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 چکیده

 در ورزش بود.  اخالقی تعهدیبیتعیین روایی و پایایی پرسشنامه  ،هدف از این پژوهش هدف:

جامعته آمتاری ایتن پتژوهش را ه صورت میدانی به اجرا درآمده است.. از نوع توصیفی بوده که ب ،روش پژوهش شناسی:روش

جهت. . آوری شتدپرسشتنامه جعت  244تعتداد  ،هتاکته از بتین آن تشکیل دادنتد ایرانهای ورزشی مختلف ورزشکاران رشته

ستاا  بتوده و  34کته مشتتعل بتر شد  استفاده( 4227) کاووسانوباردلی و اخالقی  بی تعهدیاز پرسشنامه  ،هاآوری دادهجع 

از دست. دادن صتفات "، "ریتفعواقت  ت "، "پتییریعدم مستوولی." ،"مقایسه سودمند"، "بازسازی رفتار"های مالفه ،شامل

بته منظتور رزشی به دس. آمد. از نظرات اساتید مدیری. وبا استفاده  پس از ترجعه روایی پرسشنامه. اس. "سرزنش"و"انسانی

های آماری ضری  آلفای کرونباخ برای تعیتین پایتایی و ت لیتل عتاملی توصیفی و آزمون هایصشاخاز  ،هاداده تجزیه و ت لیل

 تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. 

. در خصوص روایی سازه و بر اساس میتزان روابتو و اس. (77/2) اخالقی تعهدیبیپایایی پرسشنامه  ،نتایج نشان داد ها:یافته

هتای خوبی برای عامل خود باشتند. شاختتص بینپیشها داشتند و توانستند االت رابطه معناداری با عامل، تعامی سامقادیر تی

و NFI ،87/2=CFI ،88/2=IFI ،87/2= AGFI=88/2و هعچنتین  RMSEA=267/2(، 78/1) دو بته درجته آزادیختینستب. 

87/2=GFI ، نتتایج نشتان داد کته  اخالقتی بی تعهدیمفهوم ا ها بهعچنین در خصوص روابو عامل ؛را تأیید کردند برازش مد

 باشند.  اخالقی تعهدیبیخوبی برای مفهوم  بینپیشها توانستند تعامی عامل

تعهتدی میتزان بتیتوان برای ارزیتابی اخالقی مقیاسی قابل اطعینان و معتبری اس. که می تعهدیبیپرسشنامه  گیری:نتیجه

 .معتبری را مشاهده کردج د و نتایکراستفاده  ورزشکاران اخالق

 اخالق، بی تعهدی، ورزشکار، پرسشنامه. :ی کلیدیهاواژه

 E - mail: hpszarandi@gmail.com 23629169192 * نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

عای. از رفتارهای اخالقی در سراسر دنیا رو بته افتزایش است.. ایتن های اخالقی و به ویژه حامروزه تأکید و لزوم توجه به ارزش

های اخیر در حوزه ارتباط رفتارهای اخالقی با ستایر متییرهتا در موضوع به ل اظ پژوهشی در تعداد ت قیقاتی که در طو  سا 

ز بته معیارهتای اخالقتی بته اس.؛ لیا این توجه نشانه زنده شدن دوباره نیتا حپژوهشی چاپ شده به خوبی واض -نشریات علعی

های مختلف و گسترش تر شدن هر چه بیشتر ارگان(. با پیچیده4227، 1منظور راهنعایی رفتارهای انسانی دارد )گراو و استیفن

ها ضروری های کاری، توجه مدیران را به ایجاد و حفظ جو کاری اخالقی در هعه سازمانمیزان رفتارهای غیر اخالقی در م یو

در ایتن زمینته هنجارهتایی را بته منظتور  ،ادراک افراد از درس. و اشتباه در م یو کتاری بتوده ،.. جو اخالقی شاملکرده اس

های اخیر، توسعه هعته جانبته (. در طی دهه1382نیا و نیکخواه، کند )رحیم پییرش و عدم پییرش رفتارهای مختلف اداره می

، مستالل ععیت  س. اندرکاران ورزش را وسع. بخشتیده و از ستوی دی ترتربی. بدنی و علوم ورزشی از یک سو میدان ععل د

نیاز به تبیین و تدوین احکام نتوین دارنتد و مستوولی. و اختیتار تبیتین  ،سازد. دانش و ععلکردهای جدیداخالقی را مطرح می

روابو مدیران و ورزشکاران و غیره  مبانی الزم برای این امر در ورزش را باید از اخالق ورزشی جویا شد. امروزه عوامل بسیاری بر

ای به جای هعتاهتای  زینی سرع.، دق. و انتقا  رایانهتأثیرگیار اس.. دسترسی حیرت آور افراد به اخبار و دانش ورزشی، جای

 و اهسازمان روزافزون شدن اند. پیچیده تردر این دگرگونی سهیم و شریک بودهانسانی آن، فزون طلبی و رفاه جویی آدمی هعه 

 ب ت  بته را صتاح  نظتران و متدیران توجته کاری، هایم یو در غیرمساالنه و غیرقانونی غیراخالقی، کارهای میزان افزایش

 و مستایل درگیتر فعالیت.، زمینه و تخصصی ل اظ به هاسازمان این که بویژه اس.؛ ساخته معطوف اخالق مدیری. و کار اخالق

 هتدای. برای هاارزش اولوی. بندی و شناسایی سازمان، در اخالق مدیری. از منظور .هستند متنوعی و متعدد اخالقی مشکالت

 در ،کترده متدیری. کتار م تیو در را اخالقیات توانندمی اخالق مدیری. برنامه یک ایجاد با هاسازمان. اس. سازمان در رفتارها

  (.1374سلطانی، )کنند  حفظ را خود اخالقی ععلکرد آشفته، شرایو

هتای اخالقتی در بتین هایی برای بررسی و ارتقاء ستطح قاتاوتپژوهش ران هعواره به دنبا  شناسایی راه ،الیان اخیردر طی س

های پژوهشی در این زمینه، پژوهش در عرصته حساسی. موضوعات اخالقی و م دودی. ،. از طرفی دی رباشندمیافراد مختلف 

نتیجته مستتقیم  ،(. ضرورت اخالقی بتودن ورزش1382ی  و پورسلطانی، هایی روبرو کرده اس. )شجاخالق ورزشی را با سختی

یشت. و ایاتار و رعایت. بازی جوانعردانه، بازی منصتفانه و یتا گ ،هایی مانندت ورزشی نیس.. هن امی که از واژهقوانین و مقررا

توجته متا بته روح قتوانین است. آیتد، در حقیقت. ها و مسابقات سخن به میان میهای اخالقی و انسانی در بازیاصو  و ارزش

بتر رفتتار  ،ها مهتم بتودهباشند، جو اخالقی برای سازمانها دربرگیرنده جوهای زیادی میلی که سازماندر حا ؛(1382)نادریان، 

در م یو کاری ستازمان بتوده  کارکنان درس. و اشتباه هایدربرگیرنده ادراک ،اخالقی کارکنان ماثر اس.. جو اخالقی سازمان

نقشتی  ،نعاید. مدیران ارشتد ستازمانرش رفتارهای سازمانی اراله میهنجارهایی را برای پییرش و عدم پیی ،(1382م نیا، )رحی

ی در صتورتی کته کتدهای اخالقت ،دهنتدهای انجام شده نشتان متینعایند. پژوهشایجاد جو اخالقی سازمان ایفا می کلیدی در

ز رفتتار و بر آن نظارت صورت نپییرد، منجر به برو نشدهها مشخص و تعریف ها و خو مشیسازمان تدوین نشده باشد، سیاس.

گیری اخالقی بتا به این نتیجه رسیدند که بین جه. (4228) 3(. مارکوس و پریرا1871، 4د )فر شوغیر اخالقی در سازمان می

هتای متفتاوت از ( بته دلیتل برداشت.2342) 2رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس نظتر وود و ریعتر ،های اخالقی افرادقااوت

هتا، قتوانین کدهای اخالقی و پیچیدگی این موضوع، تعریف مورد قبو  و جام  از استانداردهای اخالقی مشکل اس.، از نظر آن

                                                                 
1. Grave and Stephen 

2. Ferrell 

3. Marques and Pereira 

4. Wood and Rimmer  
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 یمعن به4ی اِتیکوسونانیاز واژه 1اخالقکلعه  یسیزبان ان ل درهایی از هنجارها و باورهای یک نهاد آموزشی هستند. اخالقی بیان

که مفهتوم 3سکاِثی واژه ،شناسان معتقدنداز زبان یآن گرفته شده اس.. برخ ریسرش.، روش و نظا ،یعادت خصل.، خل  و خو

هتا، کته رفتتار افتراد، گروه شودیاطالق م یمرتبو با منش آدم یهادگاهیاز باورها و د یابه مجعوعه ،اس. 2.یآن شخص یلیو

 ععل انجام برای تالش دربردارنده و غلو از درس. تشخیص توانایی اخالق جوزفسون، نظر به. دکنیم .یها را هدانهادها و مل.

معنتاداری ( در پژوهشی دریافتند که ایدلولوژی اخالقی بازیکنان تتأثیر 1381) قره و شجی (. 1371دف.، )اس. درس. و خوب

( در پژوهشی گزارش کرد که بین فاای ان یزشی بترد 2642) 1گیری اخالقی بازیکنان دارد. کاویوسانوبر تبیین واریانس تصعیم

( 4227) 6ژوبتامدار با ععلکرد اخالقی پایین در بین بازیکنان بستکتبا  در ستطوح دانشت اهی رابطته معنتاداری وجتود نتدارد. 

ها به ر بین آند و پنج مالفه را شناسایی کرد که دکرای برای بررسی استدال  اخالقی ورزشکاران از دوپینگ طراحی پرسشنامه

تیجه رسید، ( در پژوهشی به این ن4213) 7مالیزا  های اخالقی، قانونی و تفری ی مواد نیروزا در ورزش اشاره گردیده اس..حوزه

کنتد. هتا افتزایش پیتدا متیب. سطح تعهتد آنبه هعان نس ،ها در جو اخالقی بهتری قرار داشته باشندچنانچه کارکنان سازمان

 ؛در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که اخالقیات زمینه ساز گرایش مردم به افزایش تعهد است. ،(4212) 7وثشامبرگ و ویلترم

( در پژوهشتی بتر دانشتجویان، 4212و هعکتاران ) 8کورینرسانند که به نف  اجتعاع اس.. که اقداماتی را به انجام میبه طوری

هعچنین برازندگی مد  با استفاده از شتاخص  ؛ا مورد تأیید قرار دادساختار عاملی پرسشنامه عدم مشارک. اخالقی در ورزش ر

( در پژوهشی در کشور آمریکا روایی ستازه پرسشتنامه 4212و هعکاران )12مورد تأیید قرار گرف.. چریستین ،های خوبی برازش

یتایی پرسشتنامه را بته میتزان هعچنتین پا ؛عدم مشارک. اخالقی را با استفاده از ت لیل عاملی تأییدی مورد تأیید قترار دادنتد

(77/2=α.گزارش کردند ) 

به دلیل نقش مهعتی کته  ،تعهدی اخالقی در بین ورزشکاران و مشخص کردن ابعاد مختلف آنشناخ. علعی عوامل ماثر بر بی

رزش توجهی بته مشتکالت موجتود در نظتام ودر ت ق  پیشرف. هعه جانبه و ارتقاء سطح کیفی ورزشکاران بر عهده دارد و بی

با توجه به اینکه ضرورت توجه به موضوع بتی تعهتدی اخالقتی در ها شده اس.. کشور، موج  بروز نارضایتی در برخی از زمینه

ختورد و از طرفتی بتا توجته بته کارهایی مناس  در این حوزه بیش از گیشته به چشم میهای ورزشی به منظور ارالۀ راهفعالی.

نعایتد کته از هتای مختلتف، ایجتاب متیبه ویژه در زمینه ورزشکاران رشتتههای ورزشی های پژوهشی در م یوگستره فعالی.

هتای مختلتف در ، با توجه به رشد انجام پژوهشابزارهای اطالعاتی معتبر جه. اخی اطالعات جام  استفاده شود. از سویی دی ر

، متأسفانه تأکید کعتی بترای ستاخ. ابتزاری حوزه اخالق ورزشکاران و با توجه به اهعی. موضوع بی تعهدی اخالقی در ورزش

در نهای. با توجته بته مطالت   اس.. گیری بی تعهدی اخالقی به طور خاص برای استفاده در ورزش گردیدهمناس  برای اندازه

، آیتا تعهدی اخالقی در بین ورزشکاران، پژوهش ر به دنبا  پاسخ بته ایتن ستاا  است.ان شده و ضرورت توجه به موضوع بیبی

 از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار اس.؟ ،(4227ساخته باردلی و هعکاران ) تعهدی اخالقی در ورزشرسشنامه بیپ

 

 

                                                                 
1. Ethics 

2. Etikos 

3. Ethics 

4. Character 

5. Kavussanu 

6. Gwebu 

7. Maliza 

8. Schaumberg and Wiltermuth 

9. Christine 

10. Corrion  
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 شناسی روش

جامعه آمتاری ایتن پتژوهش  به صورت میدانی به اجرا درآمده اس.. کهبوده  توصیفی و از نوع معادالت ساختاریروش پژوهش 

ه شترک. داشتته بوده که در مسابقات قهرمانی کشور و یا لیگ برتر رشته ورزشی مربوطورزشکاران رده سنی بزرگساالن  ،شامل

های تیعی )فوتبتا ، تکواندو، شنا، و کاراته( و رشته های انفرادی )کشتی،ورزشکاران در رشته تصادفیگیری اند. به صورت نعونه

ها بتین ورزشتکاران شترک. نتخاب شدند و پرسشنامهمرد و زن ا. در هر دو جنسی 1381والیبا ، بسکتبا  و هندبا ( در سا  

نعونه برای هر متییتر پتیش بتین  11در نظر گرفتن  4( و جیعز استیونس1877) 1بر پایه پیشنهاد بنتلر و چو کننده توزی  شد.

دالت رود، لتیا چتون معتادر ت لیل رگرسیون چند متییره با روش کعترین مجیورات استاندارد، یک قاعده خوب به شتعار متی

نعونته بته ازای هتر ستاا  پرسشتنامه در  11، تعداد اس.ها کامالً مرتبو با رگرسیون چند متییره ساختاری در برخی از جنبه

نعونته لیا  ،ساا  تشکیل شده اس. 34با توجه به اینکه پرسشنامه از  (.1377باشد )هومن، معادالت ساختاری غیر منطقی نعی

در شهرهای )تهتران، مشتهد، اصتفهان، شتیراز، تبریتز،  ایخوشه دفیگرفته شد و به صورت تصانفر در نظر  122برابر با آماری 

پرسشنامه کامل بود و متورد تجزیته و ت لیتل نهتایی قترار  244و در نهای. تعداد  بین ورزشکاران توزی  گردید( اهوازساری و 

  گرف..

و شتامل ستاا   34کته مشتتعل بتر شتد  استتفاده( 4227) وسانوکاوباردلی و  اخالقی تعهدیبیگیری پرسشنامه ابزار اندازهاز 

و "از دست. دادن صتفات انستانی"، "ریفعواق  ت "، "عدم مسوولی. پییری" ،"مقایسه سودمند"، "بازسازی رفتار"های مالفه

از  ایگزینه هف.. سااالت اس.گیری سااالت، مقیاس لیکرت مقیاس اندازه ،پرسشنامه از نوع پاسخ بسته بوده. اس. "سرزنش"

روایتی صتوری و  .تعهدی اخالقی هستندمشعو  بی ،به دس. آورند 114کعتر از افرادی که نعره  ،ه( بود7تا هعیشه= 1)هرگز=

باز ترجعه تعیین گردید. بدین صتورت کته ابتتدا پرسشتنامه توستو ت م توایی پرسشنامه با استفاده از روش استاندارد ترجعه 

ارسی ترجعه و بعد از آن دوباره به ان لیسی برگردانده شد. سپس با تطبی  متون ترجعته شتده و ن زبان ان لیسی به فامتخصص

تن از اساتید متخصص مدیری. و روانشناسی ورزش قرار گرف. و بتا اععتا   12متن اصلی، پرسشنامه نهایی تدوین و در اختیار 

 و در بین نعونه آماری توزی  شد. نظرات اصالحی آنها در نهای. پرسشنامه نهایی تدوین و تنظیم گردید

 در نترم افتزار کرونبتاخ بترای تعیتین پایتاییهتای ضتری  آلفتای های آمار توصتیفی و آزمونها، از روشر ت لیل دادهبه منظو

 استفاده شد. لیزر  فزاربرای تعیین روایی سازه در نرم ا ،و ت لیل عاملی تأییدی اساسپیاس

 تعهدی اخالقیدر مورد ثبات درونی پرسشنامه بی نباخنتایج ضری  آلفای کرو -6 جدول

 ضریب آلفا تعداد سؤاالت انحراف استاندارد میانگین هاخرده مقیاس

 77/2 34 18/41 27/127 پرسشنامه بی تعهدی اخالقی

 76/2 7 77/6 76/37 مالفه: بازسازی رفتار

 78/2 2 77/2 13/17 مالفه: مقایسه سودمند

 73/2 7 17/7 74/33 . پییریمالفه: عدم مسوولی

 73/2 2 37/2 11/17 مالفه: عواق  ت ریف

 74/2 2 86/3 23/42 مالفه: از دس. دادن صفات انسانی

 77/2 2 22/2 11/18 مالفه: سرزنش

 

                                                                 
1. Bentler and Kavussanu 

2. Stevens 
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 هایافته

 23/68)نفتر  483هعچنتین  ؛( را زنتان تشتکیل دادنتددرصتد 34نفتر ) 131( را مردان و درصد 67نفر ) 477 نتایج نشان داد،

، کاردانیدارای مدرک ت صیلی  درصد 88/31نفر معاد   131هعچنین  ؛( متأهل بودنددرصد 17/32نفر ) 148( مجرد و درصد

 بودند. ارشدکارشناسی ،درصد 62/42نفر معاد   122 و کارشناسی ،درصد 36/23نفر معاد   173

( بتا 14تتا  8سااالت ) ،بازسازی رفتاربا عامل  (7تا  1الت )های سااشود که تعامی رابطه، مشخص می4جدو   با توجه به نتایج

( با عامل عواق  ت ریف، ستااالت 42تا  41عدم مسوولی. پییری، سااالت )عامل ( با 42تا  13سااالت ) مقایسه سودمند،عامل 

 با 7از طرفی تنها ساا   ..اسدار معنی با عامل سرزنش ،(34تا  48( با عامل از دس. دادن صفات انسانی و سااالت )47تا  41)

 ( ندارد.T-Value  ،26/2=R=41/1رابطه معناداری ) ،مالفه بازسازی رفتار

 هاها با عاملارتباط بین شاخص -2جدول 

 عامل هاشاخص
میزان 

 رابطه

ضریب 

 تعیین
T-value نتیجه 

 تأیید 14/18 67/2 74/2 بازسازی رفتار به نظر شعا اهان. کردن به ورزشکاران تیم مقابل ص یح اس.

 تأیید 47/41 76/2 77/2 های خود برای کعک به آنها ص یح اس.دروغ گفتن به هم تیعی

 تأیید 22/16 11/2 71/2 اگر حریف ورزشکار توانعندی اس.، بنابراین آسی  رساندن به او مانعی ندارد

 تأیید 44/13 37/2 61/2 بایس. به خوبی تالش کردها میبرای مراقب. از هم تیعی

 تأیید 16/8 4/2 21/2 اگر حریفعان در میدان مسابقه آسی  دید، باید به او کعک کرد
 تأیید 12/7 17/2 24/2 احترام به هعه قوانین ورزش در میدان مسابقه خوب اس.

 تأیید 13/3 233/2 17/2 تنها راه نشان دادن توانایی خود به یک حریف سر سخ.، مبارزه عادالنه در میدان مسابقه اس.
 رد 41/1 2224/2 26/2 استدال  ص یح برای مسووالن، رقاب. جانانه ورزشکار در مسابقه اس.

 تأیید 84/13 23/2 61/2 مقایسه سودمند مسخره کردن حریف کار ص ی ی نیس.
 تأیید 77/14 37/2 61/2 در مقایسه با خشون. فیزیکی، ت ریک شفاهی حریف بد نیس.

 تأیید 14/17 18/2 77/2 باید سر او فریاد کشید ،دهدرفتار خشون. آمیز خود پایان نعی ف بهزمانیکه حری
 تأیید 37/16 11/2 72/2 در مقابله با فریادهای حریف، باید خونسردی خود را حفظ کنیم

عدم مسوولی.  کرد، باید او را سرزنش کرد ی قانونی استفادهبهای غرتاکتیکاگر ورزشکاری از 

 ریپیی

 تأیید 77/8 43/2 27/2
 تأیید 12/12 42/2 28/2 اگر ناداوری باع  باخ. شده اس.، در نتیجه سرزنش ورزشکار کار ص ی ی نیس.

 تأیید 47/12 41/2 12/2 هر فرد مسوو  ععلکرد خود در مسابقه اس. و نباید در کار داوری دخال. کند
 تأیید 13/8 4/2 21/2 را بپییرند ورزشکاران باید مسوولی. عواق  منفی اقدامات خود

 تأیید 1/13 37/2 61/2 ورزشکاران نیازمندند تا از طرف پدر و مادر خود مورد تشوی  قرار گیرند
 تأیید 11/11 27/2 7/2 ورزشکار باید برای حریف آسی  دیده خود، احترام قالل شود و او را سرزنش نکند

 تأیید 73/17 63/2 7/2 ورزشکار نیابد در رفتار خود وی را سرزنش کنند اگر داور مسابقه ععلکرد مناسبی ندارد،
 تأیید 81/17 62/2 7/2 ورزشکار باید برای ص ب. با مسووالن باالتر از مربی خود اجازه درخواس. کند

 تأیید 27/16 18/2 77/2 عواق  ت ریف مسخره کردن حریف واقعا آسی  دیده درس. اس.
 تأیید 88/12 48/2 12/2 توهین به ورزشکاران صدمه دیده ص یح نیس.

 تأیید 13/8 41/2 26/2 نباید با زبان خشون. آمیز نسب. به حریف واکنش نشان داد
 تأیید 68/7 11/2 38/2 اذی. کردن حریف آسی  دیده کار ص ی ی نیس.

از دس. دادن  نها برخورد شودبرخی از مخالفان سزاوار این هستند تا مانند حیوانات با آ

 صفات انسانی

 تأیید 31/11 31/2 6/2
 تأیید 63/11 37/2 61/2 نسب. به ععلکرد بد حریف باید مانند یک حیوان رفتار کرد

 تأیید 77/14 21/2 67/2 شایسته اس. که وی را درمان کرد ،کنداگر حریف مانند یک حیوان ععل می
 تأیید 46/14 21/2 62/2 ند، او باید رنج بکشدکاگر یک حریف انسانی ععل نعی

 تأیید 14/8 4/2 21/2 سرزنش اگر یک ورزشکار توسو فرد دی ر مورد تعسخر قرار گرف.، باید تالش کرد که به او آسی  رساند
 تأیید 46/41 71/2 14/2 کنند، مست   هر گونه ععلی هستندورزشکارانی که بد رفتاری می

 تأیید 28/11 12/2 84/2 دامی تالفی جویانه انجام داد، مقصر حریف وی اس.اگر یک ورزشکار اق
 تأیید 76/16 17/2 76/2 ورزشکار باید مسوولی. اقدام تالفی جویانه خود را بر عهده گیرد
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بتی هتوم گانه بتا مف ششهای عامل شود کهمشخص می مقادیر تی بر اساس میزان رابطه و، 3با توجه به نتایج حاصل از جدو  

 .باشنددارای رابطه معناداری می اخالقی تعهدی

 
 

 
 مد  اندازه گیری پرسشنامه بی تعهدی اخالقیـ 6کل ش
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 اخالقی بی تعهدیها با مفهوم رابطه بین عامل -9جدول

 نتیجه مقادیر تی ضریب تعیین میزان رابطه عامل مرتبه دوم عوامل مرتبه اول 

 بازسازی رفتار

 قیبی تعهدی اخال

 تأیید 7/7 4/2 21/2

 تأیید 31/17 61/2 71/2 مقایسه سودمند

 تأیید 13/12 27/2 68/2 عدم مسوولی. پییری

 تأیید 38/11 13/2 73/2 عواق  ت ریف

 تأیید 26/4 217/2 13/2 از دس. دادن صفات انسانی

 تأیید 48/1 278/2 47/2 سرزنش

 

 
 عهدی اخالقیپرسشنامه بی ت اندازه گیریمد  ـ 6شکل 

 1آزمون خوبی )نیکویی( برازش

( و ریشه میان ین 78/1) خی دو نسبی، 2شود که با توجه به جدو  ها بررسی میدر آزمون خوبی برازش، تناس  مجعوعه داده

هتای  هعچنتین شتاخص متد  از بترازش الزم برختوردار است.؛ ، بنتابرایناست. 267/2کته برابتر بتا  4مجیور خطای تقریبتی

88/2=3FIN ،87/2=2CFI ،88/2=5IFI ،87/2=6AGFI  7=87/2وGFI شتاخص  7 هتر، برازش مد  را تأیید کردنتد. در مجعتوع

از  ستاا  31و  اس.های برازش مناس  تعهدی اخالقی از ل اظ شاخصرا تأیید کردند، بنابراین مد  بیتناس  مد   ،ذکر شده

 تعهدی اخالقی مجتع  شوند.ند در مد  بیتوانشش عامل مطرح شده می به هعراه پرسشنامه 34مجعوع 

 

 

                                                                 
1. Goodness of Fit statistic 

2. Root mean square Error of Approximation 

3. Normed Fit Index  

4. Comparative Fit Index   

5. Incremental Fit Index  

6. Adjusted Goodness of Fit Index  

7. Goodness of Fit Index  
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 های آزمون خوبی برازشمقادیر شاخصـ 4جدول 

 RMSEA IFI NFI CFI GFI AGFI خی دو نسبی متغیر

 87/2 87/2 87/2 88/2 88/2 267/2 78/1 بی تعهدی اخالقی

 تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید نتیجه

 گیریبحث و نتیجه

که قابلی.  اس.مهعاخالقی در ورزش  تعهدیبیمناس  و معتبر به منظور بررسی میزان به کارگیری  گیریار اندازهنبود یک ابز

در  اخالقی تعهدیبیتعیین روایی و پایایی پرسشنامه  ،؛ لیا هدف از انجام این پژوهش اطعینان و اعتبار قابل قبولی داشته باشد

اعتعاد و معتبر داشته باشد. با توجه به اینکه اساس هر پژوهشی استفاده از ابزارهتای  هایی قابلها و عاملورزش بود که شاخص

و تفسیر نتایج پژوهش بست ی به اعتبار ابزار به کار گرفته شده دارد، پژوهش ران باید از اعتبار ابزارها مطعون  اس.معتبر و پایا 

( در ت لیل عاملی تأییتدی، ال وهتای نظتری خاصتی بتا هتم 4221) 1(. بر طب  گفته باربارا و ویلیام1888، بورنز و گروباشند )

 شوند و در واق  یک روش مفید و سودمند برای بازن ری ابزارهای مناس  جه. انجام ت قیقات اس..مقایسه می

اخته است.. پرد اخالقی تعهدیبینتایج به دس. آمده از ت لیل عاملی تأییدی و پایایی، به طور منطقی به حعای. از پرسشنامه 

، ابزار معتبری در زمینته ورزش است. و پژوهشت ران متدیری. اخالقی تعهدیبیکه پرسشنامه  آن اس.نتایج این ت قی  ماید 

 از آن استفاده کنند.  میزان به کارگیری اخالق در تصعیم گیری ورزشکارانتوانند در ارزیابی ورزشی می

(، مقایسته 76/2بازسازی رفتار ) هایمالفه ( به دس. آمد. هعچنین پایایی77/2در ورزش ) تعهدی اخالقیبیپایایی پرسشنامه  

( 77/2( و سرزنش )74/2(، از دس. دادن صفات انسانی )73/2(، عواق  ت ریف )73/2(، عدم مسوولی. پییری )78/2سودمند )

تترین ، دارای پتایینفات انستانیاز دس. دادن صدارای باالترین و مالفه  پییریعدم مسوولی.مالفه  ،شودکه مشخص می اس.

( و در ستطح 72/2ها باالتر از حد نصتاب )به این ترتی ، هعاهن ی درونی کل پرسشنامه و تعامی عامل باشند.ایایی میمقادیر پ

 در ایتن. ( هعخوانی دارد4227و با نتایج پژوهش باردلی ) اس.گیری در کعترین حد مطلوبی بوده، بنابراین میزان خطای اندازه

 را (α=72/2( و اخالق غای. شناستی )α=77/2های اخالق وظیفه شناسی )پایایی مالفه ،( در پژوهشی4212راستا میلتیادیس )

 به دس. آوردند. 

ها نشان دادند که تعامی و هعینطور میزان رابطه تی سااالت، نتایج مقادیر پیش بیندر خصوص اعتبار سازه پرسشنامه و قدرت 

بنابراین تعامی سااالت موج  تأیید ساختار نظتری  ؛های خود باشندمعناداری برای عامل پیش بین ،انستندسااالت به خوبی تو

مشتخص شتده بترای ستااالت، اعتبتار بیرونتی و مقتادیر بترآورد  تی مقادیردر نتیجه با  ؛شوندمی اخالقی تعهدیبیپرسشنامه 

 گیرد.اعتبار درونی سااالت مورد تأیید قرار می "رابطه"

 ،RMSEA=267/2(، 78/1) ختی دو نستبیشاختتص  هفت. اخالقی در ورزش، تعهدیبیدر آزمون خوبی برازش برای مد  

88/2=NFI ،87/2=CFI ،88/2=IFI ،87/2= AGFI  87/2و=GFI ، ( در 4227ی )در این راستا بتاردل أیید کردند.را ت د مبرازش

از  اخالقی در ورزش تعهدیبیبه عنوان نتیجه کلی، مد   یید کردند.تعهدی اخالقی در ورزشکاران را تأپژوهشی برازش مد  بی

توانند در مد  ساختاری پرسشنامه متورد استتفاده های مطرح شده میاس.؛ لیا تعامی مالفههای برازش مناس  ل اظ شاخص

 ،مناستبی بتوده گیتریدازهانتاین نتیجه بدان معناس. که مد  معادالت ساختاری اراله شده در این پژوهش، متد   قرار گیرند.

هتای جعت  آوری شتده توان چنین نتیجه گیری کرد که داده. بر این اساس میاس.های حاصل از این پژوهش نیز برازنده داده

 اطالعات دقیقی را در اختیار پژوهش ران قرار دهد. ،تواند نتایج مورد اطعینانی را اراله کردهتوسو این پرسشنامه می

                                                                 
1. Barbara and William 
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، (Value-T  ،21/2=r=7/7) بازستازی رفتتارهتا؛ عامتل ، تعتامی عامتلاخالقی تعهدیبیها با پرسشنامه عاملدر بررسی رابطه 

، عتتدم مستتوولی. پتتییری (Value-T  ،68/2=r=13/12)، عواقتت  ت ریتتف (Value-T  ،71/2=r=31/17) مقایستته ستتودمند

(38/11=Value-T  ،73/2=r( از دستت. دادن صتتفات انستتانی ،)26/4=Value-T ، 13/2=r( و ستترزنش )48/1=Value-T  ،

47/2=r)  ختوبی بترای  پیش بین ،اندعامل توانسته ششبنابراین هر  ؛دارای رابطه معناداری بودند اخالقی در ورزش تعهدیبیبا

 مورد تتتأیید قترار ،در ورزش( اخالقی بی تعهدیمد  ) روایی سازهدر نتیجه  ؛باشند "در ورزش اخالقی بی تعهدی"پرسشنامه 

 گیرد. می

تتوان مقیاسی قابل اطعینان و معتبری است. کته متی اخالقی تعهدیبیهای به دس. آمده، پرسشنامه در نهای. بر اساس یافته

هعچنین م ققان در زمینه  ؛د و نتایج پایا و باثباتی هم به دس. آوردکردر حوزه ورزش استفاده  اخالقی تعهدیبیبرای ارزیابی 

-عاملی، به عنوان ابزاری مناس  در حوزه ششدر ورزش بر مبنای مد   اخالقی تعهدیبیوانند از ابزار تمدیری. ورزشی هم می

ها در پاسخ به ستااالت هعچنین شرایو روانی و میزان ان یزش، تعایل، دق. آزمودنی ؛های مختلف ورزشی از آن استفاده کنند

های موجتود در انجتام ایتن پتژوهش از جعله م دودی. ،نامهو هعچنین هعکاری م دود برخی از ورزشکاران در تکعیل پرسش

 بود.

 منابع

(. تتأثیر جتو اخالقتی ستازمان بتر هویت. ستازمانی و تعایتل بته تترک ختدم. 1382نیکخواه فرخانی، زهر ) ؛نیا، فریبرزرحیم

 .11-1، (2)6فروشندگان. فصلنامه اخالق در علوم و فناوری، 

 .(، 134)12الق در سازمان، نشریه تدبیر، مدیری. اخ .( 1374)  .سلطانی، مرتای

هتای اخالقتی در ورزش. نشتریه (. تعیین اعتبتار و پایتایی پرسشتنامه تنتاق 1382پورسلطانی زرندی، حسین ) و شجی ، رضا

 .117-123، 11پژوهش در علوم ورزش، 

هتای دشتوار بتدنی در وضتعی.گیتری دانشتجویان تربیت. های تصتعیم(. بررسی قابلی.1381) .شجی ، رضا و علی قره، م عد

 .26-38، 11اخالقی. نشریه مطالعات مدیری. ورزشی، 

 .76-72انتشارات سیعا، (. اخالق در ورزش. پژوهشکده تربی. بدنی و علوم ورزشی، 1382) .نادریان، مسعود

 .44، انتشارات سع.، یابی معادالت ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزر . چاپ سوم، تهران(. مد 1377) .علی هومن، حیدر

Barbara, H. M., & William, F. (2005). Statistical methods for health care research. Lippincott 

Williams and Wilkins, A welters clawer company, 325-330. 

Boardley, I. D., & Kavussanu, M. (2007). Development and Validation of the Moral 

Disengagement in Sport Scale. Journal of Sport & Exercise Psychology, 29(5), 608-628. 

Burns, N., & Grove. S. K. (1999). Understanding Nursing Research, 2nd Ed. Philadelphia. W. 

B. Saunders Company. 

Christine, L. P., Richard, S., Carole, K., Thomas S. P., & Robert, M. W. (2014). Reliability 

and validity for the, measurement of moral disengagement in pharmacists. Research in 

social and administrative pharmacy, 10(2), 297-312. 

Corrion, K. S., Scoffier, C., Gernigon, F., & Arripe-Longueville, D. (2010). Development et 

validation dune echelle courte mesurant le disengagement moral in sport (ECDMS), 

Development and factorial validity of a moral disengagement in sport short scale. 

Psychiatrie de lenfant, 36(6), 495-503. 

Ferrell, O., & Gresham, L. A. (1985). Contingency framework for understanding ethical 

decision making. The Journal of Marketing, 49, 87-96. 



 همکارانپورسلطانی زرندی و  2/ شماره 4/ سال 6931تابستان مدیریت منابع انسانی در ورزش/ 

 

222 

Grave, S. M., & Stephen, F. (2008). Student cheating habits: A predictor of workplace 

deviance. Journal of Diversity Management, 3(1), 15-22. 

Gwebu, A. M. (2008). Beyond testing: Cognitive moral reasoning and ergogenic aids in sport. 

Dissertation at University of Idaho. 

Kavussanu, M. (2006). Motivational predictors of prosocial and antisocial behavior in 

football. Journal of Sports Sciences, 24(6), 575-588. 

Maliza, D., & Kamarul, Z. (2013). Environmental ethical commitment (EEC): The 

interactions between business, environment and environmental ethics. Procedia-Social 

and behavioral sciences, 85, 392-399. 

Marques, P. A., & Pereira, J. A. (2009). Ethical ideology and ethical judgments in the 

Portuguese accounting profession. Journal of Business ethic, 86(2), 227-242. 

Miltiadis, P. (2010). Development and validation of the Moral Orientation of Students in 

Physical Education Questionnaire (MOSPEQ). Educational Research and Evaluation, 

16(3), 249–268. 

Schaumberg, R. L., & Wiltermuth, S. S. (2014). Desire for a positive moral self-regard 

exacerbates escalation of commitment to initiatives with prosocial aims. Organizational 

behavior and human decision processes, 123(2), 110-123. 

Wood, G., & Rimmer, M. (2003). Codes of ethics: What are they really and what should be?. 

International Journal of Value-Based Management, 16(2), 181-195. 

  گونه استناد کنید:به این مقاله این 

 اخالقی تعهدیبی پرسشنامه پایایی و روایی تعیین(. 1386. )هو موسوی راد، سیده طاهر م عد علیقره،  پورسلطانی زرندی، حسین؛

 .448ت418(، 4)2. نشریه مدیری. مناب  انسانی در ورزش، ورزش در

 



 

2017 / Vol. 4 / No. 2 / Pages 219-229 

 

Shahrood University of 

Technology 

DOI:10.22044/shm.2017.4519.1350 

Journal of Human Resource Management in Sport 

 

 

Determining validity and reliability of Moral Disengagement questionnaire 

in Sport  

Hossein Poursoltani Zarandi1, Mohammad Ali Gharah2 and Seyedeh Tahereh Mousavi rad3 

1- Assistant professor of Sport Management, Payame Noor University.  

2- Associate professor of Sport Management, Payame Noor University.  
3- Assistant professor of Sport Management, Payame Noor University. 

Received: 7 December 2016                                Accepted: 24 May 2017 

Abstract 

Objective: The aim of this study was to determine the validity and reliability of the moral 

disengagement questionnaire in sport. 

Methodology: The research method was descriptive, which was done through the field 

method. The statistical population of this study was the athletes in Iran, out of which 422 

questionnaires were collected. The measurement instrument used was a questionnaire of 32-

item moral ddisengagements qquestionnaires in sport (Boardley  & Kavussanu, 2007) with six 

sub-scales (conduct reconstrual, advantageous comparison, non-responsibility, distorting 

consequences, dehumanization, and attribution of blame). The validity of the questionnaire 

was accepted after translation by professors of sport management specialists. The statistical 

methods used were descriptive indices for describing data, Cronbach`s alpha for determining 

validity and confirmatory factor analysis to determine the structural validity. 

Results: The analytical results obtained showed (α = 0.87) the reliability of the moral 

disengagement questionnaire. All questions had a significant relationship with their agent in 

the reliability of structure, amount of relationship, and T-value, and they could be good 

predictors for their agent. X2/df = 1.89, RMSEA = 0.067, NFI = 0.99, CFI = 0.98, IFI = 0.99, 

AGFI = 0.98, and GFI = 0.97 also confirmed the goodness of models. Also the results about 

the relations of factors with the meaning of moral disengagement showed that all factors 

could be good predictors for the concept of moral disengagement. 

Conclusion: Questionnaire moral disengages a reliable and valid measure that can be used to 

evaluate moral disengagement in the field of sports, and reliable and consistent results are 

achieved. 
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