
753 

 
 
 

 

 

 

  Autumn 2020. Vol 9. No.3 

 

Research Paper  

Investigating of the Effective Factors and Barriers to 

International Scientific Collaboration from the viewpoint of 

Nursing Faculty Members  

Aref Riahi1* , Afshin Mousavi Chelak2  
1. Graduate Student of Knowledge and Information Science, Tehran University, Tehran, Iran 

2. Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, 

Iran 
 

 
 

 

Citation: Riahi A, Mousavi Chelak A. [Investigating of the Effective Factors and Barriers to 

International Scientific Collaboration from the viewpoint of Nursing Faculty Members (persian)] Journal of 

Clinical Nursing and Midwifery. 2020 9(3): 753-768 
 

 A b s t r a c t 
Received: 06 Oct 2020 

Accepted: 09 Nov 2020 

Available Online: Dec 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: 

Co-authorship, Faculty 

Members, Iran, Nursing, 

Scientific Collaboration, 

International Scientific 

Collaboration  

Background & Aims: Proper planning to increase the scientific 

collaboration of Iranian nursing specialists with the global scientific network in 

their field can improve the level of this field of healthcare in this country. 

Therefore, it can upgrade the quality and quantity of nursing services. In this 

regard, this study aimed to identify the effective factors and barriers to 

international scientific collaboration from the viewpoint of Nursing Faculty 

Members. 

Methods: The present applied research was conducted based on a descriptive 

survey (cross-sectional) design during the spring and summer of 2020. 

Statistical population of the study included 249 nursing faculty members 

whose names are listed in the Iranian Scientometric Information Database. The 

data were collected through self-report questionnaires with three sections, nine 

subsections, and 91 items. It should be mentioned that the validity and 

reliability of the questionnaire were investigated by experts and Chronbach 

alpha, respectively. The collected data were analyzed using descriptive 

statistics and statistical tests in SPSS software (version 21). 

Results: Based on the findings, "communicational factors" and "process-

structure factors" with mean scores of 4.03 and 3.87 were the most important 

barrier and effective incentive (effective factor), respectively, regarding the 

international scientific collaboration of university members. Moreover, the 

components of “lack of scientific communication channels to contact foreign 

researchers and colleagues" and "compatibility between faculty members 

regarding issues, such as working and writing style" with mean scores of 4.13 

and 3.98 were the most important barriers and influencing factors, respectively.  

Conclusion: Undoubtedly, the development of scientific, educational, and 

research exchanges between Iranian nursing specialists and their foreign 

counterparts will lead to scientific progress and development in their field. 

Therefore, they will be able to provide higher levels of health and nursing 

services within the health system of our country. Consequently, the faculties, 

universities, and at the top of them, the Ministry of Health and Medical 

Education are recommended to develop plans and policies to strengthen 

effective factors and remove obstacles and challenges. 
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المللی از دیدگاه اعضاي هاي علمی بینهمکاريپیش روي موانع  و مؤثر بررسی عوامل

پرستاري ی حوزهعلمئتیه

 2، افشین موسوي چلک*9عارف ریاحی

 شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانفارغ التحصیل علم اطالعات و دانش .1

شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایراندانشیار، گروه علم اطالعات و دانش .2

:چکیده

های علمی و پیوستن متخصصان ر راستای کمک به افزایش همکاریریزی صحیح دبرنامه :هدف و زمینه

های علمی جهانی در حوزه پرستاری، موجبات ارتقای سطح این بخش از شاخه بهداشت کشورمان به شبکه

آن موجبات افزایش سطح کمّی و کیفی خدمات پرستاری را در  تبعبهو درمان را پدید خواهد آورد و 

های همکاریبازدارنده موانع  بررسی عوامل و هدف از انجام مطالعه حاضرد. کشورمان فراهم خواهد کر

.استکشورمان پرستاری  یعلمئتیهالمللی از دیدگاه اعضای علمی بین

در بهار و  توصیفی )مقطعی(-کاربردی و به روش پیمایشی ،حاضر به لحاظ هدف مطالعه :بررسی روش

ی شاغل حوزه علمئتیهنفر از اعضای  241ری مطالعه حاضر صورت گرفته است. جامعه آما 1911تابستان 

سنجی وزارت بهداشت قابل مشاهده است. برای گردآوری در سامانه علم هاآنپرستاری بودند که اسامی 

است.  شده لیتشک سؤال 11زیربخش و  1بخش،  9ساخته استفاده شد که از نامه محققاطالعات از پرسش

 استفاده شد. SPSSافزار نرم 21عات از آمارهای توصیفی و استنباطی و نسخه اطال لیوتحلهیتجزبرای 

 78/9ساختاری با میانگین -و عوامل فرایندی 39/4ها نشان داد عوامل ارتباطی با میانگین یافته ها:یافته

المللی افراد های علمی بین( بر همکاریمؤثر)عوامل  رگذاریتأثهای ترین موانع پیش رو و همچنین مشوقمهم

های ایجاد ارتباط علمی با پژوهشگران و نبودن بسترها و کانالفراهم»است.  شده شناخته شدهبررسی

با  «کار، سبک نگارش و ... میان افراد وهیوجود سازگاری در ش»و  19/4با میانگین  «همکاران خارجی

 ند.اشناخته شده رگذاریتأثترین موانع و عوامل مهم 17/9میانگین 

شک تقویت مبادالت علمی، آموزشی و پژوهشی میان متخصصان حوزه پرستاری کشورمان با بی گیري:نتیجه

آن پیشبرد اهداف  تبعبههمتایان و همکاران خارجی شرایط را برای توسعه و پیشرفت علمی در این حوزه و 

مات بهداشتی و پرستاری کند و موجبات ارتقای سطح خدنظام بهداشت و سالمت در کشورمان تقویت می

 رأسها و در ها، دانشکدههای دانشگاهگذاریریزی و سیاستمنظور برنامهبهتری را فراهم خواهد کرد. بدین

های برداشتن موانع و چالشو همچنین ازمیان مؤثرآن وزارت بهداشت در راستای تقویت عوامل مشوق و 

شود.پیش رو توصیه می

1911 هرم 15: دریافت تاریخ

 1911 بانآ 11پذیرش:  تاریخ

 1911 اییزپانتشار:  تاریخ

 ها:واژه کلید

ی، ایران، علمئتیهاعضای 

ی، فیتألهمپرستاری، 

المللی، های علمی بینهمکاری

های علمیهمکاری

:نویسنده مسئول*
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مقدمه

های پیچیده زندگی اجتماعی، تجسمی علم یکی از واقعیت

از روابط اجتماعی خاص و قابل مطالعه است که موجودیت و 

های موجود تکوین آن به شرایط اجتماعی وابسته و بیشتر فرایند

. (1)ت و تبادل نتایج تحقیق است در علم، مستلزم ارتباطا

های ، علم نهادی اجتماعی است که از طریق همکاریگریدانیببه

. با این (2) یابدمتقابل اجتماعی با دیگر دانشمندان توسعه می

توان اساس توسعه و پیشرفت را کارآمدکردن تعریف می

ارتباطات و تعامالت و انتقال علوم و فناوری دانست. همچنین 

ند تولید علم را فرایندی تعاملی، اجتماعی و محصول نوعی فرای

 . (4،9)آفرینی پژوهشگران دانست اندیشی و همهم

 سابقهیبو رشد  شدنیجهاندر عصر حاضر که با پدیده 

اطالعات و ارتباطات در فراسوی مرزهای جغرافیایی و دیگر 

، جمعیت، فقر، ستیزطیمح ازجملههای دنیای امروز چالش

رو هستیم، جوامع و مخصوصاً بهداشت و درمان روبهصلح 

جویی و یافتن راهی برای بشری برای ادامه حیات نیازمند چاره

ساختن این برطرف. (5)حل این مسائل و مشکالت هستند 

های ها مستلزم استفاده از نیروهای متخصص در زمینهچالش

الن های کگوناگون علوم و فناوری، تجهیزات پیشرفته، بودجه

و بسیاری از تسهیالت دیگر است که هیچ جامعه و کشوری 

بشر در  رونیازااین امکانات را ندارد.  نیتأمیی توان تنهابه

دنیای امروزی نیازمند مشارکت، همکاری و همفکری در 

تمامی جوانب است تا بتواند به حیات خود ادامه دهد و 

 . (8،6)موجبات رشد و توسعه خود را فراهم آورد 

از سویی دیگر، باید اشاره کرد که ماهیت پیچیده و 

تخصصی علوم جدید محققان را ناگزیر کرده است برای 

ها و مطالعات، با تر و سودمندتر کردن پژوهشاثربخش

نظران حوزه مربوطه همکاری و تعامل متخصصان و صاحب

ی نیز باعث پویایی ارشتهانیمهای . افزایش رشته(7)باشند  داشته

شتر علم جهانی شده و زمینه را برای ارتباطات و بی

های میان کشورها، جوامع و افراد بیش از بیش مهیا همکاری

ی این نوع دستاوردها. یکی از بارزترین (1)کرده است 

 فیتألهای علمی میان متخصصان و دانشمندان، همکاری

ی است. مطالعات اخیر در زمینه همکاری فیتألهممشترک و 

مشترک نشان داده است محققان  فیتألنویسندگی و علمی، هم

ی، کمتر به بشرهای علمی دانش و پژوهشگران در تمامی حوزه

اند و تالش های پژوهشی انفرادی روی آوردهانجام فعالیت

استفاده از  منظوربهبرای اشتراک فکری دو یا چند محقق 

. (11،13)رونق گرفته است  شیازپشیبهای یکدیگر تخصص

، همکاری علمی و کار گروهی وسیله گریدعبارتبه

ها در فرایند تحقیقات و ها و ظرفیتهمسوکردن دانش، تالش

. یکی (12) استهای دانش امروزی ها در تمامی حوزهپژوهش

انسان را به همکاری و  شیازپشیبهای علمی که از این حوزه

 همفکری واداشته و بخش زیادی از بودجه، امکانات و ثروت

جوامع و کشورها را به خود اختصاص داده است، حوزه 

سالمت و درمان افراد  های مرتبط با بهداشت،پزشکی و شاخه

 پرستاری است.  ازجمله

های ترین عناصر گروهترین و کلیدیپرستاری یکی از مهم

کشورهای  ژهیوبهبهداشت و سالمت در جوامع مختلف 

این  کهییازآنجا. (19)شود یافته و صنعتی محسوب میتوسعه

بخش با نظام سالمت، پیشگیری، مراقبت و درمان افراد و آحاد 

. (14) است برخورداردارد، از اهمیت دوچندانی  سروکارجامعه 

های مختلف و حساس این حوزه از دانش بشری در سایه نقش

های خود در جامعه و ارائه خدمات سالمت نظیر نقش

ای، حمایتی، مدیریتی و مشاورهآموزشی، پژوهشی، ارتباطی، 

گذاران و مراقبتی باعث شده است کشورها، سیاست

اندرکاران حوزه بهداشت و سالمت توجه خاصی به این دست

درصد )و در  53حوزه از دانش پزشکی داشته باشند و بیش از 

درصد( از سالمت عمومی جوامع  73برخی از کشورها بیش از 

 . (16،15) دهندرا به این گروه اختصاص 

امروزه پذیرش این اصل منسوخ شده است که پرستاران 

های سنتی برای ارائه خدمت مراقبتی و بهداشتی از روش

استفاده کنند و متخصصان و پژوهشگران این حوزه را واداشته 

های علمی استفاده کنند که بخش قابل است از آخرین یافته

مللی مبتنی است الهای علمی بینبر همکاری هاآنتوجهی از 
. بررسی بسیاری از مطالعات پیشین و مرتبط و همچنین (17،18)

های اطالعاتی علمی دنیا ها و آمارهای مستخرج از پایگاهداده

مد، ساینس دایرکت و آوساینس، اسکوپوس، پاباز قبیل وب

... نشان داده است بخش قابل توجهی از تولیدات علمی 

مخصوص در بخش  طوربه تخصصی دنیا در حوزه پزشکی و

های علمی )مخصوصاً فکری و همکاریپرستاری بر هم
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ای( مبتنی است و کشورها ی و منطقهفراملهای علمی همکاری

یافته بر نقش کشورهای توسعه ژهیوبهو جوامع مختلف 

ها اشراف پررنگ و اهمیت و ضرورت این نوع همکاری

 . (11-21)اند یافته

المللی، مخصوصاً همکاری علمی بین در ایران نیز توجه به

مورد  شدتبههای اخیر در حوزه بهداشت و سالمت در سال

گذاران نظران و سیاستتوجه قرار گرفته است و صاحب

های نهای علمی برای ایجاد، حفظ و ارتقای بنیاهمکاری

تر کردن جایگاه و قدرت یافتگی کشور و ثمربخشتوسعه

ای و با آن در سطوح منطقههای مرتبط پزشکی و شاخه

جهانی، مشارکت و همکاری علمی با سایر کشورها را مورد 

، تالش همهنیباا. (22)اند کرده دیتأکتوجه قرار داده و بر آن 

برای پیوستن پژوهشگران و متخصصان حوزه بهداشت و 

های خاص( به شبکه طوربهسالمت کشور )و حوزه پرستاری 

ها و دغدغه نیترمهمدنیا که از  علمی و تخصصی در سرتاسر

مسائل پیش روی توسعه و ارتقای سطح علمی کشور بوده 

هایی همراه است که در نقشه علمی است، با موانع و چالش

 برخالفو  همهنیباا. (29)کشور نیز بدان اشاره شده است 

گرفته در رابطه با میزان های صورتتعدد مطالعات و پژوهش

المللی در حوزه پزشکی )مطالعات ینهای علمی بهمکاری

ای گرفته(، مطالعههای علمی صورتکمّی و شمارش همکاری

های علمی )مطالعه کیفی( درخصوص دالیل و موانع همکاری

های موضوعی پزشکی صورت نگرفته است و در حوزه

های علمی ها و همکاریتألیفیمیزان ارتباطات، هم کهییازآنجا

پرستاری در کشورمان از سطح جهانی آن  المللی در حوزهبین

اهمیت  شیازپشیب، لزوم بررسی این موضوع (25،24)کمتر است 

 یافته است. 

های علمی بنابراین، شناخت میزان، دالیل و موانع همکاری

المللی پژوهشگران و متخصصان کشورمان در حوزه بین

رفع موانع و مشکالت پیش روی آنان و  منظوربهپرستاری 

ِهای علمی از ک به بهبود و ارتقای سطح همکاریکم

موضوعات مهم و اساسی جامعه علمی این حوزه محسوب 

ریزی صحیح در راستای کمک به افزایش سطح شود. برنامهمی

های علمی و پیوستن متخصصان و کمّی و کیفی همکاری

های علمی جهانی در حوزه پژوهشگران کشورمان به شبکه

رتقای سطح کمّی و کیفی این بخش از پرستاری، موجبات ا

آن  تبعبهشاخه بهداشت و درمان را پدید خواهد آورد و 

موجبات افزایش سطح خدمات پرستاری نوین در کشورمان را 

 . (26)فراهم خواهد کرد 

با توجه به مقدمه ذکرشده، هدف از انجام مطالعه حاضر 

المللی نهای علمی بیهمکاریبازدارنده موانع  بررسی عوامل و

. استکشورمان پرستاری  یعلمئتیهاز دیدگاه اعضای 

ها و نظرات دیدگاه بررسی برایای مطالعه هنوز کهییازآنجا

المللی های علمی بینمتخصصان این حوزه در رابطه با همکاری

 فردمنحصربهپژوهش حاضر اثری تازه و صورت نگرفته است، 

 .رودبه شمار میدر این زمینه 

 سیروش برر

کاربردی و به روش  ،پژوهش حاضر به لحاظ هدف

صورت  1911 در بهار و تابستانمقطعی -پیمایشی توصیفی

ی علمئتیهاعضای  را تمامگرفته است. جامعه پژوهش 

های علوم پزشکی و مراکز و ها و دانشگاهپرستاری دانشکده

های تربیت )به همراه دانشگاه هاآنوابسته به  مؤسسات

دهند که در و جهاد دانشگاهی( تشکیل میمدرس، شاهد 

های حاضر در یکی از مراکز علوم پزشکی و در یکی از حوزه

پرستاری شامل آموزش پرستاری، پرستاری اورژانس، 

جراحی، پرستاری سالمندی، پرستاری -پرستاری داخلی

های ویژه، سالمت جامعه، پرستاری کودکان، پرستاری مراقبت

ی، مدیریت پرستاررواننوزادان،  ژهیوهای پرستاری مراقبت

پرستاری و مدیریت خدمات پرستاری، شاغل و مشغول به 

سنجی اعضای در سامانه علم هاآنهستند و اسامی  فعالیت

ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )به علمئتیه

 . است تیرؤ( قابل https://isid.research.ac.irنشانی 

 1911در این سامانه، اسامی گرفته وجوی صورتبا جست

 82های علمی مختلف از ی با مرتبهعلمئتیهنفر از اعضای 

علمی و تحقیقاتی وابسته  مؤسساتدانشگاه، مراکز و  دانشکده،

و بر  پژوهشبا توجه به حجم جامعه استخراج شد.  هاآنبه 

 عنوانبه افرادنفر از  931اساس جدول تعیین حجم کوکران، 

آوری اطالعات در برای جمعنتخاب شدند. جامعه پژوهش ا

های علمی رابطه با دالیل و موانع پیش روی همکاری

ساخته استفاده شد که با بررسی نامه محققالمللی از پرسشبین

های مرتبط داخلی و خارجی تدوین شده مطالعات و پژوهش

زیربخش تنظیم شد که  1بخش و  9نامه در است. این پرسش

نامه مربوط به اطالعات . بخش اول پرسشدارد سؤال 11

ی پرستاری است. بخش دوم علمئتیهشناختی اعضای جمعیت
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های علمی نامه مربوط به موانع بازدارنده همکاریپرسش

(، سؤال 6موانع انگیزشی ) رشاخهیز 6المللی است که در بین

(، سؤال 19(، سازمانی )سؤال 7(، ارتباطی )سؤال 19فرهنگی )

 5( بر اساس طیف سؤال 7( و اعتماد )سؤال 6سیاسی )

نامه نیز ای لیکرت تدوین شده است. بخش سوم پرسشگزینه

های علمی شامل بر همکاری مؤثردر ارتباط با عوامل 

( و سؤال 7های فردی )(، مشوقسؤال 6های محیطی )مشوق

( است که بر اساس سؤال 5ساختاری )-های فرایندیمشوق

رت )خیلی خوب تا خیلی ضعیف( تهیه ای لیکگزینه 5طیف 

 شده است. 

نامه با استفاده از نظرات روایی صوری و محتوایی پرسش

نفر از متخصصان مدیریت اطالعات سالمت، علم اطالعات  14

و برای تعیین  دییتأشناسی و همچنین کتابداری پزشکی و دانش

زان نامه، از آلفای کرونباخ استفاده شد که این میپایایی پرسش

به  مؤثرهای بخش موانع همکاری و مشوق 1برای هر یک از 

و  71/3، 71/3، 79/3، 81/3، 78/3، 12/3، 79/3، 82/3ترتیب 

نامه فوق شد. پرسش دییتأپایایی آن نیز  جهیدرنتبود.  75/3

نامه آنالین از طریق پست الکترونیکی )لینک پرسش صورتبه

شد. در نهایت از  الکترونیکی( میان جامعه آماری توزیع

درصدی( استفاده  8/72نامه )مشارکت پرسش 241اطالعات 

 لیوتحلهیتجزکامل تکمیل شده بودند. برای  صورتبهشد که 

اطالعات از آمارهای توصیفی )فراوانی، میانگین و 

والیس و ویتنی، کروسکالمعیار( و استنباطی )یومنانحراف

 استفاده شد. SPSS افزارنرم 21ضریب همبستگی( و نسخه 

 هایافته
 241کنندگان )در مطالعه حاضر میانگین سنی شرکت

بوده است. در جدول  62تا  21سال و دامنه آن از  9/97نفر( 

ی پرستاری علمئتیهشناختی اعضای مشخصات جمعیت 1

 آمده است.

های پیش روی ترین موانع و چالش، مهم2در جدول 

 های علوم پزشکیشگاهی پرستاری در دانعلمئتیهاعضای 

 سرتاسر کشور قابل مشاهده است.

 

 شدهی پرستاری بررسیعلمئتیهشناختی اعضای مشخصات جمعیت. 9جدول 

 درصد تعداد شناختیمشخصات جمعیت

 جنسیت
 4/91 17 مرد

 6/63 151 زن

 تأهلوضعیت 
 8/73 231 متأهل

 9/11 47 مجرد

 مدرک تحصیلی
 1/88 112 دکترا و دانشجوی دکترا

 1/22 58 کارشناسی ارشد

 مرتبه علمی

 6/5 14 استاد

 5/16 41 دانشیار

 51 128 استادیار

 1/26 68 مربی

 محل خدمت

 7/51 121 دانشگاه

 6/97 16 دانشکده

 6/1 24 سایر مراکز

 سابقه خدمت

 48 118 سال 13تا  3

 5/94 76 سال 23تا  11

 5/17 46 سال  23بیش از 

 ت استخدامیوضعی

 8/99 74 رسمی

 1/26 68 رسمی آزمایشی

 4/91 17 پیمانی
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 .9ادامه جدول 

 وضعیت سمت مدیریتی
 1/23 52 دارای پست مدیریتی

 1/81 118 بدون پست مدیریتی

 درجه دانشگاه محل خدمت

 8/18 44 تیپ برتر

 1/27 82 1تیپ 

 5/26 66 2تیپ 

 1/22 55 9تیپ 

 7/4 12 سایر مراکز

 های علمیسابقه همکاری
 9/25 69 یفیتألهم دارای

 8/84 178 یفیتألهمفاقد 

 فرصت مطالعاتی و دوره آموزشی
 7/7 22 دارای سابقه

 2/11 228 بدون سابقه

 سال  13مستمر طی  طوربهها ها و کنفرانسحضور در همایش
 8/21 54 بلی

 9/78 115 خیر

 یخارجداشتن دانشجوی 
 12 93 بلی

 77 211 خیر

 دانش کامپیوتری

 1/27 83 خیلی خوب

 1/94 75 خوب

 1/93 88 متوسط

 2/5 19 کم

 6/1 4 خیلی کم

 دانش زبان انگلیسی

 1/24 63 خیلی خوب

 95 78 خوب

 1/26 68 متوسط

 6/1 24 کم

 4/4 11 خیلی کم

 دوم )آلمانی و فرانسوی( زبانتسلط به 
 7/2 8 بلی

 2/18 242 خیر

 تعداد مقاالت در مجالت انگلیسی خارج از کشور

 59 192 مقاله 5کمتر از 

 14 95 مقاله 13تا  6بین 

 6/19 99 مقاله 15تا  11بین 

 2/1 29 مقاله 23تا  16بین 

 4/13 26 مقاله 23بیش از 

 
ها و نظرات اعضای ها نشان داد میانگین دیدگاهیافته

های در رابطه با موانع و چالششده ی بررسیعلمئتیه

شده باالتر متغیر بررسی 6المللی در هر های علمی بینهمکاری

از سطح متوسط بوده و این موضوع در رابطه با موانع ارتباطی 

گزارش شده  «زیاد»ترین مانع پیش رو( در حد مهم عنوانبه)

ترین مانع اثرگذار از دیدگاه افراد، موانع و است. پایین

 های فرهنگی عنوان شده است.تتفاو

 ویتنی و منهای یواز آزمون آمدهدستبههای یافته
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المللی اعضای های علمی بینهای همکاریموانع و چالش .2جدول 

ی پرستاریعلمئتیه  

 معیارانحراف میانگین متغیر رتبه

 ± 31/1 39/4 ارتباطی 1

 ± 19/1 76/9 سازمانی 2

 ± 15/1 88/9 سیاسی 9

 ± 21/1 54/9 اعتماد 4

 ± 11/1 51/9 انگیزشی 5

 ± 24/1 31/9 فرهنگی 6

 
موانع و »داری میان والیس نشان داد تفاوت معنیکروسکال

ی علمئتیهاعضای  «المللیهای علمی بینهای همکاریچالش

، «مرتبه علمی»، «مدرک تحصیلی» ،«جنسیت»شده با بررسی

ندن دوره تحقیقاتی یا گذرا»، «تیپ دانشگاه علوم پزشکی»

ها و شرکت در همایش»، «فرصت مطالعاتی در خارج از کشور

-میزان تسلط بر زبان دوم»، «منظم طوربههای خارجی کنفرانس

وجود  «میزان آشنایی با زبان انگلیسی»و همچنین  «غیرانگلیسی

ها درخصوص دیگر عوامل (. یافته>35/3Pداشته است )

محل »، «تأهلوضعیت »، «نس»شناختی از قبیل جمعیت

وضعیت »، «وضعیت استخدامی»، «سابقه استخدامی»، «خدمت

و  «میزان آشنایی با رایانه»، «داشتن دانشجوی خارجی»، «سمت

داری تفاوت معنی «منتشرشدهتعداد مقاالت انگلیسی »همچنین 

 را نشان نداده است. 

داری ، نمره ضریب همبستگی پیرسون و معنی9در جدول 

شناختی و ای و جمعیتتگی میان هریک از عوامل زمینههمبس

ی از دیدگاه اعضای المللنیبهای علمی موانع همکاری

 ی پرستاری آمده است.علمئتیه

 از آزمون همبستگی نشان داده است آمدهدستبههای یافته

 

  های علمیموانع همکاریای و داری همبستگی میان عوامل زمینهنمره ضریب همبستگی پیرسون و معنی. 9جدول 

 شناختیي جمعیتهامؤلفه
 المللیهاي علمی بینهاي پیش روي همکاريموانع و چالش

 فرهنگی انگیزشی اعتماد سیاسی سازمانی ارتباطی

 سن
161/3  + 

138/3 

134/3  + 

259/3 

928/3 -  

114/3 

276/3  + 

255/3 

914/3  + 

179/3 

919/3 -  

916/3 

 جنسیت
213/3  + 

244/3 

272/3  + 

111/3 

113/3 -  

916/3 

263/3  + 

921/3 

925/3  + 

268/3 

299/3  + 

288/3 

 تأهلوضعیت 
251/3  + 

214/3 

914/3  + 

976/3 

241/3 -  

183/3 

159/3 -  

269/3 

281/3  + 

144/3 

949/3  + 

231/3 

 مرتبه علمی
486/3  + 

341/3 *a  

947/3  + 

399/3 * 

512/3 + 

353/3 * 

461/3 + 

834/3* 

917/3  + 

394/3* 

418/3  + 

341/3* 

 مدرک تحصیلی
998/3  + 

341/3 * 

951/3 + 

397/3 * 

471/3 + 

329/3 * 

428/3 + 

353/3 * 

985/3  + 

344/3 * 

487/3  + 

391/3 * 

 محل خدمت
965/3 -  

971/3 

288/3 -  

214/3 

259/3 -  

264/3 

941/3 -  

916/3 

436/3 -  

922/3 

941/3 -  

938/3 

 نشگاهتیپ دا
467/3 -  

353/3* 

491/3 -  

347/3* 

591/3 -  

314/3* 

488/3 -  

394/3* 

471/3 -  

321/3* 

436/3 -  

353/* 

 سابقه استخدامی
282/3  + 

217/3 

225/3  + 

931/3 

993/3 -  

179/3 

171/3 -  

165/3 

911/3 -  

317/3 

181/3  + 

378/3 

 وضعیت استخدامی
258/3  + 

3148/3 

219/3  + 

314/3 

143/3 -  

214/3 

121/3 -  

964/3 

215/3  + 

381/3 

212/3  + 

154/3 

 داشتن سمت
253/3  + 

311/3 

986/3  + 

421/3 

211/3 -  

151/3 

968/3  + 

994/3 

921/3  + 

192/3 

245/3 -  

211/3 
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 .9ادامه جدول 

 گذراندن فرصت مطالعاتی
541/3  + 

322/3* 

466/3  + 

318/3* 

983/3 + 

353/3* 

442/3 + 

326/3* 

961/3  + 

343/3* 

559/3  + 

311/3* 

 هاشرکت در همایش
447/3  + 

353/3 * 

984/3  + 

393/3 * 

917/3 + 

349/3 * 

423/3 + 

314/3 * 

457/3  + 

353/3 * 

548/3  + 

341/3 * 

 داشتن دانشجوی خارجی
111/3  + 

131/3 

181/3  + 

351/3 

146/3 + 

388/3 

291/3 -  

369/3 

911/3 -  

127/3 

273/3 -  

376/3 

 میزان آشنایی با زبان انگلیسی
422/3  + 

353/3* 

915/3  + 

316/3* 

971/3 + 

97/3* 

472/3 + 

398/3* 

518/3  + 

311/3* 

464/3  + 

317/* 

 میزان آشنایی با رایانه
247/3 -  

311/3 

912/3 -  

191/3 

935/3 -  

158/3 

114/3 -  

164/3 

257/3 -  

372/3 

291/3 -  

389/3 

 دوم تسلط بر زبان
521/3  + 

333/3* 

467/3  + 

313/3* 

453/3 + 

317/3* 

535/3 + 

42/3* 

548/3  + 

333/3* 

477/3  + 

353/3* 

 منتشرشدهتعداد مقاالت 
925/3  + 

315/3 

188/3  + 

222/3 

232/3 + 

186/3 

916/3  + 

219/3 

291/3  + 

119/3 

154/3  + 

191/3 

:a شده است.تگی میان متغیرهای بررسیهای موجود در جدول به معنای وجود همبسستاره 

 
مدرک »، «مرتبه علمی» میانداری رابطه مثبت و معنی

گذراندن دوره »، «تیپ دانشگاه علوم پزشکی»، «تحصیلی

شرکت در »، «تحقیقاتی یا فرصت مطالعاتی در خارج از کشور

میزان تسلط »، «منظم طوربههای خارجی ها و کنفرانسهمایش

میزان آشنایی با زبان »و همچنین  «انگلیسیغیر-بر زبان دوم

های میانگین نمرات مربوط به موانع و چالش»و  «انگلیسی

 شده وجود دارد.افراد بررسی «المللیهای علمی بینهمکاری

از مطالعه حاضر درخصوص هریک  آمدهدستبههای یافته

های پیش روی ها و متغیرهای مربوط به موانع و چالشاز گویه

ی نشان داده علمئتیهالمللی اعضای های علمی بینریهمکا

های ایجاد ارتباط علمی با نبودن بسترها و کانالفراهم»است 

تسلط »، 19/4با میانگین  «پژوهشگران و همکاران خارجی

با  «های زنده علمی جهانناکافی به زبان انگلیسی و دیگر زبان

ل در استفاده المللی و اخالهای بینتحریم»، 31/4میانگین 

ها و تجهیزات فنی و تخصصی کشورهای مشترک از آزمایشگاه

ریزی، مدیریت و دشواری در برنامه»، 17/9با میانگین  «دیگر

، 14/9با میانگین  «المللیهای علمی گروهی بینهدایت فعالیت

ها و های مشخص و دقیق در سیاستکمبود یا نبود برنامه»

با  «المللیهای علمی بینهمکاریهای کالن مرتبط با برنامه

با  «های خارجی جدید و ناآشناکار در محیط»، 13/9میانگین 

های ضوابط موجود در رابطه با فرصت»، 87/9میانگین 

های آموزشی تخصصی ها، دورهمطالعاتی، حضور در کنفرانس

احساس عدم »، 89/9با میانگین  «و حضور در دیگر کشورها

دانش و تخصص پژوهشگران و همتایان نیاز به استفاده از 

کمبود حمایت مادی و »و همچنین  81/9با میانگین  «خارجی

های مربوط به پیوستن به ها و حمایتمعنوی و کمبود مشوق

با میانگین  «های علمی و تحقیقاتی جهانی در سطح کشورشبکه

های پیش موانع و چالش نیتربرجستهترین و از مهم 64/9

المللی ذکر های علمی بینی در همکاریعلمئتیهروی اعضای 

 شده است.

بر  رگذاریتأثترین عوامل مشوق و دالیل ، مهم4در جدول 

ی علمئتیهی اعضای المللنیبهای علمی میزان همکاری

 های علوم پزشکی سرتاسر کشور آمده است.پرستاری دانشگاه

عضای ها و نظرات اها نشان داده است میانگین دیدگاهیافته

 ی هایبر همکار مؤثرها و عوامل ی در رابطه با مشوقعلمئتیه

 
المللی های علمی بینبر همکاری مؤثرها و عوامل مشوق. 4جدول 

 ی پرستاریعلمئتیهاعضای 

 معیارانحراف میانگین متغیر رتبه

 ±13/1 78/9 ساختاری-فرایندی 1

 ±14/1 52/9 فردی 2

 ±28/1 24/9 محیطی 9
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شده بیشتر از سطح متغیر بررسی 9المللی در هر نعلمی بی

متوسط بوده است. بیشترین عامل اثرگذار از دیدگاه افراد، 

 ساختاری عنوان شده است.-عوامل فرایندی

ویتنی و منهای یواز آزمون آمدهدستبههای یافته

عوامل و »داری میان والیس نشان داد تفاوت معنیکروسکال

اعضای  «المللیهای علمی بینهمکاریبر  مؤثرهای مشوق

تیپ دانشگاه »، «مرتبه علمی»، «مدرک تحصیلی» ی باعلمئتیه

گذراندن دوره تحقیقاتی یا فرصت مطالعاتی »، «علوم پزشکی

های ها و کنفرانسشرکت در همایش»، «در خارج از کشور

میزان آشنایی با زبان »و همچنین  «منظم طوربهخارجی 

ها درخصوص (. یافته>35/3Pداشته است ) وجود «انگلیسی

، «جنسیت»، «سن»شناختی از قبیل دیگر عوامل جمعیت

وضعیت »، «سابقه استخدامی»، «محل خدمت»، «تأهلوضعیت »

، «داشتن دانشجوی خارجی»، «وضعیت سمت»، «استخدامی

-میزان تسلط بر زبان دوم»، «میزان آشنایی با رایانه»

 «منتشرشدهداد مقاالت انگلیسی تع»و همچنین  «غیرانگلیسی

 داری را نشان نداده است. تفاوت معنی

داری ، نمره ضریب همبستگی پیرسون و معنی5در جدول 

شناختی و ای و جمعیتهمبستگی میان هریک از عوامل زمینه

 یالمللنیبهای علمی بر همکاری رگذاریتأثها و عوامل مشوق

 آمده است.ی پرستاری علمئتیهاز دیدگاه اعضای 

 از آزمون همبستگی نشان داد میان آمدهدستبههای یافته

 

 های علمی بر همکاری مؤثرای و عوامل داری همبستگی میان عوامل زمینهنمره ضریب همبستگی پیرسون و معنی. 5جدول 

شناختیي جمعیتهامؤلفه  
المللیهاي علمی بینبر همکاري مؤثرها و عوامل مشوق  

اختاريس-فرایندي  محیطی فردي 

 سن
231/3 +a  

964/3  

147/3 -  

3457/3  

181/3  +  

216/3  

 جنسیت
471/3  +  

*3/353 

525/3  +  
*3/393 

428/3  +  
*3/342 

تأهلوضعیت   
221/3  +  

411/3  

919/3 -  

972/3  

286/3 -  

214/3  

 مرتبه علمی
521/3  +  

*3/333 

581/3  +  
*3/341 

553/3  +  
*3/317 

 مدرک تحصیلی
514/3  +  

*3/324 

423/3  +  
*3/353 

592/3  +  
*3/333 

 محل خدمت
187/3  +  

986/3  

153/3 -  

215/3  

147/3  +  

218/3  

 تیپ دانشگاه
954/3  +  

*3/312 

977/3  +  

*3/321 

431/3  +  
*3/353 

 سابقه استخدامی
117/3 -  

251/3  

295/3  +  

961/3  

116/3 -  

911/3  

 وضعیت استخدامی
118/3  +  

111/3  

254/3  +  

154/3  

237/3  +  

232/3  

 داشتن سمت
236/3  +  

946/3  

929/3  +  

274/3  

241/3  +  

913/3  

 گذراندن فرصت مطالعاتی
428/3 -  

*3/316 

913/3 -  
*3/399 

461/3 -  
*3/333 

هاشرکت در همایش  
964/3 -  

*3/353 

591/3 -  
*3/318 

428/3 -  
*3/397 
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.5ادامه جدول   

 داشتن دانشجوی خارجی
275/3  +  

165/3  

186/3  +  

131/3  

164/3  +  

357/3  

 میزان آشنایی با زبان انگلیسی
971/3  +  

*3/343 

419/3  +  
*3/353 

211/3  +  
*3/346 

 میزان آشنایی با رایانه
222/3 -  

144/3  

283/3 -  

179/3  

249/3 -  

166/3  

 تسلط بر زبان دوم
247/3  +  

361/3  

274/3  +  

377/3  

111/3  +  

319/3  

منتشرشدهد مقاالت تعدا  
456/3  +  

*3/353 

961/3  +  
*3/327 

943/3  +  
*3/353 

 :aاعداد قسمت اول مربوط به نمره ضریب همبستگی و اعداد قسمت پایین مربوط به معنی( داریP )داری همبستگی میان . معنیاست

 ( در جدول نمایش داده شده است.*شده با عالمت ستاره )متغیرهای بررسی

 
تیپ دانشگاه »، «مرتبه علمی»، «مدرک تحصیلی»، «تجنسی»

گذراندن دوره تحقیقاتی یا فرصت مطالعاتی »، «علوم پزشکی

های ها و کنفرانسشرکت در همایش»، «در خارج از کشور

و  «میزان آشنایی با زبان انگلیسی»، «منظم طوربهخارجی 

در مجالت خارج  منتشرشدهتعداد مقاالت انگلیسی »همچنین 

 مؤثرها و عوامل میانگین نمرات مربوط به مشوق»و  «کشور از

داری رابطه مثبت و معنی «المللیهای علمی بینبر همکاری

 وجود دارد. 

از مطالعه حاضر درخصوص هریک  آمدهدستبههای یافته

بر  مؤثرها و عوامل ها و متغیرهای مربوط به مشوقاز گویه

ی نشان داد علمئتیه المللی اعضایهای علمی بینهمکاری

با  «کار، سبک نگارش و ... میان افراد وهیوجود سازگاری در ش»

های مشترک افراد در و دیدگاه اهدافوجود »، 17/9میانگین 

وجود روابط دیرینه و »، 16/9با میانگین  «فرایند پژوهش

 زهیوجود انگ»، 77/9با میانگین  «تعامالت دانشگاهی میان افراد

با میانگین  «کاران و کسب تجربه کار گروهییادگیری از هم

های فردی برای استفاده از دانش و مهارت زهیانگ»، 84/9

، 89/9با میانگین  «تخصصی یک متخصص یا پژوهشگر خاص

های های علمی از انتشار نتایج پژوهشاستقبال ناشران و مجله»

وجود اطالعات کافی در منابع » و 81/9با میانگین  «مشترک

با  «کار و تخصص سایر افراد هدر دانشگاه دربار موجود

و  مؤثرعوامل  نیتربرجستهترین و از مهم 68/9میانگین 

های ی در همکاریعلمئتیهپیش روی اعضای  رگذاریتأث

 المللی ذکر شده است.علمی بین

 بحث
در دنیای امروز، انسان بیش از هر زمان دیگری نیازمند 

ئل و مشکالت مشترک همفکری و همکاری برای حل مسا

کوشند از طریق است. در عرصه علمی نیز پژوهشگران می

های ها و تواناییهمکاری و مشارکت با یکدیگر، قابلیت

سازی های مختلف علمی را با هم ترکیب کنند و به بهینهرشته

. پژوهش در حوزه (28)ها بپردازند فرایند مطالعات و پژوهش

پرستاری( نیز از این  ژهیوبهپزشکی و علوم وابسته به آن )

این حوزه از دانش بشری از  ازآنجاکهنیست.  مستثناقاعده 

نیازمند بودجه کالن، منابع انسانی متخصص، تجهیزات  سوکی

و  هامؤلفهو بسیاری دیگر از  روزبهو وسایل پیچیده و 

های مربوطه است و از سویی دیگر با امور حیاتی بشر شاخص

ساختن اهمیت فراوانی دارد، تنها راه بهینهگره خورده است و 

آمدن بر فائقها و همچنین بخشیدن به آنها، سرعتپژوهش

در سطح  باألخصهای علمی کمبودها و امکانات همکاری

 . (27) استالمللی بین

آن  رأسهای علوم پزشکی کشور و در در این میان، دانشگاه

وضوعی ی و پژوهشگران و متخصصان معلمئتیهاعضای 

متولیان این حوزه نقش  عنوانبههای مختلف دانش پزشکی حوزه

های علمی گیری و استمرار همکاریتری در ایجاد، شکلبرجسته

. مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی عوامل مشوق و (21)دارند 

المللی از های علمی بینموانع و مشکالت پیش روی همکاری
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 منظوربهتاری کشور ی حوزه پرسعلمئتیهدیدگاه اعضای 

های تسهیل و کمک به ارتقای سطح کمّی و کیفی همکاری

 المللی صورت گرفته است.علمی بین

ی طورکلبهاز مطالعه حاضر نشان داد  آمدهدستبههای یافته

ی پرستاری علمئتیههای اعضای متغیر اصلی مانع همکاری 6

سیاسی  هستند و در این میان، عوامل ارتباطی، سازمانی و

را دارند. در  ریتأثهای فرهنگی کمترین بیشترین نقش و تفاوت

 مسئلهترین رابطه با موانع ارتباطی باید اشاره داشت که مهم

شده، دانش کم و یا نداشتن تسلط کافی پیش روی افراد بررسی

در این رابطه های زنده دنیاست. در زبان انگلیسی یا دیگر زبان

در عصر حاضر و در دنیای کنونی، بخش توان اشاره کرد که می

المللی به زبان انگلیسی تهیه قابل توجهی از تولیدات علمی بین

شود و زبان انگلیسی را باید زبان علم دنیای امروز و منتشر می

ها و منابع اطالعاتی معتبر بیشتر پایگاه کهازآنجا. (93)دانست 

 شود، تسلطحوزه پرستاری به زبان انگلیسی تهیه و تولید می

پیشگامان عرصه علمی این  عنوانبهی علمئتیهکافی اعضای 

تواند کمک شایانی به آنان کند تا در حوزه در کشور می

برقراری ارتباط با همکاران و همتایان خارجی به شکل بهتری 

عمل کنند. بسیاری از مطالعات مرتبط و پیشین نیز نشان داده 

اط )به لحاظ زبانی( یکی از است که ناتوانی در برقراری ارتب

های علمی در ترین عوامل عدم ایجاد ارتباطات و همکاریمهم

های مطالعه حاضر المللی شناخته شده و با یافتهسطح بین

 .(19-99) راستاستهمهمسو و 

نتایج این مطالعه نشان داده است نزدیکی و فاصله 

( در های موانع ارتباطییکی از گویه عنوانبهجغرافیایی )

ی کمی داشته رگذاریتأثالمللی گیری و ایجاد ارتباطات بینشکل

است. نتایج یکی از مطالعات نشان داده است پژوهشگران و 

 ازجملهاز شوروی سابق  افتهیاستقاللدانشمندان کشورهای 

جمهوری آذربایجان، اوکراین، قزاقستان، بالروس، ازبکستان، 

ارمنستان و ... در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر دنیا، 

های خود را با پژوهشگران تألیفیها و همبخش اصلی همکاری

عالوه بر زبان، تاریخ و فرهنگ مشترک،  هاآناند. روسی داشته

فاصله و نزدیکی جغرافیایی را عاملی اثرگذار در این زمینه 

های همکاری علمی قدرتمند و . همچنین شبکه(49)اند دانسته

باکمیت زیادی میان پژوهشگران حوزه پزشکی و پرستاری 

 ازجملهکشورهای اتحادیه اروپا با یکدیگر به دالیل مختلفی 

های . شبکه(95)نزدیکی جغرافیایی مشخص شده است 

همکاری علمی میان پژوهشگران کشورهای جنوب شرق آسیا 

کنگ و تایوان ی، سنگاپور، هنگجنوب کره، ازجمله چین، ژاپن

با یکدیگر به شکل منظم و در سطحی باال گزارش شده است 
های مربوطه در این زمینه نشان . مرور مطالعات و پژوهش(96)

مثبتی در گسترش  ریتأثداده است عامل جغرافیایی 

های علمی در سطوح مختلف دانش پزشکی داشته همکاری

 . ستین راستاهممطالعه حاضر همسو و  هایاست و با یافته

های آنان کمبود یا نبود حمایت رأسقوانین بازدارنده و در 

بسیار  ریتأثهای علوم پزشکی کشور مالی مناسب دانشگاه

های علمی دارد و عوامل سازمانی )پس زیادی روی همکاری

دومین مانع اثرگذار شناخته شده است. در  از عوامل ارتباطی(

های علوم پزشکی کشور، وزارت ینه نیز دانشگاهاین زم

گذاران بخش علم و فناوری در آن سیاست رأسبهداشت و در 

تری اتخاذ کنند و با برگزاری کشور باید تصمیمات مناسب

ها و جلسات تخصصی و مرتبط و اختصاص بودجه و نشست

منظور ارتقای سطح کمّی و امکانات مورد نیاز به پژوهشگران به

های الزم و الملل گامکارهای گروهی در سطح بین کیفی

شود مدیران و . همچنین توصیه می(98)اساسی را بردارند 

گیران کالن علمی کشور در حوزه پرستاری با شناخت و تصمیم

های تری نسبت به این کار اقدام کنند تا بتوانند گامآگاهی جامع

کشور هدفمندتر و مفیدتری برای تقویت دانش پرستاری 

 بردارند. 

های مرتبط با ها و برنامهشک ایجاد ثبات در سیاستبی

های نامهالمللی، ارتقا و افزایش تفاهمهای علمی بینهمکاری

علمی کشور با مراکز سایر  مؤسساتمربوطه میان مراکز و 

های علوم ها و دانشکدهکشورهای دنیا، عضویت دانشگاه

المللی حوزه ای بینهپزشکی کشور در نهادها و سازمان

بر تولید دانش و مطالعات نوآورانه با سایر  دیتأکپرستاری، 

)با حفظ استقالل علمی(، تسهیل ضوابط  افتهیتوسعهکشورهای 

ها، مراکز بهداشتی ها، بیمارستانمربوط به استفاده از آزمایشگاه

و درمانی و ... برای همکاران خارجی و همچنین بازنگری در 

های مطالعات اعضای ط به سفرهای علمی و دورهضوابط مربو

نام و ی پرستاری کشورمان به کشورهای صاحبعلمئتیه

در حوزه پرستاری کمک شایانی به ارتقای سطح  رگذاریتأث

 .(97)کند کمّی و کیفی این حوزه می

های پیش روی اعضای با بررسی موانع و چالش

عاملی  ی پرستاری مشخص شد عوامل سیاسی نیزعلمئتیه
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المللی از دیدگاه آنان های علمی بیناثرگذار در راستای همکاری

المللی و نبود های بیندهندگان، تحریمبوده است. از نظر پاسخ

امکان برقراری ارتباط طی چند سال اخیر، مانع مهمی در 

های علمی بوده است. در این گیری و گسترش همکاریشکل

مردان باید با همکاری دولت گذاران علمی کشوررابطه، سیاست

وزارت امور خارجه این قبیل  ازجملههای مربوطه و سازمان

مشکالت پژوهشگران را مرتفع کنند یا کاهش دهند تا آنان 

های علمی با تری به فعالیتبتوانند با شرایط بهتر و بستر مناسب

همراهی پژوهشگران خارجی بپردازند. همچنین بخش قابل 

دهندگان، مشکالت ویزا برای طرفین توجهی از پاسخ

)پژوهشگر خارجی و ایرانی( را مانع مهمی در راستای 

رسد وجود این اند. به نظر میهای علمی عنوان کردههمکاری

ی حوزه علمئتیهها و مشکالت برای اعضای محدودیت

های بهداشت و ترین ارکان و پایهیکی از مهم عنوانبهپرستاری )

اسب و شایسته نیست و باید رفع این موانع سالمت جامعه( من

 فوری بررسی و پیگیری شود.  صورتبهبرای جامعه علمی 

های مطالعه حاضر که عوامل سیاسی را یافته برخالف

المللی ذکر های علمی بیندر راستای همکاری رگذاریتأثعاملی 

های خارج از کشور نشان نتایج مطالعات و پژوهش کرده است،

ی بر روند و رگذاریتأثاین موانع جایگاه ویژه و  داده است

ویژه های علمی نداشته است )بهسطح کمّی و کیفی همکاری

های یافته و صنعتی جهان( و با یافتهدر کشورهای توسعه

 .(43،91) ستین راستاهممطالعه حاضر همسو و 

آشنایی و آگاهی از وجود پژوهشگران خارجی با  نداشتن»

عدم »و همچنین  «های علمی تخصصی مشابهعالیق و زمینه

المللی های بینها و سازمانآشنایی و عضویت در انجمن

از دیگر  «یعلمئتیهپرستاری توسط متخصصان و اعضای 

های علمی موانع و مشکالت ارتباطی در راستای همکاری

المللی ذکر شده است. در این زمینه متخصصان و بین

توانند با برگزاری لمی میهای عگذاران همکاریسیاست

ی علمئتیههای آموزشی برای جامعه پرستاری و اعضای دوره

های علوم پزشکی ها و دانشکدهاین رشته با همکاری دانشگاه

های علمی به افراد این در زمینه شناساندن مجامع و انجمن

 حوزه تالش کنند. 

های کشورهای اروپایی و ها و برنامهالگوبرداری از طرح

های علمی و صنعتی جهان در رابطه با همکاری افتهیتوسعه

ها و پیشنهاد تهیه طرح»المللی و انجام اقداماتی از قبیل بین

های های مربوط به توسعه برنامهها و برنامهمشیخط

، «المللی در حوزه بهداشت و درمانهای علمی بینهمکاری

لمی ایجاد تمهیدات الزم درخصوص معرفی توانمندی ع»

تعیین »، «المللیهای علوم پزشکی در عرصه بیندانشگاه

های مختلف اولویت و سیاست ارتباط با کشورها و قاره

های علوم ها و دانشکدهپیگیری حضور فعال دانشگاه»، «جهان

های علمی پزشکی سرتاسر کشور در مجامع و شبکه

 های آموزشی و پژوهشیتوسعه برنامه»و همچنین  «المللیبین

المللی و مشارکت پژوهشگران و متخصصان با رویکرد بین

در شناساندن  «های درسی و آموزشیخارجی در برنامه

همکاران و متخصصان پرستاری در خارج از کشور و همچنین 

های علمی و از پیوستن به شبکه مؤثراستفاده بهینه و 

ی پرستاری علمئتیههای تخصصی پرستاری به اعضای انجمن

 .(41) کندکمک می

های پژوهش حاضر نشان داد موانع انگیزشی و اعتماد یافته

گیرد( می نشئتهای فردی افراد )که از خصوصیات و ویژگی

های علمی ی زیاد در راستای همکاریرگذاریتأثمانعی با 

باید اشاره کرد که افراد  درواقعالمللی افراد نبوده است. بین

نفی زیادی نسبت به شده عدم اعتماد و ذهنیت مبررسی

های علمی همکاران و همتایان خارجی در راستای همکاری

وقرارها و همچنین پایبندی آنان به و تا حدودی به قول نداشته

اند، اما در ایجاد امکان برقراری داشته دیتأکاخالق پژوهش 

اند. ارتباط با آنان تردید داشته یا مشکالتی را عنوان کرده

ها و یش روی آنان دراختیارگذاشتن ایدهپ مسئلهترین مهم

هایی را در موضوعات جدید و خالقانه بوده است که تردید

اند. مطالعات مرتبط در اشتراک آن با همکاران خارجی بیان کرده

های علمی نشان داده است دراختیارگذاشتن رابطه با همکاری

ترین مسائل فردی و های نو از مهمتجارب شخصی و ایده

پیش روی پژوهشگران و محققان در رابطه با  شخصی

های مطالعه حاضر همسو و های علمی بوده و با یافتههمکاری

 .(49،42) راستاستهم

های علمی نتایج مطالعه حاضر نشان داد میان همکاری

های مطالعاتی و گذراندن فرصت»شده و ی افراد بررسیالمللنیب

مدت و کوتاههای آموزشی ها و دورهشرکت در همایش

داری همبستگی مثبت و معنی «در خارج از کشور بلندمدت

وجود داشته است. اساساً باید اشاره کرد که گذراندن 

های آموزشی در سرتاسر های مطالعاتی و شرکت در دورهفرصت
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های دنیا پیامدهای مثبت و فراوانی همچون گسترش مهارت

های مطالعاتی، ش زمینهی، افزایفناورفرهنگی، انتقال ارتباطی بین

های الزم برای جذب اساتید و دانشجویان، شدن فرصتفراهم

وری اقتصادی و تقویت تحقیقات و تولیدات علمی، بهره

بهداشتی و منافع مالی زیادی را برای بسیاری از جوامع و 

کشورها در پی داشته است و نظام بهداشت و سالمت در 

صنعتی و بهداشتی با بازنگری  افتهیتوسعهکشورهایی با الگوهای 

ها، تعیین استانداردهای علمی و های درسی در دانشگاهبرنامه

های تحقیقاتی در حوزه بهداشت و سالمت، تمهید زیرساخت

قانونی و اجرایی مرتبط با جذب و آموزش تخصصی و همچنین 

های فیزیکی آموزشی شرایط را برای جلب ی ظرفیتسازآماده

ه از نیروهای علمی و متخصصان کشورهای همکاری و استفاد

، شرایط را برای هاآنفراهم کرده و با دعوت از  توسعهدرحال

اند. پیشبرد اهداف خود در نظام بهداشت و سالمت فراهم نموده

 Abramo ازجملهنتایج این مطالعه با بسیاری از مطالعات دیگر 

 و Houو  (2312و همکاران ) Gazni(، 2311و همکاران )

 های مطالعاتی ها و فرصتدوره ریتأث( که بر 2316همکاران )

اند، همسو و داشته دیتأکهای علمی بر افزایش همکاری

 .(44-64) راستاستهم

های علمی بر همکاری مؤثرها و عوامل در رابطه با مشوق

ها تا آن حد توان اشاره داشت که این همکاریالمللی نیز میبین

کی، بهداشت و سالمت نهادینه شده در آموزش حوزه پزش

آموزش عالی پزشکی در  مؤسساتاست که در بیشتر مراکز و 

ای در این خصوص فعال است و یکی سطح جهان، بخش ویژه

های کارآمدی این مراکز را شکل و محتوای از ویژگی

 دیتأکاند و بر اهمیت آن المللی دانستههای علمی بینهمکاری

)به  افتهیتوسعهاز کشورهای صنعتی و اند. در بسیاری کرده

لحاظ بهداشت و سالمت( در سرتاسر دنیا، به جایگاه راهبردی 

آن بر ساختارهای سیاسی،  ریتأثهای علمی و همکاری

اند و رفاهی و بهداشت و سالمت پی برده اقتصادی، اجتماعی،

ساختاری به -با تسهیل عوامل محیطی و همچنین فرایندی

ها کمک شایانی ی و کیفی این نوع همکاریارتقای سطح کمّ

 . (48)اند کرده

از کشورهای  ژهیودانشجویان خارجی بهو جذب پذیرش »

 یهاافزایش تعداد دوره»، «در حوزه پرستاری توسعهدرحال

ها و مراکز مشترک برگزارشده با دانشگاه پرستاری آموزشی

 هشدیعملیات یهانامهافزایش تفاهم»، «المللیبین تخصصی

و مراکز معتبر علمی  ی علوم پزشکیهاهمکاری با دانشگاه

ها و در ساختار برنامه المللنیدادن به امور باولویت»، «خارجی

های مشوق در و بسیاری دیگر از برنامه «دانشگاه یهاتیفعال

بر سطح باالی  مؤثرترین عوامل کشورهای غربی از مهم

، (47-53)ن کشورها بوده است المللی در ایهای علمی بینهمکاری

درصد از تولیدات علمی حوزه پرستاری  89بیش از  کهیطوربه

درصد  64درصد در فرانسه و  66درصد در آلمان،  61بریتانیا، 

های علمی ی و همکاریفیتألهمآمریکا از  متحدهاالتیادر 

 . (51)بوده است  متأثرالمللی بین

آن  رأسزشکی و در های علوم پها و دانشکدهدانشگاه

ایجاد تواند با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز می

با استاندارد ملی و  مرتبط با بهداشت و سالمت هایآزمایشگاه

با  حوزه پرستاری مشترک یهابرگزاری دوره، یالمللنیب

استفاده از نیروهای علمی و متخصصان ، های معتبر دنیادانشگاه

همکاری علمی در حوزه کشور برای ایرانی مقیم خارج 

های تدریس برخی از دروس دورهبهداشت و سالمت، 

یجاد مراکز ا، به زبان خارجیپرستاری تحصیالت تکمیلی 

ایجاد و ی پرستاری در داخل کشور، المللنیتحقیق و توسعۀ ب

ای و منطقهحوزه پرستاری در سطح پژوهشی  یهاشبکهتقویت 

های هیز محیط آموزشی با شاخصبر تج دیتأکو  المللیبین

شرایط محیطی و ساختاری را برای افزایش  ،المللیبین

 المللی فراهم آورد.های علمی بینسطح همکاری جانبههمه

 گیرينتیجه

بندی کرد که چنانچه فرهنگ توان چنین جمعدر پایان می

ی علمئتیهمشارکت و همکاری علمی در میان اعضای 

تواند به وجه قرار گیرد، این موضوع میپرستاری کشور مورد ت

های موضوعی مرتبط و نزدیک به آن نیز سرایت سایر حوزه

کند و شاهد رواج فرهنگ مشارکت در جامعه علمی کشورمان 

دادن به تعهد و مشارکت مدیران در اولویتباشیم. 

تقویت های علوم پزشکی کشور، کردن دانشگاهالمللیبین

های برای فعالیت های علوم پزشکیهای دانشگاهزیرساخت

 حوزۀ از فراتر قبول قابلبا استانداردهای  یالمللنیپژوهشی ب

ها و مراکز برقراری خواهرخواندگی با برخی از دانشگاه، یمل

های برگزاری کارگاهدر خارج از کشور،  المللیعلمی معتبر بین

ها المللی با همکاری دانشگاههای مشترک بینآموزشی و دوره

درنظرگرفتن امتیاز مثبت برای ، و مؤسسات خارج از کشور
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حوزه در فرایند ترفیع و ارتقای استادان  یالمللنیهای بفعالیت

های مشترک با ، ایجاد پروژهالمللبین هدر حوزپرستاری 

متخصصان و پژوهشگران حوزه پرستاری در خارج از کشور و 

برای ارتقای سطح تواند شرایط را دیگر میبسیاری از عوامل 

برداشتن موانع و المللی و ازمیانهای علمی بینهمکاری

شک ی مهیا سازد. بیعلمئتیهمشکالت پیش رو برای اعضای 

تقویت مبادالت علمی، آموزشی و پژوهشی میان متخصصان 

شرایط را برای توسعه و  کشور با همتایان و همکاران خارجی

پیشبرد اهداف  تبعبهشده و پیشرفت علمی در حوزه بررسی

نظام بهداشت و سالمت در ایران تقویت کند و موجبات 

 ارتقای سطح خدمات بهداشتی و پرستاری را فراهم آورد.

 ها در بالینکاربرد یافته
ی علمی و هایهمکارهای در این مطالعه موانع و چالش

ی علمی از هایهمکاربر  رگذاریتأثهمچنین عوامل مشوق و 

ی پرستاری مطرح شده و نیاز علمئتیهای دیدگاه اعض

گذاری مناسب توسط مدیران و ریزی صحیح و سیاستبرنامه

 گیران احساس شده است.تصمیم

 مالحظات اخالقی
 دانشگاه اخالق کمیته از اجازه کسب از پس مطالعه این

 .است شده انجام( IR.PNU.REC.1399.1) کد  با نور پیام

 حامی مالی

 شده انجام نور پیام دانشگاه مالی حمایت با مطالعه این

 .است

 مشارکت نویسندگان 
 هایبخش تمام نگارش در نویسندگان حاضر، مطالعه در

 .اندداشته 53-53 مشارکت مقاله

 تعارض منافع

 بین نویسندگان مقاله حاضر تضاد منافع وجود ندارد.

 تشکر و قدردانی

نامه دهی به پرسشی که با پاسخعلمئتیهضای از تمام اع

ما را در اجرای مطالعه حاضر همراهی کردند، صمیمانه تشکر 

 کنیم.می
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