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در  يعلم أتيه ياعضا يعلم يهمكار يكننده و بازدارنده بيعوامل ترغ ليو تحل ييشناسا
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  چكيده
دارد.  يالمللـ نيمـوارد بـ   يو برخـ  يمل ،يمحل يبه ائتالف ازيمنابع ن نيبه ا ياست كه دسترس يبه منابع ازيپژوهش ن كياوقات در انجام  يگاه مقدمه:

عوامـل   ليـ و تحل يي. هدف پژوهش حاضـر، شناسـا  دهديسوق م يپژوهش يو مشاركت در انجام كارها يمسائل پژوهشگران را به سمت همكار نيا
 يچمـران و علـوم پزشـك    ديدر دو دانشـگاه شـه   يالمللـ نيو بـ  يمل ،يدر سطوح محل يعلم أتيه يضااع يعلم يهمكار يو بازدارنده هكنند بيترغ
  شاپور اهواز بوده است. يجند

نفـر از   292پـژوهش   يمحقـق سـاخته اسـت. جامعـه     يااست. ابـزار پـژوهش، پرسشـنامه    يشيمايو روش آن پ ينوع پژوهش كاربرد روش بررسي:
 يـي روا قيـ پرسشنامه از طر ييبوده است. روا  يديخورش 91شاپوراهواز در سال  يجند يچمران و علوم پزشك ديدو دانشگاه شه يعلم أتيه ياعضا
 يكننده و موانع بازدارنده بيعوامل ترغ يبه منظور بررس شد. نييدرصد تع =Cronbach's alpha 94/0بيضر قيطر زا يياي) و پاي(صور ييمحتوا
 ليـ از تحل يالمللـ نيو بـ  يملـ  ،يشاپور اهواز در سـطوح محلـ   يجند يچمران و علوم پزشك ديدانشگاه شه در دو يعلم أتيه ياعضا يعلم يهمكار

عوامل) بـا اسـتفاده    ليها (با استفاده از تحلداده لي) و تحليفيها (آمار توصشده به دو شكل ارائه داده يگردآور ياهاستفاده شد. داده يعوامل اكتشاف
  .شونديم ليو تحل هيو تجز يبررس 19نسخه  SPSSاز نرم افزار 

كننـده و   بيعامل ترغ 6( يعامل اصل 13منجر به استخراج  يافتيدر يهامستخرج از پرسشنامه يهاداده يبر رو يعامل ليتحل ياجرا يجهينت ها:يافته
 يكننـده بيعوامل ترغ ،يپژوهش -يو علم ياسيس يكنندهبيپژوهش عبارتند از: عوامل ترغ نيدر ا يكنندهبيعوامل ترغ 6موانع بازدارنده) شد.  7

اسـت و   يزشـ يانگ يكننـده بيـ عوامـل ترغ  ،يفرهنگـ  يكننـده بيـ عوامل ترغ ،يارتباط يكنندهبيعوامل ترغ ،يمهارت يكنندهبيعوامل ترغ ،يفرد
مسـائل   يهموانع بازدارند ،يفرد يموانع بازدارنده ،يفرهنگ يموانع بازدارنده ،يپژوهش -يو علم ياسيس ي، موانع بازدارندهموانع بازدارنده نيترمهم

) مربـوط  09/74شـدند. بـاالترين ميـانگين (    يگذارنام يزشيانگ يموانع بازدارنده ،ييفردگرا يموانع بازدارنده ،يارتباط يموانع بازدارنده ،يالمللنيب
نشـان داد كـه عوامـل     جي. نتاتاس يزشيانگ ي) مربوط به موانع بازدارنده19/7ترين ميانگين (و پايين يپژوهش -يو علم ياسيس يكنندهبيعوامل ترغ

 يمـانع همكـار   نيتـر تيـ كـم اهم  يزشيانگ ياست و موانع بازدارنده كنندهبيعامل ترغ نيتربه عنوان مهم يپژوهش -يو علم ياسيس يكنندهبيترغ
 .است يعلم أتيه ياعضا يعلم
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 .دهديپژوهشگران و رفع موانع موجود ارائه م انيم يعلم يهايهمكار
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    17/6/93ذيرش مقاله: پ        9/4/93اصالح نهايي:         16/11/92افت مقاله: دري

ـ  يهمكار يكننده و بازدارنده بيعوامل ترغ ليو تحل ييشناسا. احمدي الهام، عصاره فريده، حيدري غالمرضا: ارجاع ـ ه ياعضـا  يعلم ـ  أتي در  يعلم
  .  193- 183): 2(12؛ 1394مديريت اطالعات سالمت . شاپور اهواز يجند يزشكچمران و علوم پ ديدر دو دانشگاه شه يالمللنيو ب يمل ،يسطوح محل

  
  ارشد است. يدر مقطع كارشناس يينامه دانشجو انيمقاله حاضر حاصل پا - *
  Email:ahmadielham2012@gmail.comول) ؤمس سندهي(نو رانيچمران اهواز، اهواز، ا ديدانشگاه شه ،شناسيارشد، علم اطالعات و دانش يكارشناس - 1
    رانيچمران اهواز، اهواز، ا ديدانشگاه شه ،شناسيگروه علم اطالعات و دانش ،شناسياستاد، علم اطالعات و دانش - 2
         رانيچمران اهواز، اهواز، ا ديدانشگاه شه ،يشناسگروه علم اطالعات و دانش ،شناسيعلم اطالعات و دانش ار،ياستاد - 3

         
  
  
  
  
  

 مقاله پژوهشي



 

  

  94 خرداد و تير/  دوم ي/ شماره دوازدهمي مديريت اطالعات سالمت / دوره  184

  يعلميهمكاريكننده و بازدارنده بيعوامل ترغ

  

  مقدمه
هاي مشترك انديشمندان و پژوهشگران ه، پژوهشامروز
و شاخص » پژوهيهم «هاي مختلف علمي كه ما آن را حوزه
هاست و آن را ي آن كارهاي تأليفي همين گروهعمده

هاي مهم توسعه يافتگي ايم، جز نشانهناميده» نويسيهم«
). تالش براي پيوستن كشورهاي در حال 1شود (تلقي مي

هاي علمي و تخصصي در سرتاسر دنيا نيز توسعه به شكبه
گذاران هاي سياستتواند به عنوان يكي ديگر از انگيزهمي

 ). هر2علمي اين كشورها و نيز پژوهشگرانشان قلمداد شود (
)، Monsey )3 و Mattessichيك از محققان از جمله 

Schrage )4 ،(Aytac )5 به طور متنوعي همكاري علمي (
همكاري علمي را فرايند به  Aytac. اندرا تعريف كرده

گذاري دانش ميان دو يا چند پژوهشگر، براي رسيدن اشتراك
كند به يك هدف مشترك (توليد يك اثر علمي) تعريف مي

در پژوهش حاضر نيز شايد بتوان با توجه به تعاريفي كه  ).5(
از دانشمندان مختلف براي همكاري علمي ارائه شده براي 

تعريفي در  »همكاري در توليد آثار علمي « همكاري علمي يا
همكاري علمي، فعاليتي گروهي، رسمي و  نظر گرفت كه:

ريزي شده ميان دو يا چند محقق و يا متخصص است برنامه
كه با هدف توليد يك اثر علمي مشترك در سطوح محلي، 

هاي تكميلي با يكديگر در المللي با مهارتملي يا بين
ن هر يك از افراد براي توليد و تكميل اين اند، و طي آتعامل

هاي خود را در اختيار يكديگر اثر علمي، تجربيات و مهارت
  دهند.قرار مي
اي پويا و در حال رشد هاي علمي حوزهي همكاريمطالعه

هاي انجام گرفته در اين حوزه روز به روز در است، پژوهش
عوامل حال افزايش است، اما پژوهشي كه بصورت جامع به 

ترغيب كننده و موانع بازدارنده همكاري علمي بپردازد انجام 
ها نشان دهنده عالقمندي نشده است. مرور پژوهش

پژوهشگران به مطالعه اين حوزه و كشف راهكارهاي بهتر 
چه هاي علمي ميان محققان است. آنبراي افزايش همكاري

ده هاي انجام شآيد مروري است بر برخي پژوهشدر ذيل مي
  و مرتبط با اين موضوع در خارج و داخل كشور.

Hara پيدايش  «همكارانش در پژوهش خود با عنوان  و
هاي دانشمندان در مورد ي همكاري علمي: ديدگاهزمينه

عوامل مؤثر بر  » همكاري و عواملي كه بر همكاري مؤثرند
همكاري را شناسايي كردند. آنان در اين پژوهش عوامل را به 

پذيري فردي، ارتباط بندي كردند: سازشقه تقسيمچهار طب
هاي اجتماعي. يافته -ساخت فنيها و زيركاري، انگيزه

پژوهش حاكي از اين است كه ارتباطي بين عوامل و انواع 
ها باعث تسهيل همكاري وجود دارد. در برخي موارد اين عامل

همكاري و در بقيه موارد مانع از انجام همكاري بين 
 Sonnenwaldو  Maglauglin ).6شوند (گان مينويسند

هاي علمي در پژوهش خود با عنوان عوامل مؤثر بر همكاري
هاي اي در محيطپژوهشي در علوم طبيعي بين رشته

اي هاي علمي بين رشتهعامل مؤثر بر همكاري 20دانشگاهي
طبقه كلي عوامل فردي، عوامل مربوط به منابع،  4را در 

بندي و با هاي مشترك طبقهعوامل زمينه عوامل انگيزشي و
ها، عوامل مربوط به هر طبقه را بررسي هر يك از اين دسته

هاي شناسايي كردند. عوامل شخصي و فردي: حمايت
سسات مالي و مراكز محققان، منابع و انتشارات علمي، ومؤ

عوامل انگيزشي: آموزش دادن و آموزش ديدن، به دست 
جديد، جوايز؛ و عوامل مربوط به آوردن و يافتن كشفيات 

هاي مشترك: فواصل جغرافيايي، زبان خاص هر رشته. زمينه
هاي چنين در اين پژوهش آنان نشان دادند كه محدوديتهم

ها و موانع سازماني اداري آنان، زمان، زبان و اختيارات دانشگاه
هاي واژگان خاص هر رشته، روش پژوهش متفاوت رشته

اي راستاي همكاري علمي بين رشته مختلف موانعي در
  ). 7شوند (محسوب مي

Olson وLuo  در پژوهش خود با عنوان همكاري درون و
برون فرهنگي در علوم و مهندسي به بحث در مورد اهميت 

هاي مختلف علوم همكاري ميان دانشمندان در حوزه
ها به اين نتيجه رسيدند كه عالوه بر پراكندگي و پرداختند، آن

فت جغرافيايي متخصصان و دانشمندان از يكديگر، مسا
ترين عوامل تأثيرگذار بر هاي فرهنگي، يكي از مهمتفاوت

تواند تأثير منفي بر هاي علمي پژوهشي است و ميهمكاري
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  انو همكار الهام احمدي  

ها ها و كارهاي مشترك همكاران داشته باشد. آنروي پروژه
هاي ميان فرهنگي، برخي كنند كه در همكارياضافه مي

گيري، هاي تصميمل از قبيل: اعتقادات افراد، شيوهمسائ
فرهنگ سلسله مراتبي، نحوه تقسيم كار و مانند آن ممكن 

هاي است باعث سوء تفاهم و اختالف ميان افراد در پروژه
در پژوهشي با عنوان همكاري Aytac ). 8گوناگون گردد (

ي علوم، فناوري، پزشكي و علوم المللي در حوزهعلمي بين
تماعي دانشمندان تركيه به شناسايي الگوهاي همكاري اج

كننده و المللي دانشمندان تركيه و بررسي عوامل تسهيلبين
ي همكاري علمي بين آنان پرداخت. وي در پژوهش بازدارنده

هاي اكتشافي و نيز كيفي انجام گرفته، با خود كه به صورت
از پژوهش هاي مورد نياستفاده از پرسشنامه و مصاحبه، داده
است. آي تك در اين  خود را از دانشمندان گردآوري كرده

پژوهش به اين نتيجه رسيد كه هم عوامل بيروني (غير قابل 
كنترل) مانند عوامل سازماني، اقتصادي، دولتي و هم عوامل 
دروني مثل انگيزه، هدف، اعتماد و اميد در همكاري علمي 

  .)5المللي محققان تركيه مؤثر است (بين

رحيمي و فتاحي در پژوهشي به بررسي ميزان تأثير عوامل 
مؤثر بر همكاري علمي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي 

اند. آنان با استفاده از روش پيمايشي، دانشگاه فردوسي پرداخته
اعضاي هيأت علمي دانشگاه فردوسي را در مورد  ديدگاه

اند. نمودهعوامل مؤثر بر همكاري در توليد آثار علمي، بررسي 
اين دو پژوهشگر عوامل مورد بررسي را به دو گروه عوامل 

گروه  مشوق و عوامل بازدارنده و در هر گروه به سه زير
ساختاري –عوامل محيطي، عوامل فردي و عوامل فرايندي

اند. نتايج پژوهش آنان حاكي از اين است كه بندي كردهتقسيم
هاي دجه فعاليتعواملي چون فرهنگ مشاركت در جامعه، بو
هاي ها و ديدگاههمكاري، اعتماد متقابل ميان افراد و نيز هدف

ترين تأثير را بر ميزان همكاري مشترك ميان افراد، بيش
). رياحي در پژوهش خود به بررسي موانع و 9علمي دارند (

المللي اعضاي هيأت علمي هاي همكاري علمي بينچالش
شترك در پايگاه اطالعاتي دانشگاه تهران در تأليف مدارك م

نفر از  237ي پژوهشي آنان آي. اس. آي. پرداختند. جامعه

هاي اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران كه در طي سال
با همكاري پژوهشگران خارجي و ايراني خارج  2009و  2008

وي دريافت كه موانع و اند. از كشور داراي تأليف مشترك بوده
ؤثرترين مانع در راستاي مشكالت سياسي به عنوان م

المللي است. متغير فرهنگي نيز در هاي علمي بينهمكاري
گذاري را داشته است. ترين ميزان اثرمقايسه با ساير عوامل كم

متغير اصلي مورد مطالعه در  6گويه مربوط به  54و در بين 
ها اين پژوهش، تسلط ناكافي بر زبان انگليسي يا ديگر زبان

المللي ذكر هاي علمي بيندر راستاي همكاري ترين مانعمهم
شده است. تفاوت دين و مذهب در همكاري علمي با محققان 

گذاري را داشته است ترين ميزان اثرو پژوهشگران خارجي كم
)10 .(  

هـايي كـه در ارتبـاط بـا همكـاري علمـي       با توجه به پژوهش
توان چنين نتيجه گرفت كه پژوهشـي  است، ميصورت گرفته 

كه به طور جامع به شناسايي و معرفي عوامل ترغيب كننـده و  
ي همكاري علمي بپـردازد، انجـام نشـده اسـت. لـذا      بازدارنده

پژوهشگر در اين پـژوهش بـه صـورت كلـي بـه شناسـايي و       
ي همكاري علمـي در  تحليل عوامل ترغيب كننده و بازدارنده

المللـي اعضـاي هيـأت علمـي دو     سطوح محلي، ملـي و بـين  
شگاه شهيد چمران و جندي شـاپور اهـواز پرداختـه اسـت.     دان

هدف اصلي پژوهش حاضر، شناسايي و تحليل عوامل ترغيـب  
ي همكاري علمي اعضاي هيـأت علمـي در   كننده و بازدارنده

المللي دو دانشـگاه شـهيد چمـران و    سطوح محلي، ملي و بين
علوم پزشكي جندي شاپور اهـواز بـه منظـور تقويـت عوامـل      

هـا و بهبـود   روي آنننده و مرتفع ساختن موانع پيشترغيب ك
وضعيت كنوني بوده است . لذا اين پـژوهش در پـي آن اسـت    
كه عـالوه بـر شناسـايي و معرفـي عوامـل ترغيـب كننـده و        

هاي علمي بين پژوهشگران، بـه مزايـا و   ي همكاريبازدارنده
ها پرداخته شود، تـا ايـن پديـده بـه     ضرورت اين نوع همكاري

شگراني كه كمتر درجريان آن هستند، يادآوري شـود، تـا   پژوه
اين پژوهشگران بتوانند با استفاده از مزايـاي آن بـه كميـت و    

چنين راهكارهـايي در  كيفيت توليدات علمي خود بيافزايند. هم
جهت كاهش عوامـل بازدارنـده و افـزايش و تقويـت عوامـل      
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ين هـدف  هاي علمي ارائه شود. بنابراي همكاريترغيب كننده
كلي اين پژوهش شناسايي و تحليل عوامل ترغيـب كننـده و   

ي همكاري علمي اعضاي هيـأت علمـي در سـطوح    بازدارنده
المللي در دو دانشگاه شهيد چمران و علـوم  محلي، ملي و بين

  پزشكي جندي شاپور اهواز است.
  

  روش بررسي
پژوهش حاضر از نوع كاربردي و به روش پيمايشي انجام شده 

نفر از  اعضاي  987ي پژوهش حاضر شامل جامعه است.
هيأت علمي مشغول به فعاليت در دانشگاه شهيد چمران و 

خورشيدي  1391علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در سال 
اي متناسب با حجم ي تصادفي طبقهگيري به شيوهبود. نمونه

گيري در تاريخ ابتدا كل جامعه براي نمونه ها انتخاب شد.طبقه
كل  )، سپس نمونهN=987مشخص گرديد ( 09/11/1390

مورگان محاسبه شد  -جامعه با استفاده از جدول كرجسي
)278=Sها و ) كه پس از تقسيم اين نمونه ميان دانشكده

ها و با گرد كردن اعداد به دليل اعشاري بودن، تعداد گروه
نفر افزايش يافت. اعضاي نمونه بر اساس  292نمونه به 
دانشگاهي، دانشگاه  مورگان از ميان جامعه -رجسيفرمول ك

نفر و دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  142شهيد چمران 
اند. در برخي موارد با گرد كردن نفر انتخاب شده 136اهواز 

 292نفر رسيد. از  292اعداد اعشاري، حجم نمونه به 
نامه و پرسش 106توزيع شده، از دانشگاه چمران  نامهپرسش

نامه پرسش 82از دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 
  گردآوري شد.

اي محقق ساخته استفاده نامهها از پرسشآوري دادهبراي گرد
اي تدوين نامه به گونههاي پرسششد. در اين بررسي مؤلفه

نامه بر مورد سنجش را اندازه بگيرد. پرسش شد كه حيطه
مباني نظري و  العهاساس نكات و عناصري كه حاصل مط

 مشاهدات شخص پژوهشگر بوده، طراحي شد. در تهيه
منابع مختلف  نامهنامه حاضر، پژوهشگر از پرسشپرسش

)، نوروزي و 10)، رياحي (Aytac )5فارسي و التين از جمله 
) استفاده 12زاده () و استاد9)، رحيمي و فتاحي (11واليتي (

اين پژوهشگران و با  نامهكرده است و با تركيب پرسش

پژوهش حاضر تهيه  نامهگيري از متون موجود، پرسشبهره
بخش تنظيم شده است و بر  4ياد شده در  نامهشد. پرسش

مبناي اهداف و سؤاالت پژوهش طراحي شده است. بدين 
منظور از روايي محتوايي استفاده شد. جهت برآورد پايايي 

 30تعداد  اضر،پژوهش ح نامه(قابليت اعتماد) پرسش
ت علمي دانشگاه آزاد واحد اهواز أنامه ميان اعضاي هيپرسش

آن محاسبه شد.  Cronbach Alphaتوزيع شد و ضريب 
ي ضرايب و كليه درصد است 94ضريب كل بدست آمده 

Cronbach Alpha  سيزده عامل نشان از همگوني
به منظور بررسي عوامل ترغيب  نامه هستند.هاي پرسشمؤلفه

همكاري علمي اعضاي هيأت علمي  نده و موانع بازدارندهكن
در دو دانشگاه شهيد چمران و علوم پزشكي جندي شاپور 

المللي از تحليل عوامل اهواز در سطوح محلي، ملي و بين
اكتشافي استفاده شد. تحليل عوامل به كشف و توصيف 

اي از عوامل و خالصه سازي ساختار موجود در درون مجموعه
شود، تحليل عوامل بر روي عوامل ترغيب رها مربوط ميمتغي

بودند، با  مؤلفه 83كننده و موانع بازدارنده كه در كل شامل 
  انجام شد. SPSSاستفاده از نرم افزار 

پيش از ورود به تحليل عوامل جهت كسب اطمينان الزم 
نخست چند آزمون مقدماتي انجام شد كه نتايج، مناسب بودن 

هاي اين پژوهش را براي انجام بودن داده و واجد شرايط
تحليل عوامل تأييد كرد. براي تعيين مناسب بودن قابليت 

-Kaiserها جهت انجام تحليل عوامل از آزمون داده

Meyer-Olkin)KMO( ) و آزمونBartlett's استفاده (
ها را براي انجام تحليل عوامل گرديد، كه هر دو قابليت داده

چنين آزمون و هم 71/0برابر با  KMOقدار تأييد نمودند. م
ها را تأييد كرد. مناسب بودن داده >0001/0pبارتلت در سطح 

براي سنجش روايي سازه، از آزمون آماري تحليل عاملي 
  استفاده شد.

  

  هايافته
نفر از اعضاي هيأت علمي دو دانشگاه  188در كل تعداد 

به عنوان  شهيد چمران و علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
اند كه در نامه پاسخ دادهكنندگان نهايي به پرسششركت
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درصد مرد و  75پژوهش حاضر به تفكيك مرد و زن شامل 
، بيشترين تعداد همچنينباشند. درصد زن مي 25

درصد) داراي مدرك دكتري و  9/89نفر ( 169دهندگان پاسخ
  بودند.ي دانشگاهي استاديار درصد) داراي مرتبه 7/51نفر ( 97

  هاي اصليي تحليل مؤلفهدر تحليل عوامل از شيوه

)Principal Component Analysis براي مشخص (
چرخش  25نمودن عوامل مؤثر استفاده شده است و پس از 

آزمايشي به بهترين ساختار عاملي خود دست يافتند. به منظور 
بناي متغيرهاي آزمون را تشكيل هايي كه زيرتشخيص عامل

ها روش ي آنچنين براي تعيين ساختار سادهدهند و هممي
) از نوع چرخش Method Rotation( چرخش متعامد

 4/0) و با حداقل بار عاملي Varimax Rotatio(واريماكس 
دار در مؤلفه انجام شد. جهت تعيين عامل معني 83بر روي 

) Eigen values( هاي مقادير ويژهاين آزمون، شاخص
هاي موجود در هر رات ضرايب عاملي ماده(مجموع مجذو

) هر عامل Variance Explained( عامل)، درصد واريانس
هاي كه تعداد تقريبي عامل )Scree plo( و نمودار اسكري

كند، به كار برده ها را پيشنهاد ميقابل استخراج از ميان داده
هاي ويژه شده است. نمودار آزمون اسكري با توجه به ارزش

عامل قوي و سه عامل  13عامل ( 15ن داد كه حداكثر نشا
باشد. به اي كه حذف شدند) قابل استخراج ميتك مؤلفه

به صورت خط مستقيمي در  15عبارت ديگر، منحني بعد از 
عامل از لحاظ تبيين كل واريانس،  15آمده است، سهم اين 

در  3/1هاي ويژه باالتر از باشد. تعداد ارزشدرصد مي 29/71
  قابل مشاهده است. 1جدول 

و درصد واريانس  17در اين تحليل، عامل اول با مقدار ويژه 
ي نامهترين سهم را در تبيين واريانس پرسشبيش 48/20

هاي ي كل و عاملبين نمره. مورد نظر بر عهده دارد
 p> 01/0دست آمده از پرسشنامه در سطح گانه بهسيزده

گانه هاي سيزدهبين عامل ضريب روايي همگرا وجود دارد، و
تر است، كه بيانگر ضريب روايي واگرا بين ضرايب پايين

ها است. باالترين ضريب همبستگي مربوط به عامل اول عامل
،  =81/0rپژوهشي) (-سياسي و علمي (عوامل ترغيب كننده

01/0<pترين ضريب مربوط به عامل سوم (موانع ) و پايين
ي ل سيزدهم (موانع بازدارندهي فرهنگي) و عامبازدارنده

هاي معنادار يافتهباشد. مي )38/0r = ،01/0<p( انگيزشي)
بيانگر روايي سازه همگرا بين نمره كل و سيزده عامل به 

ي سيزده عامل فوق دهد كه كليهدست آمده است و نشان مي
ي همكاري در شناسايي عوامل ترغيب كننده و موانع بازدارنده

ت علمي در دو دانشگاه شهيد چمران و علمي اعضاي هيأ
علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در سطوح محلي، ملي و 

المللي بايد در نظر گرفته شود. هر چند ارتباط بين عامل بين
) و عامل سيزدهم ي انگيزشيعوامل ترغيب كنندهدوازدهم (

هاي ديگر ضعيف ) با عاملي انگيزشيموانع بازدارنده(
 باشد.مي

گانه هاي سيزدهنشان داد كه بين عامل  Friedmanآزمون 
ها تفاوت معنادار بندي از سوي شركت كنندهاز نظر اولويت

، يعني؛ ترجيح )2x ،001/0 <p= 46/1304(آماري وجود دارد 
هاي اول، دوم، سوم، ها به ترتيب مربوط به عاملشركت كننده

هم، چهارم، پنجم، هفتم، ششم، دوازدهم، يازدهم، دهم، ن
با توجه به شباهت مفهومي هشتم، و سيزدهم است. 

گذاري عوامل انجام شد، هاي مربوط به هر عامل نامهمؤلف
نامه پس از هاي آماري پرسشگذاري اين عوامل و شاخصنام

  شود.آورده مي 2چرخش عاملي در جدول 
شود، باالترين ميانگين مشاهده مي 2طور كه در جدول همان

ي سياسي و ه عامل اول (عوامل ترغيب كنندهمربوط ب 09/74
مربوط به عامل  19/7ترين ميانگين پژوهشي) و پايين-علمي

ي انگيزشي) و ميانگين و انحراف سيزدهم (موانع بازدارنده
به دست  70/41و  19/300نامه معيار كل سيزده عامل پرسش

  اند.آمده
هشي عدم آگاهي از امكانات علمي آموزشي و پژو«ه مؤلف 3

مكاني و جغرافيايي ميان  وجود فاصله«و  »ساير كشورها
با  نبود ارتباطات علمي و فرهنگيكمبود يا « و »افراد

پس از چرخش عاملي بر  »پژوهشگران داخل يا خارج از كشور
گانه بار عاملي نداشتند و به نظر يك از عوامل پانزدهروي هيچ

 2حذف شوند و نامه هاي پرسشرسد كه بايد از كل مادهمي
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ي همكاري وجود نگرش و افكار منفي نسبت به پديده«مؤلفه 
هاي اجتماعي در عدم برخورداري از مهارت«و  »علمي

از عامل چهاردهم و  »برقراري ارتباط مناسب با ديگران
ها در اين عوامل حذف پانزدهم به دليل كم بودن تعداد مؤلفه

وي دو عامل داراي بار ها بر رتعدادي از مؤلفه همچنينگرديد. 
عاملي بودند بنابراين روي عاملي كه داراي بار عاملي بيشتر 

عامل كاهش  13ها به عامل بود، بارگذاري شدند. نتيجتاً تعداد
  يافت.
-ي سياسي و علميي بار عاملي عوامل ترغيب كنندهدامنه

هاي اين عامل به ترتيب مربوط به همؤلفدر بين  پژوهشي
با  »هاي اجراييها با پشتيبانيانعقاد تفاهم نامه«هاي همؤلف

در انجام كارهاي  افراد مهارت«است و  82/0بار عاملي 
ي بار عامليعوامل ) است. دامنه45/0( »پژوهشي گروهي

كسب «هاي همؤلفي فردي به ترتيب مربوط به ترغيب كننده
 »تجربه كار گروهي و وجود انگيزه يادگيري از همكاران

اشتراك اعتماد متقابل ميان همكاران براي «و ) 75/0(
عوامل ترغيب  ي بار عامليباشند. دامنه) مي66/0(  »دانش
هاي آموزشي ارائه«هاي همؤلفي مهارتي مربوط به كننده

) و 55/0( »الزم به پژوهشگران براي انجام كار گروهي
هاي احساس نياز به همراهي باساير پژوهشگران در پژوهش«

ي كنندهدر عوامل ترغيب ) است.41/0( »مشتركعلمي 
آگاهي،  «هاي همؤلفي بار عاملي مربوط به دامنه ارتباطي

) و 69/0( »اهزبان انگليسي يا ساير زبانه دانش و تسلطب
 »هاي علمي گروهيريزي دقيق در انجام فعاليتبرنامه«
ي ي بار عاملي، عوامل ترغيب كننده) است و دامنه55/0(

نزديكي مكاني پژوهشگران به « هايهمؤلفگي مربوط به فرهن
جانس فرهنگي و زباني در ت«) و 71/0( »يكديگر
) است. 50/0( »هاي علمي با پژوهشگران خارجيهمكاري

ي انگيزشي مربوط به ي بار عاملي عوامل ترغيب كنندهدامنه
تمايل گروه همكار علمي براي ارتقاي كيفيت اثر «هايهمؤلف

 از طريقانگيزه فردي براي كسب اعتبار «) و69/0( »علمي
  باشد.) مي44/0( »يهمكاري با متخصصان برجسته علم

پژوهشي -ي سياسي و علميي بار عاملي موانع بازدارندهدامنه
دشواري شرايط اعزام پژوهشگران «هاي همؤلفمربوط به 

ايراني به خارج از كشور جهت ادامه تحصيالت يا گذراندن 
و مشكالت صدور ويزا براي طرفين در  مطالعاتي هايفرصت

عدم عضويت در «) و 84/0( »الملليهمكاري علمي بين
و  الملليبين محلي، ملي و هاي علميها و سازمانانجمن
  »الملليهاي بحث الكترونيكي محلي، ملي و بينگروه

ي بار عاملي دامنه ي فرهنگي)، در موانع بازدارنده43/0(
ها با پژوهشگران خارجي تفاوت ديدگاه«هاي هلفمؤمربوط به 

دشواري در «) و 84/0( »كار يدر رابطه با روش وشيوه
)، موانع 41/0( »هاي علمي گروهيمديريت و هدايت فعاليت

هاي همؤلفي بار عاملي مربوط به ي فردي دامنهبازدارنده
) و 85/0( »وجود احساس حسادت و خود خواهي ميان افراد«
ت ناكافي پژوهشگران داخلي و خارجي در تأمين مشارك«

)، در موانع 42/0( »ها و انجام كار علمي مشتركهزينه
ي بار عاملي مربوط به المللي دامنهي مسائل بينبازدارنده

مشكالت موجود بين همكاران علمي داخلي و «هاي همؤلف
نبود «) و 64/0( »هاي كارها و شيوهخارجي در رابطه با روش

هاي بت ميان پژوهشگران ايراني براي افزايش همكاريرقا
باشد. ) مي46/0( »المللي خود با همكاران خارجيعلمي بين

ي بار عاملي مربوط به ي ارتباطي دامنهدر موانع بازدارنده
هاي نوين آشنايي و تسلط ناكافي بر فناوري نبود«هاي همؤلف

ي و تسلط بر دشواري يادگير«) و81/0( »اطالعاتي و ارتباطي
ي )، در موانع بازدارنده52/0( »هازبان انگليسي و ساير زبان

عدم اعتماد «هاي همؤلفي بار عاملي مربوط به فردگرايي دامنه
 »هاي جديد خوددانش و ايدهگذاري به اشتراك فرد براي

با پژوهشگران  نبود ارتباطات علمي و فرهنگيكمبود يا «) و 71/0(
ي انگيزشي )، در موانع بازدارنده44/0( »شورداخل يا خارج از ك

هاي ديني و تفاوت«هاي همؤلفي بار عاملي مربوط به دامنه
عدم «) و 58/0( »مذهبي در همكاري علمي با محققان خارجي

المللي جهت اي و بينهاي حرفهتمايل به عضويت در سازمان
  ) است.44/0( »هاي علمي گروهيانجام فعاليت
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سؤال باز در ادامه عوامل ترغيب كننده و  2 نامهدر پرسش
موانع بازدارنده مطرح شده بود تا اعضاي هيأت علمي چنانچه 

نامه به نظر آنان عواملي غير از موارد ذكر شده در پرسش
رسيد را عنوان كنند كه در پاسخ به سؤال عوامل ترغيب مي

شگاه دهندگان عواملي از جمله (احترام و اعتماد دانكننده پاسخ
ي علمي، افزايش به بلوغ علمي پژوهشگران، ارتقا رتبه

هاي پژوهشي مشترك، قانونمند امكانات جهت انجام طرح
 كنندهله همكاري و غيره) را از جمله عوامل ترغيبأكردن مس

موانعي از جمله (مخالفت دولت با سفرهاي و همكاري علمي 
م خارجي و عدم حمايت مالي، ضعف فرهنگ همكاري، عد

هاي خارجي در نظام آموزشي كشور، توجه به آموزش زبان
مسائل سياسي و سخت امنيتي براي مشاركت با پژوهشگران 

ها براي چاپ مقاالتي خارجي، عدم حمايت نشريات دانشگاه
كه بصورت مشترك نوشته شده و غيره را به عنوان موانع 
  براي انجام همكاري علمي ميان اعضاي هيأت علمي دانستند.

 

 واريانس تببين شده عوامل ترغيب كننده و موانع بازدارنده: 1جدول

  درصد تراكمي
 واريانس تبيين شده

ن شدهدرصد واريانس تببب همقادير ويژ هاعامل

48/20   48/20 17 اول
06/35   58/14 1/12 دوم
87/40   81/5 82/4 سوم
01/45   22/4 50/3 چهارم
75/48   65/3 03/3 پنجم
88/51   13/3 60/2 ششم
95/54   07/3 55/2 هفتم
69/51   73/2 27/2 هشتم
19/60   51/2 08/2 نهم
49/62   29/2 90/1 دهم
56/64   07/2 72/1 يازدهم
33/66   77/1 47/1 دوازدهم
06/68   72/1 43/1 سيزدهم
72/69   66/1 38/1 چهاردهم
29/71   57/1 30/1 پانزدهم

  

  مه بر روي اعضاي هيأت علمي پس از چرخش عامليهاي آماري عوامل پرسشنا:شاخص2جدول 
 آماريهايشاخص

 هاعامل
 ميانگين تعداد

  انحراف
 معيار

  97/17  09/74  162پژوهشي-ي سياسي و علميعوامل ترغيب كننده  عامل اول
  00/8  82/40  178پژوهشي-ي سياسي و علميموانع بازدارنده  عامل دوم
  09/7  08/30  177ي فرهنگيموانع بازدارنده  عامل سوم
  07/6  02/26  184ي فرديعوامل ترغيب كننده  عامل چهارم
  65/6  29/24  177ي فرديموانع بازدارنده  عامل پنجم
  92/4  95/21  175الملليي مسائل بينموانع بازدارنده  عامل ششم
  48/5  04/25  175ي مهارتيعوامل ترغيب كننده  عامل هفتم
  76/2  84/10  185ي ارتباطيندهموانع بازدار  عامل هشتم
  49/2  29/11  185ي ارتباطيعوامل ترغيب كننده  عامل نهم
  32/3  88/12  186ي فرهنگيعوامل ترغيب كننده  عامل دهم
  29/3  23/13  185ي فردگراييموانع بازدارنده  عامل يازدهم
  16/3  44/14  185ي انگيزشيعوامل ترغيب كننده  عامل دوازدهم

  49/2  19/7  179ي انگيزشيموانع بازدارنده  دهمعامل سيز
  70/41  19/300  128 -  جمع
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  بحث
كسب تجربه كار گروهي و «ي فردي در عوامل ترغيب كننده

ترين عامل به عنوان مهم» وجود انگيزه يادگيري از همكاران
ي آن همسو است با تحقيق مشخص شده است، كه نتيجه

Maglauglin  وSonnenwald )7 ( كه عوامل فردي را بر
ي داند. در عوامل ترغيب كنندههمكاري علمي مؤثر مي

زبان انگليسي يا ساير ه آگاهي، دانش و تسلطب«ارتباطي
ي اين ترين عامل مشخص شد كه نتيجهمهم »اهزبان

) كه 10ي پژوهش رياحي (پژوهش همسو است با نتيجه
ا را به عنوان هتسلط ناكافي بر زبان انگليسي و يادگيري زبان

داند.درعوامل ترين مانع همكاري علمي ميترين و اصليمهم
نزديكي مكاني پژوهشگران به «ي فرهنگي ترغيب كننده

ي اين ترين عامل مشخص شد كه نتيجهمهم»يكديگر
) كه پراكندگي Luo )8و Olson ي پژوهش پژوهش، نتيجه

تأييد  دانند، راترين عامل ميو مسافت جغرافيايي را مهم
تمايل گروه همكار علمي براي ارتقاي كيفيت اثر «كند. مي

ي انگيزشي است اين ترين عامل ترغيب كنندهمهم» علمي
) 6(ھمکاران و  Haraبخش همسو است با پژوهش 

) كه عوامل انگيزشي Sonnenwald)7 و   Maglauglinو
) نيز عوامل Aytac)5 دانند و را بر همكاري علمي مؤثر مي

دشواري شرايط اعزام « داند.ي چون انگيزه را موثر ميدرون
تحصيالت  يپژوهشگران ايراني به خارج از كشور جهت ادامه

و مشكالت صدور ويزا براي  هاي مطالعاتييا گذراندن فرصت
ترين مانع مهم» الملليطرفين در همكاري علمي بين

پژوهشي است اين بخش همسو -ي سياسي و علميبازدارنده
) كه موانع و مشكالت 10ي پژوهش رياحي (با نتيجهاست 

هاي ترين مانع در راستاي همكاريسياسي را به عنوان مهم
  داند.المللي ميعلمي بين

ها با پژوهشگران خارجي در رابطه با روش تفاوت ديدگاه«
ي فرهنگي است اين بخش موانع بازدارنده» كار يوشيوه

ها و ) هدف9ي (همسو است با پژوهش رحيمي و فتاح
 اند.ترين تأثير را داشتههاي مشترك ميان افراد بيشديدگاه

موانع » وجود احساس حسادت و خود خواهي ميان افراد«

ي فردي است، اين بخش همسو است با پژوهش بازدارنده
) كه در پژوهش خود موانع فردي را بر 9رحيمي و فتاحي (

جود بين مشكالت مو« دانند.همكاري علمي مؤثر مي
ها و همكاران علمي داخلي و خارجي در رابطه با روش

 نبود«المللي است. ي مسائل بينموانع بازدارنده»هاي كارشيوه
هاي نوين اطالعاتي و آشنايي و تسلط ناكافي بر فناوري

عدم اعتماد فرد « ي ارتباطي است.موانع بازدارنده »ارتباطي
موانع » اي جديد خودهدانش و ايدهگذاري به اشتراك براي

ي فردگرايي اين بخش همسو است با پژوهش بازدارنده
) كه اعتماد متقابل ميان پژوهشگران را بر 9رحيمي و فتاحي (

هاي ديني و مذهبي در تفاوت« دانند.همكاري علمي مؤثر مي
ي موانع بازدارنده» همكاري علمي با محققان خارجي

 ھمکارانو  Haraانگيزشي است. اين بخش نتايج پژوهش 
) كه عوامل انگيزشي را به عنوان مانعي در همكاري علمي 6(

) كه عوامل دروني چون انگيزه را Aytac )5كند، معرفي مي
) كه Luo )8و  Olsonداند، بر همكاري علمي موثر مي

تفاهم در پژوهش مسائلي چون اعتقادات افراد را موجب سوء
د.همچنين اين بخش با كنداند، را تأييد ميهاي مشترك مي

هاي پژوهش خود ) كه در يافته10ي پژوهش رياحي (نتيجه
عنوان كرده تفاوت دين و مذهب با پژوهشگران خارجي در 

ترين ميزان تأثير را داشته است، مغايرت همكاري علمي كم
دارد. ازجمله محدوديتي كه در اجراي اين پژوهش وجود 

گيري به كار رفته در ار اندازهگيري است. ابزداشت، ابزار اندازه
اين پژوهش، پرسشنامه بود كه به دليل تالش پژوهشگر مبني 
بر جامعيت آن، تعداد سؤاالت زياد بود، و اين امر امكان دارد 

دهندگان در پاسخ به سؤاالت تأثير باعث شود بر دقت پاسخ
 گذاشته باشد.

  

  گيرينتيجه
رش فرهنگ هاي ويژه براي گستبايد تدابير و سياست

ها و مراكز همكاري بين پژوهشگران و متخصصان در دانشگاه
گيري از پژوهشي انديشيده شود تا با شناخت بيشتر و بهره

هاي سودمندي براي توسعه و مزاياي همكاري علمي قدم
پيشرفت علمي كشور برداشته شود. با شناسايي عوامل ترغيب 
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ها و در ويت مشوقتوان در تقمي ي و موانع بازدارندهكننده
توان رفع موانع كوشيد. با پژوهشي نظير اين پژوهش، مي

براي توسعه و حل مشكالت بر سر راه همكاري علمي 
اي براي رشد همكاري ريزي ويژههايي برداشت و برنامهقدم

دهند باالترين هاي پژوهش نشان ميعلمي انجام داد. يافته
وط به عوامل ضريب همبستگي و باالترين ميانگين مرب

ترين پژوهشي و پايين-ي سياسي و علميترغيب كننده
ي فرهنگي و موانع ضريب مربوط به موانع بازدارنده

ترين ميانگين مربوط به موانع ي انگيزشي و پايينبازدارنده
دهد كه ي انگيزشي است. بنابرابن نتايج نشان ميبازدارنده

به عنوان  پژوهشي-ي سياسي و علميعوامل ترغيب كننده
ي ترين عامل ترغيب كننده است و موانع بازدارندهمهم

ترين مانع همكاري علمي اعضاي هيأت انگيزشي كم اهميت
توان علمي است. بنابراين با توجه به واقعيت موجود مي

پژوهشي -گيري كرد كه مسائل سياسي و علمينتيجه
 گيري روابط علمي ميان اعضايترين تأثير را بر شكلبيش

  هيأت علمي داشته است.
  

  پيشنهادها
در ادامه پيشنهادهايي كه با توجه به نتايج حاصل از اين 

  گردد.توان ارائه نمود ذكر ميپژوهش مي
مند والن دانشگاه نسبت به گسترش و هدفؤمديران و مس .1

هاي علمي چه در سطح كردن و جهت دادن به همكاري
يقي از طريق ريزي دقداخلي و چه در سطح خارجي برنامه

هاي مربوط به پژوهش، ايجاد شرايط مناسب افزايش بودجه
هاي ويژه و غيره هاي پرهزينه و اعطاي بودجهبراي پژوهش
 به عمل آورند.

هاي الزم به پژوهشگران براي انجام كار ارائه آموزش .2

مهارتي است،  ترين عوامل ترغيب كنندهگروهي از مهم
اندازي را از طريق راه شود كه پژوهشگرانپيشنهاد مي

هاي آموزشي با اهميت و فوايد همكاري علمي در كارگاه
 كارهاي پژوهشي آشنا سازند.

-ي سياسي و علميترين موانع بازدارندهاز جمله مهم .3
دشواري شرايط اعزام پژوهشگران ايراني به خارج از پژوهشي 

 هاي مطالعاتيتحصيالت يا گذراندن فرصت كشور جهت ادامه
مشكالت صدور ويزا براي طرفين در همكاري علمي و 
المللي است. بخشي از اين مشكل به روابط نامساعد بين

سياسي در سطح بين المللي و بخشي ديگر به امور اداري و 
ها شود از جانب دانشگاهگردد. پيشنهاد ميهاي آن بر ميهزينه

تدابيري اتخاذ شود كه پژوهشگران با مشكالت كمتري در 
هاي مطالعاتي روبرو باشند، و بتوانند همكاري ايند فرصتفر

علمي خود را با پژوهشگران خارجي داشته باشند و يا به 
ها به نمايندگي از تحصيل در خارج از كشور بپردازند. دانشگاه

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به نوبه خود در سهولت 
شور جهت شرايط اعزام پژوهشگران ايراني را به خارج از ك

هاي مطالعاتي مساعدت بيشتري ادامه تحصيل و فرصت
 اعمال نمايند.

وجود حسادت و خودخواهي ميان نويسندگان همكار ناشي  .4
از ناآشنايي با فرهنگ مشاركت و مزاياي مشاركت در انجام 

سازي در هاي به صورت گروهي است كه با فرهنگپژوهش
وزه كه عصر امرشوند. رنگ مياين زمينه اين موانع كم

هاي نوين به عنوان هاست ناآشنايي با ابزار و فناوريفناوري
يك مانع بزرگ در برقراري ارتباط با پژوهشگران در سراسر 

له در نظام آموزشي كشورمان أدنياست كه توجه به اين مس
  بسيار حائز اهميت است.
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Abstract  
Introduction: This study aims at Identification and analysis of encouraging and inhibiting factors of 
scientific collaboration among Faculty members of ShahidChamran University and Jundishapur 
University of Medical Sciences of Ahvaz at local, national and international levels. 
Methods: Data collection instrument was a questionnaire made by researcher. The study sample consisted 
of 292 Faculty members in two universities of ShahidChamran University and Jundishapur University of 
Medical Sciences of Ahvaz. Its reliability was determined through Cronbach's alpha coefficient α = 0/94. 
Results: Conducting factor analysis on the data revealed13 main factors were extracted by conducting a 
factor analysis. 6 of those factors were about encouraging and 7 of them were inhibiting factors. 6 of 
encouraging factors is encouraging factor political and scientific-research, encouraging factors individuals, 
encouraging factors creating skill, encouraging factors communication, encouraging factors cultural, and 
encouraging factors motivation. and The most important inhibiting factors in research is important 
inhibiting political and scientific-research factor, inhibiting cultural factor, inhibiting individual factor, 
inhibiting relating to international issues, inhibiting communicative factor, inhibiting individual factor, 
inhibiting motivating factor. The highest mean (74/09) belongs to political and scientific-research 
encouraging factor and the lowest mean (7/19) belongs to inhibiting motivational factor. Therefore, results 
indicate that political, scientific-research factor is the most important encouraging factor and inhibiting 
motivational factor is the least important factor in scientific cooperation among Faculty members. 
Conclusion: This study introduces the most important inhibiting and encouraging scientific collaboration, 
offers ways to improve and expand scientific collaborations among researchers and removing inhibiting. 
Keywords: Inhibition; Cooperative Behavior; Faculty Members; International Scientific & Technology 
Cooperation; Universities.   
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