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بُداشت کار ي ارتقاء سالمت

بررسی رابطه بین رضایت شغلی والدین با سالمت روان کودکان پسر پایه ششم مقطع ابتدایی شهرستان تفت
ػلی جؼفزی ًذٍضي ،1حسي سارع ،2صفیِ سلغبًی ،*3فزح ثخطبیی
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چکیدٌ
مقاله پژوهشی

مقدمٍ :ایي پژٍّص ثب ّذف ثزرسی راثغِ ثیي رضبیت ضغلی ٍالذیي ثب سالهت رٍاى وَدوبى
پسز پبیِ ضطن همغغ اثتذایی در سبل تحصیلی  1395 – 1396ضْزستبى تفت اًجبم گزفتِ
است.

تاریخ دریافت1396/08/01 :
تاریخ پذیزش1396/10/24 :

ريش بزرسی :هغبلؼِ هذوَر تَصیفی اس ًَع ّجستگی است .ثذیي گًَِ وِ ً 100فز اس داًص
آهَساى پسز در پبیِ ضطن همغغ دثستبى ثب رٍش ًوًَِ گیزی تصبدفی خَضِای چٌذ هزحلِای
اًتخبة ضذًذٍ .الذیي ًوًَِ هَرد هغبلؼ ِ پزسطٌبهِ رضبیت ضغلی را تىویل وزدًذ ٍ فزسًذاى
آىّب پزسطٌبهِ سالهت رٍاًی را وبهل وزدًذ ٍ ثؼذ ًوزات رضبیت ضغلی ٍالذیي (پذر یب هبدر) ثب

ارجاع:

ًوزات سالهت رٍاًی فزسًذاى آىّب اس عزیك ضزیت ّوجستگی پیزسَى ثب استفبدُ اس ًزم

جؼفزی ًذٍضي ػلی ،سارع حسي،

افشار Spss20هَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار گزفتٌذ.

سلغبًی صفیِ ،ثخطبیی فزح.

یافتٍَا :تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب ًطبى داد وِ ثیي رضبیت ضغلی ٍالذیي ٍ سالهت رٍاًی

ثزرسی راثغِ ثیي رضبیت ضغلی

فزسًذاى آىّب ّوجستگی ٍجَد دارد .ثذیي تزتیت وِ ّز چِ ًوزات رضبیت ضغلی ٍالذیي ثبالتز

ٍالذیي ثب سالهت رٍاى وَدوبى

ثبضذ .هیتَاى ًوزات سالهت رٍاًی هغلَثتزی را ثزای فزسًذاى آىّب اًتظبر داضت.

پسز پبیِ ضطن همغغ اثتذایی
ضْزستبى تفت .ثْذاضت وبر
ٍ ارتمبء سالهت :)3(1;1396
.238-44

وتیجٍ گیزی :ث ب تَجِ ثِ ًتیجِ پژٍّص هجٌی ثز راثغِ ثیي رضبیت ضغلی ٍالذیي ٍ سالهت
رٍاًی فزسًذاى ،هیتَاى ثِ ثزًبهِریشاى ٍ هذیزاى ثخصّبی صٌؼت ،خذهبت ٍ وطبٍرسی تَصیِ
وزد ثب آهَختي رٍشّب ٍ سجهّبی هذیزیتی وبرآهذ ٍ هجتٌی ثز ثْجَد رٍاثظ اًسبًی در سبسهبى-
ّب ًسجت ثِ رضبیت ضغلی وبروٌبى خَد هسَالًِتز ٍ هتؼْذاًِ ػول وٌٌذ ،سیزا رضبیت ضغلی
وبروٌبى آىّب ثز سالهت رٍاًی خَد ٍ فزسًذاًطبى هَثز است.
کلید ياژٌَا :رضبیت ضغلی ٍالذیي ،سالهت رٍاًی فزسًذاى

 1دوتزی رٍاًطٌبسی تزثیتی ،هطبٍر ولیٌیه هطبٍرُ اهبم حسیي (ع) ٍاثستِ ثِ ادارُ ول آهَسش ٍ پزٍرش یشد ،یشد ،ایزاى
 2وبرضٌبسی ارضذ رٍاى سٌجی ،سبسهبى آهَسش ٍ پزٍرش استثٌبئی ضْزستبى یشد ،یشد ،ایزاى
3وبرضٌبسی رٍاى ضٌبسی ػوَهی ،داًطگبُ پیبم ًَر تفت ،یشد ،ایزاى
(ًَیسٌذُ هسئَل)safie1367@gmail.com :
4
دوتزی رٍاًطٌبسی تزثیتی ،ا ستبد هذػَ داًطگبُ فزٌّگیبى وزهبى ٍ ػضَ سبسهبى آهَسش ٍ پزٍرش استثٌبئی ضْزستبى وزهبى ،وزهبى ،ایزاى

بزرسی رابطٍ بیه رضایت شغلی يالدیه با سالمت ريان...

علی جعفزیوديشه ي َمکاران

مقدمٍ
ضبیذ ثتَاى سالهت رٍاى را اسبسی تزیي هفَْم در ػلَم

ضَد .ثِ ػٌَاى هثبل ،هْزاثیبى ٍ ّوىبراى عی پژٍّطی تحت

رٍاًطٌبختی ثِ ضوبر آٍرد ( .)1هزاد اس سالهت رٍاًیٍ ،ضؼیتی

ػٌَاى ًمص سالهت ػوَهی در رضبیت ضغلی ،هغبلؼِ هَردی

است وِ در آى ضزایظ فزد دارای احسبس وٌتزل ثز دًیبی

در یه وبرخبًِ تَلیذ ًئَپبى ًطبى دادًذ ثیي سالهت ػوَهی ٍ

درٍى ٍ ثیزٍى خَد هیثبضذ ثِ ػجبرت دیگز ّوبى گًَِ وِ

رضبیت ضغلی ّوجستگی هؼٌیدار ٍ هثجت ٍجَد داضت.

سبسهبى ثْذاضت جْبًی هؼتمذ است ،سالهت رٍاى صزفب فمذاى

ّوجستگی ثیي سالهت ػوَهی ٍ رضبیت ضغلی در هحیظ وبر،

ثیوبری یب ًبتَاًی ًیست ثلىِ سالهت رٍاى ػجبرت اس تٌذرستی ٍ

حیغِ سزپزست ،حیغِ ّوىبراى ،حیغِ فزصتّبی تزفیغ ٍ

رفبُ وبهل جسوی ،رٍاًی ٍ اجتوبػی است ( .)2اس آًجبیی وِ

حیغِ ضزایظ هحیظ وبر هثجت ٍ هؼٌیدار ثَدُ در حبلی وِ ثب

وَدوبى ّز جبهؼِ آیٌذُ سبساى جبهؼِ هحسَة هی ضًَذ ،پزداختي

حیغِ پزداختّب ثذٍى ّوجستگی ثَد ( .)8هحوذی عی

ثِ اثؼبد سالهت رٍاًی آًبى تبثیز ثسشایی در سالهت رٍاًی ول جبهؼِ

پژٍّطی تحت ػٌَاى ثزرسی راثغِ هَلفِّبی رضبیت ضغلی ثب

دارد ( .)3وبّص سالهت رٍاًی در وَدوبى هی تَاًذ ػَالت

سالهت ػوَهی دثیزاى دثیزستبىّبی ضْز تْزاى ًطبى دادًذ،

ًبگَار ٍ پبیذاری ثزای وَدوبى داضتِ ثبضذ ثِ ػٌَاى هثبل هی-

ثیي سالهت ػوَهی ثب رضبیت اس سزپزستی ٍ ّوىبراى

تَاًذ هٌجز ثِ ضىست در سًذگی اجتوبػی ٍ ػولىزد تحصیلی

ّوجستگی هثجت ٍ ثیي سالهت ػوَهی ثب رضبیت اس حمَق

اٍ در هذرسِ هٌجز ضَد یب سهیٌِ سبس ثزٍس سَء هصزف هَاد

ّوجستگی هٌفی ٍجَد دارد ٍلی ثیي رضبیت ضغلی دثیزاى سى

ٍافسزدگی در ثشرگسبلی لزار داضتِ ( ٍ )4یب در هؼزض خغز

ٍ هزد تفبٍت هؼٌیداری ٍجَد ًذارد (.)9

ثبال خَدوطی لزار هی گیزًذ (.)5

اسذی ٍ ّوىبراى عی پژٍّطی تحت ػٌَاى راثغِ اثؼبد

ثٌبثزایي ثب تَجِ ثِ ًمطی وِ سالهت رٍاًی در ثیي وَدوبى

سالهت رٍاى ٍ رضبیت ضغلی در ثیي هؼلوبى سى ٍ هزد ًطبى

دارد ثزرسی ػَاهل هؤثز ثز آى اس اّویت ٍیژُای ثزخَردار است.

دادًذ وِ ثیي سالهت ػوَهی ٍ سالهت جسوی ثب رضبیت

اس جولِ ػَاهلی وِ ثِ ًظز هی رسذ ثز سالهت رٍاًی وَدوبى

ضغلی ّوجستگی هثجت هؼٌیدار ٍ ثیي اضغزاة ،افسزدگی،

هَثز است رضبیت ضغلی ٍالذیي ٍ چگًَگی هْبرتْبی ارتجبعی

وبروزد اجتوبػی ٍ سالهت جسوبًی ثب رضبیت ضغلی ّوجستگی

هبًٌذ وٌتزل ٍ هذیزیت پزخبضگزی اس سَی ٍالذیي است.

هٌفی هؼٌیدار دارد ( .)10در هغبلؼِای دیگز خٌذاى ٍ ّوىبراى

هٌظَر اس رضبیت ضغلیً ،گزضی است وِ چگًَگی احسبس

ثِ ثزرسی رضبیت ضغلی ٍ سالهت ػوَهی وبروٌبى در صٌبیغ

هزدم را ًسجت ثِ هطبغلطبى ثِ عَر ولی ٍ یب ًسجت ثِ حیغِ-

هتَسظ پزداختِ ٍ ًتیجِگیزی هیوٌٌذ وِ سالهت ػوَهی

ّبی هختلف آى ًطبى هیدّذ ( )6ػذم رضبیت ضغلی هٌجز ثِ

وبروٌبى ٍ وبرگزاى ثب هیشاى رضبیت ضغلی ّوجستگی هؼٌیدار

تطَیص ،غیجت ،تبخیز وبری ،تزن خذهت ،ضىبیت ،اػتصبة،

دارد ( .)11ثب تَجِ ثِ اّویت رضبیت ضغلی ٍالذیي در هیشاى

ثبًذثبسی ،ثبسًطستگی سٍدرس ،ػذم تؼْذ ثِ گزٍُ ٍ وٌبرُ گیزی

ضبدوبهی ٍ سالهت رٍاى وَدوبًطبى ،در ایي تحمیك تالش هی-

است ( )7وِ توبم ایي حبلتّبی هوىي وِ ثز ضوزدین ،هی-

گزدد ثِ ثزرسی راثغِ ثیي رضبیت ضغلی ٍالذیي ٍ سالهت رٍاى

تَاًذ ثز هیشاى پزخبضگزی ٍ ػذم سالهت رٍاى ٍالذیي ضبغل

ٍ اثؼبد سالهت رٍاى فزسًذاى آىّب پزداختِ ضَد

تبثیز گذار ثَدُ ٍ در ًتیجِی آى سالهت رٍاًی خبًَادُّبی ایي

ريش بزرسی

گًَِ ضبغلیي ثِ خصَظ فزسًذاى آىّب را تحت تبثیز ضذیذ

ایي تحمیك تَصیفی اس ًَع ّوجستگی ٍ ّوچٌیي اس هٌظز

خَد لزار هیدّذ .ثزخی هغبلؼبت ًطبى هیدّذ رضبیت ضغلی

ّذف اس ًَع وبرثزدی هیثبضذ .جبهؼِ آهبری ولیِ داًص آهَساى

ٍالذیي ثبػث ارتمبء سغح سالهت رٍاًی افزاد ٍ فزسًذاًطبى هی

پسز پبیِ ضطن همغغ اثتذایی ضْزستبى تفت در سبل تحصیلی
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بزرسی رابطٍ بیه رضایت شغلی يالدیه با سالمت ريان...

 1395 -1396ثَد ٍ ثب تَجِ ثِ ایي وِ در تحمیمبت ّوجستگی

ارضببذ هببَرد اسببتفبدُ لببزار گزفببت .پبیبببیی ول بی ایببي آسهببَى

ًوًَِ ً 100فزی وفبیت هیوٌذ ثزای اػتجبر ثیزًٍی دادُّب

0/ 86گشارش ضذُ است ٍ رٍایی صَری ٍ هحتَایی ایي آسهبَى

ً 100فز اس ٍالذیي ٍ فزسًذاى آىّب ثب رٍش ًوًَِ گیزی تصبدفی

هَرد تبییذ لزار گزفتِ است (.)13

خَضِای چٌذ هزحلِای ثِ ػٌَاى ًوًَِ اًتخبة ضذ .اثشار

یافتٍ َا

سٌجص در ایي هغبلؼِ پزسطٌبهِ سالهت رٍاى ٍ GHQ-28

در ایي تحمیك  14درصذ اس ٍالذیي ضزوت وٌٌذُ دارای سي

پزسطٌبهِ رضبیت ضغلی  JDIثَد .پزسطٌبهِ سالهت ػوَهی

سیز  34سبل 52 ،درصذ ثیي سٌیي  35تب  40سبل ٍ  34درصذ

گلذثزي ( )GHQ-28فزم  28هبدُای وِ دارای چْبر سیز

دارای سي ثبالتز اس  40سبل ثَدًذّ .وچٌیي  19درصذ ٍالذیي

همیبس است -1 :خزدُ همیبس ًطبًِّبی جسوبًی  -2اضغزاة

ضزوت وٌٌذُ دارای ٍضؼیت هبلی ضؼیف 63 ،درصذ ٍضؼیت

ٍ ثیخَاثی ً -3برسب وٌصٍری اجتوبػی ٍ  -4افسزدگی است ٍ

هبلی هتَسظ ٍ  18درصذ دارای ٍضؼیت هبلی خَة ثَدًذ .وِ

ًوزُ گذاری ثز اسبس همیبس عیف لیىزت هیثبضذ .در هَرد

ثبالتزیي هیشاى هزثَط ثِ ضزوت وٌٌذگبًی است وِ دارای

اػتجبر ایي آسهَى ،یؼمَثی در سبل  1374ضزیت اػتجبر ولی ایي

ٍضؼیت هبلی هتَسغی هیثبضٌذ.

آسهَى را  0/88گشارش هیوٌذ .فتحی آضتیبًی ( )1389ضزیت

ّوجستگی ثیي رضبیت ضغلی ٍالذیي ٍ سالهت رٍاى

اػتجبر ثب رٍش ثبسآسهبیی ثب فبصلِ سهبًی  7تب 10رٍس رٍی گزٍُ

وَدوبى  -0/409هی ثبضذ وِ در سغح  0/001هؼٌیدار ٍ

ً 80فزُ ثِ هیشاى  0/91ثزآٍرد وزدُ است ٍ ضزیت رٍایی

هؼىَس است ( .)0/001 <0/05ثذیي هؼٌب وِ ّز چِ سغح

ّوشهبى را  0/69گشارش وزدُ است ( .)12رٍش ًوزُ گذاری

رضبیت ضغلی ٍالذیي ثیطتز ثبضذ هیشاى ًوزُ سالهت رٍاى در

پزسصًبهِ سالهت ػوَهی ثذیي تزتیت است وِ اس گشیٌِ الف

ثیي وَدوبى ووتز هیضَد ،یؼٌی ایي وَدوبى اس سالهت رٍاى

تب دً ،وزُ صفز ،یه ،دٍ ٍ سِ تؼلك هیگیزد .در ًتیجِ فزد در

ثبالتزی ثزخَردارًذ .ثٌبثزایي هیتَاى گفت ثیي رضبیت ضغلی

ّز یه اس خزدُ همیبسّب اس صفز تب  ٍ 21در ول پزسطٌبهِ اس

ٍالذیي ٍ سالهت رٍاى وَدوبى راثغِ هؼٌیدار ٍ هٌفی ٍجَد

صفز تب  84خَاّذ ثَد.

دارد ٍ فزضیِ اصلی پژٍّص تأییذ هیگزدد .چَى ًوزُ سالهت

ًوزات ّز آسهَدًی در ّز همیبس ثِ عَر جذاگبًِ هحبسبجِ

رٍاى در پزسطٌبهِ هزثَعِ ثِ صَرت هؼىَس ًوزُ گذاری هی-

ضذُ ٍ پس اس آى ًوزات  4سیز همیببس را جوبغ وبزدُ ٍ ًوبزُ

ضَد اس ایي رٍ راثغِ ثیي رضبیت ضغلی ٍالذیي ٍ سالهت رٍاًی

ولی را ثِ دست هی آٍریبن .در ایبي پزسبص ًبهبِ ًوبزُ ووتبز

فزسًذاى آىّب ثِ صَرت ّوجستگی هٌفی است .ثذیي هؼٌی وِ

ثیبًگز سالهت رٍاى ثْتزی ثبضذ .ثز اسبس ًوزُ ثذسبت آهبذُ ٍ

ًوزات ثبال در تست سالهت رٍاًی ًطبًگز سالهت رٍاًی پبییي

ثب استفبدُ اس جذٍل سیز هی تَاى ٍضؼیت فبزد را در ّبز یبه اس

تز هی ثبضذّ .وبى گًَِ وِ اس جذٍل فَق (جذٍل  )2استٌجبط

سیببز همیبببس ّببب ٍ در وببل پزسطببٌبهِ تؼیببیي ًوببَد .در ایببي

هیگزددّ ،وجستگی ثیي رضبیت ضغلی ٍالذیي ٍ اثؼبد سالهت

پزسطٌبهِ ًوزات  61ثِ ثبال ًطبى دّذُ آى است وِ ٍی ًیبس ثِ

رٍاى وَدوبى در سغح  0/001هؼٌیدار ٍ هؼىَس است

اسببتفبدُ اس خببذهبت هطبببٍرُ ٍ رٍاى درهبببًی داردّ ،وچٌببیي

( .)0/001 <0/05ثذیي هؼٌب وِ ّز چِ سغح رضبیت ضغلی

پزسطٌبهِ رضبیت ضبغلی  JDIوبِ ضبص ًبَع خطبٌَدی )1

ٍالذیي ثیطتز ثبضذ هیشاى ًوزُ اثؼبد سالهت رٍاى در ثیي

هبّیت وبر  )2سزپزسبتی  )3حمبَق  )4ارتمببء (پیطبزفت) )5

وَدوبى ووتز هیضَد یؼٌی ایي وَدوبى در اثؼبد هختلف

ّوىبراى  )6هحیظ وبر ،را ارسیبثی هیوٌبذ .ایبي پزسطبٌبهِ در

سالهت رٍاى ًوزُ ثْتزی را گزفتٌذ.

ایزاى تَسظ ضىزوي تزجوبِ ٍ تَسبظ تؼبذادی اس داًطبجَیبى
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جذٍل  :1هحبسجۀ آسهَى ّوجستگی پیزسَى ثزای ارسیبثی هیشاى راثغِ ثیي رضبیت ضغلی ٍالذیي ٍ سالهت رٍاى وَدوبى ٍ اثؼبد آى
سطح معىی داری

ضزیب َمبستگی ()r

رضبیت ضغلی ٍالذیي ٍ سالهت رٍاى وَدوبى

-0/409

0/001

رضبیت ضغلی ٍالذیي ٍ ػالئن جسوبًی وَدوبى

-0/285

0/001

رضبیت ضغلی ٍالذیي ٍ اضغزاة وَدوبى

-0/210

0/03

رضبیت ضغلی ٍالذیي ٍ ضؼف وبروزد اجتوبػی وَدوبى

-0/268

0/001

رضبیت ضغلی ٍالذیي ٍ افسزدگی وَدوبى

-0/307

0/001

متغیزَا

بحث
ّوبى گًَِ وِ در لسوت یبفتِ ّب اضبرُ ضذ ثیي رضبیت

ٍ ّز دٍ هتغیز هیتَاًذ پیص ثیي هٌبسجی ثزای سالهت رٍاًی

ضغلی ٍالذیي ثب سالهت رٍاى وَدوبى ٍ اثؼبد آى راثغِ هؼٌیدار

وَدوبى آىّب ثبضذ ثِ ػجبرت دیگز رضبیت ضغلی هتغیز پیص

ٍ هٌفی ٍجَد دارد .یبفتِّبی ایي پژٍّص ثب یبفتِّبی هحوذی

ثیٌی وٌٌذُ رضبیت سًبضَئی است ٍ ّز دٍ ایي هتغیزّب ثبػث

( ،)1392هْزاثیبى ٍ ّوىبراى ( ،)1392اسذی ٍ ّوىبراى

ثْجَد رٍاثظ ثیي اػضبی خبًَادُّب هیگزدد ،در ًتیجِ ثز

( ٍ )1393خٌذاى ٍ ّوىبراى ( )1394در راستبی ارتجبط ثیي

هٌبسجبت ٍ رٍاثظ ثیي ٍالذ  -فزسًذ هَثز است ٍ ًتیجِ آى

رضبیت ضغلی ٍ سالهت رٍاى ّوخَاًی دارد .ایي ثذاى هؼٌی

سالهت رٍاًی فزسًذاى هیثبضذ .در هجوَع هیتَاى گفت

است وِ رضبیت ضغلی ٍالذیي تضویي وٌٌذُ سالهت رٍاًی

رضبیت ضغلی ًِ تٌْب هیتَاًذ سالهت رٍاى خَد افزاد را

وَدوبى آىّب هیثبضذ.

تضویي وٌذ ثلىِ ثخطی اس ٍاریبًس سالهت رٍاًی اػضبی

وتیجٍ گیزی
در تجییي ایي فزضیِ وِ ًطبى دٌّذُ ارتجبط ثیي رضبیت

خبًَادُ ٍ فزسًذاى آًبى ًیش هتبثز اس رضبیت ضغلی ٍالذیي است.
تقدیز ي تشکز

ضغلی ٍالذیي ٍ سالهت رٍاًی وَدوبى آىّب ٍ اثؼبد سالهت

در ایٌجب اس ٍالذیي ٍ داًص آهَساًی وِ در ایي تحمیك

رٍاًی است ،هیتَاى گفت ،رضبیت ضغلی ٍالذیي یىی اس

هطبروت وزدُ اًذ لذرداًی هیضَد ٍ ّوچٌیي جب دارد اس

هتغیزّبیی است وِ ثز ػولىزد ٍ سبختبر خبًَادُ ٍ سالهت رٍاى

هذیزیت ادارُ آهَسش پزٍرش ضْزستبى ٍ هذیزاى هذارس وِ

اػضبی خبًَادُ هي جولِ فزسًذاى هَثز است .ثٌبثزایي هیتَاى اس

ّوىبری سبسًذُ داضتٌذ تمذیز ثِ ػول آیذ.

هذیزاى ثخصّبی هختلف حَسُ صٌؼت ،خذهبت ٍ وطبٍرسی

مشارکت وًیسىدگان

وطَر خَاست تب ثب ارتمبء سغح ٍ تَاى هذیزیتی خَد ٍ تَجِ

عزاحی پژٍّص :ع.ج

ثیطتز ثِ اثؼبد هختلف رضبیت ضغلی وبروٌبى خَد ،هي جولِ

جوغآٍری دادُ :ظ.س

تَجِ ٍیژُ ثِ ثحث هذیزیت ثز اسبس رٍاثظ اًسبًی ثب وبروٌبى

تحلیل دادُ :ح.س

خَد ،تالش ثیطتزی در جْت ارتمبء سغح رضبیت ضغلی

ًگبرش ٍ اصالح همبلِ :ف.ة

وبروٌبى خَد داضتِ ثبضٌذ تب ثتَاى ضبّذ ارتمبء سغح سالهت

تضاد مىافع

رٍاًی در جبهؼِ ثبضین .سیزا هغبلؼبت هختلف یجبًگز آى است وِ

ّیچگًَِ تضبد هٌبفؼی اس سَی ًَیسٌذگبى گشارش ًطذُ

رضبیت ضغلی ثب رضبیت سًبضَیی ارتجبط هثجت ٍ هستمین دارد
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Investigating the Relationship between Parents' Job Satisfaction with Mental Health of
Male Children in the 6th Grade of the Elementary School in Taft
Ali JAFARI NADOUSHAN1, Hassan ZARE2, Safieh SOLTANI3*, Farah BAKHSAYI4
Abstract

Original Article

Introduction: The aim of this study was to investigate the relationship
between parents' job satisfaction and mental health of male children in the
sixth grade of the elementary school in Taft.
Methods: The study is a descriptive type of correlation. As a sample of 100
male students at the sixth grade of elementary school were selected by a

Received: 2017/10/23

multistage cluster random sampling method. The parents of the sample

Accepted: 2018/01/14

completed the job satisfaction questionnaire and their children completed the
mental health questionnaire. Then, the job satisfaction scores of parents

Citation:

(father or mother) with mental health scores of their children were analyzed

Jafari Nadoushan A, Zare

by Pearson correlation coefficient using SPSS software 20.

H, Soltani S, Bakhsayi F.

Results: Data analysis showed that there is a correlation between the parents'

Investigating

the

job satisfaction and the mental health of their children. Better mental health

Relationship

between

Parents' Job Satisfaction
with
of

Mental
Male

Health

Children

in

the 6th Grade of the
Elementary

School

Taft.
Hygiene

in

Occupational
and

Health

Promotion Journal 2018;
1(3): 238-44.

scores are expected for children whose parents had higher job satisfaction.
Conclusion: According to the results based on the relationship between
parents' job satisfaction and mental health of male children, the planners and
managers of the industry, services and agriculture sectors can be
recommended to learn efficient management methods and styles based on
improving human relationships in organizations in order to be more
responsible and committed to their employees' job satisfaction since it is
directly related to the mental health
Keywords: Mental Health of Children, Parents' Job Satisfaction
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