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 چکیده 
اعي و فردی موثر بر ترومای ی حاضر فهم ترومای شهری با عنوان فرعي عوامل اجتم هدف مقاله

طور  سواران بوده است. بررسي وضعيت ترومای ناشي از سوانح به ناشي از سوانح موتورسيكلت
ی موتوری و در راس آن  ويژه تهران نشان داد كه سوانح ناشي از وسايل نقليه كلي در ايران و به

ی موضوع  اند. بررسي پيشينه ترين عامل در ايجاد تروما بوده ی موتورسيكلت عمده وسايل نقليه
شده در اين زمينه با رويكردی فردگرايانه و از منظر  داد كه تحقيقات انجام نيز نشان مي

های اجتماعي ناديده  اند كه اوال عوامل ساختاری را در رفتارهای سوژه پوزيتيويستي دنبال شده
اند.  ميلي به تحليل بردهها را در مفاهيمي تح های اين سوژه گرفته و دوم اين كه معنای كنش

سواران با لحاظ عوامل ساختاری و  رو در جهت فهم ترومای ناشي از سوانح موتورسيكلت ازاين
عنوان روشي متناسب  های اجتماعي روش پژوهش گراندد تئوری به فردی و از منظر سوژه

شده و نيز  اتيزهنفر از موتورسيكلت سواران تروم 20استفاده از اين روش، با  تشخيص داده شد. با
های پژوهش از  نفر از عوامل پليس راهنمايي و رانندگي مصاحبه گرديد. برای تكميل داده 2

 ی متون تخصصي و غيرتخصصي نيز استفاده شده است. ی ميداني و مطالعه های مشاهده روش
های ارزشمند اجتماعي در بروز  ی ساختار نابرابر توزيع سرمايه باتوجه به تاثير عمده

گذاری در جهت كاهش نابرابری های  سواران سياست فتارهای منجر به تروما در موتورسيكلتر
اجتماعي از هر نوع آن تاثير موثری بر كاهش ترومای ناشي از سوانح مرتبط با 

 سواران خواهد داشت.  موتورسيكلت
يولوژی، سواران، نابرابری اجتماعي، اپيدم تروما، ترومای شهری، موتورسيكلت کلیدواژگان:

 گراندد تئوری.
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 مقدمه

ترين عوامل تهديد سالمتي نوع بشر در طول تاريخ بوده است كه با انقالب صنعتي  تروما از مهم

و گسترش شهرنشيني و سبک زندگي ناشي از اين دو عامل، عالوه بر گستردگي و پيچيدگي به 

ای يوناني و  واژه 1تروما ی كلمه»ها نيز بدل شده است.  ترين عامل در تهديد سالمتي انسان عمده

(. از نظر پزشكي، تروما عبارت است از هر 143: 1380محبي « )است "آسيب بدني"معنای  به

طور عمدی يا غيرعمدی رخ  نوع زخم يا آسيب نافذ يا غيرنافذی كه بر اثر عوامل خارجي به

 (. 59: 1383پور و همكاران  )فرزندی« دهد مي

ی مثابه ضربه به -ولوژيک( پزشكان اجتماعي از عوامل بروز تروما شناسانه )اتي های سببيافته

دهد كه تروماها از عواملي نظير سوانح رانندگي، مسموميت، سقوط، نشان مي -جسمي 

شناسي )اپيدمولوژيک( نيز تروماهای  شوند. از نظر شيوع شدگي، خشونت و ... ناشي مي غرق

ترين ميزان را در اكثر تحقيقات  موتورسيكلت بيش ها تصادفات مربوط به رانندگي و در بين آن

پور و  اند )فرزندی شده در تهران به خود اختصاص داده شده در ايران و تمام تحقيقات انجام انجام

زاده و همكاران  ؛ يوسف1384؛ كاربخش و همكاران 1382؛ خاتمي و همكاران 1383همكاران 

1384 .) 

اقتصادی به جامعه، -تقيم و غيرمستقيم اجتماعيهای مس تروما عالوه بر تحميل هزينه

بررسي ميزان مرگ و مير ناشي از »چهارمين عامل مرگ انسان در جهان شناخته شده است. 

نفر  58و در ايران  99دهد كه اين ميزان در جهان  تروما در هر صدهزار نفر جمعيت نشان مي

ميليون نفر مربوط به  5/1، 1380سال ميليون نفر بستری ساليانه در  4بوده است. در ايران از 

 (. 59: 1383پور و همكاران  )فرزندی« تروماها بوده است

دهد كه آمارهای مربوط  شناسي تروما در ايران و نيز در تهران نشان مي شناسي و شيوع سبب

ثر نفر بر ا 62در ايران روزانه بيش از »به تروما از اين دو بعد با آمارهای جهاني مشابهت دارد. 

در تهران »( و 19: 1385)يونسيان و همكاران « دهند تروماهای رانندگي جان خود را از دست مي

پور  )فرزندی« نفر مجروح مي شوند 1200كنند و بيش از  نفر بر اثر تصادف فوت مي 200هر ماه 

ترين ميزان ترومای شهری در كشور و نيز پايتخت  (. درحالي كه بيش59: 1383و همكاران 

ترين ميزان از  ی موتوری و تصادفات مربوط به رانندگي است، بيش ط به وسايل نقليهمربو
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پور  افتد )فرزندی ها اتفاق مي ی موتوری نيز توسط موتورسيكلت تصادفات مربوط به وسايل نقليه

زاده و همكاران  ؛ يوسف1381؛ ساالری و همكاران 1382؛ خاتمي و همكاران 1383و همكاران 

رسواران در مقايسه با رانندگان اتومبيل، هشت برابر خطر مرگ، چهار برابر خطر موتو(. »1384

برابر  3/9آسيب و دو برابر خطر تصادف با عابر پياده را دارند. احتمال تصادف موتورسيكلت 

ونقل كه منجر به مرگ يا  درصد حوادث حمل 51تر از اتومبيل است. در ايران بيش از  بيش

)زماني علويجه و « آيد وجود مي موتورسواران و يا راكبين موتورسوار بهشوند برای  بستری مي

 (. 86: 1387ديگران 

تر در بعد  شود بيش ای كه از سانحه بر سالمت انساني عارض مي تاثير مستقيم تروما يا ضربه

 عنوان كه تروما به 1967بعد از سال »يابد.  تر از آن در بعد رواني فرد عينيت مي جسماني و كم

زمان  (، هم91: 1383)كارگر « عنوان يک حادثه مورد توجه قرار گرفت يک بيماری و نه به

گرا و پازيتيو مورد رصد واقع شد.  ای مختص جهان پزشكي با نگرشي عينيت عنوان پديده به

 گيری بينش تروما و ادبيات نظری آن ايفا كردند. ترين نقش را در شكل رو پزشكان عمده ازاين

نظر مراقبت، رويكردی فردمحور است  ی تروما از نقطه كه رويكرد پزشكي به مسئلهجا  از آن

كند، رويكرد پزشكي  شناختي بيمار تروماتيزه را ميدان عمل خود ارزيابي مي و ارگانيسم زيست

گيری به فرد و رفتارهای فردی تقليل  نظر پيش ی تروما از نقطه اجتماعي نيز در برخورد با مسئله

چه كه جهان پزشكي و پزشكي اجتماعي قادر به رصد نيست توجه به اين نكته است  آنيابد.  مي

ي اجتماعي است که از  ي نهايي يک سري فعل و انفعاالت جهان پیچیده تروما نتیجهكه: 

 رهگذر رفتارهاي عامل فردي منجر به يک سانحه و بروز تروما مي گردد.

ی  دهد كه رويكرد پزشكي اجتماعي به مسئله گرفته در ايران نيز نشان مي تحقيقات انجام

شناسي( و اتيولوژی  تر در بعد اپيدمولوژی )شيوع گيری بيش نظر پيش تروما از نقطه

پور و همكاران  ی پزشكي اجتماعي )فرزندی شناسانهشناسي( بوده است. اما رويكرد سبب )سبب

(، از 1384اده و همكاران ز ؛ يوسف1384؛ كاربخش و همكاران 1382؛ خاتمي و همكاران 1383

های پوزيتيويستي انجام گرفته است بسيار هنجارمند از آب درآمده و درنتيجه  جا كه به شيوه آن

قادر به بررسي ابعاد ذهني و كيفي سبب اين سوانح منجر به تروما نبوده است و از طرف ديگر 

مثابه علل  است كه از آنان بهها بيشتر در ابعاد فردی و رفتارهای فردی انجام گرفته  اين بررسي

شود. درصورتي كه اين علل قريب )نزديک،  مثابه حادثه يا سانحه( ياد مي قريب رفتار نهايي )به
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دستي( خود در بستری از علل بعيد )دور، ناديدني( و ساختاری ريشه دارند كه ارزيابي  دم

عيد دخيل در بروز سانحه ی توجه به هر دو علل قريب و ب شناسي تروما درنتيجه صحيح از سبب

ی پيوند علل قريب را به علل بعيد  دست دادن سازوكاری است كه نحوه تر به و از همه مهم

 توضيح دهد.

ی  ديدگان از تروما قبل از رسيدن به مرحله درصد حادثه 50مطابق سيستم تروما، بيش از 

گيرانه را  كارهای پيش اهگيری و تقويت ر سپارند كه اين امر لزوم پيش مراقبت پزشكي جان مي

(. اولين مرحله در اجرای 91: 1383و كارگر  14: 1383سازد )خاتمي و همكاران  تر مي ضروری

ی تروما گيرانه نيز اطالع از علل و مكانيزمي است كه منجر به سوانح زاينده كارهای پيش راه

ند، اوال فقط دارای ك شود. اين علل و مكانيزمي كه علل مورد نظر از رهگذر آن عمل مي مي

های فردی و اجتماعي را نيز شامل  پازيتيو نيست بلكه ابعاد ذهني و تفهمي واقعيت-بعدی عيني

-ی نهايي برهم شود، نتيجه كه رفتار منجر به سانحه كه تروما از آن ناشي مي شود. دوم هم اين مي

و اجتماعي است. لذا  ها و انتظارات فردی ای از ساختارها، الگوهای عمل، نگرش كنش مجموعه

شناسانه از  دست دادن الگوی سبب به –چنان كه در نقد رويكرد پزشكي به تروما عنوان شد  هم -

زمان بعدی عيني و نيز ذهني  مثابه رفتاری است كه هم ی منجر به تروما به تروما، شناخت سانحه

فردی و بعيد اجتماعي ای از عوامل قريب  ی كنش متقابل ميان مجموعه چنين نتيجه دارد و هم

 است.

شناسي تصادفات منجر به تروما در  در نوشتار حاضر با تكيه بر چنين رويكردی به سبب

عوامل فردي و اجتماعي موثر بر شناسي شامل  ها خواهيم پرداخت. اين سبب موتورسيكلت

 خواهد بود. ها بروز سوانح منجر به تروما در موتورسیکلت

 روش پژوهش
پردازی  گوی مطالبات پژوهش حاضر باشد، يعني بتواند در عين نظريه پاسخ روشي كه بتواند

درمورد سوانح موتوری منجر به تروما، آن را در كليت خود درک كرده و نيز معنای ذهني 

است كه در « محور پردازی داده نظريه»های مورد بررسي را دريابد، از نظر محقق روش  سوژه

 نيز شهرت دارد. « ی مبنايي نظريه»و « ای تئوری زمينه»های  نام بهزبان  شناسي فارسي ادبيات روش

 



  
 
 
 
 
 

 213   ...«  تروماي حاصل از تصادفات »شناختی تروماي شهري  فهم جامعه
 

 

 روند روشي
 ی مصاحبه 5گيری در چهار سری دنبال و در هر سری به تعداد  ها و نمونه روند مصاحبه

ها انجام شد. محقق در هر سری مصاحبه با بازگشت از ميدان به هر نوع  ساختارنيافته با سوژه

آمده كه فرضي و موقتي  دست هزد و براساس مقوالت و قضايای ب مي ها دست كدگذاری داده

ساخت. در سری بعدی  بعدی را مشخص مي ی های سری مصاحبه شدند نمونه تلقي مي

های  شد. در كنار اين رويه از روش ای موقتي دوباره به آزمون گذاشته ميه ها فرض مصاحبه

چون  های غيرتخصصي هم الت و نيز نوشتهمستقيم و حضور در ميدان، اسناد و مقا ی مشاهده

ها نيز استفاده گرديد. تا زماني اين روند ادامه داشت كه  ها و خاطرات وبالگ متون روزنامه

 ها به حد اشباع برسند.  باتوجه به اهداف و سواالت تحقيق و انتظارات محقق داده

 نگرش تحلیلي
نظريه و  ی تحقيق كيفي، سوال درباره ی مرتبط با انگيز عمده ها و مباحث بحث يكي از سوال

: 1387استراوس و كوربين ها مجاز است ) قدر تعبير و تفسير از داده هروش است و يا اين كه چ

 كشد. های مختلف تحقيق كيفي را پيش مي (. بحث فوق نگرش تحليلي شيوه20

نظر  از است؛ «ساخت و پرداخت نظريه»های تحليلي در روش تحقيق كيفي  يكي از نگرش

ترين راه بيان روشن حقيقت  طور نظری گويا باشند، قوی تعابير و تفاسيری كه بهاين رويكرد 

ها بايد  هاست، زيرا كه داده پردازی بنا به طبيعتش مستلزم تعبير داده ]واقعيت[ است. نظريه

شمار  ديگر مربوط شوند تا ترجماني نظری از حقيقت به صورت مفاهيم درآيند و مفاهيم به يک به

تا  سپارند ها جای خود را به مفاهيم تجريدی و انتزاعي مي (. در اين رويكرد داده22 :)همان آيند

 دست داده شود. ها به ترجماني نظری از داده

 هاي تحقیق تکنیک
های عميق استفاده  ی اسناد، مشاهده در ميدان و مصاحبه در اين پژوهش از سه تكنيک مطالعه

 شده است. 
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 قمیدان تحقی
ميدان مورد مطالعه موتورسواران سطح شهر و موتورسواران تروماتيزه شده در مراكز ترومای 

 های شهر تهران بوده است. بيمارستان

 سواالت تحقیق 
 درک فرد در معرض تروما از رفتار منجر به تروما چيست؟ -1

 شرايط اجتماعي چه نقشي بر بروز رفتار منجر به تروما دارد؟ -2

 ری شرايط اجتماعي بر رفتار منجر به تروما چگونه است؟سازوكار تأثيرگذا -3

 مباحث نظري
ها مهم است و قدرت معني  حساسيت نظری توانايي تشخيص اين است كه چه چيزی در داده

ی توضيحي  (. اهميت حساسيت نظری در ارائه44: 1387دادن به آن را دارد )استراس و كوربين 

گيرد در عين  های عيني و پازيتيو قرار مي در ورای ديدهموثر از نظر مفهومي و تجريدی است كه 

های عيني و پازيتيو برای اعتباربخشي به اين توضيحات تبييني ركن به  حال كه همان واقعيت

شده برای ايجاد حساسيت نظری در  كار گرفته های تحليلي به آيند. درحالي كه روش شمار مي

چنان كه مبدعان اين روش نيز اذعان  ست اما هممعنا، به خالقيت و قدرت تخيل فرد مربوط ا

ی متون و مطالب  گيرد: اول، از آگاهي خوب درباره دارند، حساسيت نظری از دو منبع نشات مي

شده در رابطه با موضوع مورد  ای. متون و مطالب نوشته های شخصي و حرفه و دوم از تجربه

كند )همان:  مي« حساس»عه است مطالعه، محقق را به چندوچون موضوعي كه در دست مطال

45.) 

ترين نقش متون تخصصي در ايجاد حساسيت نظری است. استراس و كوربين معتقدند  مهم

های  همراه مواد و نوشته های موجود به های فلسفي و نظريه كه معارف حاصل از نوشته

را در ترين سهم  روند كه عمده شمار مي ی توصيفي دو دسته از متون تخصصي به شده چاپ

 (.49برانگيختگي حساسيت نظری دارند )همان: 
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از اين رو در نوشتار پیش رو هر دو نوع ادبیات نظري و تجربي موضوع مورد بررسي با  

بخشي به رويکرد انتقادي مقاله مدنظر بوده  هدف افزايش حساسیت نظري محقق و وضوح

 ش مفاهیم نیست. آزمايي و يا سنج است و برخالف روش هاي کمي هدف از آن نظريه
شناختي بوده  های پويای مكاتب جامعه های پزشكي از حوزه شناختي واقعيت بررسي جامعه

شناسي  ی ادبيات جامعه است كه با تالش برخي از محققان داخلي جای پای خود را در حوزه

(. 1376؛ محسني 1386زبان باز كرده است )بنگريد به آرمسترانگ و توكل  پزشكي فارسي

سواران و تلفات انساني ناشي از آن نيز  ات نظری و تجربي سوانح ترافيكي موتورسيكلتمطالع

ها را در سه دسته  توان آن ومير و جراحات يا تروما انجام گرفته است كه مي در قالب مرگ

( و مطالعات مربوط 27: 1388بندی كرد: مطالعات مربوط به ابعاد اپيدميولوژيک )هولدر  تقسيم

شناختي نظير  تاری و ادراكي مرتبط با مخاطرات ترافيكي كه خود بر دو رويكرد روانبه ابعاد رف

( 23: 2007و بری واتسون و همكاران  1996(  )روتر و ديگران HBMتئوری باور به سالمتي )

رفتار »و تئوری « ی عمل متكي بر استدالل نظريه»شناسي اجتماعي نظير تئوری  و روان

( )مظلومي محمودآباد و 1991و  1985( و آيزن )1975ش بين و آيزن )از في« شده ريزی برنامه

شده  های انجام ( قابل تقسيم است. در ذيل ضمن ارزيابي انتقادی از تالش33-39: 1386ديگران 

 ی رويكرد خاص پژوهش خواهيم پرداخت. در اين سه رويكرد، به ارائه

 رويکرد پژوهش
سواران از غنای قابل  اشي از سوانح موتورسيكلتی ترومای ن ادبيات نظری مرتبط با حوزه

شدت مشهود است. دليل  زبان به ی ادبيات فارسي توجهي برخوردار نيست. اين ضعف در عرصه

ی عوامل پژوهشي و اجرايي جوامع در  گرايانه توان به رويكرد مصرف اصلي چنين ضعفي را مي

رد بررسي در جوامع غربي مرتبط گرفته در موضوع مو های نظری انجام حال توسعه از تالش

 دانست.

سواران  ی ترومای ناشي از سوانح موتورسيكلت گرفته در عرصه های نظری انجام تالش

برمبنای شرايط اجتماعي خاص جوامع غربي و سازوكار استفاده از اين وسيله در چنين شرايطي 

تورسيكلت در اين جوامع ی مو ی نقليه ی استفاده از وسيله وپرداخته شده است. انگيزه ساخته

كه شرايط خاص آن جوامع از سامان اجتماعي حداكثری  تر از نوع تفريحي است. ضمن اين بيش
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گسيختگي اجتماعي موجود در  برخوردار بوده و در آن خبری از شرايط آنومي مزمن و ازهم

 جوامع در حال توسعه وجود ندارد. 

ساني  گرفته در اين عرصه مبنا را بر يک های نظری انجام در چنين شرايطي است كه تالش

ساني  اند. فرض بر يک سان گذارده ی اجتماعي در برخورد با شرايط تاحدود زيادی يک سوژه

ترين  شود از مهم های فوق ملحوظ مي های مورد بررسي كه عقالنيت )ابزاری( نيز در سوژه سوژه

ترين سازگاری را  كه بيش شناختي ادبيات نظری موضوع مورد بررسي است های معرفت ضعف

كه در برابر مداخالت « محور كنترل»شناسي پوزيتيويستي و مداخالت  دارد با رويكرد معرفت

ساني شرايط برای  ساني سوژه كه از يک گيرد. در فرض بر يک قرار مي« محور تواناسازی»

ساني  يکهای مورد بررسي نيز حكايت دارد فشارهای ساختي مترتب بر سوژه كه از نا سوژه

های فوق عوامل و شرايط منجر به  شود ناديده گرفته شده است. تئوری شرايط ناشي مي

گيرند؛ جايي كه پرداختن به سازوكار  ها را ناديده مي های سوژه ها و نگرش گيری انگيزش شكل

های حاصل از  های فردی موضوع قدرت و نابرابری ها و انگيزه ارتباط شرايط ساختاری و نگرش

كنند  ياد مي« گرايي كليت»پردازان انتقادی با عنوان  چه كه نظريه سازد. آن موضوع را عيان مياين 

ی اجتماعي  ی مورد نظر در زمينه ( پرداختن به مسئله60: 1382پور  نقل از رفيع به 1976)آدورنو 

 آن است. 

ا علوم ی تروما را محققان علم پزشكي ي از نظر ادبيات تجربي نيز غالب محققان عرصه

و رويكرد حاصل از آن را بر  1دهند كه اين امر، تاثير اجتماع علمي شناختي تشكيل مي روان

ی اين تحقيقات در فردمحوری آنان  ی اشتراک همه دهد. نقطه ی مورد بررسي نشان مي مسئله

صورت عيني و چه  ی اين تحقيقات، تروما را تا حد يک رفتار فردی چه به بوده است. همه

اند. تفاوتي كه محققان تفسيری با محققان پوزيتيويستي دارند در پرداختن  ت ذهني كاستهصور به

جلو در نسبت با محققان پوزيتيويست محسوب  به ابعاد ذهني ماجرا بوده است كه قدمي روبه

های اجتماعي تروما و عدم امكان فهم چگونگي ارتباط  وجود نپرداختن به جنبه شود. بااين مي

های اجتماعي و سيستمي مانع از درک وافي و حتي  ردی و رواني تروما با جنبههای ف جنبه

 صحيح از معضل تروما بوده است. 

                                                           
1 scientific community 
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توجهي به  شناسي اجتماعي و بي ساني سوژه در تحقيقات روان كه فرض بر يک ضمن اين

های پنهان و آشكار ديگر نارسايي موجود در اين  های اجتماعي تنيده در قدرت زمينه

ی  ی همهدهد كه نتيجه دست مي ای از واقعيت مورد بررسي به هاست كه تصوير سوگيرانه تئوری

رعايت قوانين رانندگي، استفاده از »ها در پيشنهاداتي از جنس انضباطي و كنترل بيروني مانند  آن

وضع قوانين مناسب جهت كاهش موارد »(، 58: 1383پور و همكاران  )فرزندی« كاله ايمني

ای مانند  گرايانه ( و عينيت78: 1381)زرگر و همكران « ز موتورسيكلت در سنين پاييناستفاده ا

)ساالری و همكاران « تر توسط مسئولين آموزش قوانين راهنمايي و رانندگي و تدابير ايمني بيش»

، )زرگر و همكاران «جداسازی مسيرهای عابرين پياده از مسير حركت وسايل نقليه»(، 19: 1381

 ( خالصه شده است. 58: 1383پور و همكاران  )فرزندی« ها سازی جاده بهينه»(، 78: 1381

كننده در بروز و عدم بروز سوانح  كنترل و نظارت اجتماعي )بيروني( از جمله عوامل تعيين

صورتي موكد و مكرر  رانندگي منجر به تروما هستند كه در پيشنهادات پزشكان اجتماعي به

گيری از رفتارهای منجر به  نظر كنترل بيروني، اين نوع پيش از نقطه مدنظر قرار گرفته است.

های كنترلي بسياری را در قالب  مثابه رفتار نهايي، عالوه بر آن كه هزينه سانحه و سانحه به

سازد، احساس  نظارت بيروني از جمله ابزارهای فني و نيروهای انساني كنترل متوجه جامعه مي

بيروني را در شهروندان گسترش داده و عالوه بر آن كه در آنان نيروی انقياد از طرف نيروهای 

 گردد.  كند، باعث گسترش نارضايتي آنان نيز مي مقاومت دروني ايجاد مي

منظور ارزيابي تاثير طرح  ( به1385ای كه يونسيان و همكارانش ) از طرف ديگر مطالعه

رور موتورسواران در پليس راهور دهي عبور و م تشديد مجازات موتورسواران )طرح سامان

اند، نشان داده است كه  تهران بزرگ( بر تعداد مصدومين ناشي از سوانح ترافيكي انجام داده

كننده به بيمارستان سينا در  ی تعداد مصدومين ناشي از سوانح ترافيكي مراجعه ميانگين روزانه»

راهور تهران بزرگ درمقايسه با  دهي عبور و مرور موتورسواران در ماه اول اجرای طرح سامان

ماه قبل از اجرای آن و نيز ماه متناظر سال قبل افزايش يافته است، كه اين افزايش از نظر آماری 

های اجتماعي ناشي از  های بيروني الزاما به حل آسيب تنها كنترل رو نه ازاين«. دار است معني

های باالی اقتصادی و  ی صرف هزينه هانجامد بلكه الزم ی نظام اجتماعي نمي ساختار گسترده

 نيروی انساني است.
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شده با رويكردهای فردگرايانه در  بخشي ديگر راهبرد تحقيقات انجام آموزش و آگاهي

سواران است كه شكست آن از  مديريت صحيح خطرات ناشي از ترومای مرتبط با موتورسيكلت

نقش باورها »( در كار خود با عنوان 2009طرف برخي تحقيقات به اثبات رسيده است. كوآبنان )

خوبي  گيری حادثه به های پيش دهد كه چرا آگاهي از ايمني و برنامه نشان مي« در تحليل خطر

دهد كه بايد بين باور افراد  (. پژوهش كوآبنان نشان مي767-776: 2009كنند )كوآبنان  عمل نمي

ويژه از  بخشي به رساني و آگاهي اطالع های و آگاهي آنان نسبت به ريسک تمايز قايل شد. برنامه

گرايانه  شناختي ذهن محور از نوعي رويكرد معرفت محور يا آموزش های رسانه طريق برنامه

كاری اذهان  شود كه سوژه را ذهني تعريف كرده و بر اين عقيده است كه با دست حاصل مي

 ر داد. ها را نيز تحت تاثير قرا توان باورهای آن های اجتماعي مي سوژه

معنای  ی نگارندگان اين نوشتار بر اين است كه آگاهي قابل تغيير است. اين تغيير به عقيده

های اجتماعي  توان از آگاهي متناسب با مواضع و موقعيت آگاهي درست يا برتر نيست بلكه مي

عي مند. يعني سوژه اين توانايي را دارد كه موقعيت اجتما صحبت كرد، يعني از آگاهي موقعيت

های  صورتي متفاوت درک كند ولي اين تغيير در آگاهي الزاما منجر به تغيير در كنش خود را به

عبارت ديگر تغيير در آگاهي افراد ارتباطي به تغيير در باورهای آنان ندارد.  گردد. يا به سوژه نمي

وعي آگاهي سوی تغيير گذارد نيست، بلكه ن باور امری در خودآگاه سوژه كه با هر كنشي رو به

ناخودآگاه است كه از موقعيت عيني اجتماعي فرد سرچشمه گرفته و  متراكم و انباشتي و نيز نيمه

يابد و از رهگذر تداوم موقعيت  شود و تداوم مي شود، تاييد مي كار گرفته مي صورتي روزمره به به

 كند.  عيني اجتماعي فرد را بازتوليد مي

آيند. از  حساب نمي ها به ی كنش كننده كنند ولي تعيين ياز نظر ما باورها كنش را تسهيل م

تر از همه ذهن و  ها و مواضع اجتماعي هستند و مهم طرف ديگر باورها خود توليدات موقعيت

كنند. آگاهي جديد درصورتي  عين و كنش و ساخت )يعني موضع( همه در آن واحد عمل مي

های عيني  كند كه آگاهي جديد با موقعيت مي شود و باورهای پيشين را منسوخ به باور تبديل مي

های حاصل از آن تناسب داشته باشد. اين تناسب با تصويب كنشگر در قالب  و ضرورت

موضع جديد داده و در نهايت شكل ساختي -های مكرری است كه شكل بازتوليد به باور كنش

 گيرد.  به خود مي
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ی فردی و برخواسته از فرد و روح و  بنابراين از منظر نوشتار حاضر تروما نه يک مسئله

هايي است  ای اجتماعي است و حاصل مناسبات اجتماعي بين سوژه روان فردی بلكه دقيقا مسئله

های سيستم اجتماعي را  مثابه يک فرد، با رفتارهای خود ساخت كه در عين زيست روزمره به

ت و ساختار در نظام اجتماعي است ای ميان عاملي كنند. چنين ارتباط دوگانه توليد و بازتوليد مي

عنوان فرعي اين « بررسي عوامل فردی و اجتماعي موثر در بروز سوانح منجر به تروما»كه 

 نوشتار را به خود اختصاص داده است.

 هاي پژوهش يافته

 جامعه رقابتي

ف های مورد بررسي از اهدا بررسي نقش شرايط اجتماعي در بروز رفتار منجر به تروما در سوژه

ای  های باز ره به مقوله های حاصل از كدگذاری و سواالت اصلي پژوهش حاضر بوده است. يافته

 گذاری گرديد.  نام« ی رقابتي جامعه»برد كه در كدگذاری محوری با عنوان 

ای بود كه براساس دو ويژگي اساسي خود به دو بعد روابط و  ی رقابتي عنوان مقوله جامعه

داد كه روابط موجود در ميدان يعني  های پژوهش نشان مي د. يافتهش ساختار بعدپردازی مي

كرات نشان  شده در پژوهش به های باز انجام شهر تهران از نوع روابط رقابتي بود. كدگذاریكالن

ی  های موتورسوار دارد. سازوكار مقايسه از رقابتي بودن روابط در وضعيت اجتماعي سوژه

مند در  زمان اهرمي بسيار قدرت نابرابر اجتماعي است هماجتماعي كه خود محصول ساختار 

 ی رقابتي است. های جامعه بازتوليد مداوم روابط رقابتي بين سوژه

های ارزشمند اجتماعي  ی رقابتي بود كه بر ميزان توزيع سرمايه ساختار بعد ديگر جامعه

ارزشمند اجتماعي در  های های پژوهش نشان داد كه ساختار توزيع سرمايه داللت داشت. يافته

ی  ها خود به چهار نوع سرمايه ای نابرابر است. اين سرمايه صورت گسترده ميدان مورد مطالعه به

ارزشمند اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و نمادين قابل تفكيک است. اين چهار نوع سرمايه 

 ی رقابتي را شكل مي دادند. مقوالتي بودند كه ابعاد ساختار جامعه خرده
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 ي تايیدطلب  سوژه
های مورد بررسي  دهي به رفتارهای سوژه عنوان شرايط علي اجتماعي در شكل ی رقابتي به جامعه

های ارزشمند اجتماعي  كرد. در شرايطي كه روابط رقابتي بود و ساختار توزيع سرمايه عمل مي

ی  عنوان سوژه گرفت كه تحت كل ميی اجتماعي خاصي ش نيز شكلي نابرابر داشت سوژه

 گذاری شد.  بندی و نام تاييدطلب مقوله

های ارزشمند اجتماعي در شرايط رقابتي از هرگونه  ترين دارايي از سرمايه اين سوژه با كم

های خاصي را در  رو استراتژی بهره بوده و ازاين تاييدپذيری توسط معيارهای اجتماعي مسلط بي

گذاری كرديم  ی تاييدطلب نام ی فوق را سوژه رو سوژه دهد. ازاين ن ميجهت تاييدپذيری ساما

 برد.  بهره است و از خال تاييد اجتماعي رنج مي كه از هرگونه تاييد اجتماعي بي

ی ارزشمند اجتماعي  وكيف چهار نوع سرمايه ی تاييدطلب با تركيب خاصي از كم سوژه

شناختي عمل  ی علي فردی يا روان مثابه زمينه كرد كه به چهار نوع احساسات منفي ادراک مي

كردند كه خود حاصل شرايط علي اجتماعي و نيز بازتوليد همان شرايط علي بودند. اين چهار  مي

ترتيب عبارت بودند از احساس اجحاف، احساس طردشدگي، احساس ناتواني  نوع احساسات به

ی اقتصادی احساس  سرمايه و احساس حقارت. در شرايطي كه روابط رقابتي است، كمبود

ی فرهنگي احساس  ی اجتماعي احساس طردشدگي، كمبود سرمايه اجحاف، كمبود سرمايه

 داد.  ی نمادين احساس حقارت را در فرد شكل مي ناتواني و كمبود سرمايه

 رقابتيیجامعه

 روابطرقابتي

 

 ساختارنابرابر

 
 اعيمثابه شرايط علي اجتم ي رقابتي به : ابعاد جامعه1 نمودار
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 عوامل میانجي

طلب و تمايزطلب  ی تطبيق ی سوژه تاثير عوامل ميانجي به دو دسته ی تاييدطلب تحت سوژه

و  طلبانه نظارت تبعیت، تقديرگراييعنوان  شود. سه دسته عوامل ميانجي تحت تفكيک مي

طلب،  ی تطبيق ی تاييدطلب موثر بودند. سوژه های كنش سوژه بر استراتژی انتظارات اجتماعي

در برابر نظارت  پذيرد و به همين واسطه منزلت تحميلي حاصل از انتظارات اجتماعي را مي

گيرد و به تقديرگرايي مذهبي باور دارد، درصورتي كه  طلبانه استراتژی پذيرش را پيش مي تبعيت

طلبانه را  گريزد، نظارت تبعيت ی تمايزطلب از منزلت تحميلي انتظارات اجتماعي مسلط مي سوژه

 پذيرد و به تقديرگرايي عرفي تمايل دارد. نمي

 

 

ي  ي سوژه : ابعاد سازنده2نمودار 

 تايیدطلب

 

 احساس ناتواني

 روابط رقابتي

 

 سرمايه فرهنگي پايین

 

 سوژه تايید طلب

 احساس اجحاف

 روابط رقابتي

 

 سرمايه اقتصادي پايین

 

احساس 

 طردشدگي

 روابط رقابتي

 

 ي پايینسرمايه اجتماع

 

 احساس حقارت

 روابط رقابتي

 

 ي نمادين پايین سرمايه
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 انتظارات اجتماعي
های اجتماعي در پايبندی به  ی رقابتي از سوژه انتظارات اجتماعي به انتظارات جامعه مفهوم

ی تاييدطلب  شود. سوژه های مسلط اجتماعي اطالق مي شان براساس ارزش های اجتماعي منزلت

های كنش/كنش متقابلي خود  برمبنای تاثير اين عامل ميانجي يعني انتظارات اجتماعي، استراتژی

نوايي با منزلت اجتماعي  طلب در جهت هم ی تطبيق كند: سوژه دهي مي ورت سامانرا به دو ص

گيری از منزلت اجتماعي خويش و  ی تمايزطلب در جهت فاصله خويش و پذيرش آن و سوژه

 كند.  گريز از آن عمل مي

 طلبانه نظارت تبعیت
پذير  ی تبعيت ات سوژهپوشي عامل نظارتي از تخلف طلبانه اشاره به چشم منظور از نظارت تبعيت

ی  گريز )يعني سوژه ی تبعيت گيری سازوكار نظارتي بر سوژه طلب( و جهت ی تطبيق )يعني سوژه

های پژوهش نشان داد كه پليس برای  های قانوني است. يافته تمايزطلب( فارغ از اهداف و رويه

سوار دو  تهای موتورسيكل حدوحصر سوژه رهايي از فروپاشي رواني ناشي از تخلفات بي

پذيری  ها دارد كه از نظر نمادی تبعيت گريز از سوژه پذير يا تبعيت خوانش متفاوت باعنوان تبعيت

ی موتورسيكلت و تجهيزات آن به  ی نقليه يا گريزی خود را با نمای شخصي خود يعني وسيله

 گذارند.  نمايش مي

كاسكت  ز جمله كالهقيمت و تجهيزاتي ا طلب كه با موتورسيكلت ارزان ی تطبيق سوژه

طلب  ی تطبيق پذيری سوژه كه نشان از تطبيق -گذارد نمايش مي آرايش فقير خود را به 1دوچرخه

كمتر مورد تعرض عامل نظارتي قرار  -ی رقابتي است  با منزلت اجتماعي تحميلي جامعه

ی  ي و نيز نحوهقيمت و امتناع از كاله ايمن ی تمايزطلب كه با موتورسيكلت گران گيرد تا سوژه مي

 پوشش و آرايش دگرگشته با ژل و... سعي دارد از منزلت اجتماعي تحميلي خود بگريزد.

                                                           
برای  رسند از ارزش ايمني بسيار پاييني فروش مي هزار تومان به 2ها كه با قيمت متوسط  كاسكت اين كاله  1

كه « نمای شخصي»مثابه  های فوق را به كاسكت سواران برخوردار است. ولي اكثر موتورسواران كاله موتورسيكلت

ها عامل ديگر  كاسكت بردند. ارزاني اين كاله كار مي پذيری مابين سوژه و عامل نظارتي است به ی تبعيت معرف قاعده

هزار توماني  80كاسكت  هزار تومان درآمد دارد و خريد كاله 20تا  10محبوبيت برای موتورسواری است كه روزی 

 باشد.  صورت دكوراتيو و نمايشي از آن استفاده شود مقرون به صرفه نمي كه قرار است به
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 تقديرگرايي
های  های كنش/كنش متقابلي سوژه دهي به استراتژیتقديرگرايي ديگر عامل ميانجي در جهت

طلب يا تمايزطلب بودن سوژه نوع  سوار است. براساس تطبيق تاييدطلب موتورسيكلت

تر به تقديرگرايي مذهبي  طلب بيش های تطبيق يابد. سوژه تقديرگرايي در سوژه نيز تغيير مي

كنند. دليل اين  تر به تقديرگرايي عرفي گرايش پيدا مي های تمايزطلب بيش تمايل دارند و سوژه

آن  ی رقابتي ايران دانست كه طي پوشاني مذهب با قانون در جامعه گرايي و هم توان هم امر را مي

معنای تمايز با منزلت اجتماعي تحميلي با باورهای مذهبي تا حد بسيار  شكنانه به رفتارهای قانون

 پذير نيستند. زيادی جمع

 
 

 

 طلب ي تطبیق سوژه

 نماديو  رفتاريفردی خود به دو صورت -ی اجتماعي طلب در پاسخ به زمينه ی تطبيق سوژه

جويي و در بعد  طلبي و رقابت ر بعد رفتاری فرصتدهد. د های كنش خود را سامان مي استراتژی
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مقوالت دو بعد رفتاری و نمادی استخراج شدند.  عنوان خرده ی نقليه و تجهيزات به نمادی وسيله

طلبي شامل ابعاد دفعات و  جويي نيز شامل ابعاد دفعات، موقعيت و شدت، و فرصت رقابت

 موقعيت است.

 

 
 طلبي فرصت

ی  طلب، اشاره به هر نوع رفتاری است كه سوژه ی تطبيق ی سوژه طلبانه منظور از رفتار فرصت

های قانوني و يا  كه ضرورت آن دهد بي تر به نياز ترافيكي خود انجام مي فوق با هدف پاسخ سريع

قدر  هر چه ی موتوری يا عابر پياده را درنظر بگيرد. ی نقليه ايمني خود و ديگران اعم از وسيله

ی موتوری و عابرين پياده انجام  محور تردد وسايل نقليه طلبانه در موقعيت متن رفتار فرصت

يابد. از نظر تعداد دفعات نيز به هر  بگيرد احتمال خطر تصادف و ترومای ناشي از آن افزايش مي

برای   طلبانه از ميزان تكرار باالتری برخوردار باشد احتمال سانحه ميزان رفتار فرصت

 يابد.  سوار و ترومای ناشي از آن افزايش مي موتورسيكلت

 طلب ي تطبیق سوژه رفتاريي استراتژي  : ابعاد سازنده3نمودار 
 

 جويي رقابت

 

 محور  محور تا حاشیه متن

 از خیلي کم تا خیلي زياد

 از خیلي خشن تا آرام و با احتیاط

 موقعیت

 

 فعاتد

 

 شدت

 

 محور  محور تا حاشیه متن

 از خیلي کم تا خیلي زياد

 موقعیت

 

 دفعات

 

 طلبي فرصت

 

 بعد رفتاري
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توان گفت كه هر  ی فرد مي طلبانه رواني بر رفتار فرصت-در تاثير علي شرايط اجتماعي

قدر احساس اجحاف و نيز قضاوت سوژه از ارزيابي اجتماعي نسبت به احساس ناتواني خود  چه

های  طلبانه در موقعيت به تكرار رفتار فرصت تر باشد تمايل طلب بيش ی تطبيق در سوژه

 يابد. پذير افزايش مي ی تطبيق ی موتوری و تردد عابرين پياده در سوژه محورتر وسايل نقليه متن

 جويي رقابت

طلب در جهت پيشي گرفتن از  ی تطبيق ی رفتارهای سوژه جويي اشاره به كليه منظور از رقابت

مندی  گويي به انتظارات اجتماعي در بعد توان با هدف پاسخی موتوری خود  رقبای وسايل نقليه

محور تردد  طلب در موقعيت متن ی تطبيق ی سوژه جويانه قدر رفتار رقابت اجتماعي است. هر چه

ی موتوری يا عابرين پياده انجام بگيرد احتمال خطر تصادف و ترومای ناشي از آن  وسايل نقليه

جويانه از ميزان تكرار باالتری  ز به هر ميزان رفتار رقابتيابد. از نظر دفعات ني افزايش مي

گيرد. شدت  سوار و ترومای ناشي از آن فزوني مي برخوردار باشد احتمال تصادف موتورسيكلت

احتياطي صورت  جويانه نيز از اين نظر كه آرام و محتاطانه يا خشن و توام با بي رفتار رقابت

 گذارد. سوار و ترومای ناشي از آن تاثير مي يكلتبگيرد بر احتمال خطر تصادف موتورس

طلب نيز  ی تطبيق ی سوژه جويانه رواني بر رفتار رقابت-در تاثير علي شرايط اجتماعي

قدر قضاوت سوژه از ارزيابي اجتماعي نسبت به احساس ناتواني خود  توان گفت كه هر چه مي

يابد و  محورتر افزايش مي های متن قعيتجويانه در مو تر باشد تمايل به تكرار رفتار رقابت بيش

جويانه  تر باشد تمايل به رفتار رقابت طلب بيش ی تطبيق قدر احساس اجحاف در سوژه هر چه

 يابد.  توام با خشونت در وی افزايش مي

 ي نقلیه و تجهیزات بعد نمادي استراتژي تطبیق؛ وسیله

زيع سرمايه در آن نابرابر است و از طرف در شرايط رقابتي كه روابط از نوع رقابتي و ساختار تو

ی  را جايگزين قانون و اهداف قانوني ساخته است سوژه« تبعيت»ی  ديگر عامل نظارتي قاعده

ی خود را نه بر مبنای قواعد ايمني و قانوني بلكه بر مبنای  ی نقليه پذير خود و وسيله تطبيق

 كند. تجهيز مي« پذيری تبعيت»ی  قاعده

 



 

 

 

 

 

 1392، شماره دو، پاييز و زمستان 20شناختی دوره مطالعات جامعه   226 

 

 

 
« تابع نظارت»عنوان نقش  قدر نمای شخصي خود را به در چنين شرايطي سوژه هر چه

پذيری  يابد و به هر ميزان سوژه تبعيت تر سازد مدارای عامل نظارتي با وی افزايش مي شبيه
ن برد و به همان ميزا تری رنج مي تری از خود به خرج دهد از ميزان حقارت و اجحاف بيش بيش

طلبانه و  طلب فزوني گيرد احتمال رفتار رقابت ی تطبيق كه احساس اجحاف و حقارت در سوژه
 گردد. تر مي طلبانه در وی بيش فرصت

 ي تمايزطلب سوژه
های گريز از تبعيت و  فردی خود استراتژی-ی اجتماعي ی تمايزطلب نيز در پاسخ به زمينه سوژه

دهد. در بعد رفتاری  سامان مي نماديو  فتاريرانتظارات اجتماعي مسلط را به دو صورت 
همراه تجهيزات،  ی نقليه به جويي و تحدی با قانون و در بعد نمادی وسيله جويي، خالقيت رقابت
جويي، خالقيت و  ی رقابت مقوالت دو بعد رفتاری و نمادی استخراج شدند. هر سه مقوله خرده

 موقعيت است.تحدی با قانون شامل ابعاد صورت، دفعات، شدت و 

 جويي خالقیت
ی موتورسيكلت جهت اجرای حركات  ی نقليه گيری سوژه از وسيله رفتار خالقانه به بهره

قدر  ی آن مهارت و خطرپذيری بسيار باالی سوژه است. هر چه نمايشي داللت دارد كه الزمه
و بر مبنای ی اجتماعي  ی فرهنگي پاييني برخوردار باشد با سازوكار مقايسه سوژه از سرمايه

رو هر  دهد. ازاين تر يافته و احساس ناتواني به وی دست مي قضاوت اجتماعي خود را ناتوان
های خود را نادرست ارزيابي كند مندی شده در مورد توان قدر سوژه ارزيابي اجتماعي انجام چه

القانه از قدر رفتار خ گذارد و هر چه تری در جهت اجرای رفتار خالقانه به نمايش مي سعي بيش
محور و  شكل جمعي و از نظر شدت توام با خشونت و از نظر موقعيت اجرا متن نظر صورت به

سوار و نيز ترومای ناشي از آن  از نظر دفعات مكرر باشد احتمال بروز حادثه برای موتورسيكلت
 يابد.  افزايش مي

 تجهیزات گرايانه طلبانه تا عصیان از تبعیت

 

 ي نقلیه وسیله از خیلي معمولي تا خیلي خاص

 
 بعد نمادي

 

 طلب ي تطبیق ي استراتژي نمادي سوژه : ابعاد سازنده4 مودارن
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 شکني قانون
تاييدطلبي است. استراتژی رفتاری  ی تمايزطلب برای شكني ديگر استراتژی رفتاری سوژه قانون

سواران اين تمايز اساسي را دارد  ی موتورسيكلت شكنانه با ديگر رفتارهای قانون« تحدی با قانون»
گردد.  مثابه هدف رفتاری سوژه دنبال مي شكني نه پيامد ضمني رفتار سوژه بلكه به كه قانون

كند.  دهي مي كني رفتار خود را سامانش ی تمايزطلب تعمدا در جهت قانون عبارت ديگر سوژه به
مدد سازوكار  ی اقتصادی و فرهنگي پاييني برخوردار باشد و به قدر سوژه از سرمايه هر چه
تری به وی دست دهد تمايل به تحدی با قانون در  ی اجتماعي احساس اجحاف بيش مقايسه

تر، از نظر  ظر صورت جمعيطلبانه با قانون از ن قدر رفتار تحدی يابد. هر چه سوژه افزايش مي
محورتر و از نظر دفعات مكررتر باشد  طلبي و از نظر موقعيت اجرا متن شدت توام با خشونت

 يابد.  آن افزايش مي  سوار و ترومای ناشي از احتمال بروز حادثه برای موتورسيكلت

 
 طلب ي تطبیق ي استراتژي رفتاري سوژه : ابعاد سازنده5نمودار 
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 جويي رقابت 
ی نمادين پاييني برخوردار باشد احساس تحقير در وی فزوني  قدر سوژه از ميزان سرمايه هر چه

ی  دارشده ی حيثيت خدشه ی تمايزطلب برای اعاده جويي استراتژی رفتاری سوژه گيرد. رقابت مي

ی تحقيرشده داللت  ی رفتارهای سوژه جويي به كليه رو رقابت ی تمايزطلب است. ازاين سوژه

شود. هر  دهي مي ی تمايزطلب سامان رفته توسط سوژه ی حيثيت ازدست كه در جهت اعاده دارد

تر به  جويانه را بيش تری رنج ببرد استراتژی رفتاری رقابت قدر سوژه از احساس حقارت بيش چه

تر، از نظر شدت توام با  جويانه از نظر صورت جمعي قدر رفتار رقابت گيرد. هر چه خدمت مي

محورتر و از نظر دفعات مكررتر باشد احتمال بروز  ي و از نظر موقعيت اجرا متنطلب خشونت

 يابد.  سوار و ترومای ناشي از آن افزايش مي حادثه برای موتورسيكلت

 ي نقلیه و تجهیزات بعد نمادي استراتژي تطبیق؛ وسیله
ماعي باالتری ی تمايزطلب يعني موتورسيكلت از ارزش اجت ی سوژه ی نقليه قدر وسيله هر چه

قدر  شود و هر چه تر مي ی تمايزطلب كم برخوردار باشد ميزان مدارای عامل نظارتي با سوژه

تر شود احساس اجحاف و تمايل به تحدی  ی تمايزطلب كم ميزان مدارای عامل نظارتي با سوژه

 يابد.  با قانون در سوژه افزايش مي

ی اجتماعي، احساس ناتواني در فرد  شده قدر بر مبنای معيارهای ارزيابي پذيرفته هر چه

كند تا مهارت باالی خود در  تر به وسايل ايمني تجهيز مي تر باشد فرد خود را كم بيش

ی  ی فرهنگي غيررسمي خود را به سرمايه سواری را عينيت ببخشد؛ يعني سرمايه موتورسيكلت

تری از خود با معيارهای قدر فرد تصوير ناتوان رو هر چه نمادين غيررسمي بدل سازد. ازاين

ی موتورسيكلت  ی نقليه ارزيابي مسلط اجتماعي دريافت كند توجه به تجهيزات ايمني وسيله

قدر اهميت تجهيزات ايمني برای  تری برخوردار خواهد بود. و هر چه برای وی از اهميت كم

سوار  تورسيكلتديدگي مو تری برخوردار باشد احتمال سانحه ی تمايزطلب از مراتب پايين سوژه

 و ترومای ناشي از آن افزايش خواهد يافت. 

 



  
 
 
 
 
 

 229   ...«  تروماي حاصل از تصادفات »شناختی تروماي شهري  فهم جامعه
 

 

 

 گیري بندي و نتیجه جمع
دهد كه اين دست از  كارهای تحقيقات اپيدميولوژيک در ايران نيز نشان مي تدقيق در راه

با  كارها در جهت كاهش ترومای ناشي از سوانح مرتبط تحقيقات به دو دسته از راه

بندی  بخش دسته كارهای كنترلي و آگاهي ها را به راه توان آن اند كه مي موتورسيكلت اشاره داشته

گرای موجود در اين دسته از تحقيقات كه اصل بنيادی در تحقيقات  كرد. نگرش دوگانه

گرداني موضوع تغيير يعني  پوزيتيويستي است بر اين باور بنيادی استوار است كه با ابژه

توان در جهت كنترل  بخشي و اعمال نظارت رسمي مي سوار از رهگذر آگاهي سيكلتموتور

ی اين تحقيقات پزشكي شدن و  سواران گامي اساسي برداشت. نتيجه رفتارهای موتورسيكلت

سواران بوده است كه اولي  گيرانه نسبت به كنترل موتورسيكلت پليسي شدن مداخالت پيش

ی اين مداخالت  ي تصوری مجرم از وی داشته است. نتيجهتصور بيمار از موتورسوار و دوم

سواران عمل نكرده بلكه سازوكار  تنها در جهت كاهش ترومای ناشي از سوانح موتورسيكلت نه

ای آسيبي بدل ساخته است. سير روند صعودی سوانح  اعمال نظارت رسمي را نيز به مسئله

ی فساد  گيری پديده سواران و شكل رسيكلتی موتوری و در راس آن موتو مرتبط با وسايل نقليه

های  طلبانه در سيستم اعمال نظارت رسمي دال بر نارسايي تالش ی نظارت تبعيت همراه پديده به

ويژه در شهر  سواران به اپيدميولوژيک در كاهش ترومای ناشي از سوانح مرتبط با موتورسيكلت

 تهران بوده است. 

پژوهش حاضر باعنوان عوامل فردی و اجتماعي موثر بر  ی آغازين ای مسئله در چنين زمينه

سازی شكل گرفت. هدف بنيادی  سواران با هدف نظريه سوانح منجر به تروما در موتورسيكلت

 تجهیزات گرايانه طلبانه تا عصیان از تبعیت

 

 ي نقلیه وسیله از خیلي معمولي تا خیلي خاص

 ماديبعد ن 

 

 ي تمايزطلب ي استراتژي نمادي سوژه : ابعاد سازنده6 نمودار
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سواران از رهگذر  ی ترومای ناشي از سوانح موتورسيكلت در اين پژوهش توضيح پديده

 است.  سازوكار علي منجر به تروما در سطح فردی و اجتماعي بوده

شناختي اتخاذشده در پژوهش حاضر هر دو وجه اثباتي و هنجاری شناخت  رويكرد معرفت

موضوع مورد بررسي را مدنظر داشته است. در وجه اثباتي هدف اين بوده است كه عوامل 

صورت عيني و ذهني و در دو سطح فردی و اجتماعي مورد شناسايي قرار گيرند و در وجه  به

های موتورسوار در مقام قربانيان اجتماعي نظر شده است.  پذيری سوژه بهنجاری نيز به آسي

جای سرزنش قرباني ره به فهم وی در ميدان  وجه هنجاری با اين هدف دنبال شد كه پژوهش به

 عمل اجتماعي ببرد.

ی  عنوان روشي كه اهداف چندگانه ی مورد بررسي روش گراندد تئوری به باتوجه به مسئله

داد كه عالوه بر  كرد انتخاب شد. مقتضيات اين روش به محقق اجازه مي ورده ميپژوهش را برآ

های فردی نيز دقيق  نوسان در سطح عوامل فردی و اجتماعي به معنای موجود در رفتار سوژه

 ها را در يک سازمان مفهومي منسجم گرد هم آرايش دهد.  بوده آن

سواران ناشي از نوعي  ح موتورسيكلتنتايج تحقيق نشان داد كه ترومای مرتبط با سوان

گذاری كرد.  نام« ی رقابتي جامعه»عنوان  توان آن را تحت شرايط علي اجتماعي است كه مي

ای  های ارزشمند اجتماعي، سوژه ی رقابتي با روابط رقابتي و ساختار نابرابر سرمايه جامعه

ی  ياد كرد. سوژه« اييدطلبی ت سوژه»توان از آن باعنوان  كند كه مي اجتماعي را توليد مي

تاييدطلب با احساس اجحاف، احساس طردشدگي، احساس ناتواني و احساس حقارت 

و « طلبانه نظارت تبعيت»، «انتظارات اجتماعي»تاثير عوامل ميانجي از جمله  روست كه تحت روبه

خود و  ، دو نوع استراتژی تطبيق و تمايز را برای مديريت شرايط اجتماعي خاص«تقديرگرايي»

و « طلبي فرصت»طلب با  ی تطبيق كند. سوژه احساسات منفي ناشي از آن پيگيری مي

و « تحدی با قانون»، «جويي رقابت»، «طلبي فرصت»ی تمايزطلب با  و سوژه« جويي رقابت»

گيرند. باتوجه به  در معرض ترومای ناشي از تصادفات موتورسيكلت قرار مي« جويي خالقيت»

های ارزشمند اجتماعي در بروز رفتارهای منجر به  تار نابرابر توزيع سرمايهی ساخ تاثير عمده

های اجتماعي از هر نوع  گذاری در جهت كاهش نابرابری سواران سياست تروما در موتورسيكلت

 سواران خواهد داشت.  آن تاثير موثری بر كاهش ترومای ناشي از سوانح مرتبط با موتورسيكلت
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ر داريم كه بتوانيم تصويری جديد از ترومای ناشي از سوانح اكنون در جايگاهي قرا

ای چون  سواران برساخت كنيم كه اگر نه در تباين با رويكردهای فردگرايانه موتورسيكلت

تر از  واقع به كم تصويری قرين شناسي اجتماعي است؛ دست شناختي و روان اپيدميولوژيک، روان

دست  سواران به ترومای ناشي از سوانح موتورسيكلتی  اين دست از رويكردها نسبت به مسئله

 دهد.  مي

گيری نهايي را پرداخت كه  توان به اين صورت نتيجه چه تشريح گرديد مي با تكيه بر هر آن

ای است كه  سواران در شهر تهران محصول شرايط جامعه ترومای ناشي از سوانح موتورسيكلت

ی خود  ی رقابتي است كه با دو سازوكار عمده ن جامعهای رقابتي ناميد. اي توان آن را جامعه مي

های ارزشمند اجتماعي شرايط علي را برای  يعني رقابتي بودن و نابرابر بودن سرمايه

های  آورد. جايي كه كمبود سرمايه سوار فراهم مي های اجتماعي موتورسيكلت پذيری سوژه ريسک

جتماعي، فرهنگي و نمادين ارزشمند اجتماعي از هر نوع آن اعم از اقتصادی، ا

 سازد.  ی رقابتي مي ای درگير انطباق با شرايط جامعه صورت فعاالنه سوار را به موتورسيكلت
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