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چکیده
هدف مقالهی حاضر فهم ترومای شهری با عنوان فرعي عوامل اجتماعي و فردی موثر بر ترومای
ناشي از سوانح موتورسيكلتسواران بوده است .بررسي وضعيت ترومای ناشي از سوانح بهطور
كلي در ايران و بهويژه تهران نشان داد كه سوانح ناشي از وسايل نقليهی موتوری و در راس آن
وسايل نقليهی موتورسيكلت عمدهترين عامل در ايجاد تروما بودهاند .بررسي پيشينهی موضوع
نيز نشان ميداد كه تحقيقات انجام شده در اين زمينه با رويكردی فردگرايانه و از منظر
پوزيتيويستي دنبال شدهاند كه اوال عوامل ساختاری را در رفتارهای سوژههای اجتماعي ناديده
گرفته و دوم اين كه معنای كنشهای اين سوژهها را در مفاهيمي تحميلي به تحليل بردهاند.
ازاينرو در جهت فهم ترومای ناشي از سوانح موتورسيكلتسواران با لحاظ عوامل ساختاری و
فردی و از منظر سوژههای اجتماعي روش پژوهش گراندد تئوری بهعنوان روشي متناسب
تشخيص داده شد .بااستفاده از اين روش ،با  20نفر از موتورسيكلت سواران تروماتيزهشده و نيز
 2نفر از عوامل پليس راهنمايي و رانندگي مصاحبه گرديد .برای تكميل دادههای پژوهش از
روشهای مشاهدهی ميداني و مطالعهی متون تخصصي و غيرتخصصي نيز استفاده شده است.
باتوجه به تاثير عمدهی ساختار نابرابر توزيع سرمايههای ارزشمند اجتماعي در بروز
رفتارهای منجر به تروما در موتورسيكلتسواران سياستگذاری در جهت كاهش نابرابری های
اجتماعي از هر نوع آن تاثير موثری بر كاهش ترومای ناشي از سوانح مرتبط با
موتورسيكلتسواران خواهد داشت.
کلیدواژگان :تروما ،ترومای شهری ،موتورسيكلتسواران ،نابرابری اجتماعي ،اپيدميولوژی،
گراندد تئوری.

 1مقالهی حاضر برگرفته از پاياننامهی كارشناسي ارشد اينجانب با راهنمايي دكتر محمد توكل است كه با همين
عنوان در گروه جامعهشناسي دانشگاه تهران به انجام رسيده است.
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مقدمه
تروما از مهم ترين عوامل تهديد سالمتي نوع بشر در طول تاريخ بوده است كه با انقالب صنعتي
و گسترش شهرنشيني و سبک زندگي ناشي از اين دو عامل ،عالوه بر گستردگي و پيچيدگي به
عمدهترين عامل در تهديد سالمتي انسانها نيز بدل شده است« .كلمهی تروما 1واژهای يوناني و
بهمعنای "آسيب بدني" است» (محبي  .)143 :1380از نظر پزشكي ،تروما عبارت است از هر
نوع زخم يا آسيب نافذ يا غيرنافذی كه بر اثر عوامل خارجي بهطور عمدی يا غيرعمدی رخ
ميدهد» (فرزندیپور و همكاران .)59 :1383
يافتههای سببشناسانه (اتيولوژيک) پزشكان اجتماعي از عوامل بروز تروما  -بهمثابه ضربهی
جسمي  -نشان ميدهد كه تروماها از عواملي نظير سوانح رانندگي ،مسموميت ،سقوط،
غرقشدگي ،خشونت و  ...ناشي ميشوند .از نظر شيوعشناسي (اپيدمولوژيک) نيز تروماهای
رانندگي و در بين آنها تصادفات مربوط به موتورسيكلت بيشترين ميزان را در اكثر تحقيقات
انجامشده در ايران و تمام تحقيقات انجامشده در تهران به خود اختصاص دادهاند (فرزندیپور و
همكاران 1383؛ خاتمي و همكاران 1382؛ كاربخش و همكاران 1384؛ يوسفزاده و همكاران
.)1384
تروما عالوه بر تحميل هزينههای مستقيم و غيرمستقيم اجتماعي-اقتصادی به جامعه،
چهارمين عامل مرگ انسان در جهان شناخته شده است« .بررسي ميزان مرگ و مير ناشي از
تروما در هر صدهزار نفر جمعيت نشان ميدهد كه اين ميزان در جهان  99و در ايران  58نفر
بوده است .در ايران از  4ميليون نفر بستری ساليانه در سال  1/5 ،1380ميليون نفر مربوط به
تروماها بوده است» (فرزندیپور و همكاران .)59 :1383
سببشناسي و شيوعشناسي تروما در ايران و نيز در تهران نشان ميدهد كه آمارهای مربوط
به تروما از اين دو بعد با آمارهای جهاني مشابهت دارد« .در ايران روزانه بيش از  62نفر بر اثر
تروماهای رانندگي جان خود را از دست ميدهند» (يونسيان و همكاران  )19 :1385و «در تهران
هر ماه  200نفر بر اثر تصادف فوت ميكنند و بيش از  1200نفر مجروح مي شوند» (فرزندیپور
و همكاران  .)59 :1383درحالي كه بيشترين ميزان ترومای شهری در كشور و نيز پايتخت
مربوط به وسايل نقليهی موتوری و تصادفات مربوط به رانندگي است ،بيشترين ميزان از
trauma
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تصادفات مربوط به وسايل نقليهی موتوری نيز توسط موتورسيكلتها اتفاق ميافتد (فرزندیپور
و همكاران 1383؛ خاتمي و همكاران 1382؛ ساالری و همكاران 1381؛ يوسفزاده و همكاران
« .)1384موتورسواران در مقايسه با رانندگان اتومبيل ،هشت برابر خطر مرگ ،چهار برابر خطر
آسيب و دو برابر خطر تصادف با عابر پياده را دارند .احتمال تصادف موتورسيكلت  9/3برابر
بيشتر از اتومبيل است .در ايران بيش از  51درصد حوادث حملونقل كه منجر به مرگ يا
بستری ميشوند برای موتورسواران و يا راكبين موتورسوار بهوجود ميآيد» (زماني علويجه و
ديگران .)86 :1387
تاثير مستقيم تروما يا ضربهای كه از سانحه بر سالمت انساني عارض ميشود بيشتر در بعد
جسماني و كمتر از آن در بعد رواني فرد عينيت مييابد« .بعد از سال  1967كه تروما بهعنوان
يک بيماری و نه بهعنوان يک حادثه مورد توجه قرار گرفت» (كارگر  ،)91 :1383همزمان
بهعنوان پديدهای مختص جهان پزشكي با نگرشي عينيتگرا و پازيتيو مورد رصد واقع شد.
ازاينرو پزشكان عمدهترين نقش را در شكلگيری بينش تروما و ادبيات نظری آن ايفا كردند.
از آنجا كه رويكرد پزشكي به مسئلهی تروما از نقطهنظر مراقبت ،رويكردی فردمحور است
و ارگانيسم زيستشناختي بيمار تروماتيزه را ميدان عمل خود ارزيابي ميكند ،رويكرد پزشكي
اجتماعي نيز در برخورد با مسئلهی تروما از نقطهنظر پيشگيری به فرد و رفتارهای فردی تقليل
مييابد .آنچه كه جهان پزشكي و پزشكي اجتماعي قادر به رصد نيست توجه به اين نكته است

كه :تروما نتیجهي نهايي يک سري فعل و انفعاالت جهان پیچیدهي اجتماعي است که از
رهگذر رفتارهاي عامل فردي منجر به يک سانحه و بروز تروما مي گردد.
تحقيقات انجامگرفته در ايران نيز نشان ميدهد كه رويكرد پزشكي اجتماعي به مسئلهی
تروما از نقطهنظر پيشگيری بيشتر در بعد اپيدمولوژی (شيوعشناسي) و اتيولوژی
(سببشناسي) بوده است .اما رويكرد سببشناسانهی پزشكي اجتماعي (فرزندیپور و همكاران
1383؛ خاتمي و همكاران 1382؛ كاربخش و همكاران 1384؛ يوسفزاده و همكاران  ،)1384از
آنجا كه به شيوه های پوزيتيويستي انجام گرفته است بسيار هنجارمند از آب درآمده و درنتيجه
قادر به بررسي ابعاد ذهني و كيفي سبب اين سوانح منجر به تروما نبوده است و از طرف ديگر
اين بررسيها بيشتر در ابعاد فردی و رفتارهای فردی انجام گرفته است كه از آنان بهمثابه علل
قريب رفتار نهايي (بهمثابه حادثه يا سانحه) ياد ميشود .درصورتي كه اين علل قريب (نزديک،
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دم دستي) خود در بستری از علل بعيد (دور ،ناديدني) و ساختاری ريشه دارند كه ارزيابي
صحيح از سببشناسي تروما درنتيجهی توجه به هر دو علل قريب و بعيد دخيل در بروز سانحه
و از همه مهمتر بهدست دادن سازوكاری است كه نحوهی پيوند علل قريب را به علل بعيد
توضيح دهد.
مطابق سيستم تروما ،بيش از  50درصد حادثهديدگان از تروما قبل از رسيدن به مرحلهی
مراقبت پزشكي جان ميسپارند كه اين امر لزوم پيشگيری و تقويت راهكارهای پيشگيرانه را
ضروریتر ميسازد (خاتمي و همكاران  14 :1383و كارگر  .)91 :1383اولين مرحله در اجرای
راهكارهای پيشگيرانه نيز اطالع از علل و مكانيزمي است كه منجر به سوانح زايندهی تروما
ميشود .اين علل و مكانيزمي كه علل مورد نظر از رهگذر آن عمل ميكند ،اوال فقط دارای
بعدی عيني-پازيتيو نيست بلكه ابعاد ذهني و تفهمي واقعيتهای فردی و اجتماعي را نيز شامل
ميشود .دوم هم اينكه رفتار منجر به سانحه كه تروما از آن ناشي ميشود ،نتيجهی نهايي برهم-
كنش مجموعهای از ساختارها ،الگوهای عمل ،نگرشها و انتظارات فردی و اجتماعي است .لذا
 همچنان كه در نقد رويكرد پزشكي به تروما عنوان شد – بهدست دادن الگوی سببشناسانه ازتروما ،شناخت سانحهی منجر به تروما بهمثابه رفتاری است كه همزمان بعدی عيني و نيز ذهني
دارد و همچنين نتيجهی كنش متقابل ميان مجموعهای از عوامل قريب فردی و بعيد اجتماعي
است.
در نوشتار حاضر با تكيه بر چنين رويكردی به سببشناسي تصادفات منجر به تروما در

موتورسيكلتها خواهيم پرداخت .اين سببشناسي شامل عوامل فردي و اجتماعي موثر بر
بروز سوانح منجر به تروما در موتورسیکلتها خواهد بود.

روش پژوهش
روشي كه بتواند پاسخگوی مطالبات پژوهش حاضر باشد ،يعني بتواند در عين نظريهپردازی
درمورد سوانح موتوری منجر به تروما ،آن را در كليت خود درک كرده و نيز معنای ذهني
سوژههای مورد بررسي را دريابد ،از نظر محقق روش «نظريهپردازی دادهمحور» است كه در
ادبيات روششناسي فارسيزبان بهنامهای «تئوری زمينهای» و «نظريهی مبنايي» نيز شهرت دارد.
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روند روشي
روند مصاحبهها و نمونهگيری در چهار سری دنبال و در هر سری به تعداد  5مصاحبهی
ساختارنيافته با سوژهها انجام شد .محقق در هر سری مصاحبه با بازگشت از ميدان به هر نوع
كدگذاری دادهها دست ميزد و براساس مقوالت و قضايای بهدستآمده كه فرضي و موقتي
تلقي ميشدند نمونههای سری مصاحبهی بعدی را مشخص ميساخت .در سری بعدی
مصاحبهها فرضهای موقتي دوباره به آزمون گذاشته ميشد .در كنار اين رويه از روشهای
مشاهدهی مستقيم و حضور در ميدان ،اسناد و مقاالت و نيز نوشتههای غيرتخصصي همچون
متون روزنامهها و خاطرات وبالگها نيز استفاده گرديد .تا زماني اين روند ادامه داشت كه
باتوجه به اهداف و سواالت تحقيق و انتظارات محقق دادهها به حد اشباع برسند.

نگرش تحلیلي
يكي از سوالها و مباحث بحثانگيز عمدهی مرتبط با تحقيق كيفي ،سوال دربارهی نظريه و
روش است و يا اين كه چهقدر تعبير و تفسير از دادهها مجاز است (استراوس و كوربين :1387
 .)20بحث فوق نگرش تحليلي شيوههای مختلف تحقيق كيفي را پيش ميكشد.
يكي از نگرشهای تحليلي در روش تحقيق كيفي «ساخت و پرداخت نظريه» است؛ از نظر
اين رويكرد تعابير و تفاسيری كه بهطور نظری گويا باشند ،قویترين راه بيان روشن حقيقت
[واقعيت] است .نظريهپردازی بنا به طبيعتش مستلزم تعبير دادههاست ،زيرا كه دادهها بايد
بهصورت مفاهيم درآيند و مفاهيم به يکديگر مربوط شوند تا ترجماني نظری از حقيقت بهشمار
آيند (همان .)22 :در اين رويكرد دادهها جای خود را به مفاهيم تجريدی و انتزاعي ميسپارند تا
ترجماني نظری از دادهها بهدست داده شود.

تکنیکهاي تحقیق
در اين پژوهش از سه تكنيک مطالعهی اسناد ،مشاهده در ميدان و مصاحبههای عميق استفاده
شده است.
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میدان تحقیق
ميدان مورد مطالعه موتورسواران سطح شهر و موتورسواران تروماتيزه شده در مراكز ترومای
بيمارستانهای شهر تهران بوده است.

سواالت تحقیق
 -1درک فرد در معرض تروما از رفتار منجر به تروما چيست؟
 -2شرايط اجتماعي چه نقشي بر بروز رفتار منجر به تروما دارد؟
 -3سازوكار تأثيرگذاری شرايط اجتماعي بر رفتار منجر به تروما چگونه است؟

مباحث نظري
حساسيت نظری توانايي تشخيص اين است كه چه چيزی در دادهها مهم است و قدرت معني
دادن به آن را دارد (استراس و كوربين  .)44 :1387اهميت حساسيت نظری در ارائهی توضيحي
موثر از نظر مفهومي و تجريدی است كه در ورای ديدههای عيني و پازيتيو قرار ميگيرد در عين
حال كه همان واقعيتهای عيني و پازيتيو برای اعتباربخشي به اين توضيحات تبييني ركن به
شمار ميآيند .درحالي كه روشهای تحليلي بهكار گرفتهشده برای ايجاد حساسيت نظری در
معنا ،به خالقيت و قدرت تخيل فرد مربوط است اما همچنان كه مبدعان اين روش نيز اذعان
دارند ،حساسيت نظری از دو منبع نشات ميگيرد :اول ،از آگاهي خوب دربارهی متون و مطالب
و دوم از تجربههای شخصي و حرفهای .متون و مطالب نوشتهشده در رابطه با موضوع مورد
مطالعه ،محقق را به چندوچون موضوعي كه در دست مطالعه است «حساس» ميكند (همان:
.)45
مهمترين نقش متون تخصصي در ايجاد حساسيت نظری است .استراس و كوربين معتقدند
كه معارف حاصل از نوشتههای فلسفي و نظريههای موجود بههمراه مواد و نوشتههای
چاپشدهی توصيفي دو دسته از متون تخصصي بهشمار ميروند كه عمدهترين سهم را در
برانگيختگي حساسيت نظری دارند (همان.)49 :
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از اين رو در نوشتار پیش رو هر دو نوع ادبیات نظري و تجربي موضوع مورد بررسي با
هدف افزايش حساسیت نظري محقق و وضوحبخشي به رويکرد انتقادي مقاله مدنظر بوده
است و برخالف روش هاي کمي هدف از آن نظريهآزمايي و يا سنجش مفاهیم نیست.
بررسي جامعهشناختي واقعيتهای پزشكي از حوزههای پويای مكاتب جامعهشناختي بوده
است كه با تالش برخي از محققان داخلي جای پای خود را در حوزهی ادبيات جامعهشناسي
پزشكي فارسيزبان باز كرده است (بنگريد به آرمسترانگ و توكل 1386؛ محسني .)1376
مطالعات نظری و تجربي سوانح ترافيكي موتورسيكلتسواران و تلفات انساني ناشي از آن نيز
در قالب مرگومير و جراحات يا تروما انجام گرفته است كه ميتوان آنها را در سه دسته
تقسيمبندی كرد :مطالعات مربوط به ابعاد اپيدميولوژيک (هولدر  )27 :1388و مطالعات مربوط
به ابعاد رفتاری و ادراكي مرتبط با مخاطرات ترافيكي كه خود بر دو رويكرد روانشناختي نظير
تئوری باور به سالمتي (( )HBMروتر و ديگران  1996و بری واتسون و همكاران )23 :2007
و روانشناسي اجتماعي نظير تئوری «نظريهی عمل متكي بر استدالل» و تئوری «رفتار
برنامهريزیشده» از فيش بين و آيزن ( )1975و آيزن ( 1985و ( )1991مظلومي محمودآباد و
ديگران  )33-39 :1386قابل تقسيم است .در ذيل ضمن ارزيابي انتقادی از تالشهای انجامشده
در اين سه رويكرد ،به ارائهی رويكرد خاص پژوهش خواهيم پرداخت.

رويکرد پژوهش
ادبيات نظری مرتبط با حوزهی ترومای ناشي از سوانح موتورسيكلتسواران از غنای قابل
توجهي برخوردار نيست .اين ضعف در عرصهی ادبيات فارسيزبان بهشدت مشهود است .دليل
اصلي چنين ضعفي را ميتوان به رويكرد مصرفگرايانهی عوامل پژوهشي و اجرايي جوامع در
حال توسعه از تالشهای نظری انجامگرفته در موضوع مورد بررسي در جوامع غربي مرتبط
دانست.
تالشهای نظری انجامگرفته در عرصهی ترومای ناشي از سوانح موتورسيكلتسواران
برمبنای شرايط اجتماعي خاص جوامع غربي و سازوكار استفاده از اين وسيله در چنين شرايطي
ساختهوپرداخته شده است .انگيزهی استفاده از وسيلهی نقليهی موتورسيكلت در اين جوامع
بيشتر از نوع تفريحي است .ضمن اينكه شرايط خاص آن جوامع از سامان اجتماعي حداكثری
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برخوردار بوده و در آن خبری از شرايط آنومي مزمن و ازهمگسيختگي اجتماعي موجود در
جوامع در حال توسعه وجود ندارد.
در چنين شرايطي است كه تالشهای نظری انجامگرفته در اين عرصه مبنا را بر يکساني
سوژهی اجتماعي در برخورد با شرايط تاحدود زيادی يکسان گذاردهاند .فرض بر يکساني
سوژههای مورد بررسي كه عقالنيت (ابزاری) نيز در سوژههای فوق ملحوظ ميشود از مهمترين
ضعفهای معرفتشناختي ادبيات نظری موضوع مورد بررسي است كه بيشترين سازگاری را
دارد با رويكرد معرفتشناسي پوزيتيويستي و مداخالت «كنترلمحور» كه در برابر مداخالت
«تواناسازیمحور» قرار ميگيرد .در فرض بر يکساني سوژه كه از يکساني شرايط برای
سوژههای مورد بررسي نيز حكايت دارد فشارهای ساختي مترتب بر سوژه كه از نايکساني
شرايط ناشي ميشود ناديده گرفته شده است .تئوریهای فوق عوامل و شرايط منجر به
شكلگيری انگيزشها و نگرشهای سوژهها را ناديده ميگيرند؛ جايي كه پرداختن به سازوكار
ارتباط شرايط ساختاری و نگرشها و انگيزههای فردی موضوع قدرت و نابرابریهای حاصل از
اين موضوع را عيان ميسازد .آنچه كه نظريهپردازان انتقادی با عنوان «كليتگرايي» ياد ميكنند
(آدورنو  1976بهنقل از رفيعپور  )60 :1382پرداختن به مسئلهی مورد نظر در زمينهی اجتماعي
آن است.
از نظر ادبيات تجربي نيز غالب محققان عرصهی تروما را محققان علم پزشكي يا علوم
روانشناختي تشكيل ميدهند كه اين امر ،تاثير اجتماع علمي 1و رويكرد حاصل از آن را بر
مسئلهی مورد بررسي نشان ميدهد .نقطهی اشتراک همهی اين تحقيقات در فردمحوری آنان
بوده است .همهی اين تحقيقات ،تروما را تا حد يک رفتار فردی چه بهصورت عيني و چه
بهصورت ذهني كاستهاند .تفاوتي كه محققان تفسيری با محققان پوزيتيويستي دارند در پرداختن
به ابعاد ذهني ماجرا بوده است كه قدمي روبهجلو در نسبت با محققان پوزيتيويست محسوب
ميشود .بااينوجود نپرداختن به جنبههای اجتماعي تروما و عدم امكان فهم چگونگي ارتباط
جنبههای فردی و رواني تروما با جنبههای اجتماعي و سيستمي مانع از درک وافي و حتي
صحيح از معضل تروما بوده است.
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ضمن اينكه فرض بر يکساني سوژه در تحقيقات روانشناسي اجتماعي و بيتوجهي به
زمينههای اجتماعي تنيده در قدرتهای پنهان و آشكار ديگر نارسايي موجود در اين
تئوریهاست كه تصوير سوگيرانهای از واقعيت مورد بررسي بهدست ميدهد كه نتيجهی همهی
آنها در پيشنهاداتي از جنس انضباطي و كنترل بيروني مانند «رعايت قوانين رانندگي ،استفاده از
كاله ايمني» (فرزندیپور و همكاران « ،)58 :1383وضع قوانين مناسب جهت كاهش موارد
استفاده از موتورسيكلت در سنين پايين» (زرگر و همكران  )78 :1381و عينيتگرايانهای مانند
«آموزش قوانين راهنمايي و رانندگي و تدابير ايمني بيشتر توسط مسئولين» (ساالری و همكاران
« ،)19 :1381جداسازی مسيرهای عابرين پياده از مسير حركت وسايل نقليه»( ،زرگر و همكاران
« ،)78 :1381بهينهسازی جادهها» (فرزندیپور و همكاران  )58 :1383خالصه شده است.
كنترل و نظارت اجتماعي (بيروني) از جمله عوامل تعيينكننده در بروز و عدم بروز سوانح
رانندگي منجر به تروما هستند كه در پيشنهادات پزشكان اجتماعي بهصورتي موكد و مكرر
مدنظر قرار گرفته است .از نقطهنظر كنترل بيروني ،اين نوع پيشگيری از رفتارهای منجر به
سانحه و سانحه بهمثابه رفتار نهايي ،عالوه بر آن كه هزينههای كنترلي بسياری را در قالب
نظارت بيروني از جمله ابزارهای فني و نيروهای انساني كنترل متوجه جامعه ميسازد ،احساس
انقياد از طرف نيروهای بيروني را در شهروندان گسترش داده و عالوه بر آن كه در آنان نيروی
مقاومت دروني ايجاد ميكند ،باعث گسترش نارضايتي آنان نيز ميگردد.
از طرف ديگر مطالعهای كه يونسيان و همكارانش ( )1385بهمنظور ارزيابي تاثير طرح
تشديد مجازات موتورسواران (طرح ساماندهي عبور و مرور موتورسواران در پليس راهور
تهران بزرگ) بر تعداد مصدومين ناشي از سوانح ترافيكي انجام دادهاند ،نشان داده است كه
«ميانگين روزانهی تعداد مصدومين ناشي از سوانح ترافيكي مراجعهكننده به بيمارستان سينا در
ماه اول اجرای طرح ساماندهي عبور و مرور موتورسواران در راهور تهران بزرگ درمقايسه با
ماه قبل از اجرای آن و نيز ماه متناظر سال قبل افزايش يافته است ،كه اين افزايش از نظر آماری
معنيدار است» .ازاينرو نهتنها كنترلهای بيروني الزاما به حل آسيبهای اجتماعي ناشي از
ساختار گستردهی نظام اجتماعي نميانجامد بلكه الزمهی صرف هزينههای باالی اقتصادی و
نيروی انساني است.
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آموزش و آگاهيبخشي ديگر راهبرد تحقيقات انجامشده با رويكردهای فردگرايانه در
مديريت صحيح خطرات ناشي از ترومای مرتبط با موتورسيكلتسواران است كه شكست آن از
طرف برخي تحقيقات به اثبات رسيده است .كوآبنان ( )2009در كار خود با عنوان «نقش باورها
در تحليل خطر» نشان ميدهد كه چرا آگاهي از ايمني و برنامههای پيشگيری حادثه بهخوبي
عمل نميكنند (كوآبنان  .)767-776 :2009پژوهش كوآبنان نشان ميدهد كه بايد بين باور افراد
و آگاهي آنان نسبت به ريسک تمايز قايل شد .برنامههای اطالعرساني و آگاهيبخشي بهويژه از
طريق برنامههای رسانهمحور يا آموزشمحور از نوعي رويكرد معرفتشناختي ذهنگرايانه
حاصل مي شود كه سوژه را ذهني تعريف كرده و بر اين عقيده است كه با دستكاری اذهان
سوژههای اجتماعي ميتوان باورهای آنها را نيز تحت تاثير قرار داد.
عقيدهی نگارندگان اين نوشتار بر اين است كه آگاهي قابل تغيير است .اين تغيير بهمعنای
آگاهي درست يا برتر نيست بلكه ميتوان از آگاهي متناسب با مواضع و موقعيتهای اجتماعي
صحبت كرد ،يعني از آگاهي موقعيتمند .يعني سوژه اين توانايي را دارد كه موقعيت اجتماعي
خود را به صورتي متفاوت درک كند ولي اين تغيير در آگاهي الزاما منجر به تغيير در كنشهای
سوژه نميگردد .يا بهعبارت ديگر تغيير در آگاهي افراد ارتباطي به تغيير در باورهای آنان ندارد.
باور امری در خودآگاه سوژه كه با هر كنشي رو بهسوی تغيير گذارد نيست ،بلكه نوعي آگاهي
متراكم و انباشتي و نيز نيمهناخودآگاه است كه از موقعيت عيني اجتماعي فرد سرچشمه گرفته و
بهصورتي روزمره بهكار گرفته ميشود ،تاييد ميشود و تداوم مييابد و از رهگذر تداوم موقعيت
عيني اجتماعي فرد را بازتوليد ميكند.
از نظر ما باورها كنش را تسهيل ميكنند ولي تعيينكنندهی كنشها بهحساب نميآيند .از
طرف ديگر باورها خود توليدات موقعيتها و مواضع اجتماعي هستند و مهمتر از همه ذهن و
عين و كنش و ساخت (يعني موضع) همه در آن واحد عمل ميكنند .آگاهي جديد درصورتي
به باور تبديل ميشود و باورهای پيشين را منسوخ ميكند كه آگاهي جديد با موقعيتهای عيني
و ضرورت های حاصل از آن تناسب داشته باشد .اين تناسب با تصويب كنشگر در قالب
كنشهای مكرری است كه شكل بازتوليد به باور-موضع جديد داده و در نهايت شكل ساختي
به خود ميگيرد.
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بنابراين از منظر نوشتار حاضر تروما نه يک مسئلهی فردی و برخواسته از فرد و روح و
روان فردی بلكه دقيقا مسئلهای اجتماعي است و حاصل مناسبات اجتماعي بين سوژههايي است
كه در عين زيست روزمره بهمثابه يک فرد ،با رفتارهای خود ساختهای سيستم اجتماعي را
توليد و بازتوليد ميكنند .چنين ارتباط دوگانهای ميان عامليت و ساختار در نظام اجتماعي است
كه «بررسي عوامل فردی و اجتماعي موثر در بروز سوانح منجر به تروما» عنوان فرعي اين
نوشتار را به خود اختصاص داده است.

يافتههاي پژوهش
جامعه رقابتي
بررسي نقش شرايط اجتماعي در بروز رفتار منجر به تروما در سوژههای مورد بررسي از اهداف
و سواالت اصلي پژوهش حاضر بوده است .يافتههای حاصل از كدگذاریهای باز ره به مقولهای
برد كه در كدگذاری محوری با عنوان «جامعهی رقابتي» نامگذاری گرديد.
جامعهی رقابتي عنوان مقولهای بود كه براساس دو ويژگي اساسي خود به دو بعد روابط و
ساختار بعدپردازی ميشد .يافتههای پژوهش نشان ميداد كه روابط موجود در ميدان يعني
كالنشهر تهران از نوع روابط رقابتي بود .كدگذاریهای باز انجامشده در پژوهش بهكرات نشان
از رقابتي بودن روابط در وضعيت اجتماعي سوژههای موتورسوار دارد .سازوكار مقايسهی
اجتماعي كه خود محصول ساختار نابرابر اجتماعي است همزمان اهرمي بسيار قدرتمند در
بازتوليد مداوم روابط رقابتي بين سوژههای جامعهی رقابتي است.
ساختار بعد ديگر جامعهی رقابتي بود كه بر ميزان توزيع سرمايههای ارزشمند اجتماعي
داللت داشت .يافتههای پژوهش نشان داد كه ساختار توزيع سرمايههای ارزشمند اجتماعي در
ميدان مورد مطالعه بهصورت گستردهای نابرابر است .اين سرمايهها خود به چهار نوع سرمايهی
ارزشمند اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و نمادين قابل تفكيک است .اين چهار نوع سرمايه
خردهمقوالتي بودند كه ابعاد ساختار جامعهی رقابتي را شكل مي دادند.
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روابطرقابتي
جامعهیرقابتي

ساختارنابرابر
نمودار  :1ابعاد جامعهي رقابتي بهمثابه شرايط علي اجتماعي

سوژهي تايیدطلب
جامعهی رقابتي بهعنوان شرايط علي اجتماعي در شكلدهي به رفتارهای سوژههای مورد بررسي
عمل ميكرد .در شرايطي كه روابط رقابتي بود و ساختار توزيع سرمايههای ارزشمند اجتماعي
نيز شكلي نابرابر داشت سوژهی اجتماعي خاصي شكل ميگرفت كه تحتعنوان سوژهی
تاييدطلب مقولهبندی و نامگذاری شد.
اين سوژه با كمترين دارايي از سرمايههای ارزشمند اجتماعي در شرايط رقابتي از هرگونه
تاييدپذيری توسط معيارهای اجتماعي مسلط بيبهره بوده و ازاينرو استراتژیهای خاصي را در
جهت تاييدپذيری سامان ميدهد .ازاينرو سوژهی فوق را سوژهی تاييدطلب نامگذاری كرديم
كه از هرگونه تاييد اجتماعي بيبهره است و از خال تاييد اجتماعي رنج ميبرد.
سوژهی تاييدطلب با تركيب خاصي از كموكيف چهار نوع سرمايهی ارزشمند اجتماعي
چهار نوع احساسات منفي ادراک ميكرد كه بهمثابه زمينهی علي فردی يا روانشناختي عمل
ميكردند كه خود حاصل شرايط علي اجتماعي و نيز بازتوليد همان شرايط علي بودند .اين چهار
نوع احساسات بهترتيب عبارت بودند از احساس اجحاف ،احساس طردشدگي ،احساس ناتواني
و احساس حقارت .در شرايطي كه روابط رقابتي است ،كمبود سرمايهی اقتصادی احساس
اجحاف ،كمبود سرمايهی اجتماعي احساس طردشدگي ،كمبود سرمايهی فرهنگي احساس
ناتواني و كمبود سرمايهی نمادين احساس حقارت را در فرد شكل ميداد.
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روابط رقابتي
احساس اجحاف
سرمايه اقتصادي پايین
روابط رقابتي

احساس
طردشدگي

سرمايه اجتماعي پايین

سوژه تايید طلب
روابط رقابتي
احساس ناتواني
سرمايه فرهنگي پايین
روابط رقابتي
احساس حقارت
سرمايهي نمادين پايین
نمودار  :2ابعاد سازندهي سوژهي
تايیدطلب

عوامل میانجي
سوژهی تاييدطلب تحتتاثير عوامل ميانجي به دو دستهی سوژهی تطبيقطلب و تمايزطلب

تفكيک ميشود .سه دسته عوامل ميانجي تحتعنوان تقديرگرايي ،نظارت تبعیتطلبانه و
انتظارات اجتماعي بر استراتژیهای كنش سوژهی تاييدطلب موثر بودند .سوژهی تطبيقطلب،
منزلت تحميلي حاصل از انتظارات اجتماعي را ميپذيرد و به همين واسطه در برابر نظارت
تبعيتطلبانه استراتژی پذيرش را پيش ميگيرد و به تقديرگرايي مذهبي باور دارد ،درصورتي كه
سوژهی تمايزطلب از منزلت تحميلي انتظارات اجتماعي مسلط ميگريزد ،نظارت تبعيتطلبانه را
نميپذيرد و به تقديرگرايي عرفي تمايل دارد.
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انتظارات اجتماعي
مفهوم انتظارات اجتماعي به انتظارات جامعهی رقابتي از سوژههای اجتماعي در پايبندی به
منزلتهای اجتماعيشان براساس ارزشهای مسلط اجتماعي اطالق ميشود .سوژهی تاييدطلب
برمبنای تاثير اين عامل ميانجي يعني انتظارات اجتماعي ،استراتژیهای كنش/كنش متقابلي خود
را به دو صورت ساماندهي ميكند :سوژهی تطبيقطلب در جهت همنوايي با منزلت اجتماعي
خويش و پذيرش آن و سوژهی تمايزطلب در جهت فاصلهگيری از منزلت اجتماعي خويش و
گريز از آن عمل ميكند.

نظارت تبعیتطلبانه
منظور از نظارت تبعيتطلبانه اشاره به چشمپوشي عامل نظارتي از تخلفات سوژهی تبعيتپذير
(يعني سوژهی تطبيقطلب) و جهتگيری سازوكار نظارتي بر سوژهی تبعيتگريز (يعني سوژهی
تمايزطلب) فارغ از اهداف و رويههای قانوني است .يافتههای پژوهش نشان داد كه پليس برای
رهايي از فروپاشي رواني ناشي از تخلفات بيحدوحصر سوژههای موتورسيكلتسوار دو
خوانش متفاوت باعنوان تبعيتپذير يا تبعيتگريز از سوژهها دارد كه از نظر نمادی تبعيتپذيری
يا گريزی خود را با نمای شخصي خود يعني وسيلهی نقليهی موتورسيكلت و تجهيزات آن به
نمايش ميگذارند.
سوژهی تطبيقطلب كه با موتورسيكلت ارزانقيمت و تجهيزاتي از جمله كالهكاسكت
دوچرخه 1آرايش فقير خود را بهنمايش ميگذارد  -كه نشان از تطبيقپذيری سوژهی تطبيقطلب
با منزلت اجتماعي تحميلي جامعهی رقابتي است  -كمتر مورد تعرض عامل نظارتي قرار
ميگيرد تا سوژهی تمايزطلب كه با موتورسيكلت گرانقيمت و امتناع از كاله ايمني و نيز نحوهی
پوشش و آرايش دگرگشته با ژل و ...سعي دارد از منزلت اجتماعي تحميلي خود بگريزد.
1

اين كالهكاسكتها كه با قيمت متوسط  2هزار تومان بهفروش ميرسند از ارزش ايمني بسيار پاييني برای

موتورسيكلتسواران برخوردار است .ولي اكثر موتورسواران كالهكاسكتهای فوق را بهمثابه «نمای شخصي» كه
معرف قاعدهی تبعيتپذيری مابين سوژه و عامل نظارتي است بهكار ميبردند .ارزاني اين كالهكاسكتها عامل ديگر
محبوبيت برای موتورسواری است كه روزی  10تا  20هزار تومان درآمد دارد و خريد كالهكاسكت  80هزار توماني
كه قرار است به صورت دكوراتيو و نمايشي از آن استفاده شود مقرون به صرفه نميباشد.
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تقديرگرايي
تقديرگرايي ديگر عامل ميانجي در جهتدهي به استراتژیهای كنش/كنش متقابلي سوژههای
تاييدطلب موتورسيكلتسوار است .براساس تطبيقطلب يا تمايزطلب بودن سوژه نوع
تقديرگرايي در سوژه نيز تغيير مييابد .سوژههای تطبيقطلب بيشتر به تقديرگرايي مذهبي
تمايل دارند و سوژههای تمايزطلب بيشتر به تقديرگرايي عرفي گرايش پيدا ميكنند .دليل اين
امر را ميتوان همگرايي و همپوشاني مذهب با قانون در جامعهی رقابتي ايران دانست كه طي آن
رفتارهای قانونشكنانه بهمعنای تمايز با منزلت اجتماعي تحميلي با باورهای مذهبي تا حد بسيار
زيادی جمعپذير نيستند.

سوژهي تطبیقطلب
سوژهی تطبيقطلب در پاسخ به زمينهی اجتماعي-فردی خود به دو صورت رفتاري و نمادي
استراتژیهای كنش خود را سامان ميدهد .در بعد رفتاری فرصتطلبي و رقابتجويي و در بعد
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نمادی وسيلهی نقليه و تجهيزات بهعنوان خردهمقوالت دو بعد رفتاری و نمادی استخراج شدند.
رقابت جويي نيز شامل ابعاد دفعات ،موقعيت و شدت ،و فرصتطلبي شامل ابعاد دفعات و
موقعيت است.
متنمحور تا حاشیهمحور

موقعیت

از خیلي کم تا خیلي زياد

دفعات

از خیلي خشن تا آرام و با احتیاط

شدت

متنمحور تا حاشیهمحور

موقعیت

از خیلي کم تا خیلي زياد

دفعات

رقابتجويي

بعد رفتاري

فرصتطلبي

نمودار  :3ابعاد سازندهي استراتژي رفتاري سوژهي تطبیقطلب

فرصتطلبي
منظور از رفتار فرصتطلبانهی سوژهی تطبيقطلب ،اشاره به هر نوع رفتاری است كه سوژهی
فوق با هدف پاسخ سريعتر به نياز ترافيكي خود انجام ميدهد بيآنكه ضرورتهای قانوني و يا
ايمني خود و ديگران اعم از وسيلهی نقليهی موتوری يا عابر پياده را درنظر بگيرد .هر چهقدر
رفتار فرصتطلبانه در موقعيت متنمحور تردد وسايل نقليهی موتوری و عابرين پياده انجام
بگيرد احتمال خطر تصادف و ترومای ناشي از آن افزايش مييابد .از نظر تعداد دفعات نيز به هر
ميزان رفتار فرصتطلبانه از ميزان تكرار باالتری برخوردار باشد احتمال سانحه برای
موتورسيكلتسوار و ترومای ناشي از آن افزايش مييابد.
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در تاثير علي شرايط اجتماعي-رواني بر رفتار فرصتطلبانهی فرد ميتوان گفت كه هر
چهقدر احساس اجحاف و نيز قضاوت سوژه از ارزيابي اجتماعي نسبت به احساس ناتواني خود
در سوژهی تطبيقطلب بيشتر باشد تمايل به تكرار رفتار فرصتطلبانه در موقعيتهای
متنمحورتر وسايل نقليهی موتوری و تردد عابرين پياده در سوژهی تطبيقپذير افزايش مييابد.

رقابتجويي
منظور از رقابتجويي اشاره به كليهی رفتارهای سوژهی تطبيقطلب در جهت پيشي گرفتن از
رقبای وسايل نقليهی موتوری خود با هدف پاسخگويي به انتظارات اجتماعي در بعد توانمندی
اجتماعي است .هر چهقدر رفتار رقابتجويانهی سوژهی تطبيقطلب در موقعيت متنمحور تردد
وسايل نقليهی موتوری يا عابرين پياده انجام بگيرد احتمال خطر تصادف و ترومای ناشي از آن
افزايش مييابد .از نظر دفعات نيز به هر ميزان رفتار رقابتجويانه از ميزان تكرار باالتری
برخوردار باشد احتمال تصادف موتورسيكلتسوار و ترومای ناشي از آن فزوني ميگيرد .شدت
رفتار رقابت جويانه نيز از اين نظر كه آرام و محتاطانه يا خشن و توام با بياحتياطي صورت
بگيرد بر احتمال خطر تصادف موتورسيكلتسوار و ترومای ناشي از آن تاثير ميگذارد.
در تاثير علي شرايط اجتماعي-رواني بر رفتار رقابتجويانهی سوژهی تطبيقطلب نيز
ميتوان گفت كه هر چهقدر قضاوت سوژه از ارزيابي اجتماعي نسبت به احساس ناتواني خود
بيشتر باشد تمايل به تكرار رفتار رقابتجويانه در موقعيتهای متنمحورتر افزايش مييابد و
هر چهقدر احساس اجحاف در سوژهی تطبيقطلب بيشتر باشد تمايل به رفتار رقابتجويانه
توام با خشونت در وی افزايش مييابد.

بعد نمادي استراتژي تطبیق؛ وسیلهي نقلیه و تجهیزات
در شرايط رقابتي كه روابط از نوع رقابتي و ساختار توزيع سرمايه در آن نابرابر است و از طرف
ديگر عامل نظارتي قاعدهی «تبعيت» را جايگزين قانون و اهداف قانوني ساخته است سوژهی
تطبيقپذير خود و وسيلهی نقليه ی خود را نه بر مبنای قواعد ايمني و قانوني بلكه بر مبنای
قاعدهی «تبعيتپذيری» تجهيز ميكند.
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از خیلي معمولي تا خیلي خاص

وسیلهي نقلیه

از تبعیتطلبانه تا عصیانگرايانه

تجهیزات

بعد نمادي

نمودار  :4ابعاد سازندهي استراتژي نمادي سوژهي تطبیقطلب

در چنين شرايطي سوژه هر چهقدر نمای شخصي خود را بهعنوان نقش «تابع نظارت»
شبيهتر سازد مدارای عامل نظارتي با وی افزايش مييابد و به هر ميزان سوژه تبعيتپذيری
بيشتری از خود به خرج دهد از ميزان حقارت و اجحاف بيشتری رنج ميبرد و به همان ميزان
كه احساس اجحاف و حقارت در سوژهی تطبيقطلب فزوني گيرد احتمال رفتار رقابتطلبانه و
فرصتطلبانه در وی بيشتر ميگردد.

سوژهي تمايزطلب
سوژهی تمايزطلب نيز در پاسخ به زمينهی اجتماعي-فردی خود استراتژیهای گريز از تبعيت و
انتظارات اجتماعي مسلط را به دو صورت رفتاري و نمادي سامان ميدهد .در بعد رفتاری
رقابتجويي ،خالقيتجويي و تحدی با قانون و در بعد نمادی وسيلهی نقليه بههمراه تجهيزات،
خردهمقوالت دو بعد رفتاری و نمادی استخراج شدند .هر سه مقولهی رقابتجويي ،خالقيت و
تحدی با قانون شامل ابعاد صورت ،دفعات ،شدت و موقعيت است.

خالقیتجويي
رفتار خالقانه به بهرهگيری سوژه از وسيلهی نقليهی موتورسيكلت جهت اجرای حركات
نمايشي داللت دارد كه الزمهی آن مهارت و خطرپذيری بسيار باالی سوژه است .هر چهقدر
سوژه از سرمايهی فرهنگي پاييني برخوردار باشد با سازوكار مقايسهی اجتماعي و بر مبنای
قضاوت اجتماعي خود را ناتوانتر يافته و احساس ناتواني به وی دست ميدهد .ازاينرو هر
چهقدر سوژه ارزيابي اجتماعي انجامشده در مورد توانمندیهای خود را نادرست ارزيابي كند
سعي بيشتری در جهت اجرای رفتار خالقانه به نمايش ميگذارد و هر چهقدر رفتار خالقانه از
نظر صورت بهشكل جمعي و از نظر شدت توام با خشونت و از نظر موقعيت اجرا متنمحور و
از نظر دفعات مكرر باشد احتمال بروز حادثه برای موتورسيكلتسوار و نيز ترومای ناشي از آن
افزايش مييابد.
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قانونشکني
قانونشكني ديگر استراتژی رفتاری سوژهی تمايزطلب برای تاييدطلبي است .استراتژی رفتاری
«تحدی با قانون» با ديگر رفتارهای قانونشكنانهی موتورسيكلتسواران اين تمايز اساسي را دارد
كه قانونشكني نه پيامد ضمني رفتار سوژه بلكه بهمثابه هدف رفتاری سوژه دنبال ميگردد.
بهعبارت ديگر سوژهی تمايزطلب تعمدا در جهت قانونشكني رفتار خود را ساماندهي ميكند.
هر چهقدر سوژه از سرمايهی اقتصادی و فرهنگي پاييني برخوردار باشد و بهمدد سازوكار
مقايسهی اجتماعي احساس اجحاف بيشتری به وی دست دهد تمايل به تحدی با قانون در
سوژه افزايش مييابد .هر چهقدر رفتار تحدیطلبانه با قانون از نظر صورت جمعيتر ،از نظر
شدت توام با خشونتطلبي و از نظر موقعيت اجرا متنمحورتر و از نظر دفعات مكررتر باشد
احتمال بروز حادثه برای موتورسيكلتسوار و ترومای ناشي از آن افزايش مييابد.

نمودار  :5ابعاد سازندهي استراتژي رفتاري سوژهي تطبیقطلب
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رقابتجويي
هر چهقدر سوژه از ميزان سرمايه ی نمادين پاييني برخوردار باشد احساس تحقير در وی فزوني
ميگيرد .رقابتجويي استراتژی رفتاری سوژهی تمايزطلب برای اعادهی حيثيت خدشهدارشدهی
سوژهی تمايزطلب است .ازاينرو رقابتجويي به كليهی رفتارهای سوژهی تحقيرشده داللت
دارد كه در جهت اعادهی حيثيت ازدسترفته توسط سوژهی تمايزطلب ساماندهي ميشود .هر
چهقدر سوژه از احساس حقارت بيشتری رنج ببرد استراتژی رفتاری رقابتجويانه را بيشتر به
خدمت ميگيرد .هر چهقدر رفتار رقابتجويانه از نظر صورت جمعيتر ،از نظر شدت توام با
خشونتطلبي و از نظر موقعيت اجرا متنمحورتر و از نظر دفعات مكررتر باشد احتمال بروز
حادثه برای موتورسيكلتسوار و ترومای ناشي از آن افزايش مييابد.

بعد نمادي استراتژي تطبیق؛ وسیلهي نقلیه و تجهیزات
هر چهقدر وسيلهی نقليهی سوژهی تمايزطلب يعني موتورسيكلت از ارزش اجتماعي باالتری
برخوردار باشد ميزان مدارای عامل نظارتي با سوژهی تمايزطلب كمتر ميشود و هر چهقدر
ميزان مدارای عامل نظارتي با سوژهی تمايزطلب كمتر شود احساس اجحاف و تمايل به تحدی
با قانون در سوژه افزايش مييابد.
هر چهقدر بر مبنای معيارهای ارزيابي پذيرفتهشدهی اجتماعي ،احساس ناتواني در فرد
بيشتر باشد فرد خود را كمتر به وسايل ايمني تجهيز ميكند تا مهارت باالی خود در
موتورسيكلتسواری را عينيت ببخشد؛ يعني سرمايهی فرهنگي غيررسمي خود را به سرمايهی
نمادين غيررسمي بدل سازد .ازاينرو هر چهقدر فرد تصوير ناتوانتری از خود با معيارهای
ارزيابي مسلط اجتماعي دريافت كند توجه به تجهيزات ايمني وسيلهی نقليهی موتورسيكلت
برای وی از اهميت كمتری برخوردار خواهد بود .و هر چهقدر اهميت تجهيزات ايمني برای
سوژهی تمايزطلب از مراتب پايينتری برخوردار باشد احتمال سانحهديدگي موتورسيكلتسوار
و ترومای ناشي از آن افزايش خواهد يافت.
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بعد نمادي

نمودار  :6ابعاد سازندهي استراتژي نمادي سوژهي تمايزطلب

جمعبندي و نتیجهگیري
تدقيق در راهكارهای تحقيقات اپيدميولوژيک در ايران نيز نشان ميدهد كه اين دست از
تحقيقات به دو دسته از راهكارها در جهت كاهش ترومای ناشي از سوانح مرتبط با
موتورسيكلت اشاره داشتهاند كه ميتوان آنها را به راهكارهای كنترلي و آگاهيبخش دستهبندی
كرد .نگرش دوگانهگرای موجود در اين دسته از تحقيقات كه اصل بنيادی در تحقيقات
پوزيتيويستي است بر اين باور بنيادی استوار است كه با ابژهگرداني موضوع تغيير يعني
موتورسيكلتسوار از رهگذر آگاهيبخشي و اعمال نظارت رسمي ميتوان در جهت كنترل
رفتارهای موتورسيكلتسواران گامي اساسي برداشت .نتيجهی اين تحقيقات پزشكي شدن و
پليسي شدن مداخالت پيشگيرانه نسبت به كنترل موتورسيكلتسواران بوده است كه اولي
تصور بيمار از موتورسوار و دومي تصوری مجرم از وی داشته است .نتيجهی اين مداخالت
نهتنها در جهت كاهش ترومای ناشي از سوانح موتورسيكلتسواران عمل نكرده بلكه سازوكار
اعمال نظارت رسمي را نيز به مسئلهای آسيبي بدل ساخته است .سير روند صعودی سوانح
مرتبط با وسايل نقليهی موتوری و در راس آن موتورسيكلتسواران و شكلگيری پديدهی فساد
بههمراه پديدهی نظارت تبعيتطلبانه در سيستم اعمال نظارت رسمي دال بر نارسايي تالشهای
اپيدميولوژيک در كاهش ترومای ناشي از سوانح مرتبط با موتورسيكلتسواران بهويژه در شهر
تهران بوده است.
در چنين زمينهای مسئلهی آغازين پژوهش حاضر باعنوان عوامل فردی و اجتماعي موثر بر
سوانح منجر به تروما در موتورسيكلتسواران با هدف نظريهسازی شكل گرفت .هدف بنيادی
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در اين پژوهش توضيح پديدهی ترومای ناشي از سوانح موتورسيكلتسواران از رهگذر
سازوكار علي منجر به تروما در سطح فردی و اجتماعي بوده است.
رويكرد معرفت شناختي اتخاذشده در پژوهش حاضر هر دو وجه اثباتي و هنجاری شناخت
موضوع مورد بررسي را مدنظر داشته است .در وجه اثباتي هدف اين بوده است كه عوامل
بهصورت عيني و ذهني و در دو سطح فردی و اجتماعي مورد شناسايي قرار گيرند و در وجه
هنجاری نيز به آسيبپذيری سوژههای موتورسوار در مقام قربانيان اجتماعي نظر شده است.
وجه هنجاری با اين هدف دنبال شد كه پژوهش بهجای سرزنش قرباني ره به فهم وی در ميدان
عمل اجتماعي ببرد.
باتوجه به مسئلهی مورد بررسي روش گراندد تئوری بهعنوان روشي كه اهداف چندگانهی
پژوهش را برآورده ميكرد انتخاب شد .مقتضيات اين روش به محقق اجازه ميداد كه عالوه بر
نوسان در سطح عوامل فردی و اجتماعي به معنای موجود در رفتار سوژههای فردی نيز دقيق
بوده آنها را در يک سازمان مفهومي منسجم گرد هم آرايش دهد.
نتايج تحقيق نشان داد كه ترومای مرتبط با سوانح موتورسيكلتسواران ناشي از نوعي
شرايط علي اجتماعي است كه ميتوان آن را تحتعنوان «جامعهی رقابتي» نامگذاری كرد.
جامعهی رقابتي با روابط رقابتي و ساختار نابرابر سرمايههای ارزشمند اجتماعي ،سوژهای
اجتماعي را توليد ميكند كه ميتوان از آن باعنوان «سوژهی تاييدطلب» ياد كرد .سوژهی
تاييدطلب با احساس اجحاف ،احساس طردشدگي ،احساس ناتواني و احساس حقارت
روبهروست كه تحتتاثير عوامل ميانجي از جمله «انتظارات اجتماعي»« ،نظارت تبعيتطلبانه» و
«تقديرگرايي» ،دو نوع استراتژی تطبيق و تمايز را برای مديريت شرايط اجتماعي خاص خود و
احساسات منفي ناشي از آن پيگيری ميكند .سوژهی تطبيقطلب با «فرصتطلبي» و
«رقابتجويي» و سوژهی تمايزطلب با «فرصتطلبي»« ،رقابتجويي»« ،تحدی با قانون» و
«خالقيتجويي» در معرض ترومای ناشي از تصادفات موتورسيكلت قرار ميگيرند .باتوجه به
تاثير عمدهی ساختار نابرابر توزيع سرمايههای ارزشمند اجتماعي در بروز رفتارهای منجر به
تروما در موتورسيكلتسواران سياستگذاری در جهت كاهش نابرابریهای اجتماعي از هر نوع
آن تاثير موثری بر كاهش ترومای ناشي از سوانح مرتبط با موتورسيكلتسواران خواهد داشت.
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اكنون در جايگاهي قرار داريم كه بتوانيم تصويری جديد از ترومای ناشي از سوانح
موتورسيكلتسواران برساخت كنيم كه اگر نه در تباين با رويكردهای فردگرايانهای چون
اپيدميولوژيک ،روانشناختي و روانشناسي اجتماعي است؛ دستكم تصويری قرينبهواقعتر از
اين دست از رويكردها نسبت به مسئلهی ترومای ناشي از سوانح موتورسيكلتسواران بهدست
ميدهد.
با تكيه بر هر آنچه تشريح گرديد ميتوان به اين صورت نتيجهگيری نهايي را پرداخت كه
ترومای ناشي از سوانح موتورسيكلتسواران در شهر تهران محصول شرايط جامعهای است كه
ميتوان آن را جامعهای رقابتي ناميد .اين جامعهی رقابتي است كه با دو سازوكار عمدهی خود
يعني رقابتي بودن و نابرابر بودن سرمايههای ارزشمند اجتماعي شرايط علي را برای
ريسکپذيری سوژههای اجتماعي موتورسيكلتسوار فراهم ميآورد .جايي كه كمبود سرمايههای
ارزشمند اجتماعي از هر نوع آن اعم از اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و نمادين
موتورسيكلتسوار را بهصورت فعاالنهای درگير انطباق با شرايط جامعهی رقابتي ميسازد.
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