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 چکیذه 

ت کَدکاى با سِ خصَصی ایي. است الؼوزهادام یػصب یواریب یک یسناٍت یفاختالالت عهذف:  و بیان مسأله

هحذٍد، تكزاری ٍ  یدر رٍابظ اجتواػی، ًقص ضذیذ در بزقزاری ارتباط ٍ الگَّای رفتار یفیکلیذی کِ ضاهل ًقص ک

 بزٍس باػث ٍ دّذهی ر. اختالل ایي کَدکاى ٍالذیي را ًیش تحت تأثیز قزاضًَذیضٌاختِ ه باضذ،یه ایکلیطِ

است.  یيٍالذ یيا یرٍ یصپ ّاییرٍساًِ جشء دضَار یسًذگ ّایکٌارآهذى با چالص ی. تالش بزاضَدیه هطكالتی

ٍ توزکش  گیزًذیبؼْذُ ه یسنرا در هَرد کَدکاى هبتال بِ اٍت اصلی یدر اکثز هَارد هؼوَالً هادراى، ًقص هزاقبت

ًقص پذراى  یصاس هغالؼات ضاهل پذراى است. درک ٍ افشا یز هزبَط بِ هادراى است ٍ تؼذاد کویطتب یشً یقاتتحق

در رابغِ با  یطتزبِ اًجام هغالؼات ب یذکأت یيباضذ، بٌابزا یٌیٍ ػولكزد بال یقاتهْن در تحق یزیست هسهوكي ا

 یابیهٌظَر دستِ ب لذا است. یاسً هَردٍ درک تجزبِ آًاى بِ ضذت  یسنًقص پذراى در هزاقبت اس کَدکاى هبتال بِ اٍت

هطارکت پذراى در هزاقبت  یٌذفزا ییيبا ّذف تب ایِیٌسه ییًِظز یكزدبا رٍ یفیک یبِ درک تجارب پذراى، پژٍّط

 اًجام ضذ. یسناس کَدکاى هبتال بِ اٍت

پژٍّطگز با اًجام گزدیذ.  1318 -1400ّای  ای بیي سال پژٍّص کیفی حاضز با رٍش ًظزیِ سهیٌِ کار: روش

رٍش کٌٌذُ ابتذا با  هطارکت 22تؼذاد د. ًوَهطارکت پذراى را بزرسی  یٌذفزا ای،یٌِسه یِاستفادُ اس رٍش کیفی ًظز

 ضاهل؛ ّادادُ آٍری جوغ ّای. رٍشپیذا کزداداهِ  یٍ سپس بصَرت ًظز اًتخابزی بصَرت هبتٌی بز ّذف گی ًوًَِ

ٍ اضتزاٍس  کَربیي رٍش بِ ّادادُبَد. ٍ اسٌاد درػزصِ یادداضت ،یسیًَیادآٍرهطاّذُ،  یافتِ،ساختارً   یهصاحبِ

 MAXQDAفشار اٍ با کوک ًزم( 2015)
یٌذ آ. پس اس ضٌاخت هفاّین، ساختارّا ٍ فزهَرد آًالیش قزار گزفتٌذ 10

  ارائِ ضذ. یٌذآفز یيی هزتبظ با اهطارکت پذراى، ًظزیِ یچگًَگ

 یِضذ کِ کل ییضٌاسا« ضكفتي ات يضكستاس » یهزکش یزهغالؼِ حاضز، هتغ در ّای پژٍّص اساس یافتِ بزها:  یافته

ًقغِ آغاس فزایٌذ هزاقبت اس کَدکاى هبتال بِ  "ٍ سًذُ یاىپایسَگ ب" هفَْم. گزفت یرا در بز ه هغالؼِ یعبقات اصل

کِ هطارکت  ای دارد سهیٌِاضارُ بِ  "هَجَد یتیبِ هٌابغ حوا هٌذیبْزًَُساًات " هفَْماٍتیسن تَسظ پذراى بَد. 

بِ  «ًاآگاُ جاهؼِ بستز در یاٍ پزٍرش پَجباری ا یزشپذ»هَاجِْ با پذراى در  ضذ. در آى اًجام هی هزاقبتدر پذراى 

-بْزُ" گزفتٌذ.یبْزُ ه "یهقاٍهت ٍ تؼال"ٍ  "اس هْلكِ یشٍ گز یًاتَاً" یاس راّبزدّا ،یاصل یػٌَاى دغذغِ ٍ ًگزاً

 ًذٍُ باسدار کٌٌذُبیاًگز ػَاهل تسْیل "گی اس هٌابغ حوایتیبْزُبی"ٍ  "هَجَد اس هٌابغ حوایتی یبزدار/ بْزُهٌذی

 ،پذراى یبزا "ارتقاء یا افَل" هفَْمتحت ػٌَاى  یهتفاٍت یاهذّایراّبزدّا، پ یيا .بَد در هزاقبتطارکت هدر رًٍذ 

 دارد.  وزاُخاًَادُ بِ ّ یاػضا یزٍ سا اىکَدک

 هٌابغ .دارد ارتباط اجتواػی حوایت با پذراى در هزاقبت هطارکت کِ کًِتایج پژٍّص حاضز ًطاى داد گیری:  وتیجه

گذارد. هی تأثیز ٍالذیي تؼاهل ّایضیَُ ٍ ٍالذیي رفتار بز غیزهستقین یا هستقین عَربِ اجتواػی حوایت هختلف

 بِ تَاًذهی اٍتیسن بِ هبتال کَدکاى دارای ٍالذیي هطارکت بز اجتواػی ّایحوایت هختلف اًَاع تأثیز درک

 در هطارکت در ٍالذیي هطكالت حل بزای وٌذتزیّذف ّایاستزاتژی تا کٌذ کوک ّای بْذاضتیهتخصصاى هزاقبت

 هزبیاى کِ است دلیل ّویي ٍ بِ ضٌاسٌذهی بْتز را خَد فزسًذاى چزا کِ ٍالذیي، .کٌٌذ تذٍیي خَد فزسًذاى آهَسش

 جاهؼِ افزاد ّوِ حوایت هَرد بایذ ٍالذیي ایي کَدکاى. کٌٌذ ّوكاری یكذیگز با کَدک بْبَد بزای بایذ ٍالذیي ٍ

 یزًذ.بگ قزار

 اییٌِسه ییِپذراى، هزاقبت، ًظز یسن،هطارکت، اٍت فزایٌذ :کلمات کلیذی

 


