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  درك تجربه عدم اشتغال در افراد مبتال به ضايعات نخاعي در روند برگشت به كار
 

 1محمد كمالي، *فرهاد فاتحي

  
  چكيده
اين مقاله شامل بخشي از نتايج پژوهش . ضايعات نخاعي استاز دست دادن كار و موانع موجود در راه بازگشت به كار از پيامدهاي ابتال به : مقدمه

ساز  شناخت عوامل زمينه ،بود كه با هدف "درك تجربه زيسته افراد مبتال به ضايعات نخاعي در روند برگشت به كار در شهر قم"كيفي تحت عنوان 
  .عدم موفقيت در برگشت به كار پس از ابتال به ضايعه نخاعي تنظيم شد

شركت كنندگان، مردان مبتال به ضايعه نخاعي پاراپلژي داراي . شناسي انجام شد  پژوهش فوق به روش كيفي و شيوه پديده :ها مواد و روش
نفر  20تعداد شركت كنندگان به . گيري به روش هدفمند بود و تا اشباع كامل اطالعات ادامه يافت نمونه. پرونده در اداره بهزيستي استان قم بودند

ها با استفاده از مصاحبه نيمه ساختار يافته باز عميق فردي و تفسير  آوري داده جمع. نفري شاغل و غير شاغل قرار داشتند 10ر دو گروه رسيد كه د
  .انجام شد Van Mannenها به روش  داده
و موانع موجود در راه بازگشت مضمون محوري در اين پژوهش ظهور يافت كه بيانگر تجارب شركت كنندگان از مشكالت  6در مجموع  :ها يافته

  .به كار بود
هاي افراد غير شاغل با شاغلين وجود دارد كه بيانگر عوامل تعيين  هايي در گفته ها تفاوت ها نشان داد كه در برخي زيرمضمون بررسي: گيري نتيجه

افراد از مشكالت جسمي، نوع شخصيت وابسته و غيرفعال، توان گفت درك نادرست  در واقع مي. كننده موفقيت يا عدم موفقيت در برگشت به كار بود
  .رواني خانواده از موانع برگشت به كار اختصاصي افراد غير شاغل در اين مطالعه بود - هاي روحي نگرش منفي نسبت به مسايل و فقدان حمايت

  ضايعه نخاعي، اشتغال، بازگشت به كار :ها كليد واژه
  

  22/10/90: تاريخ دريافت
  21/3/91: تاريخ پذيرش

 

  مقدمه
ضايعه نخاعي يك شرايط فاجعه انگيز است كه بسته به شدت 

در زندگي شود و  باري آن ممكن است باعث تغييرات تأسف
افتد كه طناب نخاعي در نتيجه ضربه، روند  زماني اتفاق مي
  ).1(هاي مادرزادي صدمه ببيند  بيماري يا نقص

شيوع ضايعات نخاعي تروماتيك در اياالت متحده به طور 
مورد  3000تقريباً . مورد جديد در سال است 11000تقريبي 

ي و جديد ضايعات نخاعي هر ساله در نتيجه بيمار
تعداد افرادي كه . افتد هاي مادرزادي اتفاق مي ناهنجاري

كنند  امروزه با ضايعات نخاعي در اياالت متحده زندگي مي
درصد از ضايعات  53. نفر است 279000تا  219000بين 

سال با ميانگين سني  30تا  16نخاعي تروماتيك در افراد بين 
  ).1(افتد  سال اتفاق مي 6/32

شده از سوي معاونت بهداشت و درمان  طبق آمار اعالم
معلول نخاعي در كشور  80000بنياد شهيد در حال حاضر 
نفر جانبازاني هستند كه در  2000وجود دارد كه از اين تعداد 

اند و بقيه را  جريان جنگ تحميلي دچار اين ضايعه شده
دهند كه به داليل مختلف از جمله سقوط  افرادي تشكيل مي
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ح اتومبيل و حوادث حين كار و ورزش دچار اين از بلندي، سوان
  ).2(اند  ضايعه شده

بنا بر اظهارات غير رسمي مسؤولين سازمان بهزيستي 
نفر مبتال به  275استان قم در حال حاضر در اين استان نيز 

ضايعات نخاعي وجود دارند كه از درصد شاغل و غير شاغل 
  . ها اطالع درستي در دست نيست بودن آن
ان مبتال به ضايعات نخاعي با مشكالت و عوارض بيمار

ترين مشكالت بيماران  يكي از مهم. متعددي روبرو هستند
مبتال به ضايعات نخاعي پس از طي دوره حاد، مسأله اشتغال 

  .و بازگشت به بازار كار است
اشتغال به عنوان يك فعاليت ضروري براي گذراندن 

تأكيد بر آن است زندگي فردي و اجتماعي تلقي شده است و 
ها با هر وضعيت و موقعيتي بايد در همه  كه همه انسان

انسان بين خود و دنياي   از طريق اشتغال،. ها كار كنند زمان
تأكيد فراوان در . سازد پيرامون رابطه منطقي و پويا برقرار مي

دين مبين اسالم بر كار كردن و تذكر آن در قانون اساسي 
تأمين شرايط و امكانات كار «مبني بر جمهوري اسالمي ايران 

براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن 
وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند، ولي 

  ).3(، مؤيد اين ادعا است »وسايل كار ندارند
 معلولين كساني هستند كه در جامعه بيكاري را بيش از

ن افرادي هستند كه به كنند و آخري ديگران تجربه مي
از اين رو نرخ . آيند ها و مؤسسات در مي سازمان استخدام

اشتغال در بين معلولين بسيار كمتر از افراد عادي است و 
لذا معلولين . بيكاري در بين معلولين بيش از افراد عادي است

آوردن شغل با مشكالتي مواجه هستند و به  در به دست 
  ).3(به بر اين مشكالت نياز دارند تري براي غل هاي بيش كمك

و همكاران در تايوان جهت  Wangاي كه  در مطالعه
هاي آموزشي طراحي شده براي بهبود  ارزيابي تأثير برنامه

كيفيت زندگي و احتمال استخدام در ميان افراد مبتال به 
ضايعات نخاعي انجام دادند، مشخص شد كه ميزان بيكاري 

  ).4(است درصد  2/78در اين افراد 
و  Schonherrدر مطالعه ديگري كه در هلند توسط 

همكاران جهت بررسي تغييرات ايجاد شده در زمينه شركت در 

اي و اوقات فراغت و ميزان رضايت افراد  هاي حرفه فعاليت
پس از تعامل دوباره  ها مبتال به ضايعات نخاعي از اين فعاليت

ان شاغل بودن در اجتماعي انجام گرفت، اعالم نمودند كه ميز
  ).5(درصد متغير است  48تا  31افراد مبتال به ضايعات نخاعي از 

افراد مبتال به ضايعات نخاعي در اين پژوهش موارد 
برخي از اين . اند گوناگوني از مشكالت اشتغال را تجربه نموده

مشكالت ناشي از درك افراد از مشكالت جسمي، نوع 
افراد نسبت به مسايل و شخصيت فردي، نگرش و ديدگاه 

رواني است كه در دو  -هاي روحي وجود يا عدم وجود حمايت
و در اين مقاله به آن  باشد گروه شاغل و غيرشاغل متفاوت مي

 .پرداخته شده است
  

  ها روشمواد و 
گيري از روش  اين تحقيق به شيوه كيفي و با بهره

ضايعات پديدارشناسي به درك تجربه زيسته افراد مبتال به 
. نخاعي در روند برگشت به كار در شهر قم پرداخته است

شركت كنندگان، مردان مبتال به ضايعه نخاعي پاراپلژي بودند 
ها  كه در اداره بهزيستي قم پرونده داشتند و آسيب نخاعي آن

الزم به ذكر است كه به علت . به تأييد پزشك رسيده بود
نخاعي زن، شركت  فقدان پرونده پزشكي مبتاليان به ضايعه

در اين مطالعه از . كنندگان از بين مبتاليان مرد انتخاب گرديد
پس از مطالعه پرونده و . گيري هدفمند استفاده شد روش نمونه

آگاهي از واجد شرايط بودن افراد، طي مالقات حضوري 
ها  يا مكالمه تلفني با آن) مراجعه به آدرس مندرج در پرونده(

رد نظر شركت كننده براي انجام زمان مناسب و محل مو
ميزان تحصيالت و محل سكونت . شد مصاحبه تعيين مي

ها  مدنظر نبود، اما تمايل به شركت در مصاحبه) شهر يا روستا(
و مطالعه اظهارات پياده شده از سوي مصاحبه كننده از موارد 

نفر از  20در طي مصاحبه با تعداد . اصلي ورود به مطالعه بود
 به ضايعات نخاعي پاراپلژي كه معيارهاي ورود مردان مبتال

اين . به مطالعه را داشتند، اين مطالعه به مرحله اشباع رسيد
نفري شامل يك گروه شاغل و يك  10نفر در دو گروه  20

در پژوهش حاضر روش . گروه غيرشاغل قرار داشتند
ساختار يافته باز عميق فردي  ها مصاحبه نيمه  آوري داده جمع
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محقق براي راحتي شركت كنندگان و . ب شده بودانتخا
گيري از تأثير شرايط محيطي تحميلي بر روي اطالعات  پيش

مورد نياز، مصاحبه را در مكان تعيين شده توسط افراد مصاحبه 
در ابتداي هر جلسه مصاحبه كننده . شونده برگزار كرد

نام و نام خانوادگي، سن، وضعيت (اطالعات دموگرافيك 
لت ضايعه، سطح ضايعه، وضعيت كنترل، سن زمان تأهل، ع

را از افراد ) ضايعه، شغل قبل از ضايعه و شغل بعد از ضايعه
سپس با توجه به شرايط ). 2و  1جداول (كرد  دريافت مي

شد  ها متذكر مي شركت كنندگان و تحمل فيزيكي و رواني آن
دقيقه طول خواهد كشيد و هر زمان كه  30-60كه جلسه بين 

ها  ت كنندگان احساس خستگي نمودند، با اعالم آنشرك
فرصتي براي استراحت در اختيارشان قرار خواهد گرفت و پس 

در صورت ناتمام ماندن . از استراحت جلسه ادامه خواهد يافت
. شد مصاحبه با توافق شركت كننده جلسه بعدي تعيين مي

راهنماي مصاحبه فهرستي از سؤاالت يا موضوعات عمومي 
كه مصاحبه كننده قصد داشت در طول هر مصاحبه بود 

با وجودي كه اين سؤاالت بـراي حصول اطمينان . بررسي كند
از اين كه به طور اساسي اطالعات مشابهي از هر شـخص به 

هاي از پيش تعيين  آيـد، گردآوري شده بود، پاسخ دست مي
گر آزاد بود تا در  ها وجود نداشت و مصـاحبه اي براي آن شده

در طول جلسه . محـدوده تحـقيق جسـتجو و كاوش كـند
ها و نقطه نظرات شركت كنندگان به وسيله  مصاحبه، گفته

پس از اتمام جلسه . ضبط صوت، ضبط و ثبت گرديد
ها  مصاحبه، نسبت به پياده كردن لفظ به لفظ متن مصاحبه

بر اساس رعايت نكات اخالقي در اين مطالعه، . اقدام گرديد
نده در مورد پژوهش كيفي، چگونگي مصاحبه و مصاحبه كن

داد و به شركت  اهداف پژوهش حاضر مختصري توضيح مي
كه نوار مصاحبه و مطالب  شد داده مي كنندگان اطمينان 

گفته شده در جلسه به طور كامل محرمانه خواهد بود و در 
توصيف و تحليل نهايي نامي از شركت كنندگان برده 

ت كنندگان در مصاحبه با دريافت رضايت شرك. نخواهد شد
به شركت كنندگان اطمينان . ها گرفته شد نامه از آن رضايت

داده شد كه حق انصراف در هر مرحله از مصاحبه و حذف يا 
تغيير برخي از مضامين را دارند و در صورتي كه جلسه 
مصاحبه عواقب بعدي براي شركت كننده به دنبال داشته 

  .يابد باشد، خاتمه مي
  

  مشخصات دموگرافيك افراد شاغل مبتال به ضايعه نخاعي. 1جدول 

علت   سطح ضايعه  وضعيت تأهل  )سال(سن   كد
  ضايعه

وضعيت 
  سن ابتال  كنترل

  )ضايعهاز (...  شغل

  بعد  قبل

  بايگاني بانك  مستخدم بانك  23  ندارد  تصادف 1L -12T  متأهل  28  1ش 
  موبايل  برداري نقشه  23  ندارد  تصادف 1L -12T  مجرد  31  2ش 
  الكتريكي  محصل  17  ندارد  تصادف 5L -4L  مجرد  28  3ش 
  شغل سابق  صافكار  34  ندارد  سقوط 12T -11T  متأهل  42  4ش 
  راننده خطي  ساخت كانال كولر  22  ندارد  تصادف 5T -4T  متأهل  39  5ش 
  شغل سابق  تعمير لوازم صوتي  32  ندارد  تصادف 2L -1L  متأهل  38  6ش 
  شغل سابق  مدير فني مرغداري  27  دارد تصادف 11T -10T  مجرد  32  7ش 
  شغل سابق  مونتاژ كامپيوتر  27  ندارد تصادف 6T -5T  مجرد  31  8ش 
  راننده  شاگرد اتوبوس  19  ندارد  تصادف 10T -9T  مجرد  27  9ش 
  دار مغازه  كشاورز  24  دارد  سقوط 1L -12T  مجرد  34  10ش 

  شاغل: ش
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  مشخصات دموگرافيك افراد غيرشاغل مبتال به ضايعه نخاعي. 2جدول 

  علت ضايعه  سطح ضايعه  وضعيت تاهل  )سال(سن   كد
وضعيت 
  سن ابتال  كنترل

  )از ضايعه(...  شغل
  بعد  قبل

  بيكار  تراشكاري  22  دارد  سقوط 1L -12T  متأهل  31  1غ 
  بيكار  تأسيساتي  42  دارد  تصادف 2L -1L  متأهل  45  2غ 
  بيكار  بهياري  19  ندارد  تصادف 8T -7T  مجرد  30  3غ 
  بيكار  بافي قالي  25  ندارد  سقوط 2L -1L  متأهل  33  4غ 
  بيكار  راننده  29  ندارد  تصادف 8T -7T  متأهل  35  5غ 
  بيكار  توزيع كننده  35  دارد  تروما 5L -4L  متأهل  51  6غ 
  بيكار  سازي كابينت  16  دارد  تصادف 12T -11T  مجرد  19  7غ 
  بيكار  ارتشي  39  ندارد  تصادف 1L -12T  متأهل  52  8غ 
  بيكار  راننده  29  دارد  تصادف 2L -1L  متأهل  42  9غ 
  بيكار  مبل فروشي  24  ندارد  تصادف 8T -7T  مجرد  40  10غ 

  شاغل ريغ: غ
  

  ها يافته
به منظور تفسير و تجزيه و تحليل اطالعات به دست آمده در 

با . بهره گرفته شد Van Mannenاين تحقيق از روش 
جمله داراي اهميت ويژه  774مطالعه مكرر متون پياده شده، 

سپس با . كه در ارتباط با موضوع مورد تحقيق بود، انتخاب شد
كنار هم گذاشتن موارد مشابه و حذف مواردي كه از اهميت 
كمتري برخوردار بودند، اين نتيجه به دست آمد كه اظهارات 

با . مضمون جاي داد 19ان در تو شركت كنندگان را مي
مضمون  6مضمون در  19تر، خود اين  بررسي و مرور دقيق
هاي  ها روش براي اطمينان از اعتبار داده. اصلي قرار گرفتند

پژوهشگر به مدت طوالني با . مختلفي به كار گرفته شد
موضوع درگير بود و افراد مبتال به ضايعه نخاعي را در بخش 

محيط كار و انجام مصاحبه، به طور  كاردرماني بهزيستي،
ها  پيوسته مورد مشاهده قرار داد تا از نزديك با وضعيت آن

ها در اين تحقيق  آوري داده جا كه روش جمع از آن .آشنا شود
ها با دقت و بدون  سعي شد مصاحبه ،دبوروش مصاحبه عميق 
ضمن اين كه پس از برگزاري جلسات  .سوگيري انجام شود

ها، محقق سعي كرد با خواندن  دست آوردن داده مصاحبه و به
همچنين . ور گردد ها غوطه ها در داده مكرر و تأمل در آن

ها تالش كرد تا بار  محقق در هنگام تجزيه و تحليل داده

ها را  ديگر موارد گفته شده را با نمونه مطرح كند و صحت آن
و در صورت حذف يا اضافه كردن مطلبي  بررسي مجدد نمايد

ها لحاظ  در متن نهايي داده آن را وسط شركت كنندگان،ت
 توان گفت شيوه اصلي حفظ روايي و به عبارتي مي. نمايد

بررسي  .دبوها  ها در اين پژوهش، ثبت مصاحبه پايايي داده
اظهارات شركت كنندگان در چهار زيرمضمون مشكالت 

هاي  هاي شخصيتي، نگرش و ديدگاه و حمايت جسمي، ويژگي
رواني خانواده نشان داد كه تجارب افراد غيرشاغل  -روحي

هاي مذكور با تجربيات  شركت كننده در اين پژوهش در زمينه
در ادامه به بررسي . افراد شاغل شركت كننده متفاوت است

ها كه باعث عدم موفقيت غيرشاغلين در برگشت به  اين تفاوت
جا كه  نالزم به ذكر است از آ. شود پرداخته مي كار شده بود، 

در اين پژوهش بر اصل محرمانه ماندن اسامي افراد تأكيد 
توسط حروف و  شده است، افراد شركت كننده در اين پژوهش

  .اند مشخص شدهاعداد 
  مشكالت جسمي

هاي فردي يكي از عوامل تعيين كننده بازگشت يا عدم  ويژگي
بازگشت به كار افراد مبتال به ضايعه نخاعي است و از آن 

، باشد ه خصوصيات هر فرد مختص به خود او ميجايي ك
ها در دو گروه افراد شاغل و غيرشاغل  بررسي اين ويژگي
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يكي از مواردي كه از . مسايل قابل توجهي را نمايان ساخت
اظهارات شركت كنندگان در مطالعه به دست آمد، تأثير 

از اين . مشكالت جسمي بر اشتغال يا عدم اشتغال افراد است
رات افراد شركت كننده در دو گروه شاغل و نظر اظها

اي كه افراد شاغل بر اين  غيرشاغل متفاوت بود؛ به گونه
عقيده بودند كه مشكالت جسمي باعث محدوديت فرد 

در . شود، اما لزوماً محروميت از اشتغال را به همراه ندارد مي
ناتواني   مقابل افراد غيرشاغل عدم اشتغال خود را به وسيله

يكي از عوارض متعدد ضايعات . نمودند وجيه ميجسمي ت
بررسي . نخاعي، از دست دادن كنترل ادرار و مدفوع است

عارضه مذكور در اين مطالعه نشان داد كه تأثير فقدان كنترل 
آن . بر اشتغال در دو گروه شاغل و غيرشاغل يكسان نيست

چنان كه افراد غيرشاغل شركت كننده در مطالعه دليل عدم 
از سوي ديگر . اختياري عنوان كرده بودند ل خود را بياشتغا

اظهارات افراد شاغل فاقد كنترل به طور كلي داللت بر عدم 
  ). 3جدول (تأثير فقدان كنترل در اشتغال آنان داشت 

  هاي شخصيتي ويژگي
هاي فردي كه تأثير انكارناپذيري بر  يكي ديگر از ويژگي

هاي زندگي انسان از جمله اشتغال دارد،  تمامي جنبه
. خصوصيات رواني يا به عبارت ديگر شخصيت افراد است

العاده شديدي  رواني فوق -ايجاد صدمه به نخاع تأثيرات روحي
توان به خوبي در  اين تأثيرات را مي. بر روي افراد دارد

هاي افراد غيرشاغل شركت كننده در مطالعه مشاهده  گفته
تأثيراتي (اي نشده بود  كرد، اما در گروه شاغلين به آن اشاره

يكي از ). نظير ترس از حضور در جامعه به واسطه معلوليت
مسايل مهمي كه در بررسي اظهارات شركت كنندگان 
استخراج گرديد، تأثير نوع شخصيت فرد در اشتغال يا عدم 

اين هاي موجود در  به عبارت ديگر بررسي داده. اشتغال بود
زمينه، اين مسأله را نمايان ساخت كه شخصيت افراد نقش 

اي در برگشت به كار آنان پس از ايجاد ضايعه  تعيين كننده
تر،  رسد هر چه فرد شخصيت مستقل داشته است و به نظر مي

تري داشته باشد، احتمال  تر و اعتماد به نفس بيش فعال
ل و اين نوع شخصيت فعا. برگشت به كار او بيشتر است

جوياي كار در اظهارات افراد شاغل شركت كننده در مطالعه 
در مقابل اظهارات افراد غيرشاغل گوياي . قابل رؤيت بود

  ). 4جدول (شخصيتي متفاوت با نوع شخصيت مذكور بود 
  

  مشكالت جسمي بر اشتغال يا عدم اشتغال تأثيربرخي اظهارات افراد شركت كننده در مطالعه در زمينه . 3جدول 
  مضمون اصلي  زيرمضمون  برخي جمالت مهم

  :نقص جسمي
كنم حاال با  من قبل از ضايعه يك شغلي داشتم و اآلن هم در همان سطح دارم كار مي": 8ش 

اي كه خودم دارم اما  محدوديت هست، به دليل محدوديت جسمي. هايي يك محدوديت
  ."محروميت نيست

عامل . ام، چون توانايي كار نداشتم پس از اين كه دچار ضايعه شدم تا االن كار نكرده": 2غ 
  ."ام ام اين بوده كه توانايي كار نداشته اصلي اين كه به كار برنگشته

  
  :فقدان كنترل

توانم سر  ام، نمي بعد از ضايعه اصالً كار نكردم و توي اين شش سال هيچ كاري نداشته": 5غ 
  ."ن كنترل ندارمكار بروم چو

گذارم و اين عدم  كنم كه آن را زير لباسم مي من كنترل ندارم و از كيسه استفاده مي": 9ش 
  ."كنترل تأثيري در كار من ندارد

  هاي فردي ويژگي  جسمي مشكالت

غير شاغل: شاغل، غ: ش
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  تأثير نوع شخصيت فرد بر اشتغال يا عدم اشتغال نهياظهارات افراد شركت كننده در مطالعه در زم يبرخ. 4جدول 
  مضمون اصلي  زيرمضمون  برخي جمالت مهم

 :ترس از حضور در جامعه
كشم با  خواهم بروم بيرون، از آن موقعي كه تصادف كردم ديگر خجالت مي اصالً نمي": 7غ 

  ."خواهم بروم بيرون شايد مزاحمت براي كسي داشته باشم مياين پاهايم بروم بيرون، 
  

  :نوع شخصيت فرد
من تمام كارهايم را خودم انجام دادم، نُه ماه تالش كردم و سه تا وام لوازم خانگي ": 2ش 

  ."گرفتم، دنبال مغازه گشتم و مغازه پيدا كردم و انواع و اقسام مشكالت اختصاصي كار را داشتم
  ."ام يك ذره از تنبلي خودم بوده است كه سر كار نرفته دليل اين": 7غ 

  هاي فردي ويژگي  ويژگي شخصيتي

  شاغل ريغ: شاغل، غ: ش
  

  نگرش و ديدگاه
ديدگاه افراد نسبت به مسايل مختلف در دو گروه شاغل و 

اي از موارد همسو و در يك جهت بود و در  غيرشاغل در پاره
موارد ديگري به طور كامل متفاوت بود و در جهت خالف هم 

هاي  هاي به دست آمده از مصاحبه با بررسي داده. قرار داشت
ت به آن افراد مشخص شد كه افراد پس از ايجاد ضايعه نسب

اند كه اين مسأله ناشي از  هاي متفاوتي از خود نشان داده واكنش
در اين . ها نسبت به اين قضيه بوده است نگرش متفاوت آن

زمينه ديدگاه افراد شركت كننده در دو گروه شاغل و غيرشاغل 
هاي  واكنش  متفاوت بود؛ به طوري كه افراد غيرشاغل اغلب

هاي شاغلين  سوي ديگر در گفتهاز . منفي نسبت به آن داشتند

اظهاراتي كه ناشي از نگرش مثبت نسبت به ضايعه بود، وجود 
هاي به  از موارد مهم ديگري كه با تجزيه و تحليل داده. داشت

دست آمده از اظهارات افراد آشكار شد، تغيير نگرش افراد با 
در واقع افراد هر دو گروه شاغل و غيرشاغل . گذشت زمان بود

ها در مورد برگشت يا عدم  كرده بودند كه نگرش آنعنوان 
برگشت به كار با گذشت زمان نسبت به آن چه كه در ابتداي 

اما نكته قابل توجه آن . اند، تغيير كرده است ايجاد ضايعه داشته
بود كه در گروه شاغلين، اظهارات نشان دهنده تغيير ديدگاه 

در حالي كه . افراد از يك نگرش منفي به يك نگرش مثبت بود
اين اظهارات در گروه افراد غيرشاغل به طور برعكس بود و 

  ).5جدول (داد  يك گرايش از سمت مثبت به منفي را نشان مي
  

 عهيانسبت به ضهاي متفاوت  شركت كننده در مطالعه با نگرش و ديدگاه اظهارات افراد شاغل و غيرشاغل يبرخ. 5جدول 

  مضمون اصلي  زيرمضمون  برخي جمالت مهم
  :نوع واكنش به ضايعه

ام را از  آن موقع روحيه. وقتي اين اتفاق افتاد ديگر اصالً اميد نداشتم كه بلند شوم": 6غ 
  ."ها به طرفم بيايند گذاشتم بچه تا چند مدت حتي نمي. ها بودم داده بودم و مثل ديوانه دست
جور ديگري به خودم، به جامعه . ديگري بود، طرز فكرم تغيير كردبراي من تولد ": 3ش 

  ."كردم و شرايطي كه هست نگاه مي
 

  :تغيير نگرش با گذشت زمان
كردم كه ممكن است ديگر نتوانم هيچ جايي به  زماني كه تصادف كردم فكر مي": 2ش 

بعد شش ماه، . توانم بكنم كردم كه ديگر هيچ كاري نمي آن موقع فكر مي. سر كار برگردم
  ."توانم دوباره كار كنم يك سال گذشت ديدم نه، من مي

كردم كه ديگر نتوانم به كار  در مدتي كه بستري بودم اصالً چنين فكري نمي": 3غ 
گفتيم شايد اين كار نشود يك كار ديگر، شايد اين جا قبول نكنند يك جاي  برگردم و مي

كنم  كنم با اين وضعيت فكر نمي م نگاه مييعني اميد داشتم، ولي خب االن دار. ديگر
 ."ديگر اصالً بشود كاري كرد

  هاي فردي ويژگي  نگرش و ديدگاه

  غير شاغل: شاغل، غ: ش
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  برگشت به كاردر رواني خانواده  - هاي روحي حمايت تأثير نهياظهارات افراد شركت كننده در مطالعه در زم يبرخ. 6جدول 
  اصليمضمون   زيرمضمون  برخي جمالت مهم

  :نقش خانواده
خانواده صد درصد تأثير . ترين تأثير را داشت براي كار خانواده بود يكي از موارد كه بيش": 4ش 
  ."خانواده پدرزنم مرا رها نكردند و حمايت كردند. كمك خانواده به من همدلي بود. دارد

  ."اند خانواده و اطرافيان براي برگشت به كار من كاري نكرده": 8غ 

  نقش خانواده  حمايت معنوي

  شاغل ريغ: شاغل، غ: ش
  

  رواني خانواده -هاي روحي حمايت
هاي خود به  افراد شاغل شركت كننده در مطالعه در گفته

رواني خانواده و نقش مؤثر آن در برگشت  -هاي روحي حمايت
غيرشاغل به طور در مقابل افراد . بودند  به كار اشاره كرده

آشكار به عدم حمايت و كمك خانواده براي برگشت به كار 
  ).6جدول (خود اشاره كرده بودند 

  
  بحث

بيشتر افرادي كه پس از ضايعه مشغول به كار نيستند، به 
ها در مورد عدم  هنگامي كه از آن. گردند دنبال كار هم نمي
ها  آن  انيگويند ناتو ها مي شود، اغلب آن انجام كار سؤال مي

تحصيل، سن، شدت صدمه، نياز به . مانع از انجام كار است
كمك در مراقبت از خود و وضعيت تأهل از جمله عوامل موثر 

  ).6(بيني استخدام افراد نخاعي است  در پيش
بررسي اظهارات شركت كنندگان در اين مطالعه ما را به 
مسايلي از قبيل درك افراد از مشكالت جسمي، نوع شخصيت 
فردي، نگرش و ديدگاه افراد نسبت به مسايل مختلف و 

هاي خانوادگي به عنوان فاكتورهاي  حضور يا فقدان حمايت
توان  در واقع مي. دخيل در برگشت به كار رهنمون ساخت

هاي افراد شاغل و غيرشاغل شركت كننده  قايسه گفتهگفت م
در اين مطالعه نشان داد كه تجربيات افراد غيرشاغل در زمينه 

همين . موارد فوق با تجربيات شاغلين متفاوت بوده است
تفاوت يا به عبارت ديگر وجود نوعي بار منفي در اظهارات 

ت به غيرشاغلين اين مسايل را به عنوان موانعي كه از برگش
و  Chan. اند، نمايان ساخت كار افراد مذكور جلوگيري نموده

Man  در هنگ كنگ يك مطالعه كيفي با هدف تشخيص
موانع و فاكتورهاي مهمي كه ممكن است از جستجو و حفظ 

شغل در افراد مبتال به ضايعه نخاعي جلوگيري نمايند، انجام 
وانع برگشت ها نشان داد كه م نتايج حاصل از مطالعه آن. دادند

شناختي و فاكتورهاي  به كار با نقص فيزيكي، فاكتورهاي روان
هاي كاري  نقص فيزيكي انتخاب. باشند محيطي در ارتباط مي

كند و فاكتورهاي  افراد مبتال به ضايعات نخاعي را محدود مي
در واقع . دارد ها را از بازگشت به كار باز مي شناختي آن روان

طالعه عنوان كرده بودند كه نقص شركت كنندگان در اين م
توجه به شغل، جستجوي شغل و بازگشت به كار   فيزيكي،

ها را محدود كرده است و بر اين مسأله نيز اجماع نظر  آن
شناختي به اندازه نقص فيزيكي در  داشتند كه فاكتورهاي روان

تعيين موفقيت در برگشت به كار افراد مبتال به ضايعات 
نتايج ديگري كه از مطالعه مذكور حاصل  از. نخاعي مهم است

هاي عمده بين دو گروه شاغل  شد، اين بود كه يكي از تفاوت
همان گونه ). 7(خود بود   ها از ناتوانايي و غيرشاغل درك آن

شود نتايج حاصل از اين مطالعه همسو با  كه مالحظه مي
هاي  با اين تفاوت كه تأثير حمايت. مطالعات ديگر است

اني خانواده كه يكي از نتايج به دست آمده بود، در رو -روحي
تواند ناشي از  اين مسأله مي. مطالعات ديگر يافت نشد

  .هاي فرهنگي باشد تفاوت
  
  گيري نتيجه

بر اساس تجربيات افراد مبتال به ضايعات نخاعي در اين 
پژوهش، درك منفي افراد غيرشاغل از مشكالت جسمي، نوع 

ها، نگرش منفي اين افراد  آن شخصيت وابسته و غيرفعال
هاي خانوادگي  نسبت به مسايل مختلف و عدم دريافت حمايت

هاي افراد مذكور با افراد شاغل شركت كننده  از جمله تفاوت
در مطالعه بوده است و موانع اختصاصي برگشت به كار اين 
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  .آيد افراد به حساب مي
  

 پيشنهادها

شود از طريق  ميپيشنهاد  ،با توجه به نتايج اين پژوهش

درماني و ترويج تفكر مثبت  هاي روان مشاوره و تشكيل گروه
در افراد مبتال به ضايعات نخاعي، كنار آمدن با مسايل ناشي 

ها تسهيل شود و بستر مناسبي براي  از ابتال به ضايعه براي آن
  .آميز افراد مذكور به كار فراهم گردد بازگشت موفقيت
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Abstract 
 

Introduction: Loss of work and barriers to return to work are among the consequences of spinal Cord 
Injury (SCI). This article will represent some results of a previous study named "Perceived Life 
Experiences of People with Spinal Cord Injury in the Process of Returning to Work in Qom City". The 
aim of this latter study was to determine the factors that may facilitate or impede return to work in people 
with SCI. 

Materials and Methods: It was a qualitative study with a phenomenological design. Participants of this 
study were men with paraplegic SCI who were registered in Qom Welfare Office. Sampling was 
accomplished through the objective-based method and terminated when sufficient data were obtained. The 
total number of participants reached to 20 participants who were then placed in two groups consisting of 
10 employed and 10 unemployed people each. Data collection was completed via conducting semi-
structural interviews and the interpretation of data was made by Van Mennen method. 

Results: As a whole, 6 central themes representing the experiences of participants were found in this study. 

Conclusion: According to the analysis of experiences, we found some differences between employment 
and unemployment participants that illustrated the causes of success or failure in returning to work. In fact 
incorrect perceive of physical problems, dependent and passive personality, negative attitude to the issues 
and absences of family support were the special barriers to returning to work in unemployed participants. 

Keywords: Spinal cord injury (SCI), Employment, Return to work 
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