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 مسلح نیروهای بدنی تربیت مدیران تدوین منشور اخالقی

 4نازنین راسخو  9، محمود فاضل بخششی2چشمه باران ، مهرعلی*6حسین زارعیان

 ـ استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی6

 ـ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی )امین(2 

 بلوچستان و سیستان دانشگاه ـ استادیار9 

 دیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشیـ استا4

 9/9/6931تاریخ پذیرش:                                                                                       66/3/6931تاریخ دریافت: 

 چکیده

  بود. مسلح  یروهاین یبدنتیترب مدیران اخالقی منشور تدوین ،هدف تحقیق حاضر هدف:

 میددانی ،هاداده یو به لحاظ روش جمع آور یاکتشاف، تیبه لحاظ ماه ،یحاضر به لحاظ هدف کاربرد پژوهشروش شناسی: 

جددو   بده توجدهبدا ه که نفر بود (N=065های نیروهای مسلح به تعداد )مدیران تربیت بدنی سازمان ،جامعه آماری شامل. بود

منظدور گدردآوری  به .به عنوان نمونه آماری تعیین گردید ،ایطبقه گیری تصادفینمونه روش هبو ( نفر n=432) تعداد ،مورگان

 و پایدایی آن( CVR=42/5روایی محتوایی پرسشنامه از طریق آزمون الوشده )ستفاده شد. ا محقق ساخته پرسشنامهاز  ،هاداده

 تأییددیتحلیدل عداملی اکتشدافی و از  ،هاحلیل آماری یافتهت و تأیید شد. برای تجزیه (α =43/5آزمون آلفا کرونباخ )از طریق 

 .استفاده شد

ی، بدر قدانون محدور یرفتار مبتندعامل  6اخالقی در قالب  منشور که نشان دادتأییدی اکتشافی و نتایج تحلیل عاملی  ها:یافته

 ؛اسدتقابدل بدرازش و تبیدین ی شناسد فدهیوظای و حرفده رفتاری، مال تیمسئول، رفتاریگفتاری و عدالت صداقتی، گروه کار

   .بودنددارای رابطه مثبت و معنی داری  ،تربیت بدنی نیروهای مسلح مدیراناخالقی  منشورها با مفهوم همچنین تمامی عامل

تدوین شدده، در برخدورد و  های اخالقیشاخص توجه بهتربیت بدنی نیروهای مسلح با  مدیران ،شودپیشنهاد می گیری:نتیجه

  ورزشی مربوطه کوشا باشند. های سازمانای با زیردستان و ارباب رجوعحرفه ر رفتا

  .مسلح یروهاینمدیران تربیت بدنی، ی، شناس فهیوظای، حرفه رفتار ی،اخالق منشور کلیدی: هایهواژ

 E - mail: zareian.h@gmail.com 03622903200 * نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

در عصر حاضر که مدیران با تنوع ارزشی و فرهنگی در محیط کار مواجه هدستند، مددیریت اخالق از جایگداه و اهمیدت واالیدی 

در  النهئومسد هدا و افدزایش میدزان کارهدای غیراخالقددی، غیرقددانونی و غیدرتر شدن روزافزون سازمانپیچیده .برخوردار است

کده ویدژه ایدنه ب .نظران را به بحث اخالق کار و مددیریت اخالق معطوف ساخته است های کاری، توجه مدیران و صاحبمحیط

پورسدلطانی و )ند ها به لحاظ تخصصی و زمینده فعالیدت، درگیدر مسایل و مشدالال  اخالقدی متعددد و متندوعی هسدتسازمان

هدا و اهدداف اخالقدی خدود را محقق سدازد، ها، آرمانتواند از طریق آنکه سازمان میاز جمله ابزارهایی  (.26: 2334همالاران، 

گیدری اخالقدی، بده در جهدت کمدب بده مددیران بدرای تصدمی لداا  ؛منشور اخالقی است که امروزه کاربرد وسیعی یافته است

بده شداللی نادرسدت  دالیلی، این منشدورها بعاداًامدا بده  ؛استانداردهای عیندی غیدر از قوانین عادی و مقررا  دولتی نیاز است

ی مدددیران تالیده شدود، تصدمیما  اخالقدی غیرقابدل که صرفاً بدر استانداردهای ذهننداموفق هستند. در جایی و تنظدی  شدده

، 2وود و رایمدر) شدودگدری و اسدتفاده شخصدی فدراه  مدیتوجیه ،زمینده هرگونده خطدای شدناختی و ادراکی ،بودهی بینپیش

 و مهد  ارتباطا ، و برخوردها در و هاانتخاب و هاگیری تصمی  رفتارها، و عملالردها در اخالق نقش که از آنجایی .(072: 4553

 در اخالقیدا . اسدت گردیدده مدیریت رشته عمده مباحث از یالی ،اخالقیا  بحث امروزه که ستا این رو از ،است تعیین کننده

 مشدخص سدازمان هداییبدد و هاینیال آن اساس بر که شودمی تعریف نبایدها و بایدها ها،زشار از سیستمی عنوان به ،سازمان

 رهنمودهای و اصو  اساس بر ،نیز اخالقی منشور (.654: 4525و همالاران،  4میلر) شودمی متمایز بد از خوب عمل و گردندمی

 ایجداد منظدور بده ایحرفده قدوانین و اخدالق دهد.می نشان را حرفه یب شغلی هایارزش واقع در و است گرفته شالل اخالقی

 چدارچوبی ،اخالقدی هایگیریتصمی  هنگام تا آیدمی وجود به افراد در پایری مسئولیت با همراه و طرفانه، شایسته بی رفتاری

 اقددام یدب بده بتنسد زمان ترینکوتاه در را تصمیما  بهترین توانمی ،اخالقی نظامی بالارگیری با ترتیب باشد. بدین آن برای

 هداییارزش مجموعده ،شدامل اخالقدی به عبارتی دیگر، منشدور .آورد در بررسی و نقد به مجموعه آن در مختلف ابعاد با رفتاری

شوند. برخدی  پیروی مدیران و کارکنان سوی از باید ،بوده بیشتری اولویت دارای ،سازمان برای هاارزش دیگر به نسبت که است

 و ایمدان مددارا، ادب، متاندت، اسدرار، حفد  استقال ، احترام، وفاداری، وعده، به عمل درستی، صداقت، ،چونها همارزش از این

 طرفدی، بی انصاف، و عدالت مهربانی، منافع، تقسی  کمب، کردن، را دیگران مالحظه دلسوزی، جویی، کما  پاسخگویی، اعتقاد،

مقرراتی اسدت  و ها، اصو مشی خط ،حاوی ایبیانیه اخالقی این منشور .استاجتماع  به خدمت و قانون به پایبندی رأی، ثبا 

 بسدیاری در اخالقی منشورهای امروزه .(20: 2346)الوانی و رحمتی،  نمایدمی هدایت را رفتارها کدهایی، یا از طریق ضوابط که

 آرمدان ها،آن طریق از توانندمی هاسازمان که هستند ابزارهایی جمله از، گرفته قرار استفاده مورد جهان سراسر در هاسازمان از

 در فدردی هدر تدا شدودمدی موجب ارزشی و اخالقی مدون اصو  و هامد  وجود عدم. سازند محقق را خود اخالقی اهداف و ها

 و جامعده نظدر از امدا باشدد، بهتدرین او فدردی دیددگاه از شاید که بزند عملی به دست خود وجدانی احساس اساس بر سازمان

 تصدمیما  تدا دهنددمدی امالدان فدرد به اخالقی منشورهمچنین  ؛نباشد مطلوب و خوشایند چندان نظام کلی مصالح و ازمانس

   (.  24: 4555، 3ریچاردیابند ) رهایی سردرگمی و ابهام از و کنند اتخاذ صحیحی

و  وجود داشته باشددها وب در سازمانبه صور  سندی مالتتواند میاخالقی  منشور ،در همین راستا، برخی از محققان معتقدند

ایدن . (23: 4557،  2هارتوگ و ویستنلی)نماید های سازمانی هدایت گااریها و هدفگیریدر مواقع ضروری، افراد را در تصمی 

های بزرگ، داشتن منشور اخالقی مالتدوب اسدت، مدورد پدایرش همگدان های اخالقی در سازماننالته که اساس وجود سیاست

                                                           
1.Wood and Rimmer 

2. Miller 

3. Richard 

4. Hartog and Winstanley 



 و همکاران زارعیان 2/ شماره 4/ سال 6931تابستان مدیریت منابع انسانی در ورزش/ 

 

209 

هدای اخالقدی بده ناکارآمددی سیاسدت ،اما اگر منشور اخالقی به طور کارآمد و کامل طراحی نشده باشدد ،(4553، 2بلیاست )و

هدای سدازمان تعدار  مندافع و اسدتفاده از دارایدی ،فقط به برخی از مباحث محدود ماننددمنشور  ،زیرا ممالن است ،انجامدمی

پورسدلطانی باشد )تمامی ذینفعان سازمان نپرداخته باشد و تا حدودی مبه   تر نسبت بهبپردازد و به تعهدا  و وظایف گسترده

های منشور های شخصی کارکنان با ارزشبه بررسی رابطه عدم تطابق ارزش ،(4520) 4فینگان و تریولت(. 2: 2334و همالاران، 

افدراد تطدابق بیشدتری داشدته باشدد،  هدایهای منشور با ارزشچه ارزش که هر اخالقی و موفقیت منشور پرداختند و دریافتند

 شود. در نتیجه احتما  سرپیچی از آن کمتر می ،گااری منشور بیشتر شده احتما  تاثیر

موید این مطلب است که انجدام وظدایف در سدازمان  ،مطالعا  انجام شده در حیطه علوم ورزشی و به خصوص مدیریت ورزشی

های اخالقی باشد و رعایت اصو  و معیارهای اخالقی در محیط های ورزشدی و زشهمراه با سجایا و ار بایستی ،نیز های ورزشی

برخدی و متأسدفانه  چندان به این صور  نبدودهدر عمل  ،شوداما مشاهده می ؛واجب است مدیرانبر همگان از جمله  هاسازمان

هدای ورزشدی و حتدی در سازمان محیط هایی رفتاری، قانون شالنی، پرخاشگری، مشاجره و سایر موارد غیراخالقی درناهنجاری

بدا  (4523) و همالداران فتدا  پدور مرنددی .(4: 2335)پور سلطانی و همالداران،  روز به روز در حا  افزایش است مدیرانرفتار 

مددیران های اخالقی برای توجه به آموزش ،گیری اخالقی مربیان ورزشی نشان دادندهای اخالقی بر تصمی ثیر آموزشتأبررسی 

( 4523) 3دوارسدماکلیمدوا و رسد. به نظر میبا عنوان اخالق کاربردی در ورزش ضروری  هاییها و دورهکارگاهرزشی و تدوین و

 در آینده صاحب حرفه که التحصیالن ورزشی فارغ و اساتید برای ایحرفه اخالق اصو  اصال  و روزرسانی نیز اذعان داشتند، به

شدود. اجتمداعی محسدوب مدی ارتبداطی و یدب ارزش فعالیت یب عنوان به بلاله مهار ، و شیب دان عنوان به تنها نه ،هستند

( از منظری دیگر معتقد است که امروزه انتظارا  رفتداری از مشداغل رو بده افدزایش اسدت. بده عدالوه اعادای 4553) 2کالتگن

حداتمی و خدوزانی ر عملالدرد خدود هسدتند. ای دهای اخالق حرفدهای در جستجوی تعریفی از زمینهیندهاها، به طور فزسازمان

 د  از دارندد کده یالدیپلیس بیان مدی سازمان اخالقی ترویج منشور و تدوین در کلیدی گام در تحقیقی با عنوان پنج ،(2344)

 ،قیاخال منشور زیرااست؛  اخالقی به منشور آنان کارکنان توجه لزوم ،نظامی هایسازمان جمله از هاسازمان عمده هایمشغولی

 پلیس خدما  از مردم عامه رضایت و سو یب از کارکنان انسجام روحیه، منزلت و مستمر تعالی و حف  در که است اینامه تعهد

هدای مختلدف در تددوین منشدورهای اخالقدی ویدژه کارکندان بخدش ،. این محققان معتقدنداستدارای اهمیت  ،دیگر سویی از

نشور وظایف اخالقی مدنظر قرار نگرفته است. در نهایت فرآیند تدوین م ،اد توجه شدهنیروهای مسلح، بیشتر به وظایف کاری افر

 تددوین هدایکارگداه . تشدالیل4تخصصدی  هایمأموریت برحسب پلیس سازمان . تقسی 2کنند: اخالقی را بدین شر  بیان می

 منشدور رسدانی . اطدالع0جامعه  خالقیا هایمسئولیت و وظایف . تعیین2حوزه  هر اخالقی مسئولیت . تعیین3اخالقی  منشور

اقدام به طراحی و تدوین نظام نامه اخالقی اعاای هیدا   طی تحقیقی ،نیز (2334) پورسلطانی و همالارانشده.  تدوین اخالقی

 ،هدای گروهدیفعالیدت ،عامدل 6 در قالدب ای رانظام نامه ،های تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران نمودهها و دانشالدهعلمی گروه

شاخص تددوین  44 به همراه پژوهشی و مسئولیت مالی -تعهد علمی ای،حرفه رفتار شناسی، وظیفه گفتاری و رفتاری، صداقت

 یاخالق منشور تهیه ریزی، برنامه و مدیریت سازمان طرف از رجوع ارباب تالری  طر  ابالغ با 2342 سا  در ما کشور درکردند. 

سدتاد کدل در همین راستا، . گرفت قرار خصوصی حتی و دولتی هایسازمان توجه مورد تالری  طر  هایبرنامه از یالی عنوان به

 (.7: 2346 کریمدی،)ه است کرد ی ویژه کارکناناخالق منشور تهیه به ملزم را هارده کلیه ،دستورالعملی طینیروهای مسلح نیز 

                                                           
1 . Webely 

2. Finegan and Theriault 

3. Klimova and Semardova 

4. Kultgen  
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اخالقی و اصو  و قوانین مبتنی بر اخالق نظدامی و ورزشدی،  سازی رفتاردر جهت پیاده ،تربیت بدنی نیروهای مسلح نیزسازمان 

 تربیت بدنی نیروهای مسلح نموده است.  اقدام به تدوین منشوری اخالقی ویژه مدیران

 شناسیروش

حاضدر بده  پدژوهشبدود.  رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهاین یبدنتیترب مدیران یاخالق تدوین منشور ،هدف تحقیق حاضر

جامعده آمداری تحقیدق حاضدر . بدود میدانی یو به لحاظ روش جمع آور یاز نوع اکتشاف تیبه لحاظ ماه ،یاربردلحاظ هدف ک

اع  از مدیران تربیت بدنی نیروهای زمینی، هوایی و دریایی، فرمانددهی  ،های نیروهای مسلحمدیران تربیت بدنی سازمان ،شامل

های ناجدا، مددیران تربیدت های استانی، فرماندهی انتظامی استاندنی سپاهبپدافندهوایی، هوافاا، بسیج و قدس، مدیران تربیت

نفدر  (N=065های ورزشی نیروهای مسدلح بده تعدداد )آموزشی درجه داری و مسئولین هیا های افسری و مراکز بدنی دانشگاه

بده عندوان نمونده آمداری تعیدین  ،ایطبقده گیری تصدادفینمونه روش ( نفر و بهn=432با توجه به جدو  مورگان تعداد ). بود

هدای عددود  داده شددده و نیددز پرسشددنامه)پرسشددنامه ( n=240) تعدداد ،پرسشدنامه تحقیددق حاضددرپددس از توزیددع  .نددگردید

مدیران تربیت مربوط به  ،های مورد بررسیپرسشنامهقرار گرفت.  نهایی مورد بررسی و تحلیل ،(برداریهای قابل بهرهپرسشنامه

 0نفدر(، قددس ) 20نفر(، بسدیج ) 4نفر(، هوافاا ) 25نفر(، فرماندهی پدافندهوایی ) 24مینی، هوایی و دریایی )بدنی نیروهای ز

مددیران تربیدت بددنی  نفدر(، 34) هدای ناجدانفدر(، فرمانددهی انتظدامی اسدتان 02های استانی )بدنی سپاهنفر(، مدیران تربیت

نفدر(  27) های ورزشدی نیروهدای مسدلحو مسئولین هیا  نفر( 22) داری و مراکز آموزشی درجهنفر(  42)های افسری دانشگاه

ای و نیدز بدا تشدالیل جلسدا  شدورای راهبدردی ورزش نیروهدای مسدلح در نخست از طریق مطالعاتی کتابخانه در مرحله. بود

نشور اخالقی تعیین های پرسشنامه مهای ورزشی نیروهای مسلح، اه  گویهسازمان مدیرانخصوص تدوین منشور اخالقی ویژه 

نفر از مدیران تربیت بدنی نیروهدای مسدلح  3 ،اعاا شورای راهبردی شامل ،الزم به ذکر است اعاا شورا رسید. نظر و به اجماع

نیروهدای زمیندی، هدوایی و دریدایی، فرمانددهی )رییس و معاون سازمان تربیت بدنی نیروهدای مسدلح، روسدای تربیدت بددنی 

 به همراه یب نماینده از سازمان تربیت بدنی بسیج( بوده که در فرآیندد تددوین پاسداران ارتش و سپاهپدافندهوایی و هوافاای 

سپس در مرحلده ها همالاری داشتند. پرسشنامه و جمع آوری توزیعتسریع در فرآیند و نیز  ها و تحلیل محتوای پرسشنامهگویه

کده بده  ت، روشدی اسدهوشی سنجی الیروش روااستفاده شد.  2شهروایی سنجی الواز روش روایی پرسشنامه، بعد، برای بررسی 

. بددین ترتیدب کده اسدت+( 2تدا  5)دامنده امتیداز  یپدردازد و داراها قبدل از توزیدع آن مدیبررسی روایی محتوایی پرسشنامه

تدا  ،اسدته شددو از آنهدا خو گرفدتقدرار و نیروهای مسلح ورزشی  تمدیری متخصصاننفر از  22در اختیار  تها نخسپرسشنامه

، امدا غیدر مفیدد و ی، ضدروریاعاا به سده صدور  ضدرور خساپس   بیان نمایند. سپالاوص هر یب از سوصخود در خ ا نظر

ک مدال ،گرفتهقرار  ت، مورد اهمیتاس ینظران ضرور اه صاحبگتی که از دیدالسوا هوششدند. در روش ال کدگااری یغیرضرور

 گرفت: صور ( 2)ورزشی با استفاده از فرمو   متخصصاننظرا   ینحوه کمی ساز. گیرندبررسی روایی محتوایی قرار می

   فرمول 6ـ نحوه محاسبه ضریب نسبی محتوا                                    

ne  =دانستند ضروری را سوا  یا بعد آن که است متخصصان از تعدادی. 

n/2  =دو  عدد بر تقسی  متخصصان کل تعداد 

ها آزمودنی بین را آن توانمی Tبوده تایید مورد پرسشنامه محتوایی ( باالتر باشد، روایی4/5از ) الوشه روش جنتای که صورتی در

 مقدماتی پس از انجام مطالعه نیز پایایی پرسشنامه( تایید شد. 2CVR=42/5روایی محتوایی پرسشنامه )توزیع نمود. در نهایت 

                                                           
1. Lawshe 

2. Ratio Content Validity 
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-داده به منظور توصیف آماری( به دست آمد. α =43/5)با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ آماری تحقیق و نفر از نمونه  35روی 

 هدا از روش تحلیدل عداملی اکتشدافی،های توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( استفاده شد. برای تعیین عامدلاز شاخص ،ها

تربیت بدنی نیروهای مسلح از تحلیل عداملی  مدیراناخالقی منشور با مفهوم  هاها و عاملاال  با عاملمد  رابطه سؤ ییدأبرای ت

در  0/4نسدخه  4و لیدزر  24نسدخه  2اساسپیاس گیری از نرم افزارهایهای فوق با بهرهتمامی تحلیل تاییدی استفاده گردید.

  ( انجام گرفت.=50/5αداری )یسطح معن

 هایافته

 ،سدا  بدوده 04و  44 ،تربیدت بددنی نیروهدای مسدلح بده ترتیدب مدیرانداقل و حداکثر سن ح ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد

نفدر(  33درصدد ) 24و مرد  مدیراننفر(  206درصد ) 44( بود. 03/33 ±73/6میانگین و انحراف استاندارد سن آنان به ترتیب )

 257) درصد 07 ،کاردانی( نفر 43) درصد24 پل ،تربیت بدنی نیروهای مسلح دی مدیراناز ( نفر 25) درصد 0زن بودند.  مدیران

تربیدت  مددیرانسابقه خدمت حداقل و حداکثر همچنین  ؛بودند باالتر و کارشناسی ارشد( نفر 23) درصد 46 و کارشناسی( نفر

( بدود. 63/27 ±24/7بده ترتیدب )سابقه خدمت میانگین و انحراف استاندارد  ،سا  بوده 30و  2 ،بدنی نیروهای مسلح به ترتیب

( طبیعی بدود. =43/5Pو  =77/5Z) اخالقیمنشور مفهوم های اسمیرنوف نیز نشان داد که توزیع داده د کلموگروف آزمون نتایج

باالترین میانگین مربوط به سوا   (،2با توجه به نتایج جدو  ) دهد.را نشان می اال ؤ، میانگین و انحراف استاندارد س(2) جدو 

 .است 27مربوط به سوا   ،ینو پایین ترین میانگ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. SPSS v. 18 

2. Lisrel v. 8.5 
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 اال ؤمیانگین و انحراف استاندارد س -6 جدول

 شماره

 الؤس 
 میانگین الؤس

انحراف 

 استاندارد

 70/5 43/2 در امور اجرایی از منویا  ایشان بهره گیرند. ،رهنمودهای مقام معظ  رهبری را سرلوحه کار خود قرار داده 2

25 
ی آموزشهای برگزاری دورهاز طریق انتقا  تجارب و  حوزه تربیت بدنی نیروهای مسلح های کارکناننمندیافزایش تواجهت 

 تالش نمایند.
46/2 44/5 

 72/5 43/2 .ورزند مبادر  ورزشی هایسازمان در کارآمد مقررا  و قوانین تدوین به 4

 66/5 43/2 کوشا باشند. انو حف  حرمت و شخصیت آنبخش تربیت بدنی تالری  ارباب رجوع در  20

 43/5 42/2 اهتمام ورزند. اطاعت پایری و انجام به موقع دستورا  مافوق، ه مراتب اداریلرعایت سلسبر  33

 72/5 73/2 در رفتار و گفتار خود صداقت و راستگویی را رعایت کنند. 24

 77/5 70/2 ری نمایند.همفالمشور  و خود  با همالاران در انجام بهینه وظایف شغلی و سازمانی 4

 43/5 67/2 .داشته باشندهستند، همالاری و تعامل  تربیت بدنیکه مرتبط با  نیروهای مسلحهای خارج از با افراد و سازمان 7

 42/5 66/2 .کنند عملیاتی خود ورزشی سازمان حاک  فرهنگ در را مداری قانون 3

26 
بخش تربیت بدنی )ورزشالاران، مربیان، سرپرستان و...(  مالک قرار  جوعدر مواجه با ارباب ر را خوشرویی و خوش برخوردی

 دهند.
66/2 74/5 

 72/5 66/2 ورزشی تاکید نمایند.تجهیزا  وری، اصال  الگوی مصرف، صرفه جویی و استفاده بهینه از امالانا  و افزایش بهرهبر  42

 35/5 66/2 منافع سازمان و نظام را بر منافع شخصی خود مقدم دارند. 47

 40/5 64/2 دارایی، تجهیزا  و بودجه تربیت بدنی نیروهای مسلح احساس مسئولیت کنند. در استفاده مناسب از زمان، 45

 74/5 06/2 به مافوق خودداری نمایند. گزارشا  خالف واقعاز ارائه  32

 32/5 02/2 نی را فراه  آورند.حوزه تربیت بد گسترش روحیه ابتالار، خالقیت و نوآوری کارکنانهای زمینه 3

 43/5 20/2 در حف  اسرار طبقه بندی شده سازمانی و نظامی کوشا باشند. 44

 64/5 33/2 هرگونه تشویق و پاداشی را براساس شایستگی و عملالرد مناسب کادر ورزشی و همالاران اعطا نمایند. 40

 04/5 36/2 رف فرهنگی نیروهای مسلح و جامعه در محل کار توجه کنند.به نظ  و آراستگی ظاهری و استفاده از پوشش مناسب با ع 35

 75/5 42/2 پایر باشند.ها و رفتارهای خود پاسخگو و مسئولیتنسبت به تصمی  43

 72/5 43/2 هنگام مواجهه با انتقاد جامعه ورزشی صبر و بردباری پیشه کنند. 23

 43/5 27/2 یتی، و...( در سازمان ورزشی جلوگیری نمایند.های فساد )مالی، اداری، امناز بروز زمینه 44

 67/5 25/2 نظ  و ترتیب در انجام وظایف و حاور در محل کار را مورد توجه قرار دهند و این روحیه را در دیگران تقویت کنند. 32

 75/5 53/2 مایی کنند.ورزشالاران، مربیان، سرپرستان و همالاران را در پیروی از قوانین و مقررا  تشویق و راهن 2

 74/5 54/2 )ورزشالاران، مربیان، سرپرستان و...( بپرهیزند. افشای اسرار و اطالعا  محرمانه ارباب رجوعاز  43

 73/5 57/2 مالک قرار دهند. زیر دستانهمالاران و در برخورد با را عدالت و انصاف  22

 07/5 56/2 ما  حرفه ایشان تأثیر دارد، خودداری کنند.از دریافت پاداش و هدیه از جانب دیگران که در تصمی 42

 73/5 56/2 نمایند.پیگیری و  رسیدگی)ورزشالاران، مربیان، سرپرستان و...( را  مشالال  و شالایا  ارباب رجوع 37

 46/5 50/2 کنند.صمیمیت، یالرنگی و تعاون اسالمی را رعایت  کارهادر انجام  0

 07/5 54/2 اهتمام ورزند. ورزش نیروهای مسلحهای مختلف د، متخصص و شایسته در بخشای متعهبالارگیری نیروهدر  34

22 
از شایعه سازی و تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد میان همالاران بخش تربیت بدنی نیروهای مسلح 

 کند، خودداری نمایند.را تاعیف می
52/2 72/5 

 76/5 34/3 های ورزشی و همالاران سازمانی تالش نمایند.زهای تی در شناسایی و رفع نیا 36

 72/5 30/3 و مالی خود استفاده نالنند. الما  برای رسیدن به اهداف شخصیها و منابع نظامی و بیتاز دارائی 24

46 
رایانه، وضعیت جسمی فرد قومی، ملی گ از اعما  تبعیض نسبت به کادر ورزشی و همالاران به دالیل نژادی، ماهبی، جنسیتی،

 و... خودداری کنند.
34/3 70/5 

23 
بدنی نیروهای مسلح را تربیتهای مرتبط با ای که منافع سایر بخشگونهبه  ،مالی مناسبی در گروه اتخاذ نمایند تصمیما 

 مدنظر قرار دهند.
35/3 75/5 

 73/5 73/3 مانت داری را رعایت کنند.در استفاده از منابع و امالانا  موجود ورزشی نیروهای مسلح ا 30

6 
ورزش های گروهی که موجب رشد و پیشرفت از روش ،مشور  و همالاری داشته تربیت بدنی نیروهای مسلح مدیران با دیگر

 .کنند استفاده و حمایت ،شودمی نیروهای مسلح
26/3 32/5 

 77/5 03/4 .داشته باشدطابق وجود کنند )رفتار( تگویند )گفتار(، با آنچه عمل میبین آنچه می 27
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های مورد نیاز و مربوط بده اسدتفاده از روش تحلیدل عداملی رعایدت شدده دهد که تمامی پیش فر نشان می( 4)نتایج جدو  

عامدل شناسدایی  6، تعدداد 0/5در مرحله بعد با استفاده از چرخش واریماکس و با قرار دادن بار عداملی مبندا بده میدزان  است.

( از 0/5( از بدار عداملی مبندا )447/5به دلیل پدایین بدودن بدار عداملی ) 27گویه، گویه شماره  37از  ،الزم به ذکر است گردید.

 تحلیل حاف شد.   

 یر و اوکلینمید  نتایج آزمون بارتلت و کیسر -2 جدول

 مقدار آزمون

)کفایت حج  نمونه( یر و اوکلینمید  مقدار کیسر  357/5  

رتلتآزمون کرویت با 532/2230 مقدار مجاور کای   

 635 درجه آزادی

552/5 سطح معناداری  

 یبدر قدانون محدور یدهد که درصدهای واریانس برای عامل رفتدار مبتندنشان می (3)نتایج تحلیل عاملی ارایه شده در جدو  

، (434/25)ی و عدالت رفتداری برابدر بدا ، برای عامل صداقت گفتار(707/25)برابر با  ی، برای عامل کار گروه(625/45)برابر با 

برابدر بدا  یشناسد فدهیو بدرای عامدل وظ (433/7)برابر با  ایرفتار حرفه، برای عامل (200/4)برابر با  یمال تیبرای عامل مسئول

 .بوددهد که بار عاملی تمامی سواال  در حد قابل قبو  . نتایج بار عاملی سواال  نشان میاست (762/2)
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 یاصل یهامولفه یعامل لیتحل -9جدول 

 شماره سوال
 عامل ها

بر  یرفتار مبتن

 یقانون محور

کار 

 یگروه

صداقت گفتاری و 

 عدالت رفتاری

 تیمسئول

 یمال

رفتار 

 ایحرفه

 فهیوظ

 یشناس

2 743/5       

4 056/5       

3 734/5       

2 604/5       

0 243/5       

6  743/5      

7  672/5      

4  023/5      

25  634/5      

22   004/5     

24   226/5     

23   634/5     

22   033/5     

20   203/5     

26   273/5     

37   623/5     

24    242/5    

23    273/5    

45    665/5    

42    673/5    

3     645/5   

44     230/5   

43     622/5   

42     703/5   

40     036/5   

46     754/5   

47     725/5   

44     447/5   

43     752/5   

35     042/5   

32     026/5   

34     644/5   

33      067/5  

32      642/5  

30      624/5  

36      064/5  

625/45 درصد واریانس  707/25  434/25  200/4  433/7  762/2  

تجمعی درصد واریانس  224/64  
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دهد. توان پیشگوئی این مد  بر اساس مجموع واریدانس ها را نشان میآن ها و درصد واریانس تجمعیواریانس عامل (،2)جدو  

 درصد است. 224/64برابر با  ،هاعامل

 اخالقی منشورعاملی  6ها در مد  انس هر یب از عاملنتایج بررسی سه  واری -4 جدول 

 نام عامل شماره عامل
 مربعات بارهای استخراج شده

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس واریانس کل

یبر قانون محور یرفتار مبتن 2  245/7  625/45  625/45  

یکار گروه 4  473/3  707/25  364/32  

436/3 صداقت گفتاری و عدالت رفتاری 3  434/25  655/22  

یمال تیمسئول 2  522/3  200/4  500/05  

ایرفتار حرفه 0  644/4  433/7  302/07  

یشناس فهیوظ 6  720/2  762/2  660/12  

-اسدت و پدایین یمحدوربر قانون یباالترین میانگین مربوط به عامل رفتار مبتن ،شودمالحظه می( 0در جدو  )طوری که همان

  است. یمال تیط به عامل مسئوله  مربو ،ترین میانگین

 اخالقی منشورهای میانگین و انحراف استاندارد عامل -1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین عامل شماره عامل

یبر قانون محور یرفتار مبتن 2  03/2  00/5  

یکار گروه 4  46/2  24/5  

24/2 صداقت گفتاری و عدالت رفتاری 3  06/5  

یمال تیمسئول 2  56/2  62/5  

ایرفتار حرفه 0  24/2  33/5  

یشناس فهیوظ 6  43/2  26/5  

  وجود دارد. ها رابطهها با هر یب عاملشود که بین تمامی گویهمشخص می (،6) با بررسی جدو 
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 اخالقی منشورهای ها و عاملارتباط بین شاخص -1جدول 

هاعامل سؤال  نتیجه مقدار تی ضریب تعیین میزان رابطه 

2ا سؤ  عامل اول 

(یبر قانون محور یرفتار مبتن)  

64/5  02/5  74/25  تأیید 

4سؤا    03/5  33/5  23/4  تأیید 

3سؤا    44/5  66/5  44/24  تأیید 

2سؤا    42/5  07/5  04/22  تأیید 

0سؤا    72/5  05/5  54/25  تأیید 

6سؤا    عامل دوم 

(یکار گروه)  

22/5  27/5  23/0  تأیید 

7سؤا    30/5  22/5  47/2  تأیید 

4سؤا    00/5  33/5  44/7  تأیید 

25سؤا    25/5  43/5  36/6  تأیید 

22سؤا    عامل سوم 

(یصداقت گفتاری و عدالت رفتار)  

72/5  24/5  23/25  تأیید 

24سؤا    62/5  23/5  74/3  تأیید 

23سؤا    30/5  26/5  02/0  تأیید 

22سؤا    34/5  73/5  43/22  تأیید 

20 سؤا   73/5  02/5  33/22  تأیید 

26سؤا    00/5  30/5  62/4  تأیید 

37 سؤا   24/5  27/5  75/0  تأیید 

24سؤا    عامل چهارم 

ی(مال تیمسئول)  

66/5  23/5  74/3  تأیید 

23سؤا    63/5  02/5  35/25  تأیید 

45سؤا    04/5  34/5  64/7  تأیید 

42سؤا    32/5  22/5  42/2  تأیید 

3 سؤا   عامل پنجم 

(ای)رفتار حرفه  

65/5  40/5  62/6  تأیید 

44 سؤا   03/5  36/5  32/4  تأیید 

43 سؤا   32/5  27/5  76/0  تأیید 

42 سؤا   63/5  26/5  44/25  تأیید 

40 سؤا   67/5  22/5  53/25  تأیید 

46 سؤا   73/5  64/5  77/24  تأیید 

47 سؤا   34/5  07/5  53/24  تأیید 

44 سؤا   30/5  72/5  63/22  تأیید 

43 سؤا   37/5  65/5  27/24  تأیید 

35 سؤا   62/5  23/5  35/3  تأیید 

32سوا    64/5  24/5  62/25  تأیید 

34سؤا    62/5  43/5  65/7  تأیید 

33 سؤا  ششمعامل    

(یشناس فهی)وظ  

77/5  02/5  34/22  تأیید 

32سؤا    32/5  44/5  63/20  تأیید 

30سؤا    43/5  66/5  43/23  تأیید 

36سؤا    26/5  47/5  34/7  تأیید 

شداخص تناسدب را تأییدد  4 ،شاخص نامناسدب بدود 2شاخص ذکر شده برای آزمون خوبی برازش،  3از (، 7با توجه به جدو  )

 .استهای برازش، مناسب بنابراین مد  از لحاظ شاخص ؛کرد
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 اخالقی منشورهای مد  تناسب مجموعه داده نتایج آزمون خوبی برازش -2جدول 

 نتیجه ست آمدهمقدار بد مالک شاخص

 تایید 22/4 3زیر  dfبه  2xنسبت 

2RMSEA  تایید 574/5 54/5زیر 

4GFI    عدم تایید 43/5 35/5باالی 

3 AGFI  تایید 32/5 35/5باالی 

2 NFI  تایید 33/5 35/5باالی 

0 NNFI  تایید 34/5 35/5باالی 

6 CFI  تایید 33/5 35/5باالی 

7 IFI  تایید 33/5 35/5باالی 

4 RFI  تایید 32/5 35/5باالی 

3PNFI   تایید 34/5 35/5باالی 

 (، عامل کار77/5( برابر با )F1محوری ) قانون بر مبتنی بار عاملی استاندارد شده عامل رفتار ،دهد( نشان می2نتایج شالل )

( برابر با F4مالی ) عامل مسئولیت (،40/5( برابر با )F3رفتاری ) عدالت و گفتاری (، عامل صداقت63/5( برابر با )F2گروهی )

 ( بود. 44/5( برابر با )F6شناسی ) ( و عامل وظیفه43/5( برابر با )F5ای )حرفه (، عامل رفتار64/5)

 
 تربیت بدنی نیروهای مسلح در حالت استاندارد مدیران اخالقی منشورمد  کلی  -6 شکل

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

9. Parsimony Normed Fit Index 
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 ، عامدل کدار(=22/24T)( برابدر بدا F1محدوری ) قدانون بدر مبتنی ارداری عامل رفت، حالت معنیدهد( نشان می4نتایج شالل )

( F4مدالی ) ، عامل مسئولیت(=52/22T)( برابر با F3رفتاری ) عدالت و گفتاری ، عامل صداقت(=44/3T)( برابر با F2گروهی )

 بود. (=36/23T)رابر با ( بF6شناسی ) و عامل وظیفه (=35/20T)( برابر با F5ای )حرفه ، عامل رفتار(=20/3T)برابر با 

 
 تربیت بدنی نیروهای مسلح در حالت معناداری مدیران اخالقی منشورمد  کلی  -2 شکل

 0محدوری ) قدانون بدر مبتندی رفتدارعامدل  6مسلح با  نیروهای بدنی تربیت مدیران اخالقی (، منشور3با توجه به نتایج شالل )

ای حرفده ، رفتدارشداخص( 2مالی ) ، مسئولیتشاخص( 7رفتاری ) لتعدا و گفتاری ، صداقتشاخص( 2گروهی ) ، کارشاخص(

 تدوین گردید.  شاخص( 2شناسی ) و وظیفه شاخص( 24)
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 ا.ا.ج مسلح نیروهای بدنی تربیت مدیران اخالقی منشور -9شکل 
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 گیریبحث و نتیجه

محسدوب  نظدامیهدای انداخلدی سدازم ترین ارکان محدیطاز مه  ،مدیران تربیت بدنی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

توسدط  نیروهای مسلحفالری و روحی جسمی، و سیاست کلی مبتنی بر رشد  ی نظامیهارسالت سازمانبخشی از زیرا ؛شوندمی

، در پروراندن و فعلیت بخشدیدن بده پرورش جس  و رو  ورزشالاران تقویت وعالوه بر تربیت بدنی  مدیرانشود. می آنان محقق

رو گاار هستند و از ایدن ، الگویی تاثیرورزشالاران نظامیسزایی دارند. آنان در رشد اخالقی ه نقش ب کارکناننهفته استعدادهای 

لداا قبدل از تعلدی  بایدد بده فادایل  ؛هستندو الگوی آنان  ورزشالاران راهنمای، مدیراندارای تالالیف اخالقی مشخص هستند. 

تربیدت بددنی نیروهدای مسدلح بایدد  مددیرانرو  از این بند باشد.انتقا  دانش، پایاخالقی آراسته و به اصو  اخالقی در فرآیند 

ها، برگزاری مسابقا ، تربیت ورزشدالاران ریزیهای بدنی را در برنامههای اخالقی مرتبط با ورزش و فعالیتکاربرد اصو  و نظریه

هدای نظدامی، های عملیاتی نمدودن اخدالق در سدازمانهای نظامی الزم و اجرایی نمایند. یالی از این روشو به طور کلی محیط

نامه اخالقی به صور  سدندی مالتدوب در نظام ،ند( نیز معتقد4557) هارتوگ و ویستنلیاخالقی است.  منشورطراحی و تدوین 

انی هددایت هدای سدازمگااری ها و هدفگیریتصمی  های نظامی وجود دارند و در مواقع ضروری، افراد را درها و محیطسازمان

جدا هسدتند و چده  هدا چدرا آنآن ،کنددمشدخص مدی ،کنند. چنین اسنادی، تعهد اخالقی را برای افراد سازمان ایجاد کردهمی

با واقعیت موجود ورزش کشور و قوانین نیروهای مسلح  ،ها در گروه وجود دارد. این اصو  باید واضح و روشن بودهانتظاری از آن

های اجرایی به وجود تغییری در رفتار و برنامه ،ها صرفاً جنبۀ نظری داشتهیر این صور ، یادگیری آنمطابقت داشته باشد. در غ

 نخواهند آورد.

تربیدت بددنی نیروهدای  مددیراناخالقدی  منشوری هاها با هر یب عاملتمامی گویه بار عاملینتایج تحقیق حاضر نشان داد که 

منشدور بدا ی بدر قدانون محدور یرفتار مبتند بین تایج تحقیق حاضر نشان داد کهنهمچنین  ؛داشت در حد مطلوبی قرار ،مسلح

هدایی از هنجارهدا و قدوانین اخالقدی بیدان ،(4553براساس نظدر وود و ریمدر )داشت. وجود  مثبت و معنی داری رابطه ،اخالقی

تددوین، قانونمندد کدردن هنجارهدا،  ای،باورهای سازمانی هستند. در واقع یالی از ابزارهای سازمانی برای تحقدق اخدالق حرفده

ای و در تحقیقی به اخالق حرفده ،(4554آموزش و نظار  بر پیروی افراد از کدهای رفتاری و اخالقی است. ریبولد و همالاران )

 ؛کننددقوانین و استانداردهای اخالقی، فرد را با دالیل آشالار به سوی رفتدار درسدت هددایت مدی ،و معتقدند ارزش آن پرداخته

ای و انجام رفتار مطلوب در محدل کدار اسدت. ای مبتنی بر قانون محوری، آیینی برای حف  تشخص حرفهبنابراین اخالق حرفه

رفتار  های مولفه. از جمله گویهاستراستا ه  ،(4554ریبولد و همالاران ) و (4553نتایج تحقیق حاضر با تحقیقا  وود و ریمر )

در امدور گیدری از منویدا  ایشدان و بهره یمقام معظ  رهبر یرهنمودهابه سرلوحه قراردادن توان می ،یبر قانون محور یمبتن

تدوین قوانین و مقررا  کارآمد در همچنین مبادر  به  ؛ها بودد که دارای باالترین میانگین در بین تمامی گویهکراشاره  ییاجرا

 ورزشدالاران، تشدویق و راهنمداییو خدود  یسدازمان ورزشددر فرهنگ حداک   یمدارقانونی، عملیاتی کردن ورزش هایسازمان

 ی بود. بر قانون محور یرفتار مبتنهای از دیگر شاخص ،سرپرستان و همالاران در پیروی از قوانین و مقررا  ان،یمرب

لطانی و داشت. پورسدوجود مثبت و معنی داری  رابطه ،اخالقی منشوربا  یعامل کار گروهنتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین 

مولفه جهت طراحی نظام نامه اخالقی شناسایی و تدوین نمودندد کده برخدی از آنهدا شدامل:  44در تحقیقی  ،(2335) همالاران

رویدی و مهدرورزی در رفتارهدای فدردی و رعایت صمیمیت، یالرنگی و تعاون اسالمی در انجام کارهای گروهدی، رعایدت گشداده

سدای و های مولفه فعالیدت گروهدی بدود. وهی، از جمله شاخصاد در کارهای گرجمعی خود و حف  حری  شخصی و آزادی افر

 یاخالقد یریدگ یتصم یهاتیکارکنان و ارتقاء قابل تیاهد یسازمان برا تیمامور هیانیاز ب دی( معتقد است که با4554) هوانگ

 ،نتایج تحقیق حاضدر .ردیقرار گ یف سازمانتحقق اهدا یو رفتار آنان در راستا و فعالیت جمعی کارکنان استفاده شود تا عملالرد

باشند. از جملده همخوان می (4554) سای و هوانگو  (4557) هارتوگ و ویستنلی(، 2335) پورسلطانی و همالارانبا تحقیقا  
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 یبددن تیدان حدوزه تربکارکند هدایافدزایش توانمنددیتوان به تالش در جهدت ، میهای مورد بررسی در عامل کارگروهیگویه

های عامدل اشاره نموده که از باالترین میانگین در بین گویه یآموزش هایدوره یمسلح از طریق انتقا  تجارب و برگزار یوهارین

های بعدی ، در ردهانجام بهینه وظایف شغلی و سازمانی با همالاران خود دری مشور  و همفالرهای گویه ،ماکور برخوردار بوده

  قرار داشتند.

داشت. وجود مثبت و معنی داری  رابطه ،اخالقی منشوربا  صداقت گفتاری و عدالت رفتاریبین عامل بود که  نتایج حاکی از آن

نشان دادند که مدیر بایسدتی  ،سازمان انجام داده یبرا یمنشور اخالق نیتدو ندیبا عنوان فرا یا( مطالعه2346) یو رحمت یالوان

 اداری و اسدالمی مناسب همچنین اخالق ؛بدرقه نماید را او کار دادن انجام از پس و استقبا  رجوع ارباب از خوشرویی کما  با

و  ای مربوط بده رفتدار، ادب( اظهار داشتند که اخالق حرفه4524) پترسونکنند.  رعایت ارباب رجوع و همالاران خصوص در را

، کدوک و داویدسدون (2346) یحمتدو ر یالدوانای است. نتایج تحقیق حاضدر بدا تحقیقدا  عمل شخص هنگام انجام کار حرفه

 ،های مورد بررسی با عامل صداقت گفتاری و عدالت رفتداریگویه . از جملهاستراستا ( ه 4554یبولد و همالاران )ر( و 4553)

 اسدت؛ اشاره نمود که دارای باالترین میدانگین و حف  حرمت و شخصیت آنان یبدن تیتالری  ارباب رجوع بخش تربتوان به می

 یبدن تیو خوش برخوردی در مواجه با ارباب رجوع بخش ترب خوشرویی، رعایت اقت و راستگویی در رفتار و گفتارصد همچنین

شایعه سازی و تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صدمیمیت ، و خودداری از هرگونه سرپرستان و...( ان،ی)ورزشالاران، مرب

 های بعدی قرار داشتند. در رده کند،مسلح را تاعیف می یروهاین یبدن تیو اعتماد میان همالاران بخش ترب

 منشوراز جمله مفاد بود.  اخالقی منشوربا  یمال تیمسئولعامل از دیگر نتایج تحقیق حاضر، وجود رابطه مثبت و معنی دار بین 

ورزشی برای تمامی دانشجویان و  اطمینان از وجود ابزار، تجهیزا  و امالانا  ،های ترکیه نیزاخالقی مربیان تربیت بدنی دانشگاه

پورسدلطانی و  با تحقیقدا  ،نتایج تحقیق حاضر(. 225: 2335)پورسلطانی و همالاران،  استتوجه به بودجه و سرانه هر دانشجو 

های مورد از جمله گویه. استهای ترکیه همخوان نظام نامه اخالقی مربیان تربیت بدنی دانشگاه با و همچنین (2334) همالاران

 امالانا  از بهینه استفاده و جویی صرفه مصرف، الگوی اصال  وری،افزایش بهرهررسی در بخش عامل مسئولیت مالی، تاکید بر ب

دارایدی،  اسدتفاده مناسدب از زمدان، در احساس مسدئولیتهمچنین  است؛بوده که دارای باالترین میانگین  یورزش زا تجهی و

 اهدداف بده رسدیدن بدرای المدا و بیدت نظامی منابع و هادارائی ، عدم استفاده ازسلحم یروهاین یبدن تیتجهیزا  و بودجه ترب

 بددنیتیدترب مرتبط بدا هایبخش سایر و مدنظر قرار دادن منافع مالی مناسبی در گروه تصمیما  خود و اتخاذ مالی شخصی و

 های بعدی قرار داشتند.، در ردهمسلح یروهاین

اخالقدی منشدور در رابطه مثبت و معندی داری داشدت.  ،اخالقیمنشور با  ایرفتار حرفهعامل  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که

 تأهدل، جنسدیت، بده احتدرام ،همچونورزشالاران مواردی  قبا  در در بخش مسئولیت 2بدنی آمریالاانجمن ملی ورزش و تربیت

 سدن ،تیجنسدی هدایگیدریجهدت ملیدت، اهبی،مد اعتقادا  معلولیت، توانایی، سطح سیاسی، اعتقادا  اجتماعی، طبقه نژاد،

 انددام، تناسدب وزن، اضافه ورزشی، هایتوانایی و هامهار  ،نظیر متفاو  هایویژگی ورزشالاران با تمامی از حمایت، ورزشالاران

ز ایجاد پیشگیری از رفتارهایی که موجب شرمندگی و یا تقبیح ورزشالاران در میان جمع شده و یا پیشگیری ا غیره، و معلولیت

زا در هر سه بعد یادگیری، سدالمتی و ایمندی ذکدر شدده اسدت. رقابت ناسال  میان ورزشالاران و نیز پیشگیری از شرایط آسیب

ای کارکندان در رفتار حرفده( نشان داد که احتما  درگیر شدن در تقلب و فریبالاری 4554و همالاران ) 4نتایج پژوهش اسمیت

طی تحقیقدی نشدان دادندد  ،(2335پورسلطانی و همالاران )گیرد. های افراد قرار میو نگرانی ها، بیشتر تحت تأثیر ترسسازمان

. اسدتاحترامدی نسدبت بده افدراد آمیز، تحقیر آمیدز و بدیتوهین از رفتارای کارکنان، دوری های رفتار حرفهکه از جمله ویژگی

                                                           
1. National Association for Sport and Physical Education (NASPE) 

2. Smith 
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ندژادی، مداهبی،  ،بنای دیدگاه سیاسی آندان یدا بده دالیدلهمچنین بایستی از اعما  تبعیض و همچنین آزار و اذیت افراد بر م

انجمدن ملدی با تحقیدق  ،نتایج تحقیق حاضرکنند. قومی، ملی گرایانه، وضعیت جسمانی و مهارتی فرد و ... خودداری  جنسیتی،

مقددم  ،شداملای های تحقیق حاضدر در خصدوص عامدل رفتدار حرفدهاز جمله گویه .استراستا ه بدنی آمریالا ورزش و تربیت

روحیه ابتالار، خالقیت و ندوآوری کارکندان حدوزه و گسترش ی با باالترین میانگین منافع سازمان و نظام بر منافع شخصدانستن 

تشدویق و پداداش براسداس شایسدتگی و ی، اعطدای و نظدام یشده سدازمان یدر حف  اسرار طبقه بند، کوشا بودن یبدن تیترب

 یروهاینظ  و آراستگی ظاهری و استفاده از پوشش مناسب با عرف فرهنگی ن ، توجه بهرانو همالا یعملالرد مناسب کادر ورزش

 هدایندهیبدروز زمی از ریجلدوگ، ها و رفتارهای خودتصمی در قبا   یریپاتیو مسئول ییپاسخگو، مسلح و جامعه در محل کار

تقویدت ایدن در انجام وظایف و حاور در محل کار و  نظ  و ترتیب، توجه به یو...( در سازمان ورزش یتیامن ،یادار ،یفساد )مال

هدای   حرفه ایشدان تدأثیر دارد، در ردهدریافت پاداش و هدیه از جانب دیگران که در تصمیماو خودداری از  نروحیه در دیگرا

   بعدی قرار داشتند. 

و  باداموسدیت و معنی داری وجدود داشدت. رابطه مثب ،با نظام نامه اخالقی وظیفه شناسیعامل با استناد به نتایج تحقیق، بین 

از عوامدل مدوثر در نگهدداری  ،در طرز تفالر مددیران داشدته ای، نقش ویژهاز آنجا که اخالق حرفه ،دارد( بیان می4552) 2بالدر

ندد کده ااخالقی تدوین کدرده نامههای تخصصی، نظامهای بزرگ دنیا برای بخش، بیشتر سازماناستاستانداردهای برتر عملالرد 

هدا، راهنمددای سدازی و اجدرای برنامدهحمدایتی در گدروه، آمدداده توصدیف فادای اخالقددی، ایجداد جدو ،دارای محتدوایی شدامل

هدای ( نشان دادندد کده از جملده مولفده2335پورسلطانی و همالاران ). استگااری مدیران و زیردستان ها و هدفگیریتصمی 

راه زیردستان، تعهد به گروه و حمایت از حری  آن، ارائه یی و رفع نیازهای مرتبط با شناساتالش در  ،وظیفه شناسی افراد شامل

ای را به گروه و کارکنان و اصال  خطاهای مشاهده شده همالداران و کارکندان بده عندوان الگدو بدا ارائده های بدیع و خالقانهحل

همخدوان  ،(2335پورسدلطانی و همالداران )( و 4552) درو بال ای بود. نتایج تحقیق حاضر با تحقیقا  باداموسیرفتارهای حرفه

اطاعت پدایری و انجدام بده ، ه مراتب اداریلرعایت سلساهتمام ورزیدن بر  ،های عامل وظیفه شناسی شامل. از نمونه گویهاست

ایی و رفع نیازهدای ، تالش در شناساز ارائه گزارشا  خالف واقع به مافوقبا باالترین میانگین و خودداری  موقع دستورا  مافوق

در  مسدلح یروهداین یاسدتفاده از مندابع و امالاندا  موجدود ورزشدهای ورزشی و همالاران سازمانی و رعایت امانتدداری در تی 

 های بعدی قرار دارند. رده

ندد توامدی ،نیروهدای مسدلحتربیدت بددنی  مددیرانمدون و مدورد تاییدد منشوری  برخورداری از، اذعان نموددر نهایت بایستی 

پیشنهاد  در همین راستاهای ورزشی باشد. های سازمانای با زیردستان و ارباب رجوعگشای مناسبی در برخورد و رفتار حرفهراه

هدا و جلوگیری از رفتارهای غیراخالقی و تدرویج ارزش در جهتریزی دقیق برنامهبدنی نیروهای مسلح با مدیران تربیت ،شودمی

نیدز صدداقت در گفتدار و عددالت در بر قانون محدوری و  در اعما  وظایف خودهمچنین  ؛الش نمایندت ایرانی د اسالمیفرهنگ 

  را سرلوحه کار خود قرار دهند. وظیفه شناسی ای توأم بارفتاری حرفه ،تاکید داشتهرفتار 

 تشکر

و نیز روسای  و معاون ایشان مسلح های رئیس سازمان تربیت بدنی نیروهایاز زحما  و حمایت ،دانی در پایان بر خود الزم می

 حاضر کمب شایانی داشتند، تقدیر و تشالر نمایی . در انجام تحقیقکه تربیت بدنی ارتش، سپاه پاسداران و بسیج 
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Abstract 

Objective: The aim of this study was to design codes of ethics for the physical education 

managers of Iran’s armed forces.  

Methodology: This was an applied research work based on goal, exploratory by type and 

field study by the data gathering method. The statistical population included the physical 

education managers of Iran’s armed forces (N = 560) according to the Morgan statistical 

samples estimated (n = 234) using the stratified random sampling method. In order to collect 

data, a researcher-made questionnaire was used. The content validity was approved by the 

Lawshe test (CVR = 0.84) using Cronbach's alpha, the reliability of which was approved (α = 

0.83). For statistical analysis, the exploratory and confirmatory factor analyses were used. 

Results: The results of the exploratory and confirmatory analyses revealed that codes of 

ethics could be explained and fitted in six categories including the behavior toward law, team 

work, honesty in speech and justice in behavior, financial responsibility, and professional 

behavior and deontology. Also all factors had significant positive relations with the concept of 

code of ethics of managers of armed forces.  

Conclusion: According to the findings, it is recommended to the physical education 

managers of Iran’s armed forces to behave their subordinates and clients according to the 

developed codes of ethics. 

Keywords: Code of ethics, Professional behavior, Deontology, Physical education managers, 

Armed force. 
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