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 نیاخالقی مسئول نامهنظامتدوین  هدف از انجام پژوهش حاضر،   
نور کشور است. جامعه آماری تحقیق را  امیپ هایدانشگاه  یبدن تیترب
 یبدن تیاداره کل ترب رانیمد زیاستانها و ن یبدن تیترب نیمسئول یتمام

ا جامعه برابر ب ینور کشور تشكیل داده اند که نمونه آمار امیدانشگاه پ
سوالی  93باشد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه  ینفر م 91و به تعداد  یارآم

عدالت، صداقت، نگرش  ،پذیریمسئولیتعامل  1محقق ساخته با  
 تیریمد دینفر از اسات 10سط پرسشنامه تو ییو احترام بود. روا ایحرفه
 78/0باخ کرون یپرسشنامه با استفاده از آلفا ییایشد. پا دییتا یورزش
آماری داده ها از شاخص های  لیو تحل هیآمد... به منظور تجز دستب

توصیفی همچون میانگین و انحراف استاندارد و توزیع های فراوانی و 
، عامل ها و مفهوم درصدی استفاده شد. برای بررسی وضعیت سؤاالت

تك نمونه ای و همچنین برای الویت بندی سؤاالت و عامل   tاز آزمون 
 هنامنظامسواالت ، عامل ها و مفهوم  سهیمقا یو برا فریدمنها از آزمون 
استفاده شد. از نرم  انسیوار لیمستقل و تحل  t یاز آزمون ها یاخالق
معادالت  وهیبه ش یعامل لیجهت تحل PLS زیو ن SPSS22افزار 
مه ابعاد ه های هیبه دست آمده گو جیاستفاده شد. بر اساس نتا یساختار

-اند و در اندازهمعنادار شده %31 نانیدر سطح اطم یقمفهوم نظام اخال
 ابعاد عوامل انیاند و از مکرده فایرا ا یخود سهم معنادار یهاسازه یریگ

ت و عدال ،ایابعاد نگرش حرفه بیبه ترت ینظام اخالق نیمؤثر بر تدو
 را داشتند. تیالو نیباالتر پذیریمسئولیت

 هاي کليديواژه
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     The aim of the present study, Developing The 

ethical workbook of  Physical education authorities 

of university of payamenoor.Statistical research 

society of physical education, all the authorities of 

the provinces, as well as the directors of the 

Department of physical education-payame Noor 

University have established that country statistical 

sample is equal to the number of population and 35 

people.29 questions questionnaire measured tool 

researcher with factor 5, accountability, justice, 

honesty, professional attitude and respect was. 

Validity of the questionnaire by 10 professors of 

sports management confirmed. Reliability of the 

questionnaire using cronbach's alpha obtained 0.87. 

In order to analyze the data from the statistical 

descriptive indicators, such as the mean and standard 

deviation of the distribution, frequency and % and 

were used. For status questions, and the concept of a 

single t-azazmon a sample as well as to prioritize the 

questions and test data from Friedman and to 

compare the questions, and the concept of ethical 

workbook from the independent t-test and analysis of 

variance were used.. For factor analysis of structural 

equations manner,plc and spss22 software were used. 

Based on the results of all the dimensions of the 

concept of moral system in the 95% confidence level 

are meaningful And the size of their share of structure 

fitted up to have played a significant Among the 

factors affecting the ethical dimensions of the 

codification system to arrange the dimensions of 

professional attitude, justice and accountability is the 

highest priority. 

Keywords 
   The ethical workbook, Physical education 

authorities, university of payamenoor.
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 مقدمه
ر آن ب ایکنترل کند و  تواندمیرفتار فرد را  ،یاصول اخالق

 یهر ملت شرفتیپ یبرا یاخالق هایارزشو  گذاردمی تأثیر
 زین یاعملكرد حرفه یبرا یاخالق هایارزشهستند.  یضرور
آن  یاعضا و اشتغالهر حرفه  اتیمهم است. تداوم ح اریبس

 یو اعتماد ارو اعتب کندمیاست که ارائه  یمنوط به نوع خدمات
 نی؛ و اآوردمیخدمات به دست  نیارائه ا جهیاست که در نت

هر حرفه است که حفظ آن از  یاصل هیاعتبار و اعتماد سرما
و  هفیکه وظ کندمی جابیامر ا نی. ااستبرخوردارواال  یتیاهم

و آن خدمت به جامعه باشد  و اعضایهر حرفه  یهدف اصل
 نبالو د ریخدمات تفس نیا ئهارا چارچوبتنها در  یشخص منافع

ارائه  طرفیكو جامعه که از  هاحرفه هیشود. ارتباط دو سو
 نیا کنندهاستفاده گریبه جامعه و از طرف د ایحرفهخدمات 

رف باشد که دو ط یقیتابع ضوابط دق دیبا ریخدمات است، ناگز
رفه، هر ح یآشنا و آگاه سازد. ضوابط اخالق گریكدیرا به حقوق 

 (.8) دهدمی لیآن را تشك هایمشیخط ترینمهم
 نیفراتر از درستكار بودن و اطالعت از قوان یزیچ اخالق
ود را خ دیبا یخوب بود. هر مرب یاخالق طوربه دیبا یعنیاست ، 
است و من  یاخالق یزیچه چ"که  سؤال نیا یبا سخت رودررو
ست است در آنچهدانستن  ند،یبب"کنم؟ یرویپ یاریاز چه مع دیبا
 هاییآناخالق است.  یمرزها کنندهتعیینغلط است ، آنچهو 

در ارتباط هستند، الزم است  یورزش هایسازمانو  کارهاکه با 
خود را بر اساس  هایتصمیمدر روابط خود متخصص باشند و 

ند است اتخاذ کن نیسازمانشان بهتر یخودشان و برا یبرا آنچه
ت : اس ییحكم طال نیبه ا یمربوط به اخالق متك یقاعده کل
 با تو رفتار شود یرفتار کن که دوست دار چنانآن گرانید با
(1.) 

ای، که از ابزارهای سازمانی برای تحقق اخالق حرفه یكی
تدوین،  شده استاکنون در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم 

آموزش، اعمال و نظارت بر پیروی از کدها و استانداردهای 
های اخالقی برخوردار رفتاری است. مدیرانی که از دغدغه

 نبایدهای واند، همت خود را صرف تهیه فهرستی از بایدها بوده
اند. رعایت این بایدها و نبایدها ضامن ارزشمند و رفتاری کرده
ار صاحبان حرفه و شاغالن، در آن کسب آمیز بودن رفتفضیلت

و کار است. این بایدها و نبایدها، الگوی رفتار ارتباطی افراد 
سازمان را با یكدیگر و نیز با مشتری، ارباب رجوع و سایر افراد 

کند. فهرست های مختلف( ترسیم می-قعیتنفع )در موذی
وین دالزامات و تعهدات اخالقی که به صورت بایدها و نبایدها ت

اخالقی نامیده  نامههایشود، غالباً کدهای رفتاری و یا نظاممی
 (.9) شوندمی

جامعه درباره  هایارزشاز  یرسم هیانیب یاخالق نامهنظام
را جامعه از آن  آنچهاست که،  یو مسائل اجتماع ینظام اخالق
 (.8) دهدمی، به مردم انتقال کندمی تیحما

 زین یرفتار کدهایمنتج از  یمنشور اخالق ای نامهنظام
 ارفتارهاست که  ی، اصول و مقرراتهامشیخط یحاو ایبیانیه
باورند  نیا بر ایحرفه هایسازمان(. اکثر 4) کندمی تیرا هدا

سازمان و جامعه و  استانداردهایاز اصول و  دیکه متخصصان با
ط ضواب نیانحراف از ا واقباثرات آن بر کارشان آگاه باشند و ع

بر اساس اصول و  یاخالق هاینامهنظامبدانند.  زیرا ن
 هایارزش درواقعو  اندگرفتهشكل  ایحرفهاخالق  رهنمودهای

ه ب ایحرفه نی. اخالق و قواندهندمیحرفه را نشان  كی یشغل
و همراه با  ستهیشا ،طرفانهبی یرفتار جادیمنظور ا
تا هنگام  دآیمیبه وجود  تخصصاندر م پذیریمسئولیت
 (.7) مناسب داشته باشند یاخالق گیریتصمیم
 ،هاآن قیاز طر تواندمیکه سازمان  ییابزارها ازجمله
 اخالقی نظامنامهسازد،  را محققخود  اخالقی اهداف و هاآرمان

ت. در اس وسیعی یافتهاست که امروزه کاربرد  یو منشور رفتار
به  ،یاخالق یریگ-میتصم یبرا رانیجهت کمك به مد

 ازین یولتو مقررات د یعاد نیقوان غیر از ینیع یاستانداردها
 هیتك رانیمد یذهن یکه صرفاً، بر استانداردها ییاست. در جا
 مینهزهستند و  بینیپیشقابل  ریغ یاخالق ماتیشود، تصم
 یو استفاده شخص گریتوجیه ،و ادراکی یشناخت یهرگونه خطا
 ینیع یبه استانداردها ازیاز اصناف با ن یاری.بسشودمیفراهم 
آن صنف انتظار  یکه از اعضا یقاخال نامهارائه نظام قیاز طر
 نامهنظام هاآن انمی در. اندمواجه شده ،رودمیاز آن  تیتبع

ها، حسابداران کال و حقوقدانو شناسان،روان پزشكان، اخالقی
ه عمد .یباشدتوجه مقابل ن،یسوگند خورده و مهندس یدولت
 نامهنظامسازمان در حوزه اخالق به نوشتن  كی هایتیفعال
 (.8) شودیخالصه م یاخالق
دارند و شكل  یرونق خوب رانیدر ا یاخالق هاینامهنظام
 ی،پزشكیپرستار یاز آن همچون نظامنامه ها یمختلف یها

 یریدر حال شكل گ نامهنظام ی،مشاوره و... اما در ورزش به تازگ
كده دانش یعلم ئتیه یاعضا یاخالق نامهنظامنمونه  یاست برا
 كارانو هم یلطانتوسط پور س یو علوم ورزش یبدن تیترب یها
 ندکمی انیآن ب جیشده است که نتا نیو تدو ی( طراح1931)

لوم و ع یبدن تیترب یعلم ئتیه یاعضا یکه عملكرد اخالق
 یها رییدر متغ ژهیبه و ،یگروه یها تیدر عامل فعال یورزش

 یو آزاد یشخص میحر تیرعا زیو ن یمهرورز ،ییگشاده رو
 یموارد نیدارد. و همچن رقرا یمناسب باًیتقر تیافراد در وضع
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و  تی، مسئولیو تعاون اسالم یكرنگی مت،یصم تیرعا رینظ
 تیدر وضع گریكدی یهادگاهیاز د تیحما زیو ن یهمكار
 (.11) قرار دارد یمتوسط
در  یاخالق نامهنظامو  یو موضوعات منشور اخالق مفاد
آن هر سازمان  تیگسترده بوده و با توجه به اهم اریورزش بس

 تیورمام هیانیبر اساس ب یمنشور اخالق كی یو باشگاه ورزش
گاه آن باش که همه افراد شاغل در ندینمایم میو رسالت خود تنظ

 باشند.یم هاآن تیسازمان ملزم به رعا ای
( تحت عنوان بررسی 1971) یریکه توسط خب یقیتحق در

تفاوت رعایت موازین اخالقی بین بانوان ورزشكاران و 
های ورزشكار و ورزشكار انجام داد. محقق بین گروهغیر
 کلی و نیز متغیرهای طوربهورزشكار از نظر رعایت اخالقی غیر

و نظم  نتنبیه و اطاعت، ابزارگونه نسبی بودن، احترام به قوانی
احترام به قرار دادهای اجتماعی تفاوت معنی داری مشاهده 
نكرد. ولی در متغیر اخالق براساس اصول جهانی بین دو گروه 
ورزشكار و غیر ورزشكار تفاوت معنی داری مشاهده کرد که 
غیرورزشكاران نسبت به ورزشكاران در این متغیر برتر نشان 

 (.1) دادند
( منش ورزشكاران نخبه مرد 1973نژاد و همكاران ) یهمت
 د؛افتنیقرار داده و در یرا مورد بررس یو انفراد یمیت یورزش ها

 یاز منش ورزش ی، سطح باالتر یانفراد یورزشكاران رشته ها
 .دهندمینشان  یمیت یباورزشكاران رشته ها سهیرا در مقا
 یبدن تیربت ریو غ یبدن تیترب انیدانشجو نیآنان ب نكهیضمن ا
 دمشاهده نكردن یدار ی، تفاوت معن یبه منش ورزش شیدر گرا
(9.) 

را  یآموزش هایسازمان ی( معضالت اخالق1977) شالباف
 یدارد؛ شناخت عناصر درون یقرار داده و اظهار م یمورد بررس

 یقاخال ینیمسائل ع لیدر تحل یآموزش هایسازمان یرونیو ب
 یجامع و منشور اخالق یاخالق ینامه ها وهیش نیسازمان و تدو

باشد.  یم شارهگ ینید یو آموزه ها یبرخاسته از فرهنگ مل
آن ها بر رشد معضالت  یرگذاریعوامل، مانع تأث نیشناخت ا
 (.14) دارد یراهبرد گاهجای هاآناز  یریشگیبوده و در پ یاخالق

 ی(تحت عنوان طراح1939که توسط نشاطی ) درتحقیقی
 انجام داد.نتایج زدیشناگران استان  یاخالق نامهنظام نیوتدو

 -یعامل مولفه های قانون مدار 7تحقیق نشان دادکه در  
-صداقت-ینگرواقع ازترس،نفرت-شجاعت -نگیاحترام، دوپ
-یارامانتد ،یدلسوز-یریپذتیمسئول ،یبرابر-یبرادر-عدالت
 ،ییابیشك-صبر-یپاکدامن-یجوانمرد ،یانسانکرامت-یرازدار
-هنیعشق به م-قناعت، توکل-سخاوت-یطرفیباصل
تمامی سواالت دارای ارتباط درسطح  یهمبستگ -یگروهمنافع

( 9001(. دیسكین و پپاس  )3) معناداری باعاملهای خود داشتند

آموزشی  یهابر این باورند که به سبب ماهیت پویا و متغیر محیط
مداوم  طوربهو آکادمیك، ضرورت دارد که استادان و مدیران 

 همین به کنند، ارزیابی را اخالقی نامه-نظام و ایاخالق حرفه
 اخالقی مسائل به آموزشی محیطهای و دانشگاهها در دلیل
 (.10) شود می خاصی توجه
( نشان داد که احتمال درگیر 9009پژوهش اسمیت  ) نتایج

شدن در تقلب و فریبكاری از بین متغیرهای دیگر، بیشتر تحت 
 منظر نای از. میگیرد قرار دانشجویان نگرانیهای و هاتأثیر ترس
 ترسها ینا از برخی بر تسلط به قادر عدالت، که گفت میتوان نیز،
 و اهه تشدید این ترسقادر ب قابلم در باشد،-نمی بیعدالتی و

 (.19) است نگرانیها
های ( طی تحقیقی درباره اصول و ارزش9009) سماید
 یگروه یهابه دست آمده از طریق مشارکت در ورزش یاخالق

ا با هانجام داد به این نتیجه رسید که در آن تعهد در قبال هدف
قرار داشتند.  ستیدرصد در صدر ل 41درصد و صداقت با  19
 یباز یهامهارت ،یعنوان داشت که مشارکت ورزش نیهمچن
 و یداوران و قاض ها،یمیاحترام به رقبا هم ت ازجملهمنصفانه 
د. دهمی شیمقامات با متانت و وقار را افزا ماتیتصم رشیپذ

را در  یو اجتماع یهای اخالقخصلت یهای ورزشمشارکت
شامل  یهای اجتماعکند خصلتمی جادیورزشكاران ا

خالق ا ،یگذشتگاز خود  ،یوفادار ،یکار گروه رینظ ییهایژگیو
را  یاخالق صهیآورد. خصو پشتكار را به وجود می یکار

 لیشكت پذیریمسئولیتصداقت، انصاف و  رینظ ییهاخصلت
 (.8) شده است
 به اخالقی نامه( نیز معتقد است نظام9001دونالد  ) مك
 دانشگاهی های-محیط و سازمانها در مكتوب سندی صورت
 و گیریهاا در تصمیمر افراد ضروری، مواقع در و دارند وجود

 عهدت اسنادی، چنین. کنند-می هدایت سازمانی هدفگذاریهای
 هاآن میكند مشخص و کرده ایجاد گروه افراد برای را اخالقی
 (.8)دارد وجود گروه در هاآن از انتظاری چه و هستند آنجا چرا

 یباز یایتحت عنوان اح ی( در مقاله ا9001)  هونگ
 یزشكار. ورکندمی انیب یورزش نیمنصفانه: تقلب، خطاها و قوان

 نیمرتكب خطا )شكستن قوان یعمد طوربه یکه در باز
بدست آوردن  ای یبردن باز یشود و برا یمشخص شده( م

 ردیذپ یرا م فیبه حر یخطر پنالت یمنصفانه حت ریغ یتیمز
 ستیواضح تقلب نكرده باشد اما مرتكب رفتار ناشا طوربه دیشا

نشان داده است که به اهداف ورزش احترام   رایشده است. ز
 . گذاردمین

 های( مفهوم اخالق در محیط9008نظر مك نامارا  ) از
 انستند کلی طوربه ولی دارد مختلفی معانی افراد برای آموزشی
 شاید. هستند بد یا خوب کار محل در که است چیزهایی
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 و بحران کار، محیط در اخالق به توجه علت مهمترین
سردرگمی است که در سازمان های آموزشی در حال گسترش 

 (.8) مدیران و اعضای هیأت علمی با آن روبرو هستند وبوده 
 و ای(و همكاران در تحقیقی به اخالق حرفه9007)  ریبولد
 استانداردهای و قوانین معتقدند هاآن. پرداختهاند آن ارزش
درست هدایت  رفتار سوی به آشكار دالیل با را فرد اخالقی،
 خصتش حفظ برای آیینی حرفهای، اخالق بنابراین. كنندمی

. منشور اخالقی است کار محل در مطلوب رفتار انجام و حرفهای
 را یاخالق رفتار و مطلوب حرفهای اخالق که است اینیز بیانیه
 کند می راهنمایی اخالقی معضالت حل در را افراد و تشریح
(19.) 

( معتقد است باید از بیانیه مأموریت سازمان 9007)  ستلیف
 گیریهای تصمیم-برای هدایت کارکنان و ارتقاء  قابلیت

 استایر در آنان رفتار و عملكرد تا شود استفاده کارکنان اخالقی
 اب سازمانها دیگر، عبارت به. گیرد قرار سازمان اهداف تحقق
ورد م اخالقی هایارزش دتوانن-می مأموریت بیانیه از استفاده

 (.8) کنندانتظار از کارکنان را تعریف و مشخص 
 تأثیر ی( در مقاله خود تحت عنوان بررس9007)  بالدگود

 یپ یحقه باز یو هوش بر رو یمذهب ،یآموزش اصول اخالق
 یدر مورد عملكرد خود گزارش دروغ م انیبرد که اگر دانشجو

نشان  جینتا یکل طوربهادند، شانس برنده شدن پول را داشتند. د
 بدست یابودند بر یکه به شدت مذهب یانیداد که دانشجو

 که در کالس یانیدانشجو یگفتند. ول یآوردن پول دروغ نم
 یشرکت کرده بودند تفاوت چندان یاصول اخالق یآموزش یها
 انیشجودان انیتقلب م زانیم ن،ینداشتند. عالوه بر ا نیریبا سا
 (.8) داشت یباهوش کاهش قابل مالحظه ا اریبس
تحت عنوان حفظ امكانات  یقی( در تحق9019)  ستنسنیکر
 جیانجام داد. نتا یتعهد اخالق قیاز طر یو ورزش یحیمراکز تفر

 ینوساز یاز پروژه ها ینشان داد که  حفظ و نگهدار یو
 یامروز یها دهیاز پد یكی یو ورزش یحیمراکز)امكانات( تفر

 و یحیتفر یاست. معموال ما مجبور به تفكر درمورد مكان ها
 رسدیاما بنظر م م،یرا ندار راثیمراقبت از م ایجهت حفظ  یورزش

ع و جوام یبرا یفرهنگ راثیم نیو قابل توجه تر نیکه مهمتر
 (.8) طرفداران ملت ها باشد

را به عنوان  یاخالق نامهنظام ،یآموزش هایسازمان اغلب
سطح فرهنگ  یاهداف سازمان و ارتقا شبردیپ یبرا یراه

از  یورزش هایسازمانو اجرا کرده اند و  شنهادیسازمان خود پ
 نیبه فراخر، اقدام به تدو  كینبوده اند و هر  یقاعده مستثن نیا

 اند تا بتوانند به اهداف دهنمو یاخالق نامهنظام ای یمنشور اخالق
 میدر تنظ نیو مسئول رانیحال اگر خود مد .ابندیخود دست
هر چه بهتر آن کمك  ینقش داشنه باشند به اجرا نامهنظام
نوان نور کشور بع امیدانشگاه پ یبدن تی.اداره کل تربکندمی
 نیاز ا یكی زینور ن امیورزش در سطح دانشگاه پ یمتول

ه و دانشگا عیکه با توجه به سطح وس تاس یورزش یسازمانها
تعداد دانشجو و ورزشكاران مطرح در ورزش کشور نقش  زین
 یاناست یبدن تیترب نیو مسئول یستاد رانیدارد و مد یمهم

در  یاهداف ورزش شبردیرا در پ یاتیح فهینور وظ امیدانشگاه پ
 نیا در تواندمی یاخالق نامهنظامسطح دانشگاه و کشور دارند و 

 مثمر ثمر باشد. ریمس
پژوهش محقق به دنبال  نیکر شده در اتوجه به موارد ذ با

 تیربت نیمسئول یاخالق نامهنظاماست که  سؤال نیپاسخ به ا
 ؟ ستینور چ امیدانشگاه پ یبدن
 
 
 

 

 نور کشور امیپ یبدن  تیترب نیمسئول اخالقی نامهنظام نیتدو یمدل مفهوم .1 شکل

 
 

  یروش شناس
از  تیبه لحاظ ماه ،یحاضر به لحاظ هدف کاربرد پژوهش
 یرااست. ب یشیمایپ یو به لحاظ روش جمع آور یفینوع توص

 ق،یتحق نی. در ادگردی استفاده پرسشنامه از هاداده یجمع آور
 ینبد تیترب نیدارد با استفاده از نظر مسئول یمحقق سع
نور  امیپ شگاهدان یبدن تیترب نیمسئول حرفهای اخالق نامهنظام
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 .دینما میتنظ تیکشور را با حداکثر مقبول
 هااستان یبدن تیترب نیمسئول یآماری تحقیق را تمام جامعه

ور نور کش امیدانشگاه پ یبدن تیاداره کل ترب رانیمد زنی و
عداد و به ت یبرابر با جامعه آمار یتشكیل داده اند که نمونه آمار

سوالی محقق 93باشد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه  ینفر م 91
، عدالت ،پذیریمسئولیتبعد  1با  یاخالق نامهنظام نیساخته تدو

و احترام بود. سواالت دارای مقیاس  ایصداقت، نگرش حرفه
 ظرین  موافقم، موافقم، کامالً هایپنج ارزشی لیكرتی با گزینه

منظور آماری داده ها از ندارم، مخالفم و کامالً مخالفم بود. به 
 و استاندارد انحراف و میانگین همچون توصیفی هایشاخص
ه پرسشنامه ب شدروایی استفاده درصدی و فراوانی های توزیع

 ییایا.پدیرس یورزش تیریو متخصصان مد دینفر اسات 10 دییتا
بدست  71/0کرونباخ  یآلفا بیپرسشنامه با استفاده از ضر

معادالت  یساز كردمدلروی با هاداده لیو تحل هیآمد.جهت تجز
 تیو در نها شدانجام  01/0 یدار یو در سطح معن یساختار
اده از آزمون فریدمن استف یاخالق نامهنظامابعاد  بندیتیبرای الو
 شد.
  

 قیتحق های افتهی
 ،یاوانفر رینظ یبخش ابتدا با استفاده از شاخص آمار نیا در
 فیگروه نمونه توص یاعضا یشناخت تیجمع یهایژگیدرصد و
 هایهیفرض یآمار هایو سپس  با استفاده از آزمون دیگرد

مورد آزمون قرار گرفت. یپژوهش به لحاظ آمار

 یشناخت تیجمع یهایژگیو درصد کارکنان بر اساس و یفراوان عیتوز .1 جدول

 
نشان داد  1ها حاصيل از جدول توصيیفی یافته وتحلیل تجزیه

نفر نمونةپژوهش از کارکنان بر حسيب جنسیت  91که ازتعداد 
اند، بر حسييب سييطح درصييد زن بوده 91مرد و  درصييد 13

درصد لیسانس،  99درصيد دارای مدر  دیپلم،  3تحصيیالت 
اند، بر درصد دکتری بوده 14دارای مدر  فوق لیسانس و  14

 11حسب سابقه کار بیشترین درصد دارای سابقه کار باالتر از 
درصيد و کمترین درصيد دارای سابقه خدمت بین  40سيال با 

اند و بر حسييب گروه سيينی درصييد بوده 3سييال با  11تا  11
 94سال با  91-91بیشيترین درصد گروه نمونه در گروه سنی 

 9سال با  91درصيد و کمترین درصيد در گروه سينی کمتر از 
اند. و بر حسيب رشييته تحصیلی بیشترین اعضای درصيد بوده

درصد و  بقیه گروه نمونه  18گروه نمونه رشته تربیت بدنی با 
 درصد در غیر رشته تربیت بدنی بودند. 11با 

 جمع فراوانی درصد فراوانی های دموگرافیكویژگی

 جنسیت
 13 94 مرد

91 
 91 11 زن

 سطح تحصیالت

 3 9 دیپلم

91 
 0 0 فوق دیپلم

 99 7 لیسانس

 14 13 فوق لیسانس

 14 1 دکتری

 سابقه کار

 94 19 سال 1کمتر 

91 10-1 1 18 

11-11 9 3 

 40 14 سال 11باالتر از 

 سن

 9 1 سال 91کمتر از 

91 
 99 11 سال 90-91

 94 19 سال 91-91

 91 3 سال 40-91

 1 9 به باال 41

 رشته تحصیلی
 91 18 90 تربیت بدنی
 49 11 غیر تربیت بدنی
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 ینظام اخالق یهاشاخص .1جدول

 2R پایایی مرکب AVE متغیر
 - 39/0 94/0 نظام اخالقی

 11/0 79/0 43/0 پذیریمسئولیت

 11/0 77/0 41/0 صداقت

 19/0 71/0 11/0 عدالت

 11/0 39/0 81/0 ایحرفهنگرش 

 80/0 77/0 11/0 احترام

نتایج نشييان داد مقدار پایایی مرکب برای همه متغیرهای مدل 
دهد. بود، بنابراین مقدار مناسييبی را نشييان می 4/0بیشييتر از 

همچنین شياخص میانگین واریانس اسيتخراش شده و شاخص 
2Rباشد.دهنده برازش مناسب مدل مینیز نشان 

 رهایمتغ یبرآورد شده و سطح معنادار یعامل یبارها .9جدول 

 سطح معناداری tآماره  آماره آزمون هاگویه هامؤلفه

عوامل مؤثر بر مفهوم نظام 

ی
الق
اخ

 

F1 001/0 19/91 70/0 پذیریمسئولیت 

F2 001/0 11/90 79/0 صداقت 

F3 001/0 10/7 79/0 عدالت 

F4 001/0 97/91 89/0 اینگرش حرفه 

F5 001/0 10/90 74/0 احترام 

 

های حاصييل از مدل پژوهش بر اسيياس نتایج به دسييت یافته
نتييایج  و 9آمييده از پيژوهيش و مطييابق بييا نتييایج جييدول

هایهر یك از ابعاد مفهوم نظام اخالقی در سييطح گویه9شييكل

های خود گیری سيازهو در اندازه اندشيدهمعنادار  %33اطمینان 
 .اندکردهسهم معناداری را ایفا 

 
 مدل مفهومی در حالت تخمین بارهای عاملی  .1شکل 
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 یاخالق نامهنظامابعاد  یبند تیجهت الو دمنیآزمون فر جینتا .1جدول 

 رتبه میانگین رتبه متغیرهای پژوهش
درجه 
 آزادی

 کای دو
سطح 
 معناداری

 9 73/9 پذیریمسئولیت

4 01/91 001/0 

 4 70/9 صداقت

 9 41/9 عدالت

 1 11/9 ایحرفهنگرش 

 1 94/9 احترام

 انیاز م 4پژوهش حاصله از جدول شماره  هایافتهیبراسياس 
گرش ابعاد ن بیبه ترت ینظام اخالق نیابعاد عوامل مؤثر بر تدو

 تند.را داش تیالو نیباالتر پذیریمسئولیتعدالت و  ،یا-حرفه

 یریگ جهیو نت بحث
کارهای ها و افزایش میزان گسترش روزافزون سازمان

غیراخالقی، غیرقانونی و غیرمسئوالنه در محیطهای کاری، 
توجه مدیران وصاحبنظران رابه بحث اخالق کار و مدیریت 

ها از لحاظ اخالق معطوف کرده است، به ویژه اینكه سازمان
تخصصی وزمینة فعالیت با مسائل و مشكالت اخالقی متعدد و 

الزم جهت تدوین  از این میان تعیین ابعاد .متنوعی درگیرند
نامه اخالقی که مورد قبول همگان باشد ضروری است در نظام

این پژوهش سعی شد که بر اساس نظر مسئولین تربیت بدنی 
 نامهنظامهای پیام نور کشور ابعاد مختلف جهت طراحی دانشگاه

 اخالقی الویت بندی شوند.
 نامهامنظنتایج پژوهش نشان داد اولین بعد در تهیه و تنظیم  

ای افراد بود. که این نتیجه از پژوهش با اخالقی نگرش حرفه
هم راستا بود. ( 3( )1939نشاطی )( و 9007پژوهش ریبولد )

-ی که این محققان در تحقیقی تحت عنوان اخالق حرفهطوربه

ای، آیینی برای حفظ ای و ارزش آن، معتقدند اخالق حرفه
حل کار است. ای و انجام رفتار مطلوب در متشخص حرفه

و  ای مطلوبای است که اخالق حرفهمنشور اخالقی نیز بیانیه
رفتار اخالقی را تشریح و افراد را در حل معضالت اخالقی 

رسد افراد ورزشی کشور در در (. به نظر می19کند)راهنمایی می
های ورزشی در صورتی که به مسائل و رویدادهای محیط

 باشند کمتر شاهد بروز رفتارهایای داشته مختلف نگرشی حرفه
های غیر اخالقی خواهیم بود در این راستا برگزاری کالس

مفید واقع شود، لذا الزم است در  تواندمی هاآنآموزشی برای 
های الزم به افراد در جهت نهادینه کردن این تفكر آموزش
 راستای ارتقاء ابعاد اخالقی داده شود.

ه در پژوهش حاضر در جهت تدوین از دیگر ابعد الویت بندی شد
اخالقی عدالت بود. که این نتیجه از پژوهش حاضر با  نامهنظام

( 14()1977( و شالباف )11()9009های اسمیت)نتایج پژوهش
( 19()9009ی که نتایج پژوهش اسمیت )طوربههم راستا بود. 

نشان داد که احتمال درگیر شدن در تقلب و فریبكاری از بین 
ای هها و نگرانیدیگر، بیشتر تحت تأثیر ترس متغیرهای

 توان گفت کهگیرد. از این منظر نیز، میدانشجویان قرار می
-میعدالتی نها و بیعدالت، قادر به تسلط بر برخی از این ترس

. لذا ها استها و نگرانیباشد، در مقابل قادر به تشدید این ترس
ی و توجه به رعایت های ورزشتوجه به ابعاد عدالت در سازمان

ور کشور های پیام نعدالت توسط مسئولین تربیت بدنی دانشگاه
در مسابقات و رویدادهای ورزشی و همچنین در انجام وظایف 

ی اخالق نامهنظامعاملی مؤثر در جهت تدوین  تواندمیسازمانی 
 باشد. هاآندر میان 

 عداخالقی ب نامهنظامدر نهایت سومین عامل در جهت تدوین 
بود. که این نتیجه از پژوهش حاضر با نتایج  پذیریمسئولیت
( هم راستا بود. 1()1971( و خبیری)3()1939نشاطی) پژوهش
ی که نشاطی در پژوهش خود تحت عنوان طراحی و طوربه

اخالقی شناگران استان یزد انجام داد. نتایج  نامهنظامتدوین 
 نامهامنظطراحی  تحقیق نشان داد که یكی مولفه های اصلی در

د با رساجتماعی بود. به نظر می پذیریمسئولیتاخالقی بعد 
 پذیریمسئولیتتوجه به این یافته از تحقیق تقویت و ارتقاء 
ای برخوردار اجتماعی و توجه به این بعد از اهمیت قابل توجه

 و اصول براساس اخالقی های نامهنظام کلیطوربه است.
 واقع در و اندگرفته شكل ای حرفه اخالق رهنمودهای

 حرفه وقوانین اخالق میدهند. نشان را هرحرفه شغلی ارزشهای

 با همراه و شایسته بیطرفانه، رفتاری ایجاد منظور به ای
 هنگام تا آیدمی وجود به درمتخصصان پذیری مسئولیت

 باشند.  داشته مناسب اخالقی گیری تصمیم
های آموزشی سازمانی بیرون و درونی عناصر بنابراین شناخت

مرتبط با تربیت بدنی و علوم ورزشی درتحلیل مسائل عینی 
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اخالقی گروهها و دانشكده های این رشته و توجه به ابعاد 
اخالقی ارائه شده در این پژوهش راه گشاست. شناخت این 
 هانآعوامل، مانع رشد معضالت اخالقی است و در پیشگیری از 

ز آنجا که آموزش از ارکان اساسی جایگاهی راهبردی دارد و ا
هرجامعه درتربیت نسل آینده و ترویج رفتارهای انسانی در آنان 

های اخالقی است و بروزرفتارهای است، دارای مسئولیت
غیراخالقی تهدیدی است که حل آن نیازمند توجه به ابعاد 

 .اخالقی است نامهنظام
های دانشگاهمسئولین تربیت بدنی  نظام نامةاخالقیبنابراین 

 :پیام نور کشور
 اجتميياعی و اخالقی رشيييد برابر در را خودبييایييد  -1

 بداند مسئول دانشجویان و ورزشكاران

به موقع در جلسيييات تمرین تیمهای دانشيييگاه باید  -9
 حضور یافته ودرتمام طول تمرین، مشارکتی فعال داشته باشد

 ودخ کار در مالی و شغلی استفاده سوء هرگونه ازباید  -9
 کند اجتناب

نسبت به زمان ، دارایی، تجهیزات و بودجه تحت باید  -4
 اختیار خود احساس مسئولیت کند

 تطابق کندمیبین آنچه می گوید و انچه عمل بيایيد  -1
 وجود داشته باشد

از برقراری هر گونيه ارتبياط خيارش از عرف با بيایيد  -1
 دانشجویان و ورزشكاران اجتناب کند

از مصييرف مواد مخدر، مشييروبات الكلی، سييوء باید  -8
ا او ر ایحرفهاستفاده های جنسی و هرگونه اعمالی که آبروی 

 خدشه دار می نماید دوری کند
از شایعه سازی ، تهمت ، غیبت ، خبر چینی و هر باید  -7

اقدامی که صييمیمت و اعتماد دانشييجویان را نسييبت به محیط 
 ورزش تضعیف کند، پرهیز کند

در هیچ شيييرایطی اخالق و ارزش ها را فدای د بيایي -3
 نتیجه گیری و پیروزی در رقابت نكند

وظیفه آموزش ، هدایت و مشارکت دانشجویان باید  -10
را همراه با انتخاب مناسييب مربی و به دور از هر گونه تبعی  

 فرهنگی ، قومی ، مذهبی و زبانی به عهده بگیرد

 ایرس ایحرفه اتتصيمیم و هادیدگاه به نسيبتباید  -11
 از بودن منصفانه صيورت در و نماید برخورد عادالنه مسيئولین
 کند حمایت آن

شيایسيتگی ، انصاف و عدالت را مبنای انتخاب باید  -19
قرار داده و امتیاز ویژه ای برای دوسيتان و یا نزدیكان سببی و 

 نسبی خود قائل نباشد

 ویژگی ها و دانشجویان با ورزشيكاران ازتمامیباید  -19
 نندک حمایت... و معلولیت وزن، اضافه نظیر ویژه های توانایی و

همكاران و دانشيجویان و ورزشكاران خود را به باید  -14
پیروی از قوانین تشيویق و راهنمایی کرده و همواره به تصمیم 

 داور احترام بگذارد

از لباسهای مناسب متناسب با پوشش اسالمی، باید  -11
گاهی جهت تیمهای مختلف دانشگاه استفاده فرهنگی و دانشي

 کند

از به کار بردن تجهیزات و وسيييایل نامناسيييب باید -11
 جهت استفاده دانشجویان تازه کار خودداری کند

 با را ها مهارت از مناسييبی الگوی نماید تالشباید  -18
 همكاری مربیان تیمهای مختلف دانشگاه به دانشجویان نشان

 دهد

آسيييیب های احتمالی و کمك های  سيييوانح وباید  -17
اولیه را در ورزش بشيناسيد و در سالنهای ورزشی در دسترس 

 قرار دهد

 دانشجویان  موفقیت در موثر عوامل از اگاهی باباید  -13
 وهبالق استعدادهای پرورش و شناسایی در سعی و ورزشيكاران،

                  نماید آنان
مكانهای ورزشيييی، خود، د به ودر هنگيام وربيایيد  -90

مربیان و  دانشيييجویان را ملزم نماید از تجهیزات متناسيييب با 
 رشييته ورزشييی و با رعایت اصييول بهداشييتی اسييتفاده کنند

 تمرینات تجویز در را جسمانی و روانی ، روحی حاالتباید  -91
با هماهنگی با مربیان  خود دانشييجویان و ورزشييكاران برای
 .باشد داشته نظر در هاآن
و  آموزش و مربیان را برای خود دانش و تجربه بيایيد -99

 بكار گیرد هدایت دانشجویان

به مربیان یادآوری کند از هرگونه القای ترس بيایيد  -99
 در هنگام آموزش به دانشجویان پرهیز کند

 را ورزشكاران آزادی و شيخصيی حریم هموارهباید  -94
 کند حفظ

پاسييخگو،  ها، رسييانه و مردم با خود روابط درباید  -91
 باشد دسترسی قابل و روگشاده مودب،

 دانشجویان و ورزشكاران شخصیت و شأن برایباید  -91
 تكریم را هاآن و بوده قائل ارزش با هرسيينی و جنسييیتی خود
 نماید
 مسئولین احترام سایر و امور اندرکاران دست بهباید  -98
 بگذارد

 به بتنس احترامی بی و آمیز،تحقیرآمیز توهین رفتار از -97
 .کند خودداری دانشجویان و ورزشكاران



 نور کشور امیپ یهادانشگاه یبدن تیترب نیتدوین نظام نامه اخالقی مسئول 118
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