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 استان یکشاورز گرانآموزش ایحرفه تعهد و یشغل تیرضا بر یزندگ و کار تعادل ریتأث
 تهران

 4زادهرکیم غرصا یعل ،2یگیب یعل نیرحسیام ،6یدیرش آرزو

 یراز دانشگاه یکشاورز آموزش و جیترو ارشدکارشناسی یدانشجو -1
 یراز دانشگاه یکشاورز توسعه و جیترو گروه اریدانش -2
 یراز دانشگاه یکشاورز توسعه و جیترو گروه اریاستاد -3
 

 چکیده
 تعهد و یشغل تیرضا بر یزندگ و کار تعادل ریتأث یبررس ،یهمبستگ یفیتوص پژوهش نیا یکل هدف

( یعموم و یتخصص) گرانآموزش شامل یآمار جامعه .باشدمی تهران استان یکشاورز گرانآموزش ایحرفه
 جدول قیرط از نمونه حجم (.N=171) بود تهران استان یکشاورز آموزش یمرکزها و هاهنرستان یکشاورز
 دهیزبرگ متناسب انتخاب با یاطبقه یتصادف گیرینمونه روش به که شد نییتع تن 111 مورگان و یگرجس
 تیارض اسیمق ،یشغل تیرضا سنجش ابزار ،کو و ونگ اسیمق ،یزندگ و کار نیب تعادل سنجش ابزار .شدند

 که ادد نشان یهمبستگ لیتحل .بود الوی یشغل تعهد اسیمق ،ایحرفه تعهد سنجش ابزار و سوتا نهیم یشغل
 داریمعنی مثبت یهمبستگ یکشاورز گرانآموزش ایحرفه تعهد و یشغل تیرضا با یزندگ و کار تعادل نیب

 احتمال از درصد 31 حدود یزندگ و کار تعادل نیب که داد نشان زین یبیترت ونیرگرس یجهینت .دارد وجود
 تعادل هایمؤلفه نیب از .کندیم نییتب را ایحرفه تعهد راتییتغ احتمال از درصد 22 و یشغل تیرضا راتییتغ

 ،کار به یوفادار هایمؤلفه و یشغل تیرضا بر بیترت به حرفه و کار ینگهدار و یزندگ یرگیجهت ،یزندگ و کار
 و هاهنرستان گرانآموزش .هستند مؤثر ایحرفه تعهد بر یکار برنامه یرپذیانعطاف و حرفه و کار ینگهدار

 تیرضا لحاظ از اما نداشتند دارییمعن تفاوت یزندگ و کار تعادل زانیم نظر از یکشاورز آموزش یکزهامر
 تفاوت یکشاورز آموزش یمرکزها گرانآموزش از یکشاورز هایهنرستان گرانآموزش ایحرفه تعهد و یشغل

  .داشتند
 

  .یکشاورز هنرستان گرانآموزش ،ایحرفه تعهد ،یشغل تیرضا ،یزندگ و کار تعادل :واژگان هینما
 
 

 یگیب یعل نیرحسیام :مسئول نویسنده
 baygi1@gmail.com :رایانامه
 11/12/96 :پذیرش  31/19/95 :دریافت
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 مقدمه
 آموزش نظام هایرکن ترینمهم از گرانآموزش
 کشاورزی گرانآموزش زیرا ،آیندمی شمار به کشاورزی

 هایهنرستان و کشاورزی آموزش مرکزهای در باید
 هم که کنند تربیت را آموزانیدانش کشاورزی

 هم و باشند کرده کسب را کشاورزی کار هایمهارت
 داشته را دانشگاهی تحصیل ادامه برای الزم آمادگی

 به باید گرانآموزش کاری محیط ،بنابراین .باشند
 ار سازمانی و فردی هاینیاز بتواند که باشد ایگونه

 توسعه و بهبود باعث که را هاییارزش و سازد برآورده
 بین توازن و ایحرفه تعهد ،شغلی رضایت ،هامهارت
 سازد فراهم شودمی آنان کاری غیر و کاری زندگی

 ،دیگر سوی از (.1319 ،میردوزنده و چگینیگودرزوند)
 دیگر دافرا یهمه مانند نیز کشاورزی گرانآموزش
 مختلف هاینقش ناچارند و دارند خانواده ،شاغل

-هم و ،همسر حال عین در و مادر یا پدر نقش ازجمله

 قشن چندین ایفای .کنند ایفا را اداره یک کارمند زمان
 تعادل شاغل فرد که شودمی باعث زمان هم صورت به

 ونبد صورت این در ،بدهد دست از را زندگی و کار بین
 ،استراحت از ،باشد متوجه یا و بخواهد خودش که این

 حالی در این و ،کاهدمی خود هایمسئولیت و هانقش
 ستا ممکن ،هامسئولیت دیگر گذاشتن کنار که است
 و سازمان ،فرد برای را ناپذیری جبران آسیب :باعث

 ،کاری عملکرد کاهش ،(1391 ،زادگان عرب) جامعه
 و بروملیس) شود کارکنان شغلی اشتیاق و وریبهره

 از کارکنان غیبت و تأخیر افزایش :(2112 ،همکاران
 ؛2115 ،همکاران و بویار ؛2111 ،همکاران و آلن) کار

 افزایش ،خدمت ترک ،(2115 ،کرچمایر و کوهن
 سازمانی و شغلی تعهد کاهش و کار از گیریکناره

 ،همکاران و کارلسون ؛2116 ،همکاران و هوگان)
 ،همکاران و آندرسون) شغلی نارضایتی و( 2111
 ،پروتاس و تامسون ؛2115 ،همکاران و مایر نت ؛2112
 تربیش ،موجود اطالعات بر بنا .دشو( 2115

 را زیادی زمان تهران استان کشاورزی گرانآموزش
 ،کنندمی زندگی و کار محل بین آمد و رفت صرف

 مفرط خستگی ،طوالنی کاری هایساعت چنینهم
 فتر و کار برای شده صرف زیاد زمان دلیل به کارکنان

 زا معیشتی هاینیاز جبران برای بودن شغله دو ،آمد و

 غیرکاری و کاری زندگی بر که هستند عواملی
 رضایت ،دیگر سویی از .گذارندمی تاثیر گرانآموزش
 از متأثر شدت به گرانآموزش ایحرفه تعهد و شغلی
 است آنان شخصی زندگی مشکالت و مسائل

 بررسی ،رو این از (.1393 ،همکاران و فرهمندنسب)
 رضایت بر آن تأثیر و قشر این زندگی و کار تعادل
 ،چراکه .است اهمیت دارای ایحرفه تعهد و شغلی

 خانوادگی و کاری هاینقش در متعادل شرکت
 افراد و دهدمی کاهش را خانواده و کار بین درگیری
 ،باقری) دارند نقش دو هر به کامل تعهدی متعادل
 نیز کار و خانواده محیط در تعادل وجود (.1311

 ککم کارایی از باالتری سطح به رسیدن در تواندمی
  (.1391 ،همکاران و کوالیی بخشی خدا) کند

 در نامحسوسی شکل به کار مفهوم ،هاستمدت
 و اجتماعی هایرابطه و کرده تغییر زمان طی

 ایگسترده تغییرات معرض در را هاانسان خانوادگی
 شاغل افراد برایهایی مشکل سبب و است داده قرار
 ره در که هامشکل اینترین بزرگ از یکی .است شده
 تعادل نبود ،کندمی گله آن از شاغلی انسان هر حال
 فتعری .است خانوادگی و کاری محیط در فعالیت میان

 همکاران و هاوس گرین نظر از زندگی و کار تعادل
 تعادل با زندگی و کار تعادل از ستا عبارت ،(2113)

 از رضایت سطح و یدرگیر ،شده صرف زمان در
 قادر انسان هرگاه .یغیرکار و یکار مختلف یهانقش

 نقش دو هر یهاتیمسئول و فیوظا زمان هم انجام به
 قشن از یناش فیوظا و نباشند خود یشغل و یوادگخان

 او یشغل تعهد از یناش هاییفهوظ با گیشخانواد
 یلشغ هایوظیفه یفایا در که یاگونه به ،کند تداخل

 از نتواند و شود یدشوار و فشار دچار خود یخانوادگ و
 کهشودمی گفته ،دیآبر یخوب به نقش دو هر عهده
 شده یخانوادگ -یشغل یهاشنق نیب تعارض دچار
 بر ،(1991) بوتل و هاس گرین (.1317 ،ارازی) است

 کار تعارض با مرتبط تحقیقات از جامعی بررسی مبنای
 معرفی را دسته این از متفاوت نوع سه زندگی –

 بر ،زمان بر مبتنی هایتعارض از عبارتند کردندکه
  .رفتار و فشار

 هچندگان هایرقابت پیامد :زمان بر مبتنی تعارض
 درحالی ؛است فرد اختیار در زمان آوردن دست به برای
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 ار نقش یک در فعالیت انجام زمان مدت تواننمی که
 رکا به نیز دیگر نقش به مربوط هایفعالیت برای

  .گرفت
 یک از ایجادشده فشار :فشار بر مبتنی تعارض

  .دیگراست نقش در شخص کارکرد بر ،نقش
 علی ،فرد که است هنگامی :رفتار بر مبتنی تعارض

 انتظارات از نتواند ،خود رفتار تغییر و تعدیل رغم
 و مگنوس ،مسمر) کند پیروی نقش آن رفتاری
  (.2115 ،جسیکا

 و کار تعارض درمورد چندی هاینظریه کنون تا
اند هشد تبیین و تفسیر گوناگون هایبهجن از خانواده
  :ازجمله

 یدهنده انجام میان که براین مبنی :شنق نظریه
 انتظاراتی که دیگرى شخص و کانونى شخص) نقش

 فعل ،نقش کننده تعیین و( دارد نقش با رابطه در
 تعیین سوى از نقش انتظارات .دارد وجود وانفعالى

 ،دشومی فرستاده کانونى شخص به نقش یکننده
 تا گاهوآن کندمی دریافت را نقش کانونى شخص

 رفتار ،نقش کنندهتعیین به واکنش در حدودى
 یافتدر را رفتار آن ،نقش کنندهتعیین سپس .کندمی
 خود شده تنظیم استانداردهاى برخى با و داردمی

 آینده انتظار بر مقایسه این .کندمی مقایسه
 .ردگذامی تأثیر فرد رفتارهاى از نقش کنندهتعیین

 تعیین هانقش که باورند این بر ،(1917) کان و کاتز
 هنگامی .انتظارند مورد رفتارهایى چه کنندمی

 است ممکن ،باشند ناسازگار هانقش میان انتظارها
 (.2111 ،آمازیو) کند بروز خانوادگى یا کارى مشکالت

 که است دیگراستوار هاینظریه پایه بر نقش ینظریه
 ،(2119 ،ولیانی کوهن) تضاد ینظریه به میان ازآن

 روش) ،(1957) مرتون نقش مجموعه ینظریه
 ،(1961) گود ویلیام نقش فشار ،(1372 ،بالواسپنله

 اجتماعی هویت ینظریه و( 1313 ،رستگارخالد)
  اند.مدنظربوده تحقیق دراین( 1979 ،کوهن)

 هایسازه از یکی عنوان به که نیز شغلی رضایت
 هااحساس از یحد از عبارتست است تحقیق این مهم

 نددار خود شغل به نسبت افراد که مثبت یهانگرش و
 سلسه هاینظریه رابطه این در (.1319 ،مقیمی)

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

G)، ندهست مطرح وانتظار یبرابر ،برگر کینز نظریه.  

 که است ایحرفه تعهد تحقیق این دیگر سازه
 خود صرف را شغلش شخص که است یزانیم ای درجه

 کسب و یسربلند موجب را کردش عمل ای کار و
 ،یعطاآباد پور میرح) داندیم اعتبارش و تیثیح

 کی به یوفادار یمعنا به تنها ایتعهدحرفه (.1313
 آن با که است دار پی یندیفرآ بلکه ،نیست سازمان
 و شغل به نسبت خود یمندعالقه سازمان کارکنان
 .دارندیم ابراز را خود یخوشبخت و تیموفق و سازمان

 به که است ییرهایمتغ یا سویگان دارای ایحرفه تعهد
 ایحرفه تعهد در مؤثر و کنندهنییتع هایعامل عنوان

 تیرضا و عالقه) یاحرفه یوابستگ .آیندمی شمار به
 و یروح ارتباط) یسازمان یوابستگ ،(شغل از شاغل
 ،(سازمان یهارسالت و هاهدف به یدلدادگ و یعقالن

 فرد تربیش اقیاشت و لیم) کار یهاارزش به یبندیپا
 غلش از گرانید که انتظارهایی و خود شغل به نسبت

 افراد اقیاشت و یریدرگ) شغلی مشارکت ،(دارند او
 آنان شغل از که ییهاخواسته به ییپاسخگو یبرا

 در که هستند سویگانی ،جمله از ،(رودیم انتظار
 است شده اشارهها آن به یشغل تعهد یهاپژوهش

 ،را یاحرفه تعهد یمولفه که چه آن (.1317 ،یبهرام)
 ازعوامل ایحرفه تعهد که است آن ساخته برجسته

 و آیدمی شمار به کار یاجتماع انضباط و نظم بر موثر
  (.1315 ،یچلب) دارد کار بررا یمیتنظ اثرترین شیب

 به خود پژوهش در ،(1316) باغبان و زاده فاتحی
 کارکنان حمایت با هاسازمان ،که رسیدند نتیجه این

 با و داده کاهش را هاتعارض بود خواهند قادر خود
 ساالری امیر .شوند روروبه شغلی رضایت افزایش

 تعارض یهرابط بررسی به خود پژوهش در( 1316)
 و شغلی رضایت با کار با خانواده و خانواده با ،کار

 شهرستان یمتوسطه مقطع دبیران روان سالمت
 عارضت بین که رسید نتیجه این به وی .پرداخت فارس

 و شغلی رضایت با کار با خانواده و خانواده با ،کار
 از .دارد وجود معنادار و منفی رابطۀ روان سالمت
 قیتحق در ،(1391) همکاران و روسبک ،دیگر سویی
 است ممکن خانواده-کار تعارض که دادند نشان خود

 استقالل ،رانیمد و همکاران تیحما نبود علت به
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 تعداد شیافزا و یشغل فشار ،شده محدود یشغل
( 2111) همکاران و آلن .شود جادیا یکار هایساعت
 به منجر زندگی و کار بین تعارض دادندکه نشان

 ،شغلی عملکرد ،عاطفی تعهد ،شغلی رضایت کاهش
 دشومی تنش و ،کار ترک افزایش و زندگی از رضایت

 مخاطره به را روانشناختی سالمت کلی طور به و
 و بالمفورس .یابدمی افزایش افسردگی و انداخته
 نیوزلند در کارمند 75 پژوهشی در ،(2116) گاردنر

 و زندگی و کار تضاد بین که دادند نشان و رامطالعه
 .دارد وجود رابطه سازمانی تعهد و شغلی رضایت
 از رضایت ،شغلی رضایت نیزبین ،(2111) مازرول
 با سازمان ترک به گرایش و شغلی فرسودگی ،زندگی
 هیون .یافت معناداری رابطه خانواده -کار هایتعارض
 تعارض تأثیر بررسی به تحقیقی در ،(2119) جانگ

 شغلی عملکرد و شغلی رضایت بر خانواده -کار
 خانواده -کار تعارض که دادند نشان نتایج .پرداخت

 یشغل عملکرد و شغلی رضایت روی بر منفی تأثیر
 با خود بررسی در ،(2112) همکاران و تایسون .دارد

 ترضای ،زندگی و کار بین تعادل ادراک توانایی عنوان
 در کشاورزی گرانآموزش ایحرفه تعهد و شغلی
 أهلت وضعیت و جنس که رسیدند نتیجه این به ارگوئه

 لتعاد و ایحرفه تعهد ،شغلی رضایت بر تأثیرجزیی
 و مثبت ارتباط چنینهم .دارد زندگی و کار بین

 تعادل و ایحرفه تعهد ،شغلی رضایت بین معناداری
  .آوردند بدست زندگی و کار بین

 پژوهش این کلی هدف ،شده یاد مطالب به توجه با
 و یشغل رضایت بر زندگی و کار تعادل تأثیر بررسی

 تهران استان کشاورزی گرانآموزش ایحرفه تعهد
 تعادل میزان بررسی به ،آغاز در ،منظور این به .است
 ایحرفه تعهد و شغلی رضایت ،زندگی و کار

 .شد پرداخته بررسی مورد کشاورزی گرانآموزش
 غلیش رضایت با زندگی و کار تعادل بین رابطه ،سپس

 گویی پیش میزان و .شد تعیین ایحرفه تعهد و
 پایه بر گرانآموزش ایحرفه تعهد و شغلی رضایت
 انمیز ،گاهآن ،گردید بررسی آنان زندگی و کار تعادل
 ایحرفه تعهد و شغلی رضایت ،زندگی و کار تعادل

 با کشاورزی آموزش مراکز و هاهنرستان گرانآموزش
  .شد مقایسه یکدیگر

 شناسیروش
 هایپژوهش نوع از ماهیت نظر از پژوهش این

 کنترل میزان نظر از و ،کاربردی هدف نظر از ،کٌمی
 -توصیفی ،روش نظر از و غیرآزمایشی نوع از متغیرها
 شامل پژوهش آماری جامعه .است تحلیلی
 مرکزهای و( تن 111) هاهنرستان گرانآموزش
 است تهران استان( تن 71) کشاورزی آموزش

(171=N.) گرجسی جدول پایه بر ،نمونه افراد انتخاب 
 گیرینمونه روش به که رسید تن 111 به مورگان و

 تصادفی یگونه به خدمت محل با متناسب ایطبقه
 بین تعادل هایداده گردآوری منظور به .شدند انتخاب

 قالهم در زندگی و کار تعادل نامهپرسش از زندگی و کار
 در گویه 27شامل که شد استفاده( 2119) کو و ونگ

 اربسی تا موافق بسیار) لیکرت ایدرجه هفت مقیاس
 رضایت هایداده گردآوری برای .باشدمی( مخالف
 .شد استفاده ،(MSQ) سوتامینه نامهپرسش از شغلی

 ایدرجه 5 مقیاس در ماده 21 دارای نامهپرسش این
 .دشومی گذارینمره( ناراضی بسیار تا راضی بسیار)

 شغلی تعهد نامهپرسش ایحرفه تعهد سنجش ابزار
 پنج مقیاس در پرسش 21 شامل که باشدمی بالو

 ونآزم از استفاده با هانامهپرسش پایایی .است ایدرجه
 شسنج یدرزمینه .است شده محاسبه ترتیبی آلفای
 ترویج متخصصان نظرسنجی از ،هانامهپرسش روایی

-داده .شد استفاده رازی دانشگاه کشاورزی وآموزش

 ،winz1 Spssافزارنرم از استفاده با شده گردآوری های
 زا توصیفی قسمت در پژوهش این در .شدند پردازش
 لیتحلی قسمت در و معیار انحراف و میانگین ،فراوانی
 تفادهاس ترتیبی رگرسیون تحلیل و نی ویت من ازآماره

  .شد

 هایافته
 ردم بررسی مورد افراد تربیش ،هایافته به توجه با

 تحصیالت سطح و سال 31 سنی میانگین با
 15 تا 11 بین کاری سابقه ،باشندمی ارشدکارشناسی

 بیست میانگین طور به آنان ماهانه درآمد که ،سال
 بررسی مورد افراد درصد 6/92 ،باشدمی ریال میلیون
 استخدام رسمی صورت به درصد 3/71 و بودند متأهل
 تعداد و بودند التدریسحق تربیش مابقی و بودند
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 تفکیک به زندگی و کار تعادل توصیف -6 جدول
 کشاورزی آموزش مراکز و هاهنرستان گرانآموزش

 و کار تعادل هایمؤلفه
 زندگی

 گرانآموزش
 میانگین

 ( 7 از)
 انحراف
 معیار

 به کافی زمان اختصاص
 کار

 آموزش مراکز
 کشاورزی

56/3 19/1 

 هایهنرستان
 کشاورزی

67/3 23/1 

 کار به وفاداری

 آموزش مراکز
 کشاورزی

51/3 21/1 

 هایهنرستان
 کشاورزی

25/3 21/1 

 تعادل از کار محل حمایت
 زندگی و کار

 آموزش مراکز
 کشاورزی

11/3 12/1 

 هایهنرستان
 کشاورزی

12/3 12/1 

 برنامه در پذیریانعطاف
 کاری

 آموزش مراکز
 کشاورزی

15/2 91/1 

 هایهنرستان
 کشاورزی

11/2 95/1 

 حرفه و کار نگهداری

 آموزش مراکز
 کشاورزی

61/3 19/1 

 هایهنرستان
 کشاورزی

69/3 26/1 

-ساعت داوطلبانه کاهش

 رفع برای کاری های
 شخصی نیازهای

 آموزش مراکز
 کشاورزی

27/2 95/1 

 هایهنرستان
 کشاورزی

51/2 92/1 

 زندگیگیری جهت

 آموزش مراکز
 کشاورزی

11/2 75/1 

 هایهنرستان
 کشاورزی

15/2 72/1 

 
 زندگی و کار تعادل میزان فراوانی توزیع -2 جدول
 تهران استان کشاورزی گرانآموزش
 و کار بین تعادل وضعیت
 زندگی

 درصد فراوانی
 درصد
 تجمعی

 2/57 2/57 62 کم

 111 6/22 26 متوسط

  1 1 زیاد

  111 111 جمع

 
 21 بررسی مورد جامعه هفتگی کاری هایساعت
  .بود ساعت

 از زندگی و کار تعادل موجود وضع بررسی برای
 هب وفاداری ،کار به کافی زمان اختصاص) مؤلفه هفت

-انعطاف ،زندگی و رکا تعادل از کار محل حمایت ،کار

 نگهداری ،زندگی گیریجهت ،کاری برنامه در پذیری
 برای کاری هایساعت داوطلبانه کاهش و حرفه و کار
 بین از (.1 جدول) .شد استفاده( شخصی نیازهای رفع

 اختصاص مولفه زندگی و کار تعادل مختلف هایمولفه
 اههنرستان گرانآموزش تفیک به ،کار به کافی زمان

 ،داشت را اختالف ینتربیش کشاورزی آموزش مراکز و
 سبتن را اولویت ینتربیش حرفه و کار نگهداری مولفه

 کشاورزی گرانآموزش بین در مولفه دیگر به
 خود به کشاورزی آموزش مراکز و هاهنرستان
 مولفه به هاتیاولو ینترکم و ؛داد اختصاص

  .گرفت تعلق زندگیگیری جهت
 گویه 27 از زندگی و کار تعادل میزان ارزیابی برای
 ره برای امتیاز ینتربیش و ینترکم .شد استفاده
 2 جدول در که گونههمان .بود 119 و 26 آزمودنی
 زندگی و کار تعادل میزان شودمی مشاهده
 به .نبود بخشیرضایت سطح در کشاورزی گرانآموزش

 پایینی تعادل گرانآموزش درصد 2/57 که ایگونه
 دارای نیز درصد 6/22 و داشتند زندگی و کار بین

  .بودند متوسطی زندگی و کار تعادل
 21 از شغلی رضایت موجود وضع بررسی برای

 رضایت میزان (.3 جدول) است شده استفاده مؤلفه
 نظر از بررسی مورد کشاورزی گرانآموزش شغلی

 یهاروش و مقررات" ،"کار میزان با حقوق تناسب"
 از ترکم "پیشرفت برای هاییفرصت" و "اداره اجرایی

 جامان به فرد نکردن وادار" ،نظر از و است هامؤلفه دیگر
 برای فرصتی کردن فراهم " ،"وجدان برخالف کاری
 هایتوانایی از استفاده " و "دیگران به خدمت انجام
  .دارند را شغلی رضایت میزان ینتربیش "فرد

 گویه 21 از شغلی رضایت میزان ارزیابی برای
 ره برای امتیاز ینتربیش و ینترکم .شد استفاده
 2 جدول در که گونههمان .بود 111 و 21 آزمودنی
 گرانآموزش درصد 2/61 مجموع در شودمی مشاهده

 آنان درصد 1/39 و پایین شغلی رضایت از کشاورزی
  .بودند متوسط شغلی رضایت دارای

 ایحرفه تعهد موجود وضع بررسی منظور به
 وابستگی مؤلفه چهار از کشاورزی گرانآموزش

 هایارزش به پایبندی ،ایحرفه وابستگی ،سازمانی
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 میزان (.5 جدول) شد استفاده شغلی مشارکت و کاری
 از بررسی مورد کشاورزی گرانآموزش ایحرفه تعهد
 .ستا هامؤلفه سایر از تربیش سازمانی وابستگی نظر

 هاانهنرست گرانآموزش تفکیک به اختالف ینتربیش
 وابستگی مولفه به مربوط کشاورزی آموزش مراکز و

 به بندیپای لحاظ از گرانآموزش .باشدمی ایحرفه
 در را ایحرفه تعهد میزان ینترکم کاری هایارزش

  .اندداشته هامؤلفه دیگر با مقایسه
 

 
 هاتانهنرس گرانآموزش تفکیک به شغلی رضایتدهنده تشکیل هایمؤلفه از رضایت میزان توصیف -4 جدول

 کشاورزی آموزش مراکز و
 معیار انحراف (5 از) میانگین گرانآموزش گویه

 کار میزان و حقوق میزان تناسب
 65/1 59/1 کشاورزی آموزش مراکز

 67/1 61/1 کشاورزی هایهنرستان

 اداره اجرایی یهاروش و مقررات
 97/1 67/1 کشاورزی آموزش مراکز

 99/1 69/1 کشاورزی هایهنرستان

 پیشرفت برای هاییفرصت
 16/1 11/1 کشاورزی آموزش مراکز

 19/1 13/1 کشاورزی هایهنرستان

 کاری شرایط
 13/1 11/1 کشاورزی آموزش مراکز

 15/1 91/1 کشاورزی هایهنرستان

 خوب عملکرد خاطر به تحسین
 11/1 97/1 کشاورزی آموزش مراکز

 15/1 99/1 کشاورزی هایهنرستان

 مافوق( هایشایستگی) لیاقت
 15/1 91/1 کشاورزی آموزش مراکز

 19/1 99/1 کشاورزی هایهنرستان

 وظایف انجام در شخص نظر مورد یهاروش از استفاده توانایی
 75/1 2 کشاورزی آموزش مراکز

 71/1 11/2 کشاورزی هایهنرستان

 کاری هایساعت همه کردن پر
 11/1 13/2 کشاورزی آموزش مراکز

 11/1 15/2 کشاورزی هایهنرستان

 کار مورد در نظر اظهار
 12/1 22/2 کشاورزی آموزش مراکز

 15/1 25/2 کشاورزی هایهنرستان

 دوام با و ثابت شغل
 66/1 22/2 کشاورزی آموزش مراکز

 61/1 27/2 کشاورزی هایهنرستان

 ( یکنواخت غیر) متفاوت کارهای انجام توانایی
 63/1 31/2 کشاورزی آموزش مراکز

 65/1 32/2 کشاورزی هایهنرستان

 دیگران به دادن پیشنهاد برای فرصتی کردن فراهم
 92/1 35/2 کشاورزی آموزش مراکز

 91/1 37/2 کشاورزی هایهنرستان

 مافوق برخورد شیوه
 12/1 36/2 کشاورزی آموزش مراکز

 15/1 37/2 کشاورزی هایهنرستان

 مستقل صورت به کار انجام توانایی
 11/1 39/2 کشاورزی آموزش مراکز

 91/1 21/2 کشاورزی هایهنرستان

 کار دادن انجام از ناشی موفقیت احساس
 95/1 22/2 کشاورزی آموزش مراکز

 97/1 25/2 کشاورزی هایهنرستان

 اجتماع در بودن ارزشمند احساس
 12/1 21/2 کشاورزی آموزش مراکز

 11/1 51/2 کشاورزی هایهنرستان

 یکدیگر با همکاران برخورد چگونگی
 13/1 19/2 کشاورزی آموزش مراکز

 17/1 95/2 کشاورزی هایهنرستان

 وجدان برخالف کاری انجام به نکردن وادار
 15/1 12/3 کشاورزی آموزش مراکز

 11/1 15/3 کشاورزی هایهنرستان

 .دیگران به خدمت انجام برای فرصتی کردن فراهم
 22/1 52/3 کشاورزی آموزش مراکز

 21/1 57/3 کشاورزی هایهنرستان

 فرد هایتوانایی از استفاده برای شرایطی کردن فراهم
 32/1 75/3 کشاورزی آموزش مراکز

 37/1 17/3 کشاورزی هایهنرستان
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 شغلی رضایت میزان فراوانی توزیع -3 جدول
 تهران استان کشاورزی گرانآموزش
 تجمعی درصد درصد فراوانی شغلی رضایت وضعیت

 2/61 2/61 65 کم

 111 1/39 23 متوسط

 زیاد
 جمع

1 
111 

1 
111 

 

 
 به ایحرفه تعهد هایمؤلفه توصیف -5 جدول
 آموزش مراکز و هاهنرستان گرانآموزش تفکیک

  کشاورزی

 گرانآموزش مؤلفه
 از) میانگین

5 ) 
 انحراف
 معیار

 یسازمان یوابستگ

 آموزش مراکز
 کشاورزی

12/2 11/1 

 هایهنرستان
 کشاورزی

13/2 19/1 

 یاحرفه یوابستگ

 آموزش مراکز
 کشاورزی

11/2 31/1 

 هایهنرستان
 کشاورزی

15/3 73/1 

 یشغل مشارکت

 آموزش مراکز
 کشاورزی

19/3 61/2 

 هایهنرستان
 کشاورزی

76/3 57/2 

 به یبندیپا
 کار یهاارزش

 آموزش مراکز
 کشاورزی

65/3 13/1 

 هایهنرستان
 کشاورزی

59/3 16/1 

 
 ایحرفه تعهد میزان فراوانی توزیع -1 جدول
 تهران استان کشاورزی گرانآموزش
 تعهد وضعیت

 ایحرفه
 درصد فراوانی

 درصد
 تجمعی

 9/31 9/31 22 کم

 1/99 2/61 65 متوسط

 زیاد
 جمع

1 
111 

9/1 
111 

111 

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

 داریمعنی سطح همبستگی ضریب تعداد متغیر

 113/1 515/1 111 شغلی رضایت

 111/1 612/1 111 ایحرفه تعهد

 2) گویه 21 از ایحرفه تعهد میزان ارزیابی برای
 رایب امتیاز ینتربیش و ینترکم .شد استفاده( مؤلفه

 جدول در که گونههمان .بود 211 و 21 آزمودنی هر
 2/61 ایحرفه تعهد میزان کل در شودمی مشاهده 6

  .بود متوسط حد در گرانآموزش درصد
 با ندگی و کار تعادل بین رابطه بررسی منظور به

 همبستگی ضریب از ایحرفه تعهد و شغلی رضایت
  .شد استفاده پیرسون

 زندگی و کار تعادل بین که دهدمی نشان 7 جدول
-حرفه تعهد و شغلی رضایت با کشاورزی گرانآموزش

 درصد یک سطح در داریمعنی و مثبت رابطه آنان ای
 و کار تعادل با گرانآموزش که طوری به دارد وجود

 یباالتر ایحرفه تعهد و شغلی رضایت باالتر زندگی
  .دارند
 شغلی رضایت میزان این که به توجه با

 ذال ،بود ترتیبی مقیاس دارای کشاورزی گرانآموزش
 و کار تعادل هایمؤلفه نقش احتمال بررسی برای

 .شد ادهاستف ترتیبی رگرسیون از متغیر این بر زندگی
سازی مدل برای آماری روش یک ترتیبی رگرسیون

 اب سطحی چند ترتیبی وابسته متغیر میان ارتباط
 که ادد نشان تحلیل نتیجه .باشدمی مستقل متغیرهای

 اسکور کای شدن دارمعنی به توجه با رگرسیونی مدل
(113/152=2X 111/1 وP= )خوبی برازش دارای 

 توانندمی خوبی به مستقل متغیرهای و باشدمی
 از .نندک تبیین را وابسته متغیر سطوح تغییر احتمال

 Cox and) اسنل کاکس تعیین ضزیب سه دیگر سوی

Snell)، کرک ناگل (Nagelkerke )فادن مک و 
(McFadden )به 222/1 و 311/1 ،615/1 ترتیب به 

 تقلمس متغیرهای توانایی میزان گربیان که ،آمد دست
 توجه با .هستند وابسته متغیر سطح تغییرات تبیین در
 یهامؤلفه که کرد بیان توانمی ،شده یاد آماره سه به

 میزان تغییرات از بخشی توانندمی بررسی مورد
 ریطو به ،کنند تبیین را گرانآموزش شغلی رضایت

 است درصد 31 میزان این کرک ناگل آماره پایه بر که
 تاس بوده هاییگویه دیگر به مربوط احتمال مابقی و

 جدول) است نشده پرداختهها آن به پژوهش این در که
1.)  
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 ایهمؤلفه نقش ترتیبی رگرسیون خالصه -8 جدول
 گرانآموزش شغلی رضایت بر زندگی و کار تعادل

 کشاورزی

SE Wald P  (B ) براورد متغیرها
EXP 

 اختصاص
 به کافی زمان

 کار
251/1 911/1 253/1 152/1 131/2 

 پشتیبانی
 از کار محل

 و کار تعادل
 زندگی

1512/1 923/1 219/1 151/1 116/2 

 به وفاداری
 کار

1291/1 592/1 251/1 151/1 351/1 

 پذیریانعطاف
 برنامه در

 کاری
959/1 129/1 721/7 729/1 267/1 

 گیریجهت
 زندگی

351/1 931/1 521/2 111/1 752/2 

 کاهش
 داوطلبانه

 هایساعت
 برای کاری

 نیازهای رفع
 شخصی

652/1 352/1 652/2 216/1 925/1 

 کار نگهداری
 حرفه و

361/5 163/1 191/11 121/1 23/2 

R2 McFadden= 0/444, R2Cox and Snell=0/605, R2 
Nagelkerke=0/380 
Y =41/035+0/351x1+5/368x2  

 
 تأثیر احتمال میزان برآورد و ،(Wald) والد مارهآ

 رضایت میزان بر مؤثر هایمؤلفه از یک هر رگرسیونی
 .شودمی مشاهده 1 جدول در گرانآموزش شغلی
 و کار تعادل هایمؤلفه بین از که است این گربیان

 نگهداری مؤلفه و زندگی گیریجهت یمؤلفه زندگی
 گرانآموزش شغلی رضایت میزان بر حرفه و کار

 مؤلفه برآورد شاخص 1 جدول پایه بر .تأثیرگذارند
-نشان ،است شده محاسبه 351/1زندگی گیریجهت

 تأثیر ماندن ثابت شرایط در که است آن یدهنده
-جهت مؤلفه در واحد یک افزایش ،مدل متغیرهای

 در واحدی 351/1 افزایش موجب ،زندگی گیری
 گرانآموزش شغلی رضایت میزان متغیر لگاریتم نسبت

  .شودمی کشاورزی
 مؤلفه تأثیر احتمال ،بخت نسبت آماره پایه بر
 گرانآموزش شغلی رضایت در زندگی گیریجهت
  میزان در را متغیر این که است زمانی برابر 752/2

 رگرسیون تحلیل از آمده دست به نتایج -3 جدول
 هدتع بینیپیش برای زندگی و کار تعادل هایمؤلفه
 ایحرفه

 SE Wald P براورد متغیرها
EXP 
(B) 

 زمان اختصاص
 کار به کافی

192/1 627/2 562/2 162/1 351/2 

 محل پشتیبانی
 کار تعادل از کار

 زندگی و
912/1 217/1 512/2 171/1 117/1 

 191/2 111/1 213/1 612/2 925/1 کار به وفاداری

 در پذیریانعطاف
 کاری برنامه

753/1 261/2 652/6 122/1 156/1 

 گیریجهت
 زندگی

325/1 176/1 357/1 113/1 125/1 

 داوطلبانه کاهش
 کاری هایساعت

 رفع برای
 شخصی نیازهای

752/1 261/2 522/1 152/1 153/1 

 و کار نگهداری
 حرفه

519/2 611/3 252/3 126/1 719/1 

R2 McFadden= 0/521, R2Cox and Snell=0/703, R2 
Nagelkerke=0/420 
Y =43/145+1/925x1+0/753x2+2/589x3 

 
 چنینهم .نگیریم نظر در گرانآموزش شغلی رضایت
 ترضای بر حرفه و کار نگهداری یمؤلفه تأثیر احتمال
 این که است زمانی برابر 23/2 گرانآموزش شغلی
 اب ،لذا .ندانیم مؤثر شغلی رضایت میزان در را مؤلفه
( 1X) زندگی گیریجهت ،شده نوشته معادله به توجه

 میزان بر مثبت صورت به( 2X) حرفه و کار نگهداری و
  .گذارندمی اثر کشاورزی گرانآموزش شغلی رضایت

 ایحرفه تعهد میزان که این به توجه با
 ذال ،بود ترتیبی مقیاس دارای کشاورزی گرانآموزش

 و کار تعادل هایمؤلفه نقش احتمال بررسی برای
 .شد ادهاستف ترتیبی رگرسیون از متغیر این بر زندگی
-معنی به توجه با رگرسیونی مدل که دادند نشان نتایج

( =112/1P و 2X=172/127) اسکور کای شدن دار
 به مستقل متغیرهای و باشدمی خوبی برازش دارای
 را تهوابس متغیر سطوح تغییر احتمال توانندمی خوبی
 اسنل کاکس تعیین ضزیب سه طرفی از .کنند تبیین

(Cox and Snell)، کرک ناگل (Nagelkerke )مک و 
 و 221/1 ،713/1 ترتیب به( McFadden) فادن
 توانایی میزان گربیان که ،آمد دست به 521/1

 یرمتغ سطح تغییرات تبیین در مستقل متغیرهای
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 وانتمی ،شده یاد آماره سه به توجه با .هستند وابسته
 زا بخشی توانندمی بررسی مورد هایمؤلفه ،کرد بیان

 تبیین را گرانآموزش ایحرفه تعهد میزان تغییرات
 این کرک ناگل آماره اساس بر که طوری به کنند
 دیگر به مربوط احتمال مابقی و است درصد 22 میزان
ها آن به پژوهش این در که است بوده هاییگویه

  (.9 جدول) است نشده پرداخته
 تأثیر احتمال میزان برآورد و ،(Wald) والد مارهآ

 تعهد میزان بر مؤثر هایمؤلفه از یک هر رگرسیونی
 ،شودمی مشاهده 9 جدول در گرانآموزش ایحرفه
 و کار تعادل هایمؤلفه بین از که است این گربیان

 در پذیریانعطاف ،کار به وفاداری یمؤلفه زندگی
 تعهد میزان بر حرفه و کار نگهداری و کاری برنامه
 9 جدول پایه بر .تأثیرگذارند گرانآموزش ایحرفه

 محاسبه 191/2کار به وفاداری مؤلفه برآورد شاخص
 ثابت شرایط در که است آن یدهندهنشان ،است شده

 در واحد یک افزایش ،مدل متغیرهای تأثیر ماندن
 واحدی 191/2 افزایش موجب ،کار به وفاداری مؤلفه

 ایحرفه تعهد میزان متغیر لگاریتم نسبت در
  .شودمی کشاورزی گرانآموزش

 مؤلفه تأثیر احتمال ،بخت نسبت آماره اساس بر
 191/2 گرانآموزش ایحرفه تعهد در کار به وفاداری

-رفهح تعهد میزان در را متغیر این که است زمانی برابر

 یرتأث احتمال چنینهم .نگیریم نظر در گرانآموزش ای

 نگهداری و کاری برنامه در پذیریانعطاف هایمؤلفه
 ترتیب به گرانآموزش ایحرفه تعهد بر حرفه و کار

 را هامؤلفه این که است زمانی برابر 719/1 و 156/1
 اب ،راستا این در .ندانیم مؤثر ایحرفه تعهد میزان در

 ،(1X) کار به وفاداری ،شده نوشته معادله به توجه
 و کار نگهداری و( 2X) کاری برنامه پذیریانعطاف

 ایحرفه تعهد میزان بر مثبت صورت به( 3X) حرفه
  .گذارندمی تاثیر کشاورزی گرانآموزش

 ،زندگی و کار تعادل میزان تفاوت بررسی برای
 کتفکی به گرانآموزش ایحرفه تعهد و شغلی رضایت

 آموزش مراکز و کشاورزی هایهنرستان) خدمت محل
 .شد استفاده t میانگین مقایسه آزمون از( کشاورزی

 پاسخ از نفر 111 مجموع از داد نشان 11 جدول
 در نفر 62 و کشاورزی هنرستان در نفر 22 دهندگان

 به نتایج ،کنندمی خدمت کشاورزی آموزش مراکز
 مرهن میانگین در معناداری تفاوت گونههیچ آمده دست
 نشان خدمت محل نوع دو در زندگی و کار تعادل
 گرانآموزش شغلی رضایت نمره میانگین .ندادند

 زا تربیش اندکی اختالف با کشاورزی هایهنرستان
 مراکز گرانآموزش شغلی رضایت نمره میانگین
 تعهد نمره میانگین و باشدمی کشاورزی آموزش

 تربیش کشاورزی آموزش مراکز گرانآموزش ایحرفه
 گرانآموزش ایحرفه تعهد نمره میانگین از

  .باشدمی کشاورزی هایهنرستان
 

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

 داریمعنی سطح t df میانگین تعداد خدمت محل متغیر

 زندگی و کار تعادل
 کشاورزی هنرستان

 کشاورزی آموزش مرکز
22 
62 

1591/75 
1192/71 

133/1- 116 221/1 

 شغلی رضایت
 کشاورزی هنرستان

 کشاورزی آموزش مرکز
22 
62 

116/26 
1711/22 

277/1 116 122/1 

 ایحرفه تعهد
 کشاورزی هنرستان

 کشاورزی آموزش مرکز
22 
62 

5/91 
156/95 

116/1- 116 132/1 
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 گیرینتیجه و بحث
 ،زندگی و کار تعادل مختلف هایمولفه بین از

 و کار تعادل از کار محل حمایت ،حرفه و کار نگهداری
 به تنسب را اولویت ینتربیش کار به وفاداری و زندگی

 هایهنرستان گرانآموزش بین در هامؤلفه دیگر
 اختصاص خود به کشاورزی آموزش مراکز و کشاورزی

 در گرانآموزش کرد استنباط چنین توانیم .دادند
 محل حمایت با و باشندمی خود کار نگهداری صدد

 کشاورزی گرانآموزش ،زندگی و کار بین تعادل از کار
 .ندکنمی احساس خود زندگی و کار بین بهتری تعادل

 داد نشان که( 1391) توانگر پژوهش با یافته این
 یخانوادگ و یکار طیمح نبودچون هم هاییعامل
 خانواده کار تعارض افتنی شدت باعث کننده تیحما

  .دارد همخوانی ،شودیم
 رانگآموزش زندگی و کار تعادل میزان کلی طور به

 که ایگونه به ،نبود بخشیرضایت سطح در کشاورزی
 و کار بین پایینی تعادل گرانآموزش درصد 2/57

 زندگی و کار تعادل دارای مابقی و داشتند زندگی
-بازدارنده از یکی تواندیم عامل این .بودند متوسطی

 آموزش مراکز و هاهنرستان پیشرفت و وریبهره های
 و بروملیس تحقیقات برابر ،شود محسوب کشاورزی
 ارک بین تعادل نبود دادند نشان که( 2112) همکاران

 کاهش و کاری عملکرد کاهش باعث خانواده و
 خانواده محیط در و شودمی کاری محیط در وریبهره

 تنش افزایش و خانواده بر والدین نظارت کاهش موجب
 سبب که شودمی جوانان ویژه به فرزندان و آنان بین

-ارزش ویژه به ،اجتماعی و فرهنگی هایارزش تغییر

 تفاوت چنینهم .شودمی خانواده با مرتبط های
 گرانآموزش زندگی و کار تعادل میزان بین معناداری
 .نشد مشاهده کشاورزی آموزش مراکز و هاهنرستان

 عامل را اقتصادی و مالی فشار گرانآموزش اغلب
 دانندمی کار محیط در تربیش زمان گذراندن اساسی

 را خانوادگی هاینقش برای موجود وقت مقدار که
 و کار بین تعادل کاهش به منجر و سازدمی محدود
  .شودمی زندگی

 کشاورزی گرانآموزش درصد 2/61 شغلی رضایت
 بین معناداری اختالف چنینهم .بود پایین سطح در

 مراکز و هاهنرستان گرانآموزش شغلی رضایت

 که صورت این به ؛داشت وجود کشاورزی آموزش
 از تربیش هاهنرستان گرانآموزش شغلی رضایت
 کشاورزی آموزش مراکز گرانآموزش شغلی رضایت

 از اغلب کشاورزی آموزش مراکز گرانآموزش .بود
 اییهنگرانی و ،زیاد کار هایساعت ازای به کم دریافتی

 جودو که داشتند شکایت خود کار پیشرفت زمینه در
 نانآ شغلی رضایتمندی سطح کاهش مانند مشکالتی

 کار کیفیت بر تواندمی امر این .شودمی سبب را
  .باشد تأثیرگذار کشاورزی آموزش نظام و گرانآموزش

( درصد 2/61) گرانآموزش تربیش ایحرفه تعهد
 ایحرفه تعهد میزان بین و بود متوسطی وضعیت در

 اختالف تدریس محل تفکیک به گرانآموزش
 تعهد میزان که صورت این به .داشت وجود معناداری

 تربیش کشاورزی آموزش مراکز گرانآموزش ایحرفه
 هایهنرستان گرانآموزش ایحرفه تعهد میزان از

 چنین توانمی را امر این علت .باشدمی کشاورزی
 ،کشاورزی آموزش مراکز در که کرد تحلیل
 به نسبت یتربیش التدریسیحق گرانآموزش

 تواندمی امر این و دارند وجود کشاورزی هایهنرستان
 لکهب تا باشد آنان ایحرفه تعهد افزایش برای ایانگیزه
 .کنند فراهم خود رسمی استخدام برای را شرایط
چون هم مزایایی کشاورزی آموزش مراکز گرانآموزش
 .دارند تریمناسب آموزشی فضای و تربیش امکانات

 هایمسئولیت تا شود سبب تواندمی هم موارد این
  .دهند انجام یتربیش تعهد با را خود

 زندگی و کار تعادل میزان مجموع در هایافته بنابر
 کندمی تبیین را شغلی رضایت تغییرات از درصد 31
 ساالری امیر هایبررسی با همسو نتایج این که

 رضتعا بین که رسید نتیجه این به وی .است( 1316)
 ۀرابط شغلی رضایت با کار با خانواده و خانواده با کار

 ،(2111) همکاران و آلن .دارد وجود معنادار و منفی
 هشکا به منجر زندگی کار بین تعارض دادند نشان هم

 از رضایت ،شغلی عملکرد ،عاطفی تعهد ،شغلی رضایت
 از نقل به .شودمی تنش و ،کار ترک افزایش و زندگی
 تأثیر خانواده -کار تعارض هم ،(2119) جانگ هیون
 لتعاد .دارد شغلی عملکرد و شغلی رضایت بر منفی

 رتأثی نیز گرانآموزش ایحرفه تعهد بر زندگی و کار
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 را ایحرفه تعهد تغییرات از درصد 22 و گذاردمی
  .کندمی تبیین
 و کار بین تعادل ایجاد گفت توانمی نهایت در
 ایحرفه تعهد و شغلی رضایت میزان بر زندگی
 چنین توانمی و است مؤثر کشاورزی گرانآموزش
 یزندگ و کار تعادل نبود دچار که افرادی داشت انتظار

 ار ایحرفه تعهد و شغلی رضایت توانندنمی هستند
 ایسونت تحقیقات نتایج با همسو یافته این .کنند تجربه

 ندرسید نتیجه این به که باشدمی ،(2112) همکاران و
 عهدت ،شغلی رضایت بین معناداری و مثبت ارتباط که

 .دارد وجود زندگی و کار بین تعادل و ایحرفه
 که دادند نشان ،(2116) گاردنر و بالمفورس چنینهم
 ایرفهح تعهد و شغلی رضایت و زندگی و کار تضاد بین

 نشان ،(2112) همکاران و دمروتی و دارد وجود رابطه
 شغلی پیامدهای با خانواده و کار میان تعارض که داد

 تعهد و شغل در ماندن به میل ،کار از رضایت ،مانند
  .باشدمی ،دارد ارتباط شغلی
 بین تعادل نبود هایارضهع از جلوگیری منظوربه

  :شودمی ارائه زیر پیشنهادهای ،زندگی و کار

 سازمان برای پیشنهادهایی
 و حرفه و کار نگهداری تحقیق هاییافته پایه بر 

 دارای زندگی و کار تعادل از کار محل حمایت
 دلتعا هایمؤلفه دیگر به نسبت باالتری اولویت

 لذا بودند کشاورزی گرانآموزش زندگی کارو
 آموزش مراکز و هاهنرستان دارد ضرورت

 هایحمایت) حمایتی محیطی ایجاد با کشاورزی
 تعادل افزایش به کارکنان برای( عاطفی و ابزاری

  .کنند کمک آنان زندگی و کار بین
 زندگی و کار بودن نامتعادل به توجه با 

 معاونت ،است این بر تأکید کشاورزی گرانآموزش
 و کار بین تعادل فرهنگ ،تات سازمان آموزش
 استان کشاورزی آموزش مراکز بین در را زندگی
 برنامه داشتن به ملزم راها آن و دهد ترویج تهران

 مراکز و هاهنرستان به .کند زمینه این در مشخص
 ارتقای برای شود تأکید نیز کشاورزی آموزش

 با مرتبط هایمهارت و زندگی و کار تعادل سطح

-کالس قالب در زندگی و کار تعادل آموزش به ،آن

 بازآموزی نشست و خدمت ضمن آموزش های
  .کنند اقدام

 گرانآموزش شغلی رضایت میزان که این به نظر 
 مدیران دارد ضرورت نبود پذیرشی شایان حد در

 به عنایت با کشاورزی آموزش مراکز و هاهنرستان
 هب نسبت شغلی رضایت گانهبیست هایمؤلفه

 این به توجه با .کنند اقدام آن موجود وضع ارتقای
 یزانم ینترکم کار میزان با حقوق تناسب مؤلفه که

 واگذاری با تواندمی اقدام این داشت را رضایت
 ،هاگلخانه مدیریت واگذاری ؛جمله از تسهیالتی

 زراعی هایزمین و کشاورزی ادوات و هاماشین
 به کشاورزی آموزش مراکز و هاهنرستان

  .پذیرد صورت گرانآموزش
 گرانآموزش ایحرفه تعهد میزان این که به نظر 

ترین پایین و بود متوسطی حد در کشاورزی
 یهاارزش به بندیپای مؤلفه به مربوط میانگین

 نهادهای در آن سطح ارتقای برای لذا ،بود کاری
 مواردی به کشور عالی آموزش و پرورش و آموزش

 نظام آن در که ارزشی نظام یک ایجاد ؛مانند
 در مسئولیت احساس ،سازمان به تعلق احساس

 و ضرر احساس ،دانشجویان و آموزاندانش قبال
 و تکریم مورد همواره کاری کم برابر در زیان

 نگرش آوردن وجود به و باشد همگانی ستایش
 به نهادن ارج با گرانآموزش یحرفه به مثبت

  .شود توجه تربیش آنان واالی جایگاه

 کارکنان برای پیشنهادهایی
 و کار در تعادل ایجاد برای برنامه و هدف داشتن 

 زندگی

 شغلی وظایف انجام برای ریزیبرنامه و سازماندهی 
 خانوادگی هایمسئولیت و

 خانواده کنار در ورزش و تفریح برای وقت صرف 

 هاهزینه و درآمدها بین تعادل ایجاد 

 کسانی برای ویژه به ،اضافی کار هایساعت کاهش 
  .دارند شاغل همسر که



 بررسی تأثیر تعادل کار و ...   
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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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