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تأثیر تعادل کار و زندگی بر رضایت شغلی و تعهد حرفهای آموزشگران کشاورزی استان
تهران
آرزو رشیدی ،6امیرحسین علی بیگی ،2علی اصغر میرکزاده
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 -1دانشجوی کارشناسیارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی
 -2دانشیار گروه ترویج و توسعه کشاورزی دانشگاه رازی
 -3استادیار گروه ترویج و توسعه کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده
هدف کلی این پژوهش توصیفی همبستگی ،بررسی تأثیر تعادل کار و زندگی بر رضایت شغلی و تعهد
حرفهای آموزشگران کشاورزی استان تهران میباشد .جامعه آماری شامل آموزشگران (تخصصی و عمومی)
کشاورزی هنرستانها و مرکزهای آموزش کشاورزی استان تهران بود ( .)N=171حجم نمونه از طریق جدول
گرجسی و مورگان  111تن تعیین شد که به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با انتخاب متناسب برگزیده
شدند .ابزار سنجش تعادل بین کار و زندگی ،مقیاس ونگ و کو ،ابزار سنجش رضایت شغلی ،مقیاس رضایت
شغلی مینه سوتا و ابزار سنجش تعهد حرفهای ،مقیاس تعهد شغلی یالو بود .تحلیل همبستگی نشان داد که
بین تعادل کار و زندگی با رضایت شغلی و تعهد حرفهای آموزشگران کشاورزی همبستگی مثبت معنیداری
وجود دارد .نتیجهی رگرسیون ترتیبی نیز نشان داد که بین تعادل کار و زندگی حدود  31درصد از احتمال
تغییرات رضایت شغلی و  22درصد از احتمال تغییرات تعهد حرفهای را تبیین میکند .از بین مؤلفههای تعادل
کار و زندگی ،جهتگیری زندگی و نگهداری کار و حرفه به ترتیب بر رضایت شغلی و مؤلفههای وفاداری به کار،
نگهداری کار و حرفه و انعطافپذیری برنامه کاری بر تعهد حرفهای مؤثر هستند .آموزشگران هنرستانها و
مرکزهای آموزش کشاورزی از نظر میزان تعادل کار و زندگی تفاوت معنیداری نداشتند اما از لحاظ رضایت
شغلی و تعهد حرفهای آموزشگران هنرستانهای کشاورزی از آموزشگران مرکزهای آموزش کشاورزی تفاوت
داشتند.
نمایه واژگان :تعادل کار و زندگی ،رضایت شغلی ،تعهد حرفهای ،آموزشگران هنرستان کشاورزی.

نویسنده مسئول :امیرحسین علی بیگی
رایانامهbaygi1@gmail.com :
پذیرش96/12/11 :
دریافت95/19/31 :
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مقدمه
آموزشگران از مهمترین رکنهای نظام آموزش
کشاورزی به شمار میآیند ،زیرا آموزشگران کشاورزی
باید در مرکزهای آموزش کشاورزی و هنرستانهای
کشاورزی دانشآموزانی را تربیت کنند که هم
مهارتهای کار کشاورزی را کسب کرده باشند و هم
آمادگی الزم برای ادامه تحصیل دانشگاهی را داشته
باشند .بنابراین ،محیط کاری آموزشگران باید به
گونهای باشد که بتواند نیازهای فردی و سازمانی را
برآورده سازد و ارزشهایی را که باعث بهبود و توسعه
مهارتها ،رضایت شغلی ،تعهد حرفهای و توازن بین
زندگی کاری و غیر کاری آنان میشود فراهم سازد
(گودرزوندچگینی و میردوزنده .)1319 ،از سوی دیگر،
آموزشگران کشاورزی نیز مانند همهی افراد دیگر
شاغل ،خانواده دارند و ناچارند نقشهای مختلف
ازجمله نقش پدر یا مادر و در عین حال همسر ،و هم-
زمان کارمند یک اداره را ایفا کنند .ایفای چندین نقش
به صورت هم زمان باعث میشود که فرد شاغل تعادل
بین کار و زندگی را از دست بدهد ،در این صورت بدون
این که خودش بخواهد و یا متوجه باشد ،از استراحت،
نقشها و مسئولیتهای خود میکاهد ،و این در حالی
است که کنار گذاشتن دیگر مسئولیتها ،ممکن است
باعث :آسیب جبران ناپذیری را برای فرد ،سازمان و
جامعه (عرب زادگان ،)1391 ،کاهش عملکرد کاری،
بهرهوری و اشتیاق شغلی کارکنان شود (بروملیس و
همکاران :)2112 ،افزایش تأخیر و غیبت کارکنان از
کار (آلن و همکاران2111 ،؛ بویار و همکاران2115 ،؛
کوهن و کرچمایر ،)2115 ،ترک خدمت ،افزایش
کنارهگیری از کار و کاهش تعهد شغلی و سازمانی
(هوگان و همکاران2116 ،؛ کارلسون و همکاران،
 )2111و نارضایتی شغلی (آندرسون و همکاران،
2112؛ نت مایر و همکاران2115 ،؛ تامسون و پروتاس،
 )2115شود .بنا بر اطالعات موجود ،بیشتر
آموزشگران کشاورزی استان تهران زمان زیادی را
صرف رفت و آمد بین محل کار و زندگی میکنند،
همچنین ساعتهای کاری طوالنی ،خستگی مفرط
کارکنان به دلیل زمان زیاد صرف شده برای کار و رفت
و آمد ،دو شغله بودن برای جبران نیازهای معیشتی از
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عواملی هستند که بر زندگی کاری و غیرکاری
آموزشگران تاثیر میگذارند .از سویی دیگر ،رضایت
شغلی و تعهد حرفهای آموزشگران به شدت متأثر از
مسائل و مشکالت زندگی شخصی آنان است
(فرهمندنسب و همکاران .)1393 ،از این رو ،بررسی
تعادل کار و زندگی این قشر و تأثیر آن بر رضایت
شغلی و تعهد حرفهای دارای اهمیت است .چراکه،
شرکت متعادل در نقشهای کاری و خانوادگی
درگیری بین کار و خانواده را کاهش میدهد و افراد
متعادل تعهدی کامل به هر دو نقش دارند (باقری،
 .)1311وجود تعادل در محیط خانواده و کار نیز
میتواند در رسیدن به سطح باالتری از کارایی کمک
کند (خدا بخشی کوالیی و همکاران.)1391 ،
مدتهاست ،مفهوم کار به شکل نامحسوسی در
طی زمان تغییر کرده و رابطههای اجتماعی و
خانوادگی انسانها را در معرض تغییرات گستردهای
قرار داده است و سبب مشکلهایی برای افراد شاغل
شده است .یکی از بزرگترین این مشکلها که در هر
حال هر انسان شاغلی از آن گله میکند ،نبود تعادل
میان فعالیت در محیط کاری و خانوادگی است .تعریف
تعادل کار و زندگی از نظر گرین هاوس و همکاران
( ،)2113عبارت است از تعادل کار و زندگی با تعادل
در زمان صرف شده ،درگیری و سطح رضایت از
نقشهای مختلف کاری و غیرکاری .هرگاه انسان قادر
به انجام هم زمان وظایف و مسئولیتهای هر دو نقش
خانوادگی و شغلی خود نباشند و وظایف ناشی از نقش
خانوادگیش با وظیفههای ناشی از تعهد شغلی او
تداخل کند ،به گونهای که در ایفای وظیفههای شغلی
و خانوادگی خود دچار فشار و دشواری شود و نتواند از
عهده هر دو نقش به خوبی برآید ،گفته میشودکه
دچار تعارض بین نقشهای شغلی -خانوادگی شده
است (ارازی .)1317 ،گرین هاس و بوتل ( ،)1991بر
مبنای بررسی جامعی از تحقیقات مرتبط با تعارض کار
– زندگی سه نوع متفاوت از این دسته را معرفی
کردندکه عبارتند از تعارضهای مبتنی بر زمان ،بر
فشار و رفتار.
تعارض مبتنی بر زمان :پیامد رقابتهای چندگانه
برای به دست آوردن زمان در اختیار فرد است؛ درحالی
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که نمیتوان مدت زمان انجام فعالیت در یک نقش را
برای فعالیتهای مربوط به نقش دیگر نیز به کار
گرفت.
تعارض مبتنی بر فشار :فشار ایجادشده از یک
نقش ،بر کارکرد شخص در نقش دیگراست.
تعارض مبتنی بر رفتار :هنگامی است که فرد ،علی
رغم تعدیل و تغییر رفتار خود ،نتواند از انتظارات
رفتاری آن نقش پیروی کند (مسمر ،مگنوس و
جسیکا.)2115 ،
تا کنون نظریههای چندی درمورد تعارض کار و
خانواده از جنبههای گوناگون تفسیر و تبیین شدهاند
ازجمله:
نظریه نقش :مبنی براین که میان انجام دهندهی
نقش (شخص کانونى و شخص دیگرى که انتظاراتی
در رابطه با نقش دارد) و تعیین کننده نقش ،فعل
وانفعالى وجود دارد .انتظارات نقش از سوى تعیین
کنندهی نقش به شخص کانونى فرستاده میشود،
شخص کانونى نقش را دریافت میکند وآنگاه تا
حدودى در واکنش به تعیینکننده نقش ،رفتار
میکند .سپس تعیینکننده نقش ،آن رفتار را دریافت
میدارد و با برخى استانداردهاى تنظیم شده خود
مقایسه میکند .این مقایسه بر انتظار آینده
تعیینکننده نقش از رفتارهاى فرد تأثیر میگذارد.
کاتز و کان ( ،)1917بر این باورند که نقشها تعیین
میکنند چه رفتارهایى مورد انتظارند .هنگامی
انتظارها میان نقشها ناسازگار باشند ،ممکن است
مشکالت کارى یا خانوادگى بروز کند (آمازیو.)2111 ،
نظریهی نقش بر پایه نظریههای دیگراستوار است که
ازآن میان به نظریهی تضاد (کوهن ولیانی،)2119 ،
نظریهی مجموعه نقش مرتون (( ،)1957روش
بالواسپنله ،)1372 ،فشار نقش ویلیام گود (،)1961
(رستگارخالد )1313 ،و نظریهی هویت اجتماعی
(کوهن )1979 ،دراین تحقیق مدنظربودهاند.
رضایت شغلی نیز که به عنوان یکی از سازههای
مهم این تحقیق است عبارتست از حدی از احساسها
و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند
(مقیمی .)1319 ،در این رابطه نظریههای سلسه

مراتب نیازها ،دوعاملی هرزبرگ ،نظریه آلدرفر ( E. R.

 ،)Gنظریه کینز برگر ،برابری وانتظار مطرح هستند.
سازه دیگر این تحقیق تعهد حرفهای است که
درجه یا میزانی است که شخص شغلش را صرف خود
و کار یا عمل کردش را موجب سربلندی و کسب
حیثیت و اعتبارش میداند (رحیم پور عطاآبادی،
 .)1313تعهدحرفهای تنها به معنای وفاداری به یک
سازمان نیست ،بلکه فرآیندی پی دار است که با آن
کارکنان سازمان عالقهمندی خود نسبت به شغل و
سازمان و موفقیت و خوشبختی خود را ابراز میدارند.
تعهد حرفهای دارای سویگان یا متغیرهایی است که به
عنوان عاملهای تعیینکننده و مؤثر در تعهد حرفهای
به شمار میآیند .وابستگی حرفهای (عالقه و رضایت
شاغل از شغل) ،وابستگی سازمانی (ارتباط روحی و
عقالنی و دلدادگی به هدفها و رسالتهای سازمان)،
پایبندی به ارزشهای کار (میل و اشتیاق بیشتر فرد
نسبت به شغل خود و انتظارهایی که دیگران از شغل
او دارند) ،مشارکت شغلی (درگیری و اشتیاق افراد
برای پاسخگویی به خواستههایی که از شغل آنان
انتظار میرود) ،از جمله ،سویگانی هستند که در
پژوهشهای تعهد شغلی به آنها اشاره شده است
(بهرامی .)1317 ،آن چه که مولفهی تعهد حرفهای را،
برجسته ساخته آن است که تعهد حرفهای ازعوامل
موثر بر نظم و انضباط اجتماعی کار به شمار میآید و
بیشترین اثر تنظیمی رابر کار دارد (چلبی.)1315 ،
فاتحی زاده و باغبان ( ،)1316در پژوهش خود به
این نتیجه رسیدند که ،سازمانها با حمایت کارکنان
خود قادر خواهند بود تعارضها را کاهش داده و با
افزایش رضایت شغلی روبهرو شوند .امیر ساالری
( )1316در پژوهش خود به بررسی رابطهی تعارض
کار ،با خانواده و خانواده با کار با رضایت شغلی و
سالمت روان دبیران مقطع متوسطهی شهرستان
فارس پرداخت .وی به این نتیجه رسید که بین تعارض
کار ،با خانواده و خانواده با کار با رضایت شغلی و
سالمت روان رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد .از
سویی دیگر ،سبکرو و همکاران ( ،)1391در تحقیق
خود نشان دادند که تعارض کار-خانواده ممکن است
به علت نبود حمایت همکاران و مدیران ،استقالل
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شغلی محدود شده ،فشار شغلی و افزایش تعداد
ساعتهای کاری ایجاد شود .آلن و همکاران ()2111
نشان دادندکه تعارض بین کار و زندگی منجر به
کاهش رضایت شغلی ،تعهد عاطفی ،عملکرد شغلی،
رضایت از زندگی و افزایش ترک کار ،و تنش میشود
و به طور کلی سالمت روانشناختی را به مخاطره
انداخته و افسردگی افزایش مییابد .بالمفورس و
گاردنر ( ،)2116در پژوهشی  75کارمند در نیوزلند
رامطالعه و نشان دادند که بین تضاد کار و زندگی و
رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
مازرول ( ،)2111نیزبین رضایت شغلی ،رضایت از
زندگی ،فرسودگی شغلی و گرایش به ترک سازمان با
تعارضهای کار -خانواده رابطه معناداری یافت .هیون
جانگ ( ،)2119در تحقیقی به بررسی تأثیر تعارض
کار -خانواده بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی
پرداخت .نتایج نشان دادند که تعارض کار -خانواده
تأثیر منفی بر روی رضایت شغلی و عملکرد شغلی
دارد .تایسون و همکاران ( ،)2112در بررسی خود با
عنوان توانایی ادراک تعادل بین کار و زندگی ،رضایت
شغلی و تعهد حرفهای آموزشگران کشاورزی در
ارگوئه به این نتیجه رسیدند که جنس و وضعیت تأهل
تأثیرجزیی بر رضایت شغلی ،تعهد حرفهای و تعادل
بین کار و زندگی دارد .همچنین ارتباط مثبت و
معناداری بین رضایت شغلی ،تعهد حرفهای و تعادل
بین کار و زندگی بدست آوردند.
با توجه به مطالب یاد شده ،هدف کلی این پژوهش
بررسی تأثیر تعادل کار و زندگی بر رضایت شغلی و
تعهد حرفهای آموزشگران کشاورزی استان تهران
است .به این منظور ،در آغاز ،به بررسی میزان تعادل
کار و زندگی ،رضایت شغلی و تعهد حرفهای
آموزشگران کشاورزی مورد بررسی پرداخته شد.
سپس ،رابطه بین تعادل کار و زندگی با رضایت شغلی
و تعهد حرفهای تعیین شد .و میزان پیش گویی
رضایت شغلی و تعهد حرفهای آموزشگران بر پایه
تعادل کار و زندگی آنان بررسی گردید ،آنگاه ،میزان
تعادل کار و زندگی ،رضایت شغلی و تعهد حرفهای
آموزشگران هنرستانها و مراکز آموزش کشاورزی با
یکدیگر مقایسه شد.
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روششناسی
این پژوهش از نظر ماهیت از نوع پژوهشهای
کٌمی ،از نظر هدف کاربردی ،و از نظر میزان کنترل
متغیرها از نوع غیرآزمایشی و از نظر روش ،توصیفی-
تحلیلی است .جامعه آماری پژوهش شامل
آموزشگران هنرستانها ( 111تن) و مرکزهای
آموزش کشاورزی ( 71تن) استان تهران است
( .)N=171انتخاب افراد نمونه ،بر پایه جدول گرجسی
و مورگان به  111تن رسید که به روش نمونهگیری
طبقهای متناسب با محل خدمت به گونهی تصادفی
انتخاب شدند .به منظور گردآوری دادههای تعادل بین
کار و زندگی از پرسشنامه تعادل کار و زندگی در مقاله
ونگ و کو ( )2119استفاده شد که شامل 27گویه در
مقیاس هفت درجهای لیکرت (بسیار موافق تا بسیار
مخالف) میباشد .برای گردآوری دادههای رضایت
شغلی از پرسشنامه مینهسوتا ( ،)MSQاستفاده شد.
این پرسشنامه دارای  21ماده در مقیاس  5درجهای
(بسیار راضی تا بسیار ناراضی) نمرهگذاری میشود.
ابزار سنجش تعهد حرفهای پرسشنامه تعهد شغلی
بالو میباشد که شامل  21پرسش در مقیاس پنج
درجهای است .پایایی پرسشنامهها با استفاده از آزمون
آلفای ترتیبی محاسبه شده است .درزمینهی سنجش
روایی پرسشنامهها ،از نظرسنجی متخصصان ترویج
وآموزش کشاورزی دانشگاه رازی استفاده شد .داده-
های گردآوری شده با استفاده از نرمافزار،winz1 Spss
پردازش شدند .در این پژوهش در قسمت توصیفی از
فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و در قسمت تحلیلی
ازآماره من ویت نی و تحلیل رگرسیون ترتیبی استفاده
شد.
یافتهها
با توجه به یافتهها ،بیشتر افراد مورد بررسی مرد
با میانگین سنی  31سال و سطح تحصیالت
کارشناسیارشد میباشند ،سابقه کاری بین  11تا 15
سال ،که درآمد ماهانه آنان به طور میانگین بیست
میلیون ریال میباشد 92/6 ،درصد افراد مورد بررسی
متأهل بودند و  71/3درصد به صورت رسمی استخدام
بودند و مابقی بیشتر حقالتدریس بودند و تعداد
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جدول  -6توصیف تعادل کار و زندگی به تفکیک
آموزشگران هنرستانها و مراکز آموزش کشاورزی
مؤلفههای تعادل کار و
زندگی
اختصاص زمان کافی به
کار

وفاداری به کار

حمایت محل کار از تعادل
کار و زندگی

انعطافپذیری در برنامه
کاری

نگهداری کار و حرفه

کاهش داوطلبانه ساعت-
های کاری برای رفع
نیازهای شخصی

جهتگیری زندگی

آموزشگران
مراکز آموزش
کشاورزی
هنرستانهای
کشاورزی
مراکز آموزش
کشاورزی
هنرستانهای
کشاورزی
مراکز آموزش
کشاورزی
هنرستانهای
کشاورزی
مراکز آموزش
کشاورزی
هنرستانهای
کشاورزی
مراکز آموزش
کشاورزی
هنرستانهای
کشاورزی
مراکز آموزش
کشاورزی
هنرستانهای
کشاورزی
مراکز آموزش
کشاورزی
هنرستانهای
کشاورزی

میانگین
(از )7

انحراف
معیار

3/56

1/19

3/67

1/23

3/51

1/21

3/25

1/21

3/11

1/12

3/12

1/12

2/15

1/91

2/11

1/95

3/61

1/19

3/69

1/26

2/27

1/95

2/51

1/92

2/11

1/75

2/15

1/72

جدول  -2توزیع فراوانی میزان تعادل کار و زندگی
آموزشگران کشاورزی استان تهران
فراوانی

درصد

درصد
تجمعی

وضعیت تعادل بین کار و
زندگی
کم

62

57/2

57/2

متوسط

26

22/6

111

زیاد

1

1

جمع

111

111

ساعتهای کاری هفتگی جامعه مورد بررسی 21
ساعت بود.
برای بررسی وضع موجود تعادل کار و زندگی از
هفت مؤلفه (اختصاص زمان کافی به کار ،وفاداری به

کار ،حمایت محل کار از تعادل کار و زندگی ،انعطاف-
پذیری در برنامه کاری ،جهتگیری زندگی ،نگهداری
کار و حرفه و کاهش داوطلبانه ساعتهای کاری برای
رفع نیازهای شخصی) استفاده شد( .جدول  .)1از بین
مولفههای مختلف تعادل کار و زندگی مولفه اختصاص
زمان کافی به کار ،به تفیک آموزشگران هنرستانها
و مراکز آموزش کشاورزی بیشترین اختالف را داشت،
مولفه نگهداری کار و حرفه بیشترین اولویت را نسبت
به دیگر مولفه در بین آموزشگران کشاورزی
هنرستانها و مراکز آموزش کشاورزی به خود
اختصاص داد؛ و کمترین اولویتها به مولفه
جهتگیری زندگی تعلق گرفت.
برای ارزیابی میزان تعادل کار و زندگی از  27گویه
استفاده شد .کمترین و بیشترین امتیاز برای هر
آزمودنی  26و  119بود .همانگونه که در جدول 2
مشاهده میشود میزان تعادل کار و زندگی
آموزشگران کشاورزی در سطح رضایتبخشی نبود .به
گونهای که  57/2درصد آموزشگران تعادل پایینی
بین کار و زندگی داشتند و  22/6درصد نیز دارای
تعادل کار و زندگی متوسطی بودند.
برای بررسی وضع موجود رضایت شغلی از 21
مؤلفه استفاده شده است (جدول  .)3میزان رضایت
شغلی آموزشگران کشاورزی مورد بررسی از نظر
"تناسب حقوق با میزان کار"" ،مقررات و روشهای
اجرایی اداره" و "فرصتهایی برای پیشرفت" کمتر از
دیگر مؤلفهها است و از نظر" ،وادار نکردن فرد به انجام
کاری برخالف وجدان" " ،فراهم کردن فرصتی برای
انجام خدمت به دیگران" و " استفاده از تواناییهای
فرد" بیشترین میزان رضایت شغلی را دارند.
برای ارزیابی میزان رضایت شغلی از  21گویه
استفاده شد .کمترین و بیشترین امتیاز برای هر
آزمودنی  21و  111بود .همانگونه که در جدول 2
مشاهده میشود در مجموع  61/2درصد آموزشگران
کشاورزی از رضایت شغلی پایین و  39/1درصد آنان
دارای رضایت شغلی متوسط بودند.
به منظور بررسی وضع موجود تعهد حرفهای
آموزشگران کشاورزی از چهار مؤلفه وابستگی
سازمانی ،وابستگی حرفهای ،پایبندی به ارزشهای
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کاری و مشارکت شغلی استفاده شد (جدول  .)5میزان
تعهد حرفهای آموزشگران کشاورزی مورد بررسی از
نظر وابستگی سازمانی بیشتر از سایر مؤلفهها است.
بیشترین اختالف به تفکیک آموزشگران هنرستانها
و مراکز آموزش کشاورزی مربوط به مولفه وابستگی

حرفهای میباشد .آموزشگران از لحاظ پایبندی به
ارزشهای کاری کمترین میزان تعهد حرفهای را در
مقایسه با دیگر مؤلفهها داشتهاند.

جدول  -4توصیف میزان رضایت از مؤلفههای تشکیلدهنده رضایت شغلی به تفکیک آموزشگران هنرستانها
و مراکز آموزش کشاورزی
گویه
تناسب میزان حقوق و میزان کار
مقررات و روشهای اجرایی اداره
فرصتهایی برای پیشرفت
شرایط کاری
تحسین به خاطر عملکرد خوب
لیاقت (شایستگیهای) مافوق
توانایی استفاده از روشهای مورد نظر شخص در انجام وظایف
پر کردن همه ساعتهای کاری
اظهار نظر در مورد کار
شغل ثابت و با دوام
توانایی انجام کارهای متفاوت (غیر یکنواخت)
فراهم کردن فرصتی برای پیشنهاد دادن به دیگران
شیوه برخورد مافوق
توانایی انجام کار به صورت مستقل
احساس موفقیت ناشی از انجام دادن کار
احساس ارزشمند بودن در اجتماع
چگونگی برخورد همکاران با یکدیگر
وادار نکردن به انجام کاری برخالف وجدان
فراهم کردن فرصتی برای انجام خدمت به دیگران.
فراهم کردن شرایطی برای استفاده از تواناییهای فرد

8
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آموزشگران
مراکز آموزش کشاورزی
هنرستانهای کشاورزی
مراکز آموزش کشاورزی
هنرستانهای کشاورزی
مراکز آموزش کشاورزی
هنرستانهای کشاورزی
مراکز آموزش کشاورزی
هنرستانهای کشاورزی
مراکز آموزش کشاورزی
هنرستانهای کشاورزی
مراکز آموزش کشاورزی
هنرستانهای کشاورزی
مراکز آموزش کشاورزی
هنرستانهای کشاورزی
مراکز آموزش کشاورزی
هنرستانهای کشاورزی
مراکز آموزش کشاورزی
هنرستانهای کشاورزی
مراکز آموزش کشاورزی
هنرستانهای کشاورزی
مراکز آموزش کشاورزی
هنرستانهای کشاورزی
مراکز آموزش کشاورزی
هنرستانهای کشاورزی
مراکز آموزش کشاورزی
هنرستانهای کشاورزی
مراکز آموزش کشاورزی
هنرستانهای کشاورزی
مراکز آموزش کشاورزی
هنرستانهای کشاورزی
مراکز آموزش کشاورزی
هنرستانهای کشاورزی
مراکز آموزش کشاورزی
هنرستانهای کشاورزی
مراکز آموزش کشاورزی
هنرستانهای کشاورزی
مراکز آموزش کشاورزی
هنرستانهای کشاورزی
مراکز آموزش کشاورزی
هنرستانهای کشاورزی

میانگین (از )5
1/59
1/61
1/67
1/69
1/11
1/13
1/11
1/91
1/97
1/99
1/91
1/99
2
2/11
2/13
2/15
2/22
2/25
2/22
2/27
2/31
2/32
2/35
2/37
2/36
2/37
2/39
2/21
2/22
2/25
2/21
2/51
2/19
2/95
3/12
3/15
3/52
3/57
3/75
3/17

انحراف معیار
1/65
1/67
1/97
1/99
1/16
1/19
1/13
1/15
1/11
1/15
1/15
1/19
1/75
1/71
1/11
1/11
1/12
1/15
1/66
1/61
1/63
1/65
1/92
1/91
1/12
1/15
1/11
1/91
1/95
1/97
1/12
1/11
1/13
1/17
1/15
1/11
1/22
1/21
1/32
1/37
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جدول  -3توزیع فراوانی میزان رضایت شغلی
آموزشگران کشاورزی استان تهران
فراوانی

درصد

درصد تجمعی

وضعیت رضایت شغلی
کم

65

61/2

61/2

متوسط

23

39/1

111

زیاد
جمع

1
111

1
111

جدول  -5توصیف مؤلفههای تعهد حرفهای به
تفکیک آموزشگران هنرستانها و مراکز آموزش
کشاورزی
آموزشگران

مؤلفه

میانگین (از
)5

انحراف
معیار

2/12

1/11

2/13

1/19

2/11

1/31

3/15

1/73

3/19

2/61

3/76

2/57

3/65

1/13

3/59

1/16

مراکز آموزش
کشاورزی
هنرستانهای
کشاورزی
مراکز آموزش
کشاورزی
هنرستانهای
کشاورزی
مراکز آموزش
کشاورزی
هنرستانهای
کشاورزی
مراکز آموزش
کشاورزی
هنرستانهای
کشاورزی

وابستگی سازمانی

وابستگی حرفهای

مشارکت شغلی

پایبندی به
ارزشهای کار

جدول  -1توزیع فراوانی میزان تعهد حرفهای
آموزشگران کشاورزی استان تهران
فراوانی

درصد

درصد
تجمعی

وضعیت تعهد
حرفهای
کم

22

31/9

31/9

متوسط

65

61/2

99/1

زیاد
جمع

1
111

1/9
111

111

جدول  -7همبستگی بین تعادل کار و زندگی با
رضایت شغلی و تعهد حرفهای
متغیر

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

رضایت شغلی

111

1/515

1/113

تعهد حرفهای

111

1/612

1/111

برای ارزیابی میزان تعهد حرفهای از  21گویه (2
مؤلفه) استفاده شد .کمترین و بیشترین امتیاز برای
هر آزمودنی  21و  211بود .همانگونه که در جدول
 6مشاهده میشود در کل میزان تعهد حرفهای 61/2
درصد آموزشگران در حد متوسط بود.
به منظور بررسی رابطه بین تعادل کار و ندگی با
رضایت شغلی و تعهد حرفهای از ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شد.
جدول  7نشان میدهد که بین تعادل کار و زندگی
آموزشگران کشاورزی با رضایت شغلی و تعهد حرفه-
ای آنان رابطه مثبت و معنیداری در سطح یک درصد
وجود دارد به طوری که آموزشگران با تعادل کار و
زندگی باالتر رضایت شغلی و تعهد حرفهای باالتری
دارند.
با توجه به این که میزان رضایت شغلی
آموزشگران کشاورزی دارای مقیاس ترتیبی بود ،لذا
برای بررسی احتمال نقش مؤلفههای تعادل کار و
زندگی بر این متغیر از رگرسیون ترتیبی استفاده شد.
رگرسیون ترتیبی یک روش آماری برای مدلسازی
ارتباط میان متغیر وابسته ترتیبی چند سطحی با
متغیرهای مستقل میباشد .نتیجه تحلیل نشان داد که
مدل رگرسیونی با توجه به معنیدار شدن کای اسکور
( X2=152/113و  )P=1/111دارای برازش خوبی
میباشد و متغیرهای مستقل به خوبی میتوانند
احتمال تغییر سطوح متغیر وابسته را تبیین کنند .از
سوی دیگر سه ضزیب تعیین کاکس اسنل ( Cox and
 ،)Snellناگل کرک ( )Nagelkerkeو مک فادن
( )McFaddenبه ترتیب  1/311 ،1/615و  1/222به
دست آمد ،که بیانگر میزان توانایی متغیرهای مستقل
در تبیین تغییرات سطح متغیر وابسته هستند .با توجه
به سه آماره یاد شده ،میتوان بیان کرد که مؤلفههای
مورد بررسی میتوانند بخشی از تغییرات میزان
رضایت شغلی آموزشگران را تبیین کنند ،به طوری
که بر پایه آماره ناگل کرک این میزان  31درصد است
و مابقی احتمال مربوط به دیگر گویههایی بوده است
که در این پژوهش به آنها پرداخته نشده است (جدول
.)1
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جدول  -8خالصه رگرسیون ترتیبی نقش مؤلفههای
تعادل کار و زندگی بر رضایت شغلی آموزشگران
کشاورزی
متغیرها
اختصاص
زمان کافی به
کار
پشتیبانی
محل کار از
تعادل کار و
زندگی
وفاداری به
کار
انعطافپذیری
در برنامه
کاری
جهتگیری
زندگی
کاهش
داوطلبانه
ساعتهای
کاری برای
رفع نیازهای
شخصی
نگهداری کار
و حرفه
R2

براورد

SE

Wald

P

()B
EXP

1/251

1/911

1/253

1/152

2/131

1/1512

1/923

1/219

1/151

2/116

1/1291

1/592

1/251

1/151

1/351

1/959

1/129

7/721

1/729

1/267

1/351

1/931

2/521

1/111

2/752

1/652

1/352

2/652

1/216

1/925

5/361

1/163

11/191

1/121

2/23

متغیرها
اختصاص زمان
کافی به کار
پشتیبانی محل
کار از تعادل کار
و زندگی
وفاداری به کار
انعطافپذیری در
برنامه کاری
جهتگیری
زندگی
کاهش داوطلبانه
ساعتهای کاری
برای رفع
نیازهای شخصی
نگهداری کار و
حرفه
R2

Snell=0/605,

and

2

2

R McFadden= 0/444, R Cox
Nagelkerke=0/380
Y =41/035+0/351x1+5/368x2

آماره والد ( ،)Waldو برآورد میزان احتمال تأثیر
رگرسیونی هر یک از مؤلفههای مؤثر بر میزان رضایت
شغلی آموزشگران در جدول  1مشاهده میشود.
بیانگر این است که از بین مؤلفههای تعادل کار و
زندگی مؤلفهی جهتگیری زندگی و مؤلفه نگهداری
کار و حرفه بر میزان رضایت شغلی آموزشگران
تأثیرگذارند .بر پایه جدول  1شاخص برآورد مؤلفه
جهتگیری زندگی 1/351محاسبه شده است ،نشان-
دهندهی آن است که در شرایط ثابت ماندن تأثیر
متغیرهای مدل ،افزایش یک واحد در مؤلفه جهت-
گیری زندگی ،موجب افزایش  1/351واحدی در
نسبت لگاریتم متغیر میزان رضایت شغلی آموزشگران
کشاورزی میشود.
بر پایه آماره نسبت بخت ،احتمال تأثیر مؤلفه
جهتگیری زندگی در رضایت شغلی آموزشگران
 2/752برابر زمانی است که این متغیر را در میزان
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Snell=0/703,

براورد
1/192

SE

2/627

Wald

2/562

P

1/162

EXP
)(B

2/351

1/912

1/217

2/512

1/171

1/117

1/925

2/612

1/213

1/111

2/191

1/753

2/261

6/652

1/122

1/156

1/325

1/176

1/357

1/113

1/125

1/752

2/519

2/261

3/611

1/522

3/252

1/152

1/126

1/153

1/719

R2 McFadden= 0/521, R2Cox and
Nagelkerke=0/420
Y =43/145+1/925x1+0/753x2+2/589x3

رضایت شغلی آموزشگران در نظر نگیریم .همچنین
احتمال تأثیر مؤلفهی نگهداری کار و حرفه بر رضایت
شغلی آموزشگران  2/23برابر زمانی است که این
مؤلفه را در میزان رضایت شغلی مؤثر ندانیم .لذا ،با
توجه به معادله نوشته شده ،جهتگیری زندگی ()X1
و نگهداری کار و حرفه ( )X2به صورت مثبت بر میزان
رضایت شغلی آموزشگران کشاورزی اثر میگذارند.
با توجه به این که میزان تعهد حرفهای
آموزشگران کشاورزی دارای مقیاس ترتیبی بود ،لذا
برای بررسی احتمال نقش مؤلفههای تعادل کار و
زندگی بر این متغیر از رگرسیون ترتیبی استفاده شد.
نتایج نشان دادند که مدل رگرسیونی با توجه به معنی-
دار شدن کای اسکور ( X2=127/172و )P=1/112
دارای برازش خوبی میباشد و متغیرهای مستقل به
خوبی میتوانند احتمال تغییر سطوح متغیر وابسته را
تبیین کنند .از طرفی سه ضزیب تعیین کاکس اسنل
( ،)Cox and Snellناگل کرک ( )Nagelkerkeو مک
فادن ( )McFaddenبه ترتیب  1/221 ،1/713و
 1/521به دست آمد ،که بیانگر میزان توانایی
متغیرهای مستقل در تبیین تغییرات سطح متغیر
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وابسته هستند .با توجه به سه آماره یاد شده ،میتوان
بیان کرد ،مؤلفههای مورد بررسی میتوانند بخشی از
تغییرات میزان تعهد حرفهای آموزشگران را تبیین
کنند به طوری که بر اساس آماره ناگل کرک این
میزان  22درصد است و مابقی احتمال مربوط به دیگر
گویههایی بوده است که در این پژوهش به آنها
پرداخته نشده است (جدول .)9
آماره والد ( ،)Waldو برآورد میزان احتمال تأثیر
رگرسیونی هر یک از مؤلفههای مؤثر بر میزان تعهد
حرفهای آموزشگران در جدول  9مشاهده میشود،
بیانگر این است که از بین مؤلفههای تعادل کار و
زندگی مؤلفهی وفاداری به کار ،انعطافپذیری در
برنامه کاری و نگهداری کار و حرفه بر میزان تعهد
حرفهای آموزشگران تأثیرگذارند .بر پایه جدول 9
شاخص برآورد مؤلفه وفاداری به کار 2/191محاسبه
شده است ،نشاندهندهی آن است که در شرایط ثابت
ماندن تأثیر متغیرهای مدل ،افزایش یک واحد در
مؤلفه وفاداری به کار ،موجب افزایش  2/191واحدی
در نسبت لگاریتم متغیر میزان تعهد حرفهای
آموزشگران کشاورزی میشود.
بر اساس آماره نسبت بخت ،احتمال تأثیر مؤلفه
وفاداری به کار در تعهد حرفهای آموزشگران 2/191
برابر زمانی است که این متغیر را در میزان تعهد حرفه-
ای آموزشگران در نظر نگیریم .همچنین احتمال تأثیر

مؤلفههای انعطافپذیری در برنامه کاری و نگهداری
کار و حرفه بر تعهد حرفهای آموزشگران به ترتیب
 1/156و  1/719برابر زمانی است که این مؤلفهها را
در میزان تعهد حرفهای مؤثر ندانیم .در این راستا ،با
توجه به معادله نوشته شده ،وفاداری به کار (،)X1
انعطافپذیری برنامه کاری ( )X2و نگهداری کار و
حرفه ( )X3به صورت مثبت بر میزان تعهد حرفهای
آموزشگران کشاورزی تاثیر میگذارند.
برای بررسی تفاوت میزان تعادل کار و زندگی،
رضایت شغلی و تعهد حرفهای آموزشگران به تفکیک
محل خدمت (هنرستانهای کشاورزی و مراکز آموزش
کشاورزی) از آزمون مقایسه میانگین  tاستفاده شد.
جدول  11نشان داد از مجموع  111نفر از پاسخ
دهندگان  22نفر در هنرستان کشاورزی و  62نفر در
مراکز آموزش کشاورزی خدمت میکنند ،نتایج به
دست آمده هیچگونه تفاوت معناداری در میانگین نمره
تعادل کار و زندگی در دو نوع محل خدمت نشان
ندادند .میانگین نمره رضایت شغلی آموزشگران
هنرستانهای کشاورزی با اختالف اندکی بیشتر از
میانگین نمره رضایت شغلی آموزشگران مراکز
آموزش کشاورزی میباشد و میانگین نمره تعهد
حرفهای آموزشگران مراکز آموزش کشاورزی بیشتر
از میانگین نمره تعهد حرفهای آموزشگران
هنرستانهای کشاورزی میباشد.

جدول  -61آزمون مقایسه میانگین میزان تعادل کار و زندگی ،رضایت شغلی و تعهد حرفهای در دو نوع محل
خدمت
محل خدمت

تعداد

میانگین

t

df

سطح معنیداری

متغیر
تعادل کار و زندگی

هنرستان کشاورزی
مرکز آموزش کشاورزی

22
62

75/1591
71/1192

-1/133

116

1/221

رضایت شغلی

هنرستان کشاورزی
مرکز آموزش کشاورزی

22
62

26/116
22/1711

1/277

116

1/122

تعهد حرفهای

هنرستان کشاورزی
مرکز آموزش کشاورزی

22
62

91/5
95/156

-1/116

116

1/132
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بحث و نتیجهگیری
از بین مولفههای مختلف تعادل کار و زندگی،
نگهداری کار و حرفه ،حمایت محل کار از تعادل کار و
زندگی و وفاداری به کار بیشترین اولویت را نسبت به
دیگر مؤلفهها در بین آموزشگران هنرستانهای
کشاورزی و مراکز آموزش کشاورزی به خود اختصاص
دادند .میتوان چنین استنباط کرد آموزشگران در
صدد نگهداری کار خود میباشند و با حمایت محل
کار از تعادل بین کار و زندگی ،آموزشگران کشاورزی
تعادل بهتری بین کار و زندگی خود احساس میکنند.
این یافته با پژوهش توانگر ( )1391که نشان داد
عاملهایی همچون نبود محیط کاری و خانوادگی
حمایت کننده باعث شدت یافتن تعارض کار خانواده
میشود ،همخوانی دارد.
به طور کلی میزان تعادل کار و زندگی آموزشگران
کشاورزی در سطح رضایتبخشی نبود ،به گونهای که
 57/2درصد آموزشگران تعادل پایینی بین کار و
زندگی داشتند و مابقی دارای تعادل کار و زندگی
متوسطی بودند .این عامل میتواند یکی از بازدارنده-
های بهرهوری و پیشرفت هنرستانها و مراکز آموزش
کشاورزی محسوب شود ،برابر تحقیقات بروملیس و
همکاران ( )2112که نشان دادند نبود تعادل بین کار
و خانواده باعث کاهش عملکرد کاری و کاهش
بهرهوری در محیط کاری میشود و در محیط خانواده
موجب کاهش نظارت والدین بر خانواده و افزایش تنش
بین آنان و فرزندان به ویژه جوانان میشود که سبب
تغییر ارزشهای فرهنگی و اجتماعی ،به ویژه ارزش-
های مرتبط با خانواده میشود .همچنین تفاوت
معناداری بین میزان تعادل کار و زندگی آموزشگران
هنرستانها و مراکز آموزش کشاورزی مشاهده نشد.
اغلب آموزشگران فشار مالی و اقتصادی را عامل
اساسی گذراندن زمان بیشتر در محیط کار میدانند
که مقدار وقت موجود برای نقشهای خانوادگی را
محدود میسازد و منجر به کاهش تعادل بین کار و
زندگی میشود.
رضایت شغلی  61/2درصد آموزشگران کشاورزی
در سطح پایین بود .همچنین اختالف معناداری بین
رضایت شغلی آموزشگران هنرستانها و مراکز
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آموزش کشاورزی وجود داشت؛ به این صورت که
رضایت شغلی آموزشگران هنرستانها بیشتر از
رضایت شغلی آموزشگران مراکز آموزش کشاورزی
بود .آموزشگران مراکز آموزش کشاورزی اغلب از
دریافتی کم به ازای ساعتهای کار زیاد ،و نگرانیهایی
در زمینه پیشرفت کار خود شکایت داشتند که وجود
مشکالتی مانند کاهش سطح رضایتمندی شغلی آنان
را سبب میشود .این امر میتواند بر کیفیت کار
آموزشگران و نظام آموزش کشاورزی تأثیرگذار باشد.
تعهد حرفهای بیشتر آموزشگران ( 61/2درصد)
در وضعیت متوسطی بود و بین میزان تعهد حرفهای
آموزشگران به تفکیک محل تدریس اختالف
معناداری وجود داشت .به این صورت که میزان تعهد
حرفهای آموزشگران مراکز آموزش کشاورزی بیشتر
از میزان تعهد حرفهای آموزشگران هنرستانهای
کشاورزی میباشد .علت این امر را میتوان چنین
تحلیل کرد که در مراکز آموزش کشاورزی،
آموزشگران حقالتدریسی بیشتری نسبت به
هنرستانهای کشاورزی وجود دارند و این امر میتواند
انگیزهای برای افزایش تعهد حرفهای آنان باشد تا بلکه
شرایط را برای استخدام رسمی خود فراهم کنند.
آموزشگران مراکز آموزش کشاورزی مزایایی همچون
امکانات بیشتر و فضای آموزشی مناسبتری دارند.
این موارد هم میتواند سبب شود تا مسئولیتهای
خود را با تعهد بیشتری انجام دهند.
بنابر یافتهها در مجموع میزان تعادل کار و زندگی
 31درصد از تغییرات رضایت شغلی را تبیین میکند
که این نتایج همسو با بررسیهای امیر ساالری
( )1316است .وی به این نتیجه رسید که بین تعارض
کار با خانواده و خانواده با کار با رضایت شغلی رابطۀ
منفی و معنادار وجود دارد .آلن و همکاران (،)2111
هم نشان دادند تعارض بین کار زندگی منجر به کاهش
رضایت شغلی ،تعهد عاطفی ،عملکرد شغلی ،رضایت از
زندگی و افزایش ترک کار ،و تنش میشود .به نقل از
هیون جانگ ( ،)2119هم تعارض کار -خانواده تأثیر
منفی بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی دارد .تعادل
کار و زندگی بر تعهد حرفهای آموزشگران نیز تأثیر
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میگذارد و  22درصد از تغییرات تعهد حرفهای را
تبیین میکند.
در نهایت میتوان گفت ایجاد تعادل بین کار و
زندگی بر میزان رضایت شغلی و تعهد حرفهای
آموزشگران کشاورزی مؤثر است و میتوان چنین
انتظار داشت افرادی که دچار نبود تعادل کار و زندگی
هستند نمیتوانند رضایت شغلی و تعهد حرفهای را
تجربه کنند .این یافته همسو با نتایج تحقیقات تایسون
و همکاران ( ،)2112میباشد که به این نتیجه رسیدند
که ارتباط مثبت و معناداری بین رضایت شغلی ،تعهد
حرفهای و تعادل بین کار و زندگی وجود دارد.
همچنین بالمفورس و گاردنر ( ،)2116نشان دادند که
بین تضاد کار و زندگی و رضایت شغلی و تعهد حرفهای
رابطه وجود دارد و دمروتی و همکاران ( ،)2112نشان
داد که تعارض میان کار و خانواده با پیامدهای شغلی
مانند ،رضایت از کار ،میل به ماندن در شغل و تعهد
شغلی ارتباط دارد ،میباشد.
بهمنظور جلوگیری از عارضههای نبود تعادل بین
کار و زندگی ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
پیشنهادهایی برای سازمان
 بر پایه یافتههای تحقیق نگهداری کار و حرفه و
حمایت محل کار از تعادل کار و زندگی دارای
اولویت باالتری نسبت به دیگر مؤلفههای تعادل
کارو زندگی آموزشگران کشاورزی بودند لذا
ضرورت دارد هنرستانها و مراکز آموزش
کشاورزی با ایجاد محیطی حمایتی (حمایتهای
ابزاری و عاطفی) برای کارکنان به افزایش تعادل
بین کار و زندگی آنان کمک کنند.
 با توجه به نامتعادل بودن کار و زندگی
آموزشگران کشاورزی تأکید بر این است ،معاونت
آموزش سازمان تات ،فرهنگ تعادل بین کار و
زندگی را در بین مراکز آموزش کشاورزی استان
تهران ترویج دهد و آنها را ملزم به داشتن برنامه
مشخص در این زمینه کند .به هنرستانها و مراکز
آموزش کشاورزی نیز تأکید شود برای ارتقای
سطح تعادل کار و زندگی و مهارتهای مرتبط با

آن ،به آموزش تعادل کار و زندگی در قالب کالس-
های آموزش ضمن خدمت و نشست بازآموزی
اقدام کنند.
 نظر به این که میزان رضایت شغلی آموزشگران
در حد شایان پذیرشی نبود ضرورت دارد مدیران
هنرستانها و مراکز آموزش کشاورزی با عنایت به
مؤلفههای بیستگانه رضایت شغلی نسبت به
ارتقای وضع موجود آن اقدام کنند .با توجه به این
که مؤلفه تناسب حقوق با میزان کار کمترین میزان
رضایت را داشت این اقدام میتواند با واگذاری
تسهیالتی از جمله؛ واگذاری مدیریت گلخانهها،
ماشینها و ادوات کشاورزی و زمینهای زراعی
هنرستانها و مراکز آموزش کشاورزی به
آموزشگران صورت پذیرد.
 نظر به این که میزان تعهد حرفهای آموزشگران
کشاورزی در حد متوسطی بود و پایینترین
میانگین مربوط به مؤلفه پایبندی به ارزشهای
کاری بود ،لذا برای ارتقای سطح آن در نهادهای
آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور به مواردی
مانند؛ ایجاد یک نظام ارزشی که در آن نظام
احساس تعلق به سازمان ،احساس مسئولیت در
قبال دانشآموزان و دانشجویان ،احساس ضرر و
زیان در برابر کم کاری همواره مورد تکریم و
ستایش همگانی باشد و به وجود آوردن نگرش
مثبت به حرفهی آموزشگران با ارج نهادن به
جایگاه واالی آنان بیشتر توجه شود.






پیشنهادهایی برای کارکنان
داشتن هدف و برنامه برای ایجاد تعادل در کار و
زندگی
سازماندهی و برنامهریزی برای انجام وظایف شغلی
و مسئولیتهای خانوادگی
صرف وقت برای تفریح و ورزش در کنار خانواده
ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینهها
کاهش ساعتهای کار اضافی ،به ویژه برای کسانی
که همسر شاغل دارند.
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Abstract
The overall goal of this descriptive- correlative study was to investigate the effect of work life balance, on the job satisfaction and the professional commitment of agricultural teachers in
Tehran province. Statistical population included agricultural teachers (expert and general) of the
conservatories and agricultural teachers centers of Tehran province (N=170) , that 118 people of
them were selected based on Krejci and Morgan as sample by the method of Proportional
Stratified Random Sampling. The tool for measuring the work - life balance was the Wang and
Ku scale, the tool of career satisfaction measurement was the job satisfaction of MINESOTA and
the tool for measuring the professional commitment was the scale of Belav job commitment. The
results showed that there is a significant correlation between the work-life balance and the job
satisfaction-professional commitment of agricultural teachers. The results of ordinal regression
showed that the work-life balance explained about 38 percent of job satisfaction variance and 42
percent of professional commitment. Among the elements of work-life balance, the life
orientation and job and career maintenance effect on the job satisfaction respectively and the
elements of loyalty to the job, maintenance of the job and career and the flexibility of work plan
effect on the professional commitment. The teachers of conservatories and the agricultural
teachers centers did not have significant difference in terms of the work- life balance quantity but
in terms of the job satisfaction and the professional commitment they were different.
Index Terms: Work - Life Balance, Job Satisfaction, Professional Commitment, Agricultural
Teachers.
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