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  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

  چکیده
 تربیت هاي دانشکدهو  ها گروه علمی هیئت اعضاي اخالقی ۀنظامنام تدوینو  حیطرا  هدف پژوهش حاضر

 یا فرديبر رفتار  که داند می هایی ارزش) اخالق را اصول و 1998. دفت (است ایران ورزشیو علوم  بدنی
 القیاخ ۀنظامنام  ،دنیا هاي دانشگاه ویژهو به پژوهشی  ،آموزشی هاي سازمان بیشتردارد.  حاکمیت جمعی

و اجرا  پیشنهادسطح فرهنگ سازمان خود  ياهداف سازمان و ارتقا پیشبرد براي راهیعنوان را به
 علمی هیئت اعضايرا  تحقیق آماري ۀاست. جامع شدهانجام  رویکرد همینهم با  حاضر. پژوهش اند کرده
بر اساس جدول  آماري ۀمون. ندادندمی تشکیلنفر  220 به تعداد ایران بدنی تربیت هاي دانشکدهو  ها گروه

 آماري تحلیل برايپرسشنامه  119شده، توزیع هاي پرسشنامهاز مجموع  که دش تعییننفر  136مورگان 
پنج  مقیاس داراي کهبود  الیؤس 41 ۀساختمحقق ۀپرسشنام گیريداده شد. ابزار اندازه تشخیصمناسب 
و انحراف  میانگینهمچون  توصیفی هاي اخصشاز  ها داده آماري توصیفمنظور بود. به لیکرتی ارزشی

مدل ارتباط  تأیید براي  ،اکتشافی عاملی تحلیلاز روش  ها عامل تعیین براياستاندارد استفاده شد. 
 وضعیت بررسی براي، يتأیید عاملی تحلیلاز  اخالقی نظامنامۀبا مفهوم  ها عاملو  ها عاملت با سؤاال
ت و سؤاال بندياولویت براي همچنینو  اي نمونه تک tاز آزمون  اخالقی ۀنظامنامو مفهوم  ها عاملت، سؤاال
- (به اوکلینو  یرمی- کیسرتعداد آزمون  اکتشافی عاملی تحلیل. در دشاستفاده  فریدمناز آزمون  ها عامل

 طریقت از سؤاال بین همبستگیفرض  همچنیندست آمد. هب 918/0حجم نمونه) برابر با  کفایتمنظور 
P،  172/3369=2 ≥01/0بارتلت ( ویتکرآزمون 

x (شده از طراحیت سؤاالاز  سؤال 28 ،نهایت. در شد تأیید
 هاي فعالیتعامل  ششت در سؤاال همچنین شد. تأیید واریماکسهمراه با چرخش  اصلی هاي مؤلفه طریق

 مالی مسئولیتو  پژوهشی- علمیتعهد   ،اي حرفهرفتار   ،شناسیوظیفه  ،رفتاريو  گفتاريصداقت   ،گروهی
 پایایی. استدرصد  13/74برابر با   ها واریانست براساس مجموع سؤاال پیشگوییتوان  کهمشخص شدند 

دست آمد. در هب عالیصورت به 87/0و  82/0  ،87/0  ،87/0  ،74/0  ،88/0 ترتیبپرسشنامه به هاي عامل
) با عامل T value=96/1از ( یشترب داريیمعنت در سطح سؤاال تمامی  ،ها عاملت با سؤاال ارتباطی تحلیل

2نسبت  ،رازشب) نیکویی( خوبیداشتند. در خصوص آزمون ارتباط خود 
x  بهdf  میانگین ۀریشو  51/1برابر 

با  ها عامل تمامی همچنیندست آمد. هخوب مدل) ب رازشب( 066/0برابر با  RMSEA تقریبی خطايمجذور 
  ) داشتند.T value=96/1در سطح باالتر از ( داريیمعنو  ارتباط مثبت نظامنامۀ اخالقیمفهوم 
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  مقدمه 

 و غیرقانونی غیراخالقی، کارهاي میزان افزایش و ها سازمان روزافزون شدن تر پیچیده

 مدیریت و کار اخالق بحث به را نظراناحبص و مدیران توجه کاري، هاي محیط در غیرمسئوالنه

 و لئمسا با فعالیت ۀزمین و تخصصی لحاظ از ها سازمان اینکه ویژهبه ،است کرده معطوف اخالق

 و شناسایی سازمان، در اخالق مدیریت از منظوردرگیرند.  متنوعی و متعدد اخالقی مشکالت

 مدیریت ۀبرنام ایجاد با ها سازمان. ستا سازمان در رفتارها هدایت براي ها ارزش بندياولویت

 اخالقی عملکرد آشفته، وضعیت در و کرده مدیریت کار محیط در را اخالقیات توانند می اخالق

 ،عادت یبه معن 2ی اتیکوسونانی ةاز واژ 1اخالق ۀکلم یسیزبان انگل در ).1( کنند حفظ را خود

شناسان معتقدند  زبان یاست. برخآن گرفته شده  ریسرشت، روش و نظا ،يخصلت، خلق و خو

مرتبط  يها دگاهیاز باورها و د يا به مجموعه ،است 4تیآن شخص يکه مفهوم لغو 3اثیس واژه

 نظر به .کند یم تیها را هدا ها، نهادها و ملت که رفتار افراد، گروه شود یاطالق م یبا منش آدم

 تالش ةدربردارند و غلط از رستد تشخیص توانایی اخالق )1381  (به نقل از دفت، 5جوزفسون

خط  حاوي اي بیانیه اخالقی نیز منشور یا نظامنامه. )2( است درست و خوب عمل انجام براي

 ،آموزشی هاي سازمان غلبا). 3( کند می هدایت را رفتارها که است مقرراتی و اصول ،ها مشی

 اهداف پیشبرد براي راهی عنوانبه را نظامنامۀ اخالقی ،دنیا هاي دانشگاه ویژهبه و پژوهشی

 ۀناحی آموزشی هیئت. اندکرده اجرا و پیشنهاد خود سازمان فرهنگ سطح يارتقا و سازمان

 بر بنا .داند می اي حرفه رفتار استانداردهاي تعریف را اخالقی کدهاي هدف ،شمالی کارولیناي

 براي برابر هاي فرصت از برخورداري و یادگیري در آزادي ،تدریس در برابر مسئولیت ها آن نظر

 هیئت را کنتاکی دانشگاه کارکنان اي حرفه اخالق کدهاي .است اصول این ضروري جزء همه

 ما«: است شده تأکید نظامنامه این ابتداي در. است کرده تدوین آموزشی اي حرفه استانداردهاي

 يبرا وظایفمان اهمیت تصدیق در ماست آرزوي آن ارتقاي که را اخالقی کدهاي این

 آورده خود نظامنامۀ اخالقی در نیز هاروارد دانشگاه. »کنیم می پیشنهاد جامعه و یادگیرندگان

 و کمال میزان باالترین و بیشترین با را خود بخواهد که است دانشگاه سیاست این«: است

 و اصول اساس بر اخالقی هاي نظامنامه کلی طوربه ).4( »کند اداره مسائل تمامی در صداقت

 نشان را حرفه هر شغلی هاي ارزش واقع در و اند گرفته شکل اي حرفه اخالق ودهايرهنم

                                                                                                                                               
1. Ethics 
2. Etikos 
3. Ethics 
4. Character 

5. Josephson 
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 با همراه و شایسته ،طرفانه بی رفتاري ایجاد منظوربه اي حرفه قوانین و اخالق. دهند می

 داشته مناسب اخالقی گیريتصمیم هنگام  تا آید می وجودبه متخصصان در پذیريمسئولیت

   ).5( باشند

 که داد قرار کارکنان اختیار در اي کتابچه آمریکادولت  اخالقی امور ةادار ،1992 سال اوت در

 کتابچه این. بود دولتی مدیران و کارکنان براي اخالقی افعال قواعد و اصول برگیرندة در

: شود می آغاز مطلب این با اخالقی افعال اصول از 101 بخش و است کلی اصل 14 بر مشتمل

 اساسی، قانون به که است کارکنانی نیازمند که است عمومی اعتماد ینوع عمومی خدمت

 به توجه). 6( باشند وفادار هستند، شخصی منافع از فراتر که اخالقی اصول و عادي قوانین

 مجله از تحقیقی در. نیست جدیدي بحث خصوصی بخش در مطلوب اخالقی گیريتصمیم

 از درصد 94, خدماتی شرکت 500 و ديتولی شرکت 500 میان در 1990 سال در  فورچون

 از درصد 32 این، بر عالوه. دارند مکتوبی و مدون اخالقی منشور دندکر اعالم ها شرکت

 خوب تجاري عملکرد، خوب اخالقی عملکرد. دارند نیز اخالقی کمیتۀ که دندکر اعالم ها شرکت

 گوش اخالقی هاي توصیه به دولتی واحدهاي از بهتر خصوصی مؤسسات. شود می تلقی

 را مناسب اخالقی اقدامات اهمیت خصوصی بخش که اینجاست در گفته این اهمیت. دهند می

 دولتی عمل بخش از بهتر اش اخالقی رفتارهاي در احتماالً و کند می درك تجاري دیدگاه از

 خود بررسی در )2005(به نقل از رومن و مونورا،  )2005( 1هارتلین و اسچاپکر). 7( کند می

 تعمیرکاران رسدبه نظر می. دارد فروشنده اخالقی ادراك بر مهمی تأثیر سن، که ندداد اننش

 در که کمتري ۀمصالح همچنین و ترکارانهمحافظه و محدودتر اخالقی تمایالت دلیلبه ،تر مسن

 ترجوان تعمیرکاران در مقایسه با ،دهند می نشان خود از گیريتصمیم در اخالقی تعبیرات مورد

 فشارهاي و الزامات با را خود قادرند بهتر و بیشتر ها آن ،این بر عالوه). 8( کنند عمل تر خالقیا

 هنجارهاي نقض بدون را اخالق هاي تناقض تواننددر نتیجه می و کنند سازگار شغل با مرتبط

نقش  آموزشیاخالق  کهاز آنجا  کندمی بیان) 2004( 2باداموسی). 9( کنند حل اجتماعی

برتر  استانداردهاي نگهداريثر در ؤو از عوامل م رددا علمی هیئت اعضاي تفکردر طرز  يا ویژه

 تدوین نظامنامۀ اخالقی تخصصی هاي رشته براي دنیابزرگ  هاي دانشگاه بیشتر، است عملکرد

در گروه،  حمایتی وج ایجاد، اخالقی فضاي توصیفشامل  محتوایی داراي که اند کرده

 دانشجویانو  تاداناس گذاري هدفو  ها گیري تصمیم راهنماي، ها برنامه ياجراو  سازي آماده

                                                                                                                                               
1. Aschapkr & Hartlyn 
2. Badamosi  
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 متغیر و پویا ماهیت سبب به که باورند این بر) 2009( 1و پپاس دیسکین. )10( است

 اخالق مداوم طوربه مدیران و استادان که دارد ضرورت ،آکادمیک و آموزشی هاي محیط

 آموزشی هاي محیط و ها دانشگاه در دلیل همین به ؛کنند ارزیابی را نظامنامۀ اخالقی و اي حرفه

به اخالق  تحقیقی) در 2008( همکارانو  2ریبولد .)11( شود می خاصی توجه اخالقی مسائل به

 دالیلفرد را با  اخالقی استانداردهايو  قوانینمعتقدند  ها آن. اند پرداختهو ارزش آن  اي حرفه

حفظ  براي آیینی، اي حرفهاخالق  بنابراین ؛کنند می هدایترفتار درست  سويبه  آشکار

 کهاست  اي بیانیه نیز اخالقیاست. منشور  کارو انجام رفتار مطلوب در محل  اي حرفهتشخص 

 راهنمایی اخالقیو افراد را در حل معضالت  تشریحرا  اخالقیمطلوب و رفتار  اي حرفهاخالق 

از  رفتاريامروزه انتظارات  کهعتقد است م دیگر منظري) از 2003( 3کالتگن. )12( کند می

 تعریفی جستجويدر  اي فزایندهطور به علمی هیئت اعضاياست. به عالوه  افزایشمشاغل رو به 

ریچاردسون و مک  که طور همان). 13خود هستند ( عملکرددر  اي حرفهاخالق  هاي زمینهاز 

 علمیدر جوامع  اي حرفهاخالق  استانداردهاي تدوینبه  نیاز کنندمی بیان) 2007( 4موالن

اصول منفعت دو جانبه دارند: از  اینجامعه است.  کلدر  اخالقی استانداردهايبه  نیازهمانند 

و  سازمانی هاي فعالیتدر  وري بهره افزایشبه  دیگر سوییروابط مطلوب و از  ایجادبه  سویی

 هاي ارزش که نحوياست به  اهمیتحائز  ها سازمان براياخالق  ،. امروزهکنند می کمک علمی

 گیري تصمیماز نظر رفتار و  کنند میو مشخص  انداخالقی استانداردهاي ةکنند تعیین، اخالقی

 هاي گزینه کشف براي عقالیی ینديآفر سازمانی واقعی اخالقبد است.  یاخوب  چیزچه 

بر اساس نظر ). 14است ( اندرکاراندست براين کمم گزینه بهترینو انتخاب  رفتاري، تصمیمی

 ؛موضوع این پیچیدگیو  اخالقی کدهايمتفاوت از  هاي برداشت دلیل) به2003( 5ریمروود و 

 اخالقی قوانین، ها آناز نظر  .است مشکل اخالقی استانداردهايمورد قبول و جامع از  تعریف

 سازمانی ابزارهاياز  یکی ،هستند. در واقع آموزشی هاينهاد باورهاياز هنجارها و  هایی بیان

 اخالقیو  رفتاري کدهايافراد از  پیروي، آموزش و نظارت بر تدوین، اي حرفهتحقق اخالق  براي

 هاي دیدگاه در خصوص بیشتر حساسیتبه  بیشتر تحصیالت رود میمعموالً انتظار . )15( است

شود  غیراخالقیرفتار  کاهش نتیجهو در  اخالقیقضاوت  معیارهاي بهبودو باعث  منجر شود

در مقایسه با کارکنان  کهانتظار داشت  توان می بیشتر تحصیالتبا  کارکنان، از رو  ایناز  ؛)16(

                                                                                                                                               
1. Diskin & Peppas 
2. Reybold  
3. Kultgen  
4. Richardson & McMullan 
5. Wood & Rimmer  
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، بنابراین ؛دارا باشند شناختیو توسعۀ  اخالقیاز توسعۀ  باالتريسطح با تحصیالت کمتر 

 ادامه رد ).17( شوند می غیراخالقیرفتار  درگیر کمتراحتماالً  ترکردهتحصیل کارکنان

  :است آمده زیر جدول در تطبیقی مطالعه از اي هخالص
  

  مختلف کشورهاي در ورزشی علوم و بدنی تربیت با مرتبط نظامنامۀ اخالقی هاي ویژگی .1 جدول

 انگلستان ترکیه آلمان کانادا آمریکا ها یژگیو

      آگاهی مخاطبان برايمشخص  يا مقدمهچارچوب و  ۀارائ

      نظامنامهاز ماهیت اصول در ابتداي تعریف مشخص و معین  ۀارائ

      ها تیمحدوداشاره به خطوط قرمز، حد و مرزها و 

      دیگراناحترام به حقوق دانشجویان، ورزشکاران، همکاران و 

      عنوان و محتواي جداگانه براي هر زیربخش ۀارائ

      تأکید بر ضرورت رازداري

      يا حرفهقراري روابط شخصی غیرز از برپرهی

      پرهیز از برقراري روابط جنسی

      ورزشی، روانی و ... يها بیآستأکید بر پیشگیري از 

      دانشی، تجربه، مهارتی و غیره يها تیصالحتأکید بر 

      ، عضویت و انتخابات آزاديا حرفهتأکید بر نظام 

      ورزش و رشته يا فهحرتأکید بر رشد 

      تأکید بر جامعه و حقوق شهروندي

      تأکید بر عدم تبعیض

      پذیري و نقش اساسی آنتأکید بر مسئولیت

      تأکید بر اصول اخالقی

      تأکید بر مشارکت ورزشی آزاد

      تأکید بر حفظ سالمت جسمانی خود

      حفظ شأن و منزلت با توجه به جایگاهتأکید بر 

      تأکید بر رشد کیفی

      تأکید بر حفظ منزلت معلوالن
  

 موجود هاي زمینه بودن آمیزمسئلهدلیل به که دارد ایران در انگیزي بحث وضعیت علمی اخالق

 از انعکاسی خود ۀنوب به امر این البته. است کشور در علمی اجتماع فرهنگ و دانشگاهی فرهنگ

 عوامل تأثیر تحت هم آن که است اجتماعی اخالق در تر عمومی هاي نارسایی و ها ضعف

 اخالق انگیزمسئله وضعیت بنابراین ؛گیرد می شکل تاریخی و ساختاري ،محیطی ،اي زمینه

 ابتدا در دبای بلکه ،نیست توضیح قابل خطاانگارانه و گرایانهاراده رویکردهاي با ایران در علمی

 کار به دست براي تعاملی بسترهاي ثانیاً و شود فهمیده ساختاري و اي زمینه ،محیطی منطق
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 تربیت عرصه در فعال اي حرفه نهادهاي و تخصصی و علمی هاي انجمن و ها دانشگاه خود شدن

 و بدنی تربیت عالمان در اي حرفه اخالق توسعۀ شود؛ زیرا فراهم کشور ورزشی علوم و بدنی

 ،)آن دولتی نوع از ویژهبه( بیرونی هاي سازيفرهنگ با نه و اندرزها و پند با نه کشور، ورزش

 صورت به و دانشگاهی و علمی اجتماع نفعان ذي و یاران خود ارتباطی هاي کنش طریق از بلکه

   ).1385 فراستخواه،( شد خواهد میسر زادرون انتشار و شیوع

  پژوهش شناسیروش

است. هدف کلی آن تبیین مدل اکتشافی  شده دو بخش کیفی و کمی انجام درحاضر  تحقیق

تربیت بدنی کشور است. در بخش  هاي دانشکدهو  ها گروهعلمی  هیئتاعضاي  نظامنامۀ اخالقی

متغیرهاي مطرح در  ترین مهمکیفی تحقیق، پس از بررسی منابع نظري و ادبیات مرتبط، فهرستی از 

 ۀدانشگاه براي تهی تادانه و با دریافت نظر کارشناسی تعدادي از اسخصوص معیارهاي اخالقی تهی

از طریق تحلیل اکتشافی بررسی و سپس از ت پرسشنامه سؤاالپرسشنامه اقدام شد. بارهاي عاملی 

 آماري ۀ. جامعشد) تحلیل ها دادهآماري تحلیل  هاي روشآماري مربوط (بخش  هاي روشطریق 

 تشکیلنفر  220 به تعداد ایران بدنی تربیت هاي دانشکدهو  ها وهگر علمی هیئت اعضايرا  تحقیق

از مجموع  که دش تعییننفر  136بر اساس جدول مورگان برابر با  آماري ۀ. نموندادندمی

داده شد. ابزار  تشخیصمناسب  آماري تحلیل برايپرسشنامه  119 شده،توزیع هاي پرسشنامه

  بود.  لیکرت ارزشیپنج  مقیاس با یسؤال 41ساخته محقق ۀپرسشنام گیرياندازه

  پژوهش هاي یافته

و  میانگینو سال  64 و حداکثر 25 حداقل علمی هیئت يسن اعضا نتایج تحقیق نشان داد

 علمی هیئت اعضاينفر از  82همچنین ) بود. 28/875/42=MSD( انحراف استاندارد سن

 2جدول زن بودند.  بقیهنفر  37مرد و  اند کرده تکمیلرا  تحقیق هاي پرسشنامه که ها دانشگاه

   .دهد می نشان ورزشی علوم و بدنی تربیت ۀرشت دررا  ها دانشگاه علمی هیئت اعضاي گرایش
  

  تربیت بدنی و علوم ورزشی  ۀعلمی در رشت هیئتگرایش اعضاي  .2 جدول

  ردیف
  شاخص

  گرایش
  درصد  فراوانی

  37 44  مدیریت ورزشی 1

  29  35  فیزیولوژي ورزشی  2

  21  25  رفتار حرکتی  3

  5  6  بیومکانیک ورزشی  4

  8  9  شناسی ورزشیآسیب  5

  100  119  جمع کل
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  .دهد می نشان را ها دانشگاه علمی هیئت اعضاي علمی ۀمرتب 3جدول 
  

  ها دانشگاهعلمی  هیئتعلمی اعضاي  ۀمرتب .3جدول 

  ردیف
  شاخص

  مرتبه علمی
  درصد  فراوانی

  73 81  استادیار 1

  11  15  یاردانش  2

  2  4  استاد  3

  14  19  مربی  4

  100  119  جمع کل

  

 وضعیت به سپسو  يتأیید عامل تحلیل و اکتشافی عامل تحلیل به نخست بخش این در

   .شود می پرداخته ها آن مفهوم و ها عامل ت،سؤاال
  

  اول ۀمرحل اکتشافی تحلیل

  

  تسؤاالو انحراف استاندارد  میانگین .4 جدول

  فیرد
 ةشمار

  السؤ
  نیانگیم  سؤال

انحراف 

  استاندارد

 تیرعارا  یاسالمو تعاون  یکرنگی، تیمیصم یگروه يکارهادر انجام   1  1
  .کنند یم

89/3  75/0  

  84/0  83/3  .  کنند یمیکدیگر حمایت  يا حرفه يها میتصمو  ها دگاهیداز   2  2
 موجب رشد که یگروه يها روشو از  رندبا یکدیگر مشورت و همکاري دا  3  3

  .کنند یم تیحمااستفاده و  شود یمگروه  شرفتیپو 

66/3  91/0  

 تیرعاخود  یجمعو  يفرد يرفتارهارا در  يمهرورزو  ییرو گشاده  4  4

  .کنند یم

09/4  80/0  

  86/0  05/4  کنند یمافراد را حفظ  يآزادو  یشخص میحر یگروه يکارهادر   5  5

(رفتار) تطابق وجود  نندک یم(گفتار) با آنچه عمل  ندیگو یمبین آنچه   6  6
  دارد.

46/3  94/0  

 تیحما دانشکدهتوسط  که ییها تیفعالو  عملکردهااختالل در  جادیااز   7  7
  .کنند یم يریجلوگ شوند یم تیریمد ای

67/3  89/0  

و دانشجویان  همکارانبا  کنند یم تیفعال یتیریمد یپست در که یهنگام  8  8
  .کنند یممنصفانه و عادالنه رفتار 

80/3  77/0  

 شانیاحرفه ماتیتصمدر  که گرانیداز جانب  هیهدپاداش و  افتیدراز   9  9
  .کنند یم يخودداردارد  ریتأث ها آن در مورد

97/3  1  

  80/0  86/3  .کنند یم تیرعارا  ییگو راستدر رفتار و گفتار خود صداقت و   10  10
می خود و ایجاد عل عملکردبهبود  منظوربهخود  يا حرفه يها مهارتاز   11  11

  .  کنند یمبراي دانشجویان استفاده  يریادگی يها فرصت

07/4  74/0  
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  فیرد
 ةشمار

  السؤ
  نیانگیم  سؤال

انحراف 

  استاندارد

همکاري و  اندخارج از گروه که مرتبط با حرفه يها سازمانبا افراد و   12  12
  تعامل دارند.  

82/3  82/0  

  85/0  90/3  .کنند یمتالش  انیدانشجو يازهاینو رفع  ییشناسادر   13  13
  82/0  01/4  کنند یم تیحماآن  میحرهد دارند و از به گروه تع  14  14

 يها یآمادگاز  دیجدمدیریتی  يها تیمسئولوظایف و  رشیپذدر   15  15
  ند.  برخوردار يا حرفه

90/3  77/0  

  83/0  66/3  .  کنند یمارائه  انیدانشجورا به گروه و  يا خالقانهو  عیبد يها حلراه   16  16
را  انیانشجودو  همکاران يخطاها، يا حرفهرفتارهاي  ۀعنوان الگو با ارائبه  17  17

  .کننداصالح 

53/3  88/0  

 ییراهنماو  قیتشوگروه  نیقواناز  يرویپرا در  انیدانشجوو  همکاران  18  18

  .کنند یم

95/3  87/0  

به  که کنند جادیادر تدریس  ییفضاتا  کنند یم ییشناسامنابع موجود را   19  19

حد ممکن  نیشتریبرا تا  يریادگیود و بهب ودشمنجر  يریادگی
  ند.ک ریپذ امکان

90/3  80/0  

  95/0  80/3  خود پاسخگو هستند.   يرفتارهاو  ها میتصم در برابر  20  20
 تیحما انیدانشجوبا  اندتااسو  کارکناندر روابط  يا حرفه يها روشاز   21  21

  .کنند یم

66/3  81/0  

  93/0  45/3  .کنند می پیشه بردباري با انتقاد صبر و رویاروییدر هنگام   22  22

  82/0  08/3  .کنند می رعایترا  داري امانتگروه  امکاناتدر استفاده از منابع و   23  23
 ارزیابی ها آن تحصیلی صالحیتو  عملکردرا با توجه به  دانشجویان  24  24

  .کنند می

06/3  67/0  

موجهی و غیر زیاد تأخیرو اعالم نمرات،  دانشجویان عملکرد ارزیابیدر   25  25

  ندارند.

88/3  78/0  

و  دانشجویان عملکردو  شایستگیپاداش بر اساس  اعطايو  تشویقاز   26  26

  .کنند می حمایت همکاران

92/3  85/0  

و  صمیمیت که اقدامیو هر  خبرچینی، غیبت، تهمت، پراکنی شایعهاز   27  27

 اريخودد کند می تضعیفعلمی گروه را  هیئتاعضاي  میاناعتماد 
  .  کنند می

66/3  1  

 دیـدگاه  مبنـاي بـر   دانشـجویان  اذیتآزار و  همچنینو  تبعیضاز اعمال   28  28
، گرایانـه  ملـی ، قـومی   ،جنسیتی، مذهبی، نژادي دالیلبه  یاآنان  سیاسی

  .کنند می خودداريو مهارتی فرد و ..  جسمانی وضعیت

17/4  93/0  

 دانشجویاننسبت به  احترامییبو  آمیز تحقیر، آمیز توهیناز رفتار   29  29
  .  کنند می خودداري

24/4  80/0  

 فرهنگیو استفاده از پوشش مناسب با عرف  ظاهري آراستگیبه نظم و   30  30
  .کنند میتوجه  کارجامعه در محل 

36/4  68/0  

 اینو  دارندتوجه  کارو حضور در محل  وظایفدر انجام  ترتیبنظم و به   31  31
  .  کنند می تقویت دیگرانرا در  روحیه

10/4  77/0  

، صحیحاطالعات  ۀمطابق با مقررات و ارائ ها پژوهشدرست  اجرايبه   32  32
  .ورزند میاهتمام  ها پژوهش ةدربار کاستو  کم بیجامع و 

02/4  67/0  
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  فیرد
 ةشمار

  السؤ
  نیانگیم  سؤال

انحراف 

  استاندارد

 اختیاردر  دیگران ةاستفاد برايخود را  هاي پژوهش نتایجاطالعات و   33  33
  .  دهند میلمی گروه قرار ع هیئتهمکاران و سایر اعضاي 

81/4  93/0  

روز خود را به عملی هاي مهارت، خود را رشد داده اي حرفه هاي مهارت  34  34
  .دارند مینگه 

90/4  88/0  

به اهداف  رسیدن براي علمی جدید هاي سبکنوآورانه و  هاي روشاز   35  35
  .  کنند میگروه استفاده 

73/3  89/0  

 هاي فعالیتو  ها پژوهشگروه در مورد  هاي ستسیاو  ها فعالیتاز   36  36
  .  کنند می حمایت اي حرفه

98/3  86/0  

  89/0  06/4  .  کنند می رعایتمربوط را  قوانینمقاالت،  ۀو ارائ ها پژوهشدر انجام   37  37
خود استفاده  شخصیاهداف  براي المال بیت، منابع دانشگاه و ها ییدارااز   38  38

  .کنند نمی

04/4  94/0  

 کاربه حزبیو  سیاسی هاي فعالیت منظوربهدانشگاه را  امتیازاتو  امکانات  39  39

  .گیرند نمی

20/4  99/0  

منافع  که اي گونه، به ندکن میدر گروه اتخاذ  مناسبی مالی هاي تصمیم  40  40

  .گیرند میو دانشجویان را نیز در نظر  علمی هیئت اعضاي سایر

90/4  86/0  

و بودجه در گروه احساس  تجهیزات، دارایی ناسب از زمان،م ةدر استفاد  41  41

  .  کنند می مسئولیت

05/4  81/0  

  

 هئارا 4ت در جدول سؤاالاز  کدامو انحراف استاندارد هر  میانگین شود میمشاهده  که طور همان

 24 سـؤال مربوط به  میانگین کمترینو  40و  34 سؤالمربوط به  میانگین یشترینبشده است. 

    است.

  اوکلینو  یرمی-کیسرآزمون بارتلت و  نتایج .5 جدول

  مقدار  فرضپیش

  918/0  حجم نمونه) کفایت( اوکلینو  یرمی- کیسرمقدار 

  بارتلت کرویتآزمون 
  172/3369  کايمقدار مجذور 

  820  آزادي ۀدرج

  001/0  داريیمعنسطح   

  . دار استیمعن )≥01/0P(در سطح  -

  

و مربـوط بـه اسـتفاده از روش     نیـاز مـورد   هـاي  فرضپیش تمامی هدد مینشان  5 جدول نتایج

  شده است. رعایت عاملی تحلیل
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  نظامنامۀ اخالقی ۀپرسشنام عاملی ششدر مدل  ها عاملاز  یکهر  واریانسسهم  بررسی نتایج .6 جدول

شماره 

  عامل
  نام عامل

  استخراج شده بارهايمربعات 

  تجمعی یانسواردرصد   واریانسدرصد   کل واریانس

  404/14  404/14  334/20  گروهی هاي فعالیت  1

  289/28  886/13  062/2  رفتاريو  گفتاريصداقت   2
  852/41  562/13  778/1  شناسیوظیفه  3

  328/51  476/9  268/1  اي حرفهرفتار   4
  570/59  242/8  191/1  پژوهشی-علمیتعهد   5

  139/67  569/7  041/1  مالی مسئولیت  6

  

. توان دهد میرا نشان  ها آن تجمعی واریانسو درصد  ها عامل واریانس، ویژه رمقادی 6جدول 

  . درصد است 139/67برابر با  ها عامل واریانسمدل بر اساس مجموع  این  پیشگویی
  

ت سؤاال یعاملدر مورد بار  ماکسیوارهمراه با چرخش  یاصل يها مؤلفه لیتحل جینتا .7جدول 

  نظامنامۀ اخالقی ۀپرسشنام

  فیدر
شماره 

  سؤال

  ها عامل

 يها تیفعال

  یگروه

 يگفتارصداقت 

  يرفتارو 
  یشناسفهیوظ

رفتار 

  يا حرفه

 -یعلمتعهد 

  یپژوهش

 تیمسئول

  یمال

1  1  730/0            
2  2  677/0            
3  3  620/0            

4  4  608/0            
5  5  619/0            

6  6    451/0          
7  9    587/0          

8  10    439/0          
9  11      581/0        

10  12      706/0        
11  13      723/0        

12  14      462/0        
13  16      757/0        

14  17      528/0        
15  22        421/0      

16  24        515/0      
17  25        428/0      

18  26        499/0      
19  27        658/0      

20  28        551/0      
21  29        666/0      

22  32          422/0    
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  فیدر
شماره 

  سؤال

  ها عامل

 يها تیفعال

  یگروه

 يگفتارصداقت 

  يرفتارو 
  یشناسفهیوظ

رفتار 

  يا حرفه

 -یعلمتعهد 

  یپژوهش

 تیمسئول

  یمال

23  36          406/0    

24  37          402/0    
25  38            718/0  

26  39            808/0  
27  40            505/0  

28  41            499/0  

  569/7  242/8  476/9  562/13  886/13  404/14  انسیواردرصد 

 انسیواردرصد 

  یتجمع
139/67  

  

در  نظامنامۀ اخالقی ۀت پرسشنامسؤاال دهد مینشان  7شده در جدول  هارائ عاملی تحلیل نتایج

 فعالیتعامل  براي واریانس درصدهاي. شود میرا شامل  واریانس کلدرصد از  139/67 کل

عامل  براي، 886/13برابر با  رفتاريو  گفتاريعامل صداقت  براي، 406/14با برابر  گروهی

عامل تعهد  براي، 476/9برابر با  اي حرفهعامل رفتار  براي، 562/13برابر با  شناسیوظیفه

بار  نتایج. است 569/7برابر با  مالی مسئولیتعامل  برايو  242/8برابر با  پژوهشی-علمی

-نشان 8جدول  ت در حد قابل قبول است.سؤاال تمامی عاملیبار  دهد میت نشان سؤاال عاملی

  .است نظامنامۀ اخالقی ۀپرسشنام استخراجی هاي عامل پایایی ةدهند
  

  نظامنامۀ اخالقی ۀپرسشنام هاي عامل پایایی ارزیابی نتایج .8جدول 

  پایایی وضعیت  کرونباخ آلفاي  عامل  ردیف

  قابل قبول  88/0  گروهی فعالیت  1

  قابل قبول  74/0  رفتاريو  گفتاريصداقت   2

  قابل قبول  87/0  شناسیوظیفه  3

  قابل قبول  87/0  اي حرفهرفتار   4

  قابل قبول  82/0  پژوهشی-علمیتعهد   5

  قابل قبول  87/0  مالی مسئولیت  6

  قابل قبول  کل  7

  

و  لیعاپرسشنامه در حد  کلو  ها عامل تمامی پایایی شود میمشخص  8 جدول ۀبا مالحظ

  خوب گزارش شده است.
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  دوم ۀمرحل اکتشافی تحلیل

  نظامنامۀ اخالقی هاي عاملو انحراف استاندارد  میانگین .9جدول 

  انحراف استاندارد  میانگین  عامل  شماره عامل  ردیف

  45/3  48/19  گروهی هاي فعالیت  1  1

  22/2  35/11  رفتاريو  گفتاريصداقت   2  2

  81/3  91/22  شناسیوظیفه  3  3

  57/4  46/27  اي حرفهرفتار   4  4

  12/2  09/12  پژوهشی-علمیتعهد   5  5

  06/3  12/16  مالی مسئولیت  6  6

  

 کمتریناست و  اي حرفهمربوط به عامل رفتار  میانگین ، بیشترینشود میمالحظه  که طورهمان

  است. رفتاريو  گفتاريهم مربوط به عامل صداقت  میانگین
  

  اوکلینو  یرمی-کیسرت و آزمون بارتل نتایج .10جدول 

  مقدار  فرضپیش

  887/0  حجم نمونه) کفایت( اوکلینو  یرمی- کیسرمقدار 

  بارتلت کرویتآزمون 
  530/543  کايمقدار مجذور 

  15  آزادي ۀدرج

  001/0  داريیمعنسطح   

  . دار استیمعن) P≥01/0(در سطح  15
  

 روش از استفاده به مربوط و نیاز مورد هاي فرضپیش تمامی دهد می نشان 10 جدول نتایج

  .است شده رعایت دوم مرحلۀ اکتشافی عاملی تحلیل
  

  ها عامل اشتراکات. 11 جدول

  مشتركعامل  واریانس  متغیرهر  اشتراك میزان ۀاولیبرآورد   عامل  ردیف

  699/0  1  گروهی هاي فعالیت  1

  718/0  1  رفتاريو  گفتاريصداقت   2

  760/0  1  شناسیوظیفه  3

  835/0  1  اي حرفهتار رف  4

  739/0  1  پژوهشی-علمیتعهد   5

  696/0  1  مالی مسئولیت  6
  

 یکبرابر با  ها آن تمامی مقادیر »متغیرهر  اشتراك میزان ۀاولیبرآورد « در ستون ،11جدول در

با عامل است.  همبستگی ةدهندشده نشاناعداد درج» مشتركعامل  واریانس« است. در ستون



  27   طراحی نظامنامۀ اخالقی اعضاي هیئت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

 که طور همانرا با عامل دارد.  همبستگی کمترینرا نشان دهد،  کمتري ةرنم که متغیريهر 

 دارند. عالیخوب و  همبستگی نظامنامۀ اخالقیبا مفهوم  ها عامل تمامی ،شود میمالحظه 

  

 ۀپرسشنام عاملیدر مورد بار  واریماکسهمراه با چرخش  اصلی هاي مؤلفه تحلیل نتایج .12 جدول

  نظامنامۀ اخالقی

  ظامنامۀ اخالقینمفهوم 

  واریانسدرصد   ویژهمقدار 

45/4  130/74  

  

. توان دهد مینشان  راآن  واریانسو درصد  نظامنامۀ اخالقی، مفهوم ویژه مقدار 12 جدول

  درصد است. 130/74برابر با  ها عامل واریانسمدل بر اساس مجموع  این  پیشگویی
  

  ۀ اخالقینظامنام هاي عاملها و  شاخص بینارتباط  .13جدول 

  رابطه زانیم  ها عامل  ها شاخص  فیرد
 بیضر

  نییتع
T-value جهینت  

  1 سؤال  1

  عامل اول

  گروهی) يها تیفعال(

  تأیید  38/8  48/0  55/0
  تأیید  44/10  66/0  67/0  2سؤال   2

  تأیید  63/9  59/0  70/0  3سؤال   3
  تأیید  42/9  57/0  63/0  4سؤال   4

  تأیید  27/10  65/0  67/0  5سؤال   5
  6سؤال   6

  عامل دوم

  رفتاري)و (صداقت گفتاري 

  تأیید  70/10  69/0  75/0

  تأیید  89/5  27/0  54/0  9سؤال   7
  تأیید  36/10  66/0  64/0  10سؤال   8
  11سؤال   9

  عامل سوم

  يا حرفه يها تیمسئول
  شناسی)(وظیفه

  تأیید  02/8  45/0  49/0

  تأیید  78/7  43/0  53/0  12سؤال   10
  تأیید  36/8  48/0  58/0  13سؤال   11

  تأیید  82/9  61/0  65/0  14سؤال   12
  تأیید  92/8  53/0  61/0  16سؤال   13

  تأیید  50/9  58/0  66/0  17سؤال   14
  22سؤال   15

  عامل چهارم

  يا حرفهتعهد 

 تأیید  84/9  60/0  73/0

 تأیید  07/8  45/0  44/0  24سؤال   16
 تأیید  30/6  30/0  43/0  25سؤال   17

 تأیید  79/7  43/0  54/0  26سؤال   18
 تأیید  65/10  67/0  92/0  27سؤال   19

 تأیید  16/9  54/0  66/0  28سؤال   20
 تأیید  33/9  56/0  58/0  29سؤال   21

 32سؤال   22
  عامل پنجم

 تأیید  52/9  59/0  51/0
 تأیید  49/8  50/0  58/0 36سؤال   23
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  رابطه زانیم  ها عامل  ها شاخص  فیرد
 بیضر

  نییتع
T-value جهینت  

 تأیید  44/11  76/0  74/0  پژوهشی-تعهدات علمی 37سؤال   24
 38سؤال   25

  عامل ششم

  مسئولیت مالی
  

 تأیید  50/8  49/0  66/0

 تأیید  87/7  44/0  66/0 39سؤال   26
 تأیید  45/11  74/0  72/0 40سؤال   27

 تأیید  15/12  79/0  70/0 41سؤال   28

  

   نظامنامۀ اخالقی هاي عامل بینارتباط  .14 جدول
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1  
 هاي فعالیت

  یگروه

  73/0  67/0  82/0  85/0  87/0   رابطه میزان

Value-T   32/20  80/20  80/18  08/10  92/12  

2  
صداقت گفتاري 

  و رفتاري

  74/0  80/0  94/0  80/0      رابطه میزان

Value-T     01/15  52/28  31/14  31/12  

3  

 هاي مسئولیت

 اي حرفه

  شناسی)(وظیفه

  82/0  85/0  86/0        رابطه میزان

Value-T       08/22  88/18  89/18  

  اي حرفهتعهد   4
  87/0  83/0          رابطه میزان

Value-T         26/18  77/24  

5  
 -تعهدات علمی

  پژوهشی

  89/0            رابطه میزان

Value-T           03/24  

  مسئولیت مالی  6
              رابطه میزان

Value-T             

  

بـا هـم؛    نظامنامـۀ اخالقـی  عامل  شش تمامی بین شود میمشاهده ، 14 با توجه به نتایج جدول

)، فعالیت گروهـی بـا   r=87/0 و Value-T=32/20( فعالیت گروهی با صداقت گفتاري و رفتاري

)، فعالیت گروهی با تعهـد  r=85/0و  Value-T=80/20شناسی) ((وظیفه اي حرفه هاي مسئولیت

ــه ــی r=82/0 و Value-T=80/18( اي حرفـ ــد علمـ ــا تعهـ ــی بـ ــت گروهـ ــی-)، فعالیـ  پژوهشـ

)08/10=Value-T 68/0 و=r    ) 92/12)، فعالیــت گروهــی بــا مســئولیت مــالی=Value-T و 

73/0=r01/15شناسی) ((وظیفه اي حرفه هاي مسئولیتبا  يو رفتار ي)، صداقت گفتار=Value-
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T 80/0 و=r ــار ــداقت گفت ــار ي)، ص ــا  يو رفت ــئولیتب ــاي مس ــه ه ــه اي حرف ــی) (وظیف شناس

)01/15=Value-T 80/0 و=r52/28( اي حرفهبا تعهد  يو رفتار ي)، صداقت گفتار=Value-T  و

94/0=r31/14پژوهشـی ( -بـا تعهـد علمـی    يو رفتار ي)، صداقت گفتار=Value-T  80/0و=r ،(

 هـاي  مسـئولیت )، r=74/0و  Value-T=31/12بـا مسـئولیت مـالی (    يرو رفتـا  يصداقت گفتار

 هــاي مســئولیت)، r=86/0و  Value-T=08/22( اي حرفــهشناســی) بــا تعهــد (وظیفــه اي حرفــه

 هـاي  مسئولیت)، r=85/0و  Value-T=88/18پژوهشی (-شناسی) با تعهد علمی(وظیفه اي حرفه

بـا   اي حرفـه )، تعهـد  r=82/0و  Value-T=89/18شناسی) با مسـئولیت مـالی (  (وظیفه اي حرفه

ــد r=83/0و  Value-T=26/18پژوهشــی (-تعهــد علمــی ــه)، تعه ــالی  اي حرف ــا مســئولیت م  ب

)77/24=Value-T  87/0و=r03/24پژوهشی با مسـئولیت مـالی (  -) و تعهد علمی=Value-T  و

89/0=rداري وجود دارد. معنی ۀ) رابط  

  1رازشب) نیکویی( خوبیآزمون 

  ند از:  اآن عبارت هاي شاخصو  شود می بررسیها  داده ۀ، تناسب مجموعرازشب خوبین در آزمو

  دارد. خوبی رازشبمدل  بنابراین ؛است 51/1برابر با  که dfبه  x2نسبت  -1

مـدل   بنابراین ؛است 066/0برابر با  که) RMSEA(2 تقریبی خطايمجذور  میانگین ۀریش -2

 را دارد.الزم  رازشب

3شاخص  -3
GFI  الزم را ندارد. رازشباست پس مدل  77/0بر با برا که 

 الزم را ندارد. رازشباست پس مدل  72/0برابر با  که AGFI 4شاخص -4

 دارد. خوبیبرازش مدل  بنابراین ؛است 95/0برابر با  که NFI 5شاخص -5

 .را داردالزم  برازشمدل  بنابراین ؛است 97/0برابر با  که NNFI 6شاخص -6

 را داردالزم  برازشمدل  بنابراین ؛است 98/0برابر با  که CFI 7شاخص -7

 را دارد.الزم  برازشمدل  بنابرایناست.  98/0برابر با  که IFI 8شاخص -8

  را دارد.الزم  برازش مدل بنابرایناست  94/0برابر با  که RFI 9شاخص -9

                                                                                                                                               
1. Goodness of Fit statistic 
2 . Root mean square Error of Approximation 
3. Goodness of Fit Index 
4 . Adjusted Goodness of Fit Index 
5 . Normed Fit Index 
6 . Non-Normed Fit Index 
7 . Comparative Fit Index 
8 . Incremental Fit Index 
9 . Relative Fit Index 



    1392، مهر و آبان 19مطالعات مدیریت ورزشی شماره   30

هفـت  شـاخص نامناسـب بـود و     دو، رازشبـ  خـوبی آزمون  برايشده  ذکرشاخص  9از : نتیجه

  است.مناسب  رازشب هاي شاخصمدل از لحاظ  بنابراین ؛کرد تأییدشاخص تناسب را 
  

                                ) نظامنامۀ اخالقی( یکل اسیمق
  

  عامل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  نظامنامۀ اخالقی با عامل هر ۀرابط .1 شکل

  

 طریـق از  ینظامنامـۀ اخالقـ  و مفهوم  ها عامل وضعیتالزم است  نظامنامۀ اخالقی تدوینعد از ب

 
 نظامنامۀ 

 اخالقی

یگروه هاي فعالیت  

 صداقت گفتاري و رفتاري 

 اي حرفه هاي مسئولیت

شناسی)(وظیفه  

اي حرفهتعهد   

پژوهشی-تعهدات علمی  

 مسئولیت مالی 
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    شود. بررسی اي نمونه تک tآزمون 

   ها عاملوضعیت . 15 جدول

  عامل  ردیف
میانگین 

  فرضی

میانگین و انحراف 

استاندارد مشاهده 

  شده

  t ةآمار
 ۀدرج

  آزادي

سطح 

  داريیمعن

  001/0  118  17/14  47/19±44/3  15  گروهی هاي فعالیت  1

  001/0  118  58/11  35/11±21/2  9  صداقت گفتاري و رفتاري  2

3  
 اي حرفه هاي مسئولیت

  (وظیفه شناسی)
18  8/3±9/22  08/14  118  001/0  

  001/0  118  43/15  46/27±56/4  21  اي حرفهتعهد   4

  001/0  118  76/16  09/12±01/2  9  پژوهشی-تعهدات علمی  5

  001/0  118  72/14  11/16±05/3  12  مسئولیت مالی  6

  دار است. معنی  ≥P 01/0در سطح  *

  

 فعالیـت  :عامـل  شـش در هـر   هـا  آنو مفهـوم   ها عامل وضعیتبین ، 15 جدول نتایججه به با تو

)، P=001/0و t = 58/11( صـــداقت گفتـــاري و رفتــاري  )،P=001/0و t = 17/14( گروهــی 

و t = 43/15( اي حرفـه )، تعهـد  P=001/0و t = 08/14(شناسـی)  (وظیفه اي حرفه هاي مسئولیت

001/0=P 76/16( پژوهشـی -)، تعهدات علمـی = t 001/0و=P  72/14( ) و مسـئولیت مـالی =t  و

001/0=P شود.میداري مشاهده معنی) تفاوت   

  

  وضعیت مفهوم  .16 جدول

  مفهوم  ردیف
میانگین 

  فرضی

میانگین و انحراف 

  استاندارد مشاهده شده
  t ةآمار

 ۀدرج

  آزادي

سطح 

  داريیمعن

  001/0*  118  75/16  41/109±55/16  84  نظامنامۀ اخالقی  1

  دار است.معنی  ≥P 01/0در سطح *
  

 t= 75/16( شدهو مشاهده فرضی هاي میانگین بین شود میمشخص  16 جدول نتایجبا توجه به 

  وجود دارد.  داري معنیتفاوت ) P=001/0و 
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  نظامنامۀ اخالقی ۀپرسشنام هاي عامل بنديالویتدر خصوص  فریدمنآزمون  نتایج .17 جدول

  ها عامل  ردیف
 نگینمیا

  رتبه
  آزادي ۀدرج  دو – خی  تعداد

  سطح 

  داريمعنی

  4  گروهی فعالیت  1

119  730/545  5  *001/0  

  39/1  رفتاريو  گفتاريصداقت   2

  93/4  شناسیوظیفه  3

  90/5  اي حرفهرفتار   4

  72/1  پژوهشی-علمیتعهد   5

  05/3  مالی مسئولیت  6

  دار استیمعن >01/0Pدر سطح *
  

اختالف  نظامنامۀ اخالقی ۀپرسشنام هاي عامل هاي رتبه میانگین بین 17 بر اساس جدول

است و  رفتاريو  گفتاريرتبه مربوط به عامل صداقت  میانگین کمترینوجود دارد.  داريمعنی

  .است اي حرفهرتبه مربوط به عامل رفتار  میانگین یشترینب

  گیرينتیجهبحث و 

در سطوح تحصیالت  آموزشی هاي سازمان داخلی محیط ارکان ترین مهمعلمی از  هیئتاعضاي 

 روحیو  فکريبر رشد  مبتنی کلی سیاستو  ها سازمانزیرا رسالت  ؛شوند می تکمیلی محسوب

، یادگیريعلمی عالوه بر انتقال دانش و  هیئت. اعضاي شود میدانشجویان توسط آنان محقق 

دارند. آنان در  سزاییهبنقش  فراگیران ۀنهفت ياستعدادهابه  بخشیدن فعلیتدر پروراندن و 

 ی دارندمشخص اخالقی تکالیف رو  ایند و از نتأثیرگذاردانشجویان، الگویی  اخالقیرشد 

نشان داد  يتأیید عاملی تحلیل طریقاز  ها عامل تأییدپس از  ها یافته). 1386(مهرمحمدي، 

 فعالیت هاي عامل پایایی. استو خوب  عالیدر حد  کرونباخ آلفاي طریقاز  ها عامل پایایی

 اي حرفه) رفتار 87/0( یشناسوظیفه،  )74/0( رفتاريو  گفتاري)، صداقت 88/0( گروهی

 ةدهند نشان کهدست آمد ه) ب87/0( مالی مسئولیت) و 82/0( پژوهشی علمی)، تعهد 87/0(

 اي حرفهبه بحث اخالق اخالقی از زوایاي مختلفی  هاي نظامنامه .است مناسب ابزار درونیثبات 

 رتبۀ میانگین با رفتاري و گفتاري صداقت عامل داد نشان حاضر تحقیق نتایج. اند پرداخته

 ترین مهم شاید) 2007( نامارمک نظر از .دارد ها عامل تمامی میان دررا  رتبه باالترین) 39/1(

 است آموزشی ايه سازمان در موجود سردرگمی و بحران کار، محیط در اخالق به توجه علت

 داشتند اظهار) 2003( داویدسون و کوك. هستند روبرو آن با علمی هیئت اعضاي و مدیران که

همچنین  .است اي حرفه کار انجام هنگام شخص عمل و ادب رفتار، به مربوط اي حرفه اخالق که
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 عامل و دوم ۀرتب داراي ها عامل بین در )72/1( ۀرتب میانگین با پژوهشی-علمی تعهد عامل

 به توان می تحقیق نتایج دیگر از .بود سوم رتبه داراي) 05/3( رتبۀ میانگین با مالی مسئولیت

-مک. قرار داشت چهارم رتبۀ در) 4( رتبۀ میانگین با که کرد اشاره گروهی هاي فعالیت عامل

 فاهدا و ها گیري تصمیم در افراد ةکنندهدایت نظامنامۀ اخالقی است معتقد) 2006( دونالد

تري اتخاذ سازنده هايتصمیم توانند می نظامنامۀ اخالقی از گیريبهره با تاداناس. است سازمانی

 استانداردهاي و قوانین که رسیدند هجنتی این به تحقیقی طی) 2008( همکاران و دیبولد .کنند

 نشورم. است کار محل در مطلوب رفتار انجام و اي حرفه تشخص براي اي آیینه ،اي حرفه اخالق

 حل در را افراد و تشریح را اخالقی رفتار و مطلوب اي حرفه اخالق که است اي بیانیه نیز اخالقی

 در مذکور عامل دش مشخص شناسیوظیفه خصوص در. کند می راهنمایی اخالقی معضالت

 بیان) 2004( باداموسی. بود) 93/4 ۀرتب میانگین با( پنجم ۀرتب داراي ها عامل تمامی میان

 از و دارد علمی هیئت اعضاي تفکر طرز در اي ویژه نقش آموزشی اخالق که آنجا از دکن می

 براي دنیا بزرگ هاي دانشگاه بیشتر ،است عملکرد برتر استانداردهاي نگهداري در ثرمؤ عوامل

 فضاي توصیف :شامل محتوایی داراي که اند کرده تدوین نظامنامۀ اخالقی ،تخصصی هاي رشته

 و ها گیريتصمیم راهنماي ها،برنامه اجراي و سازيآماده گروه، در حمایتی جو ایجاد ،اخالقی

   است. دانشجویان و تاداناس گذاريهدف

مواردي همچون پرهیز از  NASO(1( آمریکا ورزشی نمسئوال ملی انجمن نظامنامۀ اخالقیدر 

و رفتار  تواضعدروغ و ابهام، پرهیز از هرگونه تبعیض، پرهیز از دریافت رشوه، برخورد م

 علمی هیئت اعضاي نظامنامۀ اخالقین بیان شده است. همچنین در محترمانه با سایر مسئوال

 در کالم شهوت زننده، کالم و رفتار هرگونه از آلمان نیز به مواردي از قبیل پرهیز هاي دانشگاه

بردن اعتماد  ؤالسیا زیر  ها رشتهدانشگاهیان و پرهیز از توهین به سایر  و همکاران سایر قبال

 اخالقی عملکرد پژوهش، هاي یافته ۀپای بر. اشاره شده است ها رشتهبه نفس دانشجویان سایر 

 در ویژه، بهگروهی هاي فعالیت عامل در ورزشی علوم و بدنی تربیت علمی هیئت اعضاي

 اًتقریب وضعیت در افراد آزادي و شخصی حریم رعایت نیز و مهرورزي رویی،گشاده متغیرهاي

 تعاون و یکرنگی صمیمیت، رعایت نظیر مواردي که است حالی در این. دارد قرار مناسبی

 قرار متوسطی وضعیت در یکدیگر هاي دیدگاه از حمایت نیز و همکاري و مسئولیت اسالمی،

 و بدنی تربیت با مرتبط آموزشی هاي سازمان بیرونی و درونی عناصر شناخت کلی طوربه. دارد

 تدوین و رشته این هاي دانشکده و ها گروه اخالقی عینی مسائل تحلیل رد ورزشی علوم

 این شناخت. ستهگشاار دینی هاي آموزه و ملی فرهنگ از برخاسته جامع نظامنامۀ اخالقی

                                                                                                                                               
1. National Association of Sports Officials 



    1392، مهر و آبان 19مطالعات مدیریت ورزشی شماره   34

 آنجا از. دارد راهبردي جایگاهی ها آن از پیشگیري در واست  اخالقی معضالت رشد مانع عوامل،

 آنان در انسانی رفتارهاي ترویج و آینده نسل تربیت در جامعه هر اساسی ارکان از آموزش که

 آن حل که است تهدیدي غیراخالقی رفتارهاي بروز و است اخالقی هاي مسئولیت داراي است،

  .است کشور ورزشی علوم و بدنی تربیت علمی هیئت اعضاي همگانی مشارکت نیازمند
  

   بدنی تربیت ايه گروهو  ها دانشکدهعلمی  هیئتاعضاي   ۀنظامنام

  ها دانشگاه ورزشیو علوم 

  . کنند رعایترا  اسالمیو تعاون  یکرنگی، صمیمیت گروهی کارهايدر انجام  باید .1

  کنند.  یکدیگر حمایت  اي حرفه هاي تصمیمو  ها دیدگاهاز  باید .2

گروه  پیشرفتموجب رشد و  که گروهی هاي روشبا یکدیگر مشورت و همکاري داشته و از  باید .3

  . کنند حمایتاستفاده و  شود می

  . کنند رعایتخود  جمعیو  فردي رفتارهايرا در  مهرورزيو  رویی گشاده باید .4

  کنند.  افراد را حفظ  آزاديو  شخصی حریم گروهی کارهايدر  باید .5

  (رفتار) تطابق وجود داشته باشد. کنند میآنچه عمل و  (گفتار) گویند میبین آنچه  باید .6

 تأثیر ها آن در مورد شان اي حرفه تصمیماتدر  که دیگراناز جانب  هدیهپاداش و  دریافتاز  باید .7

  . کنند خودداريدارد 

  . کنند رعایترا  گویی راستدر رفتار و گفتار خود صداقت و  باید .8

 یـادگیري  هـاي  فرصـت علمی خود و ایجاد  عملکردبهبود  برايخود  اي حرفه هاي مهارتاز  باید .9

  کنند.  فاده براي دانشجویان است

  .  اشته باشندند، همکاري و تعامل داارج از گروه که مرتبط با حرفهخ هاي سازمانبا افراد و  باید .10

  . کنندتالش  دانشجویانمرتبط با  نیازهايو رفع  شناساییدر  باید .11

  .کنند حمایتآن  حریمبه گروه تعهد داشته باشند و از  باید .12

  کنند.  ارائه  دانشجویانبه گروه و  اي خالقانهو  بدیع هاي حلراه  باید .13

  . کنندرا اصالح  دانشجویانو  همکاران خطاهاي، اي حرفهرفتارهاي  ۀعنوان الگو با ارائبه باید .14

  .کنند رعایترا  داري امانتگروه  امکاناتدر استفاده از منابع و  باید .15

  .کنند ارزیابی ها آن تحصیلی صالحیتو  عملکردرا با توجه به  دانشجویان باید .16

  موجه نداشته باشند. و غیر زیاد تأخیرو اعالم نمرات،  دانشجویان عملکرد ارزیابیدر  باید .17

-  حمایـت  همکـاران و  دانشجویان عملکردو  شایستگیپاداش بر اساس  اعطايو  تشویقاز  باید .18

  . کنند
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اعضـاي   میانو اعتماد  صمیمیت که اقدامیو هر  خبرچینی، غیبت، تهمت، پراکنی شایعهاز  باید .19

  کنند.   خودداري کند می تضعیفعلمی گروه را  هیئت

بـه   یـا آنـان   سیاسـی  دیدگاه مبنايبر  دانشجویان اذیتآزار و  همچنینو  تبعیضاز اعمال  باید .20

و مهـارتی فـرد و ...    جسـمانی  وضـعیت ، گرایانـه  ملـی ، قـومی   ،جنسیتی، مذهبی، نژادي دالیل

  . کنند خودداري

  کنند.   خودداري دانشجویانبه  احترامیبیو  تحقیرآمیز، میزآ توهیناز رفتار  باید .21

و  کـم  بـی ، جـامع و  صـحیح اطالعـات   ۀمطابق با مقررات و ارائ ها پژوهشدرست  اجرايبه  باید .22

  ورزند. اهتمام  ها پژوهش ةدربار کاست

  کنند.   حمایت اي حرفه هاي فعالیتو  ها پژوهشگروه در مورد  هاي سیاستو  ها فعالیتاز  باید .23

  کنند.   رعایترا  قوانینمقاالت،  ۀو ارائ ها پژوهشدر انجام  باید .24

  خود استفاده نکنند.  شخصیاهداف  براي المال بیت، منابع دانشگاه و ها یدارایاز  باید .25

  . نگیرند کاربه حزبیو  سیاسی هاي فعالیت برايدانشگاه را  امتیازاتو  امکانات باید .26

 هیئـت  اعضـاي  سـایر منـافع   که اي گونه، به کننددر گروه اتخاذ  سبیمنا مالی هاي تصمیم باید .27

  گیرند.  و دانشجویان را نیز در نظر  علمی

 کنند.   مسئولیتو بودجه در گروه احساس  تجهیزات، دارایی  مناسب از زمان، ةدر استفاد باید .28
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