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رهبري اخالقی بر بهزیستی سبک تأثیر هدف از پژوهش حاضر بررسی 
 ین پژوهش از نوع توصیفیبود. اخانواده  -شغلی با نقش میانجی تسهیل کار

 این آماري . جامعههمبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است ـ
). N=190دادند ( شهر ساري تشکیلبدنی معلمان تربیت کلیه را پژوهش

صورت نفر تعیین شد که به 118افزار جی پاور نمونه آماري با استفاده از نرم
پس از تأیید روایی و پایایی  هاداده گردآوري برايتصادفی ساده انتخاب شدند. 

رهبري اخالقی )، 2011( پارکر و هیتهزیستی شغلی ب هاينامهپرسش از
) 2005لبروك (ها خانواده -تسهیل کار) و 2005براون، تورینو هریسون (

 جزئی تحلیل شد. مربعات حداقل ها به کمک روشداده .گردید استفاده
و بهزیستی  خانواده -نتایج نشان داد که رهبري اخالقی بر تسهیل کار 

طور غیر شغلی تأثیر مثبت و معناداري دارد. همچنین سبک رهبري اخالقی به
 بهزیستی شغلی تأثیرگذار است.خانواده  بر  -مستقیم و از طریق تسهیل کار

هاي پژوهش حاضر به مسئوالن ادارات آموزش و پرورش با توجه به یافته
رهبري  جدید با بکارگیري رویکردهايشود و مدیران مدارس توصیه می

زندگی و حفظ تعادل  مشکالت با مقابله سطح بهزیستی معلمان، بهبود زمینۀ
 آورند. زندگی خانوادگی و شغلی آنها را فراهم

 هاي کلیديواژه
خانواده، فرد اخالقی، مدیر اخالقی، معلمان  -بهزیستی شغلی، تسهیل کار

 بدنیتربیت

The purpose of this study was to identify the growth   
The purpose of this study was to examine the effect of 
ethical leadership style on job well-being with the 
mediating role of work-family facilitation. 

 This research is a descriptive-correlational study that 
has been conducted in the field. The statistical population 
of this study consisted of all physical education teachers 
in Sari (N = 190). Statistical sample was determined using 
G-Power software 118 people who were selected by 
simple random sampling. Parker & Heath (2011), Brown 
Ethical Leadership, Torino Harrison (2005) and Holbrook 
(2005) Family Facilitation Questionnaires were used to 
collect data after validation and reliability. Data were 
analyzed using the partial least squares method. 

 The results showed that ethical leadership has a 
positive and significant effect on work-family facilitation 
and job well-being. Ethical leadership style also 
indirectly affects job well-being through work-family 
facilitation. 
According to the findings of the present study, it is 
recommended to the officials of education departments 
and school principals to use new leadership approaches to 
improve the welfare of teachers, deal with life problems 
and maintain the balance of family and work life. 
Keywords 
Job Well-being, Work-Family Facilitation, Ethical 
Person, Ethical Manager, Physical Education Teachers 
Technological innovation, Sport. 
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 همقدم

مورد  تربیت و تعلیم پایگاه تریناصلی عنوانبه کشور مدارس
-برنامه توجه کانون در و هستند پرورش آموزش و مدیران توجه
دارند (ساعتچیان و همکاران،  قرار تعلیم و تربیت طراحان و ریزي

-)، در صورتی می2019و همکاران ( 1کیمک به زعم). 1398
-توان به نتایج مثبت در زمینه جسمانی، اجتماعی و ذهنی دانش

 بار و رشد عیتآموزان از طریق ورزش دست یافت که وض
 مناسب طوربه بدنیآموزشی توسط مدیران و معلمان تربیت

 خود تخصصی حوزه طهواسبدنی بهمعلمان تربیت شود.مدیریت 
همچنین با توجه به اهمیت و تأثیر ورزش و تحرك در فرد و  و

سازمان آموزش و پرورش  عملیاتی عنوان منابع انسانیِجامعه به
 درهاي کشور ترین سازمانگستردهترین و یکی از مهمکه 

انتخاب و انتقال عناصر علمی و فرهنگی به گروه عظیمی از 
هاي علمی، مهارتی و بایستی همواره از تواناییاست، نوجوانان 

روانی مطلوبی برخوردار باشند تا بتوانند در انتقال سواد حرکتی به 
فیان و (میرص اي اقدام نمایندصورت شایستهنسل آینده کشور به

معلمان تحت تأثیر تحوالتی که در جامعه رخ ). 1399همکاران، 
تغییرات فعلی در ساختارهاي اجتماعی و  دارند؛دهد، قرار می

 هاآنبر عملکرد شغلی  أاقتصادي مستقیم-هاي سیاسیسیستم
-توان به تغییر در فناوريجمله این تغییرات می گذارد؛ ازتأثیر می

ی، انقالب علمی، تغییر در ساختار هاي ارتباطی و اطالعات
، تحوالت اقتصادي و سیاسی ها، انقالب روابط اجتماعیجمعیت

زندگی و اوقات فراغت اشاره نمود. ، و تغییرات در روابط شغلی
همه این موارد باعث ایجاد تحوالت شدید آموزشی شده است که 

تواند تقاضاهاي پیچیده، شدید و متناقضی را در محیط کار می
تحمیل نماید و این سناریوي جدید بر کارآیی  هاآنفعلی به 

 ها تأثیرگذار باشداي، بهزیستی شغلی و رشد انسانی آنحرفه
 جدیدترین ازبهزیستی شغلی  ).2019، و همکاران 2(آلونسو

 سازمانی رفتار و سازمانی روانشناسی عرصه در موجود هايسازه
آن صورت نگرفته  گرا است که توافقی در خصوص تعریفمثبت

هاي بهزیستی اجتماعی و است. با این حال با توجه به شاخص
شناختی کارکنان مانند شادي، سالمتی، روابط بهزیستی روان

اجتماعی، رضایت شغلی، استرس و حمایت اجتماعی، بهزیستی 
صورت نبود تجارب منفی همچون اضطراب، فشار روانی بهشغلی 

ت و تجارب عاطفی و هیجانی و فرسودگی شغل، وجود احساسا
(هو و  در محل کار تعریف شده است خوشایند و نیز شادکامی

 بهزیستی )،2011( 4. به اعتقاد پارکر و هیت)2020، 3کواس
                                                                                                                                                    

1. McKay  
2. Alonso 
3. Ho & Kuvaas 
4. Parker & Hyett 

بعدي است که متشکل از رضایت شغلی،  4 ساختاري شغلی
احترام سازمان به کارکنان، توجه سرپرست و تداخل کار با زندگی 

) 2019( 5وتهاوزِن و هندرسونبه زعم ر .شخصی است
هاي شغلی متمایز بهزیستی شغلی با رضایت شغلی و سایر نگرش

رضایت از  ها مانند تأثیراتتوجه به برخی جنبه است، چرا که
موقعیت زندگی شخصی، توسعه خود و  خانواده، روي بر شغل

هاي شغلی از رضایت شغلی حذف احساس تعالی از طریق نقش
 و شغلی اد این محققان بهزیستی شغلی نتایجشده است. به اعتق

تري را پیامدهاي مطلوب و کندمی بینیپیش کارکنان را زندگی
نشان  ايفزاینده طوربه انسانی مدیریت منابع محققان در پی دارد.

بهزیستی شغلی کارکنان نتایج مثبتی مانند افزایش  دادند که
باالتر را به همراه دارد؛ انگیزه کارکنان، عملکرد بهتر و کارآیی 

را  اخالقی منظر از افزون بر آن، مراقبت از بهزیستی کارکنان
 .)2020(هو و کواس، و ضروري دانستند  بسیار حائز اهمیت

هایی را براي ایجاد ها برنامهامروزه در جهان بسیاري از سازمان
کنند، چرا که با توازن بین کار و زندگی کارکنان خود ارائه می

هاي روزافزون زندگی تغال زن و شوهر و پیدایی پیچیدگیاش
رسد رسیدگی به امور خانواده بیش از پیش مشکل به نظر می

گرفتۀ اخیر در  ). مطالعات انجام1399(ساالري و همکاران، 
توازن بین کار و زندگی ه کشور نیز حاکی از توجه به مسئل

نظام  هاي کلیکارکنان است؛ به نحوي که بند نهم سیاست
اداري به ضرورت ایجاد این توازن پرداخته و توجه به استحکام 
خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در را نظام اداري 
یکی از ضروریات قلمداد کرده است (خداکرم و سرحدي، 

 علوم دانشمندان تأکید کار مورد و خانواده تأثر و تأثیر ).1392
کشف  درصدد محققان گذشته، يدهه سه از ت.بوده اس مختلف

 هاياز پژوهش بسیاري در د.بودن حوزه دو این میان يرابطه
 يجنبه بر بر یکدیگر، حوزه دو این تأثیر با رابطه در شدهانجام
 يجنبه به محققان وجود اخیراً،ًبااین است. شده تأکید آن منفی
 عنوانبه را خانواده -کار و تسهیل کرده توجه نیز تأثیر این مثبت
ست (هامر و ا کرده معرفی تأثیرات مثبت این هايجنبه از یکی

شده  مشاهده دهه چند طی ما جامعه در  ).2006، 6هانسون
 ارتقاء جهت بدنی درو بخصوص معلمان تربیت معلمان که است

به دنبال  خود، احترام و عزت حفظ اجتماعی، جایگاه وضعیت و
ها و مؤسسات در سطوح دانشگاهکسب علم از طریق پذیرش در 

ها وقت به مربیگري در باشگاهصورت نیمهباالتر هستند، به
 بسیار تعطیل روزهاي و فراغت زمان اوقات در پرداخته و حتی

5. Rothausen & Henderson 
6. Hammer & Hanson 
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 و نمایند را کسب بیشتري درآمد تا کنندمی فعالیت سخت
این امر نیز به نوبه  .دهند افزایش را خود شغلی و علمی نیازهاي

 شغلی، و خانوادگی زندگی از غافل شدن و تضییع موجب خود
شود. می هاآن شغلی و فردي بهزیستی کاهش استرس، گسترش

 7اوبرونویچ، دوجانگو خاندر همین راستا نتایج مطالعات 
 بر و امنیت روانی کارکنان بهزیستی که داد نشان )،2020(

 بهزیستی کههنگامی گذارند؛می ها تأثیرآن شغلی عملکرد
 کاهش آن با متناسب شغلی عملکرد باشد، نامطلوب کارکنان

به معنی نگرشی است که در آن کار  8تسهیل کار خانواده .یابدمی
و خانواده عالوه بر همبستگی، مکمل یکدیگر نیز هستند؛ 

تواند دیگر، فعال بودن در یک حوزه (مثالً کار) میعبارتبه
ي دیگر یر عملکرد در حوزهصورت مثبت و مؤثري باعث تغیبه

 و آدیسا). 2007، 9(مثالً خانواده) شود (لویس و همکاران
 -کار توازن نقش بررسی با پژوهشی ) در2014( 10همکاران

 میان توازن برقراري به این نتیجه دست یافتند که با خانواده
 حاصل براي زنان شاغل فرصت این خانوادگی، و کاري مسائل

 و باشند ترراضی خود کار محیط و خانواده از بتوانند تا شودمی
 مسیر در خود، بهزیستی و سالمتی سطح ارتقاء با ترتیباینبه

 11کارلسون گام بردارند. همچنین بیشتر چه هر شکوفایی و تعالی
کارکنانی ) طی مطالعات خود نشان  دادند که 2010و همکاران (

 را گزارش کار بر خانواده کار بر خانواده و یا مثبت نقش که
با  مثبتی خشنودترند، روابط خود شخصی زندگی از اند،داده

 سالمت از دارند، اعضاي خانواده و کار محیط در خود همکاران
 باالتري شغلی عملکرد و نیز برخوردارند تريمطلوب بهزیستی و

)، بیان 2018(12دارند. کالیات و همکاران کاري خود محیط در
تعادل کار خانواده، رفاه شغلی و متعاقب آن سازي و دارند غنیمی

 منابع و کار افزاییهم ترکیب شود،موجب رضایت شغلی  افراد می
 رفاه و کار خانواده سازيغنی حمایت خانواده، مانند خانوادگی
 را در بر دارد. شغلی رضایت افزایش شغلی و

 و شده توجه آن به بسیار که رهبري جدید رویکردهاي از
 کرده برطرف را رهبري سنتی الگوهاي مشکالت و هاضعف
 براون توسط اخالقی است.  رهبري اخالقی رهبري رویکرد است،

 رفتارهاي نمود به عنوان معرفی شده و )2005( 13همکاران و
 بین روابط و شخصی اقدامات طریق از هنجاري مناسب به لحاظ

 طرفه، دو ارتباط طریق از پیروان در رفتاري چنین ارتقاء و فردي
                                                                                                                                                    

7. Obrenovic, Du Jianguo & Khan 
8 .Work-Family Facilitation 
9 .Lewis et al. 
10 .Adisa et al 
11 .Carlson 
12. Parveen Kalliath 

 مناسب رفتار" شود. اصطالحتعریف می گیريتصمیم و تشویق
 که است اخالقی رهبران اخالقی عنصر بیانگر "هنجاري نظر از

 صداقت اعتماد، مسئولیت، جمله از شخصیتی هايویژگی داراي
در  .)2020، 14ساروار و همکارانهستند ( خود رفتار در انصاف و

 اخالقی استانداردهاي توسعۀ رهبري، نوع حقیقت مقتضاي این
 استانداردهاي مؤثر اجراي و کارکنان رفتارهاي اداره براي

 ). براون1398است (قنبري و عبدالملکی،  آنان رفتار در اخالقی
 دادند، ارائه را اخالقی رهبري از جنبه دو )2006( 15و تروینو

 بر تأثیرگذاري براي رهبر تالش به که اخالقی، مدیر جنبه یعنی
 فرد جنبه که حالی در دارد، اشاره خود پیروان اخالقی رفتارهاي

درستی تعریف  و صداقت مانند رهبران صفات عنوانبه اخالقی
 . شودمی

خانواده از -با توجه به اهمیت بهزیستی شغلی و تسهیل کار
رسد که سبک رهبري نظر میمنظر سازمانی و اخالقی، اینگونه به

 هاياستانداردهاي اخالقی و شیوهاخالقی به دلیل توجه به 
تواند تأثیر مثبتی بر اخالقی می محتواي داراي سازمانیِ معمول

-ارتقاء بهزیستی شغلی کارکنان و متوازن کردن تسهیل کار
 ). گونوس1398ها داشته باشد (قنبري و عبدالملکی، خانواده آن

 باال کیفیت با رهبري که آنجا داشتند، از اظهار) 2013( 16و گالو
 شودمی پیشنهاد است، همراه بهزیستی شغلی سطح افزایش با

 کارمندان به که کنند، تمرین را رهبري سبک یک رهبران که
به خوبی اداره کنند.  را خود شغلی و شخصی زندگی دهدمی اجازه

)، در پژوهشی با 1394پرور و همکاران (گل در همین راستا
 رضایت و خانواده از رضایت در خانواده-کار تسهیل عنوان نقش

خانواده  -که تسهیل کارپرستار نشان دادند  زنان در زندگی از
مستقیم بر رضایت از زندگی و رضایت از خانواده تأثیر  طوربه

در پژوهشی تحت  )،2020ساروار و همکاران ( معنادار دارد.
 و بهزیستی شغلی مشارکت شغلی، اخالقی، عنوان رهبري

فرهنگی، به این نتیجه دست یافتند  بین مقایسه: کارکنان عملکرد
 کارکنان، بهزیستی شغلی بر مثبتی تأثیر اخالقی که رهبري

 که داد دارد؛ همچنین نتایج نشان مالی عملکرد و مشارکت کاري
 تأثیر پاکستانی بر بهزیستی شغلی کارکنان اخالقی رهبري

 رهبري بین دارد و ارتباط ایتالیایی نسبت به کارکنان بیشتري
 .بود ترقوي پاکستان کارکنان بین در کاري مشارکت و اخالقی

) در پژوهش خود به این 2018( 17همچنین عیسی و وایلند

13. Brown et al 
14. Sarwar et al 
15. Brown & Treviño 
16. Gonos and Gallo 
17. Eissa & Wyland 
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نتیجه دست یافتند که رهبري اخالقی از طریق کنترل استرس 
  گذارد.خانواده تأثیر می و کار بر کاهش تعارض

 ياعطا اخالقی، آگاهی ها،ارزش ایجاد با اخالقی رهبري
 و کتیمشار مدیریت گرفتن پیش در افراد، به مسئولیت و اقتدار
 سازمانی، سالمت تحقق براي مناسب سازمانی جو ایجاد

 رد هانگرش و هاارزش به کردن عمل معتمد بودن، و صداقت
 عادالنه رفتار و گیريتصمیم در هاارزش به کردن عمل رفتارها،

)؛ 1398(قنبري و عبدالملکی، کند می تشویق را موقعیتی هر در
 نسازما حاکم بر یک اخالقی اما به اعتقاد محققان، فرهنگ

 نیاز مورد استراتژیک و اساسی هايمؤلفه از توسط مدیران یکی
 عکسب مناف است و مدیران براي ارزش با کارکنان حفظ براي
اخالقی  اتخاذ سبک رهبري نیازمند خود سازمان و کارکنان بیشتر

و  ساروارهستند ( سطوح همه در سازمانی اعضاي با و همکاري
 ابتیرق و برانگیز چالش از طرفی دیگر فضاي .)2020همکاران، 

ی و هاي روزافزون زندگی خانوادگامروز، پیچیدگی دنیاي در
 شغلی معلمان و تقاضاهاي متفاوت و متعارض این دو حیطه

تی متفاوبدنی که شرایط شغلی بخصوص در مورد معلمان تربیت
کنند و ها سپري میرا در محیط کاري به دلیل ضعف زیرساخت

-ها کمتر توسط همکاران و حتی خانواده درك میسختی کار آن
یت مسئولرود و ها میحال انتظارات باالیی از آنشود و درعین

 دارند، آموزانسنگینی در قبال پرورش جسمی و روحی دانش
 هايتسیاس نهم ز پیش به بندکند که بیش امدیران را ملزم می

 و ارک بین تعادل و توازن ایجاد ضرورت که به اداري نظام کلی
است،  پرداخته خانواده استحکام اداري و نظام در افراد زندگی

را  توجه نمایند و محیطی با معیارهاي باالي بهزیستی شغلی
سبک  تأثیرفراهم آورند. از این رو پژوهش حاضر بر آن شد تا 

لمان مع اخالقی بر بهزیستی شغلی و تسهیل کار خانواده رهبري
 را بررسی نماید. بدنیتربیت

 
 

 شناسی پژوهشروش
 شکل به که ی بودهمبستگ نوع از و یفیتوص پژوهش، روش

صورت پذیرفته و از لحاظ نتیجه جزء تحقیقات کاربردي  یدانیم
 نامه،پرسش 3شامل می باشد. ابزار مورد استفاده این تحقیق 

)، 2005( هریسون و تورینو و براوناخالقی  رهبرينامه پرسش
نامه فرد اخالقی و مدیر اخالقی؛ پرسشسؤال و دو بعد  10شامل 

بعد  4)، با 2011( یتهپارکر و شغلی  بهزیستیسؤالی  31
خشنودي شغلی، احترام سازمان به کارکنان، توجه سرپرست و 

                                                                                                                                                    
18. SPSS 
19. Hair, Ringle & Sarstedt 

 خانواده -کار تسهیلنامه تداخل کار در زندگی شخصی؛ پرسش
 -کار تسهیلبعد  2سؤال و  16)، شامل 2005هالبروك (

ي ادرجه 5در یک طیف بود که کار  -خانواده و تسهیل خانواده
 شده بود. میتنظ ) موافقمکامأل= 5 مخالفم تا کامأل= 1( کرتیل

نفر از اساتید مدیریت  8به وسیله  روایی صوري پرسشنامه ارزیابی
ی و تایید قرار گرفت.  همچنین میزان پایایی ورزشی مورد بررس

نفر) و با استفاده از ضریب  30نامه در یک مطالعه راهنما (پرسش
همبستگی آلفاي کرونباخ  بدست آمد و با توجه به اینکه ضریب 

ها نیز مورد بود پایایی پرسشنامه 7/0الفاي همه متغیرها باالتر از 
کلیه معلمان را حقیق تایید قرار گرفت. جامعه آماري این ت

سال تحصیلی  نفر) که در 190بدنی شهرستان ساري (تربیت
تشکیل دادند. براي تعیین  مشغول به کار بودند 1398-1399

دادن  پاور استفاده شد. با مدنظر قرار یافزار جاز نرم نمونه حجم
، توان آزمون 05/0 مستقل اثرگذار و درصد خطاي حداکثر متغیر

 افزارنرمنمونه توسط  118مقدار  15/0و اندازه اثر  80/0
حداقل حجم نمونه براي انجام پژوهش در نظر گرفته  عنوانبه

 .شد
 130پس از مشخص شدن حداقل تعداد حجم نمونه،  تعداد 

 حذفاز   پرسشنامه در بین جامعه آماري توزیع شد که  پس
 125 ه و تحلیل بر رويتجزی مخدوش، يهاپرسشنامه

ب انتخا ي. الزم به ذکر است که براصورت پذیرفتپرسشنامه 
فاده ساده است یتصادف یريگاز روش نمونه هاي تحقیق نمونه
 شد.

 از استفاده با پرسشنامه، هايسوال از حاصل طالعات خاما 
 میانگین درصد فراوانی، و فراوانی مانند توصیفی آمار هايروش

 سنجیده 18اس پی اس اس توسط نرم افزار استاندارد انحراف و
شد و به منظور بررسی و آزمون فرضیات پژوهش از رویکرد مدل 
سازي معادالت ساختاري استفاده شد. به دلیل عدم نیاز به نرمال 

تر، هاي کمهاي با گویهها، امکان حل مدلبودن توزیع داده
 افزارهاي موجودمهاي کمتر نسبت به سایر نراستفاده از نمونه
 3نسخه 20) از نرم افزار پی ال اس19،2011(هیر و همکاران

براي آزمون مدل استفاده گردید. همچنین براي بررسی آزمون 
 میانجی از روش بوت استرپینگ و بارون و کنی استفاده شد.

 
 هاي پژوهشیافته

 
ها نشان داد که شناختی آزمودنیهاي جمعیتبررسی ویژگی

 54سال، بیشترین سن آنها  26هاي پژوهش نمونهکمترین سن 
باشد؛ بیشترین حجم می 54/37ها میانگین سنی نمونه و سال 

20. PLS 
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اند؛ وضعیت تأهل اکثر تشکیل داده%) 8/56(نمونه را مردان 
%)و سطح تحصیالت آنها کارشناسی  4/86ها متأهل (نمونه

%)  8/40تدریس اکثر آنها ابتدایی ( باشد؛ مقطع%) می 8/52(
سال بیشترین دامنه را به خود اختصاص  10تا  6و سابقه فعالیت 

پس از اجرا نمودن مدل در نرم افزار به منظور %).  6/29داد (
بررسی مدل پژوهش و آزمون فرضیات از رویکرد برازش مدل 

 ساختاري استفاده شد. گیري واندازه
هاي پایایی و گیري از شاخصدر بررسی برازش مدل اندازه

روایی استفاده شد. براي سنجش پایایی مدل به بررسی سه معیار 
 22و پایایی ترکیبی 21ضرایب بارهاي عاملی، الفاي کرونباخ

پرداخته شد. از سوي  دیگر براي  روایی مدل به بررسی دو معیار 
روایی همگرا و روایی واگرا پرداخته شد. مالك براي مناسب 

قاسمی و است ( 7/0بودن بارهاي عاملی، حداقل 
 ).2020همکاران،

و پایایی  23چنانچه میانگین واریانس استخراج شده هرچند
توان بارهاي عاملی بین باالتر از حد نرمال باشند می 24ترکیبی

؛ هیر و 2010، 25چیننمود (را نیز در مدل حفظ  7/0تا  4/0
). پس از اجرا نمودن مدل 2011، 27؛ کوك2011، 26همکاران
سؤاالت افزار، با توجه به اینکه مقدار بار عاملی در نرم

کمتر از حد نرمال بود این  1،2،3،15،19،29،30،38،41
 اجرا شد. سؤاالت از مدل حذف و مدل دوباره

مشخص است تمامی سواالت داراي  1همانطور که در جدول
توان به بررسی نرمال را دارند، بنابراین می بار عاملی باالتر از حد

 و ترکیبی پایاییدهد نشان می 1 ولجدها پرداخت. مونسایر آز
ست ا 7/0 از باالتر متغیرها همه ردمو در خنباوکر يلفاآ ضریب

توان گفت که مدل ). در نتیجه می2020(قاسمی و همکاران،
گیري از پایایی قابل قبولی برخوردار است. براي بررسی اندازه

 5/0از شده  28استخراج انسیوار نیانگیمروایی همگرا مدل باید 
) 1).  نتایج جدول (2020(قاسمی و همکاران، باشد تربزرگ

باشد در نتیجه نشان داد تمامی شرایط روایی همگرا برقرار می
 گیري وجود دارد.روایی همگرا براي مدل اندازه

 
 

  

                                                                                                                                                    
21. α 
22 .CR 
23. Average Variance Extracted 
24 .Composite Reliability 

25 .Chin, W.W 
26 .Hair at all 
10. Kock 
28 Average Variance Extracted 

 
 یافته هاي پژوهش

عوامل  وهاي پژوهش، عوامل زمینه اي (بستر ساز) بر اساس یافته
ا بهاي ورزشی در ایران آپمداخله گر (محیطی) رشد استارت

پس از  استفاده از تحلیل همزمان و نیز فرآیند کدگذاري، حین و
 35ها، هها شناسایی شد. پس از پایان یافتن مصاحبانجام مصاحبه

ت آمد که گزاره کالمی (کدگذاري باز) براي عوامل زمینه اي به دس
مقوله کلی (کدگذاري  5ري) و مفاهیم (کدگذاري محو 8در 

 آورده شده است. 1انتخابی) قرار گرفتند که در جدول 
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.  
 گیري پژوهش. نتایج روایی و پایایی مدل اندازه1جدول 

 
الفاي  بارعاملی گویه متغیر مدل

 کرونباخ
پایایی 

 ترکیبی
میانگین واریانس 

 استخراجی

قی
خال

ي ا
هبر

ر
 

 71/0 91/0 86/0 84/0 4سوال فرد اخالقی
 85/0 5سوال 
 84/0 6سوال
 84/0 10سوال

 
 مدیر اخالقی

 70/0 87/0 78/0 84/0 7سوال
 90/0 8سوال
 75/0 9سوال

لی
شغ

ی 
ست

هزی
بب

 

 51/0 89/0 86/0 71/0 11سوال خشنودي شغلی
 67/0 13سوال
 82/0 16سوال
 70/0 20سوال
 66/0 22سوال
 76/0 25سوال
 70/0 33سوال
 66/0 37سوال

احترام سازمان به 
 کارکنان
 

 55/0 85/0 79/0 76/0 12سوال
 72/0 17سوال
 77/0 21سوال
 80/0 26سوال
 61/0 34سوال

 58/0 90/0 87/0 71/0 14سوال توجه سرپرست
 76/0 18سوال
 79/0 23سوال
 80/0 27سوال
 80/0 31سوال
 66/0 35سوال
 77/0 39سوال

تداخل کار در زندگی 
 شخصی

 55/0 85/0 71/0 69/0 28سوال
 86/0 32سوال
 63/0 36سوال
 72/0 40سوال

ار 
ل ک

سهی
ت

اده
انو

خ
 

 72/0 95/0 94/0 76/0 42سوال خانواده-تسهیل کار
 87/0 43سوال
 87/0 44سوال
 89/0 45سوال
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 . مدل اندازه گیري در حالت معناداري1شکل
 
 

از روش فورنل و  1واگرا براي بررسی روایی
طبق آن روایی واگرا در  .استفاده شد )1981(2الرکر

شود که مجذور میانگین واریانس تایید میصورتی 
-استخراج شده براي هر سازه بیش از همبستگی بین سازه

 ها باشد. 
باشد، می مشخص 2جدول ماتریس از که گونههمان

 است.  هاسازه واگراي روایی بودن قبولقابل از نتایج حاکی

                                                                                                                                                    
1.Discriminant Validity  

در مجموع با تائید روایی همگرا و واگرا، روایی کلی مدل 
 گیري نیز مورد قبول واقع گردید. اندازه

 
 
 
 
 

2 .Fornell and Larcker 

 87/0 46سوال
 85/0 47سوال
 84/0 48سوال
 81/0 49سوال

 69/0 94/0 93/0 77/0 50سوال ارک-تسهیل خانواده 
 88/0 51سوال
 79/0 52سوال
 80/0 53سوال
 85/0 54سوال
 89/0 55سوال
 84/0 56سوال
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 یبهمبستگی ضرا .2جدول
 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

        74/0 احترام سازمان به کارکنان-1

       73/0 41/0 تداخل کار در زندگی شخصی-2

      83/0 24/0 29/0 تسهیل خانواده کار-3

     85/0 65/0 33/0 47/0 تسهیل کار خانواده-4

    76/0 43/0 27/0 44/0 73/0 توجه سرپرست-5

   71/0 60/0 61/0 43/0 61/0 61/0 خشنودي شغلی-6

  84/0 29/0 56/0 19/0 10/0 19/0 40/0 فرد اخالقی-7

 83/0 78/0 29/0 52/0 22/0 10/0 14/0 42/0 مدیر اخالقی-8

 
 توجه: عناصر قطر ماتریس، مجذور میانگین واریانس استخراج شده براي هر سازه می باشند.

 
در بررسی مدل ساختاري از معیارهاي معناداري 

 3استفاده شد. همانطور که در جدول 2R، معیارtمقادیر 
مشخص است می توان گفت  فرضیات با سطح اطمینان 

 % تایید شدند.95%  و 99
 2R  و تسهیل کار خانواده  48/0بهزیستی شغلی
دهد متغیرهاي تسهیل شده است که نشان می 035/0

از  48/0و سبک رهبري اخالقی مدیران،  خانواده -کار

بینی مقدار متغیر بهزیستی شغلی کارکنان را پیش
هر چند . استبینی در حد قوي کنند که این پیشمی

بینی متغیر تسهیل کار خانواده توسط متغیر سبک پیش
 باشد.رهبري اخالقی ضعیف می

 

 
 . بررسی فرضیات پژوهش3جدول                                                                

 
 نتیجه سطح معناداري Tآماره  ضریب مسیر فرضیه

 تایید 99/0 51/6 48/0 بهزیستی شغلی >--خانواده  -تسهیل کار
 تایید 99/0 6/5 30/0 بهزیستی شغلی > --رهبري اخالقی

 تایید 95/0 18/2 21/0 خانواده -تسهیل کار > --رهبري اخالقی

 
در بررسی اثر میانجی  از روش بارون و کنی استفاده 
شد. در این روش باید ضریب رگرسیونی مسیر مستقیم 

غیر مستقیم معنادار باشند. در صورتی که  دو مسیرو 
این مسیرها معنادار باشند میزان میانجی متغیر توسط 

محاسبه و مشخص می شود که  VAFآماره اي به نام 
-متغیر میانجی جزئی یا کامل یا بدون اثر میانجی می

 باشد.
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 . نتیجه ازمون فرضیه میانجی4جدول

 
 میانجی نوع VAFمقدار  ضریب مسیر استاندارد فرضیه میانجی

 میانجی نیست VAF<0.2 کل غیرمستقیم مستقیم
0.2≤VAF ≤0.8 میانجی جزئی 

VAF> 0.8 میانجی کامل 
 خانواده -تسهیل کار >-رهبري اخالقی

 بهزیستی شغلی >-
 میانجی جزئی 20/0 50/0 10/0 40/0

 

 

مشخص است تسهیل کار خانواده  4همانطور که در جدول
نقش میانجی جزئی را بین سبک رهبري  20/0با مقدار آماره 

 اخالقی بر بهزیستی شغلی دارد.
 

 گیريبحث و نتیجه
می اعطا افراد به که است اساسی حقوق از یکی تحصیل

 در انمعلم شود؛ شکوفا آموزش طریق از تواندمی جامعه. شود
 نقش ،یادگیري فرایند اصلی هايپایه از یکی عنوانزمینه به این

 هايسیاست عوامل همچون از کنند؛ برخیمی ایفاء را اصلی
 آموزان،آموزشی، رابطه با دانش هايعمومی، پروژه

، اقتصادي، مدیریت و اجتماعی آموزش، عوامل هايدستورالعمل
 شغلی، محیط خانوادگی و متغیرهاي ذهنی و درونی هايویژگی

 رقرا شعاع تحت خود وظایف انجام هنگام را معلمان توانندمی
پی بردن به این حال بااین ).2020دهند (پرزنبرا و همکاران، 

 بهزیستی شغلی بر توانندمی عوامل و چگونه مسأله که کدام
ها تأثیرگذار باشند نیازمند اجراي آن ايحرفه معلمان و عملکرد

رو هدف از هاي مختلف از زوایاي گوناگون است. ازاینپژوهش
 اخالقی رهبري سبک اجراي پژوهش حاضر بررسی تأثیر

 انجیمی نقش با بدنیتربیت معلمان شغلی بهزیستی بر مدیران
 بود. خانواده -کار تسهیل

که نشان داد حاضر  پژوهش يهاافتهینتایج تحلیل آماري 
بدنی سبک رهبري اخالقی بر بهزیستی شغلی معلمان تربیت

توسـعه عبارتی هر چه مدیران تأثیر مثبت و معناداري دارد؛ به

                                                                                                                                                    
31 . Sarwar et al 
32 . Yousaf et al 
33. Yang  
34 . Yang 

 معلمانبـراي اداره رفتارهـاي  اسـتانداردهاي اخالقـیو اجراي 
ها نیز را بیشتر مورد توجه قرار دهند، سطح بهزیستی شغلی آن

هاي ساروار و ها با نتایج پژوهشاین یافته یابد.یافزایش م
 33) و یانگ2019( 32)، یوساف و همکاران2020( 31همکاران

 رهبران )،2014( 34به اعتقاد یانگ ) همخوان است.2014(
 براي اخالقی رفتارهاي و صداقت هايویژگی از باید خوب

این در حالی است که محققان . باشد برخوردار پایدار توسعه
 تأثیرگذاري بیشتر براي رهبري هاياند که سبکاذعان نموده

دورفمان ( باشند سازگار مختلف هايفرهنگ و هامحیط با باید
 از مختلفی هايگروه) 1993( 36هافستد ).1997 ،35همکاران و

 به که نمود تقسیم فرهنگی مختلف هايخوشه به را هاملت
 خود خاص یویژگ یک هر کشور، سنت و فرهنگ تاریخ، دلیل

هاي زیادي همچـون رهبري اخالقی مستلزم ویژگی .دارند را
هاي کـه ایـن ویژگی استهمـدلی  و صـداقت، اعتمـاد، انـصاف

براي ایجاد  وشوند طور پی در پی توسط کارکنان توصیف میبه
ها و رفاه شغلی آناعتماد دوطرفـه و کـاهش اضـطراب کارکنان 

هاي کـاري و اخالقی ارتباط با چالشدر هنگام عدم قطعیت در 
جغتاي ). 1394(بهارلو همکاران،  باشـندنیاز مـی در کار مورد
)، طی مطالعات خود بیان نمودند که 2015( 37و همکاران
 تنظیم متعادل، و منصفانه گیريتصمیم واسطهمدیران به

 رفتارهاي مجازات و اخالقی رفتار الگوي اخالقی، استانداردهاي
-خود می زیردستان با اعتمادقابل روابط قی و ایجادغیراخال

باشد و  داشته کارکنان بهزیستی شغلی بر زیادي تأثیر توانند

35 . Dorfman et al 
36 . Hofstede 
37. Chughtai, Byrne, & Flood 



 1401بهار ، 4، شمارة دهمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 72
 

 یک تواندمی کار محل در اخالقی رهبري رفتارهاي ارتقاء
عاملی  و کاري کارکنان مشارکت تحریک براي مفید استراتژي

 ها باشد. آن عاطفی براي مهار خستگی
ه توان بیان نمود کتبیین نتایج حاصل شده میدر راستاي 

د، هنگامی که موفقیت را صرفأ بر اساس نتایج ارزیابی ننماین
هاي کاري به اخالقیات و ارزشمدیران با معلمان در خصوص 

هاي اخالقی گفتگو بپردازند، در زندگی شخصی خود به شیوه
قی الرفتار نمایند، الگویی براي انجام امور در مسیر درست اخ
آورند،  ارائه دهند و زمینه اعتمادسازي را نزد معلمان خود فراهم
کنند، حس همدردي و احترام را از جانب مدیران خود درك می

هاي ، با ارزشیابدها افزایش میدر آن احساس خود ارزشمندي
ها نیز سطح اعتماد و رضایت آنشوند و سازمان هماهنگ می

 کند. افزایش پیدا می
هاي پژوهش حاضر تأثیر مثبت و معنادار دیگر یافتهاز 

بدنی بود. خانواده معلمان تربیت -رهبري اخالقی بر تسهیل کار
رهبران در سطوح مختلف )، 2004( 38به اعتقاد گروجین

ها نقش مهمی در توسـعه و تـداوم فرهنـگ اخالقـی و سازمان
-قی بهرهبري اخال. در حقیقت کنندمی ء اخالقی ایفا رفتـار

عنوان نمایش رفتار مناسب هنجـاري از طریـق اعمـال فـردي 
و روابط بین فردي و ترویج چنین رفتاري به پیروان از طریق 

رهبران )؛ 2005(بروان و همکاران،  است ارتباطـات دوسـویه
طور دهند که از دید پیروان بهاخالقی رفتارهایی انجام می

عنوان الگو اعتبار کسـب ههنجاري مناسب هستند، بنـابراین، ب
و همکاران  پورعباس). 2013، 39(میاو همکاران کننـدمـی

ظریـۀ )، در مطالعات خود بیان نمودند که بر اساس ن1394(
پیروان با راهنمایی ، وعض –تعامـل رهبرو  تعامـل اجتمـاعی

از  و یاپردازند رهبري اخالقی به رفتارهاي موافق اجتماعی می
 . شوندرفتارهاي انحرافی منع می

گرا موضوعی جدید در علم روانشناسی روانشناسی مثبت
و تقویت کردن  افرادهاي ها و قوتبیشتر به توانمندياست که 

ها هاي آنکفایتیتا توجه به نقاط ضعف و بی متمرکز است هاآن
(سپهوند و محمدیاري،  هانتیجه تالش براي رفع این ضعف و در

خانواده را در  -توان تسهیل کار)؛ بر همین اساس می1395
-مثبت شناسیروانگرا قرارداد چراکه حوزه روانشناسی مثبت

 شناسیروان منفی هايجنبه از جهت تغییر براي ايزمینه گرا
)، و 1396مثبت است (پورحسین و همکاران،  هايجنبه به

                                                                                                                                                                
38 . Grojean 
39. Miao et all 

رهبري  گیري ازجاي بهرهبههاي پژوهش حاضر نیز نمونه
خانواده، از الگوهاي رفتاري -اخالقی در جهت حل تعارضات کار

خانواده -منظور تسهیل کارو اخالقی مثبت رهبران اخالقی به
-گیري از استانداردبهرهجاي ها بهاند؛ درواقع آناستفاده نموده

منظور کار به در محل شدهفراگرفته هاي اخالقی و تجربیات
کاري تنش، اضطراب و کمسترس، هاي ذهنی، اکاهش مشغله

هاي خانوادگی و شغلی، از الگوها و ها و مسئولیتفعالیتدر 
توسعه و استاندارهاي رفتاري و اخالقی رهبران در جهت 

گسترش توانایی خود در زندگی خانوادگی، افزایش اعتماد 
هاي شغلی و مشارکت در بنفس، اجراي موفق مسئولیت

 اند.ی استفاده نمودههاي شغلی و خانوادگفعالیت
هاي پژوهش حاضر تأثیر مستقیم و یکی دیگر از یافته

-خانواده بر بهزیستی شغلی معلمان تربیت -معنادار تسهیل کار
) 2020هاي وو چنگ (ها با نتایج پژوهشاین یافتهبدنی بود. 

به اعتقاد ) همخوان است. 2008و حراتی و همکاران (
 اطمینان، عدم که )، عواملی2020و همکاران ( 40اوبرونویچ
در زندگی شغلی و خانوادگی  را درگیري و ناامنی نارضایتی،

 سازمانی و شخصی رفاه کاهش باعث کنند،می کارکنان ایجاد
 دانستن با هاسازمانشوند؛ وي در ادامه بیان داشت که ها میآن

 ترسازنده کارمندي "خوشحال و راضی" کارمند یک اینکه
 خانوادگی و شغلی تعادل زندگی به ايفزاینده طوربه است،

-توسعه ارزش سعی در صورت فعالبه و شوندمی عالقمند هاآن
ها در زندگی خانوادگی و شغلی ها و گسترش توانایی آن

)، 2012( همکاران و 41در همین راستا فیتزپاتریک .کنندمی
 کارکنان روانی بهزیستی و شغلی نیز اظهار داشتند که عملکرد

 خانواده و کار تعادل سازمانی اصول که یابدمی افزایش هنگامی
)، در راستاي 1395عمیر و همکاران (کند. کعب ترغیب ها راآن

، بیان کردند خانواده بر بهزیستی شغلی-تسهیل کارتأیید تأثیر 
زندگی  کارکنانی که احساس تعادل میان دو حوزه کار وکه 

از کار وزندگی شخصی خود خشنود هستند شخصی خود دارند، 
و سطح بهزیستی شغلی باالتري را تجربه  و احساس سالمت

توان بیان کرد که در تبیین نتایج حاصل شده می کنند.می
هاي خود در زندگی خانوادگی و شغلی تواناییکارکنان با توسعه 

ها و تجربیات مثبت شغلی و خانوادگی، با و با فراگیري تکنیک
ي و انتقال کار يهایتفعال يهایستگیشا و یتصالح یرياگفر

شغلی  یطمح يهاارزشآن به محیط خانوادگی، با بکارگیري 

40 . Obrenovic 
41 . Fitzpatrick 
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گیري از روابط مثبت و مؤثر خانوادگی در در خانه و با بهره
هاي زندگی خانوادگی جهت محیط کاري و استفاده از مهارت

، اعتماد، هاي شغلی، سطح باالتري از رضایتاجراي مسئولیت
شغلی را تجربه  استقاللاحساس توانمندي و اثربخش بودن و 

 کنند.می
گري میانجیها، نهایت نتایج حاصل از تحلیل داده در

 بهزیستی و اخالقی رهبري بین ابطهر خانواده در-تسهیل کار
دهد سبک رهبري اخالقی را تأیید نمود، که نشان می شغلی

انواده بر روي بهزیستی شغلی خ -تواند از طریق تسهیل کارمی
چهارم  هیفرض جیاز نتا تحمای منظوربه معلمان نیز تأثیر بگذارد.

در انواده خ -تسهیل کار یانجیبر اثر نقش م ینبپژوهش م نیا
آن  سهیو مقا شغلی بهزیستی و اخالقی رهبري يرهایمتغ نیب

 است یدر حال نینشد. ا افتی یمحققان، پژوهش گرید جیبا نتا
 اطیاحت یبا کم انوادهخ -تسهیل کار گريکه در خصوص واسطه

 اینکرد که  انیمحققان ب میرمستقیغ جیاساس نتا بر توانیم
 اوبرونویچ و)، 2020وو چنگ ( هايپژوهش جیبا نتاها یافته

 پورعباس) و 1395عمیر و همکاران (کعب)، 2020همکاران (
توان تبیین نتایج میدر  است. راستاهم )1394و همکاران (

هاي کاري، رعایت ارزشگفت که رهبران از طریق حفظ 
بر کسب تجربیات  اخالقیات، صداقت و استانداردهاي اخالقی

 مثبت، بر احساس خود ارزشمندي، صالحیت و توانایی کارکنان
ها گذارند و آنخود در محیط کاري و خانوادگی تأثیر مثبت می

ها و اسطه حفظ تعادل موقعیتونیز در محیط شغلی خود به
نفس شرایط شغلی و خانوادگی، به رضایتمندي بیشتر، عزت

 یابند.باالتر و اجراي وظایف و عملکرد بهتر دست می

زمینه  هاي مطالعات صورت گرفته دریافته در مجموع
هاي اصلی پژوهش حاضر اثر مثبت آنها بر یکدیگر و نقش مؤلفه

انواده در بهزیستی شغلی خ-رهبري اخالقی و تسهیل کار
-افزایش چشمگیر چالشکارکنان را تأکید نمودند. اما نظر به 

که آموزش و پرورش هایی همچون ها و سازمانهایی در خانواده
نتایج پژوهش حاضر است،  رکن اصلی در توسعه پایدار هر کشور

ها مهارتتوسعه و  تأکید بیشتر بر پاییندي به اصول اخالقی
را  ی و شغلیخانوادگ یزندگ ي معلمان درهاییوگسترش توانا

عنوان راهکاري جایگزین و پرهزینه مانند استخدام رسمی، به
افزایش حقوق و مزایا و ارتقاء شغلی که از جمله انتظارات 
کارکنان و معلمان جهت افزایش سطح بهزیستی شغلی است، 

دهد. از این رو بر اساس نتایج حاصل از پژوهش را نشان می
-ن آموزش و پرورش بهمدیراشود که مسئوالن و یشنهاد میپ

جاي مدیریت به نمایند ورفتار  اخالقیصورت به عنوان رهبر
 ده گیرند.هگري را بر ع، نقش هدایتمعلمانصرف بر 

را روشن  معلمانها، انتظارات و اهداف عملکردي مسئولیت
رود و می يها چه انتظارنبدانند از آها طوري که آنکنند به

 يرا طور طیمح، سدریبه حد انتظار م نچه موقع عملکردشا
رو خانواده و کار روبه نیبا تضاد نقش ب معلمانکنند که  یطراح

باشد که متناسب با تخصص  ايگونهمشاغل به ینشوند و طراح
هر فرد توجه و  یخانوادگ يهاو دانش هر فرد باشد و به ارزش

 . ردیالزم انجام گ هايتیدر صورت امکان حما
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