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Abstract 
The purpose of this study is to Designing Model Ethical 
decision-making of Physical Education Teachers of East 
Azarbaijan Province on Social Values. This is an applied, 
descriptive- analytical and Survey study. The he statistical 
population of the study was all physical education teachers in 
East Azerbaijan province. According to Kregsi and Morgan 
table, a sample of 384 was selected using Random-cluster 
sampling. The data were collected by ethical decision-making 
Questionnaire and social values questionnaire. The results 
showed that social values and its components have a positive 
and significant effect on the moral decision of physical 
education teachers. Despite the many factors that influence 
ethical decision making, the variables of responsibility, justice, 
fairness, and empathy with others go through professional 
ethics, and the more sensitive physical education teachers are 
to professional ethics, the better they can make ethical 
decisions. 
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Extended Abstract 
Background and Purpose 
Today, paying attention to social values 
is perceived as one of the important 
issues. Improving social values and 
paying attention to them in individual 
behaviors and attitudes has led to a 
wide range of efforts to improve it in 
various fields (Denburg,   Giacomini, 
Ungar & Abelson, 2020). Paying 
attention to social values can  
help create a moral and value 
environment in the community. Given 
the importance of social value functions 
in behavioral domains, improving it can 
play an important role in creating an 
effective moral atmosphere  in society 
(Harvard, Werker & Silva, 2020). 
Every society, based on its attitude 
towards the world, has a kind of system 
of creation that determines the 
morality and behavior of its members. 
Human social life becomes meaningful 
by establishing social interactions by 
forming and being in the system of 
division of labor in different social 
groups. The first encounters with social 
life lead to social relationships. Values 
constitute our moral standards about 
human actions and the most important 
part of society's culture (Bahmaei 
Ghasemi & Jafari, 2017). The part that 
acts as a determinant of goals and also 
as a guide to the behavior of members 
of society. Common values of society 
are one of the most important 
components of individual identity due 
to the feeling of learning to a basic 
group of unity, solidarity and social 
order. Each social class has its own 
culture in the general culture of society. 

The culture of each class stems from the 
historical-social agreements of the 
people of that class. One of the basic 
elements of culture is "social values". 
Social values are desirable goals that 
people in society try to achieve in order 
to meet their needs and wants. Values 
are the most powerful determinants of 
behavior in the social and cultural 
system of societies that represent, 
guide and monitor the trajectory of 
actions of individuals in society, and are 
also relatively stable patterns of 
behavior that are constantly monitored 
by individuals (Gaulden &Dorothea, 
2014). 
Paying attention to improving ethical 
decision-making can provide a serious 
ground for providing desirable 
behaviors in various fields. Given the 
desirable applications of social values in 
stabilizing morality among individuals 
and groups, understanding this 
relationship among physical education 
teachers can improve the process of 
improving their moral decisions more 
appropriately. On the other hand, 
conducting the present study can 
smooth the process of development 
and expansion of executive activities 
regarding the moral decision-making of 
physical education teachers. Therefore, 
it is hoped that the results of the 
present study will have a positive effect 
on the formation of the necessary 
concerns to improve the moral 
decision-making of physical education 
teachers and suggest executive 
activities to form this issue. On the 
other hand, conducting the present 
study can fill the research gap in 
improving the moral decision-making of 
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physical education teachers by 
emphasizing social values. In other 
words, in order to make decisions in 
sports competitions based on a specific 
ethical model, physical education 
teachers need a specific model that is 
designed based on the social values 
governing society; Therefore, the 
present study seeks to develop a model 
of ethical decision-making for teachers 
of physical education in East Azerbaijan 
province based on social values. 
 

Materials and Methods 
The philosophical basis of the present 
study is positivism, which is applied in 
terms of purpose and is considered as 
a descriptive-analytical research in 
terms of implementation method.  In 
addition, the present study is done as a 
survey in terms of data collection of 
quantitative, library and field type. 
 

Participants 

The statistical population of this study is 
all specialized teachers of physical 
education in East Azerbaijan province in 
the academic year of 2019-2020 in the 
schools of the province in 1312. The 
sample size of 384 people was selected 
by cluster-random sampling method. 
Data Collection Tools and Methods 
Personal Information Questionnaire 
This questionnaire includes personal 
characteristics such as (age, gender, 
marital status, degree, income, 
teaching history) which was closed as a 
item. 
Ethical Decision Making  Questionnaire 
Caswell’s (2003) Ethical Decision 
Making Questionnaire with 20 items 
was used. This questionnaire was the 

decision of the subjects in five difficult 
moral situations with four subscales of 
moral judgment (4 options), moral 
perception or awareness (4 options), 
moral desire or tendency (4 options) 
and the importance of moral conditions 
(4 options). The validity of this 
questionnaire has been confirmed in 
previous studies. In the study of 
Fattahpour et al. (2014), the reliability 
of the questionnaire with Cronbach's 
alpha was equal to 0.83. 
Social Values Questionnaire 
Rockich’s (1972) Social Values 
Recognition Questionnaire was used 
with some changes. This questionnaire 
consists of 18 items. In this 
questionnaire, social values include six 
components of moral values, economic 
values, national and political values, 
religious values, legal values and 
cultural values. 
The correlation coefficient of the scores 
in the first and second stages for moral 
decision making was 0.74, for social 
values was 0.87 and for professional 
ethics was 0.92. Due to the fact that the 
correlation was greater than 0.7, the 
time reliability of the questionnaires 
was confirmed. 
After compiling the proposal and 
preparing the questionnaire and its 
approval by the professors, an 
electronic questionnaire was designed 
to collect data online on the site. After 
coordination with the education 
departments of the selected regions 
and districts in the discussion of the 
statistical sample, the link of the 
questionnaire was sent to the physical 
education experts of the regions.. 
Besides, in some areas, a number of 
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printed questionnaires were provided 
to some physical education teachers 
who did not have access to the online 
questionnaire to fill out. Finally, 339 
questionnaires were collected for 
statistical work. 

Data Processing Method 
 To test the hypotheses, the method of 
structural equation analysis in Amos 
software was used. 
  

Results

Table 1- Estimated coefficients of the structural model of the effect of social 
values on moral decision-making 

Independent 

variable 

Dependent 

variable 

Estimated 

coefficient 

Criteria 

Error 

Estimation 

Critical 

ratio 
Sig. 

Standard 

estimate 

coefficient 

Social values 

Moral 

decision-

making 

0.547 0.102 5.35 0.001 0.328 

According to the table, it can be seen 
that social values have a significant 
positive effect on the moral decision 

making of physical education teachers 
in East Azerbaijan province. 

 
Table 2- Estimated coefficients of the structural model of the effect of 

components of social values on ethical decision making 

Independent 

variable 

Dependent 

variable 

Estimated 

coefficient 

Criteria 

Error 

Estimation 

Critical 

ratio 
Sig. 

Standard 

estimate 

coefficient 

Ethical 

values 

Ethical 

decision-

making 

0.04 0.068 0.585 0.558 0.034 

Economic 

Values 

Ethical 

decision-

making 

-0.044 0.066 -0.663 0.507 -0.308 

National and 

political 

values 

Ethical 

decision-

making 

0.144 0.055 2.6 0.009 0.149 
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Table 2- Estimated coefficients of the structural model of the effect of components 
of social values on ethical decision making 

Independent 

variable 

Dependent 

variable 

Estimated 

coefficient 

Criteria 

Error 

Estimation 

Critical 

ratio 
Sig. 

Standard 

estimate 

coefficient 

Religious 

values 

Ethical 

decision-

making 

0.064 0.06 1.069 0.285 0.062 

Legal values 

Ethical 

decision-

making 

0.144 0.064 2.245 0.025 0.13 

Cultural 

Values  

Ethical 

decision-

making 

0.137 0.076 1.798 0.072 0.103 

 
 

According to the table, it can be seen 
that national and political values, and 
legal values have a significant positive 
effect on the moral decision-making of 
teachers of East Azarbaijan province. 
However, the components of moral 

values, economic values, religious 
values and cultural values do not have a 
significant effect on the moral decision 
of the teachers in East Azarbaijan 
province. 

 
Table 3- Structural model fit indices of the effect of social values and professional 

ethics on ethical decision making 

Index of fit  Rate criterion interpretation 

Absolute 

CMIN / DF 2.87 
less than 

5 
Optimal fit 

p-value x 0.001 

greater 

than 

0.05 

unacceptable 

Fit Goodness Index (GFI) 0.897 

more 

than 

0.90 

acceptable 
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Table 3- Structural model fit indices of the effect of social values and 
professional ethics on ethical decision making 

Index of fit  Rate criterion interpretation 

Comparative Tucker-Lewis index (TLI) 0.944 

more 

than 

0.90 

optimal fit 

Adaptive 

Fit Index (CFI) 0.917 

more 

than 

0.90 

Optimal fit 

The root mean square of 

the estimation error 

(RMSEA) 

0.073 

Less 

than 

0.08 

Optimal fit 

Normalized fitting index 

(PNFI) 
0.634 

more 

than 0.5 
Optimal fit 

According to the results of the table, it 
can be concluded that the proposed 
structural model has a good fit. In other 
words, the research hypothesis was 
confirmed; That is, the developed 
model of ethical decision-making of 
physical education teachers in East 
Azarbaijan province, relying on social 
values and professional ethics, has a 
favorable fit. 
 
Discussion & Conclusion 
The results of the present study showed 
that social values have a positive and 
significant effect on the moral decision 
making of teachers in East Azarbaijan 
province. This result is consistent with 
the results of study by Ramezani et al. 
(2014) and Senne Bovce (2014). In a 
society, while there are common 
cultural elements, there are also 
subcultures that belong to different 
social classes and groups . In some of 
these subcultures, different social 
values are seen. Some people value 
social values such as honor, decency, 

dignity, etc., and some people pass 
through the mentioned spiritual values  
to gain wealth and status easily. In the 
analytical studies of social values of any 
society, it is necessary to pay attention 
to the nature of these values and 
different strata and groups, as well as 
how they are distributed in different 
groups and social classes, and by 
recognizing the relations of social 
values. With the economic, social and 
cultural structure, he realized the 
causes of changes and transformations 
of social values. Therefore, in any 
society, according to its cultural 
characteristics, categories, criteria and 
concepts are considered valuable. 
The results of the present study showed 
that the components of social values 
have a positive and significant effect on 
the moral decision-making of physical 
education teachers in East Azerbaijan 
province. Alan Biro (2001) believes that 
the set of social relations constitutes 
the essence of society and social values, 
because they shape and direct these 
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relations in terms of appearance and 
content. These relationships, regardless 
of whether the parties are individuals or 
groups, can be positive (in the form of 
cooperation and friendship), negative 
(in the form of confrontation, conflict, 
and struggle) or neutral (in the form of 
acceptance, adaptation, and 
harmonization). However, these 
relationships are considered as 
processes that have different domains 
and domains from one person to 
another. However, individuals follow 
relatively uniform patterns, because 
social rules and values that are 
accepted as collective rules by society 
or groups are the basis of action, 
behavior, and judgment about 
behaviors, events, and social 
consequences (Fattahpour, Kashif & 
Seyed Ameri, 2014). 
The final path model includes two 
series of social value variables that 
affect moral decision making. Variables 
are divided into two categories of first-
degree mediating variables (social 
values and professional ethics) and 
secondary-level mediating variables 
(components of each variable), all of 
which directly or indirectly affect the 
internal variable of moral decision-
making. The results of testing the 
statistical hypotheses show that the 
variables of social values and 
professional ethics (two variables of 
first degree mediators) directly and the 
variables of responsibility, justice and 
fairness, empathy with others, national 
and political values, and legal values are 
decided by the secretary. Have a 
positive and significant effect; 
Therefore, based on the stated results, 

the proposed structural model has a 
favorable fit. In other words, the 
developed model of ethical decision-
making of teachers of physical 
education in East Azerbaijan province, 
relying on social values and professional 
ethics, has a favorable fit. 
All in all, this is a sign that, despite the 
many factors that influence ethical 
decision-making, the variables of 
responsibility, justice, fairness, and 
empathy for others go through 
professional ethics. In fact, the more 
sensitive physical educators are to 
professional ethics, the better they can 
decide. Get moral. 
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 مقالة پژوهشی 

با    شرقی  آذربایجان  استان  بدنیتربیت  دبیران  اخالقی  گیریتصمیم  الگوی  تدوین

 اجتماعی هایارزش تکیه بر
 

 4حمید جنانیو ،  3، محمدرحیم نجف زاده 2، جعفر برقی مقدم1سوسن رسولی 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز،. 1

 ول(ئ)نویسنده مس اسالمی، تبریز، ایراندانشگاه آزاد  گروه تربیت بدنی، واحد تبریز،استادیار، . 2

 دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز،. 3

 دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز،. 4

 

 چکیده 
 استان   بدنیتربیت  دبیران  اخالقی  گیریتصمیم  الگوی  تدوینحاضر    پژوهشهدف  

از بود  اجتماعی   های ارزش   بر  تکیه  با   شرقی  آذربایجان حاضر  تحقیق  هدف  .   ،نظر 
از و    جامعه .  بود  پیمایشی  صورتبه تحلیلی  -توصیفی  هاداده   یآورنظر جمع   کاربردی 

 نمونه   ند.بود  شرقی  آذربایجان   استان  بدنیتربیت  تخصصی  دبیران  کلیه  پژوهش   آماری 
تصادفی -خوشه ایه روش  بود که ب  نفر  384  مورگان   و   کرجسی  جدول  اساس  بر  آماری

شد از    .ندانتخاب  اهداف  اساس    نامه پرسش  و   اخالقی  گیریتصمیمنامه  پرسشبر 
  های ارزشنتایج نشان داد  آوری اطالعات استفاده شد.  جهت جمع   اجتماعی   هایارزش 

و   و    تأثیر  بدنی تربیت  دبیران  اخالقی  گیریتصمیم  بر  آن  یهامؤلفهاجتماعی  مثبت 
 گذارند،می تأثیر اخالقی یریگمیتصم بر که متعددی عوامل رغمعلی  دارد.  یمعنادار

مسیرمسئولیتمتغیرهای   از  دیگران  با  همدردی  و  انصاف  و  عدالت  اخالق   پذیری، 
ای داشته  به اخالق حرفه  حساسیت بیشتر بدنیچه دبیران تربیت هر  و  گذرندمی ایحرفه 
 .بگیرند اخالقی هایتصمیم توانندمی بهتر باشند،

 

 مقدمه 
 توجه به مسائل اخالقی به عنوان یکی از نگرانی ها و  

 

1. Simm 

توجه مورد  همیشگی  های  های    دغدغه  حوزه  در 
است  گرفته  قرار  رفتارهای  (2020،  1)سیم   مختلف   .

اخالقی به عنوان یکی از ارزش های مهم می بایستی  
گیرد مورد   قرار  ها  گروه  تمامی  جدی  توجه 

(. امروزه بهبود رفتارهای اخالقی  2020،  2)سوماناسیری 
بایستی  از جمله مصرف کنندگان می  افراد  در تمامی 
از  عنوان یکی  به  کنندگان  گیرد. مصرف  قرار  مدنظر 
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تاریخ دریافت: 

27/11/1399 
 

تاریخ پذیرش:  

15/02/1400 
 

 واژگان کلیدی: 

 ،یاخالق  یریگمیتصم

 ی اجتماع یهاارزش 

------------------------------------------------ 
1. Email: sosan_rasooli@yahoo.com  

2. Email: barghi@iaut.ac.ir  

3. Email: najafzadehrahim@yahoo.com  

4. Email: janani@iaut.ac.ir  
------------------------------------------------- 



 1401، بهار 39، شماره 11شناسی ورزشی ، دوره مطالعات روان                                                                 160

 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 

 

ارکان مهم در جوامع امروزی بیشتر از هر زمان دیگری 
)فریرا  اخالقی دارند  رفتارهای  از  برخورداری  ، 1نیازمند 

از  های عمجلب مشارکت(.  2017 راسخ  اعتقاد  و  ومی 
توسع جهت  در  مهم  باشد  می  اخالقی  تعهد  ۀ عوامل 

رفتارهای  (.  2020)هنری، عمادی، شهالیی و کارگر،  
و  ها  ارزش  بهبود  سبب  تواند  می  طرفی  از  اخالقی 
ارتقا نظم   از طرفی سبب  اخالقیات در جوامع گردد و 
رفتارهای   به  مربوط  مسائل  عبارتی  به  گردد.  فردی 

تواند هم بر مسائل فردی و هم بر جوامع    اخالقی می
سبب   مسئله ات مثبت و کاربردی داشته باشد. این تأثیر

به   مربوط  مسائل  به  توجه  اهمیت  تا  است  گردیده 
مهم مورد توجه    مسئله رفتارهای اخالقی به عنوان یک  

مولر، محقق مولر،  )گسوئتبائور،  گیرد  قرار  مختلفی  ان 
زودنکووا  و   مفهومی اخالق،  (.2020،  2تروتمان 

 فرهنگ، نژاد، هر از فارغ انسان زندگی از جدانشدنی
 مسائل اخالقی نقش  .است اجتماعی طبقه  و  سیاست
واژه اخالق   ریشۀنماید.  می ایفا انسان رفتار در مهمی

واژهأنش از  گرفته  اصول  3اتیکس  یونانی ت   است. 
 حرفه در کهاین  و  افراد بودن چگونه به راجع اخالقی

می شود.   مطرح کنند، رفتار چطور خود متبوع سازمان و 
استانداردهای اخالق واژه کلی طورهب  به مربوط با 

)قربانی کار و  سر رفتار بودن غلط و  درست و    دارد 
 (. 2019، همکاران

امروزه توجه به ارزش های اجتماعی به عنوان یکی از 
گردد.   می  درک  مهم  های    اهمیتمسائل  ارزش 

های رفتاری و ضرورت توجه به آن در حوزهاجتماعی و  
سبب گردیده است تا تالش های گسترده ای  نگرشی؛

آن   بهبود  )دنبورگ، گیاسومینی،    شکل گیرددر جهت 

 

1. Ferreira 

2. Gsottbauer, Müller, Müller, 

Trautmann & Zudenkova 

3. Ethic 

4. Denburg, Giacomini, Ungar & 

Abelson 

5. Harvard, Werker & Silva 

(. توجه به ارزش های اجتماعی  2020، 4انگار و ابلسون 
می تواند در ایجاد یک فضای اخالقی و ارزشی در سطح  
کارکردهای   اهمیت  به  توجه  با  نماید.  کمک  جامعه 
ارزش های اجتماعی در حوزه های رفتاری، بهبود آن  

مهمی   نقش  تواند  در  در  می  اخالقی  جو  یک  ایجاد 
 هر(.  2020،  5)هاروارد، ورکر و سیلوا   داشته باشدجامعه  
 دارای جهان به نسبت نگرشش اساس بر یاجامعه 
 و  اخالق  کنندهن یی تع که است آفرینش نظام نوعی
زندگی اعضایش رفتار  با انسان اجتماعی است. 

دادن  شکل  طریق از  اجتماعی متقابل روابط برقراری
 مختلف یهاگروه در کارمیتقس نظام در نگرفت  قرار و 

 زندگی برخوردهای . اولینکندمی  پیدا معنا اجتماعی
. شودی م اجتماعی روابط  ایجاد به  منجر اجتماعی
 انسانی یهاکنش  درباره ما اخالقی معیارهای هاارزش 

دهند  ی متشکیل   را جامعه فرهنگ بخش نیترمهم و 
 عنوانبه  که بخشی   .(2017بهمئی قاسمی و جعفری،  )
 رفتار راهنمای عنوانبه  هم و  هاهدف  کنندهنییتع

 مشترک یها ارزش .  کندمی عمل   جامعه اعضای
 وحدت، پایه گروه  یک به تعلق احساس  دلیل به جامعه

اجتماعی و یهمبستگ  نیترمهم از یکی و  نظم 
 طبقه . هرشوندی م محسوب افراد هویت یهامؤلفه

 کلی فرهنگ در  را خود خاص فرهنگ اجتماعی،
هر جامعه فرهنگ  -تاریخی توافقات از  طبقه  دارد. 

عناصر   از  یکی ردیگی م نشأت  طبقه آن افراد جتماعیا
اجتماعیهاارزش "  فرهنگ  یاساس است.    "6ی 
 مطلوبی یهاهدف و   مقاصد اجتماعی، یهاارزش 
 فعالیت هاآن به دستیابی برای جامعه افراد که است

 را خود یهاخواسته و  نیازها لهیوسن یبد تا  کنندیم

6. social values 

7. Gaulden, Dorothea 

8. Penti & Perist 
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 عنصر نیرومندترین هاارزش سازند.   برآورده
 فرهنگی جوامع و  اجتماعی نظام در رفتار کنندهنییتع
 را افراد اعمال و  کنش سیر خط که روندی م شماره  ب

  به نیز و  کنندی م نظارت و  نمایندگی، هدایت جامعه در
 که پیوسته هستند ثابتی نسبتا   رفتاری الگوهای مثابه

گالدن شوند )یم نظارت و  بازبینی جامعه افراد سوی از
 (.2014، 1و دوروتی

  مورد  که است ییزهایچهمه  شامل اجتماعی یهاارزش 
 و  دارد و منزلت قدر جامعه در و  است انسان عالقه

 ؛سازدیم برآورده را انسان معنوی و  مادی نیازهای
مطلوب یا نامطلوب    خود  ی خود  به هاارزش  آن اگر حتی

  اجتماعی اساس کنش و کارکرد  یهاارزش .  دانسته شود
 تفرقه و  ومرجهرج از و  دهندی م تشکیل را جامعه

این ارزشکندمی جلوگیری  خاطر رضایت باعث ها. 
 اساسی نقش اجتماعی نیازهای برآوردندر  و  گردند  می
 اقسامدیگر  از  لزوما  هاارزش  بنابراین این .کندمی ایفا

 ...و  قضایی فرهنگی، شخصی، ارزش مانند ارزش

 هستند ارزش انواع تمام شامل هاننیستند. ای متمایز
افراد  و  گذرانندیم  را  اجتماعی حیات هاآن  با که 
برابر جامعه  یک  اعضای  وفاق ینوع  به آنان در 

دررسندیم محدودتر، .   یهاارزش  از گاهی معنایی 
 و  فرهنگی اخالقی، یهاارزش  عنوان تحت اجتماعی

 قوام را اجتماعی که یکپارچگی رودی م سخن دینی
 همبستگی بر مبتنی پیوندهای گسترش به و  بخشدیم
عدالت،ساننیبد.  انجامدیم  جزء ... و  یدوستنوع ، 

و   شوندی م محسوب اجتماعی یهاارزش  )مهدوی 
ی اجتماعی در اصل  هاارزش بنابراین  ؛  (2015،  عاشوری

 مرتبط با اخالقیات حاکم بر جامعه است. اخالق یعنی
 مشاهده غیرقابل که  انسان درونی سرشت و  نیرو 
 در مشاهدهقابل و  عینی رفتارهای صورتبه  اما است،
 اخالق از نظرانصاحب . برخیابدیی م تبلور هاانسان

 

 

 پایدار نسبتا  ی شخصیتیهایژگیو  و  صفات عنوانبه
)یم یاد انسان در استوار و  پورکنند  و    ،فتاح  کاشف 

 (.2014  سیدعامری،
را دارا هستند و    هاآن ی اجتماعی که معلمان  هاارزش 

منتقل   آموزان  دانش  اهمیت    کنندی مبه  ی  اژهیو از 
تا   هستند  در  هاارزش برخوردار  را  اجتماعی  واالی  ی 

 ورزش و  یبدنتیترب طرفی دانش آموزان رشد دهند. از
جدانشدنی تکمیلی بخشی دنیا سراسر در  از و 

 ورزش جدید عصر است. انسان آموزشی یهادستگاه 
 یبدنتیترب هادولتو   کرده عجین خویش یزندگ  با را
  .اندکرده اجباری   هادانشگاه  و  مدارس در  را  ورزش و 

 از نظام آموزشی، در یبدنتیترب از افراد یریپذتأثیر
و  راهنمایی یهادوره  گذراندن با و  شروع دبستان
 کشورهایی . دررسدیم تکامل به دانشگاه در متوسطه

 درس اهداف تحقق در آموزشی مؤسساتاین   که
 میان در ورزش ،اندبوده ورزش موفق و  ی بدنتیترب

(  2002)  2پریست و  است. پنتی  شده  نهینهاد جامعه افراد
 حضور سابقۀ ورزشکاران چه  هر که داشتند اظهار

 باشند، داشته قهرمانی ورزش یهاط ی مح در  بیشتری
  اندداده  نشان کمتری توجه جوانمردانه بازی به نسبت

مبتنی    باشد اخالقی کهآن از بیش هاآن تصمیمات و 
بود  یریگجه ینتبر   و    ،فرامرزیانی)  خواهد  هاشمی 

  با  (2014)  هنری  رمضانیان، بهرانی و   (.2016  فرهنگی،
، گیریتصمیم بر اجتماعی یهاارزش  تأثیر بررسی
به  گیریتصمیم از  ناشی  احساسات  و  تصمیم  دشواری 

که   نای یافتند  دست  بر  هاارزش   نتیجه  اجتماعی  ی 
  تأثیر دشوار    ابطو ردر    گیریتصمیمو    گیریتصمیم

 مثبت و معناداری دارد. 
مسائل اخالقی در حوزه ورزش نقش مهمی دارد و می  
بهبود شرایط رفتاری در ورزش نقش مهمی  در  تواند 
داشته باشد. توجه به مسائل اخالقی و اشاعه آن در ابعاد  
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مسائل   بهبود  تواند ضمن  می  ورزش،  تیمی  و  فردی 
روانی در میان ورزشکاران، منجر به تحوالت فرهنگی 

ش نیز گردد. از طرفی رقابتی  در حوزه های خارج از ورز
شدن ورزش سبب گردیده است تا مسائل اخالقی به  
عنوان یک راهکار مهم در استانداردسازی نگرش ها و  

سبب    مسئلهرفتارهای ورزشکاران مشخص گردد. این  
در   پژوهشگران مختلفی تالش هایی  تا  است  گردیده 
هیاسر و  اندرسون  )نوکس،  باشد  داشته  حوزه  ، 1این 

اینبدنتیتربدبیران  .  (2019 بر  عالوه    عنوانبه که  ی 
و اخالقیات در حرفه معلمی آگاه    هاارزش معلم باید به  

ای در این  باشند، باید به فنون مربیگری و اخالق حرفه
باشند داشته  کامل  آشنایی  نیز   از هدف زیرا؛  عرصه 

 ورزشی یهاآموخته کاربرد   ورزشکاران، اخالقی تربیت
 به اخالقی تربیت است. این زندگی و  جامعه در هاآن
 زیرا دارد؛ بستگی ورزشکارانرهبری  چگونگی و  نوع
 اصول خودشان زندگی فلسفۀ در مربیان و  رهبران اگر

 روحی تزلزل یا نکنند رعایت را و اجتماعی اخالقی
آموزشی   یهاجنبه  به کمتر خود کار در باشند، داشته
 به شانتوجه جهینت  در .  کنندیم توجه یبدنتیترب

. شودیممتمرکز   پیروزی عبارتی، به و  مقطعی موفقیت
 مؤثر رهبر یا مربی مقام  در توانندی نم افرادی چنین
و   عمل ورزش جامعۀ در   یهایرگیمیتصمکنند؛ 

داشت. نخواهند  نیز  مناسبی  و    اخالقی   2گیلبرتالتا 
گزارش 2016)  نارسایی چند  هر که اندنموده  ( 

 هایروش و  رویکردها به تدوین مربوط یهاتالش

 یهای کاست از  ناشی خود  ارزشی، و  اخالقی تربیت
برخی آموزشی  نظام  که  است  جهان کشورهای  در 

 مذهبی( )دینی، ارزشی و  اخالقی خاص یریگجهت

 یک  صورتبه تنها را ارزشی و  تربیت اخالقی و  دارند

 نارسایی  این اما  ،دهندی م قرار  توجه   مورد  مجزا  برنامه

 

 

 

 

 
 

معلول  از بسیاری  که  است  تردیدی  و  ابهام  بیشتر 

 تربیت اصل  به نسبت تربیتی نظرانصاحب  و  مربیان

 از تربیتی، مربیان از  دارند. بسیاری  ارزشی اخالقی و 

 متضمن  را ارزشی و  اخالقی تربیت و  تعلیم اساس

 .دانند ی م مصنوعی و  ریاکارانه نوعی رفتار
 ارزش  با نقش به مدیریت ورزش، یهابرنامه بیشتر در

دبیران   و  است.  نشده کافی  توجه یبدنتیتربمربیان 
نقش   در  هاارزش پس  اجتماعی  ی  هایریگمیتصم ی 

مشخصی مورد ارزیابی قرار    صورتبهی  بدنتیترب  ریدب
ی  بدنتیتربتصمیماتی که دبیران  که چرا نگرفته است، 

ورزش   امر  اثرات    تواندمی  رندیگی می  آموزدانش در 
باشد.   داشته  آموزان  دانش  ورزشی  آینده  بر  مستقیمی 

  تأثیر( با بررسی  2014)   سیدعامریو    ، کاشف فتاح پور
اخالقتصمیم  بری  اخالق  یهاآموزش   انیمرب  یگیری 
دادی  ورزش به   ندنشان  توجه  ی  هاآموزش   ضرورت 
  یدروس  نیتدو   نیو همچن  یورزش  انیبرای مرب  یاخالق

نظر   به  ورزش ضروری  در  کاربردی  اخالق  عنوان  با 
ی  هاارزش   نیب  ن یا  درهمچنین مسئله اساسی  .  رسدیم

دانش   هم  و  دبیران  هم  که  است  مختلفی  اجتماعی 
و   برخوردارند  آن  از  دبیر    کهیصورت  درآموزان 

و  بدنتیترب کاری  اخالق  اساس  بر  خود  حیطه  در  ی 
و تصمیماتی که  حرفه  بر   ردیگی مای خود عمل نکند 

موجب بروز مشکالت عدیده    قطعا پایه اخالقیات نباشد  
 ی مدارس خواهد شد. بدنتیتربو اساسی در امر 

به   اخالقی  تصمیمتوجه  جدی  میگیری  زمینه  تواند 
مختلف را  برای ارائه رفتارهای مطلوب در حوزه های  

کردهای مطلوب ارزش های  رنماید. با توجه به کا   ایجاد
افراد و گروه  اجتماعی در پایدارسازی اخالق در میان 
ها، پی بردن به این رابطه در میان دبیران تربیت بدنی  

های اخالقی آنان را   گیریتصمیممی تواند روند بهبود 

1. Knox, Anderson & Heather 

2. Lata & Gilbert 
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صورت   انجام  مناسببه  طرفی  از  دهد.  بهبود  تری 
الیت تواند روند توسعه و گسترش فعمیپژوهش حاضر  

  ران یدب  یاخالق  یریگم یتصم  های اجرایی در خصوص
را هموارتر نماید. از این رو امید است نتایج    یبدنتیترب

گیری دغدغه الزم جهت  شکلپژوهش حاضر در جهت  
 تأثیر   یبدنتی ترب  رانیدب  یاخالق  یریگمیتصمبهبود  

-مثبتی داشته باشد و فعالیت های اجرایی جهت شکل
این   انجام    مسئلهگیری  طرفی  از  دهد.  پیشنهاد  را 

خصوص   در  پژوهشی  خال  تواند  می  حاضر  پژوهش 
تأکید  با  یبدنتیترب رانیدب یاخالق یریگمیتصمبهبود 

  در که    یتسئواالبر ارزش های اجتماعی را رفع نماید.  
آیا ضرورت دارد  - 1  این است که  شودی ممطرح    نیب  نیا

حرفه  اخالق  دبیران  که  ارتباط    ی بدنتیتربای    با در 
گیرد؟  اجتماعی  یهاارزش  قرار  بررسی  آیا  -2  مورد 

راستای   در  مشخصی  اخالقی    گیریتصمیم الگوی 
 شدهنیتدو   یاحرفهمبتنی بر اخالق    یبدنتیتربدبیران  
نبود همین الگوی مشخص در این راستا برای    است؟

در    مسئله  یبدنتیتربدبیران   حاضر    پژوهشاساسی 
  ی بدنتیتربگفت دبیران    توانی مبه بیانی دیگر  .  است
بر اساس یک الگوی    در مسابقات ورزشی که  اینبرای  

مشخص   یک    گیریتصمیم اخالقی  نیازمند  کنند، 
مشخص   اساس    شدهن یتدو الگوی  بر  که  هستند 

؛  باشد  شدهیطراحاجتماعی حاکم بر جامعه    یهاارزش 
پی    پژوهشبنابراین   در   ی الگو  نیتدو حاضر 
دبیران    گیریتصمیم استان   یبدنتیترباخالقی 

 است. اجتماعی یهاارزش آذربایجان شرقی با تکیه بر 

 

 پژوهش  شناسیروش
  از است که    ییگرااثبات   حاضر  پژوهش  فلسفی  مبنای
  جز   اجرا،   روش  نظر  از  و   است  کاربردی  هدف،  نظر

  تأثیرکه    آیدمی  شمار  به  تحلیلی-توصیفی  هایپژوهش
اخالقی   یریگمیتصماجتماعی بر    هایارزش متغیرهای  

  پژوهش . همچنین کندیمرا تحلیل  بدنیتربیتدبیران 

  چارچوب   در  یعنی  شد؛  انجام  پیمایشی  صورتبه   حاضر
  از   افراد  یهادگاه ید  و   باورها  بررسی  به  کوتاه  زمانی
پرسش  استفاده   طریق   یهاداده   .است  پرداخته   نامه از 
 .شدند  یآورجمع میدانی    و   یاکتابخانه به صورت    کمی،

 کنندگانشرکت
تخصصی   دبیران  کلیه  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه
در    بود   شرقی  آذربایجان  استان  بدنیتربیت سال  که 
س استان بر اساس ابالغ  اردر مد  1398- 99  یلیتحص 

درس     طبق   که   کردندی متدریس    بدنیتربیتصادره، 
  ،استان  وپرورشآموزش   کل  اداره  از  شده  استعالم  آمار
 جدول   طریق  از  نمونه  حجم  .بود  1312  هاآن   تعداد

این   شود می  تعیین   نفر  298  مورگان دلیل  به  که  ولی 
نفر در نظر   384  حجم نمونه  شودی مرائه  امدل و الگو  
-ایخوشه   صورتبه  نیز  گیرینمونه   روش   گرفته شد.
آذربایجان    استان  ابتدا  که  صورت  این  به.  بود  تصادفی
شمال و    ،شرقی  شمالشمال و  )  بخش  پنج  به  شرقی

غرب شرقی  ، شمال  جنوب  و  جنوب    ،جنوب  و  غرب 
  بخش   هر  از  سپس.  شد  بندیتقسیم(  تبریز   شهر  و   غربی
شرقی   شمال  و   شمالشدند. از بخش    انتخاب  شهر  دو 

غرب    شمال  و   شمال شهرهای اهر و هریس، از بخش  
شبستر، از بخش جنوب و جنوب شرقی  مرند و    یشهرها

غربی    جنوب   و   شهرهای میانه و سراب، از بخش غرب 
بناب و  نیز    مراغه  تبریز  شهر  از    4و    2  یهاهیناحو 
انتخاب این شهرها به این دلیل بود که    انتخاب شدند.

به تعداد مدنظر    شدهانتخاب تعداد معلمان در شهرهای  
بودند نزدیک  منطقه  آن  از    .در  عبارتی  و   شهرها به 

شدند.  یاه یناح انتخاب  داشتند  بیشتری  معلمان    که 
  نمونه   افراد  تعداد  به  شدهانتخاب   شهرهای  از  سپس

 . شدند انتخاب هانمونه  تصادفبه

 هاهای گردآوری داده ابزار و شیوه 
نامه  پرسش  چهاربر اساس اهداف از  حاضر    پژوهشدر  

فردی،   های ارزش   و   اخالقی  گیریتصمیم   اطالعات 
 . اطالعات استفاده شد یآورجهت جمع اجتماعی  
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 ی نامه اطالعات فرد پرسش
  سن، )  ی از قبیلنامه شامل مشخصات فردپرسش  این

درآمد،  مدرک    ، تأهل  یتوضع  ،جنس تحصیلی، میزان 
 یه بسته بود.گو صورت به  و ( سابقه تدریس

 اخالقی   گیریتصمیم نامه  پرسش
( با  2003)  1اخالقی کسول  گیریتصمیم نامه  از پرسش

استفاده    20 این شودی مگویه   نامه پرسش . 

وضعیت در  را  های آزمودن گیریتصمیم  دشوار پنج 

مقیاس  چهار  با  اخالقی    4) اخالقی  قضاوت  خرده 

آگاهی یا  ادراک  یا    4)  یاخالق گزینه(  تمایل  گزینه( 
  4)  یاخالق  طیشرا اهمیت ( و گزینه  4)  یاخالق گرایش
طگزینه(   تا  )  کرتیلارزشی    5  فیدر  مخالفم  کامال  

موافقم( برایکندمی  ارزیابی کامال    یک نمونه، . 

اخالقی وضعیت  در سناریو صورت به  که  دشوار 

 یهااس یمقخرده   دارد، وجود  نامهپرسش
. روایی این کندمی یریگاندازه را   اخالقی گیریتصمیم
قرار گرفته  تأیید  های قبلی مورد  نامه در پژوهش پرسش

( پایایی  2013است. در پژوهش فتاح پور و همکاران ) 
 آمد.  دستبه    83/0نامه با آلفای کرونباخ برابر با  پرسش

اخالقی  یری گمیتصمنامه پرسش تسئواالتوزیع  -1جدول   
Table 1- Distribution of ethical decision questionnaire questions 

اخالقی  یر یگمیتصم  
Ethical decision making 

هاسئوالتعداد   
Number of 

questions 

هاسئوالشماره   
Number of questions 

 قضاوت اخالقی 
Moral judgment 

 

 ادراک )آگاهی( اخالقی 
Moral perception 

(awareness) 

 

 تمایل )گرایش( اخالقی 
Moral inclination 

 

 اهمیت شرایط اخالقی 
The importance of moral 

conditions 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5  

1-5-9-13-17 

 

 

2-6-10-14-18 

 

 

3-7-11-15-19 

 

 

4-8-12-16-20  

 

برای سنجش  :  اجتماعی  هایارزش نامه پرسش

های  نامه شناخت ارزش پرسشاز  های اجتماعی  ارزش 
  استفاده شد.ی تغییرات  کم با( 1972) 2اجتماعی روکیچ 

که در یک مقیاس    استگویه    18نامه شامل  این پرسش
یک   بین  پنج  ارزشی بکامال   ) لیکرت  تا  کامال   )( 

 

1. Caswell 

پرسششودی می  گذارنمرهارزشمند(   این  در  نامه  . 
ارزش ارزش  مؤلفه  شش  شامل  اجتماعی  های  های 

ارزش  ارزش اخالقی،  اقتصادی،  و  های  ملی  های 
های قانونی و حقوقی های دینی، ارزش سیاسی، ارزش 

ارزش  و  و  فرهنگی  خرده    کدام  هرهای  سه  شامل 
 هستند:مقیاس به شرح ذیل 

2. Rockich 
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های اخالقی: شامل خود احترامی )احترام به  ارزش -1
توجه به عشق و عالقه افراد در  )خود(، امنیت خانوادگی  

تضاد   از  )رهایی  درونی  هماهنگی  و  خانواده(  درون 
 درونی(. 

شامل  ارزش -2 اقتصادی:  )لذت  گذرانخوش های  ی 
طلبی و زندگی فراغتی(، سعادت و خوشبختی )قناعت  

 احت )یک زندگی مساعد( و خرسندی( و زندگی ر
و سیاسی: شامل  ارزش -3 استقالل،  )  یآزاد های ملی 

امنیت   آزاد(،  و  )  یملانتخابات  جنگ  از  جلوگیری 
 زیبایی در طبیعت(. )خشونت( و جهانی زیبا 

و  ارزش -4 ابدی  )زندگی  رستگاری  دینی: شامل  های 
به حد کمال رسیدن در زندگی( و  )(، حکمت  افتهینجات 

 اقت صمیمی(.دوستی واقعی )رف
های قانونی و حقوقی: شامل احساس موفقیت ارزش -5

دنیای رهیده  ))همکاری دائمی(، صلح و صفای جهانی 
 هافرصت از جنگ و تضاد( و عدالت )برادری، برابری  

 برای همه(.
اجتماعی  ارزش -6 شناسایی  شامل  فرهنگی:  های 

روحی    حس تعلق))احترام و تحسین(، بلوغ از نظر عشق  
 .(پرتحرکو زندگی مهیج )زندگی فعال و  و جسمی(

 
 

 اجتماعی  هایارزشنامه پرسش تسئواالتوزیع  -2جدول 

Table 2- Distribution of Social Values Questionnaire questions 

های اجتماعی ارزش  
social values 

هاسئوالتعداد   
Number of 

questions 

هاسئوالشماره   
Number of questions 

ی اخالق یهاارزش  

Moral Values 

 

های اقتصادی ارزش   
Economic values 

 

های ملی و سیاسی ارزش   
National and political 

values 

 

های دینی ارزش   

Religious values 

 

های قانونی و حقوقی ارزش   
Legal values 

 

های فرهنگی ارزش   
Cultural values  

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 
 
3 

 

 

3 
 
  

1-2-3 

 

 

4-5-6 

 

 

7-8-9 

 

 

10-11-12 

 

 

13-14-15 

 

 

16-17-18  
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 هانامهنتایج پایایی زمانی پرسش   -3جدول 
Table 3- Results of time reliability of the questionnaires 

  
اخالقی  یر یگمیتصم  

Ethical decision 

making 

های اجتماعی ارزش  
social values 

مرحله اول و مرحله دوم  
گیری اندازه  

The first stage 

and the second 

stage of 

measurement 

 ضریب همبستگی 
Correlation 

coefficient 

0.73 0.87 

ی معنادارسطح   
Significance level 

0.001 0.001 

 تعداد 
Number 

30 30 

 
ضریب همبستگی میزان نمرات در مرحله اول و مرحله  

برای   برای  74/0برابر  اخالقی    یریگم یتصمدوم   ،
برابر    ایحرفهاخالق  و برای    87/0اجتماعی    هایارزش 
بودن میزان همبستگی   تربزرگاست. با توجه به    92/0
 شود.می دییتأ هانامه ، پایایی زمانی پرسش7/0از 

آن    دییتأنامه و  پس از تدوین پروپوزال و تهیه پرسش
 یآورجمع نامه الکترونیکی برای  توسط اساتید، پرسش

از    هاداده آنالین   پس  گردید.  طراحی  سایت  در 
ادارات   با  نواحی    وپرورشآموزش هماهنگی  و  مناطق 

نامه به  در بحث نمونه آماری، لینک پرسش  شدهانتخاب 
توسط    بدنیتربیت کارشناسان   و  شد  ارسال  مناطق 

 دبیران   یهاگروه کارشناسان مناطق در 

اری شد. همچنین در بعضی از  ذمنطقه بارگ بدنیتربیت
در اختیار    شدهچاپ   صورتبه نامه  مناطق تعدادی پرسش

-رسی به پرسشکه دست  بدنیتربیتبعضی از معلمان  
  تینها  درذاشته شد تا پر کنند.  نامه آنالین نداشتند گ

انجام    صورت به نامه  پرسش  339  تعداد جهت  کامل 
 شد.  یآورجمع کارهای آماری 

 هاداده روش پردازش 
اطم حصول  از  داده   ینانپس  بودن  نرمال  با    یهااز 

کلموگروف آزمون  از  آمار    یرنف،اسمـاستفاده  از 
جهت شود.  یاستفاده م   هایه جهت آزمون فرض  یاستنباط

ها از روش تحلیل معادالت ساختاری در  یه آزمون فرض
 . شداستفاده  آموس افزارنرم
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 هاافتهی
 

 

 گیری اخالقی های اجتماعی بر تصمیمارزش تأثیرجدول ضرایب برآورد شده مدل ساختاری   -4جدول 

Table 4- Table of estimated coefficients of the structural model of the effect of 

social values on ethical decision making 

 متغیر مستقل 
Independent 

variable 

 متغیر وابسته
Dependent 

variable 

ضریب برآورد 
 شده 

Estimated 

coefficient 

خطای معیار  
 برآورد

Criteria 

error of 

estimating 

نسبت 
 بحرانی

Critical 

ratio 

داری معنا سطح   

Level of 

significance 

ضریب برآورد 
 استاندارد 

standard 

estimation 

coefficient 

های  ارزش 
 اجتماعی 
social 

values 

گیری تصمیم
 اخالقی 

Ethical 

decision 

making 

0.547 0.102 5.35 0.001 0.328 

 
می  مالحظه  جدول  به  توجه  ارزش با  که  های  شود 

تصمیم  بر  تربیتاجتماعی  دبیران  اخالقی  بدنی گیری 
شرقی   آذربایجان  دارد  معنامثبت    تأثیراستان  داری 

(001 /0    =p  ،35/5  =t  شدت با    تأثیر(.    33/0برابر 

های  یعنی با یک واحد افزایش در میزان ارزش ؛  است
افزایش    33/0گیری اخالقی به اندازه  اجتماعی، تصمیم 

یابد.می

 
های اجتماعی بر  های ارزشمؤلفه تأثیرجدول ضرایب برآورد شده مدل ساختاری   -5جدول 

گیری اخالقی تصمیم  

Table 5- Table of estimated coefficients of structural model of the effect of 

components of social values on moral decision making 

 متغیر مستقل 
Independent 

variable 

متغیر  

 وابسته 
Dependent 

variable 

ضریب 

 برآورد شده
Estimated 

coefficient 

خطای معیار  

 برآورد
Criteria 

error of 

estimating 

نسبت  

 بحرانی 
Critical 

ratio 

سطح 

داری معنا   

Level of 

significance 

ضریب 

برآورد 

 استاندارد 
standard 

estimation 

coefficient 

  یهاارزش 
ی اخالق  

Moral 

Values 

گیری تصمیم
 اخالقی 

Ethical 

decision 

making 

0.04 0.068 0.585 0.558 0.034 
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گیری  های اجتماعی بر تصمیمهای ارزشمؤلفهجدول ضرایب برآورد شده مدل ساختاری تأثیر  -5جدول ادامة 

 اخالقی
Table 5- Table of estimated coefficients of structural model of the effect of components of 

social values on moral decision making 

 متغیر مستقل 
Independent 

variable 

متغیر  

 وابسته 
Dependent 

variable 

ضریب 

 برآورد شده
Estimated 

coefficient 

خطای معیار  

 برآورد
Criteria 

error of 

estimating 

نسبت  

 بحرانی 
Critical 

ratio 

سطح 

داری معنا   

Level of 

significance 

ضریب 

برآورد 

 استاندارد 
standard 

estimation 

coefficient 

های  ارزش 
 اقتصادی 
Economic 

Values 

گیری تصمیم
 اخالقی 
Ethical 

decision 

making 

-0.044 0.066 -0.663 0.507 -0.038 

های ملی و ارزش 
 سیاسی 

National and 

political 

Values 

گیری تصمیم
 اخالقی 

Ethical 

decision 

making 

0.144 0.055 2.6 0.009 0.149 

های دینی ارزش   

Religious 

Values 

گیری تصمیم
 اخالقی 

Ethical 

decision 

making 

0.064 0.06 1.069 0.285 0.062 

های قانونی  ارزش 
حقوقیو   

Legal Values 

گیری تصمیم
 اخالقی 

Ethical 

decision 

making 

0.144 0.064 2.245 0.025 0.13 

های  ارزش 
 فرهنگی

Cultural 

Values 

گیری تصمیم
 اخالقی 

Ethical 

decision 

making 

0.137 0.076 1.798 0.072 0.103 

 
های ملی  شود که ارزشبا توجه به جدول مالحظه می 

بر تصمیم تربیتو سیاسی  دبیران  اخالقی  بدنی  گیری 
شرقی   آذربایجان  دارد  معنامثبت    تأثیراستان  داری 

(009 /0  =  p  ،60/2=  t  شدت با    تأثیر(.    0/ 15برابر 
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های  یعنی با یک واحد افزایش در میزان ارزش ؛  است
سیاسی،   و  اندازه  تصمیمملی  به  اخالقی    15/0گیری 

 یابد.افزایش می 

گیری های قانونی و حقوقی بر تصمیمهمچنین ارزش 
تربیت دبیران  شرقی اخالقی  آذربایجان  استان  بدنی 

)معنا مثبت    تأثیر دارد  (. p  ،25/2  =t=    025/0داری 
با    تأثیرشدت   واحد  ؛  است  13/0برابر  یک  با  یعنی 

ارزش  میزان  در  حقوقی، افزایش  و  قانونی  های 

 یابد. افزایش می   13/0گیری اخالقی به اندازه  تصمیم
مؤلفه ارزش ولی  ) های  اخالقی  ،  p=    558/0های 

59/0  =t ارزش  ،) ( اقتصادی   ،p=    507/0های 
66/0-    =t ارزش ،) ( 285/0های دینی    =p  ،07/1  =t  )

ارزش  )و  فرهنگی  بر p  ،80/1  =t=    072/0های   )
تربیتتصمیم دبیران  اخالقی  استان گیری  بدنی 

 داری ندارند.معنا  تأثیرآذربایجان شرقی 

  

 
 

ای بر  های اخالق حرفههای اجتماعی و مؤلفههای ارزشمؤلفه تأثیرمدل ساختاری  -2شکل 

گیری اخالقی تصمیم  

Figure 2- Structural model of the effect of social value components and 

professional ethics components on ethical decision making 

 

مدل   از  فرضیه  این  آزمون  معادالت  جهت  سازی 
ساختاری استفاده شده است. اگر مدل ساختاری دارای  

می  باشد  مناسب  مدل  برازش  که  گرفت  نتیجه  توان 
های برازش دارای سه نوع مطلق،  دار است. شاخص معنا 

تطبیقی و مقتصد هستند که بایستی از هر کدام از انواع،  
دشاخص  نمود.  گزارش  را  این  هایی  هر    پژوهشر  از 

کدام حداقل دو مورد گزارش شده است. اگر حداقل سه  
از شاخص  تواند نتیجه ها قابل پذیرش باشند میمورد 
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 گرفت که مدل از برازش کافی برخوردار است.
 

ای بر  های اجتماعی و اخالق حرفهارزش تأثیرهای برازش مدل ساختاری شاخص -6جدول 

گیری اخالقی تصمیم  

 شاخص برازش 

Fit index 
 میزان
Level 

 مالک
Criterion 

 تفسیر 
Interpretation 

 مطلق
Absolute 

 CMIN درجه آزادی تقسیم بر
CMIN/DF 

 
2.78 

5کمتر از   

Less than 5 
 برازش مطلوب 
Optimal fit 

 سطح معناداری 
p-value x2 

001/0  
05/0بیشتر از   

More than 

0.05 

 غیرقابل قبول 
unacceptable 

 ( GFIشاخص نیکویی برازش )
Goodness Fit Index (GFI) 

897/0  
90/0بیش از   

More than 

0.90 

 قابل قبول
acceptable 

 تطبیقی 
 مقتصد

Adaptive 

economics 

 ( TLIلویس ) -شاخص توکر
Tucker-Lewis Index (TLI) 

944/0  
90/0بیش از   

More than 

0.90 

 برازش مطلوب 
Optimal fit 

 ( CFIشاخص برازش تطبیقی )
Adaptive Fit Index (CFI) 
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

(RMSEA ) 
Root of Mean Calculation 

Error Squares (RMSEA) 

917/0  
073/0  

90/0بیش از   

More than 

0.90 
08/0کمتر از   

Less than 

0.08 

 برازش مطلوب 
Optimal fit 
 برازش مطلوب 
Optimal fit 

شاخص برازش مقتصد هنجار شده  
(PNFI ) 

Normalized Fit Index 

(PNFI) 

634/0  
5/0بیشتر از   

more than 

0.5 

 برازش مطلوب 
Optimal fit 

 
آماره خیمعنا سطح   برابر  داری  با    0/ 001دو  که  است 

(  05/0تر از  توجه به مالک در نظر گرفته شده )بزرگ
داری  معنا جایی که سطح  . ولی از آنیستنقابل قبول  

حساس   نمونه  تعداد  نمونه  استبه  در  بزرگ  و  های 
دار است؛ برای ارزیابی برازش مدل  معناتقریبا  همیشه  

 استفاده شده است.های دیگر از شاخص 
آزادی   درجه  به  بحرانی  نسبت  شاخص  مقدار 

(CMIN/DF  برابر )شاخص توکر78/2 ، -( لویسTLI  )
94/0( تطبیقی  برازش  شاخص   ،CFI  برابر  )92/0  ،

( مقتصد هنجار شده  برازش  و   PNFI  )63/0شاخص 
(  RMSEAمقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد )

این    073/0نیز   همه  محدوده  شاخص است.  در  ها 
نیکویی  شاخص  همچنین  دارند.  قرار  مطلوب  برازش 

که اختالف  که با توجه به این  است  90/0(  GFIبرازش )
قابل قبول   دارد  با مالک در نظر گرفته شده  ناچیزی 

نتیجه گرفت که مدل  بنابراین در کل می ؛  است توان 
مطلوب   برازش  دارای  شده  ارائه  به  استساختاری   .

فر  می   پژوهش ضیه  عبارتی  الگوی ؛  شودتأیید  یعنی، 



                                                      1401، بهار 39، شماره 11شناسی ورزشی، دوره ان: مطالعات رورسولی

 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

تربیتتصمیم  شدهنیتدو  دبیران  اخالقی  بدنی  گیری 
های اجتماعی  استان آذربایجان شرقی با تکیه بر ارزش 

 ای از برازش مطلوب برخوردار است.و اخالق حرفه 
 

 گیرینتیجه بحث و 
  اجتماعی  هایارزش حاضر نشان داد که    پژوهش نتایج  

 استان  بدنیتربیت  دبیران  اخالقی  گیریتصمیم  بر
این    دارد.  داریمعنا   و   مثبت  تأثیر  شرقی  آذربایجان

نتایج   با  فیضیسیاهکلرودی  هایپژوهش نتیجه  و    ، 
و  2016)  رسولی   سنه (  2014)  همکاران  و   رمضانیان( 
است(  2014)  1باوک در.  همسو  جامعه،  یک  عین    در 

که    هاییفرهنگ  پاره وجود عناصر مشترک فرهنگی،  
گروه اقشار،  مربوط  به  مختلفی  اجتماعی  طبقات  و  ها 

،  هافرهنگ   پارهشوند، نیز وجود دارد. در برخی از این  می
خورد. گروهی  می های اجتماعی متفاوتی به چشم  ارزش

های اجتماعی نظیر شرافت، نجابت، حفظ آبرو  به ارزش
دهند و اقشاری نیز برای کسب و ... بهای زیادی می

مق و  بهثروت  ارزش ام  از  معنوی  راحتی    شده   یادهای 
های اجتماعی  تحلیلی ارزش  هایبررسی گذرند. در  می

ها و اقشار و هر جامعه، باید هم به ماهیت این ارزش 
های مختلف پرداخت و هم به چگونگی پراکندگی  گروه

ها و طبقات اجتماعی گوناگون توجه نمود و آن در گروه
ارزش روابط  شناخت  اجبا  ساختار  های  با  تماعی 

و  تغییرات  علل  به  فرهنگی،  و  اجتماعی  اقتصادی، 
بنابراین، در   .های اجتماعی پی بردهای ارزشدگرگونی
جامعه آن، هر  فرهنگی  خصوصیات  به  توجه  با  ای 

شوند.  مقوالت، معیارها و مفاهیمی با ارزش قلمداد می
مفاهیمی هستند که  ،  حقیقت  در های اجتماعی،  ارزش

  . هستندد یک جامعۀ معین با ارزش و مقبول  برای افرا

 

 

 

 

 

 

  اجتماعی،  روابط  مجموعه   که   است  معتقد  بیرو   آلن
  اجتماعی،  هایارزش   و   دهدمی   تشکیل  را  جامعه  جوهره

 محتوایی  و   ظاهری  جنبه   از   را   روابط  این  چندوچون
  که این   از  فارغ  روابط   این .  دهندمی   جهت  و   شکل 
 توانندمی  هستند،  هاییگروه   یا  افراد  چه،  آن  طرفین

  منفی   ،(دوستی  و   همکاری  شکل  به)  مثبت  صورتبه
 خنثی  صورتبه  یا( مبارزه و  کشمکش  تقابل، شکل به)
  ،صورت  هر  در.  کنند  بروز(  سازی  هم  و   انطباق  پذیرش،)

  قرار   توجه  مورد  فرآیندهایی  عنوانبه   روابط  این
  و   قلمرو   دارای  دیگر  فرد  به  فرد   یک   از  که   گیرندمی

 نسبتا   الگوهای  از  افراد  وجود،  این  با.  است  متفاوتی  دامنه
  هایارزش   و   قواعد   که  چرا   ،کنندمی   پیروی  واحدی
  جامعه   پذیرش  مورد   جمعی   احکام   عنوانبه   که   اجتماعی 

 قضاوت  و   رفتار  عمل،  مبنای  اندگرفته  قرار  گروه  یا  و 
اما  ؛  هستند  اجتماعی  مدهای اپی  و   وقایع  رفتارها،   درباره 

-ها بهارزش   (2012)   همکاران  و   2آمز   از دید مورگان
و  ع قضاوت  برای  معیاری  پیشنهاد   یریگم یتصمنوان 

ها  شود که از عقاید جدا هستند، او معتقد است ارزشمی
هم   و  احساسی  اجزای  دارند.    هایمؤلفه هم  شناختی 

 دارند،  تأثیر اخالقی  گیریتصمیم  بر که ییهازش ار

 یک  در که  هستند  اهداف مطلوب  مورد در  باورهایی

سید عامری و  ) کند فرد را راهنمایی می خاص موقعیت
در آموزش و پرورش و در ارتباط بین    (.2016همکاران،  

و روابط    گیریشکل معلمان و دانش آموزان چگونگی  
ویژه   اجتماعی   هایارزش بین   اهمیت  از  آنان  در 

این حوزه چه    یهایریگم یتصمبرخوردار است، چرا که  
بر پایه    تواندمی آموزدانش از سوی معلم و چه از سوی  

 اجتماعی باشد.  هایارزش همین 

1. Senne Bovce 
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  هایمحیط   در  بیشتری  حضور  سابقۀ  ورزشکاران  چه  هر
  جوانمردانه   بازی  به  نسبت  باشند،  داشته  قهرمانی  ورزش
  ها آن  تصمیمات  و   دهندمی   داده  نشان  کمتری  توجه
  خواهد   گیرینتیجه  بر  مبتنی  باشد   اخالقی   کهآن   از   بیش

این است که   است  این بین مطرح  بود. چیزی که در 
آموزان    هایگیریتصمیمبر    بدنیتربیتدبیران   دانش 

که   گذارندمی  تأثیردر مورد هدف و چگونگی مسابقات 
قبال    برگرفتهخود   در  معلمان  خود  تصمیمات  از 

ورزشی و اهدافی است که از مسابقات دنبال    رویدادهای
در   بدنیتربیت، دبیران  پژوهش. طبق نتایج این  کنندمی

شرایط سخت و دشوار ورزشی، تصمیمات اخالقی را بر  
اساس   و  و    هایارزش پایه  ایمان  بدان  که  اجتماعی 

 بارزتر زمانی حاضر بحث . اهمیتگیرندمی ،  دارند  اعتقاد

تصمیمی که شودمی  حالت دو  مقابل  در بی 

درگیردمی  قرار  غیراخالقیو   اخالقی یریگمیتصم  . 

جامعه،  تبعبه  و  جوامع  برخی فرهنگ آن   معلمان 

 قدرآن  اعتقادی و  اخالقی مسائل  پیرامون قضاوت
 نهایت در و  کاریمحافظه  که شودمی  سخت و  حساس

 دارد.  دنبال به  را یریگم یتصم از اجتناب
( در پژوهش خود مشخص  2021)  1رک، فیسچر و برتل 

نمودند که مسائل ارزشی و توجه به آن می تواند روند 
تسریع دهد. انگوین  را  شکل گیری فعالیت های اخالقی  

( نیز مشخص نمودند که توجه به  2021)  2و کروسان
  مسائل ارزشی و پایدارسازی رفتارهای مربوط به آن در 

رفتارهای اخالقی نقش مهمی دارد. به نظر شکل گیری  
به   تواند  می  اجتماعی  های  ارزش  به  توجه  رسد  می 

شعاع قرار دادن نگرش ها و رفتارهای  الواسطه تحت  
زمینه  رانیدب  یاخالق  یریگمیتصمجهت    را  دبیران 

اهمیت شغل دبیران  فراهم نماید. با توجه به    یبدنتیترب
های ورزشی، بارز نمودن ارزش  تربیت بدنی در عرصه

بستر مناسبی تصمیم   های اجتماعی در آنان می تواند 
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. به عبارتی ظرفیت  را فراهم نمایدگیری های اخالقی  
سازی ارزش های اجتماعی در روند شکل گیری نگرش  

اخالقی دبیران سبب گردیده است تا این متغیر بر  های  
استان   یبدنتیترب  رانیدب  یاخالق  یریگمیتصم
باشد.    تأثیر  یشرق  جانیآذربا  نظر اساس  بر داشته 

 با  ارتباط  در تجربه ( نداشتن1997)  و همکاران 3والراند
 از یکی تواندمی  ورزش  هر  اخالقی  موقعیت و  ساختار

 کشور  .باشد یریگم یتصم در ناتوانی احتمالی   دالیل

 فرهنگ و  تمدن واسطه  به که است کشوری ایران،

از   درست تشخیص در پویایی وجدان از خود اسالمی
 معنای  در اجتماعی هایارزش است.   برخوردار نادرست

 گذارتأثیر نهادهای تالش محصول خود امروزی

 هاییرسانه  و  دانشگاه مدرسه، نظیر خانواده، اجتماعی

 میزان به  را  خود  مدنظر  اخالقی  هایآگاهی  که  است

 جوانان و  نوجوانان ویژهبه و   مردم بین در یتوجهقابل 

 که  باشد طبیعی است ممکن ،رو ن یا. از کنندمی ترویج

درست ورزشی دبیران اکثریت  نادرست و  رفتارهای 

 چقدر کهاین اما دهند، تشخیص یکدیگر از را اخالقی

است که  دیگری   موضوع  کنندمی  توجه  آن  به  عمل  در
در    کندمی فراهم را  دیگری مخرب  تفکر ه یمابن و 

اساس   بر  عمل  تفکر  آن  دارد  هاارزش مقابل  .  وجود 
 اخالقی از کامال  بدنیتربیتدبیر   آن پایه بر تفکری که

 آن و  است آگاه آن پیامدهای و  رفتار  نبودن صحیح و 

که نتایج    دندار  ایویژه توجه   بدانعمل   در و   پذیردمی  را
 .کندمی  تأییدحاضر نیز آن را  پژوهش
 هایارزش   هایمؤلفه حاضر نشان داد که    پژوهشنتایج  

 بدنی تربیت  دبیران  اخالقی   گیریتصمیم   بر  اجتماعی 
دارد.    داریمعنا  و   مثبت  تأثیر  شرقی  آذربایجان  استان

بیرو  روابط    (2001)  آلن  مجموعه  که  است  معتقد 
 هایارزش و    دهدمی اجتماعی، جوهره جامعه را تشکیل  

و   چندوچوناجتماعی،   ظاهری  جنبه  از  را  روابط  این 

4. Valrand 

5. Reck, Fischer & Brettel 
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جهت   و  شکل  از  دهندمی محتوایی  فارغ  روابط  این   .
آن  که نیا یا    طرفین  افراد  هستند،   هاییگروه چه 

(، مثبت )به شکل همکاری و دوستی  صورتبه   توانندمی
  صورت به منفی )به شکل تقابل، کشمکش و مبارزه( یا  

  هر   درخنثی )پذیرش، انطباق و هم سازی( بروز کنند.  
فرآیندهایی مورد توجه قرار    عنوانبه ، این روابط  صورت

و    گیرندمی قلمرو  دارای  فرد دیگر  به  فرد  از یک  که 
دامنه متفاوتی است. با این وجود، افراد از الگوهای نسبتا  

پیروی   و  کنندمی واحدی  قواعد  که  چرا    هایارزش ، 
احکام جمعی مورد پذیرش جامعه    عنوانبه اجتماعی که  

و یا گروه قرار گرفته اند مبنای عمل، رفتار و قضاوت  
فتاح  )  مدهای اجتماعی هستندقایع و پیا درباره رفتارها، و 

اجتماعی   هایارزش (.  2014پور، کاشف و سیدعامری، 
متحول    دیآیم بر اثر تغییر و تحولی که در جامعه پدید  

ارزش فرهنگ.  شوندمی متفاوت،  اجتماعی  های  های 
جوامع   در  را    کهطوری بهآورند.  می  وجود  به مختلفی 
اجتماعی حتی در یک    هایارزش شاهد هستیم دامنه  

و   خانوار  افراد  تعداد  و  شهر  محدوده  به  نسبت  شهر 
متفاوت   نیز  دیگری  متعدد    هایارزش.  استعوامل 

  های فرهنگبا    مختلفقانونی و حقوقی نیز در جوامع  
مختلف، تفاوت دارند که بر تصمیمات افراد جامعه در  

اثر    هایموقعیت تجلی  .  ردگذامی مختلف  قوانین، 
های حقوقی و ضمانتی اجرایی برای آن هستند.  ارزش 

از اعم  جامعه  مقررات  و  قوانین  به  احترام    همگان 
را   پلیس  و  قاضی  می  ارزشمندموازین،  . کنندتلقی 

 اصول با سازگاری یۀپا بر را رفتارها و  تصمیمات

تساوی منصفانه عدالت، جوانمردی،  توزیع و  بودن، 

( و هاپاداش منافع   هاگروه و  افراد میان در هاینههز ( 

قضاوت غرض، بدون و  طرفانهیب طوربه  قرار مورد 

 کنندۀمشخص   قانون  که  حقوقی  هایارزش .  دهدمی
 و   دادن   سازمان  جهت  در  هستند  و قواعدی   هاستآن

  پذیرفته  و   شدهنهادینه   که  هاانسان  بین  روابط  کنترل
ورزش و مسابقات ورزشی از قوانین و مقررات    .اندشده 

تا در جهت بازی جوانمردانه    کنندمیخاص خود پیروی  

در    یریگمیتصمو بر اساس قواعد خاص انجام گیرد.  
مسابقات چه از طرف بازیکنان و چه از طرف مربیان 

پایه قوانین و حقوق حاکم بر بازی باشد.   دبیر باید بر 
حاکم بر   ندر شرایط مسابقه بر اساس قوانی  بدنیتربیت

بازی و توجیه بازیکنان نسبت به این قوانین، تصمیمات  
بر  تواندی مو حتی  کندمی الزم را برای بازیکنان اعالم 

زمینه   این  در  بازیکنان  طرفی  باشد.    اثرگذار تفکر  از 
ملی و سیاسی بر تصمیمات اخالقی دبیران    هایارزش 
و  هاارزش .  گذاردیمثبت  م  تأثیر  بدنیتربیت ملی  ی 

سیاسی عبارت از احترام به اصول ناب ملی یا انقالبی 
مردم، عدالت اجتماعی و تأمین رفاه اجتماعی است. در  

و   ورزش  دبیران   هایرقابتبحث  آموزان،  دانش  بین 
بر مدرسه و  بر حس غرور و غیرت تأکیدبا  بدنیتربیت
آموزان،    کالس را    تواندی مدانش    جهت  در آنان 

و خود    تصمیمات اساسی در شرایط خاص هدایت کند
نیز با کندوکاو در این زمینه تصمیمات اساسی را اعمال  

مشاهده    .کند که   بدنیتربیتدبیر    گرددمی بنابراین 
 تواندنمیباشد نه تنها  هاارزش پایبند به هر یک از این 

از   یک  هر  به  توجه  و  پایبندی  سبب    های ارزش به 
از تصمیمات اخالقی  ا بلکه   گردانروی جتماعی  شوند 

به   پایبندی  و  بود  خواهد  ثابت  نیز  عمل  این  عکس 
اجتماعی عاملی در گرایش به اخالقیات و   هایارزش 
  چند  هربر اساس اخالقیات خواهد گردید،    یریگمیتصم

سستی   واسطه  به شرایط خاص و یا    واسطه  بهافراد یا  
بگیرند،  دیگری  تصمیم  دلیلی  هر  به  یا  و  تصمیم  در 
از   خارج  اخالقی  تصمیمات  با  کلی  مخالفت  بر  دلیلی 

 اجتماعی نخواهند یافت. هایارزش قالب 
  های ارزش شامل دو سری متغیرهای   مسیر نهایی مدل

بر   که  است    تأثیر اخالقی    یریگم یتصماجتماعی 
 ایواسطه  متغیرهای دسته دو  به  متغیرها  .گذارندمی

( اول  ( ایحرفه اخالق  و   اجتماعی  هایارزش درجه 
هر یک از    هایمؤلفه )  دوم درجه ایواسطه  متغیرهای
 مستقیم طوربه  هاآن  همه که شوندمی تقسیم(  متغیرها

 اخالقی یریگمیتصم  درونی متغیر بر غیرمستقیم یا
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نشان   آماری هایفرضیه  آزمون نتایج  .گذارندمی تأثیر
اخالق   اجتماعی  هایارزش  متغیرهای  که  دهدمی و 

مستقیم    طور  به اول(   درجه  ایواسطه  متغیر )دو   ایحرفه 
متغیرهای انصاف،  پذیریمسئولیت  و  و  ،  عدالت 

دیگران با  سیاسیارزش   ،همدردی  و  ملی  و   های 
 بر غیرمستقیم صورت   به   های قانونی و حقوقیارزش 

 و  مثبت تأثیر بدنیتربیتدبیران   اخالقی گیریتصمیم
مدل    شدهبیانبنابراین بر اساس نتایج  .  دارند  داریمعنا 

مطلوب    شدهارائه ساختاری   برازش  به  استدارای   .
گیری اخالقی دبیران  تصمیم  شدهتدوین عبارتی الگوی 

بر  تربیت تکیه  با  شرقی  آذربایجان  استان  بدنی 
ای از برازش مطلوب  های اجتماعی و اخالق حرفه ارزش 

است. هومفری  برخوردار  و  تروینو  (  2020)  1چن، 
که   نمودند  مسائل  تصمیممشخص  از  اخالقی  گیری 

می پذیرد. از دیدگاه آنان    تأثیرفردی و محیطی مختلفی  
بر  نفوذ  واسطه  به  اخالقی  رفتارهای  سازی  نهادینه 
گیری   شکل  جهت  در  تواند  می  افراد  های  نگرش 

گذار باشد. به  تأثیر تصمیم گیری اخالقی در میان افراد  
از  نظر می برخورداری  بدنی جهت  تربیت  دبیران  رسد 

نگرش  ت در  پایدارسازی  نیازمند  اخالقی  گیری  صمیم 
ارزش های اجتماعی می تواند به    های اخالقی دارند.

واسطه ایجاد حس نیاز و وظیفه در میان دبیران تربیت 
  رانیدب یاخالق یریگم یتصمبدنی سبب گردد تا میزان 

آذربا  یبدنتیترب شعاع قرار  التحت    یشرق  جانیاستان 
به واسطه کارکردهای مطللوب ارزش   مسئله گیرد. این 

که منجر  است  های اجتماعی در حوزه رفتاری و نگرشی  
شکل ظرفیتبه  دبیران گیری  میان  در  مطلوب  های 

 تربیت بدنی شده است.
 و  پژوهش نهایی مدل مسیر تحلیل نتایج به توجه با

به   شویممی متوجه کل  تأثیر هایجدول  ترتیبکه 

  های ارزش پذیری،  ، مسئولیتایحرفه اخالق    متغیرهای

کل را بر    تأثیراجتماعی و همدردی با دیگران بیشترین  
با  دارند.    بدنیتربیت اخالقی دبیران    یریگمیتصمروی  

 ایحرفه متغیر اخالق    شودمی مقایسه متغیرها مشخص  
به   واقع    تأثیراجتماعی    هایارزش نسبت  در  و  بیشتر 
بر    تأثیربیشترین   دبیران   یریگمیتصمرا  اخالقی 

باید    بدنیتربیت که  همچنین   مدنظردارد  گیرد.  قرار 
اخالق    پذیریمسئولیتتغیر  م متغیر  طریق  از  نیز 

  در .  گذاردمی  تأثیراخالقی    یریگم یتصمبر    ایحرفه 
ملی    هایارزشمتغیرهای همدردی با دیگران،    نهایت

و   بر    هایارزش سیاسی  اخالقی    یریگم یتصمقانونی 
 اهمیت باید مجموع   دردارند.    تأثیر  بدنیتربیتدبیران  

  این طرفی شد. از قائل ذکرشدهمتغیرهای   برای ایویژه
 متعددی عوامل رغمعلی که  است آن نشانه  موضوع

متغیرهای   ،گذارندمی تأثیر اخالقی  یریگم یتصم بر که 
، عدالت و انصاف و همدردی با دیگران  پذیریمسئولیت
مسیر دبیران   هر و  گذرندمی  ایحرفه اخالق   از  چه 
  ایحرفه به اخالق   بهتر و  حساسیت بیشتر بدنیتربیت

باشند،    اخالقی  هایتصمیم توانندمی  بهتر داشته 
 .بگیرند

هایی از جمله  محدودیت در جهت انجام پژوهش حاضر   
امکان بررسی سایر دبیران تربیت بدنی در سطح کشور  

های پژوهش  و همچنین پراکندگی جغرافیایی باال نمونه 
. با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد  داشتوجود  

می گردد تا با ایجاد دوره های آموزشی با رویکرد بهبود 
د میان  در  آن  بارزنمون  و  اجتماعی  های  بیران ارزش 

گیری اخالقی  تصمیمتربیت بدنی، سعی در ارتقا سطح  
آنان داشت. همچنین با توجه به نتایج پژوهش حاضر  

های  میپیشنهاد   رسانه  و  محتوا  ایجاد  با  تا  گردد 
زمینه   دبیران  مهارت بهبود    جهترا  آموزشی،  های 

 گیری اخالقی فراهم نمود.تصمیمتربیت بدنی در حوزه  
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