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اخالق پژوهشی در راستای   موثر بر  سازمانیبرون  شناسایی عوامل

 سازی تحقیقات دانشگاهی تجاری 

 
    *2ریزنگ یضیمحمد فدکتر، 1کنده  یپورمهد زی عزدکتر

  شهر، ایران. نی شهر،  مشک نی واحد مشک یدانشگاه آزاد اسالم ،یآموزش ت یریمدگروه  .1

 ، ایران. تهران ،ی مرکز تهران واحد  یدانشگاه آزاد اسالم   ،یولت د ت یریگروه مد .2

 ( 1400/ 01/ 29، تاریخ پذیرش: 99/ 11/ 27تاریخ دریافت: )
 

 

 سرآغاز

 در ایویژژ  و خاص اهمیت 1پژوهشی اخالق رعایتدر دنیای امروز، 

 توجه جدی علم، جهان بررسی ذاتی عناصر از یکی و دارد 2علم تولید

 نقش لی،طورک به و هجامع در پژوهشگران هایمسؤولیت و جایگا  به

 و انسژانی سژو منژاب  یک از بطوریکه  .هاستتمدن پیشرفت در علم
 محسژو  جامعژه هر در توسعه اصلی هایپایه از متخصص یروهاین

 دقیقاً انسانی مناب  وکیفیت این علمی وضعیت دیگر سوی از و شودمی

ز یکژی ا (.1)مژرتطط اسژت  آنها تحقیقاتی ها و تجربهدانشگا  محیط با
هژای علمژی تحژت معتقد است که اخالق در پژژوهش  (2)  انگرهشپژو

ل می شژود کژه یکژی از مهمتژرین آنهژا کژار تأثیر عوامل متعدی حاص 
 است.   3گروهی

 
 

 
توجه به جهانی شدن اقتصاد، توسعه ارتطاطات و در نتیجه آن گسترش با  

به رعایت نکات اخالقی در تجارت بیش از هر زمژان دیگژر   بازارها، نیاز
بخشد، نیز این امر را بهطود می  4ق مدارپژوهش اخال  فته است.ش یافزایا

در استفاد  از محصوالت پژوهشی را دوچندان مژی کنژد.   چرا که اعتماد
)ع( تاکید بسزائی در ایجاد  ادیان و بویژ  مکتب اسالم با قرائت اهل بیت

 یبستری اخالقی به منظور بهتر زیستن و مسانخت با روحیه کمال گرای
، مژنش و بود  اند که در آموز  هژا ،یان استداف همه ادکه از اهانی  انس

مژوز  هژای دینی بخوبی مشهود است. در واق  بر اسژا  آ نتقریر بزرگا
 ا و رهطانیت به معنای غلط ژاز دنی نطودن اسالمی راهطرد واقعی برای دور

 

 چکیده

 سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشگا ستای تجاریبر اخالق پژوهشی در راسازمانی موثر شناسایی عوامل برونهدف  تحقیق حاضر با  زمینه:  
  .دید  استآزاد اسالمی استان اردبیل انجام گر

اتید دانشگا  آزاد اسالمی اردبیل به تعژداد جامعه آماری شامل کلیه اس  د.، توصیفی، همطستگی بوروش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی  روش:
دسژت آمژد  اسژت. بژرای ای و با استفاد  از فرمول کژوکران بژه ططقهگیری روش نمونه باباشد که می نفر 1۷2ری نفر و تعداد نمونه آما  ۵3۷

سژازی اد  شژد  در پژژوهش حاضژر، مژدلهای آماری استفاز ابزار پرسشنامه ساختارمند استفاد  شد  است. از جمله روش  ها نیزگردآوری داد 
  باشد.ای میملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونهمعادالت ساختاری، تحلیل عا

در تر از میانگین نظری است. ات دانشگاهی پایینسازی تحقیقای اخالق پژوهشی در راستای تجاریمیزان بکارگیری و توجه به ارتق  :هاهیافت
در  باشژد.می 44/3برابژر ها در وضژعیت مطلژو  میانگین کلژی گویژه ،سازی تجاری راستای  در  پژوهشی  قاخال  میزان اهمیت ارتقای،  سوال
های بیشترین بار عژاملی گویژه  یاسالم آزاد دانشگا  تحقیقات سازیتجاری راستای  در  پژوهشی  اخالق  ارتقاء  هایمولفه  یک  هر  سهم،  سوال

 46و کمترین بار عاملی مربوط به گویه شژمار   90/0با وزن  43مانی« مربوط به گویه شمار  گیری »برون سازدر نظر گرفته شد  برای انداز 
  است.  41/0با وزن  

تر از سژازی تحقیقژات دانشژگاهی پژایینتجاریاخالق  پژوهشی در راسژتای برون سازمانی موثر بر  یهامؤلفهنتایج نشان داد   :یگیرهنتیج
سژازی تحقیقژات دانشژگاهی در گذاری تجاریتوان در سیاستنتایج این تحقیق می از. داری داردمعنیض  مطلو  تفاوت  و با و  میانگین است

 .فاد  کردعالی است های آموزشبرنامه
 
 ل محیطی.تحقیقات، عوام سازیتجاری، اخالق پژوهشیارتقاء  : واژگانلیدک

 M_feizei@yahoo.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  
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و در عین حال از مسیر کمال گروی باز نماندن، بهتژرین راهکژار رو   آن
 تجارتی است که در آن اخالق و بایسته های اخالقی به دقژت  ن بهآورد

 (.3) ق گرددو محق شد  فراگیر
ها واسطه تاثیرى که بر انسژان به هاى پژوهشىبه این ترتیب تمام حوز 

هژاى دارند باید تحت پوشش مژعیارهاى اخژالقى قرار گیرنژد و پژوهش
آمژژوزشى  هاىوهژشپژ ژوز نیز از این مژستثنى نژیست. در ح  ۵آموزشى

اى رعایت آن نیز شود که باید برتلقى مى حیاتى  تکیه بر اخژالق، اصژلى
ترى انجام پذیرد. گرچژه توجژه بژه اخژالق در یافتههاى سازمانکوشش

 اننویسژتاریخ  یکژی از  اى تژاریخى دارد کژهپژوهژش آمژوزشى ریشژژه
 (.4)کند ار  مژىاشژ ز آنبژه مژصادیقى ا هایشکتژا  نیز در یونانى

کژه  هاییهای علمی به خصوص پژوهشرعایت اخالق در تمام پژوهش
بسژیار حژائز اهمیژت اسژت.  ،شژوند 6نتایج آن قرار است تجاری سژازی

ها بژر اسژا  اخالق پژوهشی موجب می شود تژا پژژوهش در دانشژگا 
 (.۵شژکل گیژرد ) ۷ایگرایژی و اخژالق حرفژه بستری جدید از اخژالق  

یژژت اخژژالق پژوهشژژی، مژژی تژژوان بژژه افژژزایش مهژژارت رعارت وصژژدر
نسطت بژه پژژوهش  پژوهشیادهای ، پاسخگویی پژوهند  و نه 8پژوهشی

 9های پژوهشژیانجام شد  امید داشت. همچنین، ضژمن ایجژاد فرصژت
 (.6) تضمین می شود 10هابیشتر، کیفیت پژوهش

ی و ضژرورو نتایج تحقیق امژری  توجه به موضوع تجاری سازی اید  ها
ت منطقژی و تطیژین اجتنا  ناپذیر است که مژی بایست در کنار تصمیما

مناسب با شرایط مراکز تحقیقات کشور مورد توجژه مژدیران   راهکارهای
یژک بدون تجاری سژازی    11های تحقیقاتیسازمان  درذیربط قرار گیرد.  

اص  زیرا بدون دسژتیابی بژه مشتریان خدستاورد، تحقیقات معنایی ندارد. 
فاید  خواهد نجام آزمایش، در مورد یک اید  بیتاورد، تولید و یا اک دسی

 12جاری سازی محصوالت پژوهشی، همچنین منجر به کژارآفرینی. تبود
  (.۷)می گردد 

محصژوالت  14و بازاریژابی  13موسسات تحقیقاتی به عرصه تجژارت  ورود

ه بژنجژر  ن، م های بژازار و معیارهژای مشژتریابه نیازمندی   خود و توجه
هژا و پیامژدهای مثطتی است. پیامدهایی که در کمتژرین پیدایش فرصت

در بژاالترین سژطح،   خژودگردانی موسسژات و  به  کمک وریهر سطح ب
استانداردهای زندگی )ایمنی و امنیژت(، کیفیژت زنژدگی، انتظار افزایش  

پژژی خواهژد داشژژت. فژژن آوری و  تولیژد ثژژروت و رشژد اقتصژژادی را در
کژه باعژت تطژدیل   (8)  باشژند  می  کژان فرایند نوآوریری، اسژازتجاری

این فرایند بسیار پیچید  بود   .بازار می شود دارای تتولیدا اختراعات، به
 (.9)و به تخصص ها و دانش فنی زیادی نیاز دارد 

بررسی تحوالت دانشگاهی در جهان و ایران نشان می دهد که اقدامات 
ازار گرایش دارند. افزایش ارتطاط و تاثیر مت ببه سهای تجاری  و فعالیت

های دانشژگاهی، مژی توانژد پژوهش فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی بر
های پژوهشی را به سمت تجاری سژازی بژرون دادهژای حرکت فعالیت

ها و اقدامات اجرایی آمژوزش عژالی پژوهشی بکشاند. همچنین، سیاست
آیژین نامژه روش مشژارکت الغ و ابژدر برنامه چهارم توسعه، از تصویب 

خن مژی پژوهشگران در سود ناشی از تجاری سازی نتژایج پژژوهش سژ
نیژز بژر ضژرورت   (11برخژی از پژوهشژگران )در این راستا    (.10)گوید  

سازی پژوهش و نقشی که آن بر نوآوری و بهطژود خژدمات دارد، تجاری
تنهژا وز   امژر  بیان می کنند کژه  نیز  (12بعضی از محققین )تأکید دارند.  

ستن اصول آموزشی کافی نیست و پژژوهش اسژت کژه بژه نژوآوری، دان
یکژی از   همچنژین  مات بهتر و کسب سود منجر می شژود.خالقیت، خد

هژای عنوان می کند که تجاری سژازی بژر پایژه پژوهش  (13محققین )
بژه کسژب سژود   1۵علمی بسیار با ثطات تر بود  و در جهت توسعه پایدار

هژای رسیدن به ایژن مهژم، مژدل  است برای  عتقدوی م منجر می شود.  
سرلوحه کار پژوهشژگران قژرار گیژرد. مختلف کارآفرینی و نیاز بازار باید 

های علمژی نیز، تجاری سازی نتایج پژوهش  (14بعضی از پژوهشگران )
 را بر کارآفرینی در جامعه مؤثر می دانند.

 نژد تژاپذیرجژام های علمی باید بر پایه یک سژری اصژول انما پژوهشا
ها سود های تجاری سازی از نتایج آنبتوان براحتی در کسب سود و روند

 اخالقژی اصولجست. یکی از این اصول، رعایت اصول اخالقی است. 

 جهت در را مدارانه شناخت و مشترك هدفی علمی تحقیق و پژوهش

 بژا علمژی پژژوهش .کننژدمژی دنطال حقیقت محض هایجلو  تمایز

 جسژتجوی در خژود، اصژلی روش عنژوان بژه یری،گز اندا از استفاد 

 انتقادپذیر اعتماد .است هاپدید  بین واقعی ارتطاط  به بخشیدن قطعیت

 توانژدمی اسژت شژد  تحریژف بالقو  شکل به که اولیه مشاهدات به

 هژایروش .شژود حقیقژت از نظاممنژد واگرایژی انحژراف و موجژب

 مورد در اشتطا  به ایشرگ با مقابله جهت دقیقاً پژوهش، گیرانهسخت

 طراحژی واقعیژت مژورد در قضژاوت برای ارتطاط  محض یک شطاهت

و عمژل بژه   رعایت اخالقیات نقش بسژزایی در پژژوهش  .(1۵)  اندشد 
 (.16)نتایج آن ایفا می کند 

، منظژور ایژژن اسژت شژوداز اخالق در پژوهش صحطت می  کههنگامی
سطی باشژد، بلکه از نظژر منا کار  که پژوهش نه تنها بایستی دارای روش

ش علمژی، کیفیژت در مژورد پژژوه (.1۷)اع باشژد اخالقی نیز قابژل دفژ
همتژژرین مساله یا و به عطارت دیگر وجژود مسژاله واقعژژی یکژژی از م 

. صاحطنظران معتقدند که اخژالق در ارکژان اخالق در پژوهش می باشد
واقعژی روبژرو   ژالةک مسبازد که پژوهشگر با یپژوهش، زمانی رنگ می

اقژدام کژاری بیهژژود  و تکژژراری  نطود  و یا با مسالة غیژر واقعژی بژه  
. کسب مناف  مادی و بودجه، یکی از اهدافی است که تحریف و یدنمامی

گژاهی علژت  (.1۷)بداخالقی در پژوهش به دلیل آن انجام مژی پژذیرد  
 راکژزکژه توسژط م بداخالقی در پژوهش، اصژول اولیژه اخالقژی اسژت  

که این اصول فعال نطود  و مورد بازبینی و   چرا  شودقاتی منتشر مییتحق
  (.18)ستمر قرار نمی گیرند نظارت م 

تجاری سازی محصوالت دانشگاهی در ایران بیشتر مطتنی بژر سژلیقه و 
ارتطاطات افراد خاص انجام می گیرد. برخی هم به ضرر گرایش آمژوزش 

ها اشار  کرد  در دانشگا   صصانمتخ  عالی با بازرا به شکل حضور اندك
خصص و کارا بژرای و می گویند که شرایط حاکم برای تربیت نیروی مت

نسل آیند  نامطلو  است. همچنژین، پدیژد  مثطژت ارتطژاط دانشژگا  و 
جامعه که در نهایت باید به بومی شدن این نهاد منجر شود، هنوز حالژت 

امطلو  و فضای دت نبه شتعادل به خود نگرفته و معیار های پژوهشی  
  (.۵)کافی برای جوالن شطه عالمان و دغالن باز است 
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به دلیل پایین بژودن آمژار تحقیقژات کژاربردی،  آزاد اسالمیگا  دانش  در
عدم توجه به یافته هژای پژوهشژی و پژایین بژودن اهتمژام بژه اخژالق 
پژوهشی، تجاری سژازی محصژوالت دانشژگاهی بژر پایژه اخالقیژات و 

پذیرد. لذا با توجه به مشکالت اخالقی که در بحژت نمی  ورت  اعتماد ص 
یت به مشکالت و معضالت در امژر تجژاری پژوهش وجود دارد و با عنا

نطودن مدلی جام  که تمژام وهش ها و اید  ها، همچنین  سازی نتایج پژ
در پژژوهش  ابعاد و مؤلفه های ارتقای اخالق پژوهشی را در بژر بگیژرد،

 در پژوهشژی اخژالق بژر مژوثر سژازمانیبرون لام عو  شناساییبه    حاضر
بژه ایژن   داخته شد  اسژت.دانشگاهی پر  تحقیقات  سازیتجاری  راستای

 ترتیب اهداف تحقیق عطارت اند از:
هدف اول: بررسی میزان بکارگیری و توجه به ارتقای اخژالق پژوهشژی 

 در راستای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی.
 راسژتای  در  پژوهشژی  اخژالق  تقژایت ارهدف دوم: تعیین میزان اهمیژ

 سازی.  تجاری
 پژوهشی اخالق ارتقاء  هایلفهمو  این  از  یک  هر  سوم: تعیین سهمهدف  

 اسالمی. آزاد دانشگا  تحقیقات  سازیتجاری راستای در
 برای تحقق اهداف فوق الزم است که به سواالت زیر پاسخ داد  شوند:

 اخالق ارتقای  به  توجه  و  ریبکارگی  میزان  موجود  وضعیت  آیا:  اول  سوال
 یژانگینم   حد  در  دانشگاهی  تحقیقات  سازی  تجاری  راستای  در  پژوهشی

 است؟
سوال دوم: آیا وضعیت مطلژو  میژزان بکژارگیری و توجژه بژه ارتقژای 
اخالق پژوهشی در راستای تجاری سازی تحقیقژات دانشژگاهی در حژد 

 میانگین است؟
 در  پژوهشژی  اخژالق  قژاءارت  هایمولفژه  سوال سوم: اولویژت و اهمیژت

 است؟ چگونه اسالمی آزاد دانشگا  تحقیقات  سازیتجاری راستای
 

 روش

و از نظژر زمژان مقطعژی  پیمایشی-توصیفیحاضر از نوع  پژوهش  روش  
  . می باشد

کلیژه اسژاتید هیژت علمژی و حژق جامعة آماری ایژن پژژوهش، شژامل 
کژه  دتنهسژ 139۵  در سال  اردبیل  التدریس دانشگا  آزاد اسالمی استان

می نفر  ۵۷3 هاسال ارتطاط پیوسته با دانشگا  داشته و تعداد آن 3اقل  حد
 باشد.

ای است که با در پژوهش حاضر استفاد  از روش ططقهگیری  روش نمونه
  نفر به عنوان حجم نمونه انتخژا  شژد  1۷2فرمول کوکران    استفاد  از

 رح زیر است:ویژگی های جمعیتی نمونه به شلذا  .اند
درصد  30، سال 30درصد از گرو  نمونه کمتر از   1اسا  گرو  سنی،    بر

 ۵0درصد باالی  2۷سال و  ۵0تا  41درصد بین  42سال،   40تا    31  بین
ن و بقیژه درصد از گرو  نمونژه ز 32، اسا  جنسیت برسال، سن دارند. 

گژرو    درصد از  40های تحصیلی،  اسا  گرو   براند.  درصد مرد بود   68
 2۷درصژد در گژرو  فنژی و مهندسژی،   26وم انسانی،  گرو  علدر    نمونه

 بژر در سایر موارد مشژوول هسژتند.  درصد  8علوم پایه و    درصد در گرو 
سژال،   ۵درصد از گرو  نمونه دارای سابقه کار زیژر    ۷اسا  سابقه کار،  

درصژد  20سال و  1۵تا  11درصد بین   42سال،    10تا    6درصد بین    31
 ند. باش سال می 1۵ی باال

های گویهمند هست. ساختارپرسشنامه   ابزار گردآوری داد  ها استقاد  از  
هژای سژواالت مربژوط بژه ویژگیهای ایژن پژژوهش شژامل  پرسشنامه

ای گزینژه  ۵طیژف    بژا  بسژته پاسژخ  اصلی  سوال  1۵  جمعیت شناختی و
گژر پژژوهشدر زمان توزی  پرسشنامه   که. الزم به ذکر است  لیکرت بود
صورت شفاهی جهت روشن شژدن مطلژب و هبداشته و  ضور  در محل ح

 ها مطادرت ورزید  اسژت.برای آزمودنیرف  ابهام   بههای پرسشنامه  گویه
منظور محاسطه روایژی از روایژی صژوری، محتژوایی و در این پژوهش به
همچنین برای برآورد پایایی از ضریب پایایی ترکیطژی   ساز  استفاد  شد.

میانگین واریانس   مقدار  و  816/0ترکیطی    پایاییر  دامقکه  گردید  استفاد   
دست آمد. بژا توجژه بژه اینکژه ضژریب پایژایی   به  66/0استخراج شد   

ترکیطی بزرگتر از میانگین واریانس استخراج شد  در همان متویر اسژت، 
 لذا پایایی پرسشنامه تایید می شود.

و  صژیفیار توهژای آمژپژژوهش از روش  یهاتجزیه و تحلیل داد   برای
توزی  میانگین، انحراف معیار، جداول   ازدر بخش    .طی استفاد  شداستنطا

 و در بخش استنطاطی از تحلیل عاملی و تژی تژک نمونژه ای  و  فراوانی
 و SPSSمعادالت ساختاری استفاد  شد. نرم افژزار مژورد اسژتفاد  هژم 

Amos بود. 
 

 هایافته 

مژال بژودن ا غیرنریال  نرم رای مشخص نمودن  هایی که بیکی از آزمون
باشد. می اسمیرنوف کولموگروف  گیرد، آزمونمورد استفاد  قرار می  هاداد 

 آمد  است: 1این آزمون در جدول نتایج 
 

 های برون سازمانیمولفهبرای  K-Sآزمون نتایج  :1جدول 
 نتیجه K-S Sig مولفه

 .ال استو نرم <0۵/0p 134/0 134/0 برون سازمانی

 
هژای بدسژت داریسطح معنی،  شودمشاهد  می  1جدول  در    همانطورکه

توان گفژت داد  درصد می 9۵با اطمینان و   باشدمی  0۵/0ر از  بزرگت  آمد 
های از آزمون های جم  آوری شد  دارای توزی  نرمال هست و می توان

 کرد.استفاد   ها پارامتریک برای تحلیل داد

ی اخالق و توجه به ارتقایری  میزان بکارگت موجود  وضعی  آیا  اول:  سوال
 حد میژانگین  درقات دانشگاهی  پژوهشی در راستای تجاری سازی تحقی

 است؟
داد  های جم  اوری شد  برای سنجش وضعیت موجود به تفکیک گویه 

 آمد  است: 2ها در جدول 
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 ( n  = 192موجود ) در وضعیت های پرسشنامهگویه  یتوصیفآماره های  :2جدول 

 میانگین گویه 
اف انحررر

 ستانداردا

 دامنه تغییرات

 بیشترین کمترین

 24/3 98/0 1 ۵ (Q32الق در نیروهای دولتی وابسته به دانشگا )توجه به اخ

 26/3 9۷/0 1 ۵ (Q33تامین بودجه مالی در صنعت برای تعامل با دانشگا )

 44/3 80/0 1 ۵ (Q34 )نشگاانهای مرتطط با دارعایت اصول اخالقی مصو  در نظام آموزشی توسط تمام سازم 

 04/3 96/0 1 ۵ ( Q35ه اخالقیات در سرلوحه کار)تصویب قوانین و مقررات کالن و توجه ب

 16/3 9۷/0 1 ۵ ( Q36رعایت اخالق در استفاد  از فناوری توسط جامعه)

 9۵/2 12/1 1 ۵ ( Q37جذ  رقطای با اخالق و پایطند به اصول اخالقی)

 ۷0/2 23/1 1 ۵ ( Q38یرون دانشگا )ای مشتریان در بیارهو توجه به نمداری مشتری  

 ۵6/2 22/1 1 ۵ (Q39اخالق مدارانه در محیط دانشگا ) بازاریابی

 ۵3/2 13/1 1 ۵ (Q40داشتن قوانین محکم  حفاظت از دارایی های فکری در سطح ملی)

 ۵9/2 30/1 1 ۵ (Q41شد ) وجود عوامل قانونی و حمایتی جهت تجاری سازی دانش تولید 

 36/2 24/1 1 ۵ ( Q42ش)وجود نگرش مثطت در محیط دانشگا  در مورد تجاری سازی دان

 43/2 22/1 1 ۵ (Q43وجود سند راهطری مدیریتی جهت بهطود کار تجاری سازی دانش)

 42/2 24/1 1 ۵ ( Q44انعطاف سیستم مدیریتی دانشگا )

 ۵۵/2 28/1 1 ۵ ( Q45شد )یتهای انجام فعالادی و کسب سود از  انعطاف پذیری مدیریت جهت امور اقتص 

 23/3 03/1 1 ۵ (Q46کسب سود بیشتر توسط دانشگا  و شرکت در امور اقتصادی)حمایت مدیریت نسطت به  

 8۷/4 13/1 ۷8/0 83/2 جم  کل 

 
میژانگین کژل گویژه هژا در   ،شژودمشژاهد  می  2  همانطورکه در جدول

 ( است.۵از  3) ن نظریانگیتر از مینه پاییاست ک 83/2وضعیت برابر 
یری و توجژه بژه ارتقژای سوال دوم: آیا وضعیت مطلژو  میژزان بکژارگ

اخالق پژوهشی در راستای تجاری سازی تحقیقژات دانشژگاهی در حژد 
 میانگین است؟

وری شد  برای سنجش وضژعیت مطلژو  بژه تفکیژک داد  های جم  آ
 آمد  است: 3گویه ها در جدول 

 ( n=  192مطلوب ) در وضعیت های پرسشنامهگویه  ییفتوص آماره های  :3جدول 

 میانگین گویه 
حررراف ان

 استاندارد

 دامنه تغییرات

 بیشترین کمترین

 38/3 98/0 1 ۵ (Q32توجه به اخالق در نیروهای دولتی وابسته به دانشگا )

 26/3 9۷/0 1 ۵ (Q33تامین بودجه مالی در صنعت برای تعامل با دانشگا )

 44/3 80/0 1 ۵ (Q34گا )نظام آموزشی توسط تمام سازمانهای مرتطط با دانشالقی مصو  در ل اخرعایت اصو 

 04/3 96/0 1 ۵ ( Q35تصویب قوانین و مقررات کالن و توجه به اخالقیات در سرلوحه کار)

 16/3 9۷/0 1 ۵ ( Q36رعایت اخالق در استفاد  از فناوری توسط جامعه)

 9۵/2 12/1 1 ۵ ( Q37قی)اصول اخال  د به پایطن با اخالق و جذ  رقطای 

 ۷0/2 23/1 1 ۵ ( Q38رهای مشتریان در بیرون دانشگا )مشتری مداری و توجه به نیا

 ۵6/2 22/1 1 ۵ (Q39بازاریابی اخالق مدارانه در محیط دانشگا )

 ۵3/2 13/1 1 ۵ (Q40داشتن قوانین محکم  حفاظت از دارایی های فکری در سطح ملی)

 19/2 30/1 1 ۵ (Q41جهت تجاری سازی دانش تولید شد ) نونی و حمایتیل قاوجود عوام

 36/2 24/1 1 ۵ ( Q42وجود نگرش مثطت در محیط دانشگا  در مورد تجاری سازی دانش)

 43/2 22/1 1 ۵ (Q43وجود سند راهطری مدیریتی جهت بهطود کار تجاری سازی دانش)

 42/2 24/1 1 ۵ ( Q44نشگا )انعطاف سیستم مدیریتی دا

 ۵۵/2 28/1 1 ۵ ( Q45الیتهای انجام شد )انعطاف پذیری مدیریت جهت امور اقتصادی و کسب سود از فع 

 23/3 03/1 1 ۵ (Q46حمایت مدیریت نسطت به کسب سود بیشتر توسط دانشگا  و شرکت در امور اقتصادی)

 ۵ 1 80/0 44/3 جم  کل 
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در  لژی گویژه هژاین کمیژانگ  شژودمی  مشژاهد   3  همانطورکه در جدول
 می باشد. 44/3وضعیت مطلو  برابر 

 در  پژوهشژی  اخژالق  ارتقژاء  هایمولفژه  یژت و اهمیژتاولوسوال سوم:  
 است؟ چگونه اسالمی آزاد دانشگا  تحقیقات  سازیتجاری راستای

برای پاسخ به این سوال تحقیق ابتدا تحلیل عامل تاییژدی بژرای گویژه 
ب در قالژهر یک از مولفژه هژا سهم جام گردید سپس های پرسشنامه ان

ر آخر آزمون های برازش مدل ارایژه و  د نمودار همرا  با ضریب تاثیر آن
ی از آزمژون برای سنجش کفایت نونه برای تحلیژل عژاملگردید  است.  

 KMOمقدار    بر اسا  خروجی به دست آمد ،بارتلت استفاد  گردید.  
 عنژادار بژودنم   سژطح  مچنیناست. ه  1  که نزدیک  بود   9۵2/0برابر با  
 0۵/0ه کوچکتر است  ک  است  001/0نیز    بارتلت  کرویت  آزمون  مشخصه

هژر  ، بر پایه. بنابرایناستاست و نشان می دهد از لحاظ آماری معنادار 
 براسژا  عژاملی تحلیژل اجژرای کژه گرفژت نتیجژه توانمی  مالكدو  

خواهژد   مناسژب،  العهد مطمور  نمونه  و در گر  حاصل  همطستگی  ماتریس
قابژل مشژاهد    4در جژدول  نتایج اشتراکات اولیه و استخراجی نیز  بود.  
 است.

که نتژایج اشژتراکات اولیژه و اسژتخراجی   4های جدول  داد با توجه به  
 4/0 دهد، تمژام بارهژای عژاملی بژاالتر ازها را نشان میهمربوط به گوی

 .باشدای نمیهستند و نیاز به حذف گویه 

 

 

 نتایج اشتراکات اولیه و استخراجی  :4 ولجد
 اشتراکات خارجی اشتراکات اولیه گویه

Q32 000/1 ۵8۷/0 

Q33 000/1 ۵44/0 

Q34 000/1 3۷1/0 

Q35 000/1 ۵0۵/0 

Q36 000/1 ۵64/0 

Q37 000/1 ۵30/0 

Q38 000/1 ۵۵۷/0 

Q39 000/1 ۵90/0 

Q40 000/1 ۵9۷/0 

Q41 000/1 ۵1۵/0 

Q42 000/1 ۵3۵/0 

Q43 000/1 ۵36/0 

Q44 000/1 ۵93/0 

Q45 000/1 ۵93/0 

Q46 000/1 ۵44/0 

 
دهژد کژه گیژرد و نشژان میبنابراین این مفروضه نیز مورد تایید قرار می

نتایج تحلیژل عژاملی   هستند.ها برای اجرای تحلیل عاملی مناسب داد 
 د: شوزیر ارائه می نگار تاییدی در قالب 

 

 
 تحلیل عاملی تاییدی برون سازمانی در حالت برآورد استاندارد  دل م : 1 نگاره
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 داریمدل تحلیل عاملی تاییدی برون سازمانی در حالت معنی  : 2 نگاره

 
ها بیشژتر شود، بار عاملی تمام گویژهمشاهد  می 1 نگار همانطور که در 

در  هایو در حد قابل قطولی قرار دارد. بیشترین بار عژاملی گویژه  4/0از  
« مربژوط بژه گویژه گیری »بژرون سژازمانینظر گرفته شد  برای انژداز 

 46و کمترین بار عاملی مربوط به گویژه شژمار   90/0با وزن   43شمار   
 .است 41/0با وزن 

نتژایج تحلیژل عژاملی تاییژدی را در حالژت ضژرایب   2  نگار داد  های  
گر مقژدار شژانبژر روی مسژیرها ن  دهد. اعداد موجودمعناداری نشان می

مسژیرها بزرگتژر از  tر  آماباشد. با توجه به اینکه کلیه مقادیر می  tآمار   

هستند، بنابراین ارتطاط معناداری بین هر گویه با »برون سازمانی«   96/1
 وجود دارد. 

مقادیر به دست آمژد  در  .نشان داد  شد  است ۵همانطور که در جدول 
زمانی، مطژژابق بژژا ن سژژاهای بژژرازش مژژدل در مولفژژه بژژروشژژاخص

ا اطمینان اظهار نمود که مدل توان باستانداردهای قابل قطول است و می
 پژوهش از برازش مناسطی برخوردار است.

 های برازش مدل در مولفه های برون سازمانی شاخص : 5جدول 

 نام شاخص
مقرررردار شرررراخص 

 سبه شدهمحا

 سطح

 قابل قبول

 نتیجه

 برازش

 عالی <04۵/0 8/0 (RMSEAد )رآورای بریشه میانگین مربعات خط

 عالی >94/0 90/0 (GFIنیکویی برازش )

 عالی >93/0 80/0 (AGFIنیکویی برازش تعدیل یافته )

 عالی >9۵/0 90/0 (NFIبرازش هنجار یافته )

 لیاع >93/0 90/0 (NNFIبرازش هنجار نیافته )

 عالی >9۵/0 90/0 (CFIبرازش تططیقی )

 عالی >92/0 90/0 (IFIبرازش افزایش )

 عالی <036/0 0۵/0 (SRMRماند  استاندارد شد  )یشه میانگین مربعات باقیر

 

 بحث
هایی کژه های علمی به خصوص پژوهشرعایت اخالق در تمام پژوهش

تجاری سازی شوند بسیار حائز اهمیت است. اخژالق نتایج آن قرار است 

سژتری اسژا  بر  بژ  هاپژوهشی موجب می شود تا پژوهش در دانشژگا 
ق گرایی و اخالق حرفه ای شکل گیرد. در صورت رعایژت جدید از اخال

اخالق پژوهشی، می توان بژه افژزایش مهژارت پژوهشژی، پاسژخگویی 
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جام شد  امید داشژت. پژوهند  و نهادهای پژوهشی نسطت به پژوهش ان
هژا های پژوهشی بیشژتر، کیفیژت پژوهشهمچنین، ضمن ایجاد فرصت

گاهی در ایژران بیشژتر ت دانشتجاری سازی محصوالود.  تضمین می ش
مطتنی بر سلیقه و ارتطاطات افراد خاص انجام می گیژرد. برخژی هژم بژه 

به شکل حضور اندك متخصصژان در   بازارضرر گرایش آموزش عالی با  
ها اشار  کرد  و می گویند که شرایط حاکم برای تربیت نیژروی گا دانش

د  مثطت امطلو  است. همچنین، پدید  نمتخصص و کارا برای نسل آین
ارتطاط دانشگا  و جامعه که در نهایت باید به بومی شدن این نهاد منجژر 

های پژوهشی بژه شژدت الت تعادل به خود نگرفته و معیارشود، هنوز ح
 فضای کافی برای جوالن شطه عالمان و دغالن باز است.نامطلو  و 

نشژان داد کژه در یافته های مربوط به سوال اول و دوم نشژان داد کژه 
راسژتای ی اخژالق پژوهشژی در رد مولفژه هژای تاثیرگژذار بژر ارتقژامو

 کمتر متویرها همه در معناداری  سازی تحقیقات دانشگاهی، سطحتجاری
 و رد اطمینژان درصژد 9۵ بژا صفر فرض اینبنابر و  باشدمی  صدم  پنج  از

 . شودمی  یدتأی پژوهش فرض
رد کژه فرهنژگ در توجیه این یافته تحقیق باید ذکر کرد که باید ذکر کژ

سازمانی در دانشگا  ها همچنین فرهنگی سنتی است و توییر و تعامل با 
  بازار را نمی پسندد، بسیاری از اساتید دانشگا  در این باورند که دانشژگا

ش نطایژد وجژود مکان علم آموزی است و مجالی برای بازاریژابی و فژرو
هژای حیطامژا ایژن دیژد، نگژاهی سژنتی بژه دانشژگا  و م ؛  داشته باشد

دانشگاهی است. چراکه امروز  دانشگاهیان با تولید دانش می توانند بژار 
بزرگی از دوش صنای  بردارند و هژر دو در جهژت رفژا  آحژاد جامعژه و 

اخالقی دیگر، با وجود منشورهای   طرف لندگی گام بردارند. از  توسعه و با
ه هژایی ها، به نظر می رسد این منشژورها، صژرفا نوشژتدر تمام دانشگا 

است بر کاغذ جاری شد  و قابلیژت اجژرا نژدارد، بژه ویژژ  اینکژه واحژد 
ارزشیابی بر این امر نظارت مستمر ندارد. به همین دلیل اخالق پژوهش 

 ه می شود. با مشکل مواج

ری سازی دانژش دانشژگاهی ( با عنوان »تجا19در این راستا پژوهشی )
هش از نوع مروری بژود  ی« انجام شد  است. این پژوبازرگاندر مدار   

و نتایج حاصل از آن نشان داد که دو مقولژه ارزش گژذاری و ارزشژیابی 
 باید در محصوالت دانشگاهی که قصد تجاری سازی دارند، انجام گیژرد.

ژوهشژی در پق این دو مقوله، مولفژه هژای تاثیرگژذار بژر ارتقژایی اخژال
ن در ایژن همچنژی راستای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی می باشند.

مقاله نویسندگان یادآور شدند که تجاری سازی محصوالت دانشژی کژه 
ارزش سرمایه گذاری داشته باشند، می توانند بژه کژارآفرینی دانشژگاهی 

  .نیز منجر شوند

زش و پژوهش« ( تحت عنوان »اخالق آکادمیک در آمو20در پژوهشی )
عنژوان یژک این نتیجه دست یافت که مالحظات اخالقی، می توانند به 

عامل بازدارند  بسیار مؤثر از کجروی و آسژیب رسژانی شژاخه هژایی از 
علوم که برخی از آنها شاید هنوز پا به عرصه نگذاشژته انژد، بکاهژد. در 

ام هایی تعریف شد  اند ولی هیچ کدخالق آکادمیک چارچو مالحظات ا
نهژا از ها کاربرد مطلق ندارنژد، بلکژه آمیختژه ای از آاز این دستورالعمل

مولفه های تاثیرگذار بر  در این پژوهش  سوی اهل علم پذیرفته شد  اند.
 .بررسی شد  اندژوهشی پارتقایی اخالق 

میزان رعایت اصول علمی ( پژوهشی تحت عنوان »21محققان دیگری )
ه هژای فژژارغ التحصژیالن دانشژژکد  اخژالق در پژژوهش در پایژژان نامژ

 «1383 – 1388اسگان در سژال دندانپزشکی دانشگا  آزاد اسالمی خور
مولفژه هژای تاثیرگژذار بژر   در این پژوهش ضژمن بررسژی.  دادند  انجام

 تای تجاری سازی تحقیقات دانشژگاهی،ژوهشی در راسپارتقایی اخالق  
های نامژهیانهژا بژه ایژن نتیجژه رسژیدند کژه در پاپس از تحلیژل داد 

مژد نظژر دندانپزشکی با آزمژودنی انسژانی، تمژامی کژد هژای اخالقژی  
نویسندگان قرار نگرفته بود و صرفاً در نزدیک به نیمی از تحقیقژات کژد 

 های اخالقی مورد نظر رعایت شد  بود.
موازین اخالق در پژژوهش در ( با عنوان »میزان رعایت 22در پژوهشی )

لفژه هژای تاثیرگژذار بژر ارتقژایی اخژالق مو  طرحنامه های تحقیقژاتی«
بررسژی دانشژگاهی    طرحنامژه هژایژوهشی در راستای تجاری سازی  پ

درصژد( و  ۵/8۵طرح ) 2۷۷نتایج نشان داد که به طور کلی در   .  شد  اند
در  درصد کارآزمایی هژای بژالینی، بخژش مالحظژات اخالقژی  6/96در  

ود. آزمژودنی هژا در طرحنامه ها مورد توجه قرار گرفته و تکمیل شژد  بژ
درصژد  8/66د و در درصد موارد از شرکت در مطالعه آگا  می شدن  4/68

درصژد آن   9/۵0موارد کسب رضایت آگاهانه پیش بینی شژد  بژود کژه  
درصژد  80کتطی بود. اخذ رضایت آگاهانه در میان کارآزمایی های بالینی 

ارآزمژایی ک 60درصد آن ها به صورت کتطی بودند. از بژین   ۵/8۵ه  بود ک
اع و درصد( بژه کمیتژه اخژالق در پژژوهش ارجژ 3/63طرح ) 38بالینی،  

تاییدیه کمیته اخالق داشتند. رعایت اصول اخژالق در پژژوهش در ایژن 
مطالعه نسطت به مطالعات مشابه پیشین مورد توجه و دقژت بژیش تژری 

ه نظر می رسد این امر ناشی از تأسژیس و فعالیژت قرار گرفته است که ب
اما برای نزدیژک   به بعد باشد؛  82های منطقه ای اخالق از سال    کمیته
هژای آموزشژی این نتایج به استانداردهای موجود، برگزاری کارگا کردن  

برای پژوهشگران و نظارت دقیق تر کمیتژه هژای اخژالق بژه ویژژ  در 
 عات حیوانی سودمند خواهد بود.کارآزمایی های بالینی و مطال

های دانشجویان: عوامل عنوان »اخالق در پژوهش( با  23نتایج تحقیق )
بژا ی« نشان داد کژه علمی توسط اعضای هیئت  های پیشنهادو را  حل

توجه به اینکه موثرترین علل گزارش شژد  در ایژن مطالعژه مربژوط بژه 

باشژد، لژذا طی میمحی – های مرتطط با دانشجو و حیطه مدیریتیحیطه
شنهادی ایژن مطالعژه را در نظژر مدیران پژوهشی بایستی راهکارهای پی

در ایژن  .تحقیقات معتطژر شژود بگیرند تا حل این مشکل منجر به انجام
بررسژی شژد  ژوهشژی پمولفه های تاثیرگذار بر ارتقایی اخالق    پژوهش

 .اند
 یسژازتجاری جژام  مدل ( تحت عنوان »طراحی24پژوهش دیگری )

مرحلژه  دو ردلفژی« وجژود دارد کژه د رویکژرد دانشگاهی بژا تحقیقات
 خطرگژان زا نفژر 2۵ به مراجعه با و دلفی روش اجرای و ایکتابخانه

 رویکژرد با اول مرحله در است. شد  اجرایی انجام افراد و دانشگاهی

 تجژاری فرایند و مراحل هافعالیت ادبیات، مطالعه و تططیقی اکتشافی

 یتجژار بر تأثیرگذار هایمؤلفه ترین مهم نیز و شد  ییشناسا سازی
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 هایشان براسا  ویژگی هامؤلفه از کدام سپس هر شدند. سازی احصاء

 شدند. بندی ططقه ساختاری و محتوایی ای،زمینه عوامل دسته سه در

 نیز و ساختاری و محتوایی ای،زمینه بُعد سه ایجاد و ترکیب متویرها با

 و شژد  ارائژه تحقیژق مفهومی سازی، چارچو  ریتجا فرایند مراحل
 و کیفی روش تحقیق از استفاد  با پیشنهادی مفهومی و چارچ سپس
 تحقیق نهایی   مدل طی در هاآن نظر کسب و گانخطر به مراجعه

 در سازی تجاری فرایند پژوهش، این هاییافته براسا  شد. طراحی

 سازی تجاری بر مؤثر مؤلفه 29 مورد در و شد  شناسایی مرحله  هشت

 اجماع نظرانصاحب بین  804/0دال  کن ضریب توافق مقدار با تحقیقات

 عوامل دربار  نظرات خطرگان سیبرر همچنین، شد. حاصل نظراتفاق و

داد  نشژان فریدمن، آزمون با تحقیقات سازی تجاری بر مؤثر گانه سه
 ترتیژب هب ساختاری و محتوایی عوامل و اول رتطه با ایزمینه عوامل

 .است گرفته قرار انلپ اعضای بندی سوم اولویت و دوم هایرتطه در
 1۵هژر  ن اسژت کژهیافته های مربوط به سوال سوم تحقیق حاکی از آ

های آماری تاثیر معنی داری بر اخژالق پژوهشژی مولفه بر اسا  آزمون
ایژژن نتیجژژه در  در راسژتای تجژژاری سژازی تحقیقژژات دانشژگاهی دارد.

  (.24، 23)وهشگران دیگری نیز به تایید رسید  است ژپتحقیقات 
های خاصی رو به رو هر کار پژوهشی با محدودیت زم به ذکر است کهال
هایی از جمله محژدود ت. در این پژوهش نیز، پژوهشگر، با محدودیتاس

بودن به جامعه آماری استان اردبیژل، پرسشژنامه خژودگزارش اسژاتید و 
 روبرو بود  است.کاری  مشوله دلیل به داساتی همکاری جلب دشواری

 پیشنهادات زیر مطرح می گردد: تایج بدست آمد  از پژوهشوجه به نبا ت
های ارتطاطی بین اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگا  با ایجاد کانون

سژازی مژورد تجاریبه منظور شفاف سژازی درتشکیل جلسات هفتگی  
 تحقیقات دانشگا ؛

 فرهنگژی  هژای  سازی موفق در دانشگا ، تفژاوتیکی از موان  تجاری  
عژالو    کهار است، بنابراین پیشنهاد می شود  ک  و  کسب  و   دانشگا  بین

توسعه در این حژوز ، طژی جلسژات  برای  بیشتر  های  ذاریگ  بر سرمایه
د و مدیران دانشگاهی بژرای مشترك، موان  ارتطاطی و مالی برداشته شو

الش کننژژد و تژژشژژگاهی گذاری خصوصژژی بژژر محصژژوالت دانسژژرمایه
 مذاکراتی انجام دهند؛

 بژه کمژک و سازی تجاری های برنامه از دانشگا  ارشد  انمدیر  حمایت
 ؛بازار با عاملت برای اساتید

 تجژاری و پژوهشی اخالق ارتقاء با ارتطاط   در  کلی  ریزیبرنامه  یک  ارائه
 ؛کلی سطح در سازی

ای بژرای اسژاتید  نگیز ، تسهیالت ویژپیشنهاد می شود برای افزایش ا
 ؛فعالیت دارند، در نظر گرفته شودکارآفرین که در زمینه تجاری سازی 

اخژالق پژژوهش  ارتقژای به مربوط  مقررات و قوانین اصالح  و  بازنگری
سژژرمایه گژژذاری خژژارجی و بخژژش خصوصژژی بژژر  تسژژهیل و اسژژاتید

 ؛محصوالت دانشگاهی

ز تحقیقژات پیشنهاد می شود بژرای اسژتفاد  درسژت و مژورد اعتمژاد ا
 ا  آن پژوهش انجام گیرد.و بر اس دانشگاهی، نیاز بازار سنجید  شود

 گیرینتیجه
 در ایویژژ  و خژاص اهمیت پژوهشی اخالق رعایتدر دنیای امروز، 

 توجه جدی علم، جهان بررسی ذاتی عناصر از یکی و دارد علم تولید

 نقش ی،طورکل به و جامعه در پژوهشگران هایمسؤولیت و جایگا  به

 و انسژانی نژاب سژو م  یک از بطوریکه  هاستتمدن پیشرفت در علم
 محسژو  جامعژه هر در توسعه اصلی هایپایه از متخصص نیروهای

 انسژانی منژاب  و کیفیت ایژن علمی وضعیت دیگر سوی از و شودمی

 مرتطط است. آنها تحقیقاتی ها و وتجربهدانشگا  محیط با دقیقاً

اقتصاد، توسعه ارتطاطات و در نتیجه آن گسترش  توجه به جهانی شدنبا  
ا، نیاز به رعایت نکات اخالقی در تجارت بیش از هر زمژان دیگژر بازاره
بخشژد، یش یافته است. پژوهش اخالق مدار نیز این امر را بهطود میافزا

چرا که اعتماد در استفاد  از محصوالت پژوهشی را دوچندان مژی کنژد. 
ع( تاکید بسزائی در ایجاد بیت )الم با قرائت اهل ادیان و بویژ  مکتب اس

ری اخالقی به منظور بهتر زیستن و مسانخت با روحیه کمال گژرای بست
نی که از اهداف همه ی ادیان است بود  اند که در آموز  ها، مژنش انسا

و تقریر بزرگان دینی بخوبی مشهود است. در واق  بر اسا  اموز  هژای 
رای دورنطژودن از دنیژا و رهطانیژت بژه معنژای اسالمی راهطرد واقعژی بژ

عین حال از مسیر کمال گروی باز نماندن، بهترین راهکژار غلطش و در  
ه تجارتی است که در آن اخالق و بایسته هژای اخالقژی بژه رو آوردن ب

  دقت فراگیرگشته و محقق گردد.

 واقژ  در و هژا پژژوهش  اثربخشژی  در  مهم  رکنی  اخالقی  اصول  رعایت
 ایژن. اسژت علمی های پژوهش اعتطار و کیفیت ارتقای های را   از  یکی

 کننژد؛  مژی  ایفا  کشور  علمی  توسعه  در  اساسی  و  مهم  نقشی  ها  پژوهش
 باعژت آنهژا پژژوهش انجژام در اخالقژی و  علمی  اصول  رعایت  بنابراین

 کژرد اعتماد جدید دانش خلق در آنها پژوهش نتایج  به  بتوان  که  شودمی
 کشژورهای در. نمود استفاد  کشور علمی  توسعه  تجه   در  نتایج  این  از  و

 ایژن کژه اسژت حژدی تژا پژژوهش در اخژالق  رعایت  اهمیت  ،پیشرفته
 انجام بر نظارت جهت پژوهش در اخالق های کمیته تشکیل به کشورها

 .انژد  نمود   اقدام  دانشجویان  و  علمی  هیئت  اعضای  پژوهشی  های  طرح
 کژه است  عملی  یا  اربردیک  اخالق  از  ای  شاخه  سازی،در تجاری  اخالق
 محژیط  در  را  آن  از  ناشژی  اخالقژی  مسژایل  یژا  معنوی  و  اخالقی  اصول
ضوعاتی که در رعایژت اخژالق در مو.  دهد  می  قرار  بررسی  مورد  تجاری

راستای تجاری سازی مطرح می شود، شامل مسئولیت پژذیری در مژورد 
ه های انجام گرفته در دانشگا  و همچنژین قراردادهژای سژرمایپژوهش

یافتژه هژای  گذاری در صنعت می باشد. همچنین عدم سژوء اسژتفاد  از
ران طرفین و رعایژت اصژول رقابژت سژالم در بژین صژنای  و پژوهشژگ

 دانشگاهی می باشد.

 

 های اخالقیمالحظه
 امانتژداری اخالقژی  اصژل  استفاد ،  مورد  مناب   معرفی  با  پژوهش  این  در

 شژد  شمرد  محترم  شد   منتشر  آثار  مؤلفین  معنوی  حق  و  رعایت  علمی
 بژا هژاداد  آوریجمژ  امژر در کننژدگانشژرکت  تمژامی  همچنین.  است
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 اخالقژی اصژول سژایر و انژد داد پاسژخ هژاپرسشژنامه به  کامل  رضایت
 .است شد  رعایت  نیز رازداری  همچون

 

 هنام واژه
 Research ethics .1 پژوهشی اخالق

 Science production .2 تولید علم 

 Team working .3 کار گروهی

 Ethical research .4 پژوهش اخالق مدار

 Educational research .5 پژوهش آموزشی

 Commercialization .6 تجاری سازی

 Professional ethics .7 اخالق حرفه ای

 Research skill .8 مهارت پژوهشی

 Research opportunities .9 فرصت های پژوهشی

 Quality of researchs .10 کیفیت پژوهش ها

 Research organizations.11 سازمان های تحقیقاتی

 Entrepreneurship .12 کارآفرینی

 Business .13 تجارت

 Marketing .14 بازاریابی

 Sustainable development.15 توسعه پایدار
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