
 

 

 مدیریت و توسعه ورزشفصلنامه 

 21، پیاپی سوم، شماره ششمسال 

 

 گیری اخالقی در ورزش تعیین روایی و پایایی پرسشنامه تصمیم
 

 2 محمدعلی قره، 1 *حسین پورسلطانی زرندی

 10/26/41: پذیرش تاریخ                                        21/60/41: دریافت تاریخ          

 چکیده

 گیری اخالقی در ورزش بود. هدف از این پژوهش تعیین روایی و پایایی پرسشنامه تصمیم :هدف

های ورزشی مختلف در سطح ایران تشکیل دادند  جامعه آماری این پژوهش را ورزشکاران رشته :شناسی روش

گیری  تصمیمها از پرسشنامه  آوری داده آوری شد. جهت جمع پرسشنامه جمع 101ها تعداد  که از بین آن

های پذیرش تقلب، مقدار نگه  سؤال بوده و شامل مؤلفه 16که مشتمل بر استفاده شد ( 1662اخالقی مارتین )

باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی بوده که به صورت میدانی به اجرا  داشتن برد و پذیرش بازی ماهرانه می

مدیریت ورزشی به دست آمد. به منظور تجزیه و درآمده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید 

های آماری ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی و تحلیل  های توصیفی و آزمون ها از شاخصتحلیل داده

 عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد.

. در خصوص روایی سازه و بر باشدمی 27/6گیری اخالقی  نتایج نشان داد پایایی پرسشنامه تصمیم :ها یافته

ی ها داشتند و توانستند پیش بین، تمامی سؤاالت رابطه معناداری با عاملT-valueاساس میزان روابط و 

xهای نسبت خوبی برای عامل خود باشند. شاخـصکننده 
و همچنین  df (10/3،) 601/6=RMSEAبه  2

46/6=NNFI ،46/6=CFI  41/6و=GFI ید کردند. همچنین در خصوص روابط را تأی هم برازش مدل

خوبی برای پیش بین ها توانستند گیری اخالقی نتایج نشان داد که تمامی عامل ها با مفهوم تصمیمعامل

  گیری اخالقی باشند. مفهوم تصمیم

توان برای ارزیابی گیری اخالقی مقیاسی قابل اطمینان و معتبری است که می پرسشنامه تصمیم :گیری نتیجه

 گیری اخالقی در حوزه ورزش استفاده نمود و نتایج پایا و باثباتی هم به دست آورد. یمتصم
 تقلب، بازی ماهرانه، اخالق. های کلیدی: واژه
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 قدمهم

های  زه بروز رفتارهای غیراخالقی در محیطامرو

ترین معضالت عصر فعلی است و  مختلف از مهم

نماید. رواج بر ضرورت توسعه اخالق تأکید می

چنین رفتارهایی ممکن است به کاهش درآمد و 

های مختلف  دار شدن اعتبار محیط خدشه

بینجامد و به بروز مسائل اقتصادی متعدد و 

شور منجر شود. بروز متوالی در سطح کالن ک

ها و  رفتارهای غیراخالقی در سطح سازمان

نهادهای عمومی، با توجه به گستردگی و اهمیت 

های  ها ممکن است این نهادها را با بحران آن

تری مواجه سازد؛ زیرا اشاعه رفتارهای  جدی

هایی که باید مورد  ویژه در سازمان غیراخالقی به

ماد عمومی را وثوق و اعتماد مردم باشند، اعت

ها را در برابر  سازد و این سازمان دار می خدشه

(. 1667پور و همکاران، دهد )قلی مردم قرار می

بدنی و علوم ورزشی  توسعه همه جانبه تربیت

سو میدان عمل  های اخیر، از یک طی دهه

اندرکاران ورزش را وسعت بخشیده و از  دست

سوی دیگر مسائل عمیق اخالقی را مطرح 

ازد. دانش و عملکردهای جدید نیاز به س می

تبیین و تدوین احکام نوین دارند و مسئولیت و 

اختیار تبیین مبانی الزم برای این امر در ورزش 

 را باید از اخالق ورزشی جویا شد.

 افزایش و ها سازمان روزافزون شدن تر پیچیده

 و غیرقانونی غیراخالقی، کارهای میزان

 مدیران توجه کاری، های محیط در غیرمسئوالنه

 مدیریت و کار اخالق بحث به را نظران صاحب و

 که این ویژه به است؛ ساخته معطوف اخالق

 فعالیت، زمینه و تخصصی لحاظ به ها سازمان

 و متعدد اخالقی مشکالت و مسائل درگیر

 در اخالق مدیریت از منظور .هستند متنوعی

 برای ها ارزش بندی اولویت و شناسایی سازمان،

 با ها سازمان. است سازمان در رفتارها هدایت

 توانند می اخالق مدیریت برنامه یک ایجاد

 در و کرده مدیریت کار محیط در را اخالقیات

 حفظ را خود اخالقی عملکرد آشفته، شرایط

در عصر حاضر دغدغه و  (.2371سلطانی، )کنند 

نگرانی مدیران امروزی بروز مشکالت و مسائل 

که از طریق رعایت نشدن اصول  ای است پیچیده

 ،باشد. در این راستا اخالقی توسط زیردستان می

تواند یاور مدیران و راه  ای که می مؤثرترین پدیده

 2گشای مسائل و مشکالت باشد، هوش اخالقی

(. ضرورت اخالقی بودن 1663، 1است )وینسنت

ورزش نتیجه مستقیم قوانین و مقررات ورزشی 

هایی مانند بازی  واژهنیست. هنگامی که از 

جوانمردانه، بازی منصفانه و یا گذشت و ایثار و 

های اخالقی و انسانی در  رعایت اصول و ارزش

آید، در  ها و مسابقات سخن به میان می بازی

حقیقت توجه ما به روح قوانین است )نادریان، 

2346.) 

کند ( بیان می1662) 3ریچاردسون و مک موالن

ای در نداردهای اخالق حرفهنیاز به تدوین استا

جوامع علمی همانند نیاز به استانداردهای 

اخالقی در کل جامعه است. این اصول منفعت 

دو جانبه دارند: از سویی به ایجاد روابط مطلوب 

وری در بهره و از سویی دیگر به افزایش

کنند. های سازمانی و علمی کمک می فعالیت

ها حائز امروزه اهمیت اخالق برای سازمان

های اخالقی، اهمیت است به نحوی که ارزش

کننده استانداردهای اخالقی بوده و تعیین

                                                  
1. Moral 
2. Vincent 
3. Richardson & McMullan 
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گیری، کنند از نظر رفتار و تصمیممشخص می

چه چیز خوب یا بد است. اخالق سازمانی، 

های فرایندی عقالیی برای کشف گزینه

تصمیمی، رفتاری و انتخاب بهترین گزینه ممکن 

است. بر اساس نظر وود و  اندرکاران برای دست

های متفاوت از  ( به دلیل برداشت1663) 2ریمر

کدهای اخالقی و پیچیدگی این موضوع، تعریف 

مورد قبول و جامع از استانداردهای اخالقی 

-ها، قوانین اخالقی بیان مشکل است، از نظر آن

هایی از هنجارها و باورهای یک نهاد آموزشی 

از واژه  1اخالقه کلم یسیزبان انگل درهستند. 

عادت خصلت، خلق و  یبه معن 3ی اِتیکوسونانی

آن گرفته شده  ریسرشت، روش و نظا ،یخو

 1اِثیس شناسان معتقدند واژه از زبان یاست. برخ

است و به  5تیآن شخص یکه مفهوم لغو

مرتبط با  یها دگاهیاز باورها و د یا مجموعه

که رفتار افراد،  شود یاطالق م یمنش آدم

 به. کند یم تیها را هدا ها، نهادها و ملت گروه

 درست تشخیص توانایی اخالق ،0جوزفسون نظر

 خوب عمل انجام برای تالش دربردارنده و غلط از

در واقع یکی از  (.2372دفت، )باشد  می درست و

ای، ابزارهای سازمانی برای تحقق اخالق حرفه

تدوین، آموزش و نظارت بر پیروی افراد از 

تاری و اخالقی است. معموالً انتظار کدهای رف

رود که تحصیالت بیشتر، منجر به حساسیت می

های مختلف شده و باعث بیشتر نسبت به دیدگاه

باال بردن معیارهای قضاوت اخالقی و در نتیجه 

، 2شود )رابرتسونکاهش رفتار غیراخالقی 

                                                  
1. Wood & Rimmer 

2. Ethics 

3. Etikos 

4. Ethics 

5. Character 

6. Josefsson 

7. Robertson 

(. مدیران و کارکنان عالوه بر ضوابط و 1661

ان به منشور یا معیارهای رسمی سازم

 -ای از رهنمودها و معیارهای اخالقی مجموعه

ارزشی نیاز دارند که آنان را در اقدامات و 

هایشان یاری رساند و هرگاه در  گیری تصمیم

ها را  شوند، حدس آن موضوعی دچار تردید می

به طور مسلم هر فردی از  مبدل به یقین سازد.

های خاص خود  اعضای سازمان دارای ارزش

های او  ست که در انجام وظایف و فعالیتا

ها بین همه  اثرگذار است، اما لزوماً این ارزش

اعضاء سازمان یکسان نبوده و جنبه مشترک 

های  ندارد. ممکن است مدیری بر اساس ارزش

گیری کند که  ای تصمیم گونه مورد قبول خود به

کامالً با تصمیم مدیر دیگر، در همان مورد مشابه 

باشد. علت این تفاوت نیز عمدتاً در و یکسان ن

 ها و باورهای این دو مدیر است؛تفاوت بین ارزش

بنابراین برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در 

حرکت به سوی یک مطلوب جمعی باید 

ها قرار  معیارهای اخالقی و ارزشی در اختیار آن

گیرد و به نوعی در آنان درونی شود تا همچون 

ای پزشکان را  که اخالق حرفهسوگندنامه بقراط 

ها،  دهد دیگر مدیران نیز از سرمشقشکل می

رهنمودهای اخالقی و ارزشی مشترک بهره 

 (.2370گیرند )قربانی و یعقوبی، 

( به این نتیجه رسید که 2342زاده ) شریف

عوامل سازمانی، محیط عینی سازمان و 

های نیروی انسانی سازمان به طور مؤثر بر  ویژگی

گذارند.  و روابط کاری کارکنان اثر می اخالق

( در پژوهشی دریافت که 2342صالح نیا )

رهبری اخالقی تأثیر مثبت و معناداری بر فضای 

اخالقی سازمان دارد. همچنین نتایج نشان داد 

که روابط بین فردی رهبر اخالقی، الگو بودن 

گرایی رهبر اخالقی تأثیر  رهبر اخالقی و عمل
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ی اخالقی سازمان دارند. لیمیر معناداری بر فضا

( اذعان داشتند که ارتباط 1661) 2و همکاران

گیری هدفی با رعایت اخالق  بین جهت

باشد. از سویی  ورزشکاری مثبت و معنادار می

گیری تکلیف  دیگر نتایج نشان داد که بین جهت

گرا با رعایت بیشتر موازین اخالقی در ورزش 

و همکاران  کلر رابطه معناداری وجود دارد.

( دریافتند که عوامل جنسیت، سطح 1662)

تحصیالت، تعصب مذهبی و تجربه کاری بر 

گیری اخالقی تأثیرگذار است.  فرآیند تصمیم

( با انجام پژوهشی بر مدل 1667) 1فردریخ و لیر

گیری اخالقی خود بر اهمیت ایدئولوژی  تصمیم

ها در این پژوهش اذعان  اخالقی تأکید کردند. آن

تند که این عامل به میزان قابل توجهی بر داش

های اخالقی تأثیرگذار  ارزیابی تصمیم -پیش

( در پژوهشی 1664) 3است. کسول و همکاران

گیری  به این نتیجه دست یافتند که بین تصمیم

اخالقی دانشجویان دارای سابقه حضور در 

های ورزش قهرمانی با سایر دانشجویان  محیط

دارد و ورزشکاران دارای تفاوت معناداری وجود 

های خود کمتر از  گیری سابقه قهرمانی در تصمیم

برند. موالی و شوانک  گرایی بهره می اخالق

( اذعان داشتند که فناوری اطالعات تأثیر 1622)

گیری استراتژیک مدیران  معناداری بر تصمیم

( در پژوهشی بر 1621و همکاران ) 1دارد. کامل

کشور ترکیه دریافتند های روی کارکنان سازمان

که جو اخالقی تأثیر معنادار بر میزان سطح 

رضایت شغلی و تعهد سازمانی داشته و در واقع 

 ها را ارتقاء بخشد. تواند آن می

                                                  
1. Lemyer et al. 

2. Fraedrich & Iyer 

3. Caswell et al. 

4. Camel 

با توجه به رشد انجام تحقیقات در این زمینه و 

گیری اخالقی در  با توجه به اهمیت تصمیم

 ورزش، متأسفانه تأکید کمی برای ساخت ابزاری

گیری اخالقی  گیری تصمیممناسب برای اندازه

به طور خاص برای استفاده در ورزش شده است. 

در تحقیقاتی که قبالً در زمینه ورزش صورت 

گیری اخالقی  گرفته است، محققان تصمیم

های ورزشکاران را با استفاده از مقیاس حوزه

اند. گیری کردهدیگر مانند کار و آموزش اندازه

ها و با استفاده از تطبیق آن مقیاس این محققان

سازگاری آن با محیط ورزش به انجام تحقیقات 

پرداختند. با توجه به مطالب بیان شده و می

ضرورت توجه به امر اخالق در بین کارکنان، در 

این پژوهش محقق به دنبال پاسخ به این سؤال 

گیری اخالقی در  است آیا پرسشنامه تصمیم

 ایایی مطلوبی برخوردار است؟ورزش از روایی و پ

 

 شناسی پژوهش روش
روش پژوهش از نوع توصیفی بوده و به صورت 

میدانی به اجرا درآمده است. جامعه آماری شامل 

های ورزشی )کشتی، فوتبال، ورزشکاران رشته

تکواندو، شنا، والیبال، بسکتبال، کاراته، هندبال( 

نی به تعداد نا محدود بود. ورزشکاران در رده س

ساالن بوده و در مسابقات قهرمانی کشور و  بزرگ

یا لیگ برتر رشته ورزشی مربوطه شرکت 

اند. نمونه آماری بر طبق جدول مورگان  داشته

نفر در نظر گرفته شد و به صورت  371برابر با 

تصادفی در شهرهای )تهران، مشهد، اصفهان، 

شیراز، تبریز، ساری و مازندران( انتخاب گردیدند 

پرسشنامه کامل بود و  101نهایت تعداد  و در

مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت.
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های معادالت  با توجه به اینکه برای پژوهش

تا  5ساختاری به ازای هر سؤال پرسشنامه بین 

 101آزمودنی مورد نیاز است، لذا تعداد  26

های  پرسشنامه مبنای مناسبی برای انجام آزمون

 آماری مربوطه است.

گیری اخالقی  گیری پرسشنامه تصمیم ابزار اندازه

سؤال  16( که مشتمل بر 1662مارتین )

باشد. پرسشنامه از نوع پاسخ بسته بوده و  می

گیری سؤاالت، مقیاس لیکرت مقیاس اندازه

ای و شامل باشد. سؤاالت پنج گزینه می

های کامالً مخالف، مخالف، بدون نظر،  گزینه

و روش امتیازگذاری به  موافق و کامالً موافق

 باشد.می 5تا  2ترتیب 

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از 

تن از استادان مدیریت ورزشی تعیین  26نظرات 

 شد.

های آمار  ها از روش به منظور تحلیل داده

های ضریب آلفای کرونباخ برای  توصیفی و آزمون

املی و تحلیل ع SPSSافزار  تعیین پایایی در نرم

افزار  تأییدی برای تعیین روایی سازه در نرم

LISREL استفاده شد. 

 

 های پژوهشیافته

 75%( را مردان و 3/02نفر ) 222 نتایج نشان داد

%( را زنان تشکیل دادند. همچنین 3/31نفر )

%( 5/17نفر ) 25%( مجرد و 2/22نفر ) 272

% 0/32نفر معادل  44متأهل بودند. همچنین 

نفر  231دیپلم،  تحصیلی فوقدارای مدرک 

% 1/21نفر معادل  31لیسانس و  1/56معادل 

 لیسانس بودند. فوق

گیری  پرسشنامه تصمیم 2بر اساس نتایج جدول 

( 27/6اخالقی دارای ثبات درونی قابل قبولی )

باشد. همچنین ضریب آلفای خرده می

(، مقدار نگه 24/6های پذیرش تقلب ) مقیاس

پذیرش بازی منصفانه ( و 22/6داشتن برد )

 باشد.( می21/6)
 

 

 

 

 

 اخالقی گیری تصمیم پرسشنامه درونی ثبات مورد در کرونباخ آلفای ضریب نتایج .1 جدول

 

 ضریب آلفا تعداد سؤاالت هاخرده مقیاس ردیف

 27/6 7 گیری اخالقی پرسشنامه تصمیم 2
 24/6 2 مؤلفه: پذیرش تقلب 1
 22/6 0 دمؤلفه: مقدار نگه داشتن بر 3
 21/6 2 مؤلفه: پذیرش بازی ماهرانه 1

 

 شود می مشخص ،2 شکل و 1 جدول بررسی با

 عامل با( 2 تا 2) سؤاالت هایرابطه تمامی که

 مقدار عامل با( 23 تا 7) سؤاالت تقلب، پذیرش

 عامل با( 16 تا 21) سؤاالت و برد داشتن نگه

 .باشدمی دار معنی ماهرانه بازی پذیرش
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 ها ها با عامل ارتباط بین شاخص .2ل جدو
 نتیجه T-value ضریب تعیین میزان رابطه  عامل ها شاخص ردیف

 2سؤال  2

 پذیرش تقلب

 تأیید 45/21 23/6 34/2

 تأیید 3/20 71/6 22/2 1سؤال  1

 تأیید 11/22 5/6 41/6 3سؤال  3

 تأیید 11/4 30/6 27/6 1سؤال  1

 تأیید 57/0 1/6 01/6 5سؤال  5
 تأیید 11/5 23/6 52/6 0سؤال  0
 تأیید 71/1 612/6 31/6 2سؤال  2
مقدار نگه داشتن  7سؤال  7

 برد
 تأیید 32/4 34/6 62/2

 تأیید 01/4 12/6 47/6 4سؤال  4
 تأیید 11/26 12/6 61/2 26سؤال  26
 تأیید 11/26 12/6 67/2 22سؤال  22
 یدتأی 07/26 17/6 64/2 21سؤال  21
 تأیید 02/7 35/6 45/6 23سؤال  23
پذیرش بازی  21سؤال  21

 ماهرانه
 تأیید 03/5 20/6 01/6

 تأیید 22/5 22/6 07/6 25سؤال  25
 تأیید 11/0 12/6 02/6 20سؤال  20
 تأیید 60/26 11/6 62/2 22سؤال  22
 تأیید 14/22 51/6 1/2 27سؤال  27
 أییدت 77/22 50/6 20/2 24سؤال  24
 تأیید 43/26 5/6 23/2 16سؤال  16

 

 1آزمون خوبی )نیکویی( برازش

هــا  در آزمــون خــوبی بــرازش، تناســب مجموعــه داده

X، نسبت 3شود که با توجه به جدول  بررسی می
بـه   2

df  و ریشــه میــانگین مجــذور خطــای  10/3برابــر بــا

باشـد،  مـی  6/ 601( که برابر بـا  RMSEA) 1تقریبی

از برازش الزم برخوردار است. همچنـین   بنابراین مدل

3=46/6 هایشاخص
NNFI ،46/6=1

CFI  5=41/6و 

GFI ــرازش ــوع   ب ــد. در مجم ــد کردن ــدل را تأیی  5م

شــاخص ذکــر شــده تناســب مــدل را تأییــد کردنــد،  

                                                  
1. Goodness of Fit statistic 

2. Root mean square Error of 

Approximation

3.Non-Normed Fit Index

4.Comparative Fit Index

5.Goodness of Fit Index

گیری اخالقی در ورزش از لحـاظ   بنابراین مدل تصمیم

 باشد.های برازش مناسب میشاخص
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 های آزمون خوبی برازشنتیجه شاخص .3جدول 

x متغیر
 df RMSEACFIGFI NNFIبه  2

 46/6 41/6 46/6 601/6 10/3 گیری تصمیم

 تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید نتیجه

 

 
Chi-Square=248.27, df=76, P-value=0.0001, RMSEA=0.064 

 یاخالق گیری تصمیم پرسشنامه گیری اندازه مدل تأییدی عاملی تحلیل .1 شکل

 

 3 هایعامل ،Value-T و رابطه میزان اساس بر

 در شده قید اخالقی گیری تصمیم مفهوم با گانه

 هارابطه تمامی که شودمی مشخص ،1 جدول

 مقیاس با عامل هر بین رابطه بر دال

 .است تأیید مورد اخالقی گیری تصمیم
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 گیری اخالقی ها با مفهوم تصمیمرابطه بین عامل .4 جدول

 نتیجه Value-T ضریب تعیین میزان رابطه مفهوم هااملع ردیف

گیری  تصمیم پذیرش تقلب 2

 اخالقی

 تأیید 5/0 20/6 21/1

 تأیید 52/4 2/6 21/5 مقدار نگه داشتن برد 1

 تأیید 23/1 30/6 11/1 پذیرش بازی ماهرانه 3

 

 
 تحلیل عاملی تأییدی مرحله دوم .2شکل 

 

های خوبی برازش در مرحله دوم تحلیل عاملی تأییدی  های آزمون مقادیر شاخص، 5با توجه به نتایج جدول 

 گیرد. مورد تأیید قرار می

 های آزمون خوبی برازش )مرحله دوم(نتیجه شاخص .5جدول 

x متغیر
 df RMSEACFIGFI NNFIبه  2

 43/6 42/6 41/6 624/6 72/1 گیری تصمیم

 تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید نتیجه

 

 گیری نتیجهبحث و 
گیری مناسب و معتبر به  نبود یک ابزار اندازه

گیری  منظور بررسی میزان به کارگیری تصمیم

اخالقی در ورزش که قابلیت اطمینان و اعتبار 

باشد؛ لذا هدف قابل قبولی داشته باشد، مهم می

از انجام این پژوهش تعیین روایی و پایایی 

ر ورزش بود گیری اخالقی د پرسشنامه تصمیم

هایی قابل اعتماد و معتبر ها و عاملکه شاخص

داشته باشد. با توجه به اینکه اساس هر پژوهشی 

باشد و استفاده از ابزارهای معتبر و پایا می

تفسیر نتایج پژوهش بستگی به اعتبار ابزار به 

کار گرفته شده دارد، پژوهشگران باید از اعتبار 
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(. بر 2444و گرو، ابزارها مطمئن باشند )بورنز 

( در تحلیل 1665) 2طبق گفته باربارا و ویلیام

عاملی تأییدی، الگوهای نظری خاصی با هم 

شوند و در واقع یک روش مفید و مقایسه می

سودمند برای بازنگری ابزارهای مناسب جهت 

 انجام تحقیقات است.

نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی تأییدی و 

ی به حمایت از پرسشنامه پایایی، به طور منطق

گیری اخالقی پرداخته است. نتایج این  تصمیم

تحقیق مؤید آن است که پرسشنامه 

گیری اخالقی، ابزار معتبری در زمینه  تصمیم

ورزش است و پژوهشگران مدیریت ورزشی 

توانند در ارزیابی میزان به کارگیری اخالق  می

 گیری ورزشکاران از آن استفاده کنند. در تصمیم

( به 27/6پایایی پرسشنامه وفاداری در ورزش ) 

های پذیرش دست آمد. همچنین پایایی مؤلفه

( و 22/6(، مقدار نگه داشتن برد )24/6تقلب )

باشد که ( می21/6پذیرش بازی منصفانه )

شود مؤلفه تقلب دارای باالترین و  مشخص می

ترین  مؤلفه مقدار نگه داشتن برد دارای پایین

باشند. به این ترتیب، هماهنگی  یی میمقادیر پایا

ها باالتر از درونی کل پرسشنامه و تمامی عامل

( و در سطح مطلوبی بوده، 26/6حد نصاب )

گیری در کمترین بنابراین میزان خطای اندازه

این نتایج بیانگر آن است که  باشد.حد می

گیری اخالقی در ورزش ابزار  پرسشنامه تصمیم

ژوهشگران مدیریت معتبری است که به پ

ورزشی، در ارزیابی میزان اخالق در 

 گیری کمک خواهد کرد. تصمیم

در خصوص اعتبار سازه پرسشنامه و قدرت 

و  T-Valueپیشگوئی سؤاالت، نتایج مقادیر 

                                                  
1.Barbara & William 

ها نشان دادند که تمامی طور میزان رابطه همین

سؤاالت به خوبی توانستند پیشگوی معناداری 

بنابراین تمامی  د؛های خود باشنبرای عامل

سؤاالت موجب تأیید ساختار نظری پرسشنامه 

شوند. در نتیجه با گیری اخالقی می تصمیم

مشخص شده برای  (T-Value)مقادیر 

 "رابطه"سؤاالت، اعتبار بیرونی و مقادیر برآورد 

 گیرد.اعتبار درونی سؤاالت مورد تأیید قرار می

ی گیر در آزمون خوبی برازش برای مدل تصمیم

xشاخـص نسبت  5اخالقی در ورزش، 
 dfبه  2

(10/3 ،)601/6=RMSEA ،46/6=NNFI ،

46/6=CFI  41/6و= GFIأیید را ت دلش مزبرا

گیری  کردند. به عنوان نتیجه کلی، مدل تصمیم

های برازش اخالقی در ورزش از لحاظ شاخص

های مطرح  باشد و لذا تمامی مؤلفهمناسب می

تاری پرسشنامه توانند در مدل ساخ شده می

مورد استفاده قرار گیرند. این نتیجه بدان 

معناست که مدل معادالت ساختاری ارائه شده 

( در این پژوهش، LISRELافزار ) با کمک نرم

های مدل ساختاری مناسبی بوده و برازنده داده

باشد. بر این اساس حاصل از این پژوهش نیز می

های گیری کرد که داده توان چنین نتیجهمی

تواند آوری شده توسط این پرسشنامه می جمع

نتایج مورد اطمینانی را ارائه کرده و اطالعات 

 دقیقی را در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

ها با پرسشنامه در بررسی رابطه عامل

ها؛ عامل گیری اخالقی، تمامی عامل تصمیم

(، عامل Value-T ،21/1=r=5/0پذیرش تقلب )

، Value-T=52/4برد )مقدار نگه داشتن 

21/5=r و عامل پذیرش بازی ماهرانه )

(23/1=Value-T ،11/1=rبا تصمیم )  گیری

 اخالقی در ورزش دارای رابطه معناداری بودند؛

اند پیشگوی خوبی عامل توانسته 3بنابراین هر 
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گیری اخالقی در  تصمیم"برای پرسشنامه 

باشند. در نتیجه اعتبار درونی و بیرونی  "ورزش

گیری اخالقی در ورزش( مورد  مدل )تصمیم

 گیرد.تـأیید قرار می

های به دست آمده، در نهایت بر اساس یافته

گیری اخالقی مقیاسی قابل  پرسشنامه تصمیم

توان برای اطمینان و معتبری است که می

گیری اخالقی در حوزه ورزش  ارزیابی تصمیم

ست استفاده نمود و نتایج پایا و باثباتی هم به د

آورد. همچنین محققان در زمینه مدیریت 

گیری  توانند از ابزار تصمیمورزشی هم می

عاملی، به  3اخالقی در ورزش بر مبنای مدل 

های مختلف عنوان ابزاری مناسب در حوزه

 ورزشی از آن استفاده کنند.
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Abstract 
 

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

Moral Decision-making Questionnaire in Sport. 

Methodology: The statistical population of this study was the athletes in the 

Iran out of which 262 questionnaires were collected. Measurement Instrument 

was a questionnaire of 20-item used Moral Decision-making (Martin et al, 

2007) with three subscales (Acceptance of Cheating, Keeping Winning in 

Proportion, Acceptance of Gamesmanship). Validity of questionnaire was 

accepted after translation by professors sport management specialists. Statistical 

methods were descriptive indexes for describing data, Cronbach`s alpha for 

determining validity, analysis of an accepting factor to determine the structures 

validity was used. 

Results: Analytical results showed (α=0.78) reliability for Moral Decision-

making questionnaire. All questions had a significant relationship with their 

agent in reliability of Structure, the amount of relationship and T-value, and 

they could be a good predictor for their agent. X
2
/df=3.26, RMSEA=0.064 

indexes and NFI=0.90, CFI=0.90 and GFI=0.94 also confirmed the goodness of 

models. Also, the results about the relations of factors with the meaning of 

Moral Decision-making showed that all factors could be a good predictor for the 

concept of Moral Decision-making. 

Conclusion: Questionnaire ethical decision making reliable and valid measure 

that can be used to evaluate ethical decision-making in the field of sports and 

reliable and consistent results are achieved. 
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