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Abstract
Introduction: Role conflict occurs when an individual is required to perform multiple social roles and 
inconsistent behaviors. One of these types of conflicts is work-family conflict. Therefore, the present study was 
conducted with the aim of translating and psychometric the "Work-Family Conflict Scale". In the staff of the 
Ministry of Sports and Youth.
Methods: The present study is a methodological research. The research population was the staff of the Ministry 
of Sports and Youth, which was selected as a statistical sample using non-random and quota method and the 
number of samples required for factor analysis of 200 people. "Work-Family Conflict Scale" with 18 items 
and 6 subscales and 5-point Likert response method from very low to very high. First, the original version was 
translated into Persian, then the original translations were combined into a single translation. The final version 
translated from Persian to English and finally the translated version was reviewed, corrected and summarized. 
Face validity, content validity ratio, content validity index, construct validity (exploratory factor analysis 
method), convergent validity and divergent validity were measured. Reliability was determined by Cronbach's 
alpha coefficient and composite reliability. Data were analyzed using SPSS. 24 and SmartPLS 3.2.1.
Results: All scale expressions have an impact of more than 1.5 according to experts. The results of content 
validity ratio with the opinion of 15 experts were 0.59 and content validity index was 0.79-0.81. The results of 
Bartlett sphericity test showed a sufficient significant correlation between the questions (Chi-square = 2263.023, 
P <0.001). Also, the results obtained from Kaiser criterion showed that the factor loads for all 6 factors were 
greater than 0.40 Which explains 76.791% of the total variance. Confirmatory factor analysis showed that the 
convergent validity indices in the six dimensions of the studied scale are more than 0.5. Also, divergent validity 
showed that the mean extracted variance of each of the six dimensions is greater than its highest correlation 
with other constructs of the studied scale. The results of Cronbach's alpha coefficients and composite reliability 
were more than 0.70 and 0.80, respectively.
Conclusions: “Work-Family Conflict Scale" can be used as a suitable instrument for assessing work-family 
conflict in the community of sports staff, as in the original version. Therefore, the use of this scale to measure 
this concept is recommended for sports staff.
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چکیده
ــای  ــدد و رفتاره ــی متع ــای اجتماع ــام نقش ه ــه انج ــزم ب ــرد مل ــک ف ــه ی ــد ک ــروز می کن ــی ب ــش زمان ــارض نق ــه: تع مقدم
ناهماهنگــی اســت. یکــی از ایــن نــوع از تعارض¬هــا، تعــارض کار و خانــواده می باشــد. ازایــن رو پژوهــش حاضــر بــا هــدف ترجمــه 
وروانســنجی"مقیاس تعــارض کار –خانــواده" ))Work-Family Conflict Scale  در کارکنــان وزارت ورزش و جوانــان انجــام 

گرفــت.
ــا  ــه ب ــد ک ــان بودن ــان وزارت ورزش و جوان ــه پژوهــش کارکن ــات روش شناســی اســت . جامع ــه حاضــر از مطالع روش کار: مطالع
ــه آمــاری  ــوان نمون ــن به عن ــی تعــداد 200 ت ــرای تحلیــل عامل ــه الزم ب ــر تصادفــی و ســهمیه ای و تعــداد نمون اســتفاده از روش غی
پژوهــش انتخــاب گردیــد. "مقیــاس تعــارض کار – خانــواده" با18عبــارت و 6 زیــر مقیــاس و روش پاســخ دهــی لیکــرت 5 درجــه ای 
از خیلــی کــم تــا خیلــی زیــاد مــی باشــد. ابتــدا نســخه اصلــی بــه فارســی ترجمــه شــد . پــس از آن ترکیــب و تلفیــق ترجمــه هــای 
اولیــه بــه یــک ترجمــه واحــد صــورت گرفــت. نســخه نهایــی ترجمــه شــده از فارســی بــه انگلیســی و در نهایــت نســخه ترجمــه شــده 
مــورد بازنگــری، اصــالح و جمــع بنــدی قــرار گرفــت. روایــی صــوری، نســبت روایــی محتــوا، شــاخص روایــی محتــوا، روایــی ســازه 
بــا روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی، روایــی همگــرا و روایــی واگــرا انــدازه گیــری شــد. پایایــی بــه روش ضریــب آلفــای کرونبــاخ و 
پایایــی مرکــب انجــام شــد. داده هــا بــا نــرم افزارهــای اس پــی اس اس نســخه 24 و SmartPLS 3.2.1مــورد تحلیــل قــرار گرفــت.  
یافتــه هــا: تمــام عبارت هــای مقیــاس ازنظــر متخصصــان تأثیــر بیشــتر از 1/5 دارنــد. نتایــج  نســبت روایــی محتــوا بــا نظــر 15 
تــن از متخصصــان 0/59 و شــاخص روایــی محتــوا نیــز 0/79 تــا 0/81 بــه دســت آمــد. نتایــج آزمــون کرویــت بارتلــت بیــان کننــده 
همبســتگی معنــادار کافــی بیــن ســؤاالت بــود )Chi-square=2263/023 ،P>0/001(. همچنیــن نتایــج بــه دســت آمــده از مــالک 
ــوده کــه در کل 76/791 درصــد از واریانــس کل را تبییــن  ــرای هــر 6 عامــل بزرگتــر از 0/40 ب کیســر نشــان داد بارهــای عاملــی ب
می کنــد. تحلیــل عاملــی تائیــدی نشــان داد کــه شــاخص هــای روایــی همگــرا در ابعــاد شــش گانــه مقیــاس مــورد مطالعــه بیشــتر 
از 0/5 مــی باشــد. همچنیــن روایــی واگــرا نشــان داد کــه میانگیــن واریانــس اســتخراج شــده هــر کــدام از ابعــاد، بیشــتر از باالتریــن 
همبســتگی آن بــا ســایر ســازه هــای مقیــاس مــورد مطالعــه اســت.  نتایــج ضرایــب آلفــای کرونبــاخ و پایایــی مرکــب، بــه ترتیــب 

بیشــتر از 0/70و 0/80 دســت آمــد.
نتیجــه گیــری: "مقیــاس تعــارض کار- خانــواده" در بیــن جامعــه کارکنــان ورزشــی هماننــد نســخه اصلــی، مــی توانــد به عنــوان 
ابــزار مناســبی بــرای ارزیابــی تعــارض کار و خانــواده مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. لــذا اســتفاده از ایــن مقیــاس بــرای انــدازه گیــری ایــن 

ســازه بــرای کارکنــان حــوزه ورزش  پیشــنهاد مــی گــردد. 
کلید واژه ها: روانسنجی، روایی، تعارض کار و خانواده، کارکنان ورزشی.
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مقدمه
یکــی از عوامــل مهمــی کــه مــی توانــد عوامــل فــردی و ســازمانی 
ــن کار  ــده بی ــه وجــود آم ــارض هــای ب ــر باشــد تع ــان مؤث کارکن
و خانــواده آن هــا اســت )1(. تعــارض کار و خانــواده یکــی از 
ــراد  ــه بســیاری از اف ــد ک ــه شــمار مــی آی ــش ب ــع مهــم  تن مناب
ــد  ــی رخ می ده ــه زمان ــن تجرب ــد )2(. ای ــی کنن ــه م آن را تجرب
ــای  ــدی ه ــا توانمن ــش ب ــک نق ــه ی ــوط ب ــارات مرب ــه انتظ ک
شــخص بــرای انجــام ســایر نقــش هــا تداخــل ایجــاد کــرده )3( و                   
مــی توانــد بــر ســالمتی و رفــاه کارکنــان تأثیــر بســزایی داشــته 
باشــد )4(. تعــارض هــای بــه وجــود آمــده در افــراد در نقــش هــای 
مختلــف وی در زندگــی صــورت مــی گیــرد. از جملــه تعــارض کار 
و تحصیــل )5 ،6(، خانــواده و تحصیــل )7(، یا کار وخانــواده )8 ، 2(.
ــه عنــوان مقیاســی تعریــف  ــواده" ب "مقیــاس تعــارض کار – خان
شــده کــه در آن فشــارهای ناشــی از کار در حــوزه هــای شــغلی 
و خانــواده مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیــرد )Carlson .)9 و 
ــا تأکیــد بــر منابــع آن در قلمــرو  همــکاران )2( ایــن مقیــاس را ب
نقــش هــای کاری و خانوادگــی ارائــه نمودنــد. منطــق اصلــی ایــن 
ــد  ــاس ایــن فــرض اســت کــه هــر ویژگــی نقــش کــه بتوان مقی
بــر تعهــد زمانــی،  فشــاری و رفتــاری در نقــش شــخص اثرگــذارد، 
ــد  ــد ش ــر خواه ــش دیگ ــش و نق ــن آن نق ــارض بی ــب تع موج
ــت  ــل اس ــن دلی ــه همی ــرد )10(. ب ــرار گی ــی ق ــورد ارزیاب ــد م بای
ــران هــر ســازمانی بســیار  ــرای مدی ــارض ب ــن تع ــی ای کــه ارزیاب
ــدازه گیــری ایــن  ــرای ان مهــم اســت. مقیــاس هــای مختلفــی ب
شــاخص وجــود دارد کــه از ابعــاد مختلــف آن را مــورد بررســی قرار                 

ــد )2(.  مــی دهن
ــک  ــتفاده از ی ــه اس ــده هســتند ک ــن عقی ــر ای صاحــب نظــران ب
ابــزار مناســب در پژوهــش، نشــان دهنــده اهمیــت موضــوع مــورد 
بررســی اســت )11(. در بیــن ابزارهایــی کــه ســازه تعــارض کار و 
خانــواده را مــورد بررســی قــرار مــی دهنــد برخــی از پژوهشــگران 
آن را از جنبــه  تعــادل بیــن کار و خانــواده )12(،  جنبــه هــای 
ــا  ــی و ی ــناخت  منطق ــا ش ــدان از کار )13( و ی ــناختی کارمن ش
غیرمنطقــی مربــوط بــه تعــارض کار و خانــواده را معرفــی نمــوده 
ــل  ــه دلی ــواده" )2( ب ــارض کار – خان ــاس تع ــا "مقی ــد )2(. ام ان
انــدازه گیــری همزمــان ایــن موقعیــت در 6 بُعــد، و کوتــاه بــودن 
نســبی ایــن مقیــاس از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. "مقیــاس 
تعــارض کار – خانــواده" )2( یــک ابــزار 6 بُعــدی بــوده و هــر دو 
جهــت تعــارض کار و خانــواده را بــا توجــه بــه ســه شــکل مختلــف 

ــد.  ــه عبارت ان ــارض )10( ک ــوع از تع و در کل 6 ن
 time-based work( از تعــارض کار مبتنــی بر زمان با خانــواده

interference with family(، تعــارض خانــواده مبتنــی بــر 
 time-based family interference with( زمــان بــا کار
 strain( ــواده ــا خان ــار ب ــر فش ــی ب ــارض کار مبتن work(، تع
تعــارض   ،)based work interference with family
 strain-based family( ــا کار ــار ب ــر فش ــی ب ــواده مبتن خان
ــار  ــر رفت interference with work(، تعــارض کار مبتنــی ب
 behavioral-based work interference( ــواده ــا خان ب
ــا کار  ــار ب ــر رفت ــی ب ــواده مبتن ــارض خان with family( و تع
 behavioral- based family interference with(

ــد )2(.  ــرار می ده ــی ق ــورد ارزیاب work(، را م
 Carlson و همــکاران )2( "مقیــاس تعــارض کار -خانــواده" را 
ــورد  ــی ســازه م ــا اســتفاده از روش روای ــی آن را ب طراحــی و روای
بررســی قــرار دادنــد. آن هــا ابــزار مورد نظــر را بــا اســتفاده از روش 
ــی  ــر را طراح ــزار موردنظ ــی نظــری اب ــه  مبان اکتشــافی و بامطالع
نمودنــد. آن هــا همبســتگی نمــره هــر یــک از عبــارت هــا را بــا 
ــان داد  ــج نش ــه نتای ــد ک ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــره ی کل م نم
ضریــب همبســتگی بیــن عبــارت هــا بــا نمــره ی کل بیــن 0/52 
تــا 0/78 بــه دســت آمــد کــه نشــان از قــدرت تشــخیص مطلــوب 
ــت  ــگران جه ــپس پژوهش ــود. س ــا ب ــارت ه ــی عب ــرای تمام ب
ــن  ــن 380 ت ــزار طراحــی شــده را در بی ــی ســازه؛ اب بررســی روای
از فــارغ التحصیــالن شــاغل  و متأهــل رشــته مدیریــت اجرایــی؛ 
کــه 66 درصــد مــردان و 44 درصــد نیــز زن بودنــد توزیــع نمودنــد. 
ــا روش تحلیــل عاملــی تائیــدی  تجزیــه و تحلیــل ایــن بخــش ب
ــای  ــرازش مقتصــد )0/9>( و شــاخص ه ــای ب ــا شــاخص ه و ب
ــد  ــورد تائی ــی )0/5> و 0/1<( م ــق )0/9>( و تطبیق ــرازش مطل ب
ــاری و  ــه آم ــان جامع ــز در هم ــاس نی ــی مقی ــت. پایای ــرار گرف ق
ــا تعــداد 132 تــن بــا روش همســانی درونــی )آلفــای کرونبــاخ(  ب
مــورد بررســی قــرار گرفــت و نتایــج نشــان داد کــه میــزان آلفــای 
ــواده0/87،  ــا خان ــر زمــان ب ــرای تعــارض کار مبتنــی ب ــاخ ب کرونب
ــارض کار  ــا کار0/79، تع ــان ب ــر زم ــی ب ــی مبتن ــارض خانوادگ تع
ــر  ــواده مبتنــی ب ــواده0/85، تعــارض خان ــا خان ــر فشــار ب مبتنــی ب
فشــار بــا کار0/87، تعــارض کار مبتنــی بــر رفتــار بــا خانــواده 0/78 
ــا کار0/85 مــی باشــد.  و تعــارض خانوادگــی مبتنــی بــر رفتــار ب

در پژوهشــی دیگــر Haslam و همــکاران  )1( "مقیــاس تعــارض 
کار- خانــواده"  را در بیــن 305 تــن از والدیــن شــاغل در اســترالیا 
ــزار  ــوای اب ــی محت ــد. پژوهشــگران روای ــرار دادن ــورد بررســی ق م
ــی  ــوا و شــاخص روای ــی محت ــتفاده از روش نســبت روای ــا اس را ب
ــی  ــن از متخصصــان مدیریــت دانشــگاه مل ــا تعــداد 8 ت ــوا ب محت
ــب  ــه ترتی ــج آن ب ــه نتای ــد ک ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــترالیا م اس
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ــت  ــه دس ــارت ب ــر عب ــرای ه ــتر از 0/79ب ــر از 0/75 و بیش بزرگت
آمــد و تائیــد شــد. بــرای تعییــن روایــی همگــرا در ایــن مطالعــه بــا 
اســتفاده از روش واریانــس مســتخرج از ســازه هــا 0/52 بــه دســت 
آمــد. ثبــات داخلــی مقیــاس در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از نظــر 
160 تــن از دانشــجویان دانشــگاه اســترالیا نشــان داد کــه ضریــب 
آلفــای کرونبــاخ بــرای کل مقیــاس 0/80 و بــرای ابعــاد آن بیــن 

ــود.   ــا 0/84 ب 0/72 ت
ــاس  ــود "مقی ــه خ ــز در مطالع ــکاران )10( نی  Loscalzo و هم
ــران  ــن کارگ ــا و در بی ــور ایتالی ــواده" را در کش ــارض کار- خان تع
بررســی نمودنــد. جامعــه آمــاری آن هــا 684 کارگــر بــود کــه 42 
درصــد آن هــا مــرد و 58 درصــد نیــز زنــان بودنــد. در مطالعــه آن 
هــا ابتــدا مقیــاس توســط گــروه متخصصــان بــه زبــان ایتالیایــی 
ترجمــه شــد. ســپس نســخه ترجمــه شــده ایــن ابــزار را بــه زبــان 
ــر  ــخه ازنظ ــر دو نس ــت ه ــد. در نهای ــی( برگردانن ــی )انگلیس اصل
ــخه  ــت و نس ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــان م ــتور زب ــی و دس معنای
ــت شــناختی در  ــه شــدن ســواالت جمعی ــا اضاف ــه وب ــی تهی نهای
بیــن نمونــه هــا توزیــع گردیــد. نتایــج بــه دســت آمــده از تحلیــل 
ــرازش  ــی ب ــه شــاخص هــای نکوی ــدی نشــان داد ک ــی تائی عامل
ــکاران )2(  ــده از Carlson و هم ــت آم ــه دس ــو ب ــد الگ همانن
دارای 6 بُعــد بــرای "مقیــاس تعــارض کار- خانــواده" مــی باشــد. 
ــا  ــاس ب ــای مقی ــارت ه ــن عب ــب همبســتگی بی ــن ضرای همچنی
نمــره کل نیــز نشــان داد کــه میــزان همبســتگی در بیــن عبــارت 
ــاس  ــرای کل مقی ــا 0/79 و ب ــره کل 0/38 ت ــاد 6 و نم ــای ابع ه
0/76 مــی باشــد. همچنیــن نتایــج ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای 
ســنجش پایایــی درونــی مقیــاس نشــان داد کــه میــزان ضریــب 
آلفــای کرونبــاخ بــرای تعــارض کار مبتنــی بــر زمــان بــا خانــواده 
0/89، تعــارض خانوادگــی مبتنــی بــر زمــان بــا کار 0/86، تعــارض 
ــی  ــارض خانوادگ ــواده 0/86، تع ــا خان ــار  ب ــر فش ــی ب کار مبتن
مبتنــی بــر فشــار بــا کار 0/88، تعــارض کار مبتنــی بــر رفتــار بــا 
خانــواده0/94 و تعــارض خانوادگــی مبتنــی بــر رفتــار بــا کار 0/94 

بــود.
بــه طــور کلــی داشــتن ابزارهــای روانســنجی شــده در زمینــه یــک 
ســازه مــی توانــد بــه ارائــه نتایــج دقیــق در مطالعــات کمــک کنــد، 
کــه ایــن امــر مــی توانــد در ســایه ابزارهــای انــدازه گیــری روا و 
پایــا بــه دســت آیــد. در طراحــی یــک ابــزار پژوهــش، حداقــل باید 
از روایــی محتــوا یــا روایــی صــوری، یــک نــوع از اعتبــار پیش بینی 
کننــده، اعتبــار ســاختاری و ثبــات درونــی جهــت آزمــودن آن بهــره 
گرفــت )14(.  بــه همیــن دلیــل بــا توجــه بــه فقــدان یــک مقیــاس 
روا و پایــا در کشــور ایــران کــه تعــارض همزمــان بیــن نقــش کار 

و خانــواده را انــدازه گیــری کنــد، مطالعــه حاضــر بــا هــدف ترجمــه 
وروانســنجی"مقیاس تعــارض کار – خانــواده"  در کارکنــان وزارت 

ورزش و جوانــان انجــام گرفــت.

روش کار
ــه در  ــود ک ــای روش شناســی ب ــوع پژوهــش ه ــه از ن ــن مطالع ای
ــت.  ــام گرف ــان( انج ــی)وزارت ورزش و جوان ــان ورزش ــن کارکن بی
ابــزار مــورد اســتفاده در پژوهــش حاضــر "مقیــاس تعــارض کار – 
  Work-Family Conflict Scale ، Carlson(("ــواده خان
و همــکاران )2( در دانشــگاه هــای جنوبــی امریــکا بــود. مقیــاس 
مذکــور دارای 18 عبــارت و 6 مؤلفــه تعــارض کار مبتنــی بــر زمــان 
بــا خانــواده )3 عبــارت از ســؤال 1 تــا 3(، تعــارض خانــواده مبتنــی 
بــر زمــان بــا کار )3 عبــارت از ســؤال 4 تــا 6(، تعــارض کار مبتنــی 
بــر فشــار بــا خانــواده)3 عبــارت از ســؤال 7 تــا 9(، تعــارض خانواده 
مبتنــی بــر فشــار  بــا کار )3 عبــارت از ســؤال 10 تــا 12(، تعــارض 
کار مبتنــی بــر رفتــار بــا خانــواده )3 عبــارت از ســؤال 13 تــا 15(، 
ــا کار )3 عبــارت از ســؤال  ــواده مبتنــی بــر رفتــار ب و تعــارض خان
ــاس  ــر اس ــاس ب ــی مقی ــخ ده ــد. روش پاس ــا 18(، می باش 16 ت
ــاد مــی باشــد. ــی زی ــا خیل ــم ت ــی ک لیکــرت 5 درجــه ای از خیل
ــاد  ــم نمــره 2، متوســط 3، زی ــم نمــره 1، ک ــی ک ــرای خیل ــه ب ک
4، خیلــی زیــاد 5 مــی باشــد. نمــره کل مقیــاس نیــز از میانگیــن 
ــه ایــن صــورت  ــد. ب ــه دســت مــی آی ــارت هــا ب نمــره تمــام عب
کــه نمــره تمامــی عبــارت هــا باهــم جمــع شــده و بــر تعــداد 18 
ــز از  ــاد نی ــک از ابع ــن نمــره هــر ی تقســیم خواهــد شــد. همچنی
جمــع نمــرات ســؤال هــای همــان بعــد بــا تقســیم بــر 3 به دســت 
ــاس  ــن مقی ــذاری ای ــره گ ــه اینکــه نم ــه ب ــا توج ــد. ب ــد آم خواه
بــر اســاس میانگیــن اســت، دامنــه نمــرات ایــن ابــزار بیــن 1 تــا 
ــه 5 نزدیکتــر باشــد نشــان از  5 قــرار مــی گیــرد کــه هرچقــدر ب
وجــود تعــارض کار و خانــواده باالتــر مــی باشــد. حــد متوســط ایــن 

مقیــاس نیــز 3 مــی باشــد )2(. 
ــدا  ــواده" در ابت ــارض کار- خان ــاس تع ــر "مقی ــه حاض در مطالع
توســط دو متخصــص زبــان انگلیســی از زبــان اصلــی بــه فارســی 
ــه  ــده اولی ــه ش ــای ترجم ــخه ه ــس از آن نس ــد. پ ــه ش ترجم
ــا  ــت و ب ــرار گرف ــری ق ــورد بازنگ ــری م ــان دیگ ــط مترجم توس
ــه  ــده ب ــه ش ــی ترجم ــه و نســخه نهای ــای اولی ــه ه ــام ترجم ادغ
زبــان فارســی ایجــاد شــد. در مرحلــه ســوم، مقیــاس ترجمــه شــده 
توســط متخصــص زبــان دوبــاره موردبــاز ترجمــه انجــام گرفــت تا 
اطمینــان حاصــل شــود کــه مغایرتــی ازنظــر مفهومــی بــا مقیــاس 
ــی  ــخه نهای ــه نس ــان مربوط ــت متخصص ــدارد. در نهای ــی ن اصل
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ترجمــه شــده بــه زبــان فارســی را از لحــاظ اشــتباهات امالیــی و 
ــد.  ــرار دادن نگارشــی مــورد بازنگــری ق

ــدی و  ــه بن ــگارش، جمل ــاس ن ــر اس ــاس، ب ــی صــوری مقی  روای
ظاهــر منطقــی توســط متخصصــان مــورد بررســی قــرار گرفــت. به 
Item impact methodهمیــن منظــور،  روش تأثیــر عبــارت
ــارات، در نظــر گرفتــه شــد )15(.  جهــت بررســی هــر یــک از عب
بــرای ایــن کار، از 10 تــن از متخصصــان و اعضــای هیئت علمــی 
ــر  ــت ه ــه اهمی ــد ک ــت ش ــی درخواس ــت ورزش ــه مدیری در زمین
یــک از عبارت هــای مقیــاس در 5 درجــه ای لیکــرت را مشــخص 
ــای  ــام عبارت ه ــه تم ــان داد ک ــمت نش ــن قس ــج ای ــد. نتای نماین
ــد  ــد و تائی ــتر از 1/5 دارن ــر بیش ــر متخصصــان تأثی ــاس ازنظ مقی
ــدول  ــوا، از ج ــی محت ــبت روای ــری نس ــدازه گی ــرای ان ــدند.  ب ش
Lawshe اســتفاده شــد. بــه ایــن صــورت کــه مقیــاس پــس از 
ترجمــه بــه همــراه اهــداف پژوهــش در اختیــار 15 تــن از مدرســین 
ــی  ــبت روای ــت.  نس ــرار گرف ــی ق ــت ورزش ــان مدیری و متخصص
محتــوا بــرای هــر کــدام یــک از عبــارت هــای مقیــاس بیشــتر از 
0/59 حاصــل و تائیــد شــد. بــرای انــدازه گیــری شــاخص روایــی 
ــذا در  ــوا از روش Waltz & Basel  اســتفاده شــد )16(. ل محت
ایــن مطالعــه مقیــاس توســط 15 تــن از مدرســین و متخصصــان 
مدیریــت ورزشــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. در ایــن شــاخص 
ــار  ــا چه ــر اســاس شــاخص ســه بخشــی ب ــارت،  ب ــدا هــر عب ابت
ــوط  ــره مرب ــه نم ــی ک ــد. در صورت ــی گردی ــا 4( ارزیاب ــره )1 ت نم
ــا مســاوی 0/79 درصــد  ــاس بیشــتر ی ــارت هــا در مقی ــودن عب ب
ــاخص  ــد. ش ــظ گردی ــاس حف ــر در مقی ــورد نظ ــارت م ــود، عب ب
روایــی محتــوا بــرای تمــام عبــارت هــای "مقیــاس تعــارض کار 
– خانــواده" بیــن 0/79 تــا 0/81 دســت آمــد و مــورد تائیــد قــرار 

گرفــت.
ــان وزارت ورزش و  ــر کارکن ــش حاض ــدگان در پژوه ــرکت کنن ش
جوانــان ایــران بودنــد کــه بــا توجــه بــه اســتعالم بــه دســت آمــده 
ــان ورزشــی آن  از ایــن ســازمان در ســال 1398 تعــداد کل کارکن
هــا 870 تــن اعــالم گردیــد. روش نمونــه گیــری در ایــن مطالعــه 
غیــر تصادفــی و ســهمیه ای بــود. بــه ایــن صــورت کــه پژوهشــگر 
پــس از اخــذ مجــوز و بــا حضــور در وزارت ورزش و جوانــان مقیاس 
ــان ایــران توزیــع نمــود.  را در بیــن کارکنــان وزارت ورزش و جوان
ــی نظــری  ــارت هــا و مبان ــداد عب ــه تع ــا توجــه ب ــه ب ــداد نمون تع
ــدازه گیــری و روش حداقــل  ــه روانســنجی ابزارهــای ان ــوط ب مرب
ــارت  ــرای یــک عب ــه را ب ــود کــه هــر 10 نمون ــی ب ــات جزئ مربع
کافــی دانســته انــد )18(. لــذا جهــت اطمینــان بیشــتر تعــداد 200 
نمونــه بــرای تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تأئیــدی توزیــع و جمــع 

آوری گردیــد. 
ــی  ــل عامل ــا اســتفاده از روش تحلی ــردآوری شــده ب ــای گ داده ه
ــاس  ــی مقی ــر بنای ــه متغیرهــای زی ــردن ب ــی ب ــرای پ اکتشــافی ب
ــرای تعییــن ایــن موضــوع کــه  )19( و تحلیــل عاملــی تائیــدی ب
آیــا عبــارت هــای نســخه اصلــی مقیــاس بــرای ســنجش همــه  
ــر، )19(  ــا خی ــد ی ــب می باش ــده؛ مناس ــاب ش ــای انتخ ــل ه عام

اســتفاده شــد.
بــه منظــور تعییــن پایایــی بــه روش ضریــب آلفــای کرونبــاخ،  و 
ــواده" در  ــارض کار – خان ــاس تع ــی )CR(، "مقی ــی ترکیب پاپای
ــع  ــران توزی ــان ای ــان وزارت ورزش و جوان ــن از کارکن ــن 40 ت بی

ــد.   ــردآوری گردی و گ
شــاخص هــای مــورد بررســی در تحلیــل عاملــی شــامل روایــی 
همگــرا، واگــرا و مقیــاس GOF مــی باشــد. از دالیــل انتخــاب 
نــرم افــزار PLS بــرای تحلیــل عاملــی تاییــدی ایــن بــود کــه بــا 
توجــه بــه نصــف شــدن داده هــا ایــن نــرم افــزار بــه نرمــال بــودن 
و تعــداد داده هــا حســاس نمــی باشــد. داده هــا بــا نــرم افزارهــای 
اس پــی اس اس نســخه 24 و  SmartPLS  3.2.1 مــورد 

تحلیــل قــرار گرفــت.  

یافته ها
نتایــج نشــان داد کــه 42/5 درصــد از نمونــه پژوهــش زن و 57/5 
درصــد مــرد بودنــد. همچنیــن بــه لحــاظ مــدرک تحصیلــی،18/1 
درصــد پاییــن تــر از کارشناســی، 53/6 درصــد کارشناســی، 23/4 
درصــد کاشناســی ارشــد و 4/9 درصــد نیــز دارای مــدرک دکتــری 
بودنــد. 54 تــن از نمونــه هــای پژوهــش مجــرد و 146 تــن متأهل 
ــر از 10 ســال، 24/7 درصــد  ــا کمت ــه ه ــود. 7/2 درصــد از نمون ب
15-10ســال، 32/6 درصــد 20-16 ســال، 35/5 درصــد نیــز 
بیشــتر از 20 ســال ســابقه کاری داشــتند. 66  تــن از نمونــه هــا بــه 
صــورت قــراردادی، 44  تــن بــه صــورت پیمانــی، 79  تــن رســمی 
ــان  ــه صــورت کار معیــن در وزارت ورزش و جوان ــز ب و 11 تــن نی

مشــغول بــه کار بودنــد. 
بــه منظــور بررســی روایــی ســازه"مقیاس تعــارض کار- خانــواده"  
ــای  ــه ه ــیوه ی مؤلف ــه ش ــافی ب ــی اکتش ــل عامل از روش تحلی
اصلــی بــا چرخــش واریماکــس اســتفاده شــد. همچنیــن نتایــج بــه 
دســت آمــده از آزمــون کفایــت نمونــه گیــری نشــان داد کــه 200 
ــت  ــی مناســب اســت و از کفای ــل عامل ــرای تحلی ــن منتخــب ب ت
الزم برخــوردار اســت )KMO=0/952(. همچنیــن نتایــج آزمــون 
ــن  ــی بی ــادار کاف ــتگی معن ــده همبس ــان کنن ــت بی ــت بارتل کروی
ــج  ــود )Chi-square=2263/023 ،P>0/001(. نتای ــؤاالت ب س
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ــه دســت آمــده از مــالک کیســر نشــان می دهــد کــه بارهــای  ب
عاملــی بــه دســت آمــده بــرای هــر 6 عامــل بزرگتــر از 0/40 بــه 

ــن  ــس کل را تبیی ــده و در کل 76/791 درصــد از واریان دســت آم
می کنــد.

 جدول1: بارگزاري بارهاي عاملی به ترتیب ارجحیت بار عاملی با استفاده از چرخش واریماکس

عبارت ها
عاملها

123456
0/417کار من بیشتر از آنچه دوست دارم، مرا از فعالیتهای خانوادگی خود دور می کند

زمانی که به شغل خود اختصاص میدهم، مرا از مشارکت یکسان در مسئولیتها و فعالیتهای 
0/472خانه باز میدارد.

دلیل مدت زمانی که باید برای مسئولیتهای کاری صرف میکنم، فعالیتهای خانواده را از 
0/542دست میدهم.

0/501زمانی که برای مسئولیتهای خانوادگی میگذرانم، مسئولیتهای کاری من رامختل می کند.
زمانی که با خانوادهام میگذرانم، اغلب باعث می شود که من وقت کافی برای کارهای که 

0/598برای حرفهی من مفید است نداشته باشم.

من به دلیل مدت زمانی که باید برای مسئولیتهای خانواده صرف میکنم، فعالیتهای کاری را 
0/482از دست می دهم.

وقتی از محل کار به خانه می آیم، اغلب برای شرکت در فعالیت های خانوادگی بسیار مأیوس 
0/734میشوم.

وقتی از کار به خانه برمیگردم آنقدر احساس تخلیه انرژی دارم که مانع کمک به خانوادهام 
0/677می شود.

بعضی اوقات وقتی به خانه میآیم به دلیل تمام فشارهای موجود در محل کار،برای انجام 
0/636کارهایی که از آنها لذت میبرم، بسیار تنش دارم.

0/457به دلیل تنش در خانه، من اغلب در محل کار درگیر مسائل خانوادگی هستم.
از آنجا که من اغلب از مسئولیت های خانواده تنش می گیرم، به سختی بر روی کارم متمرکز 

0/763میشوم.

0/729تنش و اضطراب از زندگی خانوادگی من اغلب توانایی من در انجام کارم را ضعیف می کند.
رفتارهای حل مسئله که در شغل خودم به کار میبرم تأثیری در حل مشکالت در خانه من 

0/664ندارد.

0/628رفتاری که برای من در محل کار مؤثر و ضروری باشد، در خانه معکوس عمل می کند.
رفتارهایی که من انجام می دهم باعث می شود تا در کار مؤثر باشم، ولی به من کمک 

0/534نمی کند که والدین و همسر بهتری باشم.

0/498رفتارهایی که برای من در خانه کمک می کند به نظر نمی رسد در محل کار مؤثر باشد.
0/467رفتاری که برای من در خانه مؤثر و ضروری می باشد، در محل کار معکوس عمل می کند.
رفتارهای حل مسئله که برای من در خانه مؤثر هستند، به نظر نمیرسد در محل کار هم 

0/542مفید باشند.

بــر اســاس )جــدول 1(. مشــخص گردیــد کــه کــدام عبــارت هــا بر 
روی کــدام عامــل بارگــزاری مــی گــردد، بــه  طــوری کــه هماننــد 
نســخه اصلــی مقیــاس بــر روی بُعــد تعــارض کار مبتنــی بــر زمان 
ــان در  ــر زم ــی ب ــی مبتن ــارض خانوادگ ــارت، تع ــواده 3 عب در خان
ــارت  ــواده 3عب ــر فشــار خان ــی ب ــارض کار مبتن ــارت، تع کار  3 عب
ــارض کار  ــارت تع ــر فشــار کار 3 عب ــی ب ــارض خانوادگــی مبتن تع

مبتنــی بــر رفتــار در خانــواده 3عبــارت و تعــارض خانوادگــی مبتنی 
بــر رفتــار در کار 3 عبــارت، قــرار گرفــت.

بــه منظــور بررســی این کــه آیــا ســاختار مقیــاس از بــرازش کافــی 
ــدی(  ــه دو )تائی ــی مرتب ــل عامل ــت از روش تحلی ــوردار اس برخ
اســتفاده شــد کــه در ادامــه بــه بررســی آن پرداختــه شــده اســت.
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جدول2: وضعیت همبستگی درونی

متغیرها
وضعیت سازگاری درونی

میانگین واریانس مستخرجپایایی مرکبآلفای کرونباخ
0/8160/8910/716تعارض کار مبتنی بر زمان با خانواده

0/8050/8830/699تعارض خانوادگی مبتنی بر زمان با کار
0/7580/8740/687تعارض کار مبتنی بر فشار  باخانواده

0/7720/8680/655تعارض خانوادگی مبتنی بر فشار با کار
0/7360/8500/784تعارض کار مبتنی بر رفتار با خانواده
0/8630/9160/732تعارض خانوادگی مبتنی بررفتار با کار

ــادالت ســاختاری  ــرازش الگــو مع ــان از ب ــدا جهــت اطمین در ابت
بایــد وضعیــت ســازگاری درونــی متغیرهــا را مــورد بررســی قــرار 

داد کــه نتایــج آن در )جــدول2( نشــان داده شــده اســت. 

ــا،  ــردآوری داده ه ــزار گ ــی اب ــتگی درون ــی همبس ــت بررس جه
ــی مرکــب اســتفاده  ــاخ و پایای از محاســبه ضریــب آلفــای کرونب
شــده اســت کــه بــه ترتیــب بیشــتر از 0/70و 0/80 دســت آمــد.

 جدول3:  نتایج روایی واگرا وهمگرا الگوی اندازه گیری عوامل "مقیاس تعارض کار –خانواده"
123456عواملردیف

0/809تعارض کار مبتنی بر زمان در خانواده1
0/5630/846تعارض خانوادگی مبتنی بر زمان با کار2
0/7340/6950/886تعارض کار مبتنی بر فشار خانواده3
0/6190/7150/7680/836تعارض خانوادگی مبتنی بر فشار باکار4
0/6300/6700/7290/7740/829تعارض کار مبتنی بر رفتار با خانواده5
0/5630/5890/6590/6650/7650/855تعارض خانوادگی مبتنی بر رفتار با کار6

ــرا )convergent validity(، از  ــی همگ ــنجش روای ــرای س ب
معیــار میانگیــن واریانــس اســتخراج شــده )AVE( اســتفاده مــی 
گــردد کــه توســط آن، میــزان همبســتگی هــر ســازه بــا عبــارت 
ــرای  هــای )شــاخص( خــود بررســی مــی گــردد ایــن شــاخص ب
اینکــه مــورد قبــول باشــد بایــد بیشــتر از 0/5 بــه دســت آیــد )10(. 
بــا توجــه بــه یافتــه هــای منــدرج در )جــدول 3( نتیجــه بــه دســت 
ــزان  ــی جــدول در مــورد همــه متغیرهــا از می آمــده در قطــر اصل
ــی همگــرای  ــا اســت کــه روای ــن معن ــه ای 0/5 بیشــتر اســت و ب
ــی  ــان ورزش ــن کارکن ــواده در بی ــن کار و خان ــارض بی ــل تع عوام

ــد.  ــوب می باش مطل
 divergent ( )همچنیــن بــرای ســنجش روایــی واگــرا )افتراقــی

validity( از روش فورنــل الرکــر اســتفاده شــد. در این شــاخص، 
ــد  ــازه، بای ــک س ــر ی ــرف متناظ ــر مع ــرای ه ــی ب ــای بیرون باره
بیشــتر از همــه ی بارهــای عرضــی آن معــرف بــر روی ســازه هــا 
باشــد و هــم اینکــه ریشــه دوم میانگیــن واریانــس اســتخراج شــده 
هــر ســازه بایــد بیشــتر از باالتریــن همبســتگی آن ســازه بــا ســایر 
ســازه هــای الگــو باشــد. نتایــج بــه دســت آمــده در )جــدول 3 (
نشــان می دهدکــه عــدد روایــی واگــرا در، خانــه هــای موجــود در 
قطــر اصلــی بیشــتر از حداکثــر همبســتگی آن متغیــر بــا متغیرهای 
ــاس  ــب مقی ــرای مناس ــی واگ ــر روای ــه بیانگ ــد ک ــر می باش دیگ

مــورد بررســی اســت.
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شکل 1 : نتایج بارهای عاملی و t value تحلیل عاملی تأییدی

نتایــج بــه دســت آمــده از تحلیــل عاملــی تائیــدی بــا اســتفاده از 
رویکــرد حداقــل مربعــات جزئــی در )شــکل 1( نشــان داده شــده 
ــوان  ــده از شــکل مــی ت ــه دســت آم ــج ب ــر اســاس نتای اســت. ب
ــوان  ــه  عن ــد ب ــاس  می توانن ــد مقی ــر 6 بُع ــه ه ــود ک اســتنباط نم

ــد. ــواده عمــل نماین ــا خان ــارض کار ب نشــانگرهای تع
برای تعیین برازش کلی الگو معادالت ساختاری از فرمول

 √)communalities×R2( =
 بــرازش الگــو اســتفاده شــد. Wetzels و همــکاران )20( 0/01، 
0/25 و 0/36 را بــه  عنــوان مقادیــر ضعیــف، متوســط و قــوی برای 
ــدن 0/474  ــل؛ ش ــذا حاص ــد. ل ــوده ان ــی نم ــی معرف ــرازش کل ب

بــرای ایــن شــاخص نشــان از بــرازش کلــی قــوی الگــو دارد.
بــه طــور کلــی نتایــج بــه دســت آمــده از شــاخص هــای موردنظــر 
مشــخص می شــود کــه الگــو تجربــی توســط داده هــای پژوهــش 
ــرازش داده هــای الگــو  ــارت دیگــر، ب ــه عب ــت می شــوند، ب حمای
برقــرار اســت و تمامــی شــاخص هــا داللــت بــر مطلــوب بــودن 
ــر  ــند. ب ــواده می باش ــن کار و خان ــارض بی ــری تع ــدازه گی ــو ان الگ
همیــن اســاس تعــداد معــرف هایــی کــه بــر عامــل تعــارض کار بــا 
خانــواده بــه دســت آمــد؛ بــا آنچــه کــه در نســخه اصلــی و الگــوی 

نظــری آن وجــود دارد انطبــاق دارد.

بحث
مطالعــه حاضــر باهــدف ترجمــه وروانســنجی”مقیاس تعــارض کار 
ــان انجــام گرفــت.  ــان وزارت ورزش و جوان ــواده”  در کارکن – خان
روش اســتفاده شــده در ایــن مطالعــه تحلیــل عاملــی اکتشــافی بــا 
رویکــرد چرخــش واریماکــس و تحلیــل عامــل هــای اصلــی انجام 
شــد کــه نتایــج آن نشــان داد هــر 6 بعــد “مقیــاس تعــارض کار – 
خانــواده” Carlson و همــکاران )2( نیــز در بیــن جامعــه آمــاری 
ــی  ــاخص اصل ــن ش ــت دارد. همچنی ــز مطابق ــر نی ــه حاض مطالع
بــرازش الگــوی تحلیــل عاملــی تأئیــدی نیــز داده هــای تجربــی 
الگــوی مقیــاس Carlson و همــکاران )2( را تأئیــد مــی کنــد.

ــارض کار –  ــاس تع ــان داد که”مقی ــش نش ــای پژوه ــه ه یافت
ــان وزارت  ــن کارکن ــبی در بی ــی مناس ــی و پایای ــواده” از روای خان
ورزش و جوانــان برخــوردار اســت. ضرایــب پایایــی آلفــای کرونبــاخ 
کل مقیــاس انــدازه گیــری در هــر 6 بعــد مقیــاس همگــی بــرای 
ــان  ــی نش ــتند و همگ ــب هس ــی  مناس ــان ورزش ــنجش کارکن س
ــاس از همســانی و  ــای مقی ــه عبارت ه ــن هســت ک ــده ی ای دهن
ــه دســت آمــده  ــی ب ــد. نتیجــه نهای ــی مناســبی برخوردارن همگون
ــود  ــواده” ب ــارض کار – خان ــاس تع ــارت از “مقی ــاس 18 عب مقی
  Haslam و همــکاران )2( و Carlson کــه بــا نتیجــه مطالعــه
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ــوم  ــدی مفه ــد بع ــری چن ــود. اندازه گی ــو ب ــکاران )1( همس و هم
تعــارض کار- خانــواده کــه در مطالعــه حاضــر ترجمــه و روانســجی 
شــد، تصویــری دقیــق تــر از ســازه اســت زیــرا هــر یــک از 6 بُعــد 
را مــی توانــد مــورد بررســی قــرار هــد. ایــن مقیــاس تعــارض در 
ســه حیطــه زمــان، فشــار و رفتــار دســته بنــدی )21( مــی شــود 
کــه هرکــدام در دو بُعــد کار و خانــواده قابــل بررســی اســت.  بــه 
ــن پژوهــش                 ــده از ای ــه دســت آم ــج ب ــن نتای ــی در تبیی ــور کل ط
ــد روز  ــه رش ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــان نم ــه بی ــوان اینگون ــی ت م
افــزون نقــش هــای افــراد و بــروز مشــکالتی در زمینــه کار و یــا 
خانــواده آن هــا نیــاز بــه وجــود ابــزاری روا و پاپــا بــرای ســنجش 
ــود.  ــه، الزم و ضــروری ب ــا در جامع ــارض ه ــن تع و شناســایی ای

نتیجه گیری
“مقیــاس تعــارض کار – خانــواده”  بــا دارا بــودن پایایــی و روایــی 
مناســب در عبــارت هــا و ابعــاد نشــان داد کــه از کفایــت مــورد نیاز 

بــرای اســتفاده در پژوهــش برخــوردار اســت. پیشــنهاد مــی شــود 
مدیــران، پژوهشــگران مدیریــت و روانشناســی ورزشــی از مقیــاس 
ذکــر شــده بــه عنــوان یــک ابــزار مناســب جهــت ســنجش میــزان 
ــد. از   ــرار دهن ــتفاده ق ــورد اس ــان م ــواده کارکن ــارض کار و خان تع
محدودیــت هــای ایــن مطالعــه محدودیــت جغرافیایــی مــی باشــد 

کــه تعمیــم پذیــری نتایــج را بــا محدودیــت مواجــه مــی کنــد.

سپاسگزاری
ایــن مقالــه مســتخرج از رســاله دکتــری دانشــجو عاطفــه فتحی در 
رشــته تربیــت بدنــی در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران جنوب 
ــد  ــا ک ــک بخــش، ب ــر رضــا نی ــای دکت ــاب آق ــی جن ــه راهنمای ب
14121407971001 مــی باشــد کــه در تاریــخ 1398/6/10 ثبــت 
شــده اســت. از کلیــه کســانی کــه در ایــن پژوهــش یــاری نمودنــد، 

نهایــت تشــکر و قدردانــی مــی شــود.
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