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 16/11/1394تاریخ پذیرش  14/09/1394تاریخ دریافت 
  

 دهيچک

 یدر آن کار و زندگ هاآنن یکه خود و والد یط اجتماعیکودکان از شرا یالمتدهد که مشـکالت س ینشـان م  یمطالعات جهان و هدف: نهيزمشيپ
. با کودکان است یو روان یبر سالمت جسم يرگذاریتأثن در مشـاغل گوناگون عامل  یط کار و اشـتغال والد یشـرا  ازجمله. ردیپذیم ریتأث، کنندیم

  است. پرداخته شده هاآنن از شغل و سالمت فرزندان یت والدیاط رضاارتب ین پژوهش به بررسی، در ایرانیت مطالعات ایتوجه به محدود
چهار  و مدارس وپرورشآموزش اتاداراز  ساله 18 تا 5 فرزند يدارا مرد و نفر زن 200شامل  يانمونه، ین مطالعه همبستگیدر ا روش کار: مواد و

ورود و خروج  يارهایطبقه مطالعه، با توجه به مع عنوانبهتن جنس با در نظر گرف ياطبقه یبه روش تصادف مشـهد  شـهر  وپرورشآموزشمنطقه 
 یت شغلیپرسشنامه رضا یسـؤال  20، فرم یت شـناخت یاطالعات جمع یاطالعات با اسـتفاده از فهرسـت وارسـ    يآورجمعق انتخاب شـدند.  یتحق

 لیتحل و يدییتأ یل عاملیو با استفاده از تحل SPSS فزارانرمبا  هادادهل یسالمت کودك انجام شد. تحل نامهپرسش یسـؤال  28و فرم  سـوتا مینه
   انجام شد. گامبهگام یخط ونیرگرس

، اجراشدهون یمدل رگرس 12با توجه به  .ن شـدند ییتب یت شـغل یتوسـط سـه بعد رضـا    يمتفاوت و معنادار طوربهابعاد سـالمت کودك   :هاافتهي
درصد: توسط  5/8ت کل)، نمره کل سالمت کودك (یو رضا یرونیت بیرصـد توسط: رضا د 10کودك ( ین مربوط به بعد اثر عاطفیین تبیشـتر یب

 یت شغلیاز ابعاد رضا کیچیه) بود. دو بعد درد و انسجام خانواده توسط یت درونیدرصد: توسط رضا 7/7( یت کل) و بعد مشـکالت عاطف یرضـا 
  ن نشد.ییتب

کند. یفا میدر ســالمت کودکان ا ياکنندهنییتبنقش  يدر ارتباط اســت و تا حد ن با ســالمت کودکانیوالد یت شــغلیرضــا :يريگجهينتبحث و 
ران به ی، در ایسالمت در منابع جهان یاجتماع يهاکنندهنییتعاز  یکی عنوانبهآن بر سالمت کودکان  ریتأثن و یط کار والدیت شـرا یرغم اهمیعل
 يهاگروهط اشتغال در یشرا ریتأث ین ارتباط و چگونگیا یبه بررسـ  یآت يهاشپژوه گرددیمشـنهاد  ین موضـوع هنوز پرداخته نشـده اسـت. پ   یا

  ند.يتوجه نما ياقتصاد -يمختلف اجتماع
  یط شغلی، شرایرونیو ب یدرون یت شغلیسالمت کودك، رضا :هادواژهيکل
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 مقدمه

که افراد در آن  ياقتصاد -یط اجتماعیر شـرا یاخ يهاسـال در 
بر  ذاررگیتأثن عوامل یترمهماز  یکی عنوانبه، کنندیم یکار و زندگ

                                                             
 ران. ي، تهران، ايو توانبخش يستي، دانشگاه علوم بهز يرفاه اجتماع ي، گروه آموزشيکارشناس ارشد رفاه اجتماع ١
  مسئول) نويسنده (ران ي، تهران، ايو توانبخش يستي، دانشگاه علوم بهزيت رفاه اجتماعيريقات مديمرکز تحق يئت علميروانپزشک، عضو ه ٢
 ران.يمتخصص پزشكي اجتماعي، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي سالمت، عضو هئيت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ا ٣
 ران. ي، تهران، ايو توانبخش يستي، دانشگاه علوم بهزيرفاه اجتماع ي، گروه آموزشيسالمت و رفاه اجتماع يدکتر يدانشجو ٤

5 Social Determinants of Health 

. )2, 1اســت (افته ی یت فراوانیو اهم شــدهشــناختهســالمت افراد 
ــت جهان ــازمان بهداشـ ــال ز ین یسـ  يهاکنندهنییتع 2005از سـ

ــالمت مؤثر یاجتمـاع  حوزه  يهاپژوهشت یاولو عنوانبهرا  5بر سـ
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از  یکی. اشتغال )3(قرار داده اسـت   دیتأکبهداشـت و درمان مورد  
به است که  بر سـالمت افراد  مؤثر ياقتصـاد  -یعوامل مهم اجتماع

ــ  تیاهمانســان از  یزندگ يهاجنبهاز  ياریجهت ارتباط آن با بس
 يا عدم برخورداری يبرخوردار تنهانه .)4باشد (یم برخوردار یفراوان

ــتغـال، بلکـه و   ــالمت افراد  یز بر زندگیکار ن يهایژگیاز اشـ و سـ
، یت شــغلیچون امن یعوامل مختلف هایژگیون یاســت. ا رگذاریتأث

را در  يامهیبو امکانات  یاز مرخص يو برخوردار ساعات کاردرآمد، 
اد ی توانیم یط شغلیشرا عنوانبه هاآناز  درمجموع که ردیگیبر م

 تواندیم هاآنبر سالمت خود  تنهانهافراد  یط شـغل یشـرا  .)5(کرد 
ــد، بلکه نتا مؤثر ــرایمطالعات پ ياج پارهیباش ــغلیرامون ش و  یط ش

ــالمتآن  ریتأث ــتقبر سـ ــعی، ارتباط مسـ ت یم و معنادار آن با وضـ
-6(ز نشان داده است یدکان را نکو ازجملهخانواده  ياعضا یسالمت

 ســالمت بر نیوالد نامناســب ياقتصــاد -یاجتماع يهایژگیو. )8
 رد ودکانو سالمت ک رشد نحوه عالوهبه، کندیم وارد بیآس کودك
 یزندگ طول تمام در سالمت مهم يهامؤلفه از یکی یکودک دوران

 ندوراهم  تواندیم بیآس نیا کهيطوربه، شـود یم محسـوب  هاآن
  .)9دهد ( قرار ریتأث تحت را کودك یسالبزرگ هم و یکودک

ــتغال والد یـ در م آن  يهاجنبه ین، برخیان ابعـاد مختلف اشـ
و ارتباط آن با سالمت  یاز مرخصـ  يمانند سـاعات کار و برخوردار 

ــایکودکـان ب  ــت.  موردتوجه هاحوزهر یش از سـ مطالعات بوده اسـ
 وقتتماماند، اشتغال افتهیدر 3و پاکسون 2ی، لوبوتسک1سیک ازجمله

ان فرزند يشـتر و ســالمت بهتر برا یب ین باعث درآمد خانوادگیوالد
 گرددیمنجرم ترفیضع یسالمت يهابه سنجش ترکمو درآمد  هاآن

ــو .)10( ــان دادند که) 2007( 5والدفوگل و 4گر هانید ياز س  نش
کار  یچرخش يهافتیشکه مادرانشان در  ياساله 10-14کودکان 

ر د يو مشــکالت رفتار بزهکارانه يشــتر دچار رفتارهایب ،کردندیم
ــه   ــدندیممـدرسـ  افتندیدر زی) ن2009( 6لرین و ماه ؛ و)11( شـ

و ساعات  يکارشـب ن مانند یوالد راسـتاندارد یغ يکار يهافتیشـ 
ان کودکان را یدر م خصوصاً، یخطر افسردگ تواندیم ينامنظم کار

 ییکشــور اروپا 16 يهاداده يعهمطالن ی. همچن)12( ش دهدیافزا
 يسخاوتمندنشان داده است که  1994تا  1969 یزمان يدورهدر 

رخواران و کودکان یبا حقوق با کاهش مرگ ش یشـتر در مرخصـ  یب
 مدتانیم یارتباط منف نیتريقوهمراه است و بخصوص  ترکوچک
 ریوممرگسه با یدر مقا يپس از دوران نوزاد ریوممرگو  یمرخصـ 

  ).13( و وزن کم هنگام تولد دارد يمان، مرگ نوزادیل از زاقب

                                                             
1 Case  
2  Lubotsky 
3 Paxson 
4 Han 
5 Waldfogel 
6 Miller 

که افراد در آن  یطیو شــرا 7شــغلاز  تیرضـا  یمطالعات فراوان
 دآورنیم حســاببه مهم اریبســ پارامتر کی عنوانبه را کنندیمکار 
 تیرضــا. )15, 14( گذاردیماثر  افراد کار تیفیک و يوربهره بر که

ز ا ياریبساست و  یاز زندگ افراد تیرضااز عوامل مهم  یکی یشـغل 
 یم از چگونگیرمســتقیم و غیمســتق طوربهرفتارها و روابط انســان 

 يچندبعد يادهیپد یت شغلیرضا .)16(اسـت   متأثر هاآن اشـتغال 
ا ی ردیگیماسـت که احسـاس فرد شاغل را نسبت به شغلش در بر   

م به ه مرتبط يامجموعها ینسبت به شغل  یکل یاحسـاس  توانیم
. اسپکتور )17(ک شـغل دانسـت   یمختلف  يهاجنبهبه  هانگرشاز 
ت یرضــا يریگاندازه يابزارها نیترمتداول) بر اســاس مرور 1997(

م خالصه نموده است: ین مفاهیمختلف آن را در ا يهاجنبه، یشغل
ــدنیتقد ــغل يای، همکاران، مزا9، روابط8ر ش ــرا10یش ، يط کاری، ش
ــازمیت کار، ماهیماه ــان، ت س ــتیس ــازمان،  يندهایو فرا هااس س

ت ی، امن11ارتقا، بازخورد مثبت يهافرصــت، يدســتمزد، رشــد فرد
  ).18( و نظارت یشغل

 یلشغ بازدهبر  یت شغلیکه رضا دهدیمج مطالعات نشـان  ینتا
ــودگ)20( خانواده با کار تداخل، )19( افراد ــغل ی، فرس ، )21( یش

در ارتباط است. عالوه بر  )22( یشغل ییایپوو  )21(ترك محل کار 
که از شـغلشان   يافراد دهدیموجود دارد که نشـان   ين شـواهد یا

مانند  ینامطلوب ســالمت يامدهایهســتند، ممکن اســت پ یناراضــ
شتر از یو ب شتر تجربه کردهیرا ب )24, 23(مشـکالت سالمت روان  

ــایعروق -یقلب يهايماریگران دچار بید ــردرد مزمن و سـ ر ی، سـ
مطالعه که  485 لیفرا تحلو  مندنظاممرور . )16( شــوندها یناراحت

و  یجسم یستیبا بهز یت شغلیرضا یخودگزارشـ  يارهایارتباط مع
ت ی، نشـان داده است که رضا اندکرده یافراد شـاغل را بررسـ   یروان
خصوص ب یشناختروان، ین ارتباط را با مشکالت روانیشتریب یشغل

و اضطراب داشته و ارتباط  یگو افسرد نفساعتمادبه، یبا فرسـودگ 
 بیترتنیابه).  25(بوده است  ترفیضع یجسم يماریبا احسـاس ب 
 ودشینممحدود  یبه سازمان و عملکرد شغل یت شغلیگسـتره رضا 

ــا , 26, 24(قرار دهد  ریتأثخانواده را تحت  ازجمله هاحوزهر یو سـ
ــمار ین یده روانیک پـد یـ و تنهـا   )27  ه، بلک)16( رودینمز به شـ
ان ری. در اردیگیمافراد را در بر  یآن ابعاد مختلف ســـالمت راتیتأث

ــاین ــغلیز رض ــالمت  یت ش ــالمت روان،  ژهیوبهو ارتباط آن با س س
اغلب . )33-28, 24, 23(بوده اســت   يموضــوع مطالعات متعدد

ــا يهمها ی یان برخیم يرابطهمطـالعـات    ــغلیابعاد رضـ و  یت شـ

7 Job Satisfaction 
8 Appreciation 
9 Communication 
10 Fringe Benefits 
11 Recognition 
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 یت شغلیرضا ي) رابطه24مطالعه (ک ی. اندافتهیسالمت را معنادار 
جداگانه  یابیو سالمت روان همسر و فرزندان را ارز یکارکنان نظام

  مثبت و معنادار گزارش نموده است. ینموده و همبستگ
ط کار و یکه شـــرا رســـدیمج مطالعات به نظر ینتا بر اســـاس

 هانآبر سالمت  رگذاریتأث يرهایاز متغ یکیکارکنان  یت شغلیرضا
ت افراد از شغل یت اشـتغال، رضا یرغم اهمی. علهاسـت آنانواده و خ

ط یشـــرا ریتأثکه به  یقات مختلفیافراد، در حوزه تحق بر ســـالمت
شغل  ت ازیرضا ریتأث، اندپرداختهبر سالمت کودکان  یمختلف شغل

ز یران نیقرار گرفته اســت. در ا موردتوجه ترکمبر ســالمت فرزندان 
ــ منظوربه. اندپرداختهبطه ن رایبه ا یمطالعات اندک اط ارتب یبررسـ

ن ین مطالعه در بیا هاآنن با سالمت فرزندان یوالد یت شـغل یرضـا 
  شهر مشهد انجام گرفت. وپرورشآموزشکارکنان 
  

  هاروش مواد و
ــتگ ین مطالعه مقطعیا ــدیم یکه از نوع همبس ــال  باش در س

ــکل از کل ي، در جامعه آمار1393  يدارا ه کارکنان مرد و زنیمتش
و مدارس شـهر مشـهد    وپرورشآموزشسـاله اداره   18تا  5کودك 

ــد. در ا  ــاس ماده یانجـام شـ حقوق  نامهمانیپک ین مطالعه بر اسـ
در نظر گرفته شدند  یسال مشمول سن کودک 18ر یکودك افراد ز

 استفادهقابلسال  18تا  5کودکان  يبرا موردمطالعهابزار  ازآنجاکهو 
  . سال در نظر گرفته شد 18ا ت 5 یسن يدورهبود، 

ــاس روش تع  ن حجم نمونـه در مطـالعــات   ییحجم نمونـه بر اسـ
مطلوب  یب همبستگیبه دست آمد. مقدار ضر) 1فرمول همبسـتگی ( 

ــاس نتـا  ، مقدار 3/0برابر  یقبلج مطـالعات  یبر اسـ
2

1
z  ــله  بافاصـ

ــد  95نان یاطم  48/0برابر  2/0 يبا بتا 1zو مقدار  96/1درص
ــبات   ــد. با توجه به محاس حجم نمونه  گرفتهانجامدر نظر گرفته ش

) و با احتســـاب دو گروه زنان و 34(نفر به دســـت آمد  85برابر با 
گرفته  در نظرنفر  200، برابر با )34احتمالی (زش یمردان و مقدار ر

عه ن مطالیانجام شد. در ا ياطبقه یبه روش تصادف يریگنمونهشد. 
ــادفییطبقه مطالعه تع نعنوابهجنس  ــد. ابتدا به روش تصـ  ین شـ

ــاده از  ــهد، چهار منطقه انتخاب،  وپرورشآموزشمنطقه  13س مش
ک مدرسـه پسرانه به  یک مدرسـه دخترانه و  یسـپس از هر منطقه  

ــادف منطقه و مدارس  وپرورشآموزشانتخاب و از اداره  یروش تصـ
  به عمل آمد. يریگنمونهآن 

   

                                                             
1  Minnesota Job Satisfaction Questionnaire  

ا ی وپرورشآموزشمطالعه اشـــتغال در اداره ورود به  يارهایمع
ــهـد و دارا بودن فرزنـد     ــهر مشـ ــال بود.  18تا  5مـدارس شـ سـ

 يا دارای یذهن توانکمفرزند  يدارا کنندگانمشارکت کهیدرصورت
ن ، آکردینم یزندگ هاآنا فرزند با ید بودند یشــد یجســم يماریب

  . شدیمفرزند از مطالعه خارج 
 ي، برایت شناختینامه اطالعات جمع یل وارسـ یعالوه بر تکم

 یسؤال 20از پرسشنامه  کنندگانشـرکت  یت شـغل یسـنجش رضـا  
ت سالمت کودکان یسنجش وضع يو برا 1سوتامینه یت شغلیرضـا 

 يآورجمع منظوربهاستفاده شد.  2سالمت کودك یسؤال 28از فرم 
ــب مجوز، به مناطق  و مدارس  وپرورشآموزشاطالعات پس از کس

ــاله بودند،  18تـا   5فرزنـد   يکـه دارا  یو از کـارکنـان  مراجعـه   سـ
ــد تا   ــت ش ــنامه درخواس ــش ــا يهاپرس ــغلیرض ن یو همچن یت ش

زندان از فر یکی يبرا یپرسشنامه سالمت کودك را به شکل تصادف
اطالعات پس از کسب  يآورجمعند. یل نمایساله خود تکم 18تا  5

ــب ر   وپرورشآموزش يادارهمجوز از  ــهد و کس ــهر مش ــاش ت یض
و  ندهکنشرکتبدون نام  هاپرسشنامهانجام گرفت،  کنندگانشرکت

 خروج از مطالعه مختار بودند.  يکارکنان برا
و  )35( شدههیتهس و همکاران یتوسط و سوتامینهنامه پرسش

ت. اس یسؤالو دو فرم بلند صد  یسـؤال سـت یبک فرم کوتاه ی يدارا
ــتیبن پژوهش از فرم یدر ا ــؤالس ــد. ا ن ابیا یس ــتفاده ش ن یزار اس

ت یت و عدم رضــاین فرض قرار دارد که رضــایه اینامه بر پاپرســش
ا از ر یشغلت یاست و رضا یدوقطبوسـتار  یک پیاز  یبخشـ  یشـغل 
ت یو رضا یرونیت بیاس رضایر مقیات دو زنمرق جمع بسـتن  یطر

نامه ن پرسشیا سؤاالت يازبندیامت. )36( کندیم يریگاندازه یدرون
 یراضــ یلی) تا خ1( یناراضــ یلیاز خ يادرجهپنجار یمع بر اســاس

و حداکثر آن  20. حـداقـل نمره ابزار برابر با   ردیپـذ یم)  انجـام  5(
 76تا  48ن، نمره ییدر دامنه پا 47 صفرتاخواهد بود. از نمره  100

 یت شغلیرضا يدر دامنه باال 100تا  77در دامنه متوسـط و نمره  
 يکرونباخ برا يب آلفایژوهش حاضــر ضــردر پ. )35( ردیگیمقرار 

ب یو کل پرسشنامه به ترت یرونیت بی، رضایت درونیرضا يهامؤلفه
 به دست آمد. 897/0و  837/0، 845/0برابر 

ز و آبت لندگرافکه توسط  سالمت کودك یسؤال 28 پرسشنامه
ــت،  ی) طراح1996( ــده اسـ  يهااسیمق نیپرکاربردتراز  یکیشـ

ودکان ک يوابسته به سالمت برا یت زندگیفیمربوط به سالمت و ک
ن ی. ا)37(زبان ترجمه شده است  25و نوجوانان است و تاکنون به 

 98و  50، 28و سه فرم  یسـؤال  87 يفایک فرم خودای يابزار دارا
شده و توسط  یسال طراح 18تا  5کودکان  ياسـت که برا  یسـؤال 

 و پسران دختران ين پرسشنامه برای. اشـود یمل یوالد کودك تکم

2  Child Health Questionnaire (CHQ) 
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الت و مشاغل متنوع یسطوح تحص ين داراین مختلف و والدیدر سن
 مورداستفاده یسؤال 28ن مطالعه فرم یدر ا. )38(است  استفادهقابل

 یطورکلبهاس است که یخرده مق 13 يقرار گرفته اسـت. ابزار دارا 
ــمان ــالمت جسـ ــامل خرده  یدو بعد سـ ا یکارکرد  يهااسیمق(شـ

) و یو درد بدن ی، سالمت عمومیجسم يهاتیمحدودمشـکالت و  
 يهاتیمحدود يهااسیمق(شـامل خرده   یاجتماع -یسـالمت روان 

ــالمـت روان نفسعزت، يرفتـار  -یعـاطف  یاجتمـاع  ، رفتار و ی، سـ
بر  یسؤال 28. فرم دهدیمقرار  موردسـنجش مشـکالت خانواده) را  

تا  1ف یط يدارا سـؤاالت  ی(برخ يبنددرجهکرت یاس لیمق يمبنا
هســـتند) شـــده اســـت. حداقل و  يانهیگز 5-1ف یط یو برخ 4

ــخف یاس با توجه به طیحـداکثر نمره هر خرده مق  و تعداد  هاپاسـ
و حداکثر آن  28ر اسـت. حداقل نمره کل پرسـشنامه   یمتغ سـؤال 

قرار گرفته  یموردبررسابزار در چند مطالعه   ییخواهد بود. روا 133
 بعد يکرونباخ برا يدار آلفادر پژوهش خود مق یباغقره. )39(است 

ــم  ــالمت جس ــالمت روان 7/0 0را  یس  85/0را  یاجتماع – یو س
  .)39(گزارش داد 

ــازه ابزار با تحل ییز مجدداً رواین مطـالعـه ن  یدر ا  یل عاملیسـ
ج نشان داد که پرسشنامه از یده شد و نتایسـنج  )CFA( 1يدییتأ

 يهامؤلفه ییای). پا1برخوردار است (جدول  یقبولقابلسازه  ییروا
کرونباخ مورد  يب آلفایپرسـشـنامه سـالمت کودك بر اسـاس ضر    

ــ يقرار گرفـت و مقدار آلفا  یابیـ ارز  یال 560/0ن یب مؤلفهزده یسـ
ز یکل پرسشنامه سالمت کودك ن يب آلفایقرار داشـت. ضر  82/0

  به دست آمد. 861/0برابر 

  
  سازه) ییسالمت کودك (روا يهاؤلفهمدر خصوص  آمدهدستبهبرازش  يهاشاخصر یمقاد :)1(جدول 

  CMIN/Df GFI  AGFI  CFI  RMSEA  شاخص
  07/0  822/0  769/0  806/0  98/1  آمدهدستبهر  یمقاد

  08/0  90/0  90/0  90/0  3 یال 1  قبولقابلمقدار 

کولموگروف  يآمار يهاآزموناز  هاداده لیوتحلهیتجزجهت 
ل یرنباخ و تحلک يب آلفای، ضريدییتأ یل عاملیرنف، تحلیاسم

 زارافنرمبا استفاده از  هادادهچندگانه استفاده شد.  یون خطیرگرس
SPSS22  افزارنرمو AMOS ل شدیتحل  

  
  هاافتهی

ن و فرزندان در یوالد یت شــناخت یات جمعیخصــوصــ  یبرخ
 کنندهمشخصن یت والدیجنسـ  درواقعارائه شـده اسـت.    2جدول 

در  يکودك و ت ســالمتیوضــع یت شــغلیاســت که رضــا يفرد
  قرار گرفته است. یموردبررسپژوهش حاضر 

  

  یموردبررسک در نمونه یدموگراف يرهایمتغع یتوز :)2(جدول 
  سن  نیانگیم  اریانحراف مع

 نیوالد  5/41  9/5
 فرزندان  5/11  2/4

  ت فرزندیجنس  تعداد  درصد
  دختر  104  52
  پسر  96  48

  نیت والدیجنس  تعداد  درصد
  زن  101  5/50
  مرد  99  5/49

  نیالت والدیسطح تحص  تعداد  درصد
  ییابتدا  6  3
  ییراهنما  17  5/8
  رستانیدب  17  5/8

 پلمیدفوق 18 9
 سانسیل 107 5/53

 سانسیلفوق 32 16
 يدکتر 3 5/1

  مجموع  200  100
  

                                                             
1 - Confirmatory Factor Analysis 
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  :نيوالد يت شغليت رضايوضع
ــایانگیبـا توجه به م  ) و در نظر 38/40( یت درونین نمره رضـ

ــنامه (  گرفتن حداقل ــش ــل از پرس ) 60تا  12و حداکثر نمره حاص
کارکنان در سطح متوسط  یت درونیت رضایمشـخص شد که وضع 

) و با 26/17( یرونیت بین رضایانگین قرار دارد. با توجه به میبه پائ
تا  6گرفتن حداقل و حداکثر نمره حاصــل از پرســشــنامه ( در نظر

در سطح کارکنان  یرونیت بیت رضـا ی) مشـخص شـد که وضـع   30
کل  تین نمره رضــایانگیقرار دارد. با توجه به م ترنییپامتوســط و 

 2ن حداقل و حداکثر نمره حاصـل از پرسشنامه ( ی) و همچن19/7(

کارکنان در سطح  یت کلیت رضـا ی) مشـخص شـد که وضـع   10تا 
ن نمره کل یانگین بـا توجـه بـه م   یقرار دارد. همچن ییبـاً بـاال  یتقر

) و حداقل و حداکثر نمره حاصل از آن 77/64حاصل از پرسشنامه (
ــا  100تـا   20( ــد کـه رضـ ــخص شـ ــغلیـ ) مشـ کـارکنان   یت شـ

). 3قرار دارد (جدول  یشهر مشهد در سطح مناسب وپرورشآموزش
 ج حاصل از اعمال نقطه برشیارائه شده، نتا یفیج توصیعالوه بر نتا

 يدرصد کارکنان دارا 8نشان داد که  یت شـغل یپرسـشـنامه رضـا   
ز یدرصد ن 18ت متوسط و یدرصـد رضا  74ن، یت پائیسـطح رضـا  

  باال هستند. یت شغلیرضا يدارا
  

  کارکنان یشغل تیمرتبط به رضا یفیتوص يهاشاخص :)3(جدول 

 نیانگیم  یت شغلیرضا
تعداد 
  سؤال

حداقل و حداکثر نمره 
  حداکثر  حداقل اریانحراف مع  حاصل از پرسشنامه

  60  12 84/8  60و  12  12  38/40  یت درونیرضا
  30  6 16/5  30و  6  6  26/17  یرونیت بیرضا

  10  2 87/1  10و  2  2  19/7  ت کلیرضا
  98  20 01/14  100 و 20  20  77/64  نمره کل پرسشنامه

  
   :ت سالمت کودکيوضع

ن نمره هر بعد و نمره کل ســالمت کودك و  یانگیبا توجه به م
 سـؤاالت به  یین حداقل و حداکثر نمره حاصـل از پاسـخگو  یهمچن

ت ســالمت کودك ی) وضــع4پرســشــنامه ســالمت کودك (جدول 

ن نمره به حداکثر نمره یانگیابعاد، هر چه م یمشخص شد. در تمام
ت کودك در آن بعد یباشـد، وضع  ترکینزدحاصـل از پرسـشـنامه    

ل، ابعاد و نمره ک هیدر کلحات ارائه شده، یاست. بنابر توض ترمطلوب
  خوردار هستند.بر یباً مطلوبیکودکان از سالمت تقر

  

  مرتبط به سالمت کودك یفیتوص يهاشاخص :)4(جدول 

 نیانگیم  ابعاد/ نمره کل سالمت کودك
تعداد 
  سؤال

حداقل و حداکثر نمره 
  حاصل از پرسشنامه

انحراف 
 اریمع

  حداکثر  حداقل

  13  3 71/1  15و  3  3  16/8  یعملکرد جسمان
  20  6 8/2  20و  4  4  58/14  یرفتار عموم

  10  2 43/2  10و  2  2  15/7  نیوالد یاثر عاطف
  9  2 64/1  10و  2  2  66/6  نیوالد یت زمانیمحدود

  15  3 24/2  15 و 3  3  15/11  سالمت روان
  15  3 24/2  15و  3  3  03/12  نفسعزت

  10  2 01/2  10و  2  2  52/7  خانواده يهاتیفعال
  20  8 59/2  20و  4  4  44/14  یدرك سالمت عموم

  4  1 89/0  4و  1  1  39/3  یمشکالت عاطف
  4  1 78/0  4و  1  1  5/3  یمشکالت جسمان

  5  1 86/0  5و  1  1  11/4  درد
  5  1 86/0  5 و 1  1  47/3  انسجام

  5  1 90/0  5 و 1  1  08/4  رات سالمت کودك نسبت به سال قبلییتغ
  130  58 13  133و  28  28  09/100  نمره کل سالمت کودك

  
  
  نیوالد یت شغلیق رضایت سالمت کودك از طریوضع ینیبشیپ
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ن بر سالمت یوالد یت شغلیابعاد رضا زمانهماثر  یجهت بررس
ن یا ياسـتفاده شد. برا  گامبهگام یون خطیل رگرسـ یکودك از تحل

ــا ــغلیمنظور ابعاد رض ر یو متغ نیبشیپ يرهایمتغ عنوانبه یت ش
ــالمت کودك (ابعاد و نمره کل)  ر مالك وارد مدل یمتغ عنوانبهسـ

ــدنـد.   ن نمره کل یبعد و همچن 13، با توجه به گریدیعبـارت بـه شـ
جداگانه اجرا شد و در  طوربهون یمدل رگرسـ  14سـالمت کودك،  

 نیبشیپر یمتغ عنوانبه یت شغلیابعاد رضـا  هامدلن یک از ایهر 
ثر جاد ایل ایز به دلین یت شــغلیدر نظر گرفته شــد. نمره کل رضــا

 يدل نشــد. قبل از اجراتناقض (پارادوکس) در کنار ابعاد آن وارد م
ــ يهـا مـدل  ــته و  يرهایع  متغیون نرمـال بودن توز یرگرسـ وابسـ

داد  رنف نشانیج آزمون کلوموگروف اسمیشد. نتا یبررس نیبشیپ
  ).p<05/0(برخوردار بودند  یع نرمالیرها از توزیمتغ یکه تمام

  

  کودك سالمتبر  یت شغلیابعاد رضا زمانهماثر  یون جهت بررسیج رگرسینتا :)5(جدول 
  S.E Β P نیبشیر پیمتغ  ر وابستهیمتغ

  یعملکرد جسمان
  001/0  -- 481/0  مقدار ثابت

  010/0  183/0 065/0 ت کلیرضا
010/0 = p،81/6= F،033/0= R2 ،183/0=R  

  یرفتار عموم
  001/0  --  773/0  مقدار ثابت

  001/0  251/0  104/0  ت کلیرضا
001/0< p،20/13= F،063/0= R2 ،251/0=R  

  نیوالد یاثر عاطف

  001/0  ---  700/0  مقدار ثابت
  024/0  186/0  038/0 یرونیت بیرضا

  036/0  172/0  106/0  ت کلیرضا
001/0< p،85/10= F،100/0= R2 ،316/0=R  

  نیوالد یت زمانیمحدود
  001/0  ---  456/0  مقدار ثابت

  002/0  217/0  061/0  کل  تیرضا
002/0= p،75/9= F،047/0=R2  ،217/0=R  

  سالمت روان
  001/0  ---  550/0 مقدار ثابت

  024/0  160/0  031/0  یرونیب  تیرضا
024/0=p ،20/5=F ،026/0=R2  ،160/0=R  

  نفسعزت
  001/0  ---  548/0  مقدار ثابت

  017/0  168/0  030/0  یرونیب تیرضا
017/0=p ،74/5= F،028/0= R2 ،168/0=R  

  خانواده يهاتیفعال
  001/0  --  681/0  ثابت مقدار

  039/0  146/0  016/0  یت درونیرضا
39/0=p ،30/4= F،021/0=R2  ،146/0=R  

  یمشکالت عاطف
  001/0  --  293/0  مقدار ثابت

  001/0  277/0  007/0  یت درونیرضا
001/0<p ،35/16= F،077/0=R2  ،277/0=R  

  یمشکالت جسمان
  001/0  --  264/0  مقدار ثابت

  004/0  203/0  006/0  یت درونیرضا
004/0=p ،42/8= F،041/0= R2 ،203/0=R  

  یدرك سالمت عموم
  001/0  --  730/0  مقدار ثابت

  043/0  144/0  098/0  کل  تیرضا
043/0<p ،14/4=F ،021/0= R2 ،144/0=R  

  رات سالمت کودك نسبت به سال قبلییتغ
  001/0  ---  222/0  مقدار ثابت

  016/0  171/0  012/0 یرونیب  تیرضا
016/0= p،95/5=F ،029/0=R2  ،171/0=R  

  نمره کل سالمت کودك
  001/0  --- 54/3  مقدار ثابت

  001/0  292/0  476/0  ت کلیرضا
001/0< p،17/16=F ،077/0= R2 ،292/0=R  
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ن یمشخص شد که از ب 5ج ارائه شده در جدول یبا توجه به نتا
ت یت کل)، بعد رضایو رضا ی، درونیرونی(ب یت شغلیسـه بعد رضا 

ــمان کنندهنییتبکل  ــد3/3( یعملکرد جسـ  ی)، رفتار عمومدرصـ
ــد7/4ن (یوالد یت زمانی)، محدوددرصــد3/6(  ی)، درك عمومدرص

ــالمت ( ــد1/2س ــالمت کودك ( )درص ــد 5/8و نمره کل س ) درص
ت یو رضا یرونیت بین رضـا ی)؛ همچن12و  10، 4، 2، 1 يهامدل(

ــد 10ن (یوالد یاثر عاطف کنندهنییتب زمانهم طوربهکل  ) درصـ
)، درصد 6/2سالمت روان ( کنندهنییتب یرونیت بی) ؛ رضـا 3(مدل 
رات سـالمت کودك نسـبت به سال   ییو تغ )درصـد  8/2( نفسعزت

ــد 9/2قبـل (  ــا11و  6، 5 يهـا مـدل ) (درصـ  یت درونی)؛ و رضـ
ــد 1/2خانواده ( يهاتیفعال کنندهنییتب ــکالت عاطفدرص  ی)، مش
)  9و  8، 7 يهامدل)  (1/4( یمشــکالت جســمانو  )درصــد 7/7(

رات نمره کل ییدرصد از تغ 6/7ز ین یت شغلیبودند. نمره کل رضـا 
ت یاز ابعاد رضا کیچیه).  13مدل نمود (ن ییسالمت کودك را تب

دو بعد درد و انســجام خانواده نبود. با توجه به  کنندهنییتب یشــغل
ــرا ــده در  )β( يب بتایض ابعاد  یمذکور، اثر تمام يهامدلارائه ش

  بر ابعاد سالمت کودك مثبت بود. یت شغلیرضا
  
  يریگجهینتو  بحث

ــرا ــالمت  کنندیمکه افراد در آن کار  یطیش و ارتباط آن با س
ــالمت در یمحقق موردتوجه يهاحوزهاز  یکیافراد،  ــالن س  يهاس

ط اشتغال یاسـت که شـرا   شـده مشـخص  عالوهبهر بوده اسـت.  یاخ
ز یشان بلکه با سالمت افراد خانواده نیبا سالمت خود ا تنهانهن یوالد

 تیرضـــا يقلمرو در شـــدهانجام يهاپژوهش. )8-6(ارتباط دارد 
 هرقدر که است نیا انگریب مختلف حرف و مشاغل صاحبان یشـغل 
 برخوردار شتریب يتمندیرضـا  احسـاس  از مختلف مشـاغل  انیمتول

دارند  يشــتریب يمندرهبه درون نشــاط و روان ســالمت از باشــند
 یشغل تیرضا یتالش نموده اسـت تا با بررس  حاضـر  مطالعه. )40(

 ســالمت با شــان، ارتباط آنیا يط کارین از ابعاد مختلف شــرایوالد
 ،یرانیدر منابع ا شدهانجامدر مرور  قرار دهد. یموردبررسفرزندان را 

 با آن و رابطه نیوالد یشـــغل تیخاص رضــا  طوربهکه  يامطالعه
ــالمت ــاصــ  ژهیوبهکودکان را  س ســالمت کودکان  یبا ابزار اختص

د یث مطالعه جدین حیافته نشد و از ایقرار داده باشد  یموردبررسـ 
  .  باشدیم

ــغل تیرضــا نیب که داد حاضــر نشــان پژوهش يهاافتهی  یش
 یهمبســـتگ نمونه کل در فرزندان ابعاد آن با ســـالمت و نیوالد

 تیون نشان داد که رضایج رگرسینتا وهعالبه دارد؛ وجود يمعنادار
ابعاد  راتییاز تغ یبخش یت شـغل یرضـا  یرونیو ب یا ابعاد درونیکل 

 یت شــغلی. دو بعد رضــاکنندیمن ییمختلف ســالمت کودك را تب
ز ا یمختلف يهاجنبه، به ســوتامینهپرســشــنامه   یرونیو ب یدرون

ــا  ــتغال افراد و رض  يهاجنبه، یگاه اجتماعیپا ازجمله  هاآنت یاش
و  )یت درونی(رضا یت شـغل ی، امنيریگمیتصـم  يکار، آزاد یاخالق

) و یرونیت بیرضاپیشـرفت (  يهافرصـت ارتباط با کارفرما، درآمد، 
ــا   به نظر  بیترتنیابه. پردازدیمت کل) یتعـامـل با همکاران (رضـ

احساس و نگرش و درك افراد  عنوانبه یت شغلیکه رضـا  رسـد یم
ــاغـل از   ــرا يهایژگیوشـ ، کنندیمکه در آن کار  یطیمختلف شـ

ه ک یمرتبط است. هر چند مطالعات هاآنبا سالمت فرزندان  ینوعبه
 یرا با سالمت فرزندانشان بررس هاآنت افراد از شـغل  یارتباط رضـا 

 ژهیوهبن یط کار والدیکه شــرا ییهاپژوهشج  یافته نشــد، نتایکند 
 ، درانددادهقرار  موردمطالعه آن بر سالمت فرزندان را ریتأثمادران و 

ــ  .)43-13,41کنند (یم دییتأن دو را یاز موارد ارتباط ا ياریـ بسـ
ــته از  ــوص آن دسـ ــغل يهایژگیوبخصـ از  يمانند برخوردار یشـ

ــ ــاعات کار  یمرخص ــتانداردیغو س که در مراقبت از فرزندان و  راس
ــالمـت   ــاس ازجمله. کندیمفا ینقش ا هـا آنسـ ک یج ینتا بر اسـ

و  راستانداردیغان سـاعات کار  یم يداری، ارتباط پايمرور يمطالعه
ــالمت  يامـدهـا  یـ پ . )44دارد (کودکـان وجود   يبرا ینـامطلوب سـ
المت و س يمشکالت رفتار موردمطالعه یسالمت يامدهاین پیشتریب

و مشکالت خواب بوده و  ی، چاقیروان کودکان، مشـکالت شـناخت  
عات کار و ســالمت  مرتبط با ســا  یخانوادگ يندهاین فرایشــتر یب

 ،گذرانندیمن با کودکان یکه والد یکودکـان عبـارتند از مدت زمان  
ــت ط خانه ین با کودك و محیوالد یکینظـارت بر کودکان، نزد  اسـ

ــ در) 2008همکارانش (و  . هن)44( فرزندان  افتندیدر یپژوهشـ
شته دا) راستانداردیغ کار ساعتشغلی ( نامناسب طیشرا که یمادران

 يدارا بودند یخدمات ای يدار صندوق يهاشغل در کار به مشغول و
   .)45هستند ( نشانیوالد با رفتار نهیزم در يشتریب مشکالت

ر آن ب ریتأثو  یط شــغلیت افراد از شــرایارتباط رضــا یچگونگ
قرار نگرفته است، اما  یموردبررسـ ن مطالعه یسـالمت کودکان در ا 

بر سالمت  ریتأثق یاز طر یت شغلین احتمال وجود دارد که رضـا یا
. شواهد کندیمروان شـاغالن اثر خود بر سالمت فرزندان را اعمال  

سو  کیاز  یت شغلیکه رضا دهدیمنشان  یبر مطالعات قبل یمبتن
شــان ارتباط نشــان یســالمت روان ا ژهیوبهبا ســالمت افراد شــاغل 

 رابطه یبررســ به یلیفراتحل در) 2005وهمکارانش ( . فارگردهدیم
 به یشغل تیرضا دادندکه نشان و پرداختند سالمت و یشغل تیرضا

ــته و یذهن و یروان مشـــکالت با شـــدت  نیتريقو ارتباط داشـ
ــتگ ــودگ با بیترت را به هایهمبس ــردگ ،نفسعزت، یفرس  و یافس

ت یز رابطه رضایران نیدر ا مطالعات. )25دهد (یماضـطراب نشـان   
 یدر برخ )33-28 ,24, 23(سالمت روان  ژهیوبهبا سالمت  یشـغل 

   .اندافتهیو سالمت معنادار  یت شغلیابعاد رضا يهمها ی
ــو  ــالمت روان والدید ياز س ــدهن ارتباط ثابت یگر س با  ياش

د یمطالعات جد یج برخین نتایهمچن .)24دارد (ســالمت فرزندان 
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ــان   یارتباط اثرات روان ــالمت کودکان را نش ــتغال بر س . دهدیماش
ــما یروان ســالمت ــوب نیوالد يبرا مهم منبع کی ینو جس  محس

ــودیم ــالمت هم رایز ش ــد فرزندان بر س  يرو بر هم و هاآن و رش
ــت ( رگذاریتأث خانواده يندهایفرا ــتگ). 47-45اس  خاطر به یخس

ــب طیشــرا به مربوط یروان اســترس و خواب از تیمحروم  نامناس
 يهاتیفعال در را فرزندان با شدهيسپر زمان تیفیتواندکیم يکار

 ترساس. باشد داشته ریتأث زین فرزندان تیترب بر و دهد کاهش مهم
 ییایبر پو است ممکن کار راستانداردیغ يبندزمان برنامه به مربوط
 تحت را وکودك خانواده و انسجام باشـد  داشـته  مخرب اثر خانواده

 يکه استرس کار دهدیمقات نشان یتحق. )47-45دهد ( قرار ریتأث
و بـه نوبـه خود بر انطباق    یتعـامالت خـانوادگ  ت یـ فین بر کیوالـد 

 ين مطالعه بر روی. همچن)49گذارد (یم ریتأثکودکان و نوجوانان 
مادران، بر رشد  يمادران شـاعل نشـان داده اسـت که استرس کار   

  . )41دارد ( یمنف ریتأث يق کاهش مراقبت مادریکودکان از طر
ــاگفت ک توانیمق یج تحقیبا توجه به نتا درمجموع  تیه رضـ

ــغل ــالمت کودکان ارتباط دارد و تا حدیوالـد  یشـ نقش  ين با سـ

 ریتأثن یا یاما چگونگ؛ کندیمفا یدر سالمت کودکان ا کنندهنییتب
ن ارتباط یا یاحتمال ين ســاز و کارهاییسـت و تع یچندان روشـن ن 

ن و یط کار والدیت شرایرغم اهمیشـتر است. عل یازمند مطالعات بین
ــالمـت   ریتـأث   يهاکنندهنییتعاز  یکی عنوانبهکودکـان  آن بر سـ

ــالمت در منابع جهان یاجتماع ــوع هنوز یران به ای، در ایس ن موض
 یبه بررس یآت يهاپژوهش گرددیمشنهاد یپرداخته نشـده است. پ 

ــرا ریتأث ین ارتباط و چگونگیا ــتغال در یش  مختلف يهاگروهط اش
  ند.یتوجه نما ياقتصاد-یاجتماع
  

  ر و تشکریتقد
ش انجام پژوه يکه در راستا یزانیه عزیکلمقاله، از  سندگانینو
اســـت بخش ســـالمت ین از زحمات رینمودند و هم چن ياریما را 

، خانم يزدیان یاداره کل آموزش پرورش مشهد، سرکار خانم احمد
  مانه سپاسگزارند.یصم يو خانم عاشور يموسو
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Abstract  
Background & Aim: Many studies around the world show that children’s health is affected by social 
and working conditions of their families. Employment and different parental job conditions are among 
the factors affecting on child’s physical and mental health. According to limimted Iranian reseach on 
the field of study, this article is focused on relationship between parental job satisfaction and their 
children’s health.  
Material & Method: This correlational study included 200 men and women working in education 
system (from four schools) in Mashhad city and having at least one child of 5 to 18 years old. The 
samples were selected in a randomly stratified sampling way. Data gathered by Minessota job 
satisfaction questionnaire as well as a 28-items Child Health Questionnaire (CHQ-PF28). Confirmatory 
factor analysis and stepwise linear regression were used for analysing Data in SPSS 22 and Amos 
softwares. 
Results: Child health dimensions were explained in different percentages by three sub-scales of job 
satisfaction. According to 12 regression models, the highest variance was related to child's emotional-
impact (10% expalined by extrinsic scale and total satisfaction score), total score of child health (8.5% 
by total satisfaction score), and emotional behaviour problems (7.7% by intrinsic scale). The pain and 
family cohesion dimensions were not explained by any subscales.  
Conclusion: Parental job satisfaction is related to child health, and to some extent, it has a determinant 
role on that. however parental job conditions are known in global litrature as a social determinant 
affecting child health, this field was not taken into cosideratin in Iran yet. It is suggested that in future 
studies, researchers investigate the relation and effect of job conditions on child health in different 
socioeconomic groups.  
Keywords: child health, intrinsic and extrinsic  job satisfaction, work condition 
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