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 ABSTRACT The article is taken from the master's thesis 
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 Aim: Spinal cord injury is one of the problems of human societies that changes 

the path of individual’s life and creates a great number of problems in physical, 

psycological, job, ecoconomic, and family aspects. The purpose of this study is to 

focus on the self-efficacy of people with spinal cord injury. Methods: For this 

research, single case study was used. For this, purposive sampling was used and 3 

people with spinal cord injury were selected receiving 8 sessions of individual 

intervention, and occupational rehabilitation program training based on social 

cognitive theory. For data collection, Lutans psychological capital questionnaire 

was used. The results were analyzed using visual analysis, change reliability index 

(RCI), and recovery percentage (MPI). Findings: The results showed that a 

rehabilitation program based on social cognitive theory can increase the self-

efficacy of people with spinal cord injury (1/96). Conclusion: By using a 

vocational rehabilitation program and social cognitive theory, in which guidance 

and skills training, such as substitution training or role modeling, social 

encouragement, positive feedback, stimulation of psychological capital, as well as 

providing information were utilized. This showed self-efficacy can be increased in 

people with spinal cord injury. 
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شدود کدده مسدیر زنددگی فددرد را  ضدایعه نخداعی از جملدده معجدالت جوامدع انسددانی محسدوال مدی هاد :
دهد و مشکالت فراواندی در تمدام ابعداد جسدمانی، رواندی، شدغلی، اقتصدادی و خدانوادگی ایجداد  تغییر می

ن اثربخشی برنامه توانبخشی شغلی بر خودکارآمدی افدراد دارای ییکند. هدگ از انجام این پژوهض تع می
 دور بدا اسدتفاده از ن پژوهض مدورد منفدرد بدود. بددین منیطرد مورد استفاده در ا روش:آسیر نخاعی بود. 

جلسددده مداخلددده  4نفدددر از افدددراد دارای آسدددیر نخددداعی انتخددداال شددددند و طدددی  1گیدددری هدفمندددد  نمونددده
انفرادی،آموزش برنامه توانبخشی شغلی مبتنی بر ن ریه شناختی اجتماعی دریافدت کردندد. ابدزار گدردآوری 

فاده از تحلیل دیداری، شداخص پایدایی ی لوتانز بود. نتای  با استشناختروانهای  ها پرسشنامه سرمایه داده
نشددان داد ها یافتدده هااا: یافتااه ( مددورد تجزیدده و تحلیددل قددرار گرفددت.MPI( و درصددد بهبددودی )RCIتغییددر )

تواندد خودکارآمددی افدراد دارای آسدیر نخداعی را  برنامه توانبخشی مبتنی بدر ن ریده شدناختی اجتمداعی مدی
گیددری از ن ریدده  ه از یددک برنامدده توانبخشددی شددغلی و بددا بهددرهبددا اسددتفاد:  یرینتیجااه(. 98/1افددزایض دهددد )

هایی از جمله آموزش جانشدینی یدا الگدو گیدری،  ها و آموزش مهارت شناختی اجتماعی که در آن از راهنمایی
ی همچندین ارائدده اطالعددات در شددناختروانهددای  تشدوی  اجتمدداعی یددا بدازخورد م بددت و برانگیختگددی سدرمایه

تددوان خودکارآمدددی را در افددراد دارای  هددای شددغلی بدده کددار گرفتدده شددد، مددی توانخددوان و آمددوزشمددورد اشددتغال 
 ضایعه نخاعی افزایض داد.

 توانبخشی شغلی، خود کارآمدی، ن ریه شناختی _ اجتماعی، ضایعه نخاعی های کلیدی:واژه
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 مقدمه
ینندادهای آسننیب زا در سراسننر جهننان اسننت کننه اغلننب  بننه ضننایعه نخنناعی از جملننه رو

ای بنر کیفینت زنندگی افنراد  های جسمی و دائمی منجر میشود و تأثیرات گسترده ناتوانایی
گننذارد. عننالوه بننر مشننکالت جسننمی و پیامنندهای آن، افننراد دارای ضننایعه  دیننده مننی آسننیب

نخاعی نسبت به افراد سالم به طور چشمگیری بیشتر در معرض عوارض روانی منفنی قنرار 
کننش شوک، خشم، ترس و ناامیندی منیدارند. انکار و ناباوری،  هنای رواننی اولینه  توانند از وا

بننننه ضننننایعه باشنننند و افسننننردگی، اضننننطراب، اخننننتالل اسننننترس پننننس از سننننانحه، کنننناهش 
خودکارآمدی و خودکشی نیز میتواند از عوارض روانی ثانویه و منفنی ضنایعه نخناعی باشند 

تواننایی بنرای سنننازماندهی و  (. خودکارآمدی، بناور بنه2637، 1)لنت، ایرلند، پن و همکاران 
(. 2636، 2مدیریت مسننیر آینده و چگونه فکر کردن، برانگیختن و عمل کردن است )باندورا

دهند  باور فرد به اینکه در انجنام ینک کنار موفنق خواهند بنود، خودکارآمندی او را تشنکیل منی
ینناد (. اهنندا ، انگیننزه، تننال  و ثبننات قنندم افننراد دارای 3222)باننندورا،  خودکارآمنندی بنناال،  

ینارویی بنا چنالش است. آنها به به اسنتقبال چنالش منی هنا بنه سنختی تنال   رونند و بنرای رو
هننا و اسننتعدادهای خننود دارننند  کنننند. همننننین، آنهننا قضنناوت منبتننی در مننورد تواننناییمی

دیدگان نخناعی دینده  (. امری که در آسیب2631، 3)استاجکویک، باندورا، لوک و همکاران
 (.3566شود )رشیدی، صیدی و رشیدی،  نمی

پرداختنه  یشنناختروان یهنا هنا بنه نقنش خودکارآمندی در مثلفنه در بسیاری از پنژوهش
 یمیتصنم ی(، بن4،2635)سنینگ و هاننگ یر شنغلیهایی ماننند رشند مسن شده است. مثلفه

 ،6(، عننزت نفننس و باورهننا )بننراون و لنننت2633، 5یننول، اننندروس و بوزتننا )بلننوک یر شننغلیمسنن

                              
1. Lent, R. W., Ireland, G. W., Penn, L. T., Morris, T. R., & Sappington, R 
2. Bandura, A 
3. Stajkovic, A. D., Bandura, A., Locke, E. A., Lee, D., & Sergent, K 
4. Hsieh, H. H., & Huang, J. T 
5. Bullock‐Yowell, E., Andrews, L., & Buzzetta, M. E 
6. Brown, S. D., & Lent, R. W 
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رفتننار آدمننی دارننند. از آنجننایی کننه خودکارآمنندی  یرینندر جهننت گ یی( کننه نقننش بسننزا2635
دینندگان  ی افننراد بخصننوص آسننیبشننناختروانبصننورت مسننتقیم و غیرمسننتقیم بننر ابعنناد 

تواننند کمننک زایدالوصننفی بننه بازگرداننندن ایننن گننروه از افننراد  نخنناعی اثننر دارد؛ تقویننت آن مننی
ینرا کناهش خودکارآمندی، بسنیاری از توانناییجامعه به زندگی عادی و روزمره ن هنا و  ماید.  

کننند. همننننین، افننراد توانخننواه  دیننده را مخنندو  و پنهننان مننی اسننتعدادهای فننرد آسننیب
بننر خودکارآمنندی پننایین، درگیننر مسننائلی مانننند کنناهش انگیننزه، مشننکالت عنناطفی،  عننالوه

نجنننام فراینننند رسننند ا شنننوند. بننننابراین، بنظنننر منننی تصنننمیمی و عننندم سنننازگاری هنننم منننی بنننی
توانبخشی بتواند جبران مافات نماید و منجر به افزایش خودکارآمندی گنردد. همنننین، بنا 
توجه به اینکه اشتغال توانخواهان، از یکطنر ، موضنود بسنیار مهنم فنرد و اجتمناد اسنت و 

،  بیکاری بنرای آنهنا معنادل سنرباری بنرای خنانواده و جامعنه معننا منی شنود و از طنر  دیگنر
تواننند بنا و هدفمند هسنتند و می یهای ذهن توانخواهان قادر به انجام فعالیت بسیاری از 

خنود غلبنه کنرده و در زمیننه اشنتغال  یهنا تیبنر محندود یتنا حندود یوجود ناتوانی جسم
(، توجه به توانبخشنی شنغلی در خصنوص 2637موفقیت حاصل نمایند )لنت و همکاران،

، یلفروشنان و صنادقی، نیمیکنند )سنل ا منیافزایش خودکارآمدی آنها اهمینت بیشنتری پیند
3566  .) 

تواننند  یمن یع  نخاعیضا یاست که از طریق آن، افراد دارا یندیتوانبخشی شغلی، فرا
گنناهیر شننغلی قننرار گیهننای مناسننب مسنن تحننت آمننوز  و راهنمننایی  یشننغل یرننند؛ بننه خودآ

 یاننداز  راه یمثثر بر اشتغال، کسب و کار  یو ذهن یروان یها ت سازهیابند و با تقو یدست 
. از (2631و همکناران،  1می)فلمیننگ، دلنوال، کنخود را ارتقا  دهنند  یت زندگیفینموده و ک

کنی از جدیندترین مباحنث در حنوز  توانبخشنی بنا ، بعننوان ییشنغل یآنجایی کنه توانبخشن
ن رو  ینن  منندو  یننه یرو اسننت؛ بنظننر منن بننه فقنندان یننک نظر هننای مشنناوره  رسنند بننا اسننتفاده از نظر

بتنوان مداخلن  کارآمند و اثربخشنی را جهنت  یاجتمناع -ی  شنناختینشغلی بخصوص نظر 

                              
1. Fleming, A. R., Del Valle, R., Kim, M., & Leahy, M. J 
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یننرا، 2660شننغلی افننراد توانخننواه انجنام داد )لنننت و بننراون،  یو توانبخشنن  آمنوز  براسنناس (.  
ک یننن  منننورد انتظنننار از انجنننام ی، وجنننود خودکارآمننندی و نتنننایاجتمننناع – ی  شنننناختیننننظر 
ننفعال م و یشننان تنظننیشغلریکننند تننا اهنندا  خنناص  خننود را در مس یت، بننه افننراد کمننک مننی 

افننراد  ین، خودکارآمنندیننند. همننننیاتخنناذ نما یزیننآم تیننموفق یرشننغلیمس یهننا میتصننم
ت جسمانی، انجنام فعال می ، مشناهد  یزنندگ یهنا هنا و تجربنه تینتواند تحت تأثیر وضعی 

ننامنند فعالیپ مقنندم و  یمننیگننران و تشننویق کالمننی افننزایش یننا کنناهش یابنند )ابراهید یهننا تی 
، مور یلنت، ا؛ 3120محمود،  مسنیر شنغلی  یها (. تأثیر مشاوره2630 1سون و همکاران،یزفور

ینن  شننناختی  هننای مختلننف بننه اثبننات رسننیده اسننت  اجتمنناعی در پننژوهش -مبتنننی بننر نظر
ی ، ر  ، لننورنز و همکننارانیننتی)لننور ، 2631 3همکنناران ن، بننروورز و ی، ون بننوردن، واننندرکل2661 ،2ر

(. لنذا، بنا 2632، 5فنوردی، و اسویتلند، هنوس و پل2631 ،4و همکاران یسیآندرسون، الرسون، ال
توجننه بننه اینکننه صنندای افننراد دارای معلولیننت، در زمینننه اشننتغال در جامعننه ایننران کمتننر 

ها و الگوهنایی جهنت توانبخشنی شنغلی آننان و خنی  شود و نیز عدم وجود مدل شنیده می
پژوهشی در این زمینه، پنژوهش حاضنر بنه دنبنال پاسنخ بنه اینن سنثال اسنت آینا توانبخشنی 

یه شناختی اجتماعی منی توانند خودکارآمندی افنراد توانخنواه را افنزایش  شغلی مبتنی بر نظر
 دهد. 

 روش پژوهش
در سنه مرحلنه خنط پاینه، مداخلنه و پیگینری  A-Bطرب پژوهش، مورد منفرد از نود طرب 

، کلبود  ینابی خنط A. مرحلنه اول )(2661، 6و لوماس ی)فیشر (، در سنه جلسنه، بنه منظنور ار 
انبخشننی شننغلی جلسننه مداخلننه آموزشننی تو 1(، شننامل Bپایننه انجننام گرفننت. مرحلننه دوم )

                              
1. Lent, R. W., Ezeofor, I., Morrison, M. A., Penn, L. T., & Ireland, G. W 
2. Lorig, K. R., Ritter, P. L., Laurent, D. D., & Plant, K 
3. van Beurden, K. M., van der Klink, J. J., Brouwers, E. P., Joosen, M. C., Mathijssen, J. J., 

Terluin, B., & van Weeghel, J 
4. Andersén, Å., Larsson, K., Lytsy, P., Berglund, E., Kristiansson, P., & Anderzén, I 
5. Sweetland, J., Howse, E., & Playford, E. D 
6. Fisher, W. W., Kelley, M. E., & Lomas, J. E 
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یه شناختی اجتماعی و مرحلنه سنوم، پیگینری بنود کنه در سنه جلسنه انجنام  -مبتنی بر نظر
شد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه افراد دارای آسیب نخاعی مراجعنه کنننده بنه انجمنن 

بودنند کنه از آن 3121سنال  آسیب نخاعی شهر اصفهان در زمستان یحمایت از افراد دارا
 یهنننایژگیگینننری هدفمنننند انتخننناب شننندند. و  اسنننتفاده از رو  نموننننهان سنننه نفنننر بنننا ینننم

 آورده شده است.  3گروه نمونه در جدول  یشناخت تیجمع

  کنندهشرکتهای جمعیت شناختی سه  : ویژگی1جدول
 نوع ضایعه علت ضایعه تحصیالت جنسیت سن کنندهشرکت

 کمری ریز  آوار  دیدلم مرد 55 اول کنندهشرکت

 کمری سقوب از ارتفاد لیسانس مرد 25 دوم کنندهشرکت

 کمری تصاد  فوق دیدلم مرد 17 سوم کنندهشرکت

 
ک ، بنه دنبنال شنغل یاز ننود گردنن یب نخناعیورود بنه اینن پنژوهش، عندم وجنود آسن  مال

ب، عنندم اسننتفاده از روان درمننانی یننا یک سننال زمننان رخ دادن آسننیننبننودن، گذشننت حننداقل 
ک خنروج از ادارودرمانی بنا اسنتفاده از  ن پنژوهش، ینبررسنی پروننده پزشنکی اینن افنراد و منال

ن، یایجنناد مشننکالت جسننمی مانننند زخننم بسننتر و عنندم تمایننل بننه ادامننه درمننان بننود. همنننن
ت اخننننننالق پننننننژوهش، مننننننوارد مانننننننند گننننننرفتن کنننننند اخننننننالق بننننننه شننننننماره یننننننجهننننننت رعا

IR.UI.REC.1398.192 لسنات از کمیته اخالق دانشنگاه اصنفهان، حضنور داوطلباننه در ج
گناه  گاهاننه و آ آموزشی، گمنام بنودن افنراد و عندم درج ننام و ننام خنانوادگی، اخنذ رضنایت آ

کنندگان از اهدا  پژوهش مدنظر قرار گرفت.نمودن شرکت
  از پرسشننامه یاس خودکارآمندینر مقینها، شنش سنثال مربنوب بنه    آوری داده ابزار جمع

ش کا ،رمد،  امید، اد آری،  شد  ) یا و چهنار مثلفنه یسثال 25   هنای  سنرمایهبیند
هنای  مثلفنه شنامل پرسشننامه . اینناحد دد،طر  2667 بود که در سال 1لوتانز  یشناختروان

                              
1. Luthans 
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 ( و 31تنا  31آوری )سنثاالت  تناب ،)32تنا  7 )سنثاالت امیند (،0تنا  3 خودکارآمدی )سثاالت

 محاسنبهکنل   نمنره گوینه، هنر  نمنرات باشند. از جمنع منی (25تنا  32 سنثاالت( بیننی خنو 

را  یمسناله طنوالن کیبا اعتماد »عبارت بودند از  یمربوب به خودکارآمد یها هیمیگردد. گو 
 یارهناکفم را در یتنوانم وظنا منی امنلکمنن بنا اعتمناد »؛ «ابم.ینراه حل ب کینم تا ک می یبررس

ت کام مشننار یزننندگ یاساسننهننای تننوانم در بحث مننی مننن بننا اعتمنناد»؛ «نم.کننن یمعنن یجمعنن
 امنلکمن با اعتمناد »؛ «نم.کن ییام را تع یتوانم اهدا  زندگ می املکمن با اعتماد »؛ «نم.ک

منن بننا »و « نم.کنالت بحنث کرون بنا مننردم روبنرو شنوم تنا دربناره مسننائل و مشنینتنوانم در ب منی
«. نم.کننان هننم رشننته ام ارائننه یر دانشننجو یبننه سننا یدیننتننوانم اطالعننات مف مننی امننلکاعتمنناد 
( تنا کنامال مخنالفم 1ه از کنامال منوافقن )=ینزان موافقنت خنود را بنا هنر گو یکنندگان، م شرکت

محاسننبه  یکنل خودکارآمنند  مربننوب، نمننره  هینکنننند. از جمنع نمننرات شننش گو  ی( اعنالم منن3)=
کثر نمنره  0گردد. حداقل نمنره  یم آمنده در هنر  دسنت بنه ی نمنره چنه اسنت. هنر  10و حندا

نمنره بناال،  .اسنت بناالتر  فرددر آن مثلفه در  میزان که است از این حاکی باشد، باالتر  مثلفه
نمنره  قنرار دارد و  ییکننندگان در سنطح بناال در شنرکت یبه معنای آن است کنه خودکارآمند

پدده   اسننت.  یپننایین بننه معنننای پننایین بننودن خودکارآمنند ا ددتا ی دد ک، انجدد گفته دد ک،

پدده   ( 3123)خسروشنناهی و همکنناران،  ک،     ر  ا ددتا شدد ،اا)  دد  انجدد گفته دد ک،
   میزا ر بینیپ ی  ینمتاتش کا ،رم،  1 0202ی)فیل ا نز  د،ه 87/2مح سب اد

78/2.استد،ه ،فزا 
و محقنق  یا هشنت جلسنه یآموزشن  ک بسنتهین پژوهش، یدر ا یشغل یتوانبخش  برنامه

ینننه  -از ننننود شنننناختی  یر شنننغلیمسنننمشننناوره   سننناخته بنننود کنننه محتنننوای آن بنننر اسننناس نظر
 سنه نظر  آموزشی، ی بسته روایی جهت تأیید.م شد. ی( تنظ2660)لنت و براون،  یاجتماع

 زمیننه در  متخصن  نفنر  دو  و  توانبخشنی زمیننه متخصن  در  نفنر  اسناتید )ینک از  تنن

یابنان  بنین توافق ضریب آنها، پیشنهادی اصالحات انجام از  و پس شد گرفته شغلی( ار 

                              
1. Avey, J. B., Luthans, F., & Youssef, C. M 
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توانبخشنی شنغلی  یآموزشن  محتوای جلسات برنامه .آمد بدست 7/6 نمره و  شد محاسبه
یه آمده است. 2شناختی اجتماعی در جدول   مبتنی بر نظر

 اجتماعی  -: عنوان، هد  و محتوای جلسات توانبخشی شغلی مبتنی بر نظریه شناختی 0جدول 
سازه در نظریه شناختی 

 اجتماعی
 محتوا هد  عنوان

 ارتباب
:اولجلسه 

کلیات و 
 آشنایی

برقراری ارتباب و 
 ایجاد آمادگی

برقراری ارتباب و تشخی  نود ناتوانی او -0
 بیان اهدا  جلسات-0

بحنننث در منننورد اهمینننت اشنننتغال و ارائنننه -8
 بازخورد

 رغبت
:جلسه دوم

گاهی      خود آ
  0 شغلی 

شناخت رغبت 
 شغلی

رغبنننت هالنننند و  ییاجنننرای آزمنننون شناسنننا-0
کنننننندگان جهننننت  ارائننننه بننننازخورد بننننه شننننرکت

 خود یر شغلیها در مس ن سازهیبا ا ییآشنا
 یاجرای پرسشنامه خودکارآمد-0

 ها عالیق و استعداد
:جلسه سوم

گاهی  خودآ
   0شغلی

شناخت استعداد و 
 ها توانایی

اجنننننرای آزمنننننون اسنننننتعداد و تواننننننایی و ارائنننننه 
 بازخورد

 اهدا 

جلسه 
:چهارم

گاهی  خود آ
  8 شغلی 

ها،  ارز  شناخت 
 اهدا  و آر وها

هننننا،  ارز  ییاجننننرای سننننه آزمننننون شناسننننا-3
و ارائننننه  یو اهنننندا  زننننندگ یشننننغل یهننننا آر و 

بنا  ییکنندگان جهت آشننا بازخورد به شرکت
 خود یر شغلیها در مس ن سازهیا
 یاجرای پرسشنامه خودکارآمد-2

 تجارب یادگیری

:جلسه پنجم
تحکیم باور 
درونی و توجه 

 به الگوها

بررسی عملکرد 
شغلی افراد و اثرات 

 آن

مصنننناحبه و آشنننننایی بننننا یننننک فننننرد دارای -0
آسیب نخاعی موفق در زمینه

هنننای انگیزشنننی دربننناره نشنننان دادن کلی -0
توانخواهان شاغل

چگننونگی تننأثیر عملکننرد افننراد بننا باورهننای -8
"مدددندروننننی، رسنننیدن بنننه خنننود ارزشنننمندی و 

 "توانمم 
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 تیاحساس کفا
 جلسه ششم:
یابی و  کار
 کارآفرینی

ایجاد احساس 
کفایت جهت 

یابی و کارآفرینی  کار

یابی و کارآفرینی-3  بررسی مفهوم کار
 مرور شرایط الزم برای ورود به شغل-2
 آشنایی با قوانین کار توانخواهان -1
 یاجرای پرسشنامه خودکارآمد-5

 انتخاب فعالیت هدفمند
:جلسه هفتم

 ریزیبرنامه
  0 شغلی 

تدوین اهدا  
شخصی و 

 شناسایی موانع

تعیین اهدا  شغلی متناسب بنا نیناز فنرد -0
 توانخواه

 شناسایی موانع برای رسیدن به اهدا -0

آموز  حل مساله برای غلبه بر موانع-8
 ارایه تکلیف و بازخورد-4

 عملکرد ماهرانه

جلسه 
:هشتم

 ریزیبرنامه
  0 شغلی 

فعالیت انجام 
 یرشغلیهدفمند مس

متناسب با نیاز هر 
 شخ 

آموز  ر ومه نویسی-0
های شنغلی بنرای آموز  مهارت مصاحبه-0

شرکت در آن
یابی ثبت نام در سایت-8 های کار
 های فرو  کاال  ثبت نام در سایت-4
 تحصیلی ریزیبرنامه-1
 یاجرای پرسشنامه خودکارآمد -0

 
الزم از دانشننگاه اصننفهان و انجمننن حمایننت از  ین پننژوهش بننا اخننذ مجوزهننایننا یاجننرا
آسیب نخناعی شنهر اصنفهان آغناز شند. پنس از حضنور پژوهشنگر در انجمنن و  یافراد دارا

ک یمعرف  ارائه ح یورود، افنراد نموننه انتخناب شندند و بعند از توضن یهنا نامه، با توجه بنه منال
از آنها گرفتنه شند.  یت کتبی، رضاکنندگانشرکت یت آن برایدادن اهدا  پژوهش و اهم

سنه جلسنه بنه  یطن یخودکارآمند ی ن صنورت بنود کنه پرسشننامهیشرود مراحل پژوهش به ا
بننه  یه اجننرا شنند. سننپس، هشننت جلسننه آموزشننیننخننط پا یابیننک هفتننه، جهننت ار  یننفاصننله 

ک جلسننه در یننپننژوهش   برگننزار و همزمننان پرسشنننامه یاپینندر هشننت هفتننه پ یصننورت فننرد
ها،  ر آموز یتأث یماندگار  ِی ریگی، به منظور پیجلسات آموزشان اجرا شد. بعد از اتمام یم

، دو هفتنه یک هفته بعد از اتمام جلسات آموزشیکنندگان در سه جلسه به فاصله  شرکت
  بعننند از پیگینننری اول و سنننرانجام ینننک مننناه پنننس از پیگینننری دوم، بنننه سنننثاالت پرسشننننامه
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،  یها ان، دادهیپاسخ دادند. در پا یخودکارآمد پژوهش با کمنک مینانگین، انحنرا  معینار
( مننورد MPI( و درصنند بهبننودی )RCIرو  تحلیننل دیننداری، رو  شنناخ  پایننایی تغییننر )

 (.2661ل قرار گرفتند )فیشر و همکاران، یه و تحلیتج  

 ها یافته
ن و یانگینن، میفی  حاصننل از آمننار توصننیپننژوهش، ابتنندا بننه نتننا یهننا افتننهیدر قسننمت  

ه، مداخلنه ینخط پا  کننده در سه مرحله سه شرکت ینمرات خودکارآمدانحرا  استاندارد 
 آمده است.  1  در جدول یشود. نتا یپرداخته م یریگیو پ

 پژوهش در متغیر خودکارآمدی  کنندگانشرکت: توصیف میانگین و انحرا  استاندارد 3جدول 
Table 3: Description of the mean and standard deviation of research participants in the 

self-efficacy variable 
 انحرا  استاندارد میانگین مرحله سنجش کنندهشرکت 

 کنندگانشرکت

 اول کنندهشرکت
 17/6 00/32 خط پایه
 25/5 21 مداخله
 6 21 پیگیری

 دوم کنندهشرکت
 6 32 خط پایه
 57/1 22 مداخله
 17/6 00/22 پیگیری

 سوم کنندهشرکت
 17/6 11/32 خط پایه
 57/1 22 مداخله
 17/6 00/22 پیگیری

 
هننر سننه  ین نمننرات خودکارآمنندیانگیننشننود، ممشنناهده می 1همننانطور کننه در جنندول 

  یدا کننرده اسننت. نتننایننش پیکننننده در مراحننل خننط پایننه، مداخلننه و پیگیننری افننزا شننرکت
تنا  3 ی( در نمودارهنایتیمنوقع ت درونیم خط روند و وضنعی)ترس یدار یل دیحاصل از تحل

 آمده است. 0
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: نموداردرون موقعیتی خودکارآمدی 1نمودار 

 اّول کنندهشرکت
: نمودار ترسیم خط روند تغییر نمرات 0نمودار 

 کننده اولخودکارآمدی شرکت
  

 
نمودار درون موقعیتی نمرات خودکارآمدی  3نمودار 

 دوم کنندهشرکت
نمرات  نمودار ترسیم خط روند: 1نمودار 

 خودکارآمدی شرکت دوم
  

 
: نمودار درون موقعیتی نمرات خودکارآمدی 5نمودار 

 کننده سومشرکت
: نمودار ترسیم خط روند نمرات 1نمودار 

 خودکارآمدی شرکت سوم
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کی از  مشناهده منی 0تنا  3همانطور که در نمنودار  شنود خنط رونند در مرحلنه مداخلنه حنا
اول اسنننت. همنننننین  کنندهشنننرکتافنننزایش و بهبنننودی باثبنننات در نمنننرات خودکارآمننندی 

دهند و در مرحلنه  می مسیر خط روند در مرحله خط پایه، تغییر تقریبا بدون جهت را نشان
ینه و مداخله نشان دهنده بهبودی و تغییر صعودی اسنت. بننابراین، نتنای  حاصنل از تج  

  ینبنر نظر  یمبتنن یها جهت معناداری فرضیه پژوهش )برنامه توانبخشی شنغلتحلیل داده
بنننر خودکارآمننندی افنننراد دارای ضنننایعه نخننناعی تننناثیر دارد(، تأییننند  یاجتمننناع – یشنننناخت

در متغینر خودکارآمندی از  کنندگانشنرکترونند تغیینر نمنره  5شود. در ادامه در جندول  می
مرحلننه خننط پایننه تننا مرحلننه پیگیننری ارائننه شننده اسننت. همننننین در ایننن جنندول شنناخ  

( و درصد بهبودی کلی در مرحله مداخله و مرحلنه MPIدرصد بهبودی ) ،(RCIتغییر پایا )
 پیگیری گزار  شده است.

 

 یریگیه، مداخله و پیخط پادر مراحل  کنندهشرکتدر سه  یر نمرات خودکارآمدیی: روند تغ1جدول 
Table 4: The process of changing self-efficacy scores in the three participants in the 

baseline, intervention and follow-up stages 
 مداخله: برنامه توانبخشی شغلی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی

 
 کنندگانشرکت

یابی  ار 
 کنندهشرکت

 اول
 کنندهشرکت

 دوم
 سوم کنندهشرکت

 )خط پایه( Aنقطه 

 31 32 32 اول
 32 32 31 دوم
 32 32 31 سوم

 11/32 32 00/32 میانگین

 )مداخله( Bنقطه 

 31 31 31 نقطه اول
 23 23 23 نقطه دوم
 25 25 20 نقطه سوم

 21 21 27 نقطه چهارم
 22 22 21 میانگین
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 مداخله: برنامه توانبخشی شغلی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی

 کنندگانشرکت 
یابی  ار 

 کنندهشرکت
 اول

 کنندهشرکت
 دوم

 سوم کنندهشرکت

 ها شاخ 
 51/2 16/2 31/36 شاخ  تغییر پایا
 71/6 11/6 13/6 درصد بهبودی

 11/6 درصد بهبودی کلی
 پیگیری

 مرحله پیگیری

 22 22 21 نوبت اول
 16 16 21 نوبت دوم
 16 16 21 نوبت سوم
 00/22 00/22 21 میانگین

 32/37 13/37 61/31 شاخ  تغییر پایا ها شاخ 
 

شود، شاخ  تغییر پایا برای مرحله مداخلنه در  مشاهده می 5همانگونه که در جدول 
بدست آمده است. بنا  5/21و  16/2، 31/36اول، دوم و سوم به ترتیب برابر با  کنندهشرکت

تننوان ادعننا کننرد کننه اسننت، می 20/3های بننه دسننت آمننده ب رگتننر از توجننه بننه اینکننه شنناخ 
ت و نتننای  بننه لحننای تغییننر در نمننرات از مرحلننه خننط پایننه بننه مرحلننه مداخلننه معنننادار اسنن

(. همننننننین درصنننند بهبننننودی بننننرای 2661آمنننناری معننننناداری اسننننت )فیشننننر و همکنننناران، 
و درصند بهبنودی کلنی  71/6و  11/6، 13/6اول، دوم و سوم به ترتیب برابر با  کنندهشرکت

بننه دسننت آمننده اسننت کننه موفقیننت در آمننوز  محسننوب  11/6بننرای متغیننر خودکارآمنندی 
1الچاردشود. چرا که از نظر بمی

شنود درصد بهبودی، موفقینت در آمنوز  محسنوب می 16 
تنوان ادعنا کنرد نتنای  بدسنت آمنده بنرای متغیننر ( . بننابراین، می3211، 2)بالچنارد و اسنکواز 

خودکارآمدی به لحای بالینی معنادار است. شناخ  تغیینر پاینا بنرای مرحلنه پیگینری در 
بدسنننت آمنننده  32/37و  13/37، 61/31اول، دوم و سنننوم بنننه ترتینننب برابنننر بنننا  کنندهشنننرکت

توان ادعنا کنرد است می 20/3های به دست آمده ب رگتر از است. با توجه به اینکه شاخ 
                              
1. Blanchard 
2. Blanchard, E. B., & Schwarz, S. P 
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کننه تغییننر در نمننرات متغیننر خودکارآمنندی در مرحلننه پیگیننری نیننز پاینندار اسننت و نتننای  بننه 
 (.2661لحای آماری معنادار است )فیشر و همکاران، 

 گیرینتیجهبحث و 
یه و تحلیل بدسنت آمندهبا توج تنوان گفنت فرضنیه پنژوهش مبننی بنر  منی ه به نتای  تج 

یه شناختی اجتمناعی بنر خودکارآمندی افنراد  -اینکه برنامه توانبخشی شغلی مبتنی بر نظر
ن بیان کرد یتوان چن ن یافته مییشود. در تبیین ا دارای ضایعه نخاعی تاثیر دارد، تایید می

، یننک برنامننه توانبخشننی شننغلی مبتننندر پنن  تنندوین شننده  کننه برنامننه   یننبننر نظر  یژوهش حاضننر
های بنر آن بنود کنه از طرینق برنامنه یبود. بنابراین، در این برنامه، سنع یاجتماع – یشناخت

ن اهنندا ، یت، تندو ین، احسنناس کفایشنغل یراهنمنایی و آمنوز  شنغلی مانننند خودشناسن
ن یاز توانخواهنان کنارآفر  ییهنا نموننه یاز و معرفنینمتناسب با ن یشغلهای تیفعال یطراح

کننه برنامننن   ییکمننک شننود. از آنجنننا یع  نخننناعیضننا یافننراد دارا یش خودکارآمننندیبننه افننزا
ی  شناختی ین پژوهش استفاده شد، بر مبنایکه در ا یشغل یتوانبخش اجتماعی بنا  -نظر

، بدخشننیان و سنننمیعی، 2631بنننود )ونبننوردن و همکنناران،  یت خودکارآمنندیننت تقو یننمحور 
آن  یهننا(؛ مننداخالت و آموز 3566و همکنناران،  یمیو سننل 2637و همکنناران،  ، لنننت3127

)جلسه سنوم(، عملکنرد  یی)جلسه دوم(، استعداد و توانا یرغبت شغل ییتوانست شناسا
)جلسنه ششنم( را نشنانه  ینیمنثثر در کنارآفر  یز گذشته )جلسنه پننجم(، الگوهنایآم تیموفق

ننگ و یلبر یرود. به گفته براون و لنت، مشاهد  الگوها و آموز  جانشنینی )بنال، رولنو ، ه
یند و  یگنر ز خود مشاهدهی( و ن2623 ،1همکاران و تأمنل بنر خنود و داسنتان موفنق گذشنته ) ر

ش یو افنننننننزا یی( باعنننننننث خودآزمنننننننا3121(، )بدخشنننننننیان و سنننننننمیعی، 2622، 2همکننننننناران
گنناه شننود. در ایننن راسننتا، در جلسننه  یر و حرکننت رو بننه جلننو مننیینن، تغیودکارآمنند، خیخودآ

نننن  ی، ضنننمن مشننناهده رفتنننار توانخواهنننان موفنننق در زمیع  نخننناعیضنننا یپننننجم، افنننراد دارا
                              
1. Bal, M. I., Roelofs, P. P., Hilberink, S. R., van Meeteren, J., Stam, H. J., Roebroeck, M. E., 

& Miedema, H. S 
2. Reed, K., Fadyl, J. K., Anstiss, D., & Levack, W. M 
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 یافت بازخوردهنایان خاطرات گذشته و در یعملکرد موفق خود با ب یز بررسیو ن ینیکارآفر 
باشنند  یمن یش خودکارآمندیمننابع افنزا کنه جن و  پژوهشنگر  یاز سنو یق کالمنیمنبت و تشو 

ت ینن(، بنناور آنهننا بننه توانسننتن تقو 2635و تنسننی و همکنناران،  2626، 1)بلننوم، دورسننت و مکلنننا
سننثاالت  یع  نخنناعیضننا یننند آمننوز  و مننداخالت، از افننراد دارایکننه در فرآ ییشنند. از آنجننا

نمنوده و خنود  یسناز  شنان، شنفا  ده و در ذهنیشد، آنها بر خود تأمل ور   یده میپرس یکل
 ین، بننازنگریبننرا (. عننالوه2630، 2کردننند )گوینننارد یان مننیننب یدیننب و سنناخت جدیننرا بننا ترک
ن پژوهش اتفناق افتناد، کمنک یند اشتغال که در جلسه ششم ایرفتار مقابله با فرآ یالگوها

ات ینگذشنته، تجرب یشنغل یل رفتارهناینه و تحلین، بنا تج  یع  نخناعیضا یکرد تا افراد دارا
خنود  یل زنندگیابند و شمایآن را در  یو معنا یرفتار  ینده، الگویو آر وها و اهدا  آ یفعل

از  یرسند خودکارآمند ی(. بنظنر من2637 ،3کنند )دوتنا، چنان و کونندو و همکناران یرا بازساز 
 ینند توانبخشنیدر فرآ یاز زنندگ یهنم بعننوان قسنمت یع  نخناعیضنا یدست رفت  افراد دارا

 م شده است.یترم یشغل
ن اهندا ، حنل مسنأله و ینی، بنه تعیشنغل ین است که در برنام  توانبخشنیگر ایکت  دن
)جلسات هفنتم و هشنتم( پرداختنه شند. انجنام  یرشغلیهدفمند مس یها تیفعال یطراح
توأم با حل مسأله به افراد توانخواه کمک کرد تا احساس  یرشغلیهدفمند مس یها تیفعال

ینننننداد ینننننان  زای زنننننندگی بدسنننننت  هنننننای تننننننش کنتنننننرل بنننننر خنننننود و بنننننر رو آورنننننند و در جر
ت یننذهنننی مخننرب خننارج شننوند. تقو  یهننا تی  از مشننغول یرشننغلیمس یهننا گیننری تصننمیم

 (.  2631، 4گردد )استراسر  ی، منجر به افزایش خودکارآمدی میاحساس کنترل بر زندگ
ع  یضنا یاز دسنت رفتن  افنراد دارا یتنوان نتیجنه گرفنت کنه خودکارآمند به طور کلی منی

 یبنرا یقابنل بازگشنت اسنت. بنه شنرب آنکنه زمنان یشنغل یها تی  هت انجام فعالج ینخاع
رسنند برنامنن   مربننوب بننه آن اختصنناص داده شننود. بننه نظننر مننی یهننا ن مهننارتیآمننوز  و تمننر 

                              
1. Bloom, J., Dorsett, P., & McLennan, V 
2. Guichard, J 
3. Dutta, A., Chan, F., Kundu, M. M., Kaya, C., Brooks, J., Sánchez, J., & Tansey, T. N 
4. Strauser, D. R 
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افنراد  یتوانسنته اسنت خودکارآمند یاجتمناع -ی  شنناختیبر نظر  یمبتن یشغل یتوانبخش
   د.یکمک نما یکسب و کار  یانداز  در راهش دهد و به آنها یرا افزا یع  نخاعیضا یدارا

از  IR.UI.REC.1398.192کننننند اخنننننالق  یپنننننژوهش حاضنننننر دارا مالحظتتتتتات اخالقتتتتتی:
 دانشگاه اصفهان است.
هنننا،  در اینننن مقالنننه سنننمیرا السنننادات بدخشنننیان اجنننرای پرسشننننامه ستتتفم نویستتتندگان:

سمیعی اینده اولینه ها را به عهده داشتند و فاطمه  برگزاری جلسات آموزشی و تحلیل داده
 .مطالعه، تدوین جلسات آموزشی، نگار  مقاله، ارسال و پیگیری آن را انجام دادند

نمایننند هننی  گونننه تضنناد منننافعی در مطالعننه وجننود  نویسننندگان اعننالم مننی تضتتاد منتتافن:
 ندارد. 

نمایند که هی  گوننه حماینت منالی جهنت انجنام  نویسندگان اذعان می حمایت مالی:
یاف  ت نکردند. مقاله در

 منابع
های سننالمت (. بررسننی رابطننه بننین کیفیننت زننندگی و خودکارآمنندی بننا مثلفننه3120) ،ابراهیمننی مقنندم، ب. و محمننود،

 .07-16(، 01)30 ششیپمششورع، وژوششعمومی در بین دانشجویان. 
آسننیب  یدارا(. شناسننایی و تحلیننل عوامننل مننثثر بننر بازگشننت بننه کننار در افننراد 3127،  ، )یسننمیع بدخشننیان، س. و 

پومهدپته نبخش نخاعی: یک پژوهش کیفی.  .20-22(، 2)44،پدوژوششپگر
ی افنراد دارای شنناختروانهای (. اثربخشنی برنامنه توانبخشنی شنغلی بنر سنرمایه3122بدخشیان، س. و سمیعی،  ، )

ه پوژوششآسیب نخاعی.  پورساشریپنشی  .33-22(،3)7، ته نبخشدپگر
دیدیرشیدی، ن؛ صیدی، م. و رش مبننا بنر مکاشنفه مسیرشنغلی، خودکارآمندی و (. تأثیر مشناوره شنغلی توان3566، )، 

 . کارآمد مسیرشغلی فارم التحصیالن زن بیکار  . 200-212(، 16)26،ششیپمششورع وژوششباورهای نا
ینه شنناختی اجتمناعی 3566، س؛ نیلفروشان، پ. و صادقی، ا، )یمیسل (. تأثیر مشاوره توانبخشی شغلی براساس نظر

یننک مطالعننه مننورد منفننرد. مسننیر شننغلی بننر اشننتیاق بننه اهنندا  مسننیر شننغلی در افننراد دارای محنندودیت بینایی:
 .322-315(، 71)26،ششیپمششورعوژوشش

Andersén, Å., Larsson, K., Lytsy, P., Berglund, E., Kristiansson, P., & Anderzén, I، 
(2018). Strengthened general self-efficacy with Multidisciplinary vocational 
rehabilitation in women on long-term sick leave: a randomised controlled 
trial. Journal of occupational rehabilitation, 28(4), 691-700. 
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