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 کیفیپژوهش نخاعی: یک  آسیب داراي افراد در کار به بازگشت بر مؤثر عوامل تحلیل و شناسایی
 

 2فاطمه سميعي، 1سميرا سادات بدخشيان

 

 چکیده

آسیب باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل بازگشت به کار افراد دارای  ، از دست دادن کار میآسیب نخاعییکی از پیامدهای پس از  :مقدمه

 .انجام شد نخاعی

نفر از افراد دارای آسیب  51گیری هدفمند، با  یابی بود و به روش کیفی انجام گردید. بدین منظور، با استفاده از نمونه این مطالعه از نوع زمینه ها: روشمواد و 

با استفاده از روش تحلیل ها  سازی شد و داده ها تایپ و پیاده صورت گرفت. مصاحبه ها نخاعی شهر اصفهان مصاحبه نیمه ساختار یافته تا رسیدن به اشباع داده

 .محتوای استقرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

بخشی  بخشی شغلی، توان بخشی خانواده، توان بخشی فردی، توان توان به پنج مقوله اصلی توان عوامل بازگشت به کار در افراد دارای آسیب نخاعی را می :ها یافته

 .باشند هر کدام دارای مقوله فرعی میسازی محیطی تقسیم کرد که  اجتماعی و مناسب

 دچار فرد برای کار به بازگشت محیطی، سازی مناسب همچنین،خانواده و  و شغلی ی،اجتماع ی،فرد یبخش از جمله توان یبخش با استفاده از انواع توان گیری: نتیجه

 .گردد می توانخواه فرد زندگی کیفیت افزایش به منجر و یابد می کاهش ها آن در بیکاری نرخ شود، آسان می و پذیر امکان نخاعی آسیب

 بخشی آسیب نخاعی، بازگشت به کار، توان ها: کلید واژه
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 مقدمه
شود که به شکل مادرزادي و یا در نتیجه  ضایعه نخاعي به آسیبي اطالق مي

(. این ضایعه، آسیبي جدي است و 1نخاعي وارد شود )ضربه و بیماري به طناب 
هاي فردي،  بدون شک پیامدهاي رواني و جسماني بسیاري را در زمینه

(. از جمله پیامدهاي 2خانوادگي، اجتماعي و اقتصادي به دنبال خواهد داشت )
غم، خشم، کاهش اعتماد به نفس،  توان به ضایعه نخاعي در زمینه فردي مي

. در زمینه خانوادگي نیز (3)دپنداره و احساس گناه اشاره کرد اختالل در خو
اختالالتي که در روابط درون خانوادگي و نحوه تعامل اعضاي خانواده با یکدیگر 

. به دنبال آن، روابط اجتماعي و برون خانوادگي فرد شود آید، ایجاد مي پدید مي
گیرد و از نظر اقتصادي، فقدان کسب درامد،  توانخواه نیز تحت تأثیر قرار مي

هاي بازتواني و درمان، مشکالت مالي و از دست دادن شغل حاصل  هزینه
 .(4)گردد  مي

ا که از ؛ چر(5)اشتغال براي افراد معلول بیش از افراد عادي اهمیت دارد 
طریق اشتغال، عالوه بر تأمین نیازهاي مالي، نیازهاي رواني و اجتماعي نیز ارضا 

شود. عالوه بر این، یک معلول با اشتغال بر احساس حقارت ناشي از معلولیت  مي

(. 8کند ) نماید و حین برقراري ارتباط با همکاران احساس ارزشمندي مي غلبه مي
جب افزایش امید به زندگي، افزایش جرأت اقدام همچنین، کار کردن معلوالن مو

ها را کاهش  گردد و نگراني و اندوه آن پذیري مي به کار و افزایش مسؤولیت
دهد. در چنین شرایطي، براي کاستن از آالم و کمک به این افراد براي  مي

بخشي شغلي آنان به عنوان یک ضرورت غیر  داشتن یک زندگي عادي، توان
 (.7شود ) ح ميقابل انکار مطر

بخشي افراد داراي ضایعه نخاعي، بازگشت به جامعه و بهبود  هدف از توان
 از شاخصي عنوان (. تا جایي که بازگشت به کار، به6) باشد کیفیت زندگي مي

بازگشت به کار در افراد . (9است ) گرفته قرار توجه مورد آمیز موفقیت بخشي توان
شناختي دارد  مالي و اجتماعي، اهمیت روان داراي آسیب نخاعي فراتر از مزایاي

ها  هاي پزشکي و افزایش کیفیت زندگي آن (. همچنین، به کاهش هزینه9)
هاي شغلي و بازگشت به کار در  (. عالوه بر این، ایجاد فرصت11کند ) کمک مي

افراد معلول داراي آسیب نخاعي، باعث ایجاد خوداتکایي، استقالل، خودساختگي 
و  کند ، فشار زمان را کم ميدگرد و شناخت فردي و اجتماعي مي(، هویت 11)

(. شناسایي 12شود ) گزیني از درد و تسهیل تعامل با دیگران مي باعث دوري
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بخشي در ارزیابي توانایي فرد براي  عوامل بازگشت به کار به متخصصان توان
ها کمک خواهد  ریزي شغلي آن بینانه و برنامه بازگشت به کار، تنظیم اهداف واقع

 (.13کرد )
دهد که عوامل فردي و اجتماعي  هاي قبلي نشان مي مروري بر پژوهش

متعددي در بازگشت به کار افراد دچار ضایعه نخاعي نقش دارد که از آن جمله 
(، آموزش مجدد و 14توان به سن هنگام ابتال به آسیب، میزان تحصیالت ) مي

اي کار، حمایت اجتماعي و استقالل (، انگیزه بر15پشتیباني در محل کار )
ضایعه نخاعي دچار بر روي افراد  که اي مطالعه ( اشاره نمود. نتایج18کارکردي )

 نقل و حمل از استفاده توانایيمانند  که عواملي نشان داد شد،در تایوان انجام 
 یب،آس آمدن وارد هنگام سن قبلي، شغل داشتن عمومي، یا خصوصي

 اجتماعي، تحرک خودمراقبتي، توانایي میزان آسیب، از بعدشغلي  هاي آموزش
 اواستخدام و بازگشت به کار  در فرد،و عملکرد مستقل  یطيمح یستز تغییرات

 (.17) دارد تأثیر
 وضعیت قومیت، تحصیالت، جنسیت، سن، مانند دیگري عوامل همچنین،

 جمله از يشغل هاي فرصت وجودو  یببا آس سازگاري میزان ،کار نوع تأهل،
 و يفاتح (.16)ناتوان عنوان شده است  افراد کار به بازگشت براي دیگر عوامل

 (.1هاي خانوادگي و اجتماعي را نیز در بازگشت به کار مهم دانستند ) ي حمایتکمال
عوامل گوناگون در بازگشت به کار و  نقش در نظر گرفتن با بنابراین،

ها از  آن در بهبود کیفیت زندگي آن تأثیرو  توانخواهاناشتغال  اهمیت همچنین،
 و دیگر سوي ازدر کشور  توانخواهان یکاريب يباال نرختوجه به  باو  سو یک

 به ویژه توانخواهان شغليو علمي در حیطه  کیفي سازمان یافته مطالعات کمبود
، شناسایي عوامل بازگشت به کار آنان نیازمند روشي افراد داراي آسیب نخاعي

دیده را از دیدگاه افرادي مورد بررسي قرار دهد که تجربه مستقیم است که این پ
با هدف  پژوهش حاضر اند. این آسیب را دارند و همچنین، بازگشت به کار داشته

انجام  کار به بازگشت مورد در نخاعي ضایعه به مبتال افراد نظرات کردن منعکس
 دهندگان ارایه به افراد خود دیدگاه از اطالعات این انتقال براي ابزاري تا شد

 شهري، هاي برنامه آن، مسؤوالن بتوانند اساس بر و باشد سالمت خدمات
نمایند و گام مهمي در جهت اشتغال این  بازبیني را خود سالمت و شهروندي

 .افراد بردارند
 

 ها مواد و روش
استان  ينخاع عهیضا دیدگان آسیب انجمن عضو افراد کلیه را قیتحق نیا جامعه

به  يریگ نمونه بود، يفیک نوع از پژوهش که یيجاآن از. داد لیتشکاصفهان 
 هدف توانستند يم که شدند انتخاب يافراد ب،یترت نیبدانجام شد.  هدفمندصورت 
 بر هوعال. داشتند مطالعه مورد موضوع از يقیعم درک و سازند برآورده را پژوهش

 يشغل ای يقبل شغل به بیآس از پس و بودند شغل يدارا بیآس از شیپ ن،یا
از  هدف(. 19) افتی ادامه ها داده اشباع تانفر  15با  مصاحبه. بودند بازگشته يگرید

 کار به وه شده یارا فیبود که اغلب تعار نیا ينخاع عهیانتخاب افراد مبتال به ضا
 نیا دچار که است شده هیارا ياشخاص توسط ،ينخاع عهیضا چارچوب در رفته

 پژوهش در يبررس مورد نمونه ن،یبنابرا. اند نکرده تجربه را آن و ستندین بیآس
 و بودندطور کامل آشنا  هب ينخاع بیآس يدارا افراد مشکالت و ها يژگیو با حاضر

 روشن آن را داشتند.  انیبه ب لیو تما یيو توانا يمورد بررس دهیاز پد يتجربه غن
 .گردید استفاده یافته ساختار نیمه عمیق مصاحبه از ها داده آوري جمع جهت

است تشکیل شده سؤاالت منسجم  يسر یکاز  یافتهساختار  نیمه هاي مصاحبه
 مورد موضوع تر عمیق موشکافي و بیشتر اطالعاتدست آوردن ه ب يکه برا

 به را شونده بهمصاحتا  گردد مي استفاده نیز در آن پاسخ باز سؤاالت از مصاحبه،
از  پیش(. 19) یدنما یهاطالعات مطلوب و مورد نظر را ارا که دهد سوق سمتي
 یتو رضا داده شد آن ضرورت و پژوهش درباره توضیحي مصاحبه، انجام
 ینسؤاالت مصاحبه تدو یهاول فرم. گردید جلب مصاحبه ضبط براي ها يآزمودن

 دانشگاه مشاوره گروهعلمي  هیأت اعضاي از نفر دو یتسپس به رؤ و شد
 تخصص بخشي توان زمینه در دیگري و شغلي زمینه در یکي که ،اصفهان
 نهایي سؤاالت. گردید یيو نها یافت ییرسؤاالت تغ ها، آنو با نظر  یدرس داشتند،
اعمال  انو نظر آن بررسي نیز دیده آسیب افراد خود توسط مصاحبه انجامقبل از 

چه عواملي باعث بازگشت به شغل »آغاز شد که شد. مصاحبه با این پرسش باز 
هاي تدوین شده براي کمک  و به دنبال آن از پرسش« شما پس از آسیب شد؟

دقیقه  51تا  41تر شدن مصاحبه استفاده گردید. هر جلسه مصاحبه بین  به عمیق
 و سپس تایپ شد.  سازي ها پیاده به طول انجامید. مصاحبه

تحلیل محتواي استقرایي مورد تجزیه و تحلیل ها با استفاده از روش  داده
قرار گرفت. جمله به جمله مصاحبه بررسي و جمالت اصلي آن استخراج و به 
صورت کدهایي )مفاهیم( ثبت گردید. سپس کدهاي شبیه به هم از نظر 

هاي ایجاد شده  مفهومي، در یک دسته قرار داده شد. در مرحله بعد، کدها و دسته
هایي که به یکدیگر ارتباط  شد و با ادغام موارد مشابه، دسته با یکدیگر مقایسه

هاي به دست  داشت در یک محور قرار گرفت. براي تأمین قابلیت اعتماد، یافته
 بررسي يبرا بخشي رسید. همچنین، آمده به تأیید دو کارشناس شغلي و توان

 يوارس حاصل شده، هاي یافته با ها ينظر آزمودن يناهمخوان /همخواني
 به گرفت؛ انجام ها تحلیل و ها داده میان تعامل چرخه تکرار یقطر ها به آزمودني

 رفع ابهام نقاط تا شد خوانده مصاحبه شوندگان براي ها یافتهصورت که  ینا
 ذهنشان در آنچه به نسبت را شده انجام تفسیرهاي بتوانند ها آزمودني و گردد
ها بسیار مفصل  روایي بیروني، توصیف براي تأمین نمایند.اصالح  و ارزیابي است،

و دقیق صورت گرفت؛ یعني همه جزییات گفته شده مصاحبه شوندگان نوشته 
هاي پژوهش حاضر را به موضوع  توان یافته شد تا بتوان بررسي کرد که آیا مي

ها به گونه دیگري در  مشابه دیگري تعمیم داد. همچنین، با بیان دوباره پرسش
 .(21هاي مصاحبه شوندگان بررسي گردید ) و پایایي پاسخ همان جلسه، روایي

 

 ها یافته
ها در پنج مقوله اصلي و چندین  سازي مصاحبه ها و جمالت حاصل از پیاده یافته

مقوله فرعي قرار گرفت. به این ترتیب، عوامل مؤثر در بازگشت به کار افراد دچار 
 ضایعه نخاعي در ادامه آمده است.

 بخشی فردي توان

در  آسیب نخاعيبخشي فردي، توانمند شدن افراد داراي  در مقوله توان
بیني، انگیزه  هاي خودکارامدي، امید، عالقه، استعداد، پذیرش آسیب، خوش زمینه

آوري، شخصیت قبل از آسیب و مدت زمان پس از آسیب مطرح  دروني، تاب
 گردید. 

ها  تونم با اون هایي دارم که مي دستدرسته پا ندارم، اما » خودکارامدي:
ساله(.  32)مرد، « هزاران کار انجام بدم و خودم از عهده کارهاي شخصیم بر بیام

من جسمم آسیب دیده، ولي در عوض ذهن خالقي دارم، با خالقیتم کارهاي »
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 ساله(. 35)زن، « دم بزرگي انجام مي
اي خوب  آینده آل و من با داشتن شغل به ساختن زندگي ایده» امید:

من همیشه با امید براي استخدام شدن اقدام کردم و »ساله(.  27)مرد، « امیدوارم
پذیرند و همینطور هم شد... اگر امید باشه کار هم پیدا  دونستم که من رو مي مي
 ساله(. 36)زن، « شه مي

داشتن عالقه به شغلم باعث شد براي رسیدن مجدد به » عالقه و استعداد:
من در نقاشي »ساله(.  35)مرد، « ام غلبه کنم ش کنم و بر ناتوانياون تال

تونم این استعداد رو نادیده بگیرم و کارم رو ادامه ندم و  استعداد دارم و نمي
 ساله(. 33)زن، « عاشق این شغل هستم

من این آسیب رو پذیرفتم، براي همین بازگشت به کارم » پذیرش آسیب:
این اتفاق چه »ساله(.  44)مرد، « هنوز نپذیرفتنتر از افرادي بود که  راحت

بخوام، چه نخوام براي من افتاده و من نباید دنبال دلیل باشم، باید بپذیرم تا 
 ساله(. 36)زن، « بتونم بلد بشم و فعالیت اجتماعي انجام بدم

هایي که هنوز دارم فکر  گرا نیستم و به توانایي من منفي» بیني: خوش
من هنوز توانمندم »ساله(.  44)مرد، « دونم رو مانع خودم نمي کنم و هیچ چیز مي

تونم کار کنم، فکرها و باورهاي غلط ندارم، همه چیز رو خوب تعبیر و  و مي
 ساله(. 41)مرد، « کنم تفسیر مي

من خودم خواستم که برم سر کار و پول دربیارم و آدم مفیدي » انگیزه دروني:
انگیزه شخصي من باعث »ساله(.  37)مرد، « شه نميباشم... اگه آدم خودش نخواد، 

 ساله(. 32)زن، « شه که براي سر کار رفتن تالش کنم و تنبلي نکنم مي
باید با شرایط جدید جسمي، روحي و محیطي سازگار و منطبق » آوري: تاب

هام تحمل  من در برابر سختي»ساله(.  39)مرد، « بشم تا بتونم برم سر کار
 ساله(. 44)مرد، « پذیر بودم داشتم و انعطاف

من چون قبالً آدم فعالي بودم و همیشه مشغول بودم » شخصیت قبلي:
من قبالً با همه ارتباط داشتم و بعد از »ساله(.  39)مرد، « تونستم اآلن سر کار نرم نمي

 ساله(. 41)مرد، « تونستم توي خونه بشینم و با کسي ارتباط نداشته باشم آسیب نمي

من بعد از دو سال تونستم برم سر کار، »مان پس از آسیب: گذشت مدت ز
باید یک »ساله(.  44)مرد، « زودتر نه از لحاظ جسمي و نه روحي آمادگي نداشتم

هاي خودش رو تا یک حدي به دست بیاره...  مدت زماني بگذره تا فرد توانایي
 ساله(. 41)مرد، « سال تونستم برم سر کار 5/1من خودم بعد از 

 بخشی اجتماعی توان
پذیر است که  گونه امکان بازگشت به کار در معلوالن ضایعه نخاعي این

ها توسط صاحبان کار و نگرش مردم مورد پذیرش قرار گیرد و با  هاي آن توانایي
سازي افراد جامعه، از زدن انگ ناتواني به این افراد پرهیز شود. همچنین،  فرهنگ

نخاعي و ارتباط داشتن با الگوها )معلوالني  عضویت فرد ناتوان در انجمن ضایعه
که با وجود معلولیت بازگشت به کار داشتند(، از جمله عوامل بازگشت به کار و 

 اشد.ب ارتباط با جامعه مي
نگرش مردم نسبت به ما منفي هست و ما رو » نگرش و فرهنگ مردم:

کارم  پذیرن، اما خدا رو شکر من رو در محل هاي اجتماعي نمي توي محیط
 ساله(. 36)زن، « پذیرفتن

افراد دیگر به ما برچسب ناتواني و انگ معلول » عدم برچسب اجتماعي:
تونیم بریم سر کار... جایي که من کار  زنن. اگر این طور نباشه ما مي بودن مي

 ساله(. 44)مرد، « سازي شده کنم فرهنگ مي

کنم،  مي من در این انجمن احساس حمایت شدن» ها: عضویت در انجمن
بینم، آسیبم رو بهتر  با افرادي مثل خودم ارتباط دارم، آموزش بعضي کارها رو مي

اي براي  پذیرفتم و اضطرابم براي ارتباط با جامعه کم شده... در حقیقت مقدمه
 ساله(. 31)زن، « ورود به جامعه هست
هاي  توانایيصاحبان کار باید » هاي معلوالن توسط صاحبان کار: پذیرفتن توانایي
 ساله(. 35)زن، « ها ایمان بیارن و ما رو استخدام کنن ما رو ببینن و به اون

من در یک مشاوره گروهي که شرکت کردم، از دیگران » مشاوره گروهي:
 ساله(. 36)زن، « تجربه و امید و انگیزه سر کار رفتن را کسب کردم

در آن موفقند به  دیدن افرادي مثل خودم که اآلن شغل دارند و»الگوها: 
صحبت »ساله(.  33)زن، « من خیلي انگیزه داد و با خودم گفتم چرا من نتونم؟

ها بهم انرژي  با افراد معلول که شغل داشتند خیلي بهم اعتماد به نفس داد و اون
 ساله(. 31)مرد، « مثبت دادند

 بخشی شغلی توان
آن اشاره شده و مقوله دیگري است که در پژوهش حاضر به  بخشي شغلي توان

انداز  بخشي شغلي و گروهي، آموزش شغل، داشتن چشم در قالب مشاوره توان
هاي شغل، قوانین کار معلوالن و عوامل اقتصادي  شغلي، آرزوهاي شغلي، ویژگي

 بیان شده است.
تونه به من کمک کنه که  بخشي شغلي مي یک مشاور توان» مشاور شغلي:

همچنین، شغل متناسب با شرایط جسمي و روحي من امید و انگیزه داشته باشم. 
 ساله(. 35)زن، « من رو بهم معرفي کنه

آموزش شغلي یک عامل خیلي مؤثر براي پیدا کردن شغل » آموزش شغل:
هست. من خودم معلولین زیادي رو دیدم که با آموزش یک شغل خاص تونستند کار 

هاي  ردن گردنبند با سنگمن خودم آموزش درست ک»ساله(.  43)مرد، « داشته باشند
 ساله(. 41)زن، « تزییني رو دیدم و اآلن توي این شغل مشغول به کار هستم

من در کودکي دچار آسیب شدم و از کوچکي دوست » آرزوهاي شغلي:
 31)مرد، « داشتم که مهندس بشم. بعد از آسیب براي این آرزوم تالش کردم

هاي  و خودم رو توي شغلخواست برم سر کار  من همیشه دلم مي»ساله(. 
 ساله(. 44)مرد، « کردم مختلفي تصور مي

ها باید با شرایط جسمیمون هماهنگي داشته باشه؛  شغل» هاي شغل: ویژگي
شغل من »ساله(.  37)مرد، « هایي که کار عملي کمتري داشته باشه مثالً شغل

یک شغلیه که با شرایط جسمانیم سازگاره و نشستني هست، مثل مشاوره 
 ساله(. 39)مرد، « مالکا

درصد استخدام معلوالن قانون خوبي  3این قانون » قوانین کار معلوالن:
من از »ساله(.  27)مرد، « ده براي استخدام شدن هست و یه کم به ماها امید مي

 33)مرد، « وام کارآفریني معلوالن استفاده کردم و اآلن شکر خدا شغل دارم
ساعت کاري معلوالن قوانین خاصي وضع بشه... ما باید راجع به تعداد »ساله(. 

 ساله(. 33)زن، « تونیم مثل افراد عادي کار کنیم نمي
هزینه درمان بیماري من زیاده و من احتیاج به درامد و » مشکالت مالي:

ام رو فراهم کنم...  من باید هزینه زندگي زن و بچه»ساله(.  41)مرد، « شغل دارم
 ساله(. 51)مرد، « کنم؟ اگر سرکار نرم پس چیکار

 بخشی خانواده توان
توان به آموزش به خانواده براي چگونگي انجام انواع  در این مقوله مي

هاي اقتصادي، اجتماعي و رواني اشاره نمود؛ به  هاي مثبت در زمینه حمایت
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 طوري که به خودکارامدي این افراد آسیبي نرساند. 
هایي مثل  پشتیباني از من دیدند؛ آموزشها رو براي  خانوادم انواع آموزش»

جایي و ارتباط برقرار کردن با من و از همه لحاظ اقتصادي، اجتماعي،  نحوه جابه
حمل و نقل و کارهاي درماني حمایتم کردن و من رو براي پیدا کردن شغل 

جا و  تشویق و همراهي کردن، اما هیچ وقت من رو لوس نکردن و حمایت بي
 ساله(. 33)زن، « داشتندبیش از اندازه ن

 سازي محیطی مناسب
ها و  سازي خیابان سازي محیط کار، مناسب کنندگان پژوهش، مناسب شرکت
 دانستند. سازي وسایل حمل و نقل را عامل بازگشت به کار مي مناسب

سازي  ها و محل کار براي ما باید مناسب خیابان» ها: سازي خیابان مناسب
 ساله(. 51)مرد، « ها مناسب براي ویلچر باشه خیابانبشه، مثالً کار آسفالت 

محل کار من سیتي سنتر اصفهان هست که » سازي محل کار: مناسب
تونم برم محل کارم. همچنین،  هاي اون شیب برقي هم داره و من راحت مي پله

 ساله(. 27)مرد، « هاش براي من مناسبه سرویس بهداشتي
عمومي مخصوص معلوالن وجود  باید وسایل حمل و نقل» حمل و نقل:

جایي نداشته باشند، وسایلي که ما بتوانیم  داشته باشه که مشکلي براي جابه
راحت سوار اون بشیم و به محل کار بریم. من ماشینم رو براي خودم دستي 

 ساله(. 36)مرد، « کردم تا براي من مناسب باشه
 

 بحث
 از قبل که افرادي دیدگاه از کار به بازگشت دالیل که شد سعي حاضر مطالعه در

 شناسایي و تحلیل ،ندا شغل بودند و مجدد به شغل بازگشته يدارا آسیب نخاعي
این  دربود.  تحقیق دراز عوامل بازگشت به کار  یکي فردي بخشي توانشود. 

 ،استعداد عالقه، پذیرش، انگیزش، امید، خودکارامدي، مانند عوامليمقوله 
 قرار آسیب و مدت زمان پس از آسیب از قبل شخصیت آوري، تاب یني،ب خوش
فرد توانخواه  يو توان کار ظرفیتتا  کند مي کمک فردي بخشي توان. داشت

کردن شغل  یداپ يبرا ریزي برنامه و بازدهيافزایش  ،یابد و به دنبال آن افزایش
 که دهد مي نشان ها نتایج برخي پژوهش. افتد مي اتفاقبه کار  بازگشت ومناسب 
 عالقه، انگیزش، امید، خودکارامدي،همچون  يو فرد رواني هاي ظرفیت تقویت

 ضایعه داراي افراد کار به بازگشتدر  مهمي امر ي،آور و تاب بیني خوش استعداد،
است که در  ینا پیشین مطالعاتبا  بررسي حاضر تفاوت(. 21) باشد يم نخاعي

 ین،بنابرابسیار مهم تلقي شده بود. توسط فرد توانخواه  یبآس یرشپذ این تحقیق
شناسان  پذیرش آسیب، مشاوران و روان یتبهتر است به منظور تقو یدشا

 .گیرند کار بهافراد  یندر ا فردي را بخشي توان مداخالت
 عدم آن شامل فرعي هاي مقوله و ياجتماع بخشي تواندیگر،  عامل

 جلسات در شرکت کار، صاحبان گرشن مردم، سازي فرهنگ زدن، برچسب
 شرم ایجاد ،زدنناتواني  برچسب. بود ها و عضویت در انجمن گروهي مشاوره

(. 22) شود مي اشتغال حیطه در به خصوص گسترده ارتباطات مانع و کند مي
 افراد کارایي و توانایي مورد در کار صاحبان و مردم سازي فرهنگ عالوه بر این،

 به بازگشت و گردد مي افراد این توانایي به مثبت دیدگاه ایجاد باعثتوانخواه، 
مردم و صاحبان کار  یاندر م يساز فرهنگ لزوم بنابراین،. کند مي تسهیل را کار

 مشاوره شوندگان، به گفته مصاحبه همچنین،. شود مي احساس پیش از بیش
 و زیاد بسیار تأثیرها  و عضویت در آن ها انجمن مانند حمایتي هاي گروهگروهي و 

 ، الگوهاBandura نظر طبق .(1) ها داشته است کار آنه ب بازگشت در جدي
 تعامالتاي براي  تواند مقدمه ارتباطات مي(. 23) دارند یادگیري در مؤثري نقش

رود که مسؤوالن  اجتماعي دیگر مانند یافتن شغل باشد. در نتیجه، انتظار مي
هاي حمایتي و  بخشي، با ترغیب این افراد به پیوستن به گروه سالمت و توان

افراد و الگوهاي مشابه و همچنین، معرفي توانخواهان شاغل،  با ارتباط برقراري
ها کمک کنند؛ چرا که ارتباط با افراد همانند و الگوهاي  به بازگشت به کار آن

مشابه، انگیزه و اعتماد به نفس فرد توانخواه را براي بازگشت به کار افزایش 
را ( 11، 12، 14، 15)هاي سایر تحقیقات  (. نتایج مطالعه حاضر، یافته15دهد ) مي

کنندگان پژوهش به طور مکرر ذکر کردند که  تأیید کرد. با این تفاوت که شرکت
ها به انجمن حمایت از افراد آسیب نخاعي، نقشي اساسي در بازگشت  پیوستن آن
 تر به آن پرداخته نشده بود. اي که پیش ها داشته است. مقوله به کار آن

 به باید شغلي بخشي توان در. باشد ميبخشي شغلي  بعدي، توان مقوله
 هاي مهارت به افراد چنانچه. شود پرداخته شغلي آمادگي مناسبات و شرایط
 خواهند کار به بازگشت براي بیشتري انگیزه گردند، مجهز استخدام و یابي شغل

 هاي مهارت خود، عضو نقص جبران جهت معلول فرد است الزم(. 24)داشت 
 آرزوهاي شامل شغلي بخشي توان هاي فرعي مقوله(. 14)بیاموزد  هم را دیگري
 هاي ویژگي الزم، شغلي هاي آموزش شغلي، مشاور یک هدایت و وجود شغلي،
 سمیعي در پژوهش خود،و مشکالت مالي بود.  توانخواهان کار قوانین شغلي،

حرکت  به اهداف، ريگی شکل در را شغلي اندازهاي چشم وآرزوها  یتاهم
 مطالعه حاضردر  که (25)دانست  مهممربوط به شغل  یازهاين یجادواداشتن و ا

 مشاغل شناساندن همچنین،ضایعه نخاعي به آن اشاره کردند. دچار افراد نیز 
و دادن اطالعات درباره  يشخص یاتخصوص درباره دادن آگاهي و مختلف

(. 28) شود مي توانخواهشغل توسط افراد  یدا کردنجامعه، باعث پ يشغل یازهاين
عامل مهم اشتغال افراد توانخواه  ي،مالي و عوامل اقتصاد تحقیق دیگري، نیاز در

عالوه بر این، . بود بررسي حاضر همسو هاي یافته با موارد این. (27ذکر گردید )
دانستن قوانین کار توانخواهان که توسط مجلس شوراي اسالمي به تصویب 

 بازگشت به کار در توانخواهان بود.رسیده است، عامل مؤثري در انگیزه 
آموزش به خانواده و  موضوعات فرعي خانواده شامل بخشي توانچهارم،  مقوله
 ياجتماع و شخصي هویت وتوانخواه در بستر خانواده رشد  فرد. بودها  حمایت آن

است و در صورتي که غني  مهارت ودانش  يدارا اي سرمایه خانواده،. کند مي پیدا
 شوندگان، گفته مصاحبه به(. 26)تأثیر بگذارد  موفق اشتغال در تواند باشد مي

 باشد مي کار به بازگشت براي مرکزي محور یک ابعاد تمام در خانواده هاي حمایت
در  یدبا ها حمایت ینبود که ا یناها  نسبت به دیگر پژوهش ها آن جهو نکته قابل تو

 .دار نکند خدشه را توانخواه فرد خودکارامدي تاجهت مثبت باشد 
 توانخواهان به شرایط سازي آماده. باشد مي محیطي سازي مناسب پنجم، مقوله

. باشند داشته کاریابي جهت در یا کار محل به تري ساده آمد و رفت تا کند مي کمک
و نیز  ها ساختمان و کوچه خیابان، در برگشت و رفت مسیرهاي بودن مناسب عدم

به  توانخواه افراد کاریابيو  المانع بزرگي جهت اشتغ ،وسایل حمل و نقل عمومي
 .هاي پژوهش حاضر همخواني داشت یافته که با (22) رود شمار مي
 

 ها محدودیت
هاي تحقیق حاضر، عدم بررسي عوامل بازگشت به کار با  یکي از محدودیت

کنندگان و زمان بازگشت به کار آنان  توجه به جنسیت بود. همچنین، سن شرکت
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 و جسمي وجود مشکالت احتماالً این بر از آسیب تفاوت داشت. عالوه پس
 مورد حاضر مطالعه در که باشد ميتأثیرگذار در فرایند مصاحبه  ها نمونه رواني

 .نگرفت قرار بررسي
 

 پیشنهادها
 ي ومشاوران شغلپژوهشگران و مشاوران از جمله  شود که مي پیشنهاد

 يبخش توان هاي برنامهبا توجه به عوامل مؤثر در بازگشت به کار،  ي،بخش توان
. کنند تهیه افراد توانخواه ي را متناسب با فرهنگ ایراني برايجامع يشغل

امکانات  يساز خود به مناسب يشهروند هاي برنامه در باید همچنین، مسؤوالن
چند بعدي بودن  عالوه بر این، با توجه به. نمایند توجه افراد ینا يبرا محیطي

هاي  در مؤسسات و انجمن يبخش توان یمت مفهوم بازگشت به کار، وجود یک
 فردي، بخشي توان هاي در زمینه آن مرتبط مورد نیاز است که هر کدام از اعضاي

 .باشند تخصص داشته ياجتماعخانوادگي و  شغلي،
 

 گیری نتیجه
، منجر آسیب نخاعيهاي معلوالن داراي  تمرکز بر مشکالت و کاهش توانمندي

به این تصور شده است که معلولیت همیشه همراه با محدودیت و ناتواني 
هاي فرد  اي و منفي، مانع از توجه مثبت به توانایي و این تصور کلیشه باشد مي

نتایج مطالعه حاضر این موضوع را نقد شود.  توانخواه براي بازگشت به کار مي
بخشي فردي،  بخشي از جمله توان کرد و بیان نمود که با استفاده از انواع توان
سازي محیطي، بازگشت به کار براي  اجتماعي، شغلي، خانواده و همچنین، مناسب

ها  شود، نرخ بیکاري در آن تر مي پذیر و سهل فرد دچار آسیب نخاعي امکان

 .گردد ابد و منجر به افزایش کیفیت زندگي فرد توانخواه ميی کاهش مي
 

 تشکر و قدردانی
، در گروه مشاوره دانشگاه اصفهان به 97/11818پژوهش حاضر با کد اخالق 

تصویب رسید. بدین وسیله نویسندگان از انجمن حمایت از افراد آسیب دیده 
همکاري نمودند، تشکر و ها  آوري داده ضایعه نخاعي استان اصفهان که در جمع

 .آورند قدرداني به عمل مي
 

 نقش نویسندگان
پردازي مطالعه، فراهم کردن تجهیزات و  سمیرا سادات بدخشیان، طراحي و ایده

نوشته،  ها، تحلیل و تفسیر نتایج، تنظیم دست آوري داده هاي مطالعه، جمع نمونه
ها،  آوري داده مطالعه، جمعفاطمه سمیعي، خدمات پشتیباني و اجرایي و علمي 

نوشته، تأیید  نوشته، ارزیابي تخصصي دست تحلیل و تفسیر نتایج، تنظیم دست
 .نوشته نهایي جهت ارسال به مجله را بر عهده داشتند دست

 

 منابع مالی
، در گروه مشاوره دانشگاه اصفهان به 97/11818پژوهش حاضر با کد اخالق 

 تصویب رسید.
 

 تعارض منافع
 .باشند نویسندگان داراي تعارض منافع نمي
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Abstract 
 

Introduction: One of the consequences of spinal cord injury is losing job. The goal of the present study was to 

identify and analyze the factors affecting returning back to work in people with spinal cord injury. 

Materials and Methods: This was a qualitative research and survey study. Regarding this fact and by using targeted 

sampling method to reach the data fulfilment, semi-structured interview was done with 15 patients with spinal cord 

injury in Isfahan City, Iran. The interviews were then performed, typed, and analyzed using inductive content 

analysis method. 

Results: The factors affecting returning back to work in patients with spinal cord injury could be divided into 5 main 

categories including individual rehabilitation, family rehabilitation, occupational rehabilitation, social rehabilitation, 

and peripheral fitting. All these five categories had their own subcategories. 

Conclusion: Using different types of rehabilitation such as individual, social, occupational, and family types, as well 

as peripheral fitting, returning back to work would be easier and possible for those with spinal cord injury.  
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