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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of dimensions of the scale of 

occupational and familial values (OFVs) on the self-efficacy of the students in the field of 

education considering the role of mediator of creativity and leisure. In this descriptive and 

correlational study, the population was physical education students (1800). The sample 

size was estimated 360 based on Morgan sampling table (randomly). Data were collected 

using four questionnaires: Farmruben's OFVs (1970), Nazarian, and Ramezani's leisure 

time (2012), Moghimi's creativity (2009) and Darabi's self-efficacy (2016). The validity 

of the questionnaires was approved by 15 professors and its reliability was confirmed 

using Cronbach's alpha coefficient. The results indicated that the effect of OFVs on self-

efficacy through creativity and leisure was positive and significant in postgraduate 

students. Part of the variable effect of the OFVs scale was transmitted through the 

variables of leisure and creativity on the self-efficacy of physical education students. It 

can be concluded that the family and occupation are the most important issues of human 

life so that if these two are adapted to the conditions and interest of the students in the 

field of education, they will have a favorable effect on society. Creativity leads to a 

balance between work and family and increases the self-efficacy of physical education 

students, indicating that those who have higher self-efficacy are more active in leisure 

times despite of possible obstacles. 
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Extended Abstract  

Background and purpose  

In past decades, many studies have been conducted on the effects of occupational 

and familial values on the self-efficacy of human beings. The results have shown 

that the occupational and familial values have been one of the most important 

effective factors on self-efficacy and success in different areas of life. The purpose 

of this study was to examine the effectiveness of the dimensions of the 

occupational and familial values scale on the self-efficacy of physical education 

students with considering the mediator role of the creativity and leisure time. The 

present study was descriptive and of structural equation type. The statistical 

population consisted of physical education students of Islamic Azad universities 

of Tehran (N=1800). The sample size was 360 students using Morgan sampling 

table. Sampling was done through random clustering. According to the 

geographical distribution, the North, South, East and West regions were chosen 

as the main clusters. Finally, 90 students of each university who met the inclusion 

criteria were randomly selected as the statistical sample of the current study. Data 

were collected using four questionnaires: 1) Occupational and Familial values of 

Farmruben (1970) consisting of 40 questions and 2 items, 2) Leisure Time of 

Nazarian Madavani and Ramazani (2012) including 6 questions, 3) Creativity of 

Moghimi (2009) comprising 50 questions, and 4) Self efficacy of Darabi (2016) 

composed of 17 questions and three educational, occupational and social 

dimensions. The researcher distributed 380 questionnaires in order to increase the 

percentage of response rate and eventually 360 completed questionnaires were 

delivered. Formal and content validity of questionnaires was confirmed by 15 

experts. The reliability of these four questionnaires was 𝛼=%88 α= %84 α= %89 

and α= %80 based on Cronbach’s Alpha test, respectively. Then, the descriptive 

statistic tests and structural equation model were used. Data were analyzed using 

SPSS 23 and smart PLS 3.0. The results of the descriptive statics showed that out 

of 360 students, the majority (76.1%) of participants were male and the rest 

(23.9%) were female. Furthermore, the age of most students was at the range of 

26-30 years with the frequency of 30.6% and the rest were at the age of >40 years 

with the frequency of 50%. Education degree of most of the participants (55.3%) 

was bachelor degree and the least (2.8%) had PhD degree. The mean of the 

occupational and familial values as well as leisure time was a little above the 

average, and the mean of the creativity and self-efficacy was a little below the 

average. The results of the present study suggested that the leisure time variable 

had a positive and significant impact on the self-efficacy. Moreover, the creativity 

affected self-efficacy. The occupation and familial values had a positive and 

significant effect on the leisure time. The occupation and familial values had a 

positive and significant effect on creativity. In addition to this effect, the 

effectiveness of occupation and familial values on the self-efficacy was approved) 
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p<0.05). The results demonstrated that the effectiveness of occupational and 

familial values on the self-efficacy was positive and significant considering the 

creativity and leisure time of physical education students) p< 0.05). In other 

words, some part of the effects of the occupation and familial values on the self-

efficacy through the leisure time and creativity variables will be passed on to 

physical education students. This hypothetical model developed by the research 

data was supported via evaluating the indicators of the overall structural equation 

model considering the ideal range of these indicators. After all, the data fit to the 

model and all indicators indicated the ideality of structural equation model. If the 

creativity of the students is high, it will increase their self-efficacy. The 

individuals’ belief in their ability of doing an action in a determined situation 

represents their self-efficacy. In fact, people who have strong sense of self-

efficacy will look at the challenging issues as a problem which has to be 

overcome. Besides, they feel more commitment to their interests and activities. 

Nevertheless, persons with a low level of self-efficacy avoid challenging tasks. 

Family and occupation as one of the important issues of life, if these two factors 

have correspondence with situations and interests of physical education students, 

will have a favorable effect on society. In other words, the creativity can lead to a 

balance between occupation and family and can increase the self-efficacy of 

students. Individuals with higher self-efficacy have more participation in active 

leisure time in spite of the possible obstacles. 

Key words: Occupational and Familial Values, Self-Efficacy, Creativity, 

Leisure Time 
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 چکیده

بدنی با های شغلی و خانوادگی بر خود کارآمدی دانشجویان رشته تربیتابعاد مقیاس ارزش تأثیر پژوهش این هدف

بود. نوع مدل معادالت ساختاری پژوهش توصیفی و از نقش میانجی خالقیت و اوقات فراغت بود.  در نظر گرفتن

(. حجم نمونه =1800Nدند )تشکیل داهای آزاد شهر تهران دانشگاهبدنی دانشجویان رشته تربیترا  یجامعه آمار

تصادفی انجام شد. ای خوشهگیری به صورت نمونه .گردیدبرآورد نفر  360مورگان  یریگاز جدول نمونهبا استفاده 

 مادوانی نظریان(، اوقات فراغت 1970فارمروبن،های شغلی و خانوادگی )مقیاس ارزش نامهپرسش ابزار پژوهش چهار

نفر  15 تأییدها به نامهپرسشروایی  ( بود.2001) موریسخود کارآمدی و ( 1388خالقیت مقیمی ) (،2013)رمضانی  و

شد. نتایج بیانگر آن بود که اثر مقیاس  استفاده ضریب آلفای کرونباخهمچنین برای پایایی ابزار از رسید. از اساتید 

بدنی مثبت اوقات فراغت دانشجویان رشته تربیتهای شغلی و خانوادگی بر خود کارآمدی از طریق خالقیت و ارزش

های خانواده و شغل به واسطه (. به عبارتی دیگر، بخشی از اثر متغیر مقیاس ارزشP≤05/0داری است )معناو 

شود. با توجه به بدنی انتقال داده میمتغیرهای اواقات فراغت و خالقیت بر خودکارآمدی دانشجویان رشته تربیت

 محسوب انسان زندگی مهم موارد جمله از اشتغالکه خانواده و  نتیجه گرفت گونهاینتوان هش میهای پژویافته

 دنبال به جامعه مطلوبی برای آثار بدنیدانشجویان رشته تربیت عالقه و شرایط با آن انطباق در صورت که شوندمی

 امر موجب خودکارآمدیاین  .شودخانواده میباعث توازن بین شغل و  دیگر خالقیت باعث عبارته داشت. ب خواهد

 موانع وجود با دارند باالتری احساس خودکارآمدی که افرادی .شودبدنی میباالتر در بین دانشجویان رشته تربیت

 دارند. اوقات فراغت فعال در بیشتری مشارکت احتمالی

  خالقیت، اوقات فراغت.های شغلی و خانوادگی، خودکارآمدی، ارزش کلید واژگان:
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 مقدمه 
شناسی ورزش و تمرین هایی را براي روانگستره مضامين خودکارآمدي و فعاليت جسمانی فرصت

بينی . در پيش(86، 2011، 1و همکاران )ميرز آورد که ما اکنون در آغاز آن قرار داریمفراهم می

باور  ،است. خودکارآمدي به عنوان ساختار ویژهتر اغلب خودکارآمدي از توانایی جسمانی قوي ،عملکرد

صادقی  ی،یوسف، هاي ویژه عنوان شده است )گل محمديو اعتقاد درباره سطح شایستگی در وضعيت

که او شایسته انجام فعاليت خودکارآمدي یعنی باور و ایمان شخص به این (.433، 2016، بروجردي

دارد خودکارآمدي یك ( اظهار می1997) 2بندورا .ردو در تکليف ویژه توانایی موفق شدن را دا است

 شانگمان (5، 2004) 3اسپسنکسو  ارنتهمچنين ب .تمتغير اثبات شده براي اثر گذاشتن بر اجرا اس

کند. به عبارت دیگر رفتار، هاي دیگر رفتار عمل میا مکانيسمبر این است که خودکارآمدي در ارتباط ب

عنوان عوامل محدود کننده براي هر شخص عمل ه فيزیولوژیکی و اثرات محيطی بعوامل شناختی و 

خودکارآمدي مباحثی بيش از  مطابق با تئوري شناختی اجتماعی، .کند متقابالً نيز بر هم اثر دارندمی

طور ه سازد تا بشود که شخص را قادر میشامل ادراك نيز می وگيرد دانش و مهارت را در بر می

خودکارآمدي از طریق کنترل ميزان تالش و  (.22، 2017حسين نژاد و ميرانی، عمل کند )کارآمد 

، 2012، 4)موئن و فدریچی کندمدت زمان مقاومت در برابر موانع، سطح انگيزش افراد را تعيين می

تکاليف تر، در کسب بينی کننده اجراست، افراد با احساس خودکارآمدي قويخودکارآمدي پيش .(116

تري نسبت به کسانی که خودکارآمدي تر، جدیت بيشتر و استقامت طوالنیجدید تالش گسترده

در برخی اوقات دانش و مهارت براي بروز  .(5، 2008، بنت و اسپينکس) دهندکمتري دارند نشان می

در اغلب موارد مردم شاید بدانند کار درست چيست، اما قادر به  فتارهاي موفقيت آميز کافی نيستند.ر

کند. ميزان درست عمل کردن نيستند. خودکارآمدي به عنوان پلی مهم بين دانش و رفتار عمل می

دهد. قرار می تأثيرخودکارآمدي شخصی دورنماي ذهنی و رفتارهاي منتهی به عمل هر فرد را تحت 

هایش منتهی به ها و شایستگیشده توسط هر شخص به توانایی بازخوردهاي مثبت و منفی درك

در چهار  (.116، 2012شود )موئن و فدریچی، تقویت یا تضعيف باور خود فرد به خودکارآمدي می

صورت گرفته  شناختی بر کارآمدي انساناثرات عوامل روان زیادي در ارتباط بادهه گذشته، مطالعات 

هاي ترین عوامل سهيم در موفقيت در حوزهبود که خودکارآمدي یکی از مهم. نتایج حاکی از آن است

 مختلف زندگی است.
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 اجتماعی اقتصادي، شرایط . این عواملهستندگذارند بسيار گوناگون تأثيرخودکارآمدي عواملی که در 

 جسمانی و غيرهشناختی و شناختی، مدیریتی و عوامل روان، جامعه، کار، خانوادهو فرهنگی، اقليمی

 و خانواده شناختی، کارروان عوامل، اما است مؤثربسيار خودکارآمدي در کيفيت این عوامل  .هستند

در این  (.2012، بنار و لقمانی) دنهست از دیگر عوامل ترمؤثر خودکارآمدي بسيار بهبود ميزان در

 ترکيبی در درگيري همزمان طریق از را خود بهزیستی افراد امروزي جوامعدر توان گفت که زمينه می

 ازدواج کردن شدن، استخدام چند کنند. هرمی چندگانه مانند )همسر و فرزندان( جستجو هاينقش از

 تداخل پيدا و همپوشی یکدیگر با گاهی زیادي دارند. اما اهميت شناختی روان لحاظ از فرزند تربيت و

 رفتار ها،این نقش از یکی در فرد تجربيات دیگر عبارت (. به66، 1391 و همکاران، کنند )نعيمیمی

 و هاخانواده ساختار در تغيير دیگر طرف دهد. ازقرار می تأثير تحت دیگر نقش در را او رضایت و

شدن  جهانی و بين المللی تجاري هايرقابت جنسيتی و رشد روز افزون سنتی هاينقش رنگ شدنکم

شغل و خانواده به عنوان ابعاد اوليه  است. شده خانواده و کار حوزۀدو  بين مرزهاي شدن محو موجب

شوند. تقابل بين ابعاد گوناگون شغل و خانواده سبب گردیده و اصلی زندگی هر فردي در نظر گرفته می

شناسی بالينی، رشد اجتماعی و همچنين در بين دیگر هاي رواناست تا این زمينه در بين گرایش

ردم شناسی، جامعه شناسی، مطالعات خانواده، اقتصاد و مطالعات دیگر مورد توجه قرار ها مانند مرشته

شغل که بيشتر صاحب نظران به رابطه با این (.162، 1390، دیباجی و صادقیو  سامانی گيرد )عریضی

خانواده در محافل شغل و نقطه نظرات مثبتی بين  کنند، اما اخيراًخانواده به صورت منفی نگاه می و

اي بر که مبناي تحقيقات انجام شده به گونهبه  (.65، 2008، پارسامهر) دانشگاهی مطرح شده است

 بایست به صورت دو طرف درك گرددخانواده، مفهوم حمایت نيز میو رسد که همانند کار نظر می

در گذشته این باور وجود داشت  (.121، 2004، 2موسيسکا و فليسونواینی و ؛ 149، 2003، 1)فرونی

کنند و باید به طور هاي کار خانواده بر اساس قوانين مخصوص به خود عمل میکدام از حيطه که هر

خانواده را پویا و متقابل شغل و جداگانه مطالعه گردند. این استدالل امروزه با دیدگاهی که رابطۀ بين 

دارند  تأثيرمحيط کاري بر زندگی خانوادگی وامل جایگزین شده است؛ بدین معنا نه که تنها عداند می

گذارند و تضاد بين این دو حيطه، اغلب ي قوي بر زندگی کاري میتأثيرمسائل خانوادگی هم  بلکه

، عریضی سامانی و دیباجی و صادقی) نمایدجامعه می وپيامدهاي ناگواري را نصيب فرد، خانواده 

گذار باشد تأثيرتواند بين شغل و خانواده یکی از عواملی که می شاید بتوان این ادعا را کرد که(. 1390

خالقيت است. نقش خانواده در رشد و توسعه خالقيت و کارایی و تربيت نسل جدید بر کسی پوشيده 

در جوامع،  نيست. با توجه به اهميت و نقش خالقيت در شکل گيري تحوالت اقتصادي و اجتماعی
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اند هاي فردي و اجتماعی پرداختهدانشمندان علوم اجتماعی و مهندسی نيز به بررسی ویژگی

تواند نقش حياتی ایفا ها، میگيري این ویژگی(. خانواده کانونی است که در شکل2007، نيكعمل)

 "داري و تربيت فرزندانخانه"و زنان نقش  "آورينان"و سنتی که مردان نقش کند. در جوامع گذشته 

گرفت؛ اما ساختار جدید را بر عهده داشتند، انتقال ایده کسب و کار بيشتر از طرف مرد صورت می

اي از بروز خالقيت و نوآوري را در هاي تازهخانواده در جامعه امروز با خروج زن از خانه، ظهور جلوه

الدین ؛ شيوه توليد، سبك زندگی و نقش وشبه دنبال این تغيير نگر هر دو جنس زن و مرد باعث شد.

توانند در در درون خانواده نيز دچار دگرگونی شد. به شکلی که هر کدام از والدین با رفتار خود می

هاي اساسی هاي جدید در خانواده و تعيين مسير شغلی فرزندان، نقشرشد اعتماد به نفس، خلق ایده

از آنجا که پرورش خالقيت باید ( معتقد بود 2007) نيكعمل(. 26، 1395رحمان زاده، را ایفاء کنند )

از کودکی انجام گيرد تا در آینده افراد خالقی براي جامعه باشند، باید عواملی که در افزایش قدرت 

خالقيت یك نيروي ذاتی است . کرد و در جهت تحقق آن گام برداشتاست را بررسی  مؤثرخالقيت 

یکی از این  گذار باشد.تأثيرتواند ورش آن میشماري براي پرهاي بیکه در همه افراد وجود دارد و راه

در نهادهاي اجتماعی  ستفاده درست از زمان اوقات فراغتتواند خالقيت را پرورش داد اها که میراه

توان گفت که نقش نهادهاي اجتماعی در زمينه اوقات فراغت پررنگ است. نهادهاي اجتماعی می است.

-هنجارهاي اجتماعی هستند که هر کدام از آنها شيوه زندگی جمعيتها، عقاید و اي از ارزشمجموعه

. ورزش نيز مانند خانواده، (2017، 1ورالک) دهندقرار می تأثيرهاي مختلف یك یا چند جامعه را تحت 

تعليم و تربيت و اقتصاد، از نهادهاي عمده و مؤثر اجتماعی است. در دنياي امروز کمتر کسی است که 

با توجه به  (.1391 ،عبدلیستقيم به نحوي با ورزش مرتبط و یا از آن متأثر نباشد )مستقيم یا غيرم

است که از  يضرور مهم و يفعال امر مطلوب و یفوق برنامه و اوقات فراغت یورزش يهاتيفعال نقش

طيف  فراغت اوقات نام به موضوعی مطرح شدن با کارکنان بر آورده شود. یحرکت يهاازيآن ن قیطر

 افراد روي پيش روزانه هايمشغله و کار به جز متفرقه فعاليت هايزمينه از گوناگونی ابعاد و گسترده

( در 1396) زادهشفيعو  دولتشاهی (.270، 2017 ،2گرین، فامس و ميسنرو  چاليپ) گذاشته شد

با ورزش را بررسی کردند. نتایج آنها گویاي این امر بود که مدیریت گذران اوقات فراغت پژوهشی 

صی عامل تعيين کننده مدیریت ورزش در اوقات فراغت هاي عمومی و خصورات محيطی و بخشتغيي

براي تقویت ورزش در مشخص  هستند. بنابراین همه مدیران بخش دولتی و بخش خصوصی با اهداف

ها بيشتر باشد آنگاه ساختها و زیرها، برنامهشش مدیریتون پ. هر قدر ميزاکننداوقات فراغت فعاليت 

مرتبط با الف(  یابد. این توسعه باید حاوي مشخصات زیر باشدسرعت و کيفيت توسعه افزایش می

                                                           
1. Calver 

2. Chalip, Green, Taks & Misener 
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هاي ورزشی و غير ورزشی در بر گيرنده سازمان. ب( تحقيقات علمی و الگوهاي مناسب و موفق باش

هاي جدید ورزشی و یا توليدات ورزشی سامانه آموزشی و خلق دانش براي مهارتداراي د. ج(. باش

 افراد فعاليت الگويهزار فرد بالغ را بر اساس  30( اوقات فراغت 2000) 1باندورا در پژوهشی. باشد

 اجتماعی لحاظ به شاد افرادمورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد بودند را  شاد کمتر که کسانی و شاد

خوانند. همچنين می روزنامه بيشتر و کنندمی شرکت مذهبی هايبرنامه در بيشتر و هستند ترفعال

 و فعاليت به نياز تفریحی هايفعاليت سایر با مقایسه در تلویزیون تماشاي که نتایج گویاي این بود

 در، بپوشند مناسب لباس روند، جایی به که ندارند نيازي تلویزیون دارد، بينندگان کمتري تحرك

و در  دهند. انجام دیگري کار نوع هر یا کنند مصرف انرژي، کنند ریزيبرنامه، کنند شرکت اجتماعات

باشند، تا  داشته بيشتري اضافی زمان که هستند مایل غمگين مردم از درصد 51داد  آخر نتایج نشان

منظور از اوقات فراغت، فرصت و زمانی ( 79، 1394) راد و کشاورزموسوي صرف کارهاي بيهوده کنند.

پذیر هيچ گونه تکليف یا کار موظفی را عهده دار نيست، زمان در است که در آن انسان مسئوليت

 مورد باز دیر از فراغت اوقات موضوع .نگيزۀ شخصی به امر خاصی بپردازداختيار اوست تا با ميل و ا

 آن اهميت بلکه نيافته کاهش تنها نه حساسيت و توجه این نيز حاضر حال در و است بوده بشر توجه

 زندگی توسعه و رشد از عبارتند دالیل این از بخشی. است یافته نيز افزایش متعددي دالیل به بنا

 دگرگونی ترمهم همه از و بشري دانش و آگاهی سطح ارتقاي فعاليت، و کار ساعات کاهش ماشينی،

 ورزش و بدنی تربيت دیگر سوي از. ست هاانسان عالیق و تمایالت خاص گيري شکل و فرهنگی هاي

 از جلوگيري براي مؤثري ابزار و فراغت اوقات گذران براي تفریح وسيله یك عنوان به تواند می نيز

 .(83، 2016، 2)آیدین و ارسالن باشد اعتياد ویژه، به اجتماعی انحرافات انواع

 عنوان با بين المللی و ملی سطح در تدابيري اخير هايسال در دانشجویان فراغت اوقات با ارتباط در

 افزایش و غيبت سبب که مختلف هايآسيب دیدگی و هابيماري از جلوگيري براي "کار از حفاظت"

 آن از خارج و کار محيط در سالمت به توجه آنها ترینمهم که است شده گرفته کار به شده، هزینه

 شخص، روانی و جسمی سالمت بر عالوه فراغت اوقات در سالم تفریحات و ورزش. است( فراغت اوقات)

 آن پی در و اجتماعی و فردي معضالت و هابيماري از بسياري از جلوگيري و کارایی افزایش موجب

با توجه به مطالب ارائه شده محقق به دنبال پاسخ دادن به  .شودمی درمان هايهزینه در جوییصرفه

بدنی هاي شغلی و خانوادگی بر خود کارآمدي دانشجویان رشته تربيتاست که ابعاد ارزش سئوالاین 

 دارد؟ تأثيربا نقش ميانجی خالقيت و اوقات فراغت چه 

 

                                                           
1. Bandora 

2. Aydin & Arsalan 



                                            ...خودکارآمدی بر خانوادگی و شغلی هایارزش مقیاس ابعاد تأثیر: رفیعی

 
 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 

 پژوهشروش
دانشجویان را  يجامعه آمارروش تحقيق در این پژوهش توصيفی تحليلی از نوع همبستگی است. 

از حجم نمونه با استفاده  (.=1800Nهاي آزاد شهر تهران تشکيل دادند )بدنی دانشگاهرشته تربيت

 .انجام شدتصادفی اي خوشهگيري به صورت نمونه .گردیدبرآورد نفر  360مورگان  يريگجدول نمونه

و هاي اصلی انتخاب شدند نوان خوشهبا توجه به توزیع جغرافيایی شمال، جنوب، شرق و غرب به ع

نفر از دانشجویان هر دانشگاه که حائز شرایط مورد نظر بودند به صورت  90در نهایت به طور تقریبی 

مقياس  -1 پرسشنامه چهارابزار پژوهش آماري پژوهش حاضر انتخاب شدند.  ۀتصادفی به عنوان نمون

اوقات فراغت  -2است؛  مؤلفه 2و  سئوال 40( که شامل 1970فارمروبن،هاي شغلی و خانوادگی )ارزش

 سئوال 50( که شامل 1388خالقيت مقيمی ) -3 ؛است سئوال 6 يدارا ( که2013رمضانی ) و نظریان

سه بعد آموزشی، شغلی و اجتماعی و  سئوال 17( که شامل 2001) موریسخود کارآمدي  -4؛ است

را  پرسشنامه 380گونه ریزش احتمالی، تعداد  پژوهشگر به منظور جلوگيري از هر استفاده شد. است

ها نامه¬پرسشروایی صوري و محتوایی  سالم تحویل گرفته شد. پرسشنامه 360در نهایت  .توزیع نمود

طریق از پایایی ابزار نيز . نظران رسيدصاحب تأیيدنفر از استادان صاحب نظر و اهل فن  15 تأیيدبه 

دامه در ا. گزارش شد α=80/0 و α 84/0=α 89/0=α=88/0 بابرابر آزمون آلفاي کرونباخ به ترتيب 

استفاده  مدل معادالت ساختاريو توصيفی از آزمونهاي آمار  جهت تحليل اطالعات به دست آمده

استفاده  3.0 نسخه Smart PLSو  23نسخه  SPSS افزاراز نرم هاداده ليتحلتجزیه و  ي. براگردید

 شد. 
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 هایافته
کنندگان مورد ي، اکثریت شرکتنفر نمونه آمار 360از نشان داد  توصيفی هايیافته از حاصل نتایج

هاي پژوهش در . همچنين بيشتر نمونهزن بودنددرصد(  9/23) بقيهنفر مرد و درصد(  1/76) مطالعه

با فراوانی  سال به باال 40درصد( و کمترین در رده سنی  6/30سال با فراوانی ) 30تا  26محدوده سنی 

درصد( کارشناسی و کمترین  3/55کنندگان )درصد( قرار داشتند. مدرك تحصيلی بيشتر شرکت 0/5)

 .بوددرصد( دکتري  8/2) کنندگانمدرك تحصيلی شرکت
 

 توصیفی هایشاخص از استفاده متغیرهای پژوهش با توصیف -1 جدول

 متغیر
 شاخص

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین

 564/0 -548/0 70/0 15/4 هاي شغلی و خانوادگیمقياس ارزش

 -07/0 -08/0 79/0 10/3 اوقات فراغت

 05/0 13/0 77/0 44/2 خالقيت

 -03/0 24/0 74/0 63/2 خودکارآمدي
 

 

هاي شغلی و خانوادگی و اوقات هاي مقياس ارزشمتغير( ميانگين 1(: 1بر حسب مقادیر جدول )

( و ميانگين متغيرهاي خالقيت و 3در نمونه آماري پژوهش مقداري باالتر از حد متوسط )فراغت 

هاي مقياس ارزشهاي متغيربه عبارتی  .استتر از حد متوسط برآورد شده خودکارآمدي مقداري پایين

در بين نمونه آماري پژوهش باالتر از متوسط و متغيرهاي خالقيت شغلی و خانوادگی و اوقات فراغت 

( با توجه به مقدار شاخص انحراف معيار 2شود. تر از حد متوسط ارزیابی میو خودکارآمدي پایين

( مقدار 3شود. عمول یا به عبارتی متوسط برآورد میها از شاخص ميانگين در حد مپراکندگی داده

بيانگر تمایل  هاي شغلی و خانوادگی و اوقات فراغتهاي مقياس ارزشمتغيرمنفی شاخص کجی 

هاي این متغيرها به سمت مقادیر باالتر از ميانگين و مقدار مثبت متغيرهاي خالقيت و داده

مقدار مثبت  .تر از ميانگين استبه سمت مقادیر پایينهاي این متغير خودکارآمدي گویاي تمایل داده

هاي بيانگر توزیع نسبتاً برآمده دادههاي شغلی و خانوادگی و خالقيت مقياس ارزششاخص کشيدگی 

نشان دهنده توزیع  اوقات فراغت و خوکارآمدياین متغيرها و مقدار منفی این شاخص در ارتباط با 

که با توجه به مقادیر در نهایت این .ر نمونه آماري پژوهش استهاي این بعد دنسبتاً مسطح داده

تمایل به سمت شکل توزیع  همه متغيرهاي پژوهش ها متغيرهاي شکل توزیع دادهمربوط به شاخص

 نرمال در نمونه آماري پژوهش دارند. 
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بدنی، از دانشجویان رشته تربیتهای شغلی و خانوادگی بر خود کارآمدی ابعاد مقیاس ارزش تأثیر -2شکل 

 طریق خالقیت و اوقات فراغت 
 

، مدل ارائه شده اعتبار الزم را دارد. است Smart PLSافزار که خروجی نهایی نرم ،2با استناد به شکل 

شود، از عدد مبناي نيز گفته می zیا مقدار  tبه این دليل که مقادیر معناداري که بعضًا به آن آماره 

باالتر است. مادامی که مقدار برآورد شده از مقدار مبناي تعيين شده باالتر باشد مدل در هر دو  1.96

 گونه تغييري در ساختاري مدل ندارد. ه تفسير نتایج آن نياز به هيچسطح اعتبار الزم را دارد و ادام
 

های ارزیابی کلیت مدل شاخص -2جدول   

          شاخص                            

 متغیر

میانگین واریانس 
 استخراج شده1

پایایی 
 ترکیبی2

 شاخص
 اشتراک3

شاخص 
 افزونگی 4

هاي خانواده و شغلمقياس ارزش  0849/0  918/0  433/0  - 

864/0 خالقيت  950/0  632/0  432/0  

0789/0 اوقات فراغت  957/0  665/0  579/0  

873/0 خودکارآمدي  954/0  645/0  240/0  
 

ها در مجموع هاي ارزیابی کليت مدل معادله ساختاري با توجه به دامنه مطلوب این شاخصشاخص

به عبارت  .شوندهاي پژوهش حمایت میتوسط دادهبيانگر این است که مدل مفروض تدوین شده 

                                                           
1. Average Variance Extracted (AVE) 

2. Composite Reliability 

3. Cross Validated Communality 

4. Cross Validated Redundancy  
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ها داللت بر مطلوبيت مدل معادله ساختاري است و همگی شاخص برقرار مدل به هادیگر برازش داده

 دارند.
 

 مسیر متغیرهای پژوهش برآورد -3 جدول

 متغیر وابسته مسیر متغیر مستقل
سطح  برآورد

 معناداری استاندارد معناداری

150/0 خودکارامدي ---> اوقات فراغت  360/3  001/0  

112/0 خودکارامدي ---> خالقيت  703/2  003/0  

هاي خانواده و شغلمقياس ارزش 011/0 اوقات فراغت --->   318/79  001/0  

هاي خانواده و شغلمقياس ارزش 041/0 خالقيت --->   623/17  001/0  

هاي خانواده و شغلمقياس ارزش 105/0 خودکارآمدي --->   815/2  002/0  

 

 تأثيربيانگر این است که متغير اوقات فراغت بر خودکارآمدي  شماره سهمقادیر برآورد شده در جدول 

هاي خانواده دارد. متغير مقياس ارزش تأثيرمثبت و معناداري دارد. همچنين خالقيت بر خودکارآمدي 

قيت هاي خانواده و شغل بر خالمثبت و معناداري دارد. مقياس ارزش تأثيرو شغل بر اوقات فراغت 

هاي خانواده و شغل بر خودکارآمدي مقياس ارزش تأثيراین  و افزون بر مثبت و معناداري دارد تأثير

 (. P≤05/0شد ) تأیيد
 

 خالقیتنقش میانجی اوقات فراغت و  برآورد -4 جدول

 متغیر وابسته نقش میانجی متغیر مستقل
سطح  برآورد

 معناداری استاندارد معناداری

هاي خانواده و مقياس ارزش

 شغل

 اوقات فراغت
670/6 خودکارامدي  100/0  001/0  

 خالقيت

 

هاي شغلی و خانوادگی مقياس ارزش اثر بيانگر این است که شماره چهارمقادیر برآورد شده در جدول 

دار معنامثبت و بدنی و اوقات فراغت در دانشجویان رشته تربيتاز طریق خالقيت بر خود کارآمدي 

هاي خانواده و شغل به واسطه (. به عبارتی دیگر، بخشی از اثر متغير مقياس ارزشP≤05/0است )

 شود. بدنی انتقال داده میربيتمتغيرهاي اواقات فراغت و خالقيت بر خودکارآمدي دانشجویان رشته ت
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 نتیجه گیری
هاي شغلی و خانوادگی بر خود کارآمدي دانشجویان رشته ابعاد مقياس ارزش تأثيراین پژوهش با 

هاي نتایج نشان داد مقياس ارزش بدنی با نقش ميانجی خالقيت و اوقات فراغت انجام شد.تربيت

که تا به حال با توجه به این(. P≤05/0مثبت و معناداري دارد ) تأثيربر خودکارآمدي  یخانواده و شغل

بنابراین به صورت کلی نتایج مورد بحث قرار  است پژوهشی در زمينه متغيرهاي پژوهش انجام نشده

عوامل متعددي در انتخاب شغل  ند( معتقد بود251، 2003) 1فابر، ادواردز، باور و واچلرخواهد گرفت. 

آیند، ها به دنيا نمیافراد با ارزش ندهاي شغلی است و اعتقاد داشتهستند که یکی از آنها ارزش مؤثر

ها ذاتی نيستند، بلکه فرایندي هستند که در طی زمان، با فرآیند رشد جسمانی و روانی یعنی ارزش

است با الگوسازي و یا مشاهده رفتار دیگران، اعم از گردد. این امر ممکن شود و درونی میآموخته می

هاي شغلی ذهنيتی است که شخص هاي مشهور باشد. در واقع ارزشافراد خانواده، دوستان یا چهره

گونه از نتایج توان اینبراي ارضاي نيازهایش در جستجوي آن است تا به رضایت شغلی برسد. می

و نقش دانشجویان ابعاد نهفته و آشکار بسياري دارد.  تغيير و تحول در وضعيتنتيجه گرفت که 

، الگوي روابط موجود در خانواده بدنیرشته تربيت هاي دانشجویانها، آرزوها و سوگيري ارزشنگرش

-ها و نقشها، بين جنسيتها، بر نوع کيفيت روابطی که بين نسلکند. این جهت گيريرا تعيين می

اهداف  گذارد. در واقععميقی می تأثيرکنند، تحصيل کرده ایفاء میهایی که آنها به عنوان قشر 

دانشجویانی که خودکارآمدتر  هاي شغل نهادینه شده است،هاي شغلی و خانوادگی در ارزشارزش

 تر باشند.ن برقرار کنند و در زندگی خود موفقهاي شغلی و خانوادگی توازتوانند بين ارزشباشند می

مثبت و  تأثيرهاي خانواده و شغل بر اوقات فراغت بيانگر آن بود که متغير مقياس ارزشدیگر نتایج 

. این نحوه گذران اوقات ایفاي نقش نماید تواند برمی هاي خانواده و شغلمعناداري دارد. مقياس ارزش

 ندداشت آنها اعتقاد ( همخوان است.2014) 2سو، تان، ليو و کاواچینتایج تا حدودي با نتایج مطالعات 

کار به عنوان یکی از راه هاي اساسی مشارکت اجتماعی و بيان شخصيت و عظمت انسان بوده و انسان 

با وجود این، کار تنها راه مشارکت اجتماعی نيست و تمامی وجود انسان  .خود را با کار معنا کرده است

هاي اجتماعی، ليتئور عهده گرفتن مسشود. نياز انسان به آرامش و استراحت، بدر کار خالصه نمی

 دهند.، ابعاد دیگري از فلسفه وجودي انسان را تشکيل میاوقات فراغتصرف وقت براي خانواده و 

توانند اثر متقابل و نقش مکمل و خانواده می ( در پژوهش خود عنوان کرد شغل187، 1396) گودرزي

شود و حمایت خانواده موجبات نواده برآورده میبراي یکدیگر داشته باشند، با کار کردن نيازهاي خا

و تعادل بين این دو آورد آميز امورات را فراهم میتقویت روحی و جسمی کارکنان براي انجام موفقيت

                                                           
1. Faber, Edwards, A. E., Baure, K. S., & Wetchler 

2. Su, Tan, Liu & Kawachi 



 1400، بهار 22، شماره 9پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                         134

گونه ارزیابی کرد که توان نتایج را اینشود کارکنان بيشتر به اوقات فراغت بپردازند. میباعث می

ترین پيوند را با فرد و جامعه دارند و ایجاد تعادل بين ترین و قويبيش شغلی و خانوادگی هايارزش

است. تعادل مورد نظر، تعادلی پویاست که هر عنصر آن ضمن  آنها از ارزش و اهميت باالیی برخوردار

کننده دارد و براي رسيدن به چنين تعادلی ارتباط و کنش متقابل با عنصر دیگر، نقش مکمل و حمایت

شود خود ایجاد نمی به ی به نفع دیگري تضعيف یا کنار گذاشته شود. اما این تعادل خودالزم نيست یک

ناپذیري هاي جبرانمدیریت نشود، تعارض بين آنها زیان شغلی و خانوادگی هايارزشو اگر رابطه بين 

این  شغلی و خانوادگی هايارزشبراي فرد، سازمان و جامعه درپی دارد. مقدمه رسيدن به تعادل بين 

هاي فرد و جامعه را توان اولویتبه این نگرش برسند که می بدنیدانشجویان رشته تربيتاست که 

رد که ضمن ایجاد رضایت و همراه دا . این همسویی و هماهنگی نتایجی بهکنندهمسو و هماهنگ 

مشارکت فراغتی فعال هاي کند تا در فعاليترا آماده می بدنیدانشجویان رشته تربيتخشنودي فردي، 

  .خوبی انجام دهند شغلی خود را بهخانوادگی و جویند و وظایف 

بت و مث تأثيرهاي خانواده و شغل بر خالقيت همچنين دیگر نتایج گویاي این بود که مقياس ارزش

( همخوان 1391)ش تا حدودي با نتایج کالنتري، نرگسی و غالمی معناداري دارد. نتایج این پژوه

ها و صفات شناختی که در مباحث مختلف مورد یکی از ویژگیمعتقد بود که ( 2002) 1فارمبن است.

با توجه به مشکالت مختلفی که دنياي  .توجه محققين و پژوهشگران قرار گرفته ویژگی خالقيت است

آن یعنی خالقيت  بينی کنندهامروز با آن دست به گریبان است توجه به تفکر انتقادي و عامل پيش

خود ( در پژوهش 1391) و همکاران کالنتري. (1395رحمان زاده، ) اي برخوردار استاز اهميت ویژه

ی برخی از این عوامل خانوادگاست.  خالقيتترین عوامل بر مؤثر یکی ازعوامل خانوادگی عنوان کردند 

هاي تربيتی به عنوان عوامل مؤثر بر تغيير و تحول تولد، حضور و عدم حضور والدین و شيوهو بداز 

بر روي بيشتر  هاي افراد خالق مادران بيشتر شاغل هستند، آنهاشود. در خانوادهخالقيت یاد می

خالقيت  .هاي تربيتی خودشان خشنود هستندکودکان توجه دارند و از شيوه خوب و مثبت هايویژگی

بالقوه مستلزم این است که فرد در معرض تجارب متنوعی قرار گيرد که قيود تحميلی را تضعيف 

گونه توان اینمی کنند. همچنين دچار تجارب چالش انگيزي شود که به پایداري وي کمك کند.می

هاي تواند فرصتبدنی شکوفا شوند مید که اگر خالقيت دانشجویان رشته تربيتنتایج را ارزیابی کر

  شغلی زیادي را براي آنها فراهم کند و نقش پر رنگی در خانواده داشته باشند.

مثبت و معناداري دارد. نتایج  تأثيرنتایج نشان داد متغير اوقات فراغت فعال بر خودکارآمدي همچنين 

 از اشتغال معتقد بودند کار و آنهاخوان است. ( هم1395)آیرم، زارعی و تجاري این پژوهش با نتایج 

 آثار وي، عالقه و شرایط با آن انطباق صورت در که شودمی محسوب انسان زندگی مهم موارد جمله

                                                           
1. Farmben 



                                            ...خودکارآمدی بر خانوادگی و شغلی هایارزش مقیاس ابعاد تأثیر: رفیعی

 و زندگی سبك کيفيت بهبود با دیگر عبارت به داشت. خواهد دنبال به جامعه و فرد مطلوبی براي

خواهد شد. بنابراین  بيشتر نيز فراغت اوقات بدنی هايفعاليت در مشارکت افراد باالتر، خودکارآمدي

بدنی به اوقات فراغت فعال بپردازند خودکارآمدي توان گفت که هر اندازه دانشجویان رشته تربيتمی

   یابد.آنها افزایش می

توان گفت که اگر خالقيت دانشجویان می پسدارد.  تأثيرنتایج نشان داد خالقيت بر خودکارآمدي 

 یك انجام توانایی از فرد باورشود. در واقع بدنی باال باشد منجر به خودکارآمدي آنها میرشته تربيت

افرادي  (2000بندورا ) گفته به است. فرد خودکارآمدي دهنده نشان مشخص، موقعيت یك در عمل

 برآنها باید که مشکالتی صورت به برانگيز چالش مسائل باشند به کارآمدي خود قوي حس داراي که

 تريعميق عالقه کنند،می حس شانهايفعاليت و عالیق به نسبت بيشتري نگرند، تعهدمی غلبه کرد

 ضغيفی خودکارآمدي حس که کسانی و هنددمی دارند نشان مشارکت آنها در که هاییفعاليت به

 خارج مشکل، وظایف و شرایط دارند که کنند. عقيدهمی اجتناب برانگيز چالش کارهاي باشند از داشته

 سرعت به کنند وتمرکز می منفی نتایج و شخصی هايناکامی روي آنهاست. بر قابليت و توانایی حد از

 دهند.می دست از شان شخصی هايتوانایی و هاقابليت به نسبت را خود اعتماد

 مهم کنندهتعيين عامل یك عنوان به دشوار هايفعاليت و چالش پر اهداف انتخاب در خودکارآمدي

 در يمؤثر نقش داراي همچنين. دارد فرد شخصی و آینده شغلی در مهمی نقش و کندمی عمل

 عملکرد طریق باال، از کارآمدي داراي افراد .است انتظار مورد هايبازدارنده و هابالقوه، مشوق پيامدهاي

 اجراي بر اهداف، بلکه انتخاب در تنها نه شده درك کارآمدي .دارند مطلوب پيامدهاي انتظار خوب

 ، برباال خودکارآمدي با افراد .(1394، پورسلطانی، مظفري و آقاخانبابایی) گذاردمی تأثير نيز آنها

 و محيط بر کنترل پشتکار و خالقيت بـا و شوندمی موانع، متمرکز بر غلبه و شغلی ارتقاء هايفرصت

 می گيرند.  دست به را هامحدودیت

هاي شغلی و خانوادگی بر خود کارآمدي از طریق همچنين نتایج بيانگر آن بود که اثر مقياس ارزش

عبارتی (. به P≤05/0داري است )معنابدنی مثبت و خالقيت و اوقات فراغت در دانشجویان رشته تربيت

هاي خانواده و شغل به واسطه متغيرهاي اواقات فراغت و دیگر، بخشی از اثر متغير مقياس ارزش

 توان گفت خانواده وشود. میبدنی انتقال داده میخالقيت بر خودکارآمدي دانشجویان رشته تربيت

 عالقه و شرایط با آن انطباق در صورت که شوندمی محسوب انسان زندگی مهم موارد جمله از اشتغال

دیگر خالقيت  عبارت داشت. به خواهد دنبال به جامعه مطلوبی براي آثار بدنی،دانشجویان رشته تربيت

باالتر در بين دانشجویان رشته  امر موجب خودکارآمدياین شود و باعث توازن بين شغل و خانواده می

 مشارکت احتمالی موانع وجود با رنددا باالتري احساس خودکارآمدي که شود، افراديبدنی میتربيت

 دارند. اوقات فراغت فعال در بيشتري
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