
 طراحي نظام نامه اخالقي اعضاي هيأت علمي تربيت بدني و علوم ورزشي ايران
 حسین پورسلطانیمجری: 

3198دانشگاه پیام نور ـ  علمی هیئتعضو   

 چكيده

طراحي و تدوين نظام نامه اخالقي اعضاي هيات علمي گروهها و دانشكده هاي تربيت بدني و علوم   هدف از انجام پژوهش حاضر،

( اخالق را اصول و ارزش هايي مي داند كه بر رفتار فردي يا جمعي حاكميت دارد. اكثر سازمان هاي 8991ن بود. دفت )ورزشي ايرا

نظام نامه اخالقي را به عنوان راهي براي پيشبرد اهداف سازمان و ارتقاء سطح   ژه دانشگاههاي دنيا، پژوهشي و به وي  آموزشي،

رده اند. پژوهش مذكور هم با همين رويكرد انجام گرفته است. جامعه آماري تحقيق را فرهنگ سازمان خود پيشنهاد و اجرا ك

نفر تشكيل داده اند. نمونه آماري بر اساس جدول  222اعضاي هيات علمي گروهها و دانشكده هاي تربيت بدني ايران به تعداد

پرسشنامه براي تحليل آماري مناسب  889ده، تعداد نفر تعيين گرديد كه از مجموع پرسشنامه هاي توزيع ش 831مورگان برابر با 

 سوالي بود كه داراي مقياس پنج ارزشي ليكرتي بود.  18تشخيص داده شد. ابزار اندازه گيري يك پرسشنامه محقق ساخته 

عامل ها از  به منظور توصيف آماري داده ها از شاخص هاي توصيفي همچون ميانگين و انحراف استاندارد استفاده شد. براي تعيين

براي تاييد مدل ارتباط سواالت با عامل ها و عامل ها با مفهوم نظام نامه اخالقي از تحليل عاملي   روش تحليل عاملي اكتشافي،

تك نمونه اي و همچنين براي اولويت بندي  t آزمونتاييدي، براي بررسي وضعيت سواالت، عامل ها و مفهوم نظام نامه اخالقي از 

مي ير و اوكلين )به منظور  -كيسر آزمونفريدمن استفاده گرديد. در تحليل عاملي اكتشافي، تعداد  آزمونل ها از سواالت و عام

  ،P ≤28/2كرويت بارتلت ) آزمون. همچنين فرض همبستگي بين سواالت از طريق آمدبدست  981/2كفايت حجم نمونه( برابر با 

872/3319=2
xهاي اصلي همراه با چرخش  مؤلفهاز سواالت طراحي شده از طريق  سؤال 21 ( مورد تاييد قرار گرفت. در نهايت

  وظيفه شناسي،  صداقت گفتاري و رفتاري،  عامل فعاليت هاي گروهي، 1واريماكس مورد تاييد قرار گرفت. همچنين سواالت در 

برابر   الت براساس مجموع واريانس ها،پژوهشي و مسئوليت مالي مشخص شدند كه توان پيشگويي سوا -تعهد علمي  رفتار حرفه اي،

به صورت عالي بدست  17/2و  12/2  ،17/2  ،17/2  ،71/2  ،11/2درصد مي باشد. پايايي عامل هاي پرسشنامه به ترتيب  83/71با 

( با عامل خود T value=91/8تمامي سواالت داراي ارتباط در سطح معناداري باالتر از )  . در تحليل ارتباطي سواالت با عامل ها،آمد

2نسبت  خوبي) نيكويي( برازش، آزمونداشتند. در خصوص 
x  بهdf  و ريشه ميانگين مجذور خطاي تقريبي  18/8برابرRMSEA 

. همچنين تمامي عامل ها با مفهوم نظام نامه اخالقي داراي ارتباط مثبت و معناداري آمد)برازش خوب مدل( بدست  211/2برابر با 

 ( داشتند.T value=91/8) در سطح باالتر از

 تربيت بدني و علوم ورزشي  : نظام نامه اخالقي، عضو هيات علمي،واژه های كليدی

 


