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 ایران  ورزشي علوم و بدني تربيت علمي هيأت اعضای اخالقي ینامهنظام طراحي و تدوین

 از دیدگاه دانشجویان 

 

3*انیزارع نی، حس2ی، بهشته اقبال1یزرند یپورسلطان نیحس
 

 یکارشناس مسئول پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزش .2نور استان البرز  امیدانشگاه پ یعلم أتیعضو ه .1

 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی .3 

 
 26/01/93تاریخ پذیرش:                       11/08/92تاریخ دریافت: 

 چکیده

 و بدنی تربیت علمی هیأت ی اخالقی اعضاءنامه طراحی و تدوین نظام  هدف از انجام پژوهش حاضر، :هدف

 دانشجویان بود. دیدگاه از ایران ورزشی علوم

هزار نفر  15سراسر ایران به تعداد  یبدن تیرشته ترب انیجامعه آماری تحقیق را دانشجو :شناسی روش

تصمیم گرفته شد تا تعداد نمونه   اقشار دانشجویی کشور، یمهاند. به منظور استفاده از نظر ه تشكیل داده

 یریگ مونه( پرسشنامه را بر اساس روش نn=1018بیشترین حد ممكن در نظر گرفته شود و محققان )

بود که دارای  یسؤال 41پرسشنامه محقق ساخته  یریگ نمودند. ابزار اندازه یآور ساده جمع یتصادف

توصیفی همچون میانگین و  یها ها از شاخص . به منظور توصیف آماری دادهبودمقیاس پنج ارزشی لیكرتی 

مدل ارتباط  دییبرای تأ  ی اکتشافی،ها از روش تحلیل عامل انحراف استاندارد استفاده شد. برای تعیین عامل

سؤاالت از  تیوضع لیتحل ،یدیینامه اخالقی از تحلیل عاملی تأ ها با مفهوم نظام ها و عامل سؤاالت با عامل

 ها از آزمون فریدمن استفاده گردید. سؤاالت و عامل یبند تیبرای اولو تیو در نها یا تک نمونه tآزمون 

های اصلی همراه با چرخش  سؤال از طریق مؤلفه 32یل عاملی اکتشافی تحل با استفاده از :ها یافته

صداقت گفتاری و   ،131/13های گروهی  عامل فعالیت 6سؤاالت در این قرار گرفت.  تأییدواریماکس مورد 

و  779/8پژوهشی  -تعهد علمی  ،576/9ای  رفتار حرفه  ،577/11شناسی  وظیفه  ،793/12رفتاری 

برابر با   ها، اساس مجموع واریانس که توان پیشگویی سؤاالت بر قرار گرفتند 699/7مسئولیت مالی 

 به84/0و پایایی کل پرسشنامه  88/0تا  73/0 بینهای پرسشنامه  باشد. پایایی عامل درصد می 555/63

 (T value±96/1تمامی سؤاالت دارای رابطه معناداری )  ها، دست آمد. در خصوص رابطه سؤاالت با عامل

2نسبت  با عامل خود داشتند. در خصوص آزمون خوبی )نیكویی( برازش،
x  بهdf  و ریشه  84/3برابر

ها با مفهوم دست آمد. همچنین تمامی عامل به 053/0برابر با  RMSEAمیانگین مجذور خطای تقریبی 

 ( داشتند.T value±96/1نامه اخالقی رابطه معناداری ) نظام

تواند  است می ملی فرهنگ دینی و های از آموزه که برخاسته اخالقی نامه امنظ تدوین این :گیری نتیجه

 راهگشای جامعه علمی ورزش ایران باشد. 

 بدنی و علوم ورزشی تربیت اعضای هیأت علمی، نامه اخالقی، نظام های کلیدی: واژه
 

 E-mail: zareian.h@gmail.com 
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 مهمقدّ

عمل  دانیم سو یکاز  ر،یاخ یهادهه یط یرزشو علوم و بدنی تربیت جانبه همه شرفتیپ

را مطرح نموده  یاخالق قیمسائل عم گرید یو از سو دهیورزش را وسعت بخش اندرکاران دست

 اریو اخت تیدارند و مسئول نیاحكام نو نیو تدو نییبه تب ازین دیجد یاست. دانش و عملكردها

میشل و همكاران، ) شد ایجو یخالق ورزشاز ا بایدامر در ورزش را  نیا یبرا زمال یمبان نییتب

شده و  ترنیعرصه نگرش انسان سنگ افتنیبا وسعت  یاخالق ورزش فهیوظ نیبنابرا (.2000

آمده  دیپد بدنی تربیت انیورزشكاران و البته دانشجو ان،یمرب ران،یدر خاطر مد یشتریانتظارات ب

 ریتأث یزشكاران و طرفداران ورزشور ان،یمرب ران،یمد طبر رواب یاریاست. امروزه عوامل بس

نظر جوزفسون، اخالق توانایی تشخیص درست از غلط و  به(. 1390پورسلطانی، ) اندگذارده

کراند و (. 1377  )به نقل از دفت، باشددربردارنده تالش برای انجام عمل خوب و درست می

که بر رفتار فردی یا جمعی  دندانهایی می( نیز اخالق را عبارت از اصول و ارزش1377) 1همكاران

های آموزشی و پرورشی نبوده از محیط اهای اخالقی، مفهومی جدحاکمیت دارد. فلسفه و اندیشه

 باشدساز پرورش انسانی کامل و اخالقی از طریق ورزش و فعالیت بدنی میو اتفاقاً زمینه

 .(59-37)صص

های دنیا، دانشگاه ویژه بهوهشی و های آموزشی، پژتوجه به موارد ذکر شده، اکثر سازمان با

سطح فرهنگ سازمان  ینامه اخالقی را به عنوان راهی برای پیشبرد اهداف سازمان و ارتقا نظام

اند. هیأت آموزشی ناحیه کارولینای شمالی، هدف خود پیشنهاد و آن را به اجرا نیز در آورده

ها مسئولیت نسبت اند. بنا بر نظر آندای میاخالقی را تعریف استانداردهای رفتار حرفه ایکده

ضروری این اصول  وهای برابر برای همه، جزبه تدریس و آزادی در یادگیری، برخورداری از فرصت

باید به فرایند آموزش، یادگیری و پاسخگویی به دانشجویان دقت کنند و از رشد  تاداناس. است

عادالنه رفتار کنند. استادان دانشگاه باید  ،ای را تمرین کردهای حمایت نمایند. قضاوت حرفهحرفه

ای کارکنان دانشگاه اخالق حرفه کدهاینسبت به دانشجو، حرفه و دانشگاه تعهد داشته باشند. 

نامه تأکید ای آموزشی تدوین کرده است. در ابتدای این نظامکنتاکی را هیأت استانداردهای حرفه

ای آن آرزوی ماست در تصدیق اهمیت وظایفمان ما این کدهای اخالقی را که ارتق شده است: 

نامه اخالقی خود آورده نظام کنیم. دانشگاه هاروارد نیز دربرای یادگیرندگان و جامعه پیشنهاد می

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

بر اساس اصول و  یاخالق های نامه نظام ی(. به طور کل1388شالباف، در تمامی مسائل، اداره کند )

حرفه را نشان  کی یشغل یهااند و در واقع ارزشگرفته شكل یااخالق حرفه یرهنمودها

و همراه با  ستهیشا طرفانه،یب یرفتار جادیبه منظور ا یاحرفه نی. اخالق و قواندهند می

                                                      
1. Karande  et al.  



 67                                                                  نایزارع نی، حسی، بهشته اقبالیزرند یپورسلطان نیحس

 

مناسب  یاخالق یریگمیها هنگام تصمنتا آ دیآیدر متخصصان به وجود م پذیری مسئولیت

 بخش در مطلوب اخالقی گیری تصمیم به توجه(. 2008موریس و مک دونالد، داشته باشند )

 سن، که دادند نشان خود بررسی در( 2005) 1هارتلین و اسچاپكر. نیست جدیدی بحث خصوصی

 دلیل به تر مسن میرکارانتع که رود می انتظار. دارد فروشنده اخالقی ادراك روی بر مهمی تأثیر

 تعبیرات مورد در که کمتری مصالحه همچنین و تر کارانه محافظه و محدودتر اخالقی تمایالت

 عمل تر اخالقی تر جوان تعمیرکاران به نسبت دهند، می نشان خود از گیری تصمیم در اخالقی

 قادرند بهتر و بیشتر ها آن این، بر عالوه(. 488-473صص، 2005به نقل از رومن و مونورا، ) کنند

 سازد می قادر را ها آن امر این شاید و کنند سازگار شغل با مرتبط فشارهای و الزامات با را خود که

رابرتسون و اندرسون، ) کنند حل اجتماعی هنجارهای نقض بدون را اخالق های تناقض که

ی در طرز تفكر قش ویژهدارد از آنجا که اخالق آموزشی، ن( بیان می2004) 2باداموسی(. 2001

باشد، اعضای هیأت علمی داشته و از عوامل مؤثر در نگهداری استانداردهای برتر عملكرد می

ند که دارای انامه اخالقی تدوین کردههای تخصصی، نظامهای بزرگ دنیا برای رشتهبیشتر دانشگاه

ها، سازی و اجرای برنامهدهمحتوایی شامل توصیف فضای اخالقی، ایجاد جو حمایتی در گروه، آما

(. پپاس و 994-986باشد )صص گذاری استادان و دانشجویان میها و هدفگیریراهنمای تصمیم

 و آموزشی های محیط متغیر و پویا ماهیت سبب به که باورند این بر( 2009) 3دیسكین

 را اخالقی نامه نظام و ای حرفه اخالق مداوم طور به مدیران و استادان که دارد ضرورت دانشگاهی،

 خاصی توجه اخالقی مسائل به آموزشی های محیط و ها دانشگاه در دلیل همین به کنند، ارزیابی

ای و ارزش ( در تحقیقی به اخالق حرفه2008و همكاران ) 4ریبولد .(353-347شود )صص  می

الیل آشكار به سوی رفتار ها معتقدند قوانین و استانداردهای اخالقی، فرد را با داند. آنآن پرداخته

ای و انجام رفتار ای، آیینی برای حفظ تشخص حرفهکنند. بنابراین اخالق حرفهدرست هدایت می

ای مطلوب و رفتار ای است که اخالق حرفهمطلوب در محل کار است. منشور اخالقی نیز بیانیه

. نتایج (124-110)صص کنداخالقی را تشریح و افراد را در حل معضالت اخالقی راهنمایی می

( نشان داد که احتمال درگیر شدن در تقلب و فریبكاری از 2002) 5پژوهش اسمیت و همكاران

گیرد. از این های دانشجویان قرار میها و نگرانیبین متغیرهای دیگر، بیشتر تحت تأثیر ترس

عدالتی نیست، در بیها و توان گفت که عدالت، قادر به تسلط بر برخی از این ترسمنظر نیز، می

طور که ریچاردسون و (. همان56-45ها است )صص ها و نگرانیمقابل قادر به تشدید این ترس

                                                      
1. Aschapkr & Hartlyn 

2. Badamosi  

3. Peppas & Diskin 

4. Reybold  

5. Smith et al. 
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ای در جوامع علمی دارد نیاز به تدوین استانداردهای اخالق حرفه( بیان می2007) 1مک موالن

جانبه دارند: از  همانند نیاز به استانداردهای اخالقی در کل جامعه است. این اصول منفعت دو

های سازمانی و وری در فعالیتسویی به ایجاد روابط مطلوب و از سویی دیگر به افزایش  بهره

-ها حائز اهمیت است به نحوی که ارزشکنند. امروزه اهمیت اخالق برای سازمانعلمی کمک می

-رفتار و تصمیمکنند از نظر کننده استانداردهای اخالقی بوده و مشخص میهای اخالقی، تعیین

های گیری، چه چیز خوب یا بد است. اخالقی واقعی سازمانی، فرایندی عقالیی برای کشف گزینه

-1115اندرکاران است )صص  تصمیمی، رفتاری و انتخاب بهترین گزینه ممكن برای دست

های متفاوت از کدهای اخالقی و  ( به دلیل برداشت2003) 2(. بر اساس نظر وود و ریمر1132

چیدگی این موضوع، تعریف مورد قبول و جامع از استانداردهای اخالقی مشكل است، از نظر پی

هایی از هنجارها و باورهای یک نهاد آموزشی هستند. در واقع یكی از ها، قوانین اخالقی بیانآن

ای، تدوین، آموزش و نظارت بر پیروی افراد از کدهای ابزارهای سازمانی برای تحقق اخالق حرفه

رود که تحصیالت بیشتر، منجر به (. معموالً انتظار می84-83رفتاری و اخالقی است)صص 

های مختلف شده و باعث باال بردن معیارهای قضاوت اخالقی و حساسیت بیشتر نسبت به دیدگاه

شود وض علمی، فراستخواه اخالقبه عقیده (. 645-617در نتیجه کاهش رفتار غیراخالقی )صص 

 فرهنگ موجود های زمینه بودن آمیزمسئله از ناشی خود که دارد ایران در زیانگی بحث عیت

 ها ضعف از انعكاسی خود نوبه به امر، این البته. است کشور در علمی اجتماع فرهنگ و دانشگاهی

 محیطی، ای، عوامل زمینه تأثیر تحت هم آن که است اجتماعی اخالق در تر عمومی های نارسایی و

 با ایران در علمی اخالق انگیز مسئله وضعیت بنابراین. گیرد می شكل یخیتار و ساختاری

 محیطی، منطق ابتدا در باید بلكه نیست، توضیح قابل خطاانگارانه، و گرایانهاراده رویكردهای

 ها دانشگاه خود شدن کار به دست برای تعاملی بسترهای ثانیاً و شود فهمیده ساختاری و ای زمینه

 ورزشی علوم و بدنی تربیت عرصه در فعال ایحرفه نهادهای و تخصصی و لمیع های انجمن و

 پند با نه کشور، ورزش و بدنی تربیت عالمان در ای حرفه اخالق توسعه که چرا. گردد فراهم کشور

 های کنش طریق از بلكه -آن دولتی نوع از ویژه به -بیرونی های سازی فرهنگ با نه و اندرزها و

به نقل از پورسلطانی ) شد خواهد دانشگاهی میسر و علمی اجتماع نفعان ذی و رانیا خود ارتباطی

 (.5-4صص ، 1390زرندی، 

مزین به دین های قوی و ساختاری اخالقی و عنایت به موارد ذکر شده، جامعه ما که از پایه با

و علوم  یبدن تربیتدر رشته  ویژه بهبرخوردار است، در سطوح باالی آموزش عالی  مبین اسالم

به منظور توجه جدی به تأکیدات  رو نیاز ا. ورزشی، کمتر به اخالق و اصول آن پرداخته است

                                                      
1. Richardson & McMullan 

2. Wood & Rimmer  
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منشور  کی رشیو پذ یبرخوردارهای دینی،  های عملی و اخالقی آموزه دین و به خصوص جنبه

 یانظام حرفه جادیگام ا نیبه عنوان نخست اعضای هیأت علمی نیمشترك در ب ای حرفهاخالق 

 شیپ از شی، بشود میراستا محسوب  نیدر ا عیبد یکه جنبش ی ایرانو علوم ورزش بدنی بیتتر

توجـه به مبانـی دون ـب یساختار نیبه چن یابیاست که دست یدر حال نی. اشود میاحساس 

. بنابراین پژوهش حاضر در نظر نیست پذیر امكانمشترك  یاخالق یاستانداردها اخالقی اسالمی و

 بدنی اعضای هیأت علمی تربیتای حرفه قاخالنامه  های نظام ها و عامل سایی شاخصشنا به دارد

 ها را مشخص نموده و از دیدگاه دانشجویان این رشته بپردازد. ارتباط بین آن و علوم ورزشی ایران

 کند. یبندتیاولو

 

 پژوهششناسی  روش

مدل  نییآن تب یانجام گرفته است. هدف کل یو کم یفیتحقیق حاضر در دو بخش ک

رشته  انیدانشجو دگاهیاز د یآموزش یها و گروه یعلم أتیه یاعضا ینامه اخالق نظام یمفهوم

 اتیو ادب یمنابع نظر یپس از بررس ق،یتحق یفیاست. در بخش ک یو علوم ورزش یبدن تیترب

 افتیو با در هیته یاخالق یارهایمطرح در خصوص مع یرهایمتغ نیتر از مهم یمرتبط، فهرست

سؤاالت  یعامل یپرسشنامه اقدام شد. بارها هیته یاز استادان دانشگاه برا یتعداد ینظر کارشناس

مربوطه  یآمار یها روش قیو سپس از طر یمورد بررس یاکتشاف لیتحل قیپرسشنامه از طر

قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق را  لیها( مورد تحل داده لیتحل یآمار یها )بخش روش

اند. به منظور  سراسر ایران به تعداد پانزده هزار نفر تشكیل داده یبدن تیه تربرشت انیدانشجو

تصمیم گرفته شد تا تعداد نمونه بیشترین حد   استفاده از نظرات همه اقشار دانشجویی کشور،

 یتصادف یریگ ( پرسشنامه را بر اساس روش نمونهn=1018ممكن در نظر گرفته شود و محققان )

 یصنعت الن،یگ یها شامل دانشگاه رانیدانشگاه سراسر ا کیو ستیمودند. بن یآور ساده جمع

 ز،یمشهد، تبر یکرمان، فردوس ه،یو بلوچستان، مازندران، الزهرا، اروم ستانیس ،یشاهرود، خوارزم

 ،ییعالمه طباطبا رجند،یاراك، ب هان،همدان، کردستان، اصف ینایس یبوعل ،یبهشت دیشه

 41پرسشنامه محقق ساخته  ییرجا دیو شه رازیمران همدان، شچ دیشمال، شه یرانتفاعیغ

 نمودند. لیرا که دارای مقیاس پنج ارزشی لیكرتی بود، تكم یسؤال

 

 های پژوهش یافته

و  41، حداکثر 18بدنی و علوم ورزشی  نتایج تحقیق نشان داد که حداقل سن دانشجویان تربیت

نفر از اعضای  491( بود. همچنین 82/299/22=MSDمیانگین و انحراف استاندارد سن )
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نفر بقیه زن  527اند؛ مرد و  های تحقیق را تكمیل کرده ها که پرسشنامه هیأت علمی دانشگاه

  .دهد می نشان را ورزشی علوم و بدنی تربیت رشته مقطع تحصیلی دانشجویان ،1بودند. جدول 

 
 ورزشی علوم و بدنی تربیت رشته مقطع تحصیلی دانشجویان .1 جدول

 شاخص

 گرایش
 درصد فراوانی

 70 712 کارشناسی

 26 259 کارشناسی ارشد

 4 47 دکتری

 100 1018 جمع کل

 

 .دهد می نشان را بدنی و علوم ورزشی رشته تحصیلی دانشجویان رشته تربیت ،2جدول 
 

 

 رشته تحصیلی دانشجویان. 2جدول 

 شاخص                

 مرتبه علمی
 درصد فراوانی

 49 503 میعمو

 19 186 مدیریت ورزشی

 18 178 فیزیولوژی ورزشی

 12 122 رفتار حرکتی

 1 13 بیومكانیک ورزشی

 1 16 ورزشی شناسی آسیب

 100 1018 جمع کل
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 اخالقی نامه نظامپرسشنامه  های عاملنتایج ارزیابی پایایی  .3جدول 

 وضعیت پایایی آلفای کرونباخ عامل ردیف

 عالی 88/0 وهیفعالیت گر 1

 خوب 74/0 صداقت گفتاری و رفتاری 2

 عالی 87/0 (شناسی وظیفه) ایهای حرفهمسئولیت 3

 عالی 87/0 ای حرفهرفتار  4

 عالی 82/0 پژوهشی –تعهد علمی  5

 عالی 87/0 مالی مسئولیت 6

 عالی 84/0 کل 7

 

پرسشنامه در حد عالی و  و کل ها عاملکه پایایی تمامی  شود می، مشخص 3 با مالحظه جدول

 خوب گزارش شده است.

تأییدی و در نهایت ارائه الگوی  عامل های تحلیل فرض بررسی پیش به نخست بخش این در

 شود.  پرداخته می پیشنهادی

 
 می یر و اوکلین –نتایج آزمون بارتلت و کیسر .4 جدول

 مقدار فرض پیش

 873/0 می یر و اوکلین)کفایت حجم نمونه( –مقدار کیسر 

 آزمون کرویت بارتلت

 691/13327 مقدار مجذور کای

 820 درجه آزادی

 001/0* دارییسطح معن

 . معنادار است (≥01/0P)در سطح * 

 

مورد نیاز و مربوط به استفاده از روش  های فرض پیشکه تمامی  دهد مینشان  4 نتایج جدول

 تحلیل عاملی رعایت شده است.
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 اخالقی نامه نظامعاملی پرسشنامه  6در مدل  ها عاملسی سهم واریانس هر یک از نتایج برر .5 جدول

شماره 

 عامل
 نام عامل

 مربعات بارهای استخراج شده

درصد واریانس  درصد واریانس واریانس کل

 تجمعی

1 

 
 131/13 131/13 574/17 گروهی های فعالیت

2 

 
 924/25 793/12 735/2 صداقت گفتاری و رفتاری

3 

 
 501/37 577/11 761/1 (شناسی وظیفه) ایهای حرفهمسئولیت

4 

 
 077/47 576/9 482/1 ای حرفهرفتار 

5 

 
 856/55 779/8 121/1 پژوهشی –تعهد علمی 

 555/63 699/7 094/1 مالی مسئولیت 6

 

. توان دهد میرا نشان  ها آنو درصد واریانس تجمعی  ها عامل، مقادیر ویژه، واریانس 5جدول 

 . درصد است 555/63برابر با  ها عاملپیشگوئی این مدل بر اساس مجموع واریانس 

 
 اخالقی نامه نظامهای  ها و عامل ارتباط بین شاخص .6جدول 

 نتیجه T-value ضریب تعیین میزان رابطه ها عامل ها شاخص ردیف

 1سؤال 1

ول
ل ا

ام
ع

 

عال
)ف

ی
 ت

ها
 ی

ی(
وه

گر
 

 تأیید 21/27 62/0 85/0

 تأیید 07/28 65/0 85/0 2سؤال  2

 تأیید 22/18 33/0 80/0 3سؤال  3

 6سؤال  4

وم
 د

ل
ام

ع
 

ت 
داق

)ص

ی 
تار

گف

تار
رف

 (ی

 تأیید 39/25 53/0 79/0

 تأیید 24/26 55/0 83/0 8سؤال  5

 تأیید 85/26 57/0 77/0 10سؤال  6

 13سؤال  7

وم
 س

ل
ام

ع
 

ئول
مس

ی
 ت

ها
 ی

فه
حر

ا 
 ی

وظ
(

ی
 فه

اس
شن

 (ی

 تأیید 51/24 48/0 78/0

 تأیید 43/25 51/0 74/0 14سؤال  8

 تأیید 82/25 52/0 74/0 15سؤال  9

 تأیید 90/25 52/0 80/0 16سؤال  10

 تأیید 37/24 48/0 72/0 18سؤال  11

 تأیید 20/24 47/0 73/0 19سؤال  12

 تأیید 51/27 57/0 86/0 20سؤال  13

 21سؤال  14

رم
ها

 چ
ل

ام
ع

 

فه
حر

د 
عه

ت
ا 

 ی

 تأیید 20/25 50/0 79/0

 تأیید 54/25 51/0 82/0 22سؤال  15

 تأیید 47/22 42/0 65/0 23سؤال  16

 تأیید 63/23 43/0 78/0 24سؤال  17
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 تأیید 08/13 17/0 46/0 25سؤال  18

 تأیید 12/19 33/0 64/0 26سؤال  19

 تأیید 05/20 35/0 73/0 28سؤال  20

 أییدت 53/22 42/0 73/0 29سؤال  21

 تأیید 91/15 24/0 46/0 30سؤال  22

 تأیید 52/20 37/0 56/0 31سؤال  23

 32سؤال  24

جم
پن

ل 
ام

ع
 

ی
لم

 ع
ت

دا
عه

ت
-

ی
هش

ژو
پ

 

 تأیید 00/24 48/0 66/0

 تأیید 21/23 46/0 68/0 33سؤال  25

 تأیید 38/25 52/0 74/0 34سؤال  26

 تأیید 41/27 59/0 82/0 35سؤال  27

 تأیید 89/23 48/0 70/0 36سؤال  28

 38سؤال  29

شم
 ش

ل
ام

ع
ی 

مال
ت 

ولی
سئ

م
 

 

 تأیید 88/17 31/0 64/0

 تأیید 18/13 18/0 63/0 39سؤال  30

 تأیید 67/28 64/0 87/0 40سؤال  31

 تأیید 79/28 64/0 89/0 41سؤال  32

 . اشدب یم( ±96/1از ) T-Statisticباالتر بودن  ها عامل دییتأ*مالك             

 
 اخالقی نامه نظامهای  ارتباط بین عامل .7 جدول

ف
دی

ر
 

 ها عامل
 های فعالیت

 یگروه

صداقت 

و  یگفتار

 یرفتار

 های مسئولیت

 ای حرفه

 شناسی وظیفه)

تعهد 

 ای حرفه

تعهدات 

 -یعلم

 یپژوهش

ت یمسئول

 یمال

 یگروه های فعالیت 1
      میزان رابطه

Value-T      

2 
صداقت گفتاری و 

 تاریرف

     79/0 میزان رابطه

Value-T 11/36     

3 
 ای حرفه های مسئولیت

 (شناسی وظیفه)

    88/0 73/0 میزان رابطه

Value-T 08/34 28/59    

 ای حرفهتعهد  4

   91/0 89/0 72/0 میزان رابطه

Value-T 53/32 00/58 
63/83 

 
  

5 
 -تعهدات علمی

 پژوهشی

  84/0 80/0 70/0 66/0 میزان رابطه

Value-T 03/26 27/29 29/47 06/54  

 مسئولیت مالی 6
 80/0 83/0 77/0 75/0 61/0 میزان رابطه

Value-T 49/21 87/32 64/39 32/48 16/42 
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 داری معنیاخالقی رابطه  نامه نظامعامل  6شود بین تمامی  مشاهده می، 7 با توجه به نتایج جدول

 وجود دارد. 

 

 نامه اخالقی  مدل نظام 1)نیکویی( برازش آزمون خوبی

شود و  بررسی می نامه اخالقی ی مدل نظامها در آزمون خوبی برازش، تناسب مجموعه داده

 از:  اند عبارتهای آن  شاخص
 

 نامه اخالقی ی مدل نظامها تناسب مجموعه داده .8 جدول

 نتیجه آمده به دستمقدار  مالک شاخص

xنسبت 
 دییتأ 84/3 5تا  1بین  dfبه  2

2
RMSEA  دییتأ 053/0 06/0زیر 

3
GFI  دییتأ 91/0 90/0باالی 

4 AGFI  دییتأ 91/0 90/0باالی 
5 NFI  دییتأ 98/0 90/0باالی 
6 NNFI

 دییتأ 98/0 90/0باالی  
7 CFI

 دییتأ 99/0 90/0باالی  
8 IFI

 دییتأ 99/0 90/0باالی  
9 RFI

 دییتأ 98/0 90/0باالی  
10 PNFI

 دییتأعدم  89/0 90/0ی باال 

 

 شاخص 1 برازش، خوبی آزمون برای شده ذکر شاخص 10 دهد از نشان می 8نتایج جدول 

از لحاظ  نامه اخالقی مدل نظام. بنابراین کرد تأیید را تناسب شاخص 9 و بود نامناسب

 باشد. های برازش، مناسب می شاخص

را نشان  Value-Tاستاندارد و در حالت  نامه اخالقی در حالت مفهومی نظام مدلدر بخش دوم، 

 دهد.  یم

                                                      
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 

10. Parsimony Normed Fit Index 
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 نامه اخالقی در حالت استاندارد نظام مدل .1شکل 

ی با شناس فهیوظ، عامل f2رفتاری با  و گفتاری صداقت ، عاملf1با  گروهی یها تیفعال عامل* 

f3 ی با ا حرفه، عامل رفتارf4پژوهشی با  – علمی تعهد ، عاملf5مالی با  تیمسئول ، عاملf6  و

 نشان داده شده است. morاخالقی با  نامه نظاممفهوم 
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 Value-Tنامه اخالقی در حالت  نظام مدل .2شکل 

 
ی با شناس فهیوظ، عامل f2رفتاری با  و گفتاری صداقت ، عاملf1با  گروهی یها تیفعال عامل* 

f3 ی با ا حرفه، عامل رفتارf4پژوهشی با  – علمی تعهد ، عاملf5مالی با  تیمسئول ، عاملf6  و

 نشان داده شده است.  morاخالقی با  نامه نظاممفهوم 
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 اخالقی نامه مفهوم نظام و ها ارتباط بین عامل .9جدول 

 ها عامل ردیف
میزان 

 رابطه

ضریب 

 تعیین
T-value نتیجه 

 تأیید 85/20 60/0 77/0 یهگرو های فعالیت 1

 تأیید 23/23 83/0 91/0 صداقت گفتاری و رفتاری 2

 تأیید 30/23 89/0 94/0 (شناسی وظیفه) ای حرفه های مسئولیت 3

 تأیید 55/24 94/0 97/0 ای حرفهتعهد  4

 تأیید 17/21 73/0 86/0 پژوهشی -تعهدات علمی 5

 تأیید 39/16 71/0 85/0 مسئولیت مالی 6

 . باشد یم( ±96/1از ) T-Statisticباالتر بودن  ها عامل دییتأ*مالك     

 

نامه اخالقی از طریق  ها و مفهوم نظام نامه اخالقی الزم است وضعیت عامل بعد از تدوین نظام

 ای مورد بررسی قرار گیرد.  تک نمونه tآزمون 

 
 ها عاملوضعیت  .10 جدول

 عامل ردیف
میانگین 

 فرضی

میانگین و 

انحراف استاندارد 

 شده مشاهده

 tآماره 
درجه 

 آزادی

سطح 

یمعن

 داری

 001/0* 916 -92/180 15/1±30/0 3 گروهی های فعالیت 1

 001/0* 917 -02/185 12/1±30/0 3 صداقت گفتاری و رفتاری 2

3 
 ایحرفههایمسئولیت

 (شناسی وظیفه)
3 13/0±57/0 92/526- 917 *001/0 

 001/0* 916 -27/1092 35/0±07/0 3 ای فهحرتعهد  4

 001/0* 906 -85/404 71/0±17/0 3 پژوهشی -تعهدات علمی 5

 001/0* 905 -85/276 90/0±22/0 3 مسئولیت مالی 6

 است.  دار ( معنی≥01/0P)در سطح  *
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لیت عامل به ترتیب، عامل فعا 6در هر  ها آنوضعیت عامل و مفهوم ، 10 با توجه به نتایج جدول

(، ≥01/0Pو t = -02/185) عامل صداقت گفتاری و رفتاری  (،≥01/0Pو t = -92/180گروهی )

 ای حرفهتعهد  عامل(، ≥01/0Pو t = -92/526)( شناسی وظیفه) ای حرفههای مسئولیتعامل 

(27/1092-= t 01/0وP≤ ،) پژوهشی -تعهدات علمیعامل (85/404-= t01/0وP≤ و )عامل 

 وجود دارد.  داری معنی( تفاوت ≥01/0Pو  t= -85/276) مسئولیت مالی

 
 وضعیت مفهوم .11 جدول

 مفهوم ردیف
میانگین 

 فرضی

میانگین و انحراف 

استاندارد 

 شده مشاهده

 tآماره 
درجه 

 آزادی

سطح 

یمعن

 داری

 001/0* 900 -25/390 80/0±16/0 3 اخالقی نامه نظام 1

 است.  دار ( معنی≥01/0P)در سطح  *

 

فرضی و  های میانگینبین  داری معنیتفاوت  که  شود میمشخص  11 به نتایج جدول با توجه

 ( وجود دارد. ≥01/0Pو  t= -25/390) شده مشاهده

 
 اخالقی نامه نظامپرسشنامه  های عاملنتایج آزمون فریدمن در خصوص الویت بندی  .12 جدول

 دو –خی  تعداد میانگین رتبه ها عامل ردیف
درجه 

 آزادی

سطح 

یمعن

 داری

 47/3 فعالیت گروهی 1

1008 583/120 5 *001/0 

 17/3 صداقت گفتاری و رفتاری 2

3 
 ایهای حرفهمسئولیت

 (شناسی وظیفه)
19/3 

 91/3 ای حرفهرفتار  4

 64/3 پژوهشی –تعهد علمی  5

 57/3 مالی مسئولیت 6

 است.  دار ( معنی≥01/0P)در سطح  *
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 نامه نظامپرسشنامه  های عامل های رتبه، اختالف معناداری بین میانگین 12 جدول بر اساس

میانگین رتبه مربوط به عامل صداقت گفتاری و رفتاری است و  ترین پاییناخالقی وجود دارد. 

 .باشد می ای رفتار حرفهباالترین میانگین رتبه مربوط به عامل 

 

 گیری حث و نتیجهب

اطالعی از اخالق بدون تعمد و صرفاً به سبب بی گاهیدر پژوهش خالقی ا مسائل نادیده گرفتن

بدنی و علوم ورزشی  تربیت پژوهشآموزش و در حوزه  پذیرد.پژوهشگری صورت میای حرفه

و چه  حدومرزیچه  ای اعضای هیأت علمیحرفهاخالق روشن شود که  مطلوب است کشور،

مشی اخالقی محتاج اصولی است که خط ایحرفه زندگی .شوددارد و چگونه تبیین میمسائلی 

این حرفه اخالقی  مسائل» اما باید دانست که سؤالکند.  اساسی رفتارهای اخالقی را ترسیم می

اصول توان  وقتی می .هستند« باشنداصول اخالقی این حرفه چنین می»جوابِ مقدم بر « اند کدم

شده باشند. بنابراین  اخالقی تعیین و شناسایی اخالقی و کدهای رفتاری را تبیین نمود که مسائل

های این مسائل را تحت عنوان کدهای تا بتوانیم جواب اخالقی داشته باشیم مسائلتصوری از باید 

و  ها مسئلهاخالقی مستلزم تشخیص  مسائلو کارآمد با  روشمند یهمواجهاخالقی تدوین نمود. 

با توجه به است.  مختلف در پژوهش و آموزش تشكار آن از انبوه حوادث، پدیدارها و معضال

ای اعضای و اخالق حرفهها شده، این طرح در نظر دارد چارچوبی جامع برای ارزش موارد گفته

شناسی در برابر ذینفعان تدوین نماید. بدنی و علوم ورزشی بر اساس مسئولیت هیأت علمی تربیت

ای نامهدرونی و بیرونی، چارچوب و نظام هایکوشد بر اساس تحلیلضمن اینكه طرح حاضر  می

 اخالقی مبتنی بر واقعیت با قابلیت عملیاتی شدن ارائه نماید. 

امروزه مالحظه مواردی از قبیل سرقت ادبی، کپی از موضوعات تحقیقی، عدم توجه به 

های نوین انگیزه بودن برخی استادان نسبت به روشنیازهای علمی و پژوهشی فراگیران، بی

های دانشجویی از نامهزمان مناسب برای موضوعات پژوهشی و پایان وزشی، عدم اختصاص مدتآم

توجهی برخی از استادان و دانشجویان به سوی اعضای هیأت علمی، حاکمیت روابط بر ضوابط، بی

های آموزشی و دانشگاهی ای در محیطدهنده ضعف اصول اخالق حرفهوظایف خود و غیره نشان

سرقت توان به مواردی نظیر  ها می ر همین راستا شواهدی وجود دارد که از جمله آنباشد. دمی

پروایی و از روی عمد، سرقت آثار منتشرشده اشاره کرد. نكته دیگر ارایه نادرست  تألیفات با بی

باشد )دپارتمان تولیدات علمی با هدف فریب تعمدی، ارائه واقعیات نادرست یا حذف وقایع می

(. شایان ذکر است جعل، تحریف و سرقت تألیفات یا سایر 1997دمات انسانی آمریكا، سالمت و خ

شده در زمینه ارایه طرح پیشنهادی، چگونگی اجرای طرح، و گزارش  اعمالی که با اعمال پذیرفته

(. برخی 1994شود )بكر، وفور دیده می پژوهش در جامعه علمی مغایرت دارد در بعضی کشورها به
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اقدامات و رفتار غیراخالقی پژوهشگران و اعضای هیأت علمی عبارتند از: گزارش  شواهد دیگر

های پژوهش به منظور  کاری داده اند، دست مورد اجرا در نیامده کردن آثاری که هرگز به 

استحصال نتایج مورد نظر، مانند تنظیم نقاطی بر روی منحنی یا حذف نقاطی که روی منحنی 

نمایند، یا  دفاع می توجیه یا غیرقابل  ها را غیرقابل  گیری هایی که نتیجه قرار ندارند، حذف داده

(. انواع 2007داری کند )گراف و همكاران،  طوری که ایجاد معنی  استفاده نامناسب از علم آمار به

هایی که منحصراً متعلق به آن فرد نیستند،  داشتن داده دیگر رفتار سوء علمی شامل محرمانه نگه

زیست  ها، درمان حیوانات، حفظ محیط نكردن قوانین دولتی در زمینه حفظ جان انسانرعایت 

جنسی همكاران یا  ویژه در قبال رادیواکتیویته، استفاده نامناسب از اعتبارات مالی و آزار به

با توجه به آنچه بیان شد، تالش برای تدوین (. 1386دانشجویان در محیط تحقیق است )زاهدی، 

تواند زمینه شناسایی و بهبود باشد، میمه اخالقی که دارای مقبولیتی حداکثری نیز نایک نظام

معضالت اخالقی موجود در بخش علمی ورزش کشور فراهم نماید. ضمن اینكه مشابه پژوهش 

حاضر تاکنون در کشور انجام نشده و در نظر گرفتن رویكردهای اسالمی و بومی در تدوین 

 باشد. های تحقیق حاضر مینامه نیز از ویژگی نظام

ها از پایایی عامل کهنشان داد  تأییدیها از طریق تحلیل عاملی ها پس از تأیید عاملیافته

(، صداقت 74/0های فعالیت گروهی ). پایایی عاملاستطریق آلفای کرونباخ در حد عالی و خوب 

(، تعهد علمی پژوهشی 85/0ای )( رفتار حرفه88/0) شناسی وظیفه،  (79/0گفتاری و رفتاری )

 باشد.دهنده ثبات درونی مناسب ابزار میآمد که نشان دست به( 73/0( و مسئولیت مالی )84/0)

ای پرداخته  های اخالقی از دیدگاه دانشجویان از زوایای مختلفی به بحث اخالق حرفه نامه در نظام

 باالترین از( 91/3) رتبه انگینمی با ای رفتار حرفه عامل که داد نشان حاضر تحقیق شد. نتایج

 اخالق که داشتند اظهار( 2003) داویدسون و کوك .بود برخوردار ها عامل تمامی میان در رتبه

 تعهد همچنین عامل .است ای حرفه کار انجام هنگام شخص عمل و ادب رفتار، به مربوط ای حرفه

 مالی مسئولیت بود. عامل دوم تبهر دارای ها عامل بین در(64/3) رتبه میانگین با پژوهشی -علمی

 که است معتقد( 2006) دونالد مک .بود سوم رتبه دارای ها عامل بین در( 57/3) رتبه میانگین با

 با اساتید. است سازمانی اهداف و ها گیری تصمیم در افراد کننده هدایت اخالقی نامه نظام

 و دیبولد. نمایند عمل بهتر سازنده یگیر تصمیم برای توانند می اخالقی نامه نظام از گیری بهره

 ای، حرفه اخالق استانداردهای و قوانین که رسیدند نتیجه این به تحقیقی طی( 2008) همكاران

 نیز اخالقی منشور. است کار محل در مطلوب رفتار انجام و ای حرفه تشخص برای ای آیینه

 معضالت حل در را افراد و شریحت را اخالقی رفتار و مطلوب ای حرفه اخالق که است ای بیانیه

 بین در مذکور عامل که گردید مشخص شناسی وظیفه خصوص در. کند می راهنمایی اخالقی

 از دارد می بیان( 2004) باداموسی. بود( 19/3 رتبه میانگین با) پنجم رتبه دارای ها عامل تمامی
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 در مؤثر عوامل از و داشته علمی هیأت اعضای تفكر طرز در ی ویژه نقش آموزشی، اخالق که آنجا

 های رشته برای دنیا بزرگ های دانشگاه بیشتر باشد، می عملكرد برتر استانداردهای نگهداری

 ایجاد اخالقی، فضای توصیف شامل محتوایی دارای که اند کرده تدوین اخالقی نامه نظام تخصصی،

 گذاری هدف و ها گیری متصمی راهنمای ها،-برنامه اجرای و سازی آماده گروه، در حمایتی جو

 آمریكا ورزشی مسئولین ملی انجمن اخالقی نامه در نظام .باشد می دانشجویان و استادان

(NASO)1  مواردی همچون پرهیز از دروغ و ابهام، پرهیز از هرگونه تبعیض، پرهیز از دریافت

ت. همچنین در هرگونه رشوه، برخورد متواضع و رفتار محترمانه با سایر مسئولین بیان شده اس

 هرگونه از آلمان نیز به مواردی از قبیل پرهیز های دانشگاه علمی هیأت اعضای اخالقی نامه نظام

دانشگاهیان و پرهیز از توهین به سایر  و همكاران سایر قبال در کالم شهوت زننده، کالم و رفتار

 های یافته پایه ان کرد. برها بی نفس دانشجویان سایر رشته ها و یا زیر سؤال بردن اعتمادبه رشته

 های فعالیت عامل در ورزشی علوم و بدنی تربیت علمی هیأت اعضای اخالقی عملكرد پژوهش،

 رعایت نیز و مهرورزی رویی، گشاده متغیرهای در ویژه به مناسبی نسبت به وضعیت در گروهی

 صمیمیت، ایترع نظیر مواردی که است حالی در این. دارد قرار افراد آزادی و شخصی حرمی

 وضعیت در یكدیگر های دیدگاه از حمایت نیز و همكاری و مسئولیت اسالمی، تعاون و یكرنگی

 .دارد قرار متوسطی

 و بدنی تربیت با مرتبط آموزشی های سازمان بیرونی و درونی عناصر شناخت کلی طور به 

 نامه نظام تدوین و شتهر این های دانشكده و ها گروه اخالقی عینی مسائل تحلیل در ورزشی علوم

 عوامل، این شناخت. باشد می رهگشا دینی های آموزه و ملی فرهنگ از برخاسته جامع اخالقی

 راهبردی جایگاهی دارای ها آن از پیشگیری در و بوده اخالقی معضالت رشد در تأثیرگذاری مانع

 رفتارهای ترویج و دهآین نسل تربیت در جامعه هر اساسی ارکان از آموزش که آنجا از. باشد می

 است تهدیدی غیراخالقی رفتارهای بروز و بوده اخالقی های مسئولیت دارای است، آنان در انسانی

 .است کشور ورزشی علوم و بدنی تربیت علمی هیأت اعضای همگانی مشارکت نیازمند آن حل که

 

ورزشی  بدنی و علوم های تربیت ها و گروه ی اعضای هیأت علمی دانشکده نامه نظام

 ها از دیدگاه دانشجویان دانشگاه

 بدنی و علوم ورزشی... اعضای هیأت علمی رشته تربیت

 در انجام کارهای گروهی صمیمیت، یكرنگی و تعاون اسالمی را رعایت کنند.  باید .1

 کنند.  ای یكدیگر حمایت های حرفهها و تصمیماز دیدگاه باید .2

                                                      
1. National Association of Sports Officials 
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های گروهی که موجب رشد و پیشرفت از روش با یكدیگر مشورت و همكاری داشته و باید .3

 کنند. شود استفاده و حمایت گروه می

 کنند )رفتار( تطابق وجود داشته باشد.گویند )گفتار(، با آنچه عمل میبین آنچه می باید .4

 و منصفانه دانشجویان و همكاران با کنند می فعالیت مدیریتی پست یک در که زمانی باید .5

 .کنند رفتار عادالنه

 کنند. گویی را رعایت  در رفتار و گفتار خود صداقت و راست باید  .6

 کنند. در شناسایی و رفع نیازهای مرتبط با دانشجویان تالش  باید .7

 کنند. به گروه تعهد داشته باشند و از حریم آن حمایت باید .8

 ای الزم حرفه های آمادگی از جدید مدیریتی های مسئولیت و وظایف پذیرش درباید  .9

 .باشند رخوردارب

 کنند.  ای را به گروه و دانشجویان ارائه های بدیع و خالقانه حل راه باید .10

 .راهنمایی کنند و تشویق گروه قوانین از پیروی در را دانشجویان و همكاران باید .11

 یادگیری به منجر که نمایند ایجاد تدریس در فضایی تا کرده شناسایی را موجود منابع باید .12

 .سازند پذیر امكان ممكن حد بیشترین تا را یادگیری بهبود و شده

 پاسخگو باشند. خود رفتارهای و ها تصمیم به نسبتباید  .13

 کنند. ای در روابط کارکنان و استادان با دانشجویان حمایت های حرفهاز روشباید  .14

 در هنگام مواجهه با انتقاد دیگران صبر و بردباری پیشه کنند.باید  .15

  کنند. رعایت را داری امانت گروه، امكانات و منابع از استفاده در باید .16

 کنند.ها ارزیابی دانشجویان را با توجه به عملكرد و صالحیت تحصیلی آن باید .17

 در ارزیابی عملكرد دانشجویان و اعالم نمرات، تأخیر زیاد و غیرموجهی نداشته باشند.  باید .18

عملكرد دانشجویان و همكاران حمایت  از تشویق و اعطای پاداش بر اساس شایستگی و باید .19

 کنند. 

از اعمال تبعیض و همچنین آزار و اذیت دانشجویان بر مبنای دیدگاه سیاسی آنان یا به  باید .20

گرایانه، وضعیت جسمانی و مهارتی فرد و ...  قومی، ملی  دالیل نژادی، مذهبی، جنسیتی،

 کنند. خودداری 

 کنند.احترامی نسبت به دانشجویان خودداری  ز و بیآمیز، تحقیرآمیاز رفتار توهین باید .21

 محل در جامعه فرهنگی عرف با مناسب پوشش از استفاده و ظاهری آراستگی و نظم بهباید  .22

  .کنند توجه کار
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نظم و ترتیب در انجام وظایف و حضور در محل کار را مورد توجه قرار داده و این روحیه باید  .23

 را در دیگران تقویت کنند.   

ها مطابق با مقررات و ارائه اطالعات صحیح، جامع و بی به انجام و اجرای درست پژوهش باید .24

 ورزند. ها اهتمام وکاست درباره پژوهش کم

های خود را برای استفاده دیگران در اختیار همكاران و سایر اطالعات و نتایج پژوهشباید  .25

 دهند.اعضای هیأت علمی گروه قرار 

 های عملی خود را به روز نگه دارند. ای خود را رشد داده و مهارت حرفههای مهارتباید  .26

 های جدید علمی برای رسیدن به اهداف گروه استفادههای نوآورانه و سبکاز روش باید .27

 کنند.  

 ای حمایتهای حرفهها و فعالیتهای گروه در مورد پژوهشها و سیاستاز فعالیت باید .28

 کنند.  

 المال در راستای اهداف شخصی خود استفاده نكنند.  ، منابع دانشگاه و بیتهااز دارائی باید .29

 های سیاسی و حزبی به کار نگیرند. امكانات و امتیازات دانشگاه را در جهت فعالیت باید .30

ای که منافع سایر اعضای هیأت نمایند، به گونههای مالی مناسبی در گروه اتخاذ تصمیم باید .31

 گیرد.  ز مد نظر قرار علمی و دانشجویان نی

 کنند.دارایی، تجهیزات و بودجه در گروه احساس مسئولیت   در استفاده مناسب از زمان، باید
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Abstract 

Objective: The aim of this study was identification and codifying Ethical 

Standards for Iran faculty Members of Physical Education and Sport Sciences 

from the students’ perspective. 
Methodology: Statistical population of this study involved 15 thousand 

students of Physical Education throughout Iran that 1018 students were selected  

randomly. Measuring instrument was a researcher-made questionnaire, 

including 41 questions in five-value Likert scale. The data analyzed by 

Exploratory factor analysis used to determine factors. Factor analysis approach 

used to approve the model by determining relationship between questions with 

factors and factors with ethics Standard. Single sample t-test was used for 

analyzing the status of questions. Finally Freidman test was used for 

prioritization of questions and factors. 

Results: Using exploratory factor analysis 32 questions were confirmed by 

using varimax rotation. Furthermore, the questions set in six factors including, 

group activities 13.131, verbal and behavioral honesty 12.793, Deontology 

11.577, professional behavior 9.576, scientific-research commitment 8.779 and 

financial responsibilities 7.699 in which predictive power of questions based on 

the total variance were % 63.555. Reliability of the questionnaire’s factors was 

between 0.73- 0.88 and total reliability was 0.84. Considering questions and 

factors, all of the questions had a significant relation with their factors (T 

value=1.96). Goodness-fit test showed that x2 / df ratio was 3.84 and RMSEA 

was 0.053. Also all the factors had a significant relationship with the concept of 

ethics standard (T value=1.96). 
Conclusion: Compilation of the ethical Standard which is derived from the 

religious principles and national culture can help the scientific community of 

physical education of Iran. 

Keywords: Ethical standard, Faculty member, Physical education and sport 

sciences.  
 

 

 

 

 

*E-mail: zareian.h@gmail.com 



 

 

 


