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 چکیده 
بررس هدف  با  حاضر  کار  ایماده   18  اسیمق  یروانسنج  یهای ژگیو  یپژوهش  ساخته -تعارض    یخانواده 

-تعارض کار  ای ¬ماده   6  اسیخانواده و مق-تعارض کار  ی چندبعد  اسی مق  کیبه عنوان    ()

منظور    ن یکم انجام شد. بد  یا هکوتاه با تعداد ماده   ی اسی، به عنوان مق  ()  انواده ساخته خ

پژوهش را    ی هانامهشمال شعبه اهواز در پژوهش شرکت کردند و پرسش  ی نفر از کارکنان شرکت حفار  350

هر سوال با نمره    یکرونباخ و همبستگ  ینامه با روش آلفاسواالت پرسش  یدرون   یهمسان  یکردند. بررس  لی تکم

  ها اسی( مقییاعتبار )روا  یبرخوردار هستند. به منظور بررس  ی قبول  ل قاب  ییایاز پا  اسیدو مق  نیکل آزمون نشان داد ا

  اسیمق  ی برا  یسه عامل  یمطابق با انتظار نشان داد که مدل ها  ،یتأییدعامل    لی از دو روش استفاده شد. اول( تحل

 عارضت  اسیمق  یبرا  یمدل دو عامل  نی، و همچن ( )  رکا-خانواده و خانواده -تعارض کار

حاصل از   جیبا داده ها برازش دارند. دوم( نتا ی، به خوب()کار-خانواده و خانواده -کار

  یها اسیرابطه مثبت و با مق  یافسردگ  اسیخانواده با مق-تعارض کار  اسینشان داد، هر دو مق  یاعتبار تجرب   یبررس

 اس ینشان دادند که هر دو مق  قی تحق  یهاافتهیدارند. در مجموع    یرابطه منف  یذهن  یو شادکام  یاز زندگ  تیرضا

  جهی برخوردارند. در نت  یقابل قبول  ییایاز اعتبار و پا  یانجام شده قبل  یها خانواده، همسان با پژوهش-تعارض کار

استفاده کرد. یرانیسازه در کارکنان ا نیسنجش ا یتوان برایاز آن م

 ها:کلیدواژه

خانواده،-تعارض کار

، یافسردگ 

، یاز زندگ تیرضا 

ی ذهن یشادکام 

  :نویسنده مسئول*
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 مقدمه 
پیدا کرده یکدیگر  روی  این دو  متقابل  اثر  و  و خانواده  کار  تداخل دو حوزه  بررسی  به  افزونی  روز  اند  پژوهشگران عالقه 

زنان در های دو سر شاغل، افزایش مشارکت (. از دالیل این امر می توان به افزایش قابل مالحظه خانواده)

دانستند اشاره کرد ) های کاری، و از بین رفتن مرزهای جنسیتی که کار بیرون از منزل را زمانی مختص مردان می محیط

(.؛  

سازمان    هم برای  و   های آنها  و خانواده  هم برای کارکنان   یاریبس  یمنف  پیامدهای  رایمهم است زخانواده  -تعارض کارمطالعه  

و   ییروابط زناشو  تیفیک  و بر  (فرد )  یو جسمروانی  سالمت    خانواده بر- به عنوان مثال تعارض کار.  دارد

دارد ،    ی منف  ریبر سازمان تأث  نیامر همچن  نی. اتأثیر منفی دارد  (اش )و خانواده  همسر  ت یو رضا  یخانوادگ

شود ) میل به ترک شغلو  بتیغ  شیو افزا یشغل  ت یو رضاسازمانی ، تعهد یورن است منجر به کاهش بهرهممک رایز

.) 

 بکار رفته استتت. این  خانواده  -کار  تعارض مربوط به بیشتتتر تحقیقا  برای  نظری  مبنای  عنوان به  1نقش  استتتر  نظریه

  برخوردار  متعدد  هاینقش جهت انجام تکالیف  کردن  صتر  برای  محدود( انرژی و  زمان)  منابع  از افراد  که  کندمی  فرض  دیدگاه

  زیرا  انجامد،می خانواده  -کار  تعارض به  ناگزیر  خانوادگی و  کاری  هاینقش  در درگیر شتتدن رو این از (.) هستتتند

 آن در که استت  2میان نقش تعارض از  نوعی" عنوان به خانواده  و  کار تعارض  .روندمی بین از  محدود  روانی و فیزیولوژیکی  منابع

  دیگر،  عبار  به  (.) "هستتند  با یکدیگر ناستازگار  جهاتی از خانواده  و کار حیطه  از  نقش  فشتارهای

  سته  ،   .شتودمی( خانواده  مثالً)  حوزه دیگر در  از مشتارکت  مانع(  کار مثالً) حوزه یک  در مشتارکت

 .رفتار  بر مبتنی  تعارض و  توان فرستتتایی بر مبتنی  تعارض  زمان، بر مبتنی  تعارض:  کردند  مشتتتخص را  خانواده-کار  تعارض نوع

 در  رقابتی  هایخواستته تحقق  نقش، یک در  مشتارکت  با همراه  زمانی  فشتارهای که  افتدمی  اتفاق   هنگامی  زمان بر مبتنی  تعارض

 تالش  حال در فرد  که  زمانی نقش را برای فرد در یک  با  ذهنی مشتتتغولیت  کند، یامی غیرممکن جستتتمی نظر از را دیگر  نقش

 که  دهدمی رخ  فرستتایی هنگامیتوان بر  مبتنی تعارض  .کنداستتت، ایجاد می دیگری حوزه در خود  مطالبا  کردن برآورده برای

  هنگامی  رفتار بر  مبتنی تعارض  .کندمی  دشتوار را دیگر  نقش در  مطالبا  کردن  برآورده  نقش، یک در مشتارکت از  ناشتی فشتار

 .باشد  ناسازگار  دیگر  نقش در رفتار به مربوط انتظارا   با نقش  یک در  شده  ایجاد ویژه رفتاری  الگوهای که  دهدمی رخ

عمتتدتا ابزارهتتا  نیتت. اانتتدستتاخته شتده ختتانواده-کتتارتعتارض مختلتتف  یهتتاجنبتته یریتگانتتدازه یبتترا یادیتتز یابزارهتا

محقتق  یهتا ا یتمقبته شتکل دو نتوع کننتد و  یمت یابیتود را ارزختانواده خت-میزان تعتارض کتار  پاسخ دهندگان از  ادراک

معتبتتر،  یهتتاا یتتمق نیبتتاز  معتبتتر وجتتود دارد. یهتتاا یتت( و مق) ستتاخته

 یابیتترا ارز یشتتناخت یهتتاجنبتته ایتت ،ی(، تعتتادل کتتار و زنتتدگ ا یتت)مق یکتتار و زنتتدگ نیتعتتادل بتت یبرختت

-)مقیتتا  تعتتادل کتتار ختتانواده-کتتار یستتازیو غنتت ختتانواده-تعتتارض کتتارکننتتد، ماننتتد انتظتتارا  کارمنتتدان در متتورد یمتت

ختتانواده و -تعتتارض کتتارهتتر دو متترتبط بتتا  یو منطقتت یمنطقتتریغ  یهتتاشتتناخت ایتت ، ختتانواده(، 

 (خانواده(-تعارض کار  هایرسشنامه شناختکار )پ -تعارض خانواده

 ا یو مثبت کار به خانواده و خانواده به کار متمرکز هستتتند )مق یمنف یزهایوجود دارد که بر ستترر ییابزارها نیهمچن

تعارض خانواده،    -کار  یهانقش  یستازیمثبت و غن را یتأث به جایکه   هاییو ابزار (  هخانواد-تداخل کار

  ( خانواده-کنند )پرستشتنامه روابط کاریم  یریگرا اندازهفرستایی خانواده مبتنی بر توان-تعارض کاربر زمان و    یمبتنخانواده  -کار

  دو  ستتاختار یک  عنوان به را  خانواده  -کار  تعارض که  بودند  محققانی  نخستتتین از ، .
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 طراحی خانواده  -کار  تعارض گیریاندازه برای که  ایماده هشتت  ابزار  یک در ،  .کردند ستازیمفهوم  1جهته

 یک  ،   .شتدند  قائل تمایز(  )  کار-خانواده  تعارض و(  )  خانواده-کار  تعارض بین  بود،  شتده

  اقداما   به نستتبت  اقداما  این  اگرچه  .کردند ایجاد  کار-خانواده تعارض  و  خانواده-کار  تعارض گیریاندازه  برای  ایماده 10  ابزار

 اشتتکال  نتوانستتتند  هاآن  اما  گرفتند،می نظر در را  خانواده-کار  تعارض بودن  جهته  دو هاآن زیرا داشتتتند،  هاییپیشتترفت  قبلی

.بگیرند نظر در بود را  شده پیشنهاد  ، توسط که خانواده را  -کار  تعارض مختلف

  را  ختانواده ای-کتار  تعتارض  معیتار  قبلی،  معیتارهتای  هتایمحتدودیتت  رفع  برای  تالش  در  ، 

  حال،  این  با  .شتدمی(  بر رفتار مبتنی  زمان، مبتنی بر تنش و بر  مبتنی  مثال،  عنوان  به) تعارض شتکل سته  شتامل که  دادند توستعه

 .گرفتند  نظر در (خانواده  به کار  تعارض  یعنی) جهت یک در را  تعارض شکل ، سه

 نید. با انوجود دارخانواده  -تعارض کار یریگاندازه  یبرا  یادیز ی، ابزارهامشتاهده شتدکوتاه ابزارها  یبررست نیطور که از اهمان

 تعارض  شتتکل ستته  ،.  ابزار استتت نیترجامع   خانواده-مقیا  تعارض کارحال،  

ختانواده  -تعتارض کتار)  تعتارض جهتت  دو  بتا را(  فرستتتاییتوان  بر  تعتارض مبتنی  و رفتتار  بر  تعتارض مبتنی  زمتان،  بر  تعتارض مبتنی)

  حال،  این  با (.1  شتکل)  شتد  خانواده-کار  تعارض  بعد  شتش به منجر که  کردند ترکیب(  "  کار-و تعارض خانواده  ""

از نظر  محققان که شرایطی در  خصوص است؛ به  شده  برجسته بزرگ اشکال یک عنوان به ،  مقیا   طول

 مقیا  از موردی شتتش  کوتاه  نستتخه ، نتیجه، در  .هستتتند  )در مضتتیقه(  2محدود  نظرستتنجی طول

خانواده را مختصترستازی  -نستخه مقیا  چند بعدی تعارض کار ،  .کردند  تهیه  ،

  دو   عاملی ستتاختار یک در  (کار-خانواده و تعارض خانواده-یعنی، تعارض کار)  خانواده-کار تعارض جهت  دو  نمودند، که شتتامل

 .است تعارض نوع سه هر از  شاخص یک از متشکل  عامل  هر شود وبعدی می

 خانواده - کارهای تعارض جهت

  خانواده-کار                                      تعارض کار -تعارض خانواده

 زمان

 تنش

 رفتار

ار
ض ک

ار
تع

ل 
کا

اش
-

ده 
وا

خان
 

 خانواده مبتنی بر زمان -تعارض کار کار مبتنی بر زمان  -تعارض خانواده

 تنش خانواده مبتنی بر -تعارض کار کار مبتنی بر تنش  -تعارض خانواده

 خانواده مبتنی بر رفتار -تعارض کار کار مبتنی بر رفتار  -تعارض خانواده

 

 (. : منبع خانواده -  کار درگیری . ابعاد1شکل 

  زمینه در  هاآن  کاربرد  اما  اند،شتتده  3اعتباریابی  غربی  کشتتورهای در  خانواده-کار تعارض موجود ابزارهای اکثر که  حالی در

 که استت،  داده جای خود در  را  خانواده  و کار هایارزش  و  مفاهیم  ایران  استت. جامعه  نشتده  مشتخص  ایرانی به صتور  شتفا 

  ؛   ؛)دارند   غربی  هایجامعه  مانند  فردگرایانه  هایفرهنگ  با  هاییتفاو   و  هاشتباهت

 در  پتایین  نستتتبتتاً  نمرا   و  4جبرگرایی  در  را  امتیتاز  کمترین  دریتافتنتد کته ایران  ،  (.

جمع در  باالیی ها امتیازا آن  .دارد  8جنستتیتی  برابری  و  7به آینده  گیریجهت  ،6اجتماعی گراییجمع ،5قطعیت  عدم از  اجتناب
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 یک  به  ایران  در  "خانواده" عبار   .داشتتتند  4انستتانی  گیریجهت و  3قدر   فاصتتله ،2عملکرد گیریجهت  ،1گروهی درون  گرایی

 نیز  دوستتان حتی و  هاخاله  ،هاعمه  عموها،  مانند اقوام دیگر  و برادر و  خواهر  و  مادر  و پدر  شتامل که دارد  اشتاره گستترده حوزه

دیدو    یا تلفن طریق )از  منظم  طور به  خانواده یک  اعضتای  .استت  نفوذ و حمایت از  مهمی منبع ایرانی  جامعه در خانواده  .شتودمی

 جامعه  در  .دارند  تعهداتی و هامستوولیت خانواده  اعضتای ستایر به  نستبت  و هستتند  تما  در 5گستترده خانواده اعضتای  با  (بازدید

 (.) است خورده  گره گسترده  خانواده هویت  با  زیادی حد  تا  فرد هویت ایران،

 برخی  بتا  ایرانی  جتامعته  در  ختانواده  و  کتار  رابطته  رودمی  انتظتار  فرد،  بر  هتاآن  تتأثیر  و  ختانواده  مفتاهیم  و  هتاارزش  بته  توجته  بتا

 یتک  در  کتارمنتدان  نگرش  بنتابراین،  (.)  بتاشتتتد  متفتاو   فرهنتگ فردگرایی  ویژه بته  دیگر  هتایفرهنتگ

 حد  تا دیگران  و خانواده  دوستتتان،  همکاران،  با هاآن رابطه و  کارمند  یا  کارگر  عنوان به  هاآن نقش  به نستتبت  فردگرایانه جامعه

در   "فراغتت  اوقتا "  و  "کتار"  بین  مرز  ایران،  متاننتد  گرایتانتهجمع  جتامعته  یتک  در  .استتتت  متفتاو   ایرانی  کتارمنتدان  نگرش  بتا  زیتادی

میان  در  6عقالنی و رستمی روابط  ستیستتم  با  بیگانه  را  خودشتان  هاایرانی .استت  مشتخص کمتر نستبتاً  فردگرایانه  جوامع  مقایسته با

 بستتیار  را خویشتتاوندی روابط ایرانیان  (.)  یابندمی  استتت،  حاکم  غربی هایزمینه در که همکاران

یابد )می  گستترش  مدیریتی گیریتصتمیم  فرایندهای  جمله از شتخص،  کاری  حوزه  به  دانند و این روابطمی  ارزشتمند

.) 

دهتد کته ایتن متغیتر بتا متغیرهتای زیتادی ختانواده نشتان متی-های انجام شتده در متورد تعتارض کتارمطالعه پژوهش

، در مطالعتته ختتود بتتر روی پزشتتکان در حتتال تحصتتیل بتته ایتتن نتیجتته رستتیدند کتته  رابطتته دارد. 

ختانواده منجتر بته بتروز ستطوب بتاالیی از عالئتم افستردگی در میتان جامعته آمتاری -ارض کتارتجربته ستطوب بتاالیی از تعت

کته  مشتخص ستاختند، در پژوهشتی کته روی زنتان شتاغل ژاپنتی انجتام دادنتد،  شتود.مورد مطالعه متی

دهنتتد. بتتروز متتیکننتتد، عالئتتم افستتردگی بیشتتتری را ختتانواده بیشتتتری را تجربتته متتی-زنتتانی کتته تعتتارض کتتار

، در مطالعتته ختتود بتتر روی متتدیران بازاریتتابی شتتاغل در ایتالیتتا بتته ایتتن نتیجتته دستتت یافتنتتد کتته ستتطوب بتتاالی  

، هتای پژوهشتتی کتته ختتانواده رابطتته منفتتی معنتاداری بتتا رضتتایت از زنتتدگی دارد. یافتتته-تعتارض کتتار

 زنتتدگی از رضتتایت بتتا ختتانواده و کتتار تعتتارض کتته داد شتتهرهای نیجریتته انجتتام دادنتتد، نشتتانروی پرستتتاران یکتتی از کتتالن

کارمنتد بته ایتن نتیجتته دستت یافتنتد کتته  359، در مطالعته ختود بتتر روی . داشتتتند منفتی ارتبتاط پرستتاران

 خانواده رابطه منفی معناداری با شادکامی ذهنی دارد. -تعارض کار

محققان مجموع،  بر   ایزمینه  تأثیرا   درک  لزوم  بر  ،(  ؛  )  در   که 

هرچند در برخی از تحقیقا  انجام شده روی جوامع ایرانی    . اندکرده  گذارند، تأکید اثر می   انوادهخ   -کار  فصل مشترک  تجربیا 

برای سنجش این متغیر استفاده شده است و به همین منظور اعتبار آن   خانواده  -از مقیا  تعارض کار

های روانسنجی آن در مطالعه ای مجزا،  اما بررسی ویژگی  ، (  بررسی و گزارش شده است )

خانواده را بررسی  -ای تعارض کارماده  18های روانسنجی مقیا   ویژگی  محدود بوده است. برای مثال  

ی مطلوب گزارش دادند. با این حال  تأییدو پایایی آن با روش آلفای کرونباخ و نیز ساختار عاملی آن را با روش تحلیل عامل  

مله جاز  های کاری دیگر  اند. در محیطخانواده را تنها روی جامعه پرستاران اعتباریابی کرده-مطالعا  مذکور، مقیا  تعارض کار
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( و  ثر بر عدم سازگاری شغلی است ) ؤخانواده یکی از عوامل م- های صنعتی، تعارض کارسازمان

برای سنجش آن الزم هست. همانطور که اشاره شد، مقیا    پایا و روا  ابزاری  از   ای  ماده  18استفاده 

( و لذا این سازه های روانسنجی هست )بودن سازه نظری و نیز ویژگیبهترین ابزار موجود از نظر معر   

های این مقیا ، استفاده از آن را به خصوص وقتی متغیرهای  کند. با این وجود تعداد زیاد ماده گیری میرا با دقت باالیی اندازه

کند. از این رو در دستر  بودن مقیا  بلند برای سنجش دقیق تر شوند، محدود میزیادی در یک مطالعه همزمان بررسی می

 تر یک سازه الزم هستند.  و مقیا  کوتاه برای سنجش آسان

 چند بررستی خصتوصتیا  روانستنجی )پایایی، ستاختار عاملی، و اعتبار تجربی( مقیا  حاضتر هد  از انجام مطالعه  بنابراین،

   .است ایرانی  کارکنان بین در  ،  کوتاه نسخه و  ،خانواده   -کار  تعارض  بعدی

 های زیر آزمون شدند:در پژوهش حاضر فرضیه

  ،   خانواده-و مقیا  تعارض کار ،خانواده  -مقیا  تعارض کار -1

از همسانی درونی کافی برخوردار هستند.

خانواده مبتنی  -ستته عامل مکنون )تعارض کار ،خانواده  -های مقیا  تعارض کارماده -2

های  دهند. و این سه عامل مکنون روی مادهفرسایی، و مبتنی بر رفتار( را تشکیل میبر زمان، مبتنی بر توان

گذارند.داری بار مینیمربوط به خود به طور مع

ختانواده و  -دو عتامتل مکنون )تعتارض کتار  ،ختانواده  -متاده هتای مقیتا  تعتارض کتار -3

های مربوط به خود به طور معنی  دهند. و این دو عامل مکنون روی مادهکار( را تشتتکیل می-تعارض خانواده

گذارند.داری بار می

مدل ستته عاملی بیش از مدل یک عاملی برازنده   ،خانواده    -برای مقیا  تعارض کار -4

هاست.داده

مدل دو عاملی بیش از مدل یک عاملی برازنده   ،خانواده    -برای مقیا  تعارض کار -5

هاست.داده

بتا مقیتا     ،و    ختانواده  -در هر دو مقیتا  تعتارض کتار  -6

های رضایت از زندگی و شادکامی ذهنی رابطه منفی دارند.افسردگی رابطه مثبت و با مقیا 

 

 روش پژوهش 

 جامعه آماری 

نفر در  350جامعه آماری تحقیق حاضتر را کلیه کارکنان شترکت حفاری شتمال شتعبه اهواز تشتکیل دادند. از این جامعه 

 324پرستتشتتنامه برگشتتت داده شتتد که از این تعداد   335های توزیع شتتده تعداد  تحقیق شتترکت کردند. از بین پرستتشتتنامه

درصتد( زن بودند. از نظر وضتعیت  1/20نفر )  65درصتد( مرد و  9/79نفر ) 259پرستشتنامه قابل استتفاده بود که از این تعداد،  

 8/23نفر ) 77درصتتد( متأهل بودند. از نظر مدرک تحصتتیلی، تعداد   3/75نفر ) 244درصتتد( مجرد و   7/24نفر ) 80تأهل نیز،  

 85درصتد( دارای مدرک کارشتناستی،   9/34نفر ) 113درصتد( دارای مدرک کاردانی،   7/12نفر ) 41درصتد( دارای مدرک دیللم،  

ودند. همچنین از نظر تعداد  درصتتد( دارای مدرک دکتری ب 5/2نفر )  8درصتتد( دارای مدرک کارشتتناستتی ارشتتد و  3/26نفر )

درصتد( دارای   9/25نفر ) 84درصتد( دارای یک فرزند،   8/27نفر )  90درصتد( بدون فرزند، تعداد  6/39نفر ) 128فرزندان، تعداد  

درصتد( دارای پن  فرزند  9/0نفر ) 3درصتد( دارای چهار فرزند و   5/1نفر ) 5درصتد( دارای سته فرزند،   3/4نفر ) 14دو فرزند،  

سال و حداکثر سن  22)حداقل سن  79/6و    92/37د. میانگین و انحرا  معیار سن و سابقه کار شرکت کنندگان به ترتیب بودن
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ستال( بود. از نظر تعداد ستاعا  کار در هفته نیز میانگین   34ستال و حداکثر ستابقه  3)حداقل ستابقه  14/8و  63/11ستال( و    60

 ساعت( بود. 62ساعت و حداکثر   6)حداقل  07/19و  87/54و انحرا  معیار به ترتیب 

 ابزارهای سنجش 

  را  خانواده  -کار  تعارض  گانهشش  ابعاد  ،خانواده  -تعارض کار   مقیا خانواده.  -مقیاس تعارض کار

های این پرسشنامه  ماده  . شودمیکار را شامل    -خانواده و تعارض خانواده  -دهد و دو خرده مقیا  تعارض کارمی  قرار  ارزیابی  مورد

  زمان   بر  مبتنی  خانواده   -کار  تعارض  اول،   ماده  سه  که  صور   این  به.  شوندمی  تقسیم  ایماده  سه  مقوله  شش  به  سووالی  18

  بر   مبتنی کار   - خانواده تعارض دوم،  ماده  سه  ، (کاهدمی خانواده برای وقت  صر   از و  شودمی شغل  انجام  صر   که  زمانی  مد )

  سوم،   ماده  سه  ، (کاهدمی  شغل  برای  وقت  صر   از  و  شودمی  خانوادگی   هایفعالیت  انجام  صر   که  زمانی   مد   یعنی)  زمان

  های فعالیت  برای  انرژی  صر   از  شود،می  شغل  انجام  صر   که   انرژی  میزان  یعنی)  فرسایی  توان  بر  مبتنی  خانواده  - کار  تعارض

  هایفعالیت  انجام  صر   که  انرژی  میزان  یعنی)  فرسایی  توان  بر  مبتنی  کار  -خانواده  تعارض  چهارم،  ماده  سه  ،(کاهدمی  خانوادگی

  تداخل  یعنی)  رفتار  بر  مبتنی  خانواده  -کار   تعارض  پنجم،  ماده   سه  ،( کاهدمی   شغل  برای  انرژی  صر   از  و  شودمی  خانوادگی

  یعنی )   رفتار  بر  مبتنی  کار  - خانواده  تعارض  ششم،  ماده  سه  و(  خانوادگی  هنجارهای  و  رفتارها  در  کاری  هنجارهای  و  رفتارها   کردن

 پرسشنامه   این  سؤاال   به  گویی پاسخ  نحوة   . سنجدمی  را(  کاری  هایهنجار  و   ها رفتار  در  خانوادگی   های هنجا  و   ها رفتار  کردن  تداخل

  مقیا   نوع  از  ایپن  درجه   پیوستار  یک  مختلف هایگزینه  میان   از  را  خود  نظر  مورد پاسخ شرکت کننده  که  است  این ترتیب  به

  90  آزمون  این  در   نمره  حداکثر  . کند می  انتخاب  ( موافقم  =کامالا 5  =موافقم، 4  ندارم،   =نظری3  =مخالفم، 2مخالفم،    =کامالا 1)  لیکر 

  در حالیکه  است،  خانواده  و   کار  بین  تعارض  باالی  سطوب  دهنده  نشان  این پرسشنامه  در  باال   نمرا  .  باشدمی  18  نمره  حداقل  و

ضریب پایایی آلفای کرونباخ    ،.باشد می خانواده  و کار بین  تعارض   پایین  سطوب  دهنده پایین، نشان  نمرا 

خانواده  -ض کار، تعار79/0کار مبتنی بر زمان  -، تعارض خانواده87/0خانواده مبتنی بر زمان  - را برای خرده مقیا  تعارض کار 

توان بر  توان فرسایی  -، تعارض خانواده85/0فرسایی  مبتنی  بر  رفتار  -، تعارض کار87/0کار مبتنی  بر  و    78/0خانواده مبتنی 

  تحلیل   از  استفاده   با  پرسشنامه  این   اعتبار  بررسی  منظور  به  گزارش کردند. همچنین85/0کار مبتنی بر رفتار  -تعارض خانواده 

 دادند.   قرار تأیید مورد را خانواده –کار تعارض پرسشنامه  عاملی  ساختار ی،تأییدعوامل 

نیز متاننتد مقیتا     ،  ختانواده-مقیتا  تعتارض کتار  خاانواده. -کاار  تعاارض  مقیااس

  را  کار  -خانواده  تعارض و  خانواده  -کار  تعارض مقیا  خرده  دو  و  کند ارزیابی را  خانواده  -کار تعارض  گانه  شتتش  ، ابعاد 

- کار  تعارضخانواده )-گویه دارد که هر کدام از آن ها یکی از ابعاد شتتش گانه تعارض کار  6این پرستتشتتنامه  . شتتودمی  شتتامل

  تعتارض   توان فرستتتایی،  بر  مبتنی  ختانواده  -کتار  توان فرستتتایی، تعتارض  بر  مبتنی  ختانواده  -کتار  تعتارض،  زمتان  بر  مبتنی  انوادهخت

  را  توان فرستتتایی(  بر  مبتنی  کتار-ختانواده  توان فرستتتایی و تعتارض  بر  مبتنی  کتار-ختانواده  تعتارض،  زمتان  بر  مبتنی  کتار-ختانواده

 میان از را  خود  نظر مورد پاستخ  شترکت کننده  که  استت ترتیب این به پرستشتنامه این  ستؤاال  به  گویی  پاستخ نحوة.  ستنجدمی

  موافقم، =4  نتدارم،  نظری=3  مختالفم،=2  مختالفم،  کتامالا=1)  لیکر   مقیتا   نوع از ایدرجته  پن   پیوستتتتتار یتک  مختلف  هتایگزینته

 نشتان پرستشتنامه این در  باال  نمرا .  باشتدمی  6 نمره  حداقل  و 30  آزمون این در  نمره  حداکثر.  کندمی انتخاب(  موافقم  کامالا=5

 و  کار بین  تعارض  پایین ستتطوب  دهنده  نشتتان  پایین، نمرا  حالیکه در استتت، خانواده  و  کار بین  تعارض  باالی  ستتطوب  دهنده

باز آزمون مورد بررستتی قرار دادند که میزان  -پایایی این مقیا  را به روش آزمون  ،  .باشتتدمی خانواده

  ختانواده -کتار  تعتارض  در زمتان دوم برای، و  71/0  کتار-ختانواده  و برای تعتارض  ،75/0  ختانواده-کتار  تعتارض  آن در زمتان اول برای

 تحلیل  از  استتتفاده  با پرستتشتتنامه این اعتبار بررستتی منظور به  همچنین.  کردند  گزارش72/0  کار-خانواده  و برای تعارض ،80/0

 دادند.   قرار  تأیید مورد را  خانواده –کار  تعارض پرسشنامه  عاملی ساختار  ی،تأیید عوامل

از پرسشنامه برای بررسی نشانه  (. ارزیابی افسردگی )-بیمار پرسشنامه سالمت   پژوهش  این  افسردگی در  های 

  عالئم   از  لذ ،  و  عالقه  نداشتن  و  شد. خلق افسردهاستفاده      ارزیابی افسردگی )-سالمت بیمار

.  کندمی  ارزشی  بی  و  پوچی  ناامیدی،  احسا  غم،   که  کند  اظهار  است  ممکن  افسرده  فرد.  رودمی  به شمار  افسردگی  کلیدی
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  تازه   هایطرب  انجام  برای  انگیزه  کاهش  و  ایو حرفه  تحصیلی کارکرد  در  اختالل  به  منجر  که  انرژی  از کاهش   افراد  این  همچنین،

کاهش  و  کاری  افت  ایجاد  موجب  افسردگی.  کنندمی  شود، شکایتمی   پیدایش   و  تازه  هایطرب  انجام  برای  انگیزه  آموزشی، 

تمرکز،    در اشکال  گناه،   احسا   انرژی،  عالقه،  کاهش   اساسی( با   )افسردگی   آن  شدید   نوع  که   شودمی  آموزشی  و   مشکال  شغلی 

باشد که براسا   گویه می  9(. این پرسشنامه متشکل از  شود )می  مشخص  خودکشی   افکار  و   اشتهایی بی

 تهیه  افسردگی  میزان  سنجش  ( برای3)با نمره    "تقریباً هر روز")با نمره صفر( تا    "اصالً"ای از  لیکر  چهارگزینهمقیا  طیف  

نشان دهنده وجود    5نمرا  زیر  .  است  نمره  27  تا   0  بین  که  است  افسردگی   میزان  نشانگر   مقیا   این  نمرا   مجموع  . است  شده

مبین افسردگی    14تا    10مبین افسردگی خفیف، نمرا     9تا    5سالمت روانشناختی و نداشتن افسردگی است. نمرا  بین  

در مطالعه اولیه خود ضریب    ،و باالتر از آن نشان دهنده افسردگی شدید است.    15متوسط و نمرا   

را برای پایایی بازآزمایی و اعتبار همگرای خوب را  84/0را برای همسانی درونی، ضریب همبستگی  89/0تا 86/0آلفای کرونباخ 

، در پژوهش خود به منظور بررسی پایایی این مقیا  با استفاده از روش   برای این پرسشنامه گزارش کردند. 

در پژوهش حاضر نیز پایایی این مقیا  با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و    را محاسبه کردند.   89/0آلفای کرونباخ، میزان  

  پرسشنامه  این   مطلوب  پایایی  دهندهنشان  که  به دست آمد،  80/0و    86/0تنصیف مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب میزان  

 . باشدمی

  از رضتایت گیری رضتایت از زندگی از پرستشتنامهاندازهدر پژوهش حاضتر به منظور . ()  زندگی  از  رضاایت  پرساشانامه

گیری قضتاو  کلی فرد از رضتایت از زندگی که به طور  برای اندازه  شتد.  استتفاده     )  زندگی

استت. این مقیا  شتود طراحی شتده بینی مینظری براستا  مقایسته شترایط زندگی با استتانداردهای از پیش تعیین شتده پیش

( 1)با نمره   "کامال مخالفم"( تا  7)بانمره   "کامال موافقم"ای از استتا  مقیا  لیکر  هفت درجه باشتتد که برگویه می  5دارای  

برای ستنجش میزان رضتایت کلی از زندگی تهیه شتده استت. مجموع نمرا  این مقیا  نشتانگر میزان رضتایت از زندگی استت که 

  درحالیکه.  استت  باالتر  آن  رضتایت از زندگی  باشتد  باالتر  ابزار این از  فرد توستط  آمده  بدستت نمره . هرچهنمره استت 35تا    5بین 

- آزمون روش به را  مقیا  این  پایایی  ،  .باشدمی  رضایت از زندگی  پایین سطوب  دهندهنشان  پایین،  نمرا 

این  .  بود 78/0 آلفای کرونباخ ضتریب و 82/0  ماهه  دو  بازآزمون-آزمون همبستتگی  که ضتریب  دادند قرار بررستی مورد  آزمون  ازب

ها،  های مختلف برای ستنجش رضتایت از زندگی مورد استتفاده قرار گرفته و نتای  پژوهشای در پژوهشمقیا  به طور گستترده

، برای تعیین (.  ستتنجی قابل قبول مقیا  استتت )های رواننشتتانگر ویژگی

 69/0به دستت آمد و از طریق بازآزمایی یک ماهه    83/0همستانی درونی از ضتریب آلفای کرونباخ استتفاده کردند که ضتریب 

قرار گرفت  محاستبه شتد. در پژوهش حاضتر نیز پایایی این مقیا  با استتفاده از دو روش آلفای کرونباخ و تنصتیف مورد بررستی

 .باشدمی پرسشنامه این مطلوب  پایایی  دهنده نشان  که  به دست آمد، 78/0و  87/0که به ترتیب میزان 

گیتتری شتتادکامی ذهنتتی از مقیتتا  شتتادکامی ذهنتتی در ایتتن پتتژوهش بتترای انتتدازهمقیاااس شااادکامی .هناای. 

بتار در پتژوهش حاضتر ترجمته و متورد ، استتفاده شتد. ایتن پرسشتنامه کته بترای اولتین 

 طتر  دو در کته آمتده( 1-7) ای درجته 7 مقیتا  یتک متاده هتر باشتد. بترایمتاده متی 4استفاده قرار گرفته استت دارای 

 بتته» ستوال بترای مثتال عنتوان بته .هستتند یکتدیگر مقابتل نقطته در معمتوالً کته استت شتده توصتیف رفتتار نمونته دو آن

 در  و  «یتک فترد بستیار خوشتحال»  کته  استت  شتده  نوشتته  راستت  ستمت  در«    گیترم:متی  نظتر  در  را  ختودم  من  کلی،  طور

-متی  استت  راستت  ستمت  جملته  مطتابق  دقیقتاً  و  همیشته  فترد  دیتدگاه  استت. اگتر  آمتده  آن  متضاد  رفتار  دقیقاً  چپ  سمت

 دهتدمتی  قترار  استتفاده  متورد  را  راستت  ستمت  جملته  در ارزیتابی ختود  اوقتا   اکثتر  اگتر  بکشتد،  دایتره  1  عتدد  دور  بایست

 جملتته مطتتابق دقیقتتاً و همیشتته شتترکت کننتتده دیتتدگاه اگتتر امتتا. بکشتتد دایتتره 2 عتتدد دور بایستتتمتتی همیشتته، نتته ولتتی

 ختتط را 6 عتتدد دور استتت چنتتین اوقتتا  اکثتتر کتته صتتورتی در و بکشتتد دایتتره 7 عتتدد دور بایستتتمتتی باشتتد، چتتپ ستتمت

 متمایتتل ستتمت کتتدام بتته بیشتتتر اینکتته براستتا  کنتتدمتتی استتتفاده روش آن از گتتاهی و روش ایتتن از گتتاهی اگتتر. بکشتتد

 تتا  4  بتین  کته  استت  شتادکامی ذهنتی  میتزان  نشتانگر  مقیتا   ایتن  نمترا   بکشتد. مجمتوع  دایره  5  یا  4  ،3  اعداد  دور  است

. استتت بتتاالتر شتتادکامی ذهنتتی آن باشتتد بتتاالتر ابتتزار ایتتن از فتترد توستتط آمتتده بدستتت نمتتره هرچتته. استتت نمتتره 28
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بته  ، .باشتدمتی پتایین شتادکامی ذهنتی ستطوب دهنتده نشتان پتایین، نمترا  درحالیکته

هتا همچنتین آن  را محاستبه کردنتد.  86/0منظور بررستی پایتایی ایتن مقیتا  بتا استتفاده از روش آلفتای کرونبتاخ، میتزان  

همگرا و اعتبتار افتراقتی ایتن مقیتا  را متورد ارزیتابی قترار دادنتد کته نتتای  بدستت آمتده نشتان از اعتبتار مطلتوب   اعتبار

یتتن مقیتتا  بتتا استتتفاده از دو روش آلفتتای کرونبتتاخ و تنصتتیف متتورد ایتتن مقیتتا  داشتتت. در پتتژوهش حاضتتر نیتتز پایتتایی ا

 پرسشتنامه ایتن مطلتوب پایتایی دهنتده نشتان کته بته دستت آمتد،  69/0و    75/0بررسی قرار گرفت کته بته ترتیتب میتزان  

 .باشدمی
 

 هایافته

 ،خانواده  -های پرستشتنامه تعارض کارهای آماری و ضترایب همبستتگی مادهشتاخص 1جدول شتماره 

 دهد.  با نمره کل را نشان می

 ( 324)با نمره کل  خانواده -. شاخص های آماری و ضرایب همبستگی ماده های پرسشنامه تعارض کار1جدول 

ماده ردیف 
انحراف  

میانگین±معیار  

 60/0** 26/3±25/1 .داردمی باز   امخانوادگی هایفعالیت از  مرا  معمول بیش ازحد  شغلم 1

2 
هم  خانوادگی  هایمسوولیت   به   که   گردد می  آن   از  مانع  کنمیم  صر   شغلم   انجام   برای   که  زمانی    خود 
 . بلردازم

17/1±12/3 **64/0 

3 
صر     خانوادگی  برخی مسوولیت های  از  هستم  مجبور  کنم  صر   شغلم   برای  را باید  زیادی  وقت  اینکه  برای  

 نظر کنم. 
16/1±37/3 **58/0 

 68/0** 15/3±12/1 .تداخل دارد های کاریممسوولیت با   کنم امهای خانوادگیمسوولیت صر   باید که  زمانی  4

5
در    و   برسم  شغلیم  به وظایف   باید  که  آنطور   نتوانم   می شود   باعث   اغلب   می کنم  خانواده ام   صر    که   زمانی 

 .شغلم پیشرفت کنم
07/1±48/2 **58/0 

 53/0** 72/2±10/1 .ام بگذارمخانواده برای را  بیشتری  وقت تا  کنم کم  امکاری   هایفعالیت مجبورم از 6

 63/0** 36/3±24/1 . می کنم حس خستگی بسیاری خانوادگی های مسوولیت انجام  برای  گردم،برمی خانه   به سرکار از وقتی 7

8 
  رسیدگی  خانه   امور   توانم بهنمی  که   دارم  بودن  انرژی   بی   احسا   به قدری   رسم می  خانه   به  سرکار   از  وقتی
 . کنم

25/1±08/3 **72/0 

9
  را  خود  دلخواه  مورد  توانم امورنمی  که  دارم  استر   به قدری  کاردارم،  محیط  در  که  کاری  فشار   خاطر  به

 .دهم انجام 
27/1±00/3 **72/0 

 64/0** 18/2±08/1 . خانوادگی هستم  مسائل درگیر بیشتر سرکار  در کنم،می تحمل  خانه در  که فشاری خاطر   به 10

 57/0** 21/2±06/1 کنم. تمرکز کارم کار روی حین در توانم نمی  سازد،می آشفته  مرا  خانوادگی های مسوولیت ازآنجایی که 11

 54/0** 14/2±06/1 . بدهم  دست از کار را  محیط  در  کار انجام  توانایی گرددمی باعث خانه دارم  در که  اضطرابی  و تنش 12

13 
  ناتوان   خانه  در   موجود  حل مشکال   از   اما  کنم  حل  توانم می  را  کنممی  تجربه  کارم   محیط  در  که  مشکالتی
 . هستم

03/1±25/2 **58/0 

14 
خانه مخرب و غیر ثمربخش  محیط    در  است،  ضروری  و  مفید  برایم  کار  محیط  در  هاآن  انجام  که  رفتارهایی
 هستند. 

08/1±50/2 **61/0 

15 
مسوولیت    دادن  بهتر انجام  در  کمکی  خانه  محیط  در  شوند،می  پیشرفتم  باعث  کار  محیط  در  که  اقداماتی
 .کنندنمی والد همسری  های

07/1±77/2 **62/0 

16
مسوولیت    دادن  انجام   در بهتر  کمکی  شوند،می  خانه  هایمسوولیت  در  هایمنقش  بهبود  باعث   که  رفتارهایی

 .نمی کنند کار  محیط در  کاری های
06/1±80/2 **63/0 

17 
  در  کار  محیط  در  شغلی من  هاینقش  با  هستند  ضروری  و  مهم  من  برای  خانه  در  هاآن  انجام  که  رفتارهایی
 . هستند تناقض

99/0±77/2 **54/0 

 56/0** 83/2±02/1 . کنندنمی  کارم   به   مربوط   حل مشکال    در   کمکی   هیچ   دارم   مشکال    حل   برای   خانه   در  که  اقداماتی  و   رفتارها  18

  08/50±90/12 کل پرسشنامه  

  91/0 ضریب آلفای کرونباخ  
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( و کمترین 36/3) 7( و 37/3)  3های  ها را در مادهکارکنان باالترین میانگینشتتتود،  مالحظه می 1همتانطور که در جدول  

، 08/50اند. همچنین میانگین، انحرا  معیار و همستانی درونی کل مقیا  به ترتیب ( کستب کرده14/2) 12ماده  میانگین در 

در حد قابل قبول  ،خانواده  -باشتد، که ضتریب آلفای کرونباخ پرستشتنامه تعارض کارمی 91/0و  90/12

نامه ذکر شتده با نمره کل پرستشتنامه نیز محاستبه شتد، که همبستتگی های پرستشتاستت. افزون براین، همبستتگی هریک از ماده

در نوستان بوده  72/0تا   53/0معنادار بود. دامنه این ضترایب از   001/0ها با نمره کل مقیا  در ستط  معناداری همه ستوال

  ز همستتانی الزم برخوردارند.ا  ،خانواده  -ی ستتواال  پرستتشتتنامه تعارض کاراستتت. به عبار  دیگر، همه

با   ،خانواده  -های پرستشتنامه تعارض کارهای آماری و ضترایب همبستتگی مادهشتاخص 2جدول شتماره 

 دهد.  نمره کل را نشان می

 ( 324با نمره کل ) خانواده -های پرسشنامه تعارض کار های آماری و ضرایب همبستگی ماده. شاخص1جدول 

میانگین ±انحراف معیارماده ردیف 

1 
  هایزمان کافی برای انجام فعالیت کنم، صر  کاری هایمسوولیت برای باید زمانی مد  چون

 . ندارم را خانوادگی
17/1±12/3 **72/0 

2 
 کمک امخانواده  به توانمنمی که خسته هستم عاطفی لحاظ از گردم آنقدربرمی خانه به کارم از وقتی 

 .کنم
09/1±84/2 **80/0 

3 
 کمک من به  باشم، اثربخش  کار در تا شودمی  باعث دهم وهایی که در محیط کار انجام میفعالیت

 .باشم بهتری همسر و مادر و  پدر که کندنمی
08/1±76/2 **73/0 

4 
 از را کاری هایانجام فعالیت کنم، صر  خانواده هایمسوولیت برای باید که زمانی مد  دلیل به من

 .دهممی دست
03/1±50/2 **75/0 

 77/0** 53/2±05/1 کنم.  تمرکز کارم  کار روی  حین در توانمنمی سازد،می آشفته مرا خانوادگی هایمسوولیت ازآنجایی که5

6
ام را کاهش بازدهی شغلی کار محل در  است، الزم و مؤثر خانه هایم درمسوولیتانجام  برای که رفتاری

 . دهدمی
02/1±51/2 **73/0 

  28/16±95/4 کل پرسشنامه  

  86/0 ضریب آلفای کرونباخ 

 

( و کمترین 84/2) 2( و  12/3) 1های  ها را در مادهشتتود، کارکنان باالترین میانگینمالحظه می 2طور که در جدول  همان

، 28/16اند. همچنین میانگین، انحرا  معیار و همستتانی درونی کل مقیا  به ترتیب ( کستتب کرده50/2) 4میانگین در ماده  

در حد قابل قبول  ،خانواده  -باشتد، که ضتریب آلفای کرونباخ پرستشتنامه تعارض کارمی 86/0و  95/4

های پرستشتنامه ذکر شتده با نمره کل پرستشتنامه نیز محاستبه شتد، که همبستتگی استت. افزون براین، همبستتگی هریک از ماده

در نوستان بوده  80/0تا   72/0معنادار بود. دامنه این ضترایب از   001/0ها با نمره کل مقیا  در ستط  معناداری همه ستوال

  از همستانی الزم برخوردارند.  ،خانواده  -اال  پرستشتنامه تعارض کارؤی ستمهاستت. به عبار  دیگر، ه

باشد.فرضیه اول تحقیق می  تأییددر راستای   2و  1نتای  به دست آمده از جداول 

خانواده کلی  -ار= تعارض ک3کار کارلستتون و همکاران؛ -= تعارض خانواده2خانواده کارلستتون و همکاران؛  -= تعارض کار1

- تعتارض کتار  -6کتار متیوز و همکتاران؛  -= تعتارض ختانواده5ختانواده متیوز و همکتاران؛  -= تعتارض کتار4کتارلستتتون و همکتاران؛  

  = شادکامی ذهنی9= رضایت از زندگی؛  8= افسردگی؛  7انواده کلی متیوز و همکاران؛ خ

اند. همانطور که مندرجا  جدول نشتتان ارائه شتتده 3جدول  آماره های توصتتیفی و ضتترایب همبستتتگی میان متغیرها در 

کار کارلستتون و همکاران با رضتتایت از  -دهند، تمامی روابط موجود میان متغیرهای پژوهش بجز رابطه میان تعارض خانوادهمی

شادکامی ذهنی در کار متیوز و همکاران با رضایت از زندگی و -زندگی و شادکامی ذهنی و همچنین رابطه میان تعارض خانواده

 دار شدند.معنی   01/0سط  
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 . میانگین، انحرا  معیار و ضرایب همبستگی میان متغیرهای تحقیق 3جدول 
 8 7 6 5 4 3 2 1 انحراف معیار  میانگین  مقیاس

1 76 /26 46 /7 1        

2 31 /23 50 /6 **71 /0 1       

3 08 /50 90 /12 **94 /0 **91 /0 1      

4 74 /8 84 /2 **72 /0 **69 /0 **77 /0 1     

5 54 /7 69 /2 **52 /0 **69 /0 **65 /0 **60 /0 1    

6 28 /16 95 /4 **70 /0 **77 /0 **79 /0 **90 /0 **89 /0 1   

7 21 /7 97 /4 **34 /0 **33 /0 **36 /0 **36 /0 **21 /0 **32 /0 1  

8 96 /21 49 /7 **18 /0- 09 /0 - **15 /0- **23 /0- 02 /0 - **15 /0- **42 /0- 1 

9 38 /17 58 /4 **18 /0- 09 /0 - **15 /0- **21 /0- 04 /0 - **14 /0- **32 /0- **49 /0 

  ، و    خانواده  -به منظور بررسی ساختار زیربنایی هر دو پرسشنامه تعارض کار

روی    ی با استفاده از نرم افزار  تأییدی استفاده شد. تحلیل عامل  تأییدکه نوعی از اعتبار سازه است از تحلیل عامل  

استفاده شد. درخصوص پرسشنامه   1ها انجام شد. برای انجام این تحلیل از برآورد حداکثر درست نمایی های این پرسشنامهماده 

سوال مربوط به تعارض  9سوال مربوط به کل پرسشنامه، هر کدام از  18، از مجموع خانواده -تعارض کار

کار به صور  جداگانه یک بار به صور  یک عاملی و یک بار به صور  سه عاملی لحاظ شدند.  - خانواده و تعارض خانواده-کار

اند. نشان داده شده 4های برازش مربوط به این دو مدل در جدول هآمار
 

 خانواده -. ساختار عاملی پرسشنامه تعارض کار4جدول 

 شاخص برازش                        

 ساختار 
 مجذور خی

درجه 

 آزادی 

مجذور خی 

 نسبی 
 

 فاصله اطمینان 

( ) 

 - <8/0 >9/0 >9/0 <5 - - مقادیر قابل قبول 

 ( 180/0-216/0) 197/0 754/0 756/0 582/13 27 705/366 خانواده -یک عاملی تعارض کار

 ( 144/0-180/0) 162/0 792/0 793/0 445/9 27 012/255 کار -یک عاملی تعارض خانواده

 ( 014/0-068/0) 043/0 989/0 989/0 610/1 24 647/38 خانواده -سه عاملی تعارض کار

 ( 000/0-061/0) 035/0 991/0 992/0 389/1 24 332/33 کار -سه عاملی تعارض خانواده

 

کار  -خانواده و خانواده-های یک عاملی برای پرسشنامه تعارض کارمدل  ،دشومی  مالحظه  4 شتماره  جدول در که طورهمان

های برازندگی، فاصتتتلته  در این دو مدل از مالک  و    ،  مقتادیر   وها برازش ندارد.  با داده  ،

 بزرگتر استت.  همچنین نتای  جدول 2قراردادی دارند. همچنین مقدار مجذورخی نستبی برای هر دو مدل یک عاملی، از مالک  

به  ،کار  -خانواده و خانواده-های سته عاملی برای پرستشتنامه تعارض کاردهند که مدلنشتان می  4 شتماره

 اشتتاره شتتد،  های برازندگی که قبالًدر این دو مدل به مالک  و    ،  مقادیر    همچنینها برازش دارد.  خوبی با داده

کار  -و برای تعارض خانواده 610/1خانواده  -مقدار مجذورخی نستتبی برای هر دو مدل ستته عاملی )برای تعارض کار و  نزدیکند

 خانواده  -ساختار عاملی پرسشنامه تعارض کار 2تر است. شکل  نیز کوچک 2(، از مالک قراردادی  389/1

 3و2طور که از شتکل دهد. همانرا نشتان می کار  -ستشتنامه تعارض خانوادهستاختار عاملی پر 3و شتکل 

کار  -خانواده و تعارض خانواده-های تعارض کارهای مربوط به هر کدام از پرستشتنامهشتود، کلیه مادهدریافت می

اند.روی سه عامل به طور معنی داری بار گذاشته 
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 خانواده -. ساختار عاملی مقیا  تعارض کار2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کار  -. ساختار عاملی مقیا  تعارض خانواده3شکل 

 1ماده  

 2ماده  

 3ماده  

 7ماده  

 8ماده  

 9ماده  

70/0 

88/0 

 13ماده  

 14ماده  

 15ماده  

تعارض         

خانواده   -کار

 مبتنی برزمان 

87/0 

80/0 

تعارض         

خانواده   -کار

 فشارمبتنی 

تعارض         

خانواده   -کار

 مبتنی رفتار

59/0 

46/0 

 4ماده  

 5ماده  

 6ماده  

 10ماده  

 11ماده  

 12ماده  

65/0 

81/0 

 16ماده  

 17ماده  

 18ماده  

تعارض         

کار   -خانواده

 مبتنی برزمان 

78/0 

73/0 

تعارض         

کار   -خانواده

 مبتنی فشار

تعارض         

کار   -خانواده

 مبتنی رفتار

59/0 

63/0 
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ستوال مربوط به کل پرستشتنامه، به صتور     6مجموع  ،خانواده  -درخصتوص پرستشتنامه تعارض کار

های برازش  کار( لحاظ شتد. آماره-ستوال دوم مربوط به تعارض خانواده 3خانواده و -ستوال اول مربوط به تعارض کار 3دو عاملی )

 اند.نشان داده شده 5مربوط به این مدل در جدول 

 خانواده -. ساختار عاملی پرسشنامه تعارض کار5جدول 

 شاخص برازش                        

 ساختار 
 مجذور خی

درجه 

 آزادی 

مجذور خی 

 نسبی 
 

 فاصله اطمینان 

( ) 

 - <8/0 >9/0 >9/0 <5 - - مقادیر قابل قبول 

 ( 188/0-220/0) 188/0 877/0 877/0 453/12 9 076/112 خانواده -یک عاملی تعارض کار

 ( 000/0-067/0) 011/0 000/1 000/1 037/1 8 294/8 خانواده-دو عاملی تعارض کار 

 

به  ،خانواده  -دهند که مدل دو عاملی برای پرستشتنامه تعارض کارنشتان می 5مندرجا  جدول  

های برازندگی  در این دو مدل به مالک  و    ،  شتود مقادیر  طور که مالحظه میها برازش دارد. همانخوبی با داده

ستاختار عاملی    4تر استت. شتکل نیز کوچک  2که قبالً اشتاره شتد، نزدیکند. همچنین مقدار مجذورخی نستبی، از مالک قراردادی  

شتود، کلیه ماده دریافت می  4ل طور که از شتکدهد. همانرا نشتان می خانواده  -پرستشتنامه تعارض کار

 اند. درروی دو عامل به طور معنی داری بار گذاشتتته  خانواده  -ای مربوط به پرستتشتتنامه تعارض کاره

 .کنندمی تأیید را فرضیه تحقیق  هایافته این مجموع

 

 

 

 

 

 

 خانواده -. ساختار عاملی مقیا  تعارض کار4شکل 

 اعتبار تجربی 

همبستتته کتتردن آنتته بتتا ستته متغیتتر متتالک )افستتردگی، ختتانواده را بتتا -اعتبتتار تجربتتی هتتر دو مقیتتا  تعتتارض کتتار

-هتا و تحقیقتا  قبلتی، مشتخص شتد کته بتا ستازه تعتارض کتاررضایت از زنتدگی، شتادکامی ذهنتی( کته براستا  نظریته

ضتتریب همبستتتگی  6( آزمتتون شتتد. جتتدول ختتانواده رابطتته دارنتتد )

 دهد.خانواده و افسردگی، رضایت از زندگی و  شادکامی ذهنی را نشان می-مقیا  تعارض کاربین هر دو  

 

 1ماده  

 2ماده  

 3ماده  

 4ماده  

 5ماده  

 6ماده  

    تعارض 

 خانواده -کار

72/0 

    تعارض 

 کار -خانواده

85/0 

82/0 
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 شادکامی    و زندگی از رضایت  خانواده با مقیا  های افسردگی،-. ضرایب همبستگی بین هر دو مقیا  تعارض کار6جدول 
 شاخص آماری              

 متغیر

خانواده - تعارض کار
 

   خانواده- تعارض کار
 

 324 001/0 322/0 001/0 365/0 افسردگی 

 324 001/0 - 148/0 001/0 - 148/0رضایت از زندگی 

 324 001/0 - 141/0 001/0 - 146/0 شادکامی ذهنی

و   ختانواده  -دریتافتت می شتتتود، بته ترتیتب مقیتا  تعتارض کتار  6همتانطور کته از منتدرجتا  جتدول  

رضتتتایتت از زنتدگی    ،(322/0،  365/0همبستتتتگی معنی داری بتا افستتتردگی )  ،ختانواده  -تعتارض کتار

دارند. این نتای  حاکی از آن استت که  001/0ستط  معنی داری   ( در-141/0،  -146/0( و شتادکامی ذهنی )-148/0،  -148/0)

 می کنند. تأییدخانواده، از اعتبار تجربی برخوردار هستند و فرضیه سوم تحقیق را -هر دو مقیا  تعارض کار

 بحث و نتیجه گیری

ای  ماده 18خانواده  -کارهای روانستتنجی دو مقیا  تعارض  هد  از انجام تحقیق حاضتتر، بررستتی ویژگی

و هم    ،ای  متاده 18بود. نتتای  نشتتتان داد کته هم مقیتا    ای  متاده  6و   

 از همسانی درون قابل قبولی برخوردار هستند. ،ای  ماده  6مقیا  

ختانواده -نخستت، هتر دو مقیتا  تعتارض کتارشتد. تأییتدعتالوه بتر پایتایی، اعتبتار ایتن دو مقیتا  نیتز بته دو روش 

ی متتورد ارزیتتابی قتترار تأییتتدبتتا استتتفاده از روش تحلیتتل عامتتل  ،و  

 هتتاینتتتای  بتته دستتت آمتتده از آزمتتون متتدل ختتانواده -گرفتنتتد. درخصتتوص مقیتتا  تعتتارض کتتار

نداشتت، کته ایتن نشتان دهنتده آن   بترازش  هتاداده  بتا  کتار،-ختانواده  و  ختانواده-کتار  تعتارض  پرسشتنامه  بترای  عتاملی  یک

 سته  هتایمتدل  دهنتد. بته همتین دلیتلاال  مربتوط بته هتر عامتل، ابعتاد متفتاوتی را متورد ارزیتابی قترار متیؤاست که س

متتورد ارزیتتابی قتترار گرفتتت کتته  ، کتتار-ختتانواده و ختتانواده-کتتار تعتتارض پرسشتتنامه بتترای عتتاملی

 4/0هتتا در آن دارای بارعتتاملی بتتاالتر از داشتتت و تمتتامی متتاده بتترازش هتتاداده بتتا ختتوبی نتتتای  بتته دستتت آمتتده از آن بتته

   .بودند که نشان از مناسب بودن بارعاملی هر ماده داشت

-ختانواده و تعتارض ختانواده-بته ایتن نتتای  بته معنتای آن استت کته در هتر دو خترده مقیتا  تعتارض کتاردستیابی  

هتا بتا ایتن یافتته کار، سه بعتد مبتنتی بتر زمتان، مبتنتی بتر تتوان فرستایی و مبتنتی بتر رفتتار از یکتدیگر متمتایز هستتند.

 مقیتتا  ( همستتو و هماهنتتگ استتت. درخصتتوصنتتتای  تحقیقتتا  قبلتتی )

 پرسشتتنامه بترای عتاملی یتتک متدل آزمتون از آمتده دستتت بته نیتز نتتای   ختانواده-کتار تعتارض

 هتر بته مربتوط اال ؤست کته استت آن دهنتده نشتان ایتن  کته  نداشتت،  بترازش  هتاداده  با  کار،-خانواده  و  خانواده-کار  تعارض

-کتتار تعتتارض پرسشتتنامه بتترای عتتاملی دو متتدل دلیتتل همتتین بتته. دهنتتدمتتی قتترار ارزیتتابی متتورد را متفتتاوتی ابعتتاد عامتتل،

 بتا ختوبی بته آن از آمتده دستت بته نتتای  کته گرفتت قترار ارزیتابی متورد ، کتار-خانواده و خانواده

 بتتودن مناستتب از نشتتان کتته بودنتتد 4/0 از بتتاالتر بارعتتاملی دارای آن در هتتامتتاده نیتتز تمتتامی داشتتت و بتترازش هتتاداده

 و ختتانواده-کتتار تعتتارض مقیتتا  ختترده دو کتته استتت آن معنتتای بتته نتتتای  ایتتن بتته دستتتیابی. داشتتت متتاده هتتر بارعتتاملی

 .هستند متمایز  یکدیگر از  کار-خانواده  تعارض

  ،و    خانواده  -دوم، به منظور بررسی اعتبار تجربی، رابطه هر دو مقیا  تعارض کار

های افسردگی، خشنودی از زندگی و شادکامی ذهنی مورد بررسی قرار گرفت که نتای  به دست آمده از آن نشان داد با مقیا 
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به طور    خانواده  -و هم مقیا  تعارض کار  خانواده  -که هم مقیا  تعارض کار

ی از زندگی و شادکامی ذهنی همبستگی منفی داشتند که حکایت از  معنی داری با افسردگی همبستگی مثبت و با خشنود

  خانواده با متغیرهای  افسردگی، رضایت از زندگی و شادکامی ذهنی، -ها داشت. با توجه به رابطه تعارض کاراعتبار تجربی آن

ی وربر بهره  یاست اثرا  مثبت  امر ممکن  نیا  رایمهم است، ز  خانواده بسیار-برای کنترل تعارض کار  رانهیشگیمداخال  پ   جادیا

 ها داشته باشد. و همسر و فرزندان آنکارکنان و همچنین سالمت  محیط کار

-دو مقیتا  تعتارض کتاربتودن  دیتدر متورد مف یاستت کته شتواهد نیتمطالعته ا نیتا یقتو  اصتل ه، نقطتمجموعدر  

ختتانواده کارلستتون و -مقیتتا  تعتتارض کتتار ایتتن دو مقیتتا  بتته ویتتژه دهتتد.یارائتته متت ایرانتتی تیتتجمع یبتتر رو ختتانواده

ابتزار دو  نیتا بتا شتود.یاستتفاده مت بترای مقاصتد بتالینی و ستازمانی ا یتدر ادب دهاست که بته طتور گستتر  یابزار  همکاران

و  ییزناشتتو یهتتاتعتتارض، نیبتتا استتتر  زوجتتختتانواده -ف تعتتارض کتتارمختلتت یکتته  چگونتته اجتتزا کتترد لیتتتتتوان تحلیمتت

 یتتتوان بتترایمتتاز آن ، نیتت. عتتالوه بتتر اکنتتدارتبتتاط پیتتدا متتی یو جتتو ستتازمان کارکنتتان یوربتتا بهتتره همچنتتین و یتینارضتتا

بته کتار، کته  ادیتهمتراه بتا اعت تعتارضکتاهش  یهتا بترادر ستازمان  یستازادهیتپ   یبرا  رانهیشگیمداخال  پ   یابیو ارز  ساخت

 استفاده کرد. (خانواده و سازمان دارد ) یفرد و هم برا یهم برا  یمنف   ینتا

هل بودند. بنابراین در تعمیم أ تحقیق حاضتتر روی کارکنان شتترکت نفت انجام شتتد و بیشتتتر شتترکت کنندگان مرد و مت

های  تحقیقا  بعدی اعتبار مقیا شتتود ها و افراد دیگر باید با احتیاط انجام شتتود. پیشتتنهاد میهای تحقیق به ستتازمانیافته

شتود ها پیشتنهاد میهای متفاوتی اعتباریابی کنند. عالوه بر این به منظور بررستی روایی تجربی آنبررستی شتده را روی جمعیت

 وری و خشنودی شغلی همبسته شوند.ها با متغیرهای سازمانی مانند اعتیاد به کار، بهرهاین مقیا 

 تشکر و سپاسگزاری  

  قی تحق یهاپرستتشتتنامه لیشتترکت در پژوهش و تکم یشتترکت کنندگان برا  یدانند از تمامیگران بر خود الزم مپژوهشتت

 .ندینما  یتشکر و قدردان

 تعارض منافع 

گونه تعارض منافع در این پژوهش وجود ندارد.  هیچ
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