیت نظاام بینالمللای و قادرتطلبی؛  .2تقسایمات جغرافیاایی میاان قار هاا و
مناطق؛  .3پدید های مهم تاریخی مانند جناگ و صال ها؛  .4اکتشاافهای بازر
علمی ،صنعتی و فناورانه (غفوری ،1391 ،ص.)2 .
 .3-1سازوکارهای همکاری چندجانبه

در محیط بینالمللی ،هریک از دولتها از مزیتی خاص برخوردارند .باا توجاه باه
مزیت نسبی در اختیار هریک از دولتها ،تنها فرایند جمعی پاسخگوی نیازهاسات
تا با تجمیع تخصصهای پراکندۀ تمامی کشاورها در قالاب همکااری چندجانباه،
امکان مدیریت چال های فرامارزی فاراهم آیاد .باه هماین دلیال ،ساازوکارهای
همکاری چندجانبه مورد توجه قرار میگیرند.
سازوکارهای چندجانبه در اشکا مختلفی همچون کنفاران هاای چندجانباه
(رویدادها) یا سازمانهای بینالمللی قابلشناساایی هساتند (ظریا

و ساجادپور،

( 1393ال ) ،ص:)18 .
کنفرانسها :کنفران هاای باینالمللای 2،گردهماایی رسامی دولتهاا جهات
رسیدن به توافق در موضوعات خاص میباشد .کنفران ها خاود اناواع گونااگونی
دارند که در دستهبندیای کلی میتوان آنها را به کنفران های موردی و مقطعای و
1. Globalization
2. International Conferences
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نیز کنفران های سازمانیافته تقسیم کرد.
سازمانهای چندجانبه :بارزترین ساازوکار همکااری چندجانباه ،ساازمانهای
چندجانبه هستند .سازمان چندجانبه ،ساازمانی اسات کاه اعضاای آن بای

از دو

کشور باشند .سازمانهای بسیاری در سط بینالمللی فعاا هساتند کاه علایرغم
داشتن محیط کااری فراتار از یاک کشاور ،باهعنوان ساازمان چندجانباه شاناخته
نمیشوند .اینگونه سازمانها اگرچه دارای حوزۀ کاری فراملی هستند ،تشکیل آنها
با تصمیمگیری دولتها صورت نگرفته است؛ لذا بارزترین و معمو تارین محایط
برای همکاری چندجانباه ،ساازمانهای باینالمللای دولتای هساتند کاه مهمتارین
مشخصۀ آنها شکل گرفتن نهادها بر اساس تفاهم میان چند دولت است.
پرس

مهمی که ممکن است مطرح شود ایان اسات کاه «چارا دولتهاا باه

کاارات از نهادهااای چندجانبااه بااهعنوان اهاارم همکاااری اسااتفاد میکننااد؟ چااه
خصوصیاتی از این نهادها موجب این عوقه میشود و چگوناه ایان خصوصایات،
این سازمانها را در جایگاهی متماایز از تمهیادات جاایگزین مثال همکاریهاای
غیرمتمرکز ،مشاور های غیررسمی و قوانین قراردادی ،قارار میدهاد؟» .از دیادگا
«آبوت» و «سیندا » ،محققان این حوز پاساخ واضاحی بارای ایان پرسا

ارائاه

نداد اند ( .)Abbott & Snidal, 1998اما به نظر میرساد کاه توجاه باه کارکردهاای
مختل

نهادهای چندجانبه یا بهعبارتی رویکردی کاارکردمحور میتواناد پاساخی

برای این پرس

باشد؛ همانطور که در موضوع نظامهای نوآوری از رویکردهاای

کارکردمحور بهر گرفته شد است(.)2
 .4-1کارکردهای نهادهای چندجانبه

عضویت در سازمانهای بینالمللی اغلب باه عناوان یکای از را هاای همکااری و
تعامل بینالمللی بهخصوص در حوزۀ علم و فناوری شناخته میشود و نتاای ایان
تعاموت منافع بسیاری برای کشورهای عضو و جامعۀ بینالمللای باههمرا داشاته
اساات

(& Mingst, 2004

 .)Karnsتاااکنون اثبااات شااد اساات کااه عضااویت در

سازمانهای بینالمللی مزایای مستقیم بسیاری در سط ملی و بینالمللی چه بارای
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اعضا و چه بارای کشاور میزباان باه ارمغاان مایآورد« .فناگ»1و «اوون»2یکای از
دستاوردهای میزبانی نهادهای چندجانبه را افزای
معرفی کرد اند
کاه

(2011

سرمایهگذاری مستقیم خاارجی

 .)Fang & Owen,از طرفی در تعدادی از تحقیقاات پیشاین،

عدم اطمینان در سیاستها و رفتارهای کشاورهای عضاو یکای از مزایاای

عضویت در نهادهای چندجانبه شناخته شد اسات

( Keohane, 2005; Koremenos,

.)Lipson & Snidal, 2001; Gray, 2009
«گِرِی» 3در مطالعۀ خود ،کااه

ریساک سارمایهگاذاری را یکای از مزایاای

عضویت در سازمانهای بینالمللی معرفی کرد است
حمایتی سازمانهای بینالمللی در انتقا دان

(2009

 .)Gray,اهمیت نقا

و ناوآوری باین کشاورهای عضاو،

ازنظر «جاندالیا» 4و «فِن» 5از منافع دیگر سازمانهای بینالمللی شناسایی شاد اسات
(2015

 .)Jandhyala & Phene,سازمانهای بینالمللی با ایجاد بستری فرای مرزها و

ایجاد مشارکت بین اعضای سازمان (کاه میتوانناد افاراد ،ساازمانها یاا دولتهاا
باشند) میتوانند از انتقا دان

بینمرزی حمایت کنند.

نتااای تحقیقااات «مااارتین» و «منساافلید» ،نشاااندهن ادۀ ضاارورت عضااویت
کشورهای مختل

در سازمانهای بینالمللی بهمنظور حل اختوفاات و مشاکوت

در همکاریهای بینالمللی با افزای

بهر وری میباشد

( Martin, 1993; Mansfield

.)& Pevehouse, 2008
در سا « 2013ووتن»6این پرس
در سازمانهایبینالمللی موجب افزای

را مورد بررسی قرار داد که «آیاا عضاویت
همکاریهای بینالمللی میشود؟» .نتاای

این تحقیق حاکی از آن است که اغلاب کشاورها باا هادف افازای

تأثیرگاذاری

سیاسی یا اعتبار بینالمللی عضو سازمانهای بینالمللی میشاوند .ازطرفای وجاود
1. Fang
2. Owen
3. Gray
4. Jandhyala
5. Phene
6. Voeten
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قوانین و چهارچوبهای مشاخص باعاث افازای

تعهاد اعضاا باه قاراردادهاای

همکاری مشاتر شاد و درنتیجاه تاأثیر مثبات در جهات رشاد همکااریهاای
بینالمللی دارد (.)Voeten, 2014
«آبوت» و «اسنیدا » با معرفی دو ویژگی تمرکز و استقو برای ساازمانهاای
بینالمللی ،کارکردهای خاصی برای آنها برشمرد اند؛ در خصوصایت تمرکاز ،ایان
سازمانها پشتیبان تعامل مستقیم دولت از طریاق تمرکاز مجموعاهای از فعالیتهاا
مانند میانجی گری ،حمایت ،ایجاد ساختار متمرکز برای همکاری اعضا و  ...بود و
فعالیتهای مهمی چون تولید مشتر  ،تسهیم منابع و ایجاد هنجارهای مشاتر

را

مدیریت میکنند.
در خصوصیت استقو  ،عوو بر پشتیبانی از تعامل مستقیم دولتها از طریق
ایجاد ساختاری طرف سوم با بیطرفی و استقو نسبی از اعضا ،بسترساازی ارائاۀ
اطوعات معتبر و بیطرف ،تخصیص منابع به صورت بیطرفانه و داوری چال هاا
را بر عهد دارند (.)Abbott & Snidal, 1998
«آرچر» هفت کارکرد کلی برای سازمانهای بینالمللی برمیشمارد که تجمیاع
کارکردهای فوق است (آرچر ،1384 ،ص:)145 .
● محل گردهمایی و مذاکر
● هنجارسازی

● کمک به مشروعیت و بهرسمیت شناختن دولتها
● جامعهپذیری

1

● پشتوانۀ اجرایی قوانین بینالملل

● قضاوت قانونی در سط بینالمللی
● پردازش و انتشار اطوعات

تمرکز تحقیق حاضر بر نهادهای چندجانبۀ علم و فناوری اسات کاه الیاو باه
پیشینۀ مطالعه دربارۀ آنها پرداخته میشود.
 .5-1پیشینۀ مطالعه دربارۀ همکاریهای بینالمللی علم و فناوری
1. Socialization
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در زمینۀ همکاریهای علم و فناوری ،مطالعات مختلفی در داخل کشور انجام شد
است که بیشتر آنها به موضوع همکاریهای علمی در زمینۀ انتشار آثار علمی اشار
دارند.
والیتی و نوروزی ( ،)1387میزان همکاری ایران با کشورهای همجاوار را در
تولید آثار علمی بررسی کرد اند؛ در نتیجۀ این بررسی مشاخص شاد کاه رواباط
سیاسی میان ایران و کشورهای همجوار تأثیر بسزایی در میزان همکاریهای علمی
در تألی

مشتر

داشته است.

حسنزاد و خدادوست ( )1391نیز ابعاد شبکۀ نویسندگی مشتر

در حاوزۀ

فناوری نانو را در مورد ایران بررسی کرد و به این نتیجه رساید اند کاه بیشاترین
میزان همکاری علمی در حوزۀ نانو با کشورهای قاارۀ اروپاا و کشاور کاناادا و از
میان کشورهای همجوار با آالربایجان ،روسیه ،پاکستان و ترکیه میباشد.
میرعمادی ( )1392با ورود به دیپلماسی فناوری در مسألۀ فناوری هستهای ،با
استفاد از تحلیل تاریخی مذاکرات در سا های  1383و  ،1390نتیجه میگیارد کاه
مذاکرات هستهای با تأثیر فراوان بر روناد سیاساتگذاری ملای در حاوزۀ علام و
فناوری هستهای ،راهی در جهات تصاحی مسایر سیاساتگذاری و بازگشات باه
اصو سیاستی است.
کونتااری ،قااانعیراد و شااایان ( )1391در مطالعااهای بااا در نظاار گاارفتن
شاخصهای  OECDبرای ارزیابی ،تأثیر همکاریهای بینالمللی را بر علم ،فناوری
و نوآوری سنجید اند .در نتای این پژوه

با انداز گیری شااخص همکاریهاای

بینالمللی برای توسعۀ علم ،تأثیر مثبت این شاخصها بر کیفیت آثار علمایِ تولیاد
شد  ،تأیید شد است .همچنین در انداز گیری شااخصها بارای توساعۀ فنااوری،
همکاریهای بینالمللی در نتیجۀ توسعۀ دان

باعث توسعه فناوری میشوند و در

انداز گیری شاخصهای مرتبط با نوآوری ،همکاریهای بینالمللی باعاث افازای
نسبت صادرات فناوری پیشرفته میگردد .در کل ،همکاریهای بینالمللی منجر باه
تقویت چرخۀ علم ،فناوری و نوآوری میشود.
مطالعهای در خصاوص ارزیاابی همکاریهاای بینالمللای علمای و فناوراناه
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کشورهای آسهآن انجام شد که به اولویتهای مورد توجه کشورهای عضو در این
همکاریها پرداختاه اسات .ایان مطالعاه دو دساته پرسا نامۀ متفااوت را بارای
نهادهای دولتی فعا در این حوز و خبرگان این حوز ارسا کرد کاه هار کادام
اولویتهای متفااوتی را در هار کشاور در نظار داشاتهاند .معیارهاایی کاه جهات
اولویت بندی برای خبرگان ارسا شد عبارتند از :دستیابی به علم و فناوری ،تباد
دانشجو ،تباد پرسنل پژوهشی ،توانمنادی تحقیقااتی ،افازای

اختاراع مشاتر ،

زیرساخت تحقیقاتی ،جذب بودجه ،شهرت و مشروعیت ،انتشارات علمی و ایجاد
شبکۀ همکاری .اما معیارهای موردنظر برای اولویتبندی ازسوی نهادهاای دولتای
شامل اولویتهای مخصوص کشاور ،اولویتهاای جهاانی ،یاادگیری بینالادولی،
الگوگیری نوآوری ،جذب بودجه و افزای
این معیارها برای کشورهای مختل

اختراع مشتر میشاود .هار کادام از

متفاوت است ،اما در تمامی کشورها توجه باه

اولویتهای مخصوص آن کشور و دستیابی به علام و فنااوری جازا کارکردهاای
موردانتظار از همکاریهای بینالمللای برشامرد شاد اسات (

Schüller, Gruber,

.)Trienes & Shim, 2008
گزارش اتحادیه اروپا در ساا  2008باا بررسای همکااریهاای باینالمللای
کشورهای عضو این اتحادیه ،انگیز های اصلی همکاریهای باینالمللای علمای و
فناوری را اینگونه معرفی کرد اسات .1 :شابکهساازی بهصاورت گساترد تر؛ .2
کاربرد نتای علمی تحقیقات در تجارت؛  .3حمایت از کشورهای درحاا توساعه؛
 .4به اشترا گذاری و دسترسی به منابع علمی؛  .5توساعۀ اساتراتژیهاای جدیاد
برای همکاریهای علم و فناوری (.)OOPEC, 2012
همانطور که مشاهد میشاود باه موضاوع همکاریهاای بینالمللای علام و
فناوری از منظر متفاوتی مانند تألیفات مشتر  ،اولویتبندی در این همکاریهاا و
تأثیرشان بر وضعیت علم ،فناوری و نوآوری نگریسته شد است .با وجود اهمیات
موضوع نهادهای بینالمللی علام و فنااوری کاه ابازاری بارای تقویات و ارتقاای
همکاریهای چندجانبۀ علم و فناوری است در مطالعات داخلی و خاارجی کمتار
به آن پرداخته شد است؛ لذا در مطالعۀ حاضر ،نهادهای بینالمللی علم و فنااوری
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با رویکردی کارکردگرا ،موردتوجه قرار گرفتهاند.
میتااوان کارکردهااای متفاااوتی را باارای نهادهااای

از دیاادگا های مختلاا

بینالمللی متصور شد که در هر دیدگا  ،کارکردها دارای نقاط اشترا و افتراقی باا
یکدیگر هستند ،اما نکتۀ حائز اهمیت این است که هر دولت باا توجاه باه شارایط
خود در سط بینالمللی و همچنین توانمندی علمی و فناورانه برای اهداف خاود،
مجموعهای از ایان کارکردهاا را در نظار گرفتاه و نسابت باه همکااری در صاور
با نهادهای بینالمللی اقدام میکند.

مختل

 .2روششناسی
 .1-2پرسشها

حاضر بهدنبا پاسخ به این پرس

پژوه

است که «آیاا میتاوان چهاارچوبی باا

معیارهای مشخص برای رتبهبندی نهادهای بینالمللی علم و فناوری طراحی نماود
که بتوان بر اساس خروجیهای آن در خصوص حضور و عضویت در این نهادهاا
تصمیمگیری کرد؟» با این هدف ،این مطالعه به پرس های فرعی الیال نیاز پاساخ
خواهد داد:

● نهادهای بینالمللی علم و فناوری چه کارکردهایی دارند؟

● چهارچوب رتبهبندی مناسب برای نهادهای بینالمللی علم و فناوری کادام
است؟

● بااا اسااتفاد از ایاان چهااارچوب پیشاانهادی ،نهادهااای بینالمللاای حااوزۀ

سیاستگذاری علم و فناوری را چگونه میتوان رتبهبندی کرد؟
 .2-2روش پژوهش

بهطورکلی ،مطالعۀ حاضر را میتوان از حیث هدف از نوع پاژوه
حیث نتیجه از نوع پژوه

کااربردی و از

اکتشافی دانست .جامعۀ آماری ایان تحقیاق ،نهادهاای

بینالمللی علم و فناوری و نمونۀ مورد مطالعه ،نهادهای بینالمللی علام و فنااوری
در حوزۀ سیاستگذاری است.

پیشنهاد چهارچوبی برای رتبهبندی نهادهای بینالمللی علم و فناوری 495

 .3-2تکنیک گردآوری دادهها

با توجه به پرس های سهگانۀ مطرح شد در باال ،برای دستیابی به پاسخهای مورد
نظر از روشهای زیر برای گردآوری داد ها استفاد شد است:
مطالعۀ کتابخانهای
نظرخواهی از خبرگان
انجام مصاحبه
توضی آنکه برای دساتیابی باه کارکردهاای نهادهاای بینالمللای باه مطالعاۀ
مفاااهیم موضااوع در دو حااوزۀ همکاریهااای علاام و فناااوری و همکاریهااای
چندجانبه در روابط بینالملل پرداخته شاد کاه مختصاری از آن در بخا

پیشاینۀ

نظری مرور شد .با مطالعۀ این پیشینه و در نظر گرفتن اولویتهای اسناد باالدستی،
چهارچوبی مبتنی بر هشت کارکرد نهادهای بینالمللی علم و فناوری ایجاد شد کاه
جهت پایایی به نظر خبرگان گذاشته شد؛ ساپ

چهاارچوب رتبهبنادی نهادهاای

بینالمللی علم و فناوری در قالب نُه کارکرد ارائه گردید .ساپ
برای چهال و شا

ایان چهاارچوب

نهااد بینالمللای علام و فنااوری در حاوزۀ سیاساتگذاری،

پیاد سازی شد .در توش برای یافتن نهادهای بینالمللی در حاوزۀ سیاساتگذاری
علم ،فناوری و نوآوری به این محدودیت برخورد شد که مرجع معتبری که حاوی
فهرست جامعی از این سازمانها باشد ،نه تنها در ایران ،در ساط بینالمللای هام
وجود ندارد؛ لذا یکی از نوآوریهای پژوه

حاضار ،اساتخراج فهرساتی از ایان

نهادها ،اعم از سازمانها و رویدادها میباشد .باهدلیل نباود مرجاع واحاد از چناد
رویکرد برای احصاا نهادهای بینالمللای فعاا در حاوز سیاساتگذاری علام و
فناوری استفاد شد است:

● استخراج اسامی سازمانهای بینالمللی فعاا در حاوزۀ علام و فنااوری از

طریق جساتجوی کلیادواژ های مارتبط باا علام ،فنااوری و ناوآوری در اتحادیاه
1

انجمنهای بینالمللی؛
● بررسی بخ

همکاریهای بینالملل در گزارشها و سایتهای نهاادهاای
1. UIA

سازمانهای بینالمللی ♦ سال  ♦ 4شماره  ♦ 3پاییز 1400

496

مسئو همکاریهای بینالمللی در حاوزۀ علام و فنااوری در ایاران و کشاورهای
مختل ؛

● بررسی لینکهای مرتبط و همکاران اصلی نهادهای بینالمللی احصاا شد ؛
● بررس ای گزارشهااای مل ای و بینالملل ای مختل ا

دربااار همکاریهااای

بینالمللی در حوزۀ علم و فناوری؛
● پرس

پ

از خبرگان فعا در حوزۀ بینالملل علم و فناوری.

از احصاا نهادهای 46گانه ،ایان نهادهاا از منظار عضاویت باه دو دساتۀ

دولتی و غیردولتی و از منظر جهتگیری جغرافیایی به سه دستۀ ملی (باا رویکارد
بینالمللی)( ،)3منطقهای و بینالمللی تقسیم شد اند.
 .4-2تکنیک تحلیل دادهها

در این مطالعه سعی شد تا کارکردهاای دارای اولویات بارای جمهاوری اساومی
ایران بر اساس مفاهیم و پیشینه موجود و اسناد باالدستی و درنهایت تأیید خبرگان،
شناسایی شد و بهعنوان مبنایی برای امتیازدهی به ساازمانهای بینالمللای علام و
فناوری مورد استفاد قرار گیرد .کارکردهای نهادهای بینالمللی علم و فنااوری در
این مطالعه که مبنایی برای رتبهبندی آنها نیز هستند ،به نُه دسته تقسیم میشوند که
در بخ

یافتهها به آنها اشار شد است.

با در نظار گارفتن ایان نُاه کاارکرد باهعنوان معیارهاای رتبهبنادی نهادهاای
بینالمللی علم و فناوری ،مصاحبهای با دوازد نفر از خبرگان صورت پذیرفت کاه
کارکردهای نُهگانه از یک تا صد امتیاز داد شدند .این امتیاازات باهعنوان وزن هار
کارکرد در نظر گرفته شد .سابقۀ خدمت د سا بهباال ،بهطوری که حداقل  7ساا
از این سابقه مربوط به فعالیت در حوزۀ بینالملل علم و فناوری باشد و انگیزۀ باال
برای شرکت در مصاحبه ،بهعنوان مو هاای اولیاۀ شارکت در مصااحبه در نظار
گرفته شد .اطوعات این خبرگان در جدو  1آمد است:
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ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ساب س در ایی حومه
 22سال
 30سال
 17سال
 20سال
 15سال
 10سال
 15سال
 10سال
 20سال
 20سال
 25سال
 10سال

جدول  .1خبرگان مطالعه
ساممان
مرکز همکاریهای فناوری و نو وری ریاست جمهوری
شورای مالی ان الب فرهنگی
شورای مالی ان الب فرهنگی
معاونت م می و فناوری ریاست جمهوری
مرکز همکاریهای فناوری و نو وری ریاست جمهوری
مرکز همکاریهای فناوری و نو وری ریاست جمهوری
مرکز همکاریهای فناوری و نو وری ریاست جمهوری
مرکز همکاریهای فناوری و نو وری ریاست جمهوری
مرکز همکاریهای بییالم ی ومارت م وم
مؤسسس توسعس فناوری نخبگان
دفتر مومش و ت ی ات ومارت خارجس
پارک فناوری پردیس

به منظور تجمیع صحی نظرات خبرگان ،برای هار خبار  ،وزنای باهعنوان درجاۀ
اهمیت نظرات خبر در نظر گرفته شاد اسات .انتخااب اوزان بارای خبرگاان بار
اساس دان

تخصصی و تجربۀ خبرۀ موردنظر توسط گرو کاانونی چهاار نفار ای

تخصیص داد شد است .جهت محاسبۀ وزن نهایی کارکردها ،قضاوتهاای افاراد
مصاحبه شوند در مورد امتیاز هریک از کارکردها با یکدیگر تلفیاق گشات .بارای
ترکیب نظرات اعضای مصاحبهشوند از میانگین ماوزون امتیاازات بارای محاسابۀ
وزن نهایی کارکردهای نُهگاناه اساتفاد شاد اسات .فارد کنیاد  Wjوزن نهاایی
کارکرد jام باشد .اگر  Wiوزن خبرۀ iام بود و 0≤aij≤1مولفۀ مربوط به امتیااز خبارۀ
iام به کارکرد jام باشد ،در اینصورت وزن نهایی کارکرد jام بهصورت زیر محاسبه
میشود:
فرمو شمار 1

j  1, 2,..., 9

i  1, 2,...,12

12

  aij w i
i 1

j

W

با این توصی  ،وزن نهایی نرما شد برای نُه کاارکرد در جادو شامارۀ  2نشاان
داد شد است.
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جدول  .2اوزان نهایی کارکردهای نُهگانه
تخصی
مومش
تضمیی
تولید و
صو
و
تدویی
اجرای
انتشار
ظرفیت تسهیص
م ررات
قوانیی
اطالمات
منابع
سامی

شبکس
سامی
و
تعامل

مشروم
یت
بخشی

0.1113

0.1116

0.1133

0.1135

0.1205

0.1242

W 

6

5

4

3

2

1

اولویت

داوری

اقدام
مشترک

0.0969

0.1028

0.1061

9

8

7

ومن
j

در این
در این قسمت با استفاد از اوزان بهدسات آماد بارای هار کاارکرد و باا بررسای
اطوعات مربوط به کارکردهای هریک از نهادهای بینالمللی میتوان به رتباهبنادی
نهادهای بینالمللی پرداخت .فرد کنید ( fkمتغیار صافر و یاک) بهصاورت زیار
تعری

شود:
اگر نهاد kام دارای کارکرد jام باشد:
اگر نهاد kام دارای کارکرد jام نباشد:

1


0


f kj

امتیاز هریک از نهادهای بینالمللی بهصورت زیر محاسبه میشود:
j  1, 2,...,9

k  1, 2,..., 46

فرمو شمارۀ 2

9

Pk   f kj W j
j 1

در پایان ،امتیاز نهایی گزینهها محاسبه شد و نتیجه نهایی در جدو شمارۀ 3
مشخص شد است.
 .3یافتهها
یافتههای این مطالعه به سه دستۀ کلی تقسیم میشود:
دستۀ او یافتهها :کارکردهای نهادهای بینالمللی علام و فنااوری ،حاصال از
مطالعۀ مفاهیم و پیشینه ،اسناد باالدستی و نظرخواهی از خبرگان
 .1شکلگیری و پشاتیبانی از تعااموت ،ارتباطاات و شبکهساازی در ساطوح
افراد ،سازمانها و دولتها؛
 .2مشروعیتبخشی و تصویرسازی مناسب در سط منطقهای یا بینالمللی؛
 .3تدوین مقررات و استانداردهای بینالمللی در حوزۀ علم و فناوری؛
 .4تولید ،پردازش و انتشار اطوعات؛
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 .5نظارت و تضمین اجرای مقررات بینالمللی؛
 .6تخصیص و تسهیم منابع؛
 .7همکاری و اقدام مشتر ؛
 .8داوری و حلوفصل چال های بینالمللی؛
 .9آموزش ،توانمندسازی و ظرفیتسازی.
دستۀ دوم یافتهها :چهارچوب رتبهبندی نهادهای بینالمللی علم و فناوری بار
اساس فرمو های شمارۀ  1و 2
j  1, 2,..., 9

k  1, 2,..., 46

9

Pk   f kj W j
j 1

دستۀ سوم یافتهها :رتبهبندی نهادهای بینالمللی علام و فنااوری باا رویکارد
سیاستگذاری
بهمنظور ارائۀ چهارچوبی جهت رتبهبندی نهادهای بینالمللی علام و فنااوری
و اولویتگذاری جهت عضاویت در آنهاا ،نهاادهاای بینالمللای  46گاناۀ حاوزۀ
سیاستگذاری علم و فناوری با توجه به امتیازات مربوطاه دساتهبندی شاد اند .از
آنجایی که امتیاز کسب شدۀ نهادها از نوع داد های کمّی پیوسته میباشاد ،میتاوان
آنها را با استفاد از قاعدۀ طبقهبندی داد های کمّی پیوسته دساتهبندی کارد .نحاوۀ
بهدست آمدن تعداد طبقات بهصورت زیر است:
 .1تعیین دامنه تغییرات:

R  X max  X min

 .2تعیین تعداد طبقات:
K  1 3 / 3 log n

 .3تعیین طو دستهها:

𝑅
=𝐶
𝐾

 .4مشخص کردن حدود رد ها:
درنهایت با محاسبۀ حدود هر طبقه و داد هایی که در هر طبقه قرار میگیرند،
نهادهای  46گانه در ادامه بهصورت جدو  3دستهبندی شاد اناد .در ایان جادو

500
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اطوعات مربوط به نوع سازمان و وضعیت عضویت ایاران نیاز مشااهد میشاود.
شایان الکر است که نمایندگان ایران در نهادهایی که عضویت بهصورت دولتی بود
است ،شناسایی شد که در بخ

تحلیل نتای به آنها اشار میشود.

جدول  .3طبقهبندی  46نهاد بینالمللی علم و فناوری در حوزۀ سیاستگذاری
طب ۀ اول ( 2نهاد)
نوع
نوع ساممان
رتبس
امتیام
نهاد
مضویت
ساممان منط سای غیردولتی
1
0.903
)European Alliance for Innovation (EAI
ساممان بییالم ی غیردولتی
2
)0.792 International Foundation for Science (IFS
طب ۀ دوم ( 8نهاد)
نوع
نوع ساممان
رتبس
امتیام
نهاد
مضویت
دولتی
ساممان بییالم ی
3
)0.680 The World Academy Of Sciences (TWAS
دولتی
ساممان منط سای
4
0.680
)Asian Development Bank (ADB
دولتی
ساممان بییالم ی
5
0.679
)the Islamic Development Bank (IDB
Islamic Educational, Scientific and
Cultural Organization
)(ISESCO
International Association of Science Parks
)and Areas of Innovation (IASP
The Network of African Science
)Academies (NASAC
)Organization of Islamic Cooperation (OIC
World Intellectual Property
)Organization (WIPO

وضعیت
مضویت ایران
—


وضعیت
مضویت ایران




0.678

6

ساممان بییالم ی

دولتی



0.678

7

ساممان بییالم ی

غیردولتی



0.666

8

ساممان منط سای

غیردولتی



0.666

9

ساممان بییالم ی

دولتی



0.660

10

ساممان بییالم ی

دولتی



نهاد

امتیام

رتبس

نوع ساممان

نوع
مضویت

وضعیت
مضویت ایران

UNIDO | United Nations Industrial
Development Organization
African Technology Policy Studies
)Network (APTS
Committee on Scientific and
)Technological Cooperation (COMSTECH
World Association of Industrial and
Technological Research Organizations
)(WAITRO
Arab Science and Technology Foundation
)(ASTF
)World Technopolis Association (WTA
Islamic University of Technology
NAM S&T Centre
Global Science Forum
)International council for science (ICSU

0.567

11

ساممان بییالم ی

دولتی



0.567

12

ساممان منط سای

غیردولتی



0.567

13

ساممان بییالم ی

دولتی



0.567

14

ساممان بییالم ی

دولتی



0.565

15

ساممان منط سای

غیردولتی



16
0.556
17
0.556
18
0.556
19
0.556
20
0.554
طب ۀ چهارم ( 16نهاد)

ساممان بییالم ی
ساممان بییالم ی
ساممان بییالم ی
رویداد بییالم ی
ساممان بییالم ی

غیردولتی
غیردولتی
دولتی
دولتی
غیردولتی







نوع ساممان

نوع
مضویت

وضعیت
مضویت ایران

طب ۀ سوم ( 10نهاد)

نهاد

امتیام

رتبس
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غیردولتی

ساممان بییالم ی

21

0.464



غیردولتی

ساممان بییالم ی

22

0.464

—

غیردولتی

ساممان بییالم ی

23

0.464

National Business Incubation Association
(NBIA)
Organization for Women in Science for
Developing World (OWSD)
Portland International Center for
Management of Engineering and
Technology (PICMET)
Women in Technology International
(WITI )
Asian Science Park Association (ASPA)
World Science Forum (WSF)
The International Organization for Science
and Technology(IOSTE)
European Academies' Science Advisory
Council (EASAC)



غیردولتی

ساممان بییالم ی

24

0.461




غیردولتی
غیردولتی

ساممان منط سای
رویداد بییالم ی

25
26

0.461
0.459



غیردولتی

ساممان بییالم ی

27

0.454



غیردولتی

ساممان منط سای

28

0.454



دولتی

ساممان بییالم ی

29

0.454



غیردولتی

ساممان بییالم ی

30

0.443



غیردولتی

ساممان منط سای

31

0.443



غیردولتی

ساممان منط سای

32

0.443



غیردولتی

ساممان بییالم ی

33

0.443



غیردولتی

ساممان بییالم ی

34

0.443



غیردولتی

ساممان بییالم ی

35

0.443



دولتی

ساممان منط سای

36

0.443

وضعیت
مضویت ایران

نوع
مضویت

نوع ساممان

رتبس

امتیام

نهاد

—

غیردولتی

ساممان بییالم ی

37

0.351



غیردولتی

ساممان منط سای

38

0.347



غیردولتی

ساممان بییالم ی

39

0.340



غیردولتی

ساممان بییالم ی

40

0.340



غیردولتی

ساممان منط سای

41
0.329
) نهاد5( طب ۀ ششص

International Society for Professional
Innovation Management (ISPIM)
Asia Pacific Network of Science and
Technology Canters (ASPAC)
International Association for Management
of Technology (IAMOT)
Asia-Pacific Science, Technology and
Society Network (APSTSN)
Science Council of Asia (SCA)

وضعیت
مضویت ایران

نوع
مضویت

نوع ساممان

رتبس

امتیام



غیردولتی

رویداد بییالم ی

42

0.227



غیردولتی

رویداد بییالم ی

43

0.227

—

غیردولتی

ساممان بییالم ی

44

0.209



دولتی

ساممان منط سای

45

0.120



دولتی

رویداد بییالم ی

46

0.120

Islamic World Academy of Sciences (IAS)
The Global Network of Science
Academies (IAP)
Association of Academies and Societies of
Sciences in Asia (AASSA)
Pacific Science Association (PSA)
International Science, Technology and
Innovation Centre for South-South
Cooperation(ISTIC)
The International Association of Science
and Technology
for Development (IASTED)
World Academy of Art & Science
(WAAS)
Asian and Pacific Centre for Transfer of
Technology(APCTT)

) نهاد5( طب ۀ پنجص

نهاد
ERAWATCH
Platform on Research and Innovation
policies and systems
Science and Technology in Society (STS)
Women In Global Science And
Technology
European Centre for Knowledge and
Technology Transfer (EuroTex)
Open Innovation Forum and Technology
Show
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 .4جمعبندی و ارائۀ پیشنهادها
 .1-4پاسخ به پرسشها

همانطور که در بخ های پیشین مشاهد شد ،پژوه
به سه پرس

حاضر بهدنبا پاساخگویی

در زمینۀ هدف اصلی مطالعه بود است.

پرس

او با استخراج نُه کارکرد به آن پاسخ داد شد؛ با ارائۀ فرمو شامارۀ

 2به پرس

سوم باا اعماا فرماو شامارۀ  2بارای

دوم پاسخ داد شد و پرس

 46نهاد حوزۀ سیاستگذاری و استفاد از روش طبقهبندی داد های کمّای پیوساته
به پاسخ رسید .نتای این طبقهبندی در جدو شمارۀ  3موجود است.
 .2-4تحلیل و جمعبندی نتایج

با بررسی عضویت جمهوری اسومی ایران در نهادهای مورد مطالعه ،مشخص شاد
که ایران در  27نهاد از  46نهاد (حدود 60درصد) عضویت دارد .پ

از رتبهبنادی

نهادهای  46گانه ،با بهکارگیری فرمو شمارۀ  ،2مشخص شد که توزیع عضاویت
ایران در  6طبقه از نهادها ،دارای خصوصیات زیر میباشد:
این نهادها عمدتا نهادهاایی باا امتیااز کاارکردی متوساط باه بااال محساوب
میشوند.
ایران در دو نهاد طبقۀ نخست ،یعنی  EAIو  IFSکه بیشترین امتیااز کاارکردی
را دارند ،عضویت ندارد.
ایران در ش

نهاد از هشت نهاد طبقۀ دوم ،هفت نهاد از د نهاد طبقۀ ساوم و

یازد نهاد از شانزد نهاد طبقۀ چهارم عضویت دارد که بیشترین سهم عضاویت در
طبقهها را تشکیل میدهد.
 27نهادی که ایاران در آنهاا عضاویت دارد ،عموماا کارکردهاای بسترساازی
تعاموت ،تولید و انتشار اطوعات ،اقدام مشاتر
پوش

و تخصایص و تساهیم مناابع را

میدهند .توزیع نُه کارکرد این مطالعه در نهادهایی که ایاران عضاویت دارد

بهصورت زیر است:
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۸۵

۸۱

داوریوحلوفصلچالشهای
بینالمللی

تدوینمقرراتواستانداردهای
بینالمللیدرحوزهعلموفناوری

نظارتوتضمیناجرایمقررات
بینالمللی

مشروعیتبخشیوتصویرسازی
مناسبدرسطحمنطقهاییابینالمللی

تخصیصوتسهیممنابع

همکاریواقداممشترک

آموزش،توانمندسازیوظرفیتسازی

در د

تولید،پردازشوانتشاراطالعات

۱

۴

۸

۱۴

۱۶

۲۲

۲۳

۲۷

شکلگیریوپشتیبانیازتعامالت،
ارتباطاتوشبکهسازیدرسطوح
مختلف(افراد،سازمانهاودولتها)

۴

۱۵

۳۰

۱۱

۱۰۰

۵۹

۵۲

۴۱

۱۰۰

۰

فراوانی

شکل  .1توزیع نُه کارکرد در نهادهایی که ایران عضویت دارد

ایران در  24نهاد بینالمللی ( 21سازمان و ساه رویاداد) و ساه ساازمان منطقاهای
(آسیایی) عضویت دارد.
از میان  21سازمان بینالمللی که ایران در آنها عضویت دارد ،ش

سازمان باا

محوریت کشورهای اسومی و سه سازمان با محوریت کشورهای درحاا توساعه
میباشند.
با توجه به کارکردهای محدودتر رویدادها (در مقابل سازمانها) ،این دساته از
نهادها عمدتا در طبقۀ ششم جای دارند که بهدلیل ساختار غیرمتمرکزشان ،حضاور
یا عضویت ایران در آنها نامنظم بود و اطوعات دقیقی از آنها در دست نیست.
الگوی عضویت ایران در نهادهاای بینالمللای حاوزۀ سیاساتگذاری علام و
فناوری (احتماال متأثر از ساختار سیاسی و اقتصاادی کشاور) مااهیتی دولتای دارد.
بنابراین ،ظرفیت حضور نمایندگان غیردولتی در نهادهای مرتبط مورد غفلت واقاع
شد است .این در حالی است که حدود دو سوم نهادهای شناساایی شاد در ایان
حوز بهصورت غیردولتی عضوگیری میکنند.
از میان  27نهادی کاه ایاران در آنهاا عضاویت دارد مجموعاۀ وزارت علاوم،
تحقیقات و فناوری (سازمان پژوه های علمی و صنعتی ،دانشگا ها و پار هاای
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علم و فناوری تابعه) با عضویت در هشت نهاد ،بیشاترین عضاویت و حضاور در
نهادهای بینالمللی این حوز را در اختیار دارد .پ

از آن ،مجموعههای وابسته به

ریاست جمهوری (مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ،پار فناوری پاردی

و

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی) و مجموعه فرهنگستانها (فرهنگستان علاوم
و فرهنگستان علوم پزشکی) با عضویت در سه نهاد در رتبههای بعدی قرار دارناد.
داد میشود.

تعداد عضویتها در شکل  2نمای

۸

۱

۱

۱

۱

۱

۳

۳

۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
۰

شکل  .2توزیع عضویت نمایندگان دولتی ایران

 .3-4ارائۀ پیشنهادهای علمی و اجرایی

با در نظر گارفتن ایان موضاوع کاه اسااس چهاارچوب رتبهبنادی ایان مطالعاه،
کارکردهای مورد انتظار از یک نهاد بینالمللی بود است؛ بنابراین ،نهادی که امتیااز
بیشتری کسب کرد از اولویت بیشتری برای عضویت برخوردار است .با توجه باه
اینکه ایران در هیچیک از دو نهاد طبقۀ او حضور ندارد و ایان دو نهااد بااالترین
امتیاز را از چهارچوب کارکردمحور مطالعه بهدست آورد اند ،پیشنهاد میشاود کاه
عضویت ایران در این دو نهاد با اولویت بررسی شود.
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با توجه به دستهبندی نهادها در ش

طبقه ،میتوان الگویی را جهت عضویت

به هر طبقه منتسب نمود؛ به اینصورت که عضویت در نهادهای طبقۀ یک و دو باا
تأکید مورد توصیه بود  ،در نهادهای طبقۀ سه و چهار ،عضویت توصیه شاد و در
نهادهای دو طبقۀ آخر ،عضویت باید بر حسب مورد ،بررسی شود؛ به این الگاو در
جدو  4اشار شد است.

طب ۀ دوم
طب ۀ اول
( 8نهاد)
( 2نهاد)
مضویت با تأکید تو یس
میشود

جدول  .4الگوی پیشنهادی عضویت
طب ۀ ششص
طب ۀ پنجص
طب ۀ چهارم
طب ۀ سوم
( 5نهاد)
( 5نهاد)
( 16نهاد)
( 10نهاد)
بر حسب مورد مضویت
مضویت تو یس میشود
بررسی شود

طب ات
الگوی
مضویت

شایان الکر است که صرف عضویت در یک نهاد با کارکردهای مشخص لزوماا باه
معنای تحقق کارکردهای مذکور برای کشور عضو نمیباشاد؛ باهعبارت دیگار ،باه
فعلیت رساندن کارکردها و اهداف نهادهای شناساایی شاد مساتلزم فاراهم شادن
عوامل دیگری میباشد .ازجمله عواملی که باید برای به فعلیت رسااندن کارکردهاا
فراهم شود ،میتوان به در نظر گرفتن اولویتهای ملی بر حسب شارایط ،بررسای
تجارب عضویت کشورهای موفق در همکاریهاای بینالمللای علام و فنااوری و
توانمندیهای نمایندۀ عضو اشار کرد.
در خصوص در نظار گارفتن اولویتهاای ملای باا تطبیاق دادن کارکردهاای
احصاا شد برای نهادهای بینالمللی و انتظارات اسناد باالدستی در حوزۀ بینالملل
علم و فناوری ،این شکاف قابل شناسایی است کاه نهادهاای موجاود منطقاهای و
بینالمللی پاسخگوی تمامی اهداف مورد انتظار کشور در ایان زمیناه نیساتند و در
برخی از زمینهها ایران باید با برخوردی پی دستانه به نهادساازیهای منطقاهای و
بینالمللی مبادرت کند؛ همانطور که کشورهایی مانند هند ،مالزی و چین دست به
اقدامات مشابهی در این زمینه زد اند.
در خصااوص بررساای تجااارب عضااویت کشااورهای موفااق بهخصااوص در
نهادهایی که امتیاز باالتری کساب نمود اناد باا مطالعاات عمیاق روناد عضاویت،
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نمایندۀ عضو ،کارکردهایی که ماورد بهر بارداری کشاور ماوردنظر قارار گرفتاه و
ساازوکارهای بهینهساازی عضاویت ،میتاوان الگاوی باومی را بارای بهینهسااازی
عضویت توسعه داد.
در خصوص توانمندیهای نمایند باید تصری نمود که در بهر برداری بیشتر
از ظرفیتهای نهادهای بینالمللای ،نمایناد نقا

بسازایی دارد .مطالعاۀ سااختار

مناسب برای نمایندگان سازمانی و توانمندیهای الزم برای ایفای نقا

ماؤثر چاه

در سط نمایندۀ فاردی و چاه ساازمانی در جهات بهینهساازی کیفیات عضاویت
راهگشا خواهد بود.
باادینترتیب پیشاانهاد میشااود کااه پاای

از تصاامیمگیری در خصااوص

عضااویتهای جدیااد در نهادهااای بینالمللاای علاام و فناااوری ،بااا بهر گیااری از
چهارچوب کارکردمحور پیشنهادی ،ابتدا امتیاز نهاد موردنظر محاسبه شود و ساپ
با در نظر گرفتن سه عامل تکمیلی اولویتهای ملی ،تجاارب کشاورهای موفاق و
توانمندیهای نمایند  ،درمورد عضویت تصمیمگیری صورت پذیرد.
توزیع کارکردهای نهادهایی که ایران در آنها عضویت دارد ،نشااندهندۀ عادم
پوش

کارکردهایی نظیر مشروعیتبخشی و تصویرسازی مناسب در سط منطقاه

ای یا بینالمللای ،تادوین مقاررات و اساتانداردهای بینالمللای در حاوزۀ علام و
فناوری ،نظارت و تضمین اجرای مقررات بینالمللی ،داوری و حلوفصال چاال
های بینالمللی و آموزش ،توانمندسازی و ظرفیتسازی ازسوی نهادهاای ماذکور
است .چنانچه این کارکردها دارای اولویات باشاند ،بایاد نسابت باه عضاویت در
نهادهایی که این کارکردها را پوش

میدهند اقدام شود.

در این مطالعه بهدلیل محادودیت دسترسای باه اطوعاات و محادودیتهای
زمانی ،تخصیص امتیاز هریک از کارکردهای نُهگانه به هر نهاد ،مبتنی بار اعاوم آن
نهاد بود است .بدیهی است دقت پاژوه

زماانی ارتقاا پیادا میکناد کاه تحقاق

کارکردهای اعوم شدۀ هر نهاد با بررسیهای عمیق و دقیق سنجید شود.

پینوشتها
 .1تعامل با جوامع دیگر برای تأمین منافع ،افزای نفاوال و کااه آسایبپذیری .شاایان
الکر است که دیپلماسی مفهومی وسیع است که همکاری چندجانبه و باه تباع آن
همکاری چندجانبۀ علم و فناوری الیل آن قرار میگیرد.
 .2در مطالعات او ای سی دی یا هکرت و همکاران
 .3این نهادها ،نهادهایی هستند که خاستگا ابتدایی آنها یک کشور است ،اما بهتادری در
تعامل با کشورهای دیگر ،زمینۀ فعالیت بینالمللی یافتهاند.
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