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 چکیده
است که منظرور ایرن ، شرودزمانی که از اخالق و رعایت اصول اخالقی در پژوهش صحبت می

بلکه از نظر اخالقی نیز باید قابرل دفراع باشرد. ، پژوهش نه تنها باید دارای روش کار مناسب باشرد
هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت ارتقای اخالق پژوهشی در راستای تجاری سازی تحقیقات 

ی و از نظر روش پژوهش از نظر هدف کاربرد ی آزاد اسالمی استان اردبیل است.هادانشگاه دانشگاهی
متخصصان و خبرگان نوع داده آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل 

های اجرایی در زمینه تجاری سازی بودند که از سوابق اجرایی صالح دارای پستدانشگاهی و افراد ذی
بودند که با  حوزهگیری برخوردار بوده و محققان دارای کتب و مقاالتی در این در سطوح تصمیم

عنوان حجم نمونه انتخاب شد. گروه دوم از گیری هدفمند و اصل اشباع ده نفر بهاستفاده از روش نمونه
کلیه اساتید هیت علمی و حق التدریس دانشگاه آزاد اسالمی استان شامل ، جامعۀ آماری این پژوهش

ای ای چندمرحلهگیری خوشهنمونهاز روش نفر بودند که با استفاده  141به تعداد ، 9461اردبیل در سال 
به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور نفر  911تعداد ، و نسبی و فرمول کوکران

مصاحبه نیمه ساختار یافته )بخش کیفی( و پرسشنامه محقق ، ایها از روش کتابخانهگردآوری داده
منظور محاسبه گان بیانگر روا بودن مصاحبه بود و بهساخته )بخش کمی( استفاده شد. مصاحبه با خبر

منظور پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا بودن مصاحبه بود. به
منظور محاسبه پایایی آن محتوا و سازه استفاده شد و به، بررسی روایی پرسشنامه نیز از روایی صوری

ی کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که نتایج بیانگر روا و پایا بودن پرسشنامه نیز از ضریب آلفا
های کیفی پژوهش از طریق تحلیل محتوا استفاده شد. در بخش محقق ساخته بود. برای تحلیل داده

سازی معادالت های آمار توصیفی و استنباطی )مدلهای پژوهش از روشکمّی نیز با توجه به سؤال
و  Spss( و با استفاده از نرم افزارهای یانمونهتحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک ، ریساختا
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Amos  محیطی و ، های فردیهای اخالق پژوهشی شامل مؤلفهمؤلفهاستفاده شد. نتایج نشان داد
باشند. مدل محیطی و مدیریت می، فردی یهامؤلفهشامل ، سازیتجاری یهامؤلفهسازمانی هستند و 

های پژوهش همچنین نشان دادند که در ارائه شده در پژوهش از برازش مناسبی برخوردار بود و یافته
مؤلفه فردی ، های تجاری سازیمؤلفه فردی و محیطی و در بین مؤلفه، های اخالق پژوهشیبین مؤلفه

پژوهشی و مؤلفه مؤلفه سازمانی در اخالق ، و مدیریتی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. در حالیکه
 محیطی در تجاری سازی از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردارند.

 عوامل محیطی ،عوامل فردی، تجاری سازی، ارتقاء اخالق پژوهشیکلیدی:  یهاواژه

 مقدمه
و نتایج تحقیق امری ضروری و اجتناب ناپذیر  هادهیاتوجه به موضوع تجاری سازی 

منطقی و تبیین راهکارهای مناسب با شرایط در کنار تصمیمات  ستیبایماست که 
های تحقیقاتی سازمان مراکز تحقیقات کشور مورد توجه مدیران ذیربط قرار گیرد. در

زیرا بدون دسرتیابی بره  .تحقیقات معنایی ندارد، بدون تجاری سازی یک دستاورد
ی فایده در مورد یک ایده ب، تولید و یا انجام آزمایش، مشتریان خاص یک دستاورد

 گرددیمهمچنین منجر به کارآفرینی ، . تجاری سازی محصوالت پژوهشیخواهد بود
تحقیقاتی به عرصه تجارت و بازاریابی محصوالت  مؤسسات (. ورود1191، 9)روچ

و  هافرصتمنجر به پیدایش ، به نیازمندیهای بازار و معیارهای مشتریان  خود و توجه
خودگردانی  به کمک ورییی که در کمترین سطح بهرهپیامردهای مثبتی است. پیامدها

، انتظار افزایش استانداردهای زندگی )ایمنی و امنیت(، و در باالترین سطح مؤسسات
تولید ثروت و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. فن آوری و ، کیفیت زندگی
( 1191، 1ندولینیگوئررو و دا، اوربانو، اشمیت) ارکران فرایند نوآوری، تجاری سرازی

این فرایند بسیار  .شودیمبازار  دارای تولیدات به، که باعث تبدیل اختراعات باشندیم
 (.9433، و دانش فنی زیادی نیاز دارد )علمی هاتخصصپیچیده بوده و به 

که اقدامات و  دهدیمبررسی تحوالت دانشگاهی در جهان و ایران نشان 
فاکتورهای  ریتأثزار گرایش دارند. افزایش ارتباط و های تجاری به سمت بافعالیت

های پژوهشی حرکت فعالیت تواندیم، های دانشگاهیاقتصادی و اجتماعی بر پژوهش
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ها و سیاست، را به سمت تجاری سازی برون دادهای پژوهشی بکشاند. همچنین
یین نامه از تصویب و ابالغ آ، اقدامات اجرایی آموزش عالی در برنامه چهارم توسعه

روش مشارکت پژوهشگران در سود ناشی از تجاری سازی نتایج پژوهش سخن 
، آراسته و جعفری، به نقل از جاهد، 9433، )گزارش ملی آموزش عالی ایران دیگویم

( نیز بر ضرورت تجاری سازی پژوهش و نقشی که 1191) 9(. هالسینک و شولدر9461
 کنندیم( بیان 1191) 1نینومیا و پولوک دارند. تأکید، آن بر نوآوری و بهبود خدمات دارد

، که امروزه تنها دانستن اصول آموزشی کافی نیست و پژوهش است که به نوآوری
 کندیم( عنوان 1191) 4وورمسهر. شودیمخدمات بهتر و کسب سود منجر ، خالقیت

عه بوده و در جهت توس ترثباتکه تجاری سازی بر پایه پژوهشهای علمی بسیار با 
های مدل، . وی معتقذ است برای رسیدن به این مهمشودیمپایدار به کسب سود منجر 

پاپسکو ، مختلف کارآفرینی و نیاز بازار باید سرلوحه کار پژوهشگران قرار گیرد. للوکس
تجاری سازی نتایج پژوهشهای علمی را بر کارآفرینی در جامعه ، نیز، (1191) 3و کوپز

های علمی باید بر پایه یک سری اصول انجام پذیرند تا بتوان وهش. اما پژدانندیممؤثر 
ها سود جست. یکی از این تجاری سازی از نتایج آن یروندهابراحتی در کسب سود و 

 هدفی علمی تحقیق و پژوهش اخالقی رعایت اصول اخالقی است. اصول، اصول

 .کنندمی دنبال حقیقت محض هایجلوه تمایز جهت در را مدارانه شناخت و مشترک

 جستجوی در، خود اصلی روش عنوان به، گیریاندازه از استفاده با علمی پژوهش

 اولیه مشاهدات به انتقادپذیر اعتماد .است هابین پدیده واقعی ارتباط به بخشیدن قطعیت

 واگرایی انحراف و موجب تواندمی است شده تحریف تورشها توسط بالقوه شکل به که

 به گرایش با مقابله جهت دقیقاً، پژوهش سختگیرانه هایروش .شود قتحقی از نظاممند

اند شده طراحی واقعیت مورد در قضاوت برای ارتباط محض یک شباهت مورد در اشتباه
و عمل به نتایج آن ایفا  رعایت اخالقیات نقش بسزایی در پژوهش .(9461، میرمالک)
 (.1191، 1)اندرسون کندیم
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منظرور ایرن است که پژوهش نه ، شرودق در پژوهش صحبت میکه از اخالهنگامی
بلکه از نظر اخالقی نیز قابرل دفراع باشرد ، تنها بایستی دارای روش کار مناسبی باشرد

کیفیت مساله یا و به ، (. در مورد پژوهش علمی9464، برومند و لقمانی، )مهارتی
. استرکران اخالق در پژوهش عبارت دیگر وجرود مسراله واقعری یکری از مهمتررین ا

بازد که پژوهشگر با یک زمانی رنگ می، صاحبنظران معتقدند که اخرالق در پژوهش
مسرالۀ واقعری روبرو نبوده و یا با مسالۀ غیر واقعی به کاری بیهروده و تکرراری اقدام 

یکی از اهدافی است که تحریف و بداخالقی در ، نماید. کسب منافع مادی و بودجهمی
گاهی علت بداخالقی  (.9464، )مهارتی و همکاران پذیردیمپژوهش به دلیل آن انجام 

چراکه ، شودیماصول اولیه اخالقی است که توسط مراکز تحقیقاتی منتشر ، در پژوهش
، )تومجانسکی رندیگینماین اصول فعال نبوده و مورد بازبینی و نظارت مستمر قرار 

 و خاص اهمیت پژوهشی اخالق رعایت، دنیای امروز در(. 1191، 9کودانو و پاویشویک
 به توجه جدی، علم جهان بررسی ذاتی عناصر از یکی و دارد علم تولید در ایویژه

 پیشرفت در علم نقش، طورکلی به و جامعه در پژوهشگران مسؤولیتهای و جایگاه

 اصلی هایپایه از متخصص نیروهای و انسانی سو منابع یک از بطوریکه .تمدنهاست

 منابع وکیفیت این علمی وضعیت دیگر سوی از و شودمی محسوب جامعه هر در توسعه

اقدم و  مرتبط است )علیزاده آنها تحقیقاتی و وتجربه هادانشگاه محیط با دقیقاً انسانی
( معتقد 1199) 1اسپیلر(. 9464، سعیدی و حیدری، به نقل از جمشیدی، 9461همکاران 

که  شودیمهای علمی تحت تأثیر عوامل متعدی حاصل شاست که اخالق در پژوه
توسعه ، توجه به جهانی شدن اقتصاداست. با  4کار گروهی هاآن نیترمهمیکی از 

نیازبه رعایت نکات اخالقی در تجارت بیش ، ارتباطات و در نتیجه آن گسترش بازارها
امر را بهبود از هر زمان دیگر افزایش یافته است. پژوهش اخالق مدار نیز این 

. ادیان و کندیمچرا که اعتماد در استفاده از محصوالت پژوهشی را دوچندان بخشد، یم
ع( تاکید بسزائی در ایجاد بستری اخالقی به بیت )بویژه مکتب اسالم با قرائت اهل 

ادیان  یهمهکمال گرای انسانی که از اهداف  ییهروحمنظور بهتر زیستن و مسانخت با 
منش و تقریر بزرگان دینی بخوبی مشهود است. در واقع ، هاآموزهکه در  ندابودهاست 
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اسالمی راهبرد واقعی برای دورنبودن از دنیا و رهبانیت به معنای  یهاآموزهبر اساس 
بهترین راهکار رو آوردن به ، غلطش و در عین حال از مسیر کمال گروی باز نماندن

گردد اخالقی به دقت فراگیرگشته و محقق  هاییستهباتجارتی است که در آن اخالق و 
رعایت اخالق در تمام پژوهشهای علمی به خصوص  (.9461، رضانیا شیرازی)

پژوهشهایی که نتایج آن قرار است تجاری سازی سازی شوند بسیار حائز اهمیت است. 
بر اساس بستری جدید از  هادانشگاهتا پژوهش در  شودیماخالق پژوهشی موجب 

(. 9433، قلی پور و جعفری، دالور، عباسی) ردیگشکل  یاحرفهگرایی و اخالق اخالق 
پاسخگویی ، به افزایش مهارت پژوهشی توانیم، در صورت رعایت اخالق پژوهشی

ضمن ، پژوهنده و نهادهای پژوهشی نسبت به پژوهش انجام شده امید داشت. همچنین
، محمدی و زیبا کالمشود )یمین کیفیت پژوهشها تضم، ایجاد فرصتهای پژوهشی بیشتر

9464.) 
واسطه تاثیرى که بر انسانها دارند باید  به هاى پژوهشىبه این ترتیب تمام حوزه

تحت پوشش مرعیارهاى اخرالقى قرار گیرند و پژوهشهاى آموزشى نیز از این مرستثنى 
شود لقى مىت حیاتى اصرلى، آمروزشى تکیه بر اخرالق پژوهرشهاى نریست. در حروزه

ترى انجام پذیرد. گرچه توجه به که باید براى رعایت آن نیز کوششهاى سازمان یافته
نویس یونانى نیز تاریخ هرودت اى تاریخى دارد کهاخالق در پژوهرش آمروزشى ریشره

(. تجاری سازی 9461، کند )ساکیبره مرصادیقى از آن اشراره مرى کترابهایش در
در ایران بیشتر مبتنی بر سلیقه و ارتباطات افراد خاص انجام  محصوالت دانشگاهی

. برخی هم به ضرر گرایش آموزش عالی با بازرا به شکل حضور اندک ردیگیم
اشاره کرده و می گویند که شرایط حاکم برای تربیت نیروی  هادانشگاهمتخصصان در 

ثبت ارتباط دانشگاه پدیده م، متخصص و کارا برای نسل آینده نامطلوب است. همچنین
هنوز حالت تعادل به ، و جامعه که در نهایت باید به بومی شدن این نهاد منجر شود

پژوهشی به شدت نامطلوب و فضای کافی برای جوالن شبه  یارهایمعخود نگرفته و 
لذا با توجه به  (.9439، قلی پور و پیران نژاد، عالمان و دغالن باز است )عباسی

در بحث پژوهش وجود دارد و با عنایت به مشکالت و معضالت  مشکالت اخالقی که
عدم وجود مدلی جامع که ، همچنین، هادهیادر امر تجاری سازی نتایج پزوهش ها و 

به ، در پژوهش حاضر، ارتقای اخالق پژوهشی را در بر بگیرد یهامؤلفهتمام ابعاد و 



 9317 بهار/ نامهویژهی آموزشی/ هانظامپژوهش در        325

ای اخالق پژوهشی در جهت ارتق توانیمچه مدلی  که شودیماین سؤال پرداخته 
 واحدهای دانشگاهی استان اردبیل ارائه داد؟ راستای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

 روش
جهت ارتقای اخالق پژوهشی در راستای مدلی  ارائهدنبال ازآنجاکه پژوهش حاضر به

روش ، استواحدهای دانشگاهی استان اردبیل  تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی
از نوع ، از حیث بعد محیط، کیفی(، ها آمیخته )کمیماهیت دادهپژوهش بر مبنای 

از نظر زمان مقطعی و از نظر روش ، میدانی و از نظر هدف کاربردی -ایکتابخانه
جامعۀ آماری در بخش کیفی شامل کیفی:  پیمایشی است.-اجرای پژوهش توصیفی

رایی در زمینه های اجصالح دارای پستمتخصصان و خبرگان دانشگاهی و افراد ذی
گیری برخوردار بوده و تجاری سازی بودند که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیم

. در این پژوهش برای تعیین است، محققان دارای کتب و مقاالتی در این حوزه بودند
نفر به عنوان حجم نمونه  91که استفاده شد  9گیری هدفمنداز روش نمونه هانمونه

مصاحبه شوندگان شامل خبرگان و متخصصان و گرفته شد. در نظر ، مصاحبه شونده
 11تا  91نفر بین  3، سال 91نفر  9 بودند که مدیران دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل

شایان ذکر است که فرایند مصاحبه در  سابقه کاری داشتند. 11نفر باالی  6سال و نیز 
شامل کلیه ، آماری این پژوهش گروه دوم از جامعۀ کمی: انجام شد. 9469اوایل سال 

 9461اساتید هیت علمی و حق التدریس دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل در سال 
نفر بود. که  114ها سال ارتباط پیوسته با دانشگاه داشته و تعداد آن 4بودند که حد اقل 

نفر به  911ای و فرمول کوکران ای چندمرحلهگیری خوشهبا استفاده از از روش نمونه
ای گیری خوشهعنوان حجم نمونه انتخاب شد. در پژوهش حاضر ابتدا بر اساس نمونه

 1دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل )که شامل  یهادانشکدهابتدا ، ایچندمرحله
آموزشی مستقل  یهاگروهعلم پایه و ، فنی و مهندسی، علوم انسانی، دانشکده پزشکی

علوم پایه و ، علوم انسانی یهادانشکدهاز درون آنها ( تقسیم بندی شدند. سپس است
فنی مهندسی به روش تصادفی انتخاب و در نهایت بر اساس اطالعات گرفته شده از 

در مورد تعداد اساتید به تناسب حجم آماری اساتید حق التدریسی و ، آموزش دانشگاه

                                                                                                                                        
1. Judgemental Sampling 
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نمونه مورد نیاز اعضای هیئت علمی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی اعضای 
 انتخاب گردیدند.

مصاحبه نیمه ، ایها از روش کتابخانهدر این پژوهش به منظور گردآوری داده
 ساختار یافته و پرسشنامه استفاده شد.

ساختار یافته استفاده شد. در های نیمهکیفی: در بخش کیفی این پژوهش از مصاحبه
بررسی مقدماتی هفت سؤال مصاحبه برای ، های انفرادی با مصاحبه شوندگانمصاحبه

های فرعی دیگری نیز در کنار هر سؤال برای درک استفاده شد. ضمن این که سؤال
شد. در حین انجام مصاحبه تجارب شرکت کنندگان در حین مصاحبه مطرح می

های مصاحبه صحت برداشت خود را از گفته، های راهنماپژوهشگر با پرسش سؤال
ها گیری از شرکت کنندگان دادهاست. پژوهشگر در فرایند نمونهشوندگان کنترل کرده 

را مورد تحلیل قرار داد تا مواردی که ناقص بوده با دریافت اطالعات جدید از 
عوامل اصلی و فرعی در ، مصاحبه 91کننده جدید کامل گردد. بعد از انجام شرکت

ر حین مصاحبه به شد و پژوهشگر به اشباع رسید. دهای قبلی تکرار میمصاحبه
های مناسب برای تعیین عوامل مؤثر بر ارتقاء آوری نظرات در مورد شاخصجمع

آموزش پرداخته و عوامل اصلی و فرعی مورد نظر بررسی و نهایی شد. مدت زمان 
 دقیقه بود. 91تا  41انجام مصاحبه بین 

طر از منظور اطمینان خابرای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و به
از نظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و ، ها از دیدگاه پژوهشگردقیق بودن یافته

طور چنین بهخبرگان دانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد. هم
ها کمک گرفته شد. همچنین برای زمان از مشارکت کنندگان درتحلیل و تفسیر دادههم

روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد. در مصاحبه با روش توافق محاسبه پایایی از 
از یکی از اساتید مدیریت آموزشی آشنا به کدگذاری ، 9درون موضوعی دو کدگذار

درخواست شد تا به عنوان کدگذار ثانویه در پژوهش مشارکت کند در ادامه محقق به 
رده و درصد توافق درون تعداد سه مصاحبه را کدگذاری ک، همراه این همکار پژوهش

رود را محاسبه کرد که پایایی موضوعی که به عنوان شاخص پایایی تحلیل به کار می

                                                                                                                                        
1. Inter coder reliability (ICR) 
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درصد بدست آمد که بیانگر پایای  11.9حاصل از دو کدگذار با توجه به محاسبات 
 مناسب بود.

ساخته بر ای محققها از پرسشنامه: در این پژوهش به منظور گردآوری دادهکمی
ه از کدهای حاصل از مصاحبه استفاده شد که با نظرسنجی از مدیران و اعضای گرفت

های های پرسشنامهتکمیل شد. گویه، هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد استان اردبیل
های عمومی های عمومی: در سؤالاین پژوهش شامل دو قسمت است: الف( گویه

ن است. این قسمت شامل پنج شناختی پاسخگویاهدف کسب اطالعات کلی و جمعیت
سابقه کار و ، رشته تحصیلی، تحصیالت، سن، سؤال است و مواردی مانند جنسیت

کیفیت  ارتقاء های تخصصی )پرسشنامهاند. ب( گویهمعاونت اشتغال به کار مطرح شده
 9گویه بسته و  11: این بخش شامل آموزش کارکنان وزارت تعاون و رفاه اجتماعی(

های گویه، . در طراحی این بخش سعی شده است که تا حد ممکناستباز  سؤال
 1ها از نوع بسته و از طیف ها برای پاسخگویان قابل درک باشد. این گویهپرسشنامه

گر در محل در زمان توزیع پرسشنامه پژوهش، . الزم به ذکر استاستای لیکرت گزینه
های پرسشنامه به ویهصورت شفاهی جهت روشن شدن مطلب و گحضور داشته و به

اطالعات مربوط به  9ها مبادرت ورزیده است. در جدول رفع ابهام برای آزمودنی
 پرسشنامه آمده است.

محتوایی و سازه استفاده ، منظور محاسبه روایی از روایی صوریدر این پژوهش به
.... به  امالیی و، شکلی، شد. روایی ظاهری پرسشنامه نهایی به دور از ایرادات ویرایشی

استاد راهنما و مشاور تدوین گردید. برای ، چند نفر از اعضای نمونه، گرکمک پژوهش
استفاده شد. باید توجه داشت که  CVIو  CVRهای از فرم 9بررسی روایی محتوایی

بررسی روایی محتوایی قبل از توزیع پرسشنامه و از طریق خبرگان )اعضای مصاحبه 
چند نفر از ، دانشجویان دکتری متخصص در این حوزه، اوراساتید راهنما و مش، شونده

گیرد. بر اساس این نوع از روایی هیچ سوالی نیاز به حذف ها و..( صورت میآزمودنی
از دو قسمت روایی همگرا و  1اصالح شد. روایی سازه سؤاالتشدن نداشت و برخی 

یی که برای سنجش هاتأییدی(: تستهمگرا )های روایی واگرا تشکیل شده است. تست

                                                                                                                                        
1. Content Validity 
2. Construct Validity 
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. بارهای 1. همه بارهای عاملی معنادار باشد؛ 9رود عبارتند از: روایی همگرا به کار می
)میانگین واریانس  AVE. 4/. باشد؛ 1/. باشد و بهتر این که باالی 1عاملی باالی 

. پایایی ترکیبی بزرگتر از میانگین واریانس 3/. باشد؛ 1از  تربزرگاستخراج شده( 
ضرایب  9شد. در جدول  ییدتأج شده باشد که تمام موارد در این پژوهش استخرا

آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرها آورده شده ، میانگین واریانس استخراج شده
 توان این دو ضریب را با هم مقایسه کرد:است و می

 ضریب میانگین واریانس استخراج شده و ضریب پایایی ترکیبی .1جدول 

 میانگین واریانس استخراج شده پایایی ترکیبی تعداد سؤاالت مؤلفه

 1.99 1.319 91 عوامل فردی

 1.11 1.336 93 عوامل سازمانی

 1.99 1.399 93 عوامل محیطی

 1.19 1.349 91 عوامل فردی

 1.16 1.331 91 عوامل محیطی

 1.91 1.391 91 عوامل مدیریتی

همه متغیرها باالی  AVEاست میزان  طور که در جدول فوق قابل مشاهدههمان 
قرار دارد و ضریب پایایی ترکیبی در هر یک متغیرها بزرگتر از میانگین واریانس  1.1

استخراج شده در همان متغیر است. آزمون فورنل و الرکر: این شاخص از ترکیب 
دست جداول مقادیر همبستگی بین متغیرهای پنهان و متوسط واریانس استخراج شده به

آمد. در جدول زیر مقایسه ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده هر سازه با مقادیر 
 ها آورده شده است.ضرایب همبستگی بین سازه

مقایسه ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی  .2جدول 

 ن فورنل و الرکر(تشخیصی( با استفاده از آزموواگرا )ها )روایی بین سازه
 AVE 9 1 4 3 1 9 هاسازه

 ---- ---- ---- ---- ---- 1.13 1.99 عوامل فردی

 ---- ---- ---- ---- 1.19 1.14 1.11 عوامل سازمانی

 ---- ---- ---- 1.31 1.11 1.31 1.99 عوامل محیطی

 ---- ---- 11 1.49 1.33 1.46 1.19 عوامل فردی

 ---- 1.11 1.19 1.31 1.14 1.33 1.16 عوامل محیطی

 1.39 1.31 1.46 1.44 1.39 1.49 1.91 عوامل مدیریتی
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مقادیر جذر میانگین واریانس استخراج شده در سطر و ستونی که قرار دارند 
دهند که بیانگر وجود روایی واگرا در بین متغیرهای پژوهش بیشترین مقدار را نشان می

ی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی است. در این پژوهش برای محاسبه پایای
قابل مشاهده است میزان ضریب آلفای کرونباخ  9طور که در جدول استفاده شد. همان

است.  1.1های بعد اخالق پژوهشی و تجاری سازی باالتر از و ترکیبی برای همه مؤلفه
جداگانه انجام آزمودنی  41البته باید توجه داشت که پیش تست آلفای کرونباخ بر روی 

مناسب است پرسشنامه نهایی  سؤاالتشد و بعد از اینکه دریافتیم همبستگی درونی 
 ها توزیع شد.برای سایر آزمودنی

های علمی در دو بخش کمی و های پژوهش با استفاده از روشدر این بخش داده
ها پیش گیرد؛ اما قبل از تجزیه و تحلیل دادهکیفی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می

شدگی ها گمنتایج نشان داد در برخی از گویه ها مورد بررسی قرار گرفت.پردازش داده
برای رفع این مشکل از روش میانه برای جایگذاری مقادیر ، اتفاق افتاده است؛ بنابراین

های های مفقوده جایگزین شد. به منظور شناسایی دادهها استفاده شد و تمام دادهآن
استفاده شد که نتایج نشان داد هیچ داده پرتی وجود ندارد.  9باکس پالت پرت از گراف
تفاوت انحراف معیار هر های بیها در نرم افزار اکسل برای حذف آزمودنیعالوه بر این

آزمودنی در پاسخ به یک پرسشنامه محاسبه شد که نتایج نشان داد انحراف معیار پاسخ 
نیست و بنابراین هیچ آزمودنی  1.4پژوهش کمتر از های ها به سوالهر یک از آزمودنی

حذف نشد. شایان ذکر است که با ده خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه 
آورده شده  4های مصاحبه را در جدول ساختاریافته با هفت سؤال مصاحبه شد. سؤال

 است.

                                                                                                                                        
1. Boxplot 



 320 ... راستای در پژوهشی اخالق ارتقاء برای مدلی ارائه

 های مصاحبهسؤال .3جدول 

 سؤال ردیف

 پژوهش دانشگاهی چیست؟ هاییافتهش و تجاری سازی تعریف شما از اخالق پژوه 9

پژوهش دانشگاهی از نظر شما  هاییافتهضرورت پرداختن به اخالق پژوهش و تجاری سازی  1
 چیست؟

پرژوهش   هرای یافتره به نظر شما موانع و عوامل تسهیل کننده اخالق پژوهش و تجاری سازی  4
 دانشگاهی کدامند؟

 پژوهش دانشگاهی چیست؟ هاییافتهق پژوهش و تجاری سازی اخال یهامؤلفهابعاد و  3

پژوهش دانشگاهی در حال حاضر چگونره   هاییافتهوضعیت اخالق پژوهش و تجاری سازی  1
 است؟ )نقاط قوت و ضعف(

پرژوهش   هرای یافتره الزم بررای ارتقرای اخرالق پرژوهش و تجراری سرازی        یهاساختزیر  9
 دانشگاهی کدامند؟

یشنهادی شما در خصوص بهبود و ارتقرأ وضرعیت موجرود اخرالق پرژوهش و      راهکارهای پ 1
 پژوهش دانشگاهی چیست؟ هاییافتهتجاری سازی 

های اخالق پژوهشی و تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در شناسایی مولفه
های توان دادهابتدا باید از این مسأله اطمینان یافت که می، ی آزاد استان اردبیلهادانشگاه

های مورد نظر )اندازه آیا تعداد داده، وجود را برای تحلیل به کار برد یا به عبارتیم
نمونه و رابطه بین متغیرها( برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ بدین منظور از 

 تربزرگ KMOشاخص ، و آزمون بارتلت استفاده شد. نتایج نشان داد KMOشاخص 
دهد که حاکی از کفایت حجم نزدیک به یک را نشان میبوده و مقادیر تقریباً  1.9از 

داری . سطح معنیاستهای شناسایی شده برای تحلیل عاملی نمونه بر اساس شاخص
برای آزمون بارتلت نیز نشان دهنده مناسب بودن متغیر پژوهش برای تحلیل  1.111
ه گفته شد طور کشود. همانزیرا فرض یکه بودن ماتریس همبستگی رد می استعاملی 

های ارتقای اخالق پژوهشی و تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در شناسایی مولفه
، ی آزاد استان اردبیل براساس نتایج حاصل از بخش کیفی و روایی محتواهادانشگاه
شاخص شناسایی شده تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. جدول اشتراکات  11روی 
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ت آمد و نیاز به حذف هیچ سوالی نبود. در جدول دسبه 1.1ها باالی برای همه شاخص
 را مشاهده کرد. 9توان تبیین واریانس کلزیر نیز می

 های مستخرجه اخالق پژوهشیتبیین واریانس مولفه .4جدول 

 عوامل
 مجموع مربع بارهای چرخش یافته مجموع مربع بارهای استخراج شده مقادیر ویژه اولیه

 واریانس کل
درصد 
 تجمعی

 واریانس کل
درصد 
 تجمعی

 واریانس کل
درصد 
 تجمعی

9 9.111 31.141 31.141 9.111 31.141 31.141 4.993 11.6 11.6 

1 9.469 3.969 11.114 9.469 3.969 11.114 4.919 11.113 31.313 

4 9.199 9.496 11.131 9.199 9.496 11.131 9.399 99.943 11.131 

3 1.369 1.914 91.931       

1 1.319 1.496 91.693       

9 1.131 3.943 11.914       

...          

43 1.139 9.116 911.111       

تر از یک هست و در اول دارای مقادیر ویژه بزرگ عامل 4، با توجه به جدول فوق
های های مؤلفهواریانس شاخص، درصد 11مانند. این عوامل تا تقریباً تحلیل باقی می

متغیرها و نیز  بین روابط ماهیت درباره منظور تحقیقکند. بههشی را تبیین میاخالق پژو
و  ها مهمعامل در تعریف 1.3باالتر از  ضرایب، هاعامل و نامگذاری تعاریف به دستیابی

شده  در نظر گرفته تصادفی عامل عنوانحدود به کمتر از این با معنی بوده و ضرایب
نیز موید نتایج فوق بود و همان سه عامل  1د توجه داشت نمودار سنگریزهبای است.

 شناسایی شد.

 های مستخرجه تجاری سازی تحقیقات دانشگاهیتبیین واریانس مولفه .5جدول 

 عوامل
 مجموع مربع بارهای چرخش یافته مجموع مربع بارهای استخراج شده مقادیر ویژه اولیه

 واریانس کل
درصد 
 تجمعی

 واریانس کل
درصد 
 تجمعی

 واریانس کل
درصد 
 تجمعی

9 1.139 44.166 44.166 1.139 44.166 44.166 3.169 13.191 13.191 

1 9.311 3.911 31.319 9.311 3.911 31.319 1.114 91.699 41.111 

4 9.919 9.699 36.461 9.919 9.699 36.461 9.111 91.411 31.431 

                                                                                                                                        
1. Total Variance Explained 
2. Scree plot 
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 عوامل
 مجموع مربع بارهای چرخش یافته مجموع مربع بارهای استخراج شده مقادیر ویژه اولیه

 واریانس کل
درصد 
 تجمعی

 واریانس کل
درصد 
 تجمعی

 واریانس کل
درصد 
 تجمعی

3 9.913 9.994 19.119 9.913 9.994 19.119 9.311 3.913 19.119 

1 1.336 3.664 91.663       

9 1.163 3.969 91.963       

1 1.116 3.391 11.916       

3 1.141 3.411 13.33       

49 1.439 1.111 63.4       

41 1.136 9.1 911       

ک هست و در تر از یاول دارای مقادیر ویژه بزرگ عامل 3، با توجه به جدول فوق
های های مؤلفهواریانس شاخص، درصد 11مانند. این عوامل تا تقریباً تحلیل باقی می

متغیرها و نیز  بین روابط ماهیت درباره منظور تحقیقکند. بهاخالق پژوهشی را تبیین می
و  مهم هاعامل در تعریف 1.3باالتر از  ضرایب، هاعامل و نامگذاری تعاریف به دستیابی

شده  در نظر گرفته تصادفی عامل عنوانحدود به کمتر از این با معنی بوده و ضرایب
نیز موید نتایج فوق بود و همان سه عامل  9باید توجه داشت نمودار سنگریزه است.

های شناسایی شده بعد از تعدیل توسط حمایت ادبیات شناسایی شد. در نهایت مولفه
 ده است:آم 3موجود در جدول 

 های مستخرجه شناسایی شده بعد از استفاده از ادبیات موجودمولفه .6جدول 

 متغیر نام عامل تعداد شاخص هاشماره گویه

 عوامل فردی 91 16,41,49,41,44,43,41,49,41,43,

اخالق 
 پژوهشی

91 ،99 ،91 ،93 ،96 ،11 ،19 ،11 ،14 ،13 ،11 ،
19 ،11 ،13 ، 

 عوامل سازمانی 93

9 ،1 ،4 ،3 ،1 ،9 ،1 ،3 ،6 ،91 ،99 ،91 ،94 ،93  عوامل محیطی 93 

 عوامل فردی 91 1,4,3,1,9,1,3,6,91,99,91,94,
تجاری 
 سازی

 عوامل محیطی 91 93,91,99,91,93,96,11,19,11,14

 عوامل مدیریتی 91 ,13,11,19,11,13,16,41,49,41

                                                                                                                                        
1. Scree plot 
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های استفاده از آزمونهای مربوط به متغیرهای پژوهش با نرمال بودن داده
ویلک مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در -اسمیرنوف و شاپیرو –کولموگروف 

 جدول زیر منعکس شده است.

 های مستخرجهاسمیرنوف مولفه –خالصه آزمون شاپیرو ویلک و کولموگروف  .7جدول 

 
 ویلک -شاپیرو  اسمیرنوف -کولموگروف 

 سطح معناداری درجه آزادی آماره سطح معناداری درجه آزادی آماره

 اخالق پژوهشی

 1.139 331 1.691 1.941 331 1.919 فردی

 1.119 331 1.613 1.139 331 1.911 سازمانی

 1.131 331 1.693 1.943 331 1.943 محیطی

 تجاری سازی

 1.111 331 1.633 1.191 331 1.169 فردی

 1.119 331 1.613 1.139 331 1.911 محیطی

 1.141 331 1.616 1.419 331 1.131 دیریتیم

داری در همه متغیرها سطح معنی، شودچنانکه در اطالعات جدول باال مشاهده می
. به استنرمال ، به عبارت دیگر توزیع مربوط به همه عوامل، است 1.11بزرگتر از 

 منظور سنجش تأثیر ارتقای اخالق پژوهشی بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی از
گیری بررسی مدل اندازه مدل تحلیل عاملی تائیدی استفاده گردید. در بخش مدل اندازه 

مربوط به ارتقای اخالق پژوهشی و تجاری سازی تحقیقات  مؤلفهگیری هر شش 
دانشگاهی نشان داد نتایج برازش مدل در هر یک وضعیت مطلوبی دارد. همچنین 

ها از وضعیت ربوط به هر یک از مؤلفهم سؤاالتبارهای عاملی استاندارد شده برای 
 بود. 1.1مطلوبی برخوردار هستند زیرا همه بارهای عاملی بزرگتر از 

دهد. ها را نشان میشکل زیر نمودار مسیر برازش شده به داده. مدل ساختاری
مدل اصالح شده برازش ، دهندنشان می RMSEAدو و -های خیهمانگونه که شاخص

 کند که در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفته است.ها ارائه میمناسبتری را به داده
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 های برازش تحلیل مسیر مدلشاخص .11جدول 

 نام شاخص
 های برازششاخص

 حد مجاز مقدار

Chi-square/df 1.11 4از  کمتر 
RMSEA )9/1کمتر از  1.119 )ریشه میانگین خطای برآورد 

CFI )6/1التر از با 1.63 )برازندگی تعدیل یافته 

NFI )6/1باالتر از  1.63 )برازندگی نرم شده 
GFI )3/1باالتر از  1.69 )نیکویی برازش 

AGFI )3/1باالتر از  1.39 )نیکویی برازش تعدیل شده 

های برازش مدل در وضعیت مطلوبی قرار شاخص شودیمهمانگونه که مشاهده 
مسیرهای بین متغیرها همان ، باالگرفته است. با توجه به اینکه در مدل آزمون شده 

برآورد ضرایب استاندارد مسیرها به ، 9بودن عوامل مورد نظر هستند. در شکل  مؤثر
 همراه بار عاملی هر یک از متغیرها آورده شده است.

 

 مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد شده .1شکل 
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 استاندارد نشدهمدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب  .2کل ش

کلیه مقادیر پارمترهای مربوط به ، نشان داده شده است 9طور که در شکل همان
ارتقای اخالق پژوهشی و تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی به همراه بارهای عاملی و 
ضرایب مسیر نشان داده شده است که در جداول زیر به صورت خالصه آورده شده 

 است.

 وط به مدل ارتقای اخالق پژوهشی و تجاری سازی تحقیقات دانشگاهیبرآوردهای مرب .11جدول 

 وضعیت tمقدار  بار عاملی مسیر

 پذیرفته شد 11.43 1.19 تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی ---> اخالق پژوهشی

 گیریبحث و نتیجه
اصلى  کارکردهاى از برخاسته از تحقیق و توسعه یکى و فناورى دانش سازىتجارى

، سازى فرایندى است که به موجب آن ایدهرود. تجارىنشگاه کارآفرین به شمار مىدا
و خدمات جدید قابل  کاال تولید بره، دانش و فناورى بررخاسته از ترحقیق، اختراع

، شود و در نتیجهو فرایندهاى جارى منجر مى محصوالت عررضه در برازار یا برهبود
 شود.هاى علمى بطور کامل محقق مىوریپتانسیل دانش و فناورى و نوآ



 339 ... راستای در پژوهشی اخالق ارتقاء برای مدلی ارائه

، های پژوهشیامروزه توجه ویژه به موضوع تجاری سازی نتایج پژوهش و ایده
تبیین و منطقی ت تصمیمار کناامری ضروری و اجتناب ناپذیر است. بطوریکه باید در 

ار یربط قران ذتوجه مدیررد مور کشوتحقیقاتی کز ایط مرامناسب با شری هارهکارا
زی ساری تجاون بد، و مراکز علمی هادانشگاهپژوهشی مانند  یهاسازمان. در دگیر

ن ستیابی به مشتریاون دبدچراکه ، اردمعنایی ند، ت در واقعتحقیقا، نتیجه پژوهش
ه است. امروزه بی فایده یدایک رد مودر ، مایشم آزنجاایا و تولید ، وردستادیک ص خا

توجه به د و خوت یابی محصوالزاربارت و تجاتحقیقاتی به عرصه  مؤسساتگام نهادن 
ی پیامدهاو  هافرصتیش امنجر به پید، زار و مالکها و انتظارات مشتریانبای مندیهازنیا

و در  مؤسساتنی داگردکمک به خوحداقل مزایای آن پیامدهایی که شده است. مثبتی 
وت و ید ثرتول، یندگزکیفیت مانند ، ندگیی زهااردستاندایش افزر انتظاا، باالترین سطح

که باعث  استآوری نویکی از اولین شروط ایجاد ، زیساری تجادی است. قتصااشد ر
. فرایند تجاری سازی بسیار پیچیده شودیمزار باات دارای به تولیدت عااختراتبدیل 

مرحله پایانی فرایند نوآوری ، زیادی نیاز دارد و در واقع یهامهارتاست و به دانش و 
 الزم است. یادهیاموفقیت هر است و برای 

سازى دانش و فناورى دانشگاهى بر نروعى سازوکار بازار استوار است و تجارى 
، هر دو بعد عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گیرد. به عربارت دیگرر که است نیازمند آن

قاضاى نیاز است ت، یابى دانشگاه در مسیر تولید و عرضه دانش و فناورىجهت کنرار در
عرضه شده وجود داشته باشد. این مهم نیازمند  و فناورى دانش سرامانمندى نریز براى

خرصوصى و کل نرظام اقتصادى کشور  برخش، توسعه ظرفیت جذب دانش در صنعت
 .دانش برنیان اسرت اقتصادى و توسعه است که خود مستلزم حرکت در راستاى رشد

چالش  مسئله یک به تبدیل دنیا سراسر در دانشگاهی نوآوری و اختراعات سازی تجاری
 به شدن تبدیل سوی به حرکت حال در هادانشگاه بسیاری از .است بر انگیز شده

در سراسر  هادانشگاه اگرچه .باشندیمفناورانه  نوآوری و کارآفرینی بر مبتنی یهادانشگاه
 نادیده را آمده بوجود نوآوری و اختراعات، ازنتایج پژوهشی زیادی تعداد، دنیا و ایران

 شدن تجاری انتظار در نوآوری این از اعظمی بخش هنوز حال با این اماگیرند، یم

 و فرآیند پیچیدگی از نتیجه یک عنوان به تواندیم خود خودی به موضوع همین .هستند
 باشد گیری تصمیم فرآیند در درگیر یهاطرف تعهد همچنین
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ش و تحقیق در ساختار نظام علمى کامالواضح و لزوم اهمیت و توجه به پژوه
هاى آموزشى در هر ها ونظامهاى سازمانیکى از اهداف و انگیزه اساساًروشن است و 

امرورپژوهشى و تحقیقى است. رشد و  در هایى ترواناتربیت و پرورش انسان، جامعه
است و بین  ها وجوامع بشرى در گرو پژوهش و تحقیقشکوفایى مادى و معنوى تمدن

، آیدمى ترقى علمى هر جامعه با میزان پژوهش و تحقیقى که در آن جامعه به عمل
هاى جدّى به انجام فعالیت توجه وجود دارد. بدیهى اسرت که عدم ارتباط مستقیمى

هاى شود. ریشه این فعالیتماندگى در آن رشتۀ علمىمىباعث رکود و عقب، تحقیقى
ترین جایگاه به مثابه عالى . دانشگاهاست هادانشگاهى اغلب درتحقیقى در آموزش عال

ها ها و نوآورىبرراى پیدایى خرالقیت برستر ترینمناسب، ها و تعالىافکارتبلور اندیشه
 شود.ترینمسئول پرورش اخالق محسوب مرىو بزرگ

موقعیت خود را باید، باشندمى علم هاى رفیعپژوهشگران که کاشفان و فاتحان قلّه 
بسنجند و به اینامر واقف باشند که اگر علم فرارغ -در جهان-اى که دارندبا دید عالمانه

 و کمال هاست و سعادتعامل نابودى انسان، از مرالحظات اخرالقى و انسانى باشد
 هاانسان تواند عامل سعادتاندازد. علم همراه اخالق است که مىرا بره خطر مى آنرها

ها را به مقام قرب الهرى نرزدیک ود. بدیهى است علمى ستودنى است که انسانش
به حد مطلوب انسانى یا پالوده شدن از هرواىنفس  رسیدن همان نرماید. اخالق که

 تأسیسزندگى به عنوان اساس هر کارى الزم است.  و مراحل جوانب در همه، است

و  علم هایپارک و رشد مراکز سعۀتو، جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت
 نخبگان از حمایت قوانین و بنیان دانش هایشرکت از حمایت قانون تصویب و فناوری

 و کاربردی علم تولید در پژوهشگران انگیزۀ افزایش که از عواملی است پژوهشگران و
ی تجار دارند و اهمیت تجاری سازی نتایج پژوهشی را نشان می دهن. پی در را فناوری

در مورد رعایت ست. هادانشگاهعامل در موفقیت  ترینیاصلسازی نتایج پژوهشی 
ادیان و بویژه مکتب اسالم با قرائت اهل ، اخالقیات در دستاوردهای علمی پژوهشی نیز

ع( تاکید بسزائی در ایجاد بستری اخالقی به منظور بهتر زیستن و مسانخت با بیت )
، هاآموزهکه در  اندبودهادیان است  یهمهاهداف  کمال گرای انسانی که از ییهروح

اسالمی  یهاآموزهمنش و تقریر بزرگان دینی بخوبی مشهود است. در واقع بر اساس 
راهبرد واقعی برای دورنبودن از دنیا و رهبانیت به معنای غلطش و در عین حال از 
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است که در آن  بهترین راهکار رو آوردن به تجارتی، مسیر کمال گروی باز نماندن
 اخالقی به دقت فراگیرگشته و محقق گردد. هاییستهبااخالق و 

منظور شناخت بیشتر موضوع در زمینه ارتقای اخالق پژوهشی بهدر پژوهش حاضر 
ها و در راستای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی و همچنین شناسایی مؤلفه

، ه در ایران و جهانانجام شد یهاپژوهشبا بررسی مبانی نظری و ، هاشاخص
ارتقای اخالق پژوهش و تجاری سازی دانش شناسایی گردید. سپس  یهامؤلفه
نفر از متخصصان و  91های شناسایی شده در مصاحبه نیمه ساختاریافته با مولفه

های اجرایی در زمینه تجاری سازی صالح دارای پستخبرگان دانشگاهی و افراد ذی
تعدیل شده که در نهایت سه ، فمند انتخاب گردیدندبصورت نمونه گیری هد، بودند

شاخص  31شاخص برای ارتقای اخالق پژوهشی اساتید و سه عامل و  43عامل و 
واقع شد. بر اساس  ییدتأبرای ارتقای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی مورد 

 سؤال 9گویه بسته و  31ای که شامل بدست آمده پرسشنامه محقق ساخته یهامؤلفه
بینی وضع مطلوب تدوین گردید. زپاسخ برای بررسی وضعیت موجود و پیشبا

نفر از  911و بین لیکرت تنظیم گردید  یادرجه 1پرسشنامه مذکور برمبنای طیف 
ای چند صورت تصادفی و خوشهکه به اساتید هیئت علمی و حق التدریس دانشگاه آزاد

پرسشنامه از طریق روایی محتوایی و روایی  توزیع شد.، ای انتخاب گردیده بودندمرحله
 ییدتأبا استفاده ازنظر صاحبنظران و افراد ذیصالح در حوزه تجاری سازی مورد  سازه

های قرار گرفت. برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب همه گویه
ای و هنمونتک tهای بدست آمده از طریق آزمون . در نهایت دادهاست 1/1آن باالی 

مورد تجزیه و  spss ،Amosسازی معادالت ساختاری و با استفاده از نرم افزار مدل
 تحلیل قرارگرفت.

 منابع
(. تعیین و تبیین عوامل فردی 9461پریوش )، حمیدرضا و جعفری، آراسته، حسینعلی، جاهد

م و مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علو، مؤثر در تجاری سازینتایج پژوهشی
 9-91، (9) 3، فصلنامه سیاست علم و فناوریتحقیقات. 
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 دانشجویان آگاهی میزان(. 9464غالمرضا )، مریم و حیدری، سعیدی، گیتی، جمشیدی

 مؤثر عوامل و علمی سرقت مصادیق اهواز از چمران شهید دانشگاه تکمیلی تحصیالت

 61-913، (3و  4)4، ها و خدمات اطالعاتیفصلنامه نظامآن.  بر

، های اخالقیمجله پژوهش(. اخالق تجاری و تجارت اخالقی. 9461حمید )، رضانیا شیرازی
9(3) ،44-14 

فصلنامه اخالق در علوم آن.  یهامؤلفههای آموزشی و (. اخالق در پژوهش9461رضا )، ساکی
 31-13، (1)9، و فناوری

تحقیق کیفی پیرامون . (9433پریوش )، علی و جعفری، دالور، آرین، قلی پور، بدری، عباسی
، پژوهشی -تأثیر رویکرد تجاری سازی بر ارزشهای سنتی دانشگاه. فصلنامه علمی

1(1) ،19-91 
-91، 91، اندیشه تجارت، پژوهشی یهاافتهیتجاری سازی  یهاروش(. 9433محمد )، علمی

19. 

هش علمی. (. اخالق در فرایند پژو9461هدیه )، الهام و لقمانی، برومند، یعقوب، مهارتی
 1-91، (9)6، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری

نئولیبرالیسم و تجاریسازی تربیت: چالشی فرا (. 9464فاطمه )، حمداهلل و زیباکالم، محمدی
 61- 999(، 1)3، پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیتروی تربیت اخالقی. 

 .9-19، (4)19، ی ایراننشریه جراح(. اصول اخالقی در پژوهش. 9461سید عباس )، میرمالک
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