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 چکیده

اهمیت باالیی برخووردار ذهنی از  توانیکم مبتالبه کودکان مقدمه و هدف: رفتار مراقبتی در مراقبین

 همورا  مراقبوت کیفیوت بهبود و هاآن رضایت باالی سطوح مددجویان، بازتوانی با مراقبتی رفتار زیرا است،

 است. پس شناسایی عوامل مرتبط و اثرگذار بر رفتار مراقبتی امری ضروری است، لذا رفتار مراقبتی در آنان

 بوین تعیین رابطوه باهدفبنابراین مطالعه ؛ شغلی قرار بگیرد بستگیدلخودکارآمدی و  تأثیر تحت تواندمی

 بهزیستی مراکز ذهنی توانکم کودکان رسمی مراقبین در شغلی بستگیدل و خودکارآمدی با مراقبتی رفتار

 انجام شد. 1400تهران سال شهر

 موراقبیننفور از  203همبستگی بود. جامعه پوووه  شوامل -توصیفی نوع از مطالعه روش کار: این

 منظوربوهمسوتمرانتخا  شودند. صوور  به بهزیسوتی کوه و یمراکزتوانبخش یتوان ذهنکودکان کم رسمی

بسوتگی نامه دلپرس  ،CDI25مراقبتی رفتارنامه پرس  دموگرافیک، مشخصا  ی اطالعا  از فرمآورجمع

افوزار نرم از اسوتفاد  بوا هاداد خودکارآمدی شوارزر استفاد  شد. تجزیه تحلیل نامه پرس  و شغلی اوترخت

SPSS انجام شد. یآمار استنباط و توصیفی آمار بخ  دو در 16 نسخه 

 66/11 معیار انحراف با 01/100 مراقبتی رفتار نمر  ی این مطالعه، میانگینهاافته: بر اساس یهاافتهی

 خودکارآمدی؛ بود باالیی سطح در پرستاران مراقبتی رفتار آن، نهیشیب و کمینه به توجه با؛ که آمدبه دست 

 معیار انحراف با 69/29 خودکارآمدی نمر  و میانگین باالبود سطح درموردپووه   واحدهای ازدرصد  4/75

 میوانگین بوادر کوار  شودن فودایی بعود در مؤلفهشغلی نیز این  بستگیدلآمد. در رابطه با به دست  63/5

 نمور  داشوتند و میوانگین را نمر  میانگین نیترنییپا 68/10 میانگین با شیفتگی بعد در و باالترین 38/11

 نیوز انتهوا آمود. دربه دسوت  78/6 معیار انحراف با 37/33موردپووه   واحدهای بین در شغلیبستگی دل

 بوا یعنوی؛ داشوتند مثبوت آمواری داریمعنو همبسوتگی خودکارآمدی با مراقبتی رفتار که شودیم مالحظه

 کوه داد نشوان نتوای  همچنوین(. =014/0p) ابودییم افزای  نیز مراقبتی رفتارهای خودکارآمدی، افزای 

 عبارتی به آمدبه دست  42/0 مدل ضریب و( =001/0pشد ) داریمعن رگرسیونی مدل در شغلیبستگی دل

 .ابدییم افزای  42/0 نیز مراقبتی رفتار شغلی،بستگی دل افزای  واحد هر ازای به

 بسوتگیدلخودکارآمودی و  افوزای  با بهبود و شود که ی: از این مطالعه نتیجه گرفته میریگجهینت

پایه در اختیار عنوان دان د بهتوانیم آمد دستبه. نتای  ابدییم بهبود در مراقبین مراقبتی رفتارهای شغلی،

های مودون، خواذ برناموهحوز  سالمت به خصوص مدیران مراکز بهزیستی قرار گیرد توا بوا ات گذاراناستیس

 های حین خدمت و بهبود فضای کاری، زمینه را جهت تعدیل رفتار مراقبتی فراهم آورند.آموزش

ذهنی، موراقبین  توانکمشغلی، کودکان  بستگیدلکلما  کلیدی: رفتارهای مراقبتی، خودکارآمدی، 
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Abstract 

Introduction & Objective: Caregivers of children with mental disabilities are 

always faced with many problems and are more than twice as likely to develop 

symptoms of depression, burnout, leaving work in which caring behavior is of 

great importance. Therefore, nurses' understanding of their abilities and the 

quality of care they provide to children with mental disabilities can be affected 

by self-efficacy and job attachment. Therefore, according to their needs, 

physical, psychological, emotional well-being, and improving their quality of 

life, this study was conducted to determine the relationship between caring 

behavior with self-efficacy and job attachment in formal caregivers of children 

with mental disabilities in Tehran welfare centers 1400.  

Methods: This study was a descriptive-correlational study. The study population 

included 203caregivers in welfare centers. The sampling method was 

continuous sampling. Demographic form, CDI25 care behavior questionnaire, 

Utrecht job attachment questionnaire, and Schwarzer self-efficacy questionnaire 

were used to collect data. Data analysis was performed using SPSS software 

version 16 in two sections: descriptive statistics and inferential statistics. 

Results: Based on the findings of this study, the mean score of caring behavior 

was 100.01 with a standard deviation of 11.66. Due to its minimum and 

maximum, nurses' caring behavior was at a high level. But self-efficacy was 

75.4% of the studied units at a high level and the average self-efficacy score 

was 29.69 with a standard deviation of 5.63. Regarding job attachment, this 

component had the highest mean score in the dimension of devotion to work 

with an average of 11.38 and the lowest mean score in the dimension of 

fascination with an average of 10.68, and the mean score of job attachment 

among the studied units was 33.37 with standard deviation 6/78 was obtained. 

Finally, it is observed that caring behavior had a statistically significant positive 

correlation with self-efficacy. This means that with increasing self-efficacy, 

caring behaviors also increase (p = 0.014). The results also showed that job 

attachment was significant in the regression model (p = 0.001) and the model 

coefficient was 0.42. In other words, for each unit of increasing job attachment, 

caring behavior also increased by 0.42. 

 

 


