
Research on Educational Sport                          Volume 9, No 22, 2021, Page 139-162 

Research paper 

Impact of Professional Ethics of Physical Education 

Teachers on their Psychological Well-being with Mediating 

Role of Self-efficacy 
1
 

 

S. Goodarzi
1
, S. Abbasi

2
, A Saberi

3
, E. Hosseinpour

4
 

 

1. Ph.D. of Sport Managment, Farabi Campus University of Tehran, Qom, Iran 

(Corresponding Author) 

2. Ph.D. Student of Sport Managment, Farabi Campus University of Tehran, 

Qom, Iran 

3. Assistant Professor, Farabi Campus University of Tehran, Qom, Iran 

4. Ph.D. of Sport Managment, Farabi Campus University of Tehran, Qom, Iran 
 

Received: 2019/04/29                           Accepted: 2019/09/29 
 

Abstract 
Achieving the goals of physical education (PE) in schools requires a happy teacher with 

psychological well-being. Hence, the aim of this study was to examine the impact of 

professional ethics of sports teachers on their psychological well-being with mediating 

role of self-efficacy. This descriptive-correlational study was conducted using structural 

equation method. The statistical population of the study consisted of all Shiraz PE 

teachers (n=611) and the sample size was 240 persons based on Krejcie and Morgan 

table. Finally, after the distribution and collection of data, 282 questionnaires were used 

for analysis. To measure the variables, the Salimi's (1395) professional ethics, Martin 

and Kulinna's (1998) self-efficacy as well as Riff's (1989) psychological well-being 

questionnaires were used. Their validity and reliability were confirmed. Data analysis 

was done by confirmatory factor analysis and structural equations in Lisrel software. 

The findings indicated that professional ethics had a direct impact on self-efficacy and 

psychological well-being as well as the professional ethics indirectly influenced 

psychological well-being through self-efficacy. According to the findings, the 

professional ethics of PE teachers through increased self-efficacy led to the development 

of their psychological well-being. Therefore, education officials must specialize in 

institutionalizing their professional ethics in order to increase the psychological well-

being of sports teachers. 
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Extended Abstract  

Background and purpose 

 Physical education teachers are always affected by stress and anxiety. On the 

one hand, organizations need happy employees with psychological well-being in 

order to achieve their goals (1). Therefore, it is necessary to recognize the 

factors related to the teachers’ psychological well-being. One of the important 

components influencing the teachers’ psychological well-being is self-efficacy. 

As a management and human resource tool, self-efficacy has potential 

psychological capacities (2). The teachers’ self-efficacy is an important 

motivational structure, forming the teachers’ thoughts, behaviors and emotions 

(3). On the other hand, professional ethics is also one of the important aspects of 

every job, reflecting some dimensions of individuals’ life such as self-efficacy 

and psychological well-being. Observance of professional ethics significantly 

increases efficiency (4), decreases unfavorable factors of group work and 

enhances job satisfaction (5). Therefore, the aim of the present was to investigate 

the effect of professional ethics on the physical education teachers’ 

psychological well-being with mediating role of self-efficacy.  

 

Materials and methods 

In this descriptive and correlational study, the library resources, scientific 

databases and electronic journals were used to collect the data of theoretical 

backgrounds using structural equations method, and collecting the field data was 

done by using a questionnaire. The research population included 611 physical 

education teachers of all education programs in Shiraz. Regarding the ratio of 

physical education teachers working in every region and their gender based on 

stratified cluster sampling, 240 people were selected as a sample using Krejcie-

Morgan table. After distributing 275 questionnaires, 228 questionnaires were 

collected and used for analysis. Data collection was done using a questionnaire 

containing 52 items with Likert five-point scale (ranging from quite disagree to 

quite agree). Psychological well-being was evaluated through Riff’s 

questionnaire (1989), the self-efficacy of physical education teachers was 

evaluated using Martin and Kulinna’s questionnaire (2003), and the variables of 

professional ethics of physical education were evaluated via Salimi’s 

questionnaire (2016). In order to make sure of content and face validity of the 

questionnaires, their primary edition was checked by the experts, and based on 

their viewpoints and suggestions, the required modifications were made for 

items, and the questionnaires were used after being approved. In addition to 

content validity, diagnostic validity was evaluated by determination of average 

variance extracted (AVE) index. Reliability of the mentioned questionnaires was 
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evaluated by composite reliability (CR) method and Cronbach’s alpha. Data 

analysis was done by confirmatory factor analysis and structural equations in 

Lisrel software. 

 

Findings 

The respondents’ demographic characteristics showed that 55.7 and 44.3% of 

participants were male and female, respectively. Moreover, 41-45-year-old 

respondents had bachelor’s degree with 16-20 years of working experience. The 

results of Pearson coefficient indicated that the correlation coefficient of 

professional ethics with self-efficacy and psychological well-being was 0.404 

and 0.579%, respectively. Furthermore, the correlation between self-efficacy and 

psychological well-being was 0.286 (P ˂ 0.01). Before testing the hypotheses 

and conceptual models of the research, the accuracy of the measurement models 

should be approved. The results of confirmatory factor analysis of the 

measurement models of professional ethics, self-efficacy and psychological 

well-being represented that the major fitness indexes of all latent variables were 

in an appropriate and acceptable range. To investigate the research model, the 

optimal fitness of the model should be approved before confirming the structural 

relationships. The model developed in this research was evaluated based on the 

common indicators of the fitness. In general, the value of fitness indicators 

(RMSEA: 0/061, x2/df: 1/568, CFI: 0/96, NFI: 0/92, GFI:0/90) suggested the 

optimal fitness of the model. In the ongoing study, the research hypotheses 

regarding to the standardized and significant coefficients after investigating the 

fitness of measurement and structural models. The results of the structural 

equations illustrated that the professional ethics had influences on psychological 

well-being (t: 5/92, β: 0/70) and self-efficacy (t: 4/50, β: 0/45). In addition, self-

efficacy was effective on psychological well-being (t: 4/22, β: 0/41). Regarding 

the approval of the effect of professional ethics on self-efficacy and the effect of 

self-efficacy on psychological well-being, the mediating role of self-efficacy in 

the relationship between professional ethics and psychological well-being was 

confirmed. Besides, professional ethics had an indirect, positive and significant 

effect on psychological well-being of physical education teachers (0/45 × 0/41 = 

0/184). In the current study, Sobel test was used to evaluate the significance of 

the mediating effect of a variable in the relationship between two other 

variables. The Z-value resulted from Sobel test was equal to 32.27 which was 

significant. In order to determine the strength of the indirect effect via mediating 

variables, the VAF statistic ranged from 0 to 1 was utilized. The values that are 

closer to 1 suggest that the effect of the mediating variable is stronger. The value 

of 0.21 for VAF statistic represented that more than one fifth of the effect of 
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professional ethics of physical education teachers on their psychological well-

being was indirectly explained by the mediating variable of self-efficacy. The 

results of all hypotheses are presented in table 1.  

Table1- Results of the hypotheses  

Hypothesis 
Independent 

variable 
Effect 

Dependant 

variable 
Estimation 

t 

statistic 
Result 

H1 
Professional 

ethics 
  

Psychological 

well-being 
0/70 5/92 *** 

H2 Self-efficacy   
Psychological 

well-being 
0/41 4/22 *** 

H3 
Professional 

ethics 
  Self-efficacy 0/45 4/50 *** 

H4 

Mediating 

role of self-

efficacy 
   0/184 32/27 *** 

(ns = no significant, *p < .05, **p < .01, ***p < .001) 

 

Conclusion  

It could be concluded that the physical education teachers with a high level of 

professional ethics acquired more skills in their profession, and they were more 

successful in their job. In addition, more skills, practical experiences and 

accountability increased their social credit and created a kind of social 

encouragement expressed by other people. Consequently, this success and social 

encouragement made the teachers assumed themselves as more efficient persons. 

Due to this feeling of self-efficacy, they considered their lives more positive 

from psychological aspects, they were more satisfied with their lives and they 

had a higher psychological well-being. Hence, it is suggested to education 

authorities to include the course of professional ethics in curriculum of the 

universities, to periodically evaluate the teachers’ professional ethics and to 

provide one-the-job training courses for raising the teachers’ professional ethics 

so that the teachers will assume themselves as more efficient persons as a result 

of increased professional ethic, and their psychological well-being will be 

strengthened.  
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 مقالة پژوهشی

آنان با نقش  شناختی روانبدنی بر بهزیستی ای معلمان تربیتاخالق حرفه تأثیر

 1میانجی خودکارآمدی
 

 0پور، اسکندر حسین3صابری، علی 2، سلیم عباسی0صمد گودرزی
 

 (مسئول نویسنده) دکتری مدیریت ورزشی، پردیس فارابی دانشگاه تهران. 1

 تهراندکتری مدیریت ورزشی، پردیس فارابی دانشگاه . 2

 استادیار مدیریت ورزشی،پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران .3

 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران .4
 

 

 10/10/0391تاريخ پذيرش:                      19/12/0391تاريخ دريافت: 
 

 چکیده

از  است.شناختی و دارای بهزيستی روان بدنی در مدارس نیازمند معلمانی شاددستیابی به اهداف تربیت

شناختی آنان با ای معلمان ورزش بر بهزيستی رواناخالق حرفه تأثیرهدف از اين پژوهش بررسی رو اين

با استفاده از روش معادالت  و ش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بودروبود.  نقش میانجی خودکارآمدی

حجم که  نفر بود 600به تعداد  کلیه معلمان ورزش شهر شیرازساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش 

 آوری جمعپس از توزيع و  نهايت در نفر در نظر گرفته شد. 201نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 

-نامه پرسش از رهایسنجش متغ یبرا. قرار گرفت ادهاستف موردبرای تحلیل  نامه پرسش 221تعداد  ها داده

 شناختی ريفبهزيستی روان( و 2113) خودکارآمدی مارتین و کولینا(، 0395) ای سلیمیاخالق حرفه های

ها از تحلیل تجزيه و تحلیل دادهبرای يید قرار گرفت. أکه روايی و پايايی آنها مورد ت ديگرد ( استفاده0919)

 بر ایاخالق حرفهنشان داد  ها يافتهشد.  استفادهنرم افزار لیزرل  توسط معادالت ساختاری وی تأيیدعاملی 

 خودکارآمدیاز طريق  ایاخالق حرفهمستقیم دارد و همچنین  تأثیر شناختیخودکارآمدی و بهزيستی روان

شود گرفته می نتیجه هايافتهداشت. با توجه به  تأثیر غیرمستقیم صورت  به شناختیبهزيستی روانبر 

بدنی از طريق افزايش خودکارآمدی باعث توسعه بهزيستی روانشناختی آنها ای معلمان تربیتاخالق حرفه

نهادينه  رایشناختی معلمان ورزش بايد بشود و مسئولین آموزش و پرورش جهت افزايش بهزيستی روانمی

 ای در آنها اهتمام ويژه داشته باشند. کردن اخالق حرفه

 بدنیتربیتمعلمان ، شناختیبهزيستی روان، خودکارآمدی، ایاخالق حرفه واژگان: کلید
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 مقدمه
 پرورش و آموزش راستا این در که کند می ایفا جامعه سالمت در مهمی نقش بدنی فعاليت و ورزش

 در ورزش معلمان و است در جامعه آن اثرات و ورزش دهنده ترویج های سازمان ترینمهم از یكی

 سيستم، این بخشی از عنوان به و رنددا برعهده را خطير امر این سازمان مسئوليت این مقدم خط

 علت به (. معلمان ورزش2112مهم دارند )اندام و اسعدی،  این به رسيدن در کليدی و اساسی نقشی

 رفتارهایکنترل  برای مدرسه در که فراوانی هایزحمت و شدید، حقوق و مزایای ناکافی هایفعاليت

که در ساختار مدرسه جایگاه مناسبی برای کنند و نيز به دليل اینمی فصر آموزاندانش نابهنجار

گذار بوده است. تأثيربرند و بر سالمت آنها سر می به تنش و در اضطراب دائماً بينندخود نمی

کيم و روانی هستند )ها برای دستيابی به اهداف خود نيازمند کارکنانی شاد و دارای سالمت سازمان

 است آن پی در جنبش اخير این دهۀ چند در نگر مثبت شناسی روان پدیدآیی با .(2112، 1همكاران

گيرد )سدیدی ویمينی،  روانی بهره های بيماری برابر در سپری عنوان به انسان قوت نقاط از که

 توجه مورد نگر دیدگاه مثبت یک از را عظيم قشر این سالمت موضوع است تا الزم (. بنابراین2112

 که شناختی است روان بهزیستی نگر، شناسی مثبت روان در مطالعه مورد های سازه جمله قرارداد. از

 کرده جلب را بسياری شناسی، مدیریت و رفتار سازمانیروان محققان توجه گذشته دهۀ دو خالل در

 و شادی خوشبختی، توانمی را شناختی (. بهزیستی روان2112، 2ون کاپلن و همكاراناست )

 خود های بالقوهتوانایی است تالش در فرد آن در که نمود تعریف زندگی در مثبت احساسات داشتن

بهزیستی  و شادی ( معتقدند2112) 3(. اسنایدر و لوپز2112کند )یعقوبی و همكاران،  شكوفا را

است )فيروزآبادی،  زندگی در معنا یافتن و شادی از ترکيبی بهزیستی بلكه نيستند، هم با مترادف

های متفاوت خود و داشتن نگرش قبول جنبه: خود پذیرش( 1 مؤلفهشش  دارای متغير این .(1322

توانایی دوست داشتن، روابط : دیگران با مثبت تعامل( 2مثبت به خود، زندگی و گذشته خویش، 

 در هدفمندی( 3 (،2113، 4یدر) گرم و مورد اعتماد با دیگران و توانایی همدلی نشان دادن

، 2وازکوئز و همكاراناست ) دارای معنا و مندجهت زندگی که موضوع این به اعتقاد یعنی:زندگی

خلق یا انتخاب محيط با توجه به  ها و تواناییاز فرصت سباستفاده منا: محيط بر تسلط( 4(، 2112

فعاليت و عمل بر اساس معيارهای شخصی و : خودمختاری( 2های بيرونی، نيازها و کنترل فعاليت

مداوم و تالش برای تغيير  رشد احساس: شخصی رشد( 2توانایی ایستادگی در برابر فشار اجتماعی و 
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 ایعمده طور به باال بهزیستی احساس با ( است. افراد2112، 1لیهای جدید )و تمایل به انجام تجربه

 که حالی در .دارند مثبتی خود ارزیابی پيرامون وقایع و حوادث از و کنندمی تجربه را مثبت هيجانات

 بيشتر و کنندمی ارزیابی نامطلوب را شانزندگی موقعيت و حوادث پایين، بهزیستی احساس با افراد

. (2112پور و همكاران، )قدم کنندمی تجربه را خشم و افسردگی اضطراب، نظير منفی هيجانات

، 2نلسون و همكارانشود )شناختی در کار باعث مزایای شخصی و سازمانی میتوسعه بهزیستی روان

 منجر به شناختی باالروان بهزیستی داشتن که باورند این ( بر2114) 3همكاران و (. سيساسک2114

 شود. همچنين، مقدارمی آموزاندانش روانی و روحی مشكالت به کمک برای معلمان آمادگی افزایش

شود آنها می در کاری زندگی کيفيت افزایش به منجر معلمان شناختیروان بهزیستی از باالیی

 برای معلمان، شناختیبهزیستی روان با مرتبط عوامل شناسایی لذا(. 2112، 4)ایلگان و همكاران

 مطالعات .است ضروریارتقای این شاخص  اجرایی آموزش و پرورش جهت مدیران و ریزانبرنامه

 شناختی معلمان، خودکارآمدیبهزیستی روان بر گذارتأثير و مهم هایمؤلفه از یكی دهندمی نشان

خودکارآمدی اعتقاد فردی نسبت به توانایی انجام دادن وظيفه به صورت موفق است و چيزی  .است

نيست که فرد بتواند انجام دهد، بلكه ادراک فرد از آن چيزی است که او قادر به انجام آن است 

(. خودکارآمدی معلمان اشاره به باورهای معلمان راجع به توانایی آنها 2112، 2همكاران )زیمرمن و

 پایين معلم، (. خودکارآمدی2111، 2وردن نتایج مطلوب آموزشی دارد )روبل و دیگرانآدر به ارمغان 

(. 2114، 2کارابييک و کورومازشود )می منفی رفتارهای از متعدد های جنبه و استرس باعث افزایش

 زمانی حتی و دارند اهداف چالش برانگيز پيگيری به تمایل خودکارآمدی، از باالتری با سطوح افراد

خودکارآمدی از جمله (. 2112، 2است )پكر ترقوی آنها تعهد شوندروبرو می شدید مشكالت با که

درونی به رود فرد با توجه به احساس عوامل فردی است که در صورت باال بودن آن، احتمال می

وجود آمده، از عملكرد خود و شرایط موجود از فعاليت خود لذت بيشتری ببرد )آقاخانبابایی و 

خودکارآمدی در محل کار صورت  تأثيرتحقيقات زیادی روی نقش و (. 2112زرندی، پورسلطانی

دهد خودکارآمدی به عنوان یک ابزار مدیریتی و منابع انسانی، دارای گرفته است نشان می

. به طور خالصه، خودکارآمدی (2112، 2سانپول و همكاران) شناختی استهای بالقوه روانتوانمندی
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معلمان یک ساختار انگيزشی مهم است که افكار، رفتارها و احساسات معلمان را شكل می دهد 

(، حسنی و همكاران 2114زاده و همكاران )(. نتایج مطالعات ملک2112، 1پولو و همكاران)

 3(، توماسی و همكاران2112) 2(، فاطيما و همكاران2112شهریاری و همكاران )(، پور2112)

 ميالم( و 2112) 2و همكاران (، فریير2112) 2و همكاران (، ساگونا2112) 4(، ليو و همكاران2112)

گذار است. از سوی تأثيرشناختی ( نشان دادند خودکارآمدی بر بهزیستی روان2112) 2و همكاران

 اخالق رعایت عدم یا و اخالق رعایت و است شغل هر در مهم ابعاد از جمله نيز ایحرفه اخالقدیگر 

بهزیستی  و اشخاص از جمله خودکارآمدی ابعاد زندگی از برخی در هاییبازتاب تواند می ایحرفه

 تمام رفتار نحوه بر که قواعدی است و استانداردها مجموعه ایحرفه باشد. اخالق داشته شناختیروان

 ای مجموعه ایحرفه اخالق است معتقد (. اسميت2112، 2هرزوگشود )می اعمال حرفه یک اعضای

 حقيقت کند. درمی تعيين را ها گروه و افراد که رفتار است بشری سلوک استانداردهای و اصول از

 در که است امر این کردن مشخص آن که هدف است عقالنی تفكر فرایند یک ای،حرفه اخالق

 هایحرفه (.2112بيدختی، اشاعه نمود )امين و حفظ باید موقع چه را هاییارزش چه سازمان

 اخالق اصول دارای جامعه دارند به خدمت در که ایوظيفه و حساسيت ميزان برحسب مختلف

 راهنمایی های نقشه همچون ایحرفه اخالق . اصول(2112)سليمی و خداپرست،  دهستن ایحرفه

 نمایند ایفا کامل و روشنی به را خود هاینقش تا کنندمی کمک حرفه اعضای یک به که هستند

ای معلمان هنجارها، ارزش ها، اصول، قواعد، مقررات و استانداردهای اخالق حرفه. (2111، 2)الوتون

های شامل داشتن دانش موضوعی، مهارت ای معلماناخالق حرفه .حاکم بر حرفه معلمی است

معلمان ورزش  (.2112، 11آینی) پذیری و عالقه به کار استثبات احساسی، مسئوليت ارتباطی،

مدارس نيز به عنوان افرادی که مسئوليت مهمی در تعليم و تربيت بر عهده دارند باید از اصول 

( در پژوهش خود به شناسایی 2112ای حرفه خود آگاهی داشته باشند. سليمی )اخالق حرفه

ارتباط با  مؤلفهبدنی پرداخت و آن را در پنج ای اساتيد دروس عمومی تربيتحرفههای اخالق مؤلفه

های شخصيتی، داشتن برنامه و به روز بودن و رشد و ارتقاء دانشجو دانشجو، ارزشيابی، ویژگی

                                                           
1. Poulou et al 

2. Fatima et al 

3. Tommasi et al 

4. Liu et al 

5. Sagone et al 

6. Freire et al 

7. Milam et al 

8. Herzog 

9. Lawton 

10. Ayeni 
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 و ردمجموعه دا و فرد شغلی عملكرد نتایج بر شگرفی تأثير ای،اخالق حرفه بندی کرد. رعایتدسته

 به را مجموعه انرژی تواندمی ایحرفه ضعف اخالق طرفی از دهد،می افزایش شدت به را وریبهره

 دیگر سوهای و به سمت هدف به دستيابی مسير در صرف به جای سازمان توان تبدیل و منفی انرژی

ای به منظور جلب اعتماد جامعه به حرفه ضروری (. وجود اخالق حرفه2114شود )واسق،  منحرف

 محيط یک زیرا کنند، فعاليت ایهای حرفهسازمان در دهندمی ترجيح هاسازمان کارکنانبوده 

 رضایت افزایش و کار گروهی در ناخوشایند عوامل کاهش باعث بودن، ایاز حرفه ناشی اخالقی،

های خيرخواه و . پژوهش(2114)نياز آذری و همكاران،  شودمی بين همكاران مناسب روابط و شغلی

( نشان دادند 2112( و ثمری )2112پور )(، یاسينی2112(، اسدیان و همكاران )2112همكاران )

( و 2112) 2لئو و همكاران(، 2112)1گذارد. همچنين یون می تأثيرای بر خودکارآمدی اخالق حرفه

پذیری و های ارتباطی، مسئوليتهای خود دریافتند مهارت( در پژوهش2112) 3بيرکه و سليمان

عالوه بر این  گذارند.می تأثيرای هستند( بر خودکارآمدی دانش موضوعی )که از ابعاد اخالق حرفه

( نشان دادند که 2112زاده )( و غریب2112(، سليمی و همكاران )2112جعفری و همكاران )

 4بنباسات گذارد. همچنين نتایج تحقيقاتمی تأثيرشناختی ای بر بهزیستی رواناخالق حرفه

-های اخالقی، مسئوليت( نشان دادند ارزش2112) 2( و ویليامز2112) 2(، بوید و همكاران2114)

گذاری تأثيربا توجه به گذارند. می تأثيرشناختی های ارتباطی بر بهزیستی روانپذیری و مهارت

ای بر گذاری اخالق حرفهتأثيرشناختی و همچنين ای بر بهزیستی روانخودکارآمدی و اخالق حرفه

رسد خودکارآمدی معلمان ورزش نقش خودکارآمدی و همچنين مرور ادبيات پژوهش به نظر می

اما  ؛کندشناختی معلمان ورزش بازی میای بر بهزیستی روانگذاری اخالق حرفهتأثيرميانجی را در 

به منظور پوشش این شكاف چارچوب نظری  .تا کنون پژوهشی در این رابطه صورت نگرفته است

ای به عنوان متغيير ارائه شده است. در این چارچوب اخالق حرفه 1شماره ژوهش حاضر در شكل پ

شناختی به عنوان متغير وابسته در و بهزیستی روان به عنوان متغيير ميانجی مستقل، خودکارآمدی

 نظر گرفته شده است.

                                                           
1. Yun 

2. Lau 

3. Bjerke & Solomon 

4. Benbassat 

5. Boyd et al 

6. Williams 
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 مدل مفهومی تحقیق -0شکل 

  پژوهش روش
شود و از حيث شيوه گردآوری  های کاربردی محسوب می این پژوهش، بر اساس هدف از پژوهش

ها، پژوهشی توصيفی همبستگی با استفاده از معادالت ساختاری بود. برای گردآوری اطالعات  داده

از های مورد نياز و نيز  ای، مقاالت، کتاب در زمينه مبانی نظری و ادبيات موضوع از منابع کتابخانه

ها از روش ميدانی به کمک  آوری داده های الكترونيكی و برای جمع های اطالعات علمی و مجله پایگاه

تمام مقاطع تحصيلی  معلمان ورزش هيکلرا پژوهش  یجامعه آماراستفاده شده است.  نامه پرسش

بر اساس  .دادکه دارای وضعيت استخدامی قراردادی، پيمانی و رسمی بودند تشكيل می شهر شيراز

و  یبر اساس جدول کرجس .نفر بود 211 تعداد آنها استعالم از اداره آموزش و پرورش شهر شيراز

از روش  بدنی شاغل در هر ناحيه و جنسيت آنانبا توجه به نسبت معلمان تربيت نفر 241مورگان 

 222 عیپس از توز تینها شد. در به عنوان حجم نمونه انتخاب ایخوشه-ایگيری طبقهنمونه

برای گردآوری  مورداستفاده قرار گرفت. ليتحل یبرا آوری وجمع نامه پرسش 222عداد ت نامه پرسش

ای ليكرت )از کامالً  سنجه با طيف پنج گزینه 22حاوی  نامه پرسشاطالعات در این پژوهش از 

 1ریف نامه پرسششناختی از مخالف تا کامالً موافق( استفاده شد. برای سنجش بهزیستی روان

( و برای 2113) 2و کولينا (، برای بررسی خودکارآمدی معلمان ورزش از پرسش نامه مارتين1222)

استفاده گردید. ( 1322سليمی ) نامه پرسشای معلمان ورزش از سنجش متغييرهای اخالق حرفه

 بررسی مورد آن اوليه ویرایش ،نامه پرسش محتوایی و صوری روایی از اطمينان حصول برای

 با توجه به نظرات و پيشنهادهای آنها اصالحات .قرار گرفت زمينه این در نظران صاحب متخصصان و

عالوه بر روایی محتوایی از  گرفت. قرار استفاده مورد تأیيد از پس و شد ها انجام سنجه روی بر الزم

                                                           
1. Ryff 

2. Martin & Kulinna 
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1به روش تعيين شاخص ميانگين واریانس استخراج شده ) روایی تشخيصی
AVE .نيز استفاده شد )

CR) از روش پایایی مرکبهای مذکور  نامه پرسشپایایی برای سنجش 
در کنار آلفای کرونباخ  (2

ها از برای تعيين همبستگی بين متغيرهای پژوهش، پس از اطمينان از نرمال بودن دادهاستفاده شد. 

برای تعيين ميزان و  .بهره گرفته شد SPSSافزار آزمون ضریب همبستگی پيرسون بر اساس نرم

 یانجيآنان با نقش م یشناختروان یستیبر بهز بدنیتيمعلمان ترب ایاخالق حرفه تأثيرقدرت توان 

و  از فرآیند تجزیه و تحليل ساختارهای کوواریانسپس از تحليل عاملی مرتبه دوم ی خودکارآمد

 استفاده شد. Lisrel افزارتكنيک مدلسازی معادالت ساختاری بر اساس نرم
 

 نتایج
 نمونه درصد 2/22. بر اساس جدول دهدیرا نشان م شناختیتيجمع هایافتهی، 1 شماره جدول

سال  42تا  41 نيافراد ب یبرا انیپاسخگو یسن یفراوان نیشتربي. بودند زن نمونه صددر 3/44 و مرد

 یفراوان نیشتريب زين یليسال سن بود. از نظر مدرک تحص 22تا  21 نيب یفراوان نیسن و کمتر

بود.  دکتری یليافراد با مدرک تحص یبرا یفراوان نیو کمتر یکارشناس یليافراد با مدرک تحص یبرا

 12افراد  یبرا یفراوان نیشتريسال سابقه خدمت و ب 2تا  1افراد  یبرا یفراوان نیکمتر نيهمچن

 سال سابقه خدمت گزارش شد. 21تا
 

 شناختیهای جمعیتويژگی -0 جدول

 سن مدرک تحصیلی سابقه کار جنسیت 
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 smartگيری شامل بررسی پایایی و روایی الگو است که برای محاسبه آنها از آزمون الگوی اندازه

pls2  از روش روایی محتوا و سپس روایی تشخيصی به  نامه پرسشاستفاده شده است. تعيين روایی
                                                           
1. Average Variance Extracted 

2. Composite Reliability 
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روش پایایی  از ( استفاده شد. در پایایی،AVEاستخراج شده )روش تعيين شاخص ميانگين واریانس 

 2در کنار آلفای کرونباخ استفاده شد. ضرایب هر سه شاخص فوق در جدول شماره  (CR) مرکب

 آورده شده است.
 

 راج شدهخو میانگین واريانس است پايايی ترکیبی ،گزارش معیارهای آلفای کرونباخ -2 جدول

 نام متغیر
تعداد 

 سؤاالت

آلفای 

 کرونباخ

ضريب میانگین واريانس 

(شده  استخراج AVE( 

ضريب پايايی 

 مرکب

)CR( 

222/1 12 اخالق حرفه ای  212/1  241/1  

/231 12 خودکارآمدی  221/1  223/1  

شناختیبهزیستی روان  12 222/1  232/1  211/1  

212/1 22 کل سؤال   

 

بيشتر را برای مقادیر ميانگين واریانس ( و 2/1معادل ) AVE( مقادیر 1221) 1فرنل و الرکر

درصد یا بيشتر  21نظر حدود  این امر به معنای آن است که سازۀ مورد .کنند شده توصيه می تبيين

هایی  ذکر است برای بررسی اعتبار مرکب، سازه  کند. شایان از واریانس نشانگرهای خود را تبيين می

ها  ند. همچنين، آلفای کرونباخ سازههستقبول  ایی قابل( داشته باشند، دارای پای2/1باالی ) CRکه 

پایایی مناسبی برخوردار  ها از روایی و ، تمامی سازه2شمارۀ  جدول( باشد که طبق 2/1باید باالتر از )

 هستند. 

های عاملی و همچنين آزمون فرضيه تحليل انجام برای آماری تحليل انجام آمدهایپيش از یكی

های شاخص 3 ل شمارهلذا در جدو است. ها متغير داده های توزیع بودن نرمال بررسی پژوهش

 توصيفی متغيرها شامل ميانگين، انحراف استاندارد، چولگی و کشيدگی ارائه شده است.

 
 آمار توصیفی و استنباطی جامعه آماری متغیرهای تحقیق -3 جدول

 شده مشاهده tر مقدا معیار انحراف میانگین کشیدگی چولگی متغیر

 22/3 222/1 42/3 -122/1 -221/1 ایاخالق حرفه

 21/2 234/1 24/3 121/1 222/1 خودکارآمدی

 11/22 224/1 22/3 221/1 -224/1 شناختیبهزیستی روان

 

                                                           
1. Fornell & Larcker 
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ها از رویه و توزیع مناسبی برخوردارند و شود تمامی متغيرطور که از جدول فوق استنباط می همان

های نرمال، کشيدگی برای داده ،، البته از طرف دیگراست 3.2ها حول عدد متغيرميانگين تمامی 

های فوق نشانگر نرمال دهد که با توجه به دادهرا پيشنهاد می -3+ و 3و چولگی بين  2کمتر از 

های استفاده از آزمون ضریب همبستگی پيرسون، از آنجا که یكی از شرط .بودن تمامی متغيرهاست

بودن متغيرهاست، پس در اینجا از ضریب همبستگی پيرسون که آزمونی پارامتریک است بهنجار 

 استفاده شده است.
 تحلیل همبستگی میان متغیرهای تحقیق -0جدول 

 بهزيستی روانشناختی خودکارآمدی اخالق حرفه ای متغیر

   1 اخالق حرفه ای

  1 414/1 خودکارآمدی

 1 222/1 222/1 شناختیبهزیستی روان

 

بدنی ای معلمان تربيتاخالق حرفه، ضریب همبستگی متغير 4شماره های جدول با توجه به داده

 که در سطح استدرصد  222/1شناختی بهزیستی روانبا  و 414/1 خودکارآمدیبا  شهر شيراز

p < 0.01  با  بدنی شهر شيرازخودکارآمدی معلمان تربيتمثبت و معنادار است. به عالوه رابطه بين

رابطه مثبت و  p < 0.01دهد در سطح است که نشان می 222/1 شناختی آنهابهزیستی روان

 معناداری وجود دارد.

 صحت از تا است الزم، پژوهش مفهومی هایمدل و فرضيات آزمون مرحله به شدن وارد از قبل

 وابسته متغير و( خودکارآمدی) ميانجی متغير ،(ایاخالق حرفه) مستقل متغير گيریاندازه هایمدل

گيری از طریق تحليل برازش مدل اندازه تأیيدبرای  .شود حاصل اطمينان (شناختیبهزیستی روان)

 LISRELافزار در نرم از تحليل عاملی مرتبه دوم به دليل وجود متغيرهای مكنون یتأیيدعاملی 

 آمده است. 2شماره در جدول گيری های برازش الگوهای اندازهشاخص .استفاده شد
 

 گیری(های برازش تحلیل عاملی مرتبه دوم )مدل اندازهشاخص -5 جدول

GFI NFI IFI CFI X متغیر
2
/df RMSEA 

 <11/1 < 3 >2/1 >2/1 >2/1 >2/1 آستانه پذیرش

 121/1 42/2 22/1 22/1 22/1 22/1 ایاخالق حرفه

 122/1 31/2 22/1 22/1 24/1 23/1 خودکارآمدی

 121/1 13/2 22/1 22/1 22/1 24/1 شناختیبهزیستی روان
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گيری الگوهای اندازه .زا نشان دادزا و درونی مرتبه دوم متغيرهای برونتأیيدنتایج تحليل عاملی 

 دار است. امناسب و کليه اعداد و پارامترهای الگو معن

 ارتباط بين نشانگر که ساختاری مدل تا است الزم اکنون گيریاندازه هایمدل آزمون از پس

استاندارد  ضرایب حالت در پژوهش مدل 3و  2 شكل در. شود ارائه است، پژوهش مكنون متغيرهای

 .است شده آورده اعداد معناداریو 

 

 
 استاندارد مدل بيضرا -2شکل 
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 مدل اعداد معناداری -3شکل 

 

حاصل  اطمينان مدل مطلوب برازش از باید ساختاری روابط تأیيد از قبل پژوهش، مدل بررسی جهت

 قرار گرفت ارزیابی مورد برازش متداول های شاخص اساس بر پژوهش این در شده تدوین کرد. مدل

 .است شده آورده 2شماره  جدول در حاصل نتيجه و
 

 های برازش مدلشاخص -6 جدول

 شاخص
شاخص 

 برازندگی

شاخص 

برازش 

 هنجار شده

شاخص 

برازش 

 افزايشی

شاخص 

برازندگی 

 تطبیقی

خی دو 

/درجه 

 آزادی

 میانگین ريشه

 خطای مربعات

 برآورد

 <11/1 < 3 >2/1 >2/1 >2/1 >2/1 آستانه پذیرش

 121/1 222/1 22/1 22/1 22/1 21/1 مقدار
 

و  222/1آورده شده است، نسبت کای دو بر درجه آزدای برابر  2طور که در جدول شماره همان

. به است 11/1تر از و کوچک 121/1برابر با  RMSEA. همچنين است 3تر از مقدار مجاز کوچک

 های تناسب حاکی از برازش مناسب مدل است. طور کلی مقدار شاخص

 های فرضيه آزمون و بررسی به توان می ساختاری مدل و گيری اندازه های مدل برازش بررسی از پس

 استاندارد و ضرایب معناداریضرایب  بخش این رسيد. در پژوهش های یافته به پرداخت و پژوهش
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 مدل های فرضيه مسيرهای ضرایب استاندارد و ضرایب معناداریشود.  می بررسی ها فرضيه مسيرهای

 .آمده است 2جدول شماره  در فرضيات آزمون نتایج و 3و  2شكل شماره  در

باشد، معنادار بودن پارامتر مربوطه و  22/1در بازه بيشتر از  (t) معناداریهنگامی که مقادیر ضریب 

آمده  دست دهد. با توجه به مقدار ضریب معناداری به های پژوهش را نشان می متعاقباً تأیيد فرضيه

ای ضرایب استاندارد الگوی فوق بيانگر این است که اخالق حرفهبرای مسيرهای بين متغيرها، 

و بر خودکارآمدی  21/1شناختی به مقدار و معناداری بر بهزیستی روانمثبت  تأثيرمعلمان ورزش 

مثبت و معناداری به مقدار  تأثيرهمچنين خودکارآمدی معلمان ورزش داشته است.  42/1به مقدار 

با توجه به تأیيد شدن فرضيۀ دوم و سوم پژوهش، فرضيۀ شناختی آنها دارد. بر بهزیستی روان 41/1

و  ای معلمان ورزشاخالق حرفهدر رابطۀ بين  خودکارآمدیميانجی بودن  چهارم پژوهش، یعنی

، روشن خودکارآمدیهمچنين، با تأیيد نقش ميانجيگری . شود تأیيد می شناختی آنهابهزیستی روان

اثری غيرمستقيم و مثبت و  شناختی معلمان ورزشای بر بهزیستی رواناخالق حرفهشود که  می

 تأثيردارد. در این پژوهش از آزمون سوبل برای معناداری  (42/1×  41/1=  124/1) معنادار برابر با

حاصل از آزمون  Z – valueميانجی یک متغير در رابطۀ ميان دو متغير دیگر استفاده شد. مقدار 

توان گفت در سطح  می 22/1ده است که به دليل بيشتر بودن از مقدار ش 22/32سوبل برابر 

بهزیستی و  ایاخالق حرفهدر رابطۀ ميان  خودکارآمدیمتغير ميانجی  تأثيرد درص 22اطمينان 

برای تعيين شدت اثر غيرمستقيم از طریق متغير  .معنادار است شناختی معلمان ورزشروان

 1کند و هر چه این مقدار به  را اختيار می 1و  1استفاده شد که مقداری بين  VAFميانجی، از آمارۀ 

بدین  VAFبرای  21/1مقدار  .دهد متغير ميانجی را نشان می تأثيرتر بودن  تر باشد قوی نزدیک

از  شناختی آنهابهزیستی روانبر  ای معلمان ورزشاخالق حرفهاثر  یک پنجممعنی است که بيش از 

نتایج تمام فرضيات در جدول  شود. تبيين می خودکارآمدیطریق غيرمستقيم توسط متغير ميانجی 

 آورده شده است. 2شماره 
 

 نتايج فرضیات -0 جدول

 نتیجه tآماره  تخمین متغیر وابسته اثر متغیر مستقل فرضیه

H1 22/2 21/1 شناختیبهزیستی روان   ایاخالق حرفه *** 

H2 22/4 41/1 شناختیبهزیستی روان   خودکارآمدی *** 

H3 21/4 42/1 خودکارآمدی   ایاخالق حرفه *** 

H4 
نقش ميانجيگری 

 خودکارآمدی
   124/1 22/32 *** 

(ns = no significant, *p < .05, **p < .01, ***p < .001) 
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و  3( در شكل tآمده برای مسيرهای بين متغيرها )آمارۀ  دست با توجه به مقدار ضریب معناداری به

شود. مقدار ضریب معناداری برای همۀ فرضيات باالتر از  ، همۀ فرضيات پژوهش تأیيد می2جدول 

 هاست. است که حاکی از تأیيد این فرضيه 22/1
 

 گیریحث و نتیجهب
کيد أبدنی با تشناختی معلمان تربيتای بر بهزیستی رواناخالق حرفه تأثيرپژوهش حاضر به بررسی 

استفاده  ساختاری سازی معادالت مدل از اساس، این است. بربر نقش ميانجی خودکارآمدی پرداخته 

ای بر بهزیستی روانشود و اخالق حرفهمی تأیيدنتایج تحقيق نشان داد فرضيه اول پژوهش  .شد

توان گفت داشتن برنامه و دانش موضوعی روز، میدارد.  تأثيربدنی تربيت شناختی معلمان

آموزان و آموزان، همدلی و درک احساس دانشپذیری، توانایی برقراری ارتباط با دانشمسئوليت

بدنی باعث ایجاد احساس های الزم برای تدریس درس تربيتها و مهارتبرخورداری از صالحيت

و خود مختاری و احساس رشد و به طور کلی بهزیستی  تسلط بر محيط ، پذیرش خود،شایستگی

زاده و شود. نتایج این پژوهش با نتایج تحقيقات ملکبدنی میشناختی در معلمان تربيتروان

(، فاطيما و همكاران 2112شهریاری و همكاران )(، پور2112(، حسنی و همكاران )2114همكاران )

( و 2112(، فریير )2112(، ساگونا )2112(، ليو و همكاران )2112)(، توماسی و همكاران 2112)

شناختی بهزیستی روان. نتایج فرضيه دوم نيز نشان داد خودکارآمدی بر استهمسو  (2112الئورل )

از  های خودگذارد. خودکارآمدی از عوامل افزایش اعتماد فرد به قابليتمی تأثيربدنی معلمان تربيت

 تأثيرهمچنين افزایش خود قضاوتی، در جهت رشد فردی است، همچنين طریق خودآگاهی و 

 باال، خودکارآمدی احساسبسزایی در روابط با کيفيت باالتر، پيگيری اهداف و پذیرش خود دارد. 

 تا شود می باعث و دهد می افزایش متعدد طرق به را و کارها تكاليف انجام توانایی شخصی، سالمت

مطمئن  آنها.شوند مسلط آن بر باید که بگيرند نظر چالشی در عنوان به را مشكل تكاليف افراد،

و بند یا سازگاری شرایط، با خوبی به و دندرآور خود تحت مهار را بالقوه تهدیدهای توانند می هستند

نتایج این پژوهش با نتایج تحقيقات  .کنند تجربه را باالتری روان شناختی به همين دالیل بهزیستی

جوکان بنباسات  (،2112زاده )( و غریب2112(، سليمی و همكاران )2112همكاران )جعفری و 

نتایج فرضيه سوم نيز . استهمسو  (2112( و ویليامز و سدریک )2112(، بوید و همكاران )2114)

توان میرسد گذارد. به نظر میمی تأثير ای بر خودکارآمدی معلمان ورزشنشان داد اخالق حرفه

 خود دست حرفۀ در باالیی هایمهارت باشد به باالیی ایحرفه ورزشی که دارای اخالقگفت معلمان 

به  موفق عملكردی تجارب بود چنين معلمی به دليل خواهد موفقتر خود حرفۀ کنند و درمی پيدا

های باال، تجارب عملكردی عالوه بر این مهارت کرد. خواهد پيدا دست باالیی خودکارآمدی باورهای
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افزاید و باعث نوعی تشویق و ترغيب می وی اجتماعی ميزان اعتبار پذیری معلم ورزش برمسئوليتو 

 از یكی . ترغيب اجتماعیشودآموزان و والدین آنها میاجتماعی از طرف مدیران، همكاران، دانش

 انجامدخود می به نسبت خودکارآمدی باورهای مورد در فرد قضاوت که به تجربی اطالعات منابع

داشت که این  خواهد پی در را دیگران تشویق و ترغيب ایاخالق حرفه بودن دارا یقين به. است

شود. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش خيرخواه و می باورهای خودکارآمدی افزایش باعث موضوع

(، یون هاسون 2112( و ثمری )2112پور )(، یاسينی2112(، اسدیان و همكاران )2112همكاران )

. نتایج فرضيه چهارم نشان است( همسو 2112( و بيرکه و سليمان )2112(، کریستيانا الو )2112)

 تأثيربدنی شناختی معلمان تربيتای از طریق ایجاد خودکارآمدی بر بهزیستی روانداد اخالق حرفه

های در کار خود به مهارت برخوردار باشند باالیی ایاخالق حرفه از معلمان ورزش وقتی دارد. تبعاً

تر خواهند بود و این موفقيت و ترغيب اجتماعی دیگران باعث کنند و موفقباالتری دست پيدا می

 نظر از آنها باال، خودکارآمدی احساس این به واسطه .نمایند تصور خودکارآمدتر شود که خود رامی

 و رنددا بيشتری خاطر رضایت خود زندگی از و کنندمیارزیابی  ترمثبت را خود زندگی شناختیروان

 وآموزش مسئوالن که شودمی داشت. پيشنهاد بيشتری خواهند شناختیروان بهزیستی احساس

 همچنين نمایند برگزار معلمان ایاخالق حرفه تقویت جهت خدمت ضمن آموزشی هایپرورش دوره

-دوره نيز هازمينه این در و اقدام کنند ای معلمانحرفه اخالق سنجش و به ارزیابی ادواری به صورت

 دانشگاه از دیگری غير ورودی مبادی از که افرادی خصوصهب. دهند خدمت تشكيل ضمن های

 هایصالحيت با آشنایی به نياز استخدام بدو شوند، درمی کشور آموزشی سيستم وارد فرهنگيان

 معلمی شغل ۀزمين آنان در خودکارآمدی باورهای باید و دارند معلمی ایحرفه و اخالق ایحرفه

در  یا و فرهنگيان دانشگاه درسی برنامۀ در یا ایحرفه شود اخالقمی پيشنهاد همچنين .شود تقویت

 استخدام و گزینش در .شود داده خدمت آموزش ضمن هایدوره به صورت معلمان به خدمت طول

 بار چندین خدمت هم طول در حتی و شود ( توجهایاخالق حرفه) نكته اساسی این به معلمان

ای در حرفه معلم ورزش تبا افزایش اخالق حرفه .تقویت گردد و سنجش معلمان ایحرفه صالحيت

خودکارآمدی بيشتر به ارزیابی مثبت از خود و و  و خود را خودکارآمدتر تصور نمایند شدهتر موفق

 شناختی در آنها منجر شود. زندگی و به عبارتی بهزیستی روان
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