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سبک زندگی فرهنگی رانندگان؛ ابزاری برای تبیین رفتار ترافیکی آنها
(مورد مطالعه :رانندگان درون شهری تبریز)
محمد باقر علیزاده اقدم ، 1ذاکر صالحی

2

از صفحه  11تا 30
تاریخ دریافت 90/10/13:تاریخ پذیرش91/1/21 :

چکیده

امروزه شهرها مهمترین خاستگاه زیستی انسانها هستند و با پدیدههایی مدرن نظیر آلودگی
هوا،ترافیک ،رانندگی پرخطر و تصادف مواجهاند که ناش��ی از ورود به دنیای مدرن اس��ت.
رانندگ��ی ک��ردن و خطر تصادف احتمالی آن را باید در بافت زندگی افراد جس��ت وجو کرد.
رفتارهای��ی ک��ه فرد در زمینهی رانندگی نظیر ویراژ دادن ،س��بقت گرفتن،عبور از چراغ قرمز،
نبس��تن کمربند ایمنی و  ....انجام میدهد ،برخاس��ته از موقعیتهای ساختاری و انتخابهای
فردی میباشد .هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناخت سبک زندگی فرهنگی رانندگان
در رفتار ترافیکی رانندگان درونش��هری تبریز اس��ت .روش تحقیق در اين مطالعه ،توصیفی
از نوع پیمایش��ی اس��ت و جامعه آماری این پژوهش را کلیهء رانندگان درون ش��هری تبریز
تشکیل میدهند که به روش نمونهگیری طبقهای تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتهاست .ابزار
گردآوری این پرس��شنامه میباش��د .نتایج نشان میدهد که بین سرمایه فرهنگی و اشتباههای
بیتوجهی ،اش��تباههای خطرناک ،تخلفات خطرناک و س��بک زندگ��ی و رفتارهای ترافیکی،
رابطهی معناداری وجود دارد و از بین ویژگیهای فردی ،جنس��یت ،س��طح تحصیالت و نوع
خودروی رانندگان نیز بر رفتارهای ترافیکی تأثیرگذار است.
کلیدواژهها

سبک زندگی /رفتارهای ترافیکی /اشتباههای بیتوجهی /اشتباههای خطرناک /تخلفات خطرناک

 .1دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول) aghdam1351@yahoo.com :
 .2دبیر دبیرستان های آموزش و پرورش ناحیه  4استان آذربایجان شرقی.
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مقدمه و بيان مسئله

امروزه از تصادفات رانندگی به عنوان معضلی بزرگ که سالمت و ایمنی عمومی را به خطر
انداخته یاد میش��ود .همزمان با افزایش ترافیک در بس��یاری از کشورهای در حال توسعه این
مش��کل روز به روز پیچیده و خطرناکتر میش��ود(آیتی .)5 :1380،طبق آمار سازمان پزشکی
قانونی کشورتعداد جانباختگان ناشی از بروز تصادفات در استان ،در سال  ،1384تعداد 1206
نفر و مصدومان  11971نفر گزارش ش��ده اس��ت.این رقم برای متوفیان در سال  ،1383تعداد
 956نفر و مصدومان  10051نفر بوده اس��ت که رش��د  26درصدی برای متوفیان و رش��د 19
درصدی برای مصدومان را نشان میدهد .همچنین تعداد متوفیان درون شهری در سال 1383
در استان  334نفر ودر سال  1384به تعداد  439نفر بوده که نشاندهنده صعودی بودن تلفات
تصادفات درون شهری است(سیف نیا.)32-36 :1387،
بررس��یهای انجام گرفته نش��ان میدهند که به طور عمده چهار عامل مهم در حوادث و
سوانح رانندگی نقشآفرین بودهاند .این عوامل به ترتیب اهمیت عبارتاند از:
* عامل انسانی
* وضعیت فنی و طراحی خیابان ها
* مشخصههای ناوگان درون شهری
* آب و هوا
کشورهای توسعهیافته توانستهاند با اقداماتی نظیر استفاده از وسایل و تجهیزات مدرن ،کنترل
سرعت و تجهیز پلیس راهها و نیز توجه ویژه به امر آموزش ایمنی و ترافیک ،آمار تصادفات خود
را به طور قابل مالحظهای کاهش دهند در حالی که در کشور ما امر فرهنگسازی و آموزش
ایمنی و ترافیک ضعیف بوده و هنوز در جامعه نهادینه نشده است(سیف نیا.)126-7 :1387،

پيشينه مطالعه

آیتی ( )1380در تحقیقی با عنوان هزینه تصادفات جادهای در ایران ،در طول یازده س��ال

یعنی از س��ال  1366تا س��ال ،1376هزینه تصادفات جادهای ایران به ریال ثابت س��ال ، 76
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مبلغ 66/648میلیارد ریال اس��ت که با توجه به برابری نرخ دالر و ریال در س��ال  76که
تقریب ًا معادل 5هزار ریال بوده اس��ت ،مبلغی حدود  13/3میلیارد دالر آمریکا یعنی حدود
درآمد ناخالص ناش��ی از فروش دو س��ال نفت کش��ور،حتی قبل از س��قوط شدید قیمت
نفت در س��ال  76اس��ت که در تصادفات جادهای از بین رفته اس��ت .به عبارت دیگر ،هر
س��اله تصادفات رانندگی معادل  20درصد درآمد نفتی ،به کش��ور خس��ارت وارد میکند.
وی به این نتیجه رس��ید که عامل انس��انی س��هم بسزایی در بروز تصادفات در جامعه دارد
و عوام��ل انس��انی مؤث��ر در تصادفات را ب��ه ترتیب زیر به چهار گروه تقس��یمبندی کرده
اس��ت -1:خطاهای ناش��ی از عملکرد؛  -2خطاهای ادراکی؛  -3خطاهای ناشی از اختالالت
قوای محرکه؛  -4عدم مهارت.
س��یفنیا ( )1387در تحقیقی تحت عنوان بررس��ی حوادث و تصادفات جادهای اس��تان
آذربایجان ش��رقی و ارایه راهکارهای کاهش آن در س��ال  1387به این نتیجه رسیده که میزان
رشد متوفیان در استان سال  84نسبت به سالهای گذشته  26درصد و مصدومان با نرخ رشد
 19درصد اس��ت ،در حالی که این میزان برای کش��ور  11درصد میباش��د .از نظر وی خطای
انس��انی با میزان  57درصد ،عامل مش��ترک در بیش از  90درصد از تصادفات اس��ت .تنها 2/4
درصد به خاطر نقص فنی وسیله نقلیه و  4/7درصد نیز به دلیل عوامل محیطی اختصاص دارد.
همچنین بیشترین خطای انسانی در تصادفات مختص به رانندگان جوان و تازه کار است.

مبانی نظری مطالعه

از ديدگاه كاكرهام ،س��بك زندگي داراي دو بعد مثبت يا منفي يا به عبارت ديگر س��الم يا
خطرناك است .سبك زندگي سالم شامل اشكال خودانتخابي مصرفگرايي نظير انتخابهاي
ويژه در نوع غذا ،لباس پوشيدن ،ظاهر ،خودرو ،مراعات بهداشت فردی ،بستن كمربند ايمني،
مجموعه انتخابهايي

مس��واك زدن و  ...ميباش��د .وي معتقد است كه س��بك زندگي سالم،
اس��ت كه ف��رد بنابر موقعيت اجتماعي خود برميگزيند و اي��ن انتخابها برآمده از موقيعت
ساختاري و موقعيت فردي وي هستند .در حقيقت فرصتهاي زندگي يك شخص به وسيله
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موقعي��ت اجتماعي و ويژگ��ي گروههاي منزلتي ويژه تعيين ميش��ود (کاکرهام و همکاران،1
.)408-9 : 1997
كاكرهام س��بك زندگي س��الم را مجموعهاي از انتخابها ميداند كه فرد در يك موقعيت
زندگي انجام ميدهد .اين انتخابها بر روي رفتارهاي مرتبط به س�لامتي تأثيرگذار هس��تند
(همان منبع.)330:
در س��بک زندگی فرهنگی ،به جای تأکید بر درآمد ،ش��غل یا تحصیالت ،باید بر معیارهای
فرهنگی چون الگوهای قریحه و ذوق تأکید ورزید؛از میان ترجیحات متمایز فرهنگی ،سبک
زندگی فرهنگی نمایان میش��ود و ش��اخصهای آن با خوش��هبندی عالیق فرهنگی به دست
میآید و همه این شاخصها چه در عرصه سبکهای عمومی زندگی و چه در عرصه سبکهای
زندگ��ی فرهنگ��ی حاصل انتخاب اس��ت که خود ای��ن فرآیند ،به ب��اور بوردیو در مصارف
فرهنگی،از میزان بهرهمندی از سرمایه فرهنگی نشأت میگیرد .شاخصهای سرمایه فرهنگی
میتواند شامل تحصیالت رسمی ،پیشینه خانوادگی و فرهنگ شغلی باشد .بنابراین بر اساس
میزان و نوع مصارف فرهنگی ،می توان س��بکهای گوناگون را شناس��ایی کرد .در سبکهای
زندگی فرهنگی با سه مفهوم «واال»«،میان مایه» و «عامی» روبهرو هستیم که مصرف کاالهای
فرهنگی متعالی همچون کتاب ،موسیقی سطح باال ،بازدید از موزهها ،تئاتر و  ..و نیز کاالهای
فرهنگی در سطوح پایینتر را شامل میشود و نوع و میزان مصارف فرهنگی را متأثر از سه یاد
شده پیشین یعنی پیشینه خانوادگی،تحصیالت و فرهنگ شغلی میداند(خادمیان.)33 :1388،

سرمايه ،هر آن چيزي است که ميتواند در تعلق و تملک فرد قرار گيرد که در گذشته،اساس ًا

صورته��اي مادي و کام ً
ال عيني داش��ت و در علم اقتصاد نی��ز جايگاه خود را مييافت .ولي
رفتهرفته بهويژه توس��ط س��ه تن از برجس��تهترين جامعهشناسان جهان به شکلهای گوناگون
زندگي بش��ر تس��ري يافت و مفاهيم جديدي را وارد عرصه علوم اجتماعي کرد .پيير بورديو
از فرانسه ،جيمز کلمن و رابرت پاتنام از آمريکا دست به ايجاد شبکهاي از مفاهيم و نظريات،
حول محور س��رمايه زدند .تحليل گران اقتصادي معاصر نيز نخس��ت س��ه شکل از سرمايه
1. Cockerham and et al
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را ب��رای تحلي��ل مفاهيم اقتص��ادي خويش معرفي کردند که بعد کام ً
�لا اقتصادي دارند و
عبارتاند از-1:سرمايه اقتصادي؛  -2سرمايه انساني (تجسم مهارتها و تجربه در افراد) و
 -3س��رمايه طبيعي (منابع تجديدش��دني و تجديدناشدني که به وسيله طبيعت فراهم ميشود)
و سرمايه فرهنگي که ميتواند جايگاه خود را به عنوان نوع چهارمي از سرمايه به دست آورد
(خادميان.)36 :1388،
از نظر بوردیو مفهوم سرمايه فرهنگي نزديک به مفهوم وبري شيوهء زندگي است که شامل
مهارتهاي ویژه ،س��ليقه ،نحوه س��خن گفتن ،مدارک تحصيلي و شيوههايي میشود که فرد از
طريق آن خود را از ديگران متمايز ميسازد .اين نقطهنظر ،يادآور مفهوم مصرف چشمگير وبلن
نيز هست .يعني طبقات باال با چشم گير ساختن شيوه زندگي خود ،از ديگران متمايز ميشوند.
«س��رمايه فرهنگي» يا مهارتهاي بين ش��خصي و غير رس��مي ،ش��امل عادتها،روشها،
ش��بکههاي س��اخت زب��ان ،م��دارک تحصيلي ،س�لايق ،س��بکهاي زندگي و  ...ميش��ود.
س��رمايهفرهنگي در بر گيرنده تمايالت پايدار فرد اس��ت که در خالل اجتماعي ش��دن در وي
انباش��ته ميش��ود .بورديو تحصيالت را نمودي از س��رمايه فرهنگي ميدانست ،اما گرايش به
اش��يا فرهنگي و جمع ش��دن محصوالت فرهنگي در نزد فرد نيز سرمايه فرهنگي او را تشکيل
ميدهند (چاوشيان. )55 :1381،تحصيالت نمودي از سرمايه فرهنگي است .گرايش به اشيای
فرهنگي و جمع ش��دن محصوالت فرهنگي در نزد فرد نیز س��رمايه فرهنگي هستند.س��رمايه
نمادين ،جزئي از س��رمايه فرهنگي اس��ت که ميتواند مشروعيت دهد ،ارزشگذاري و ايجاد
سبک کند (خادميان.)101 :1388،
س��رمايه فرهنگي از نظر بورديو ش��امل س��ليقههاي خوب ،ش��يوه راه و رس��م پس��نديده،
پيچيدگيش��ناختي ،شناختن و توانايي پذيرش محصوالت فرهنگي مشروع از قبيل موسيقي،
تئاتر و ادبيات اس��ت .پرورش خانوادگي ،آموزش رس��مي و فرهنگ ش��غلي سه منبع سرمايه
فرهنگياند .انباشت سرمايه فرهنگي از طريق اين سه منبع در افراد باعث تفاوت بين دارندگان
و فاقدان اين س��رمايه ميشود (خادميان .)102 :1388،رابرت باکاک معتقد است آنچه بورديو
«س��رمايه فرهنگي» ناميد،تحت کنترل قطب س��رمايهداري صنعتي و بازرگاني نبوده ،بلکه در
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عوض توسط اليههاي روشنفکري و هنري تعيين شده است .اين گروهها نه تنها فرهنگ عالي
هنرها ،ادبيات ،فلسفه و بعضي از انواع علوم اجتماعي و علوم طبيعي محض را خلق و تفسير
ميکردند بلکه ميتوانستند اطمينان دهند که از دیدگاه آنان ،آموزشگاهها و مجالت وزين نیز
در این حوزه قرار دارند (باکاک.)98 :1381،
سرمايههاي فرهنگي کارکردهاي گوناگونی دارند .کساني که سرمايه فرهنگي باالتري دارند
ميتوانند تعريف خود را از امر مش��روع و زيبا به ديگران تحميل کنند و صاحبان س��رمايههاي
ديگر نيز براي بهدس��ت آوردن مش��روعيت بايد سرمايههاي ديگر خود را به سرمايه فرهنگي
تبديل کنند .کارکرد ديگر س��رمايه فرهنگي اين اس��ت که دارندگان آن مانند استادان دانشگاه،
هنرمندان و روشنفکران ميتوانند خود را از الزامات زندگي روزمره رها کنند (فاضلي:1382،
 .)39داشتن سرمايه فرهنگي بيشتر ،که بر خالف سرمايه اقتصادي ،کيفيتي کام ً
ال ذهني است،

به معناي داش��تن توانایی ش��ناخت باالتر و کنجکاوي بيشتر براي رمز گش��ايي محصوالت
فرهنگي اس��ت .بدين ترتيب ،س��رمايه فرهنگي از مسير ذهني و فردي ،سبب گرايش افراد به
س��بک زندگي فرهنگي خاص ميش��ود .مايکل آلنک ،انديشه بورديو را چنين تفسير ميکند:
سلس��له مراتب فرهنگي از طريق گروههاي اجتماعي که ارزشهاي فرهنگي مش��ترکي دارند،
شکل ميگيرد و در اين ميان سرمايه فرهنگي به سه شکل جلوه گر ميشود :نخست در سبکها،
عادات و طرز بيان و کنش رفتار متقابل ميان افراد؛ دوم در عالقهمندی و س�لايق فرهنگي؛ و
سرانجام ،دانش واالي فرهنگي .بارزترين اشکال عيني سرمايه فرهنگي در ادبيات ،موسيقي و
ديگر اشکال واالي هنري تجلي مييابد (خادميان.)108 :1388،
بوردي��و مفه��وم تماي��ز را ب��ا مفه��وم س��رمايه فرهنگي پيون��د ميزند و معتقد اس��ت که
س��رمايه فرهنگي موجد تفاوت اس��ت و به دايمي کردن تفکيکها و نابرابريهاي اجتماعي
کمک ميکند .بورديو تأکيد ميکند که چه چيزي پذيرفتني يا سرمايه فرهنگي با ارزش است.
او همچنين اس��تدالل ميکند که بين س��لیقه موسيقيايي ،ورزشي،غذايي و مد با پايگاه طبقاتي،
نس��بتي وج��ود دارد و افراد از مصرف الگوهاي فرهنگي مزب��ور به عنوان عنصر متمايز کننده
استفاده ميکنند .بورديو معتقد است طبقات اجتماعي داراي پايگاه اجتماعي  -اقتصادي باال،
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ژانره��اي موس��يقيايي متعالي و پرمنزلت را مصرف ميکنن��د و طبقات اجتماعي داراي پايگاه
اجتماعي  -اقتصادي پايين ،ژانرهاي موس��يقيايي عامه پس��ند يا کم منزلت را گوش ميدهند
(مقدس جعفري و همکاران.)87 :1386،
طبقه مس��لط ب��ه دليل برخورداري از امکان بيشتر بازديد موزهه��ا ،کتابخانهها  ،تئاترها و
انج��ام مس��افرتها و خريد کتاب و به طور کلي دس��تيابي به ثروته��اي فرهنگي از جايگاه
برت��ري برخوردار هس��تند .در واقع ،ثروتهاي فرهنگي به صورت نابرابر پخش ميش��ود و
اين نابرابري انعکاس نابرابري اقتصادي نيس��ت ،بلکه انعکاس راهبرد تشخيص و تمايز يعني
مبارزه طبقاتي در يک فرهنگ است .به اين ترتيب ،کنشگران اجتماعي به وسيله نوع مصرف
کاالي فرهنگي ،خویش را طبقهبندي ميکنند و با اظهار عالقه به فرآوردههاي فرهنگي معين
و ابراز سليقه و ذوق در مورد آن قابل طبقهبندي هستند .در همين راستا ،طبقه مسلط در صدد
اس��ت که جايگاه خود را از طريق راهکار تمايز و تش��خص ،حفظ کند و در پي آن "خوش

ذوقي" خود را به س��اير اعضای جامعه و گروهها تحميل کند .منطق تش��خص حکم ميکند که
فاصل��ه مي��ان رفتارها و مصارف فرهنگي متمايز از يکديگر باقي بماند ،لذا به محض آنکه يک
کاالي فرهنگي همگاني و مردمي ميشود رفتار فرهنگي جديدي که به طبقه مسلط تعلق دارد
جانشين آن ميشود(توسلي.)14-15 :1383،
س��ابقه واژگاني مفهوم منش 2را ميتوان نزد اميل دورکيم بازيابي کرد ،اما اين مفهوم هرگز
به گونه سيستماتيک در تبيينهاي او نقشي نداشته است (جمشيديها.)10 :1386،
بورديو نخس��تين کس��ي است که به تبيين تمايزات اجتماعي و ساختاري پرداخت و بر این
باور بود که قريحههاي برخاس��ته از «منش» ،وجه مميزه رفتار انس��اني و در نهايت تمايزات
س��بک زندگي اس��ت .وي در تحليل روابط ميان متغيرهايي چون درآمد ،ش��غل ،تحصيالت و
سکونت به اين نتيجه ميرسد که انواع سرمايهها به صورت نابرابر در ميان مردم توزيع شده و
نوع و ميزان سرمايه ارثي يا اکتسابي را ميتوان با توجه به تفاوتهاي قابل مشاهده در درآمد،
شغل ،تحصيالت و سکونت ترسيم کرد« .او مدلي از سبکهاي زندگي و فعاليتهاي مرتبط
1. Habitus
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با آنها ميس��ازد که از طريق منش به خاس��تگاه اجتماعي و تحصيالت باز ميگردد .سلس��له
مراتب سهپلهاي ذوق و سليقه يعني مفاهیم «واال»« ،ميان مايه» و «عامي» به خاستگاه اجتماعي
و س��طح تحصيالت مربوط ميش��وند (خادميان .)140 :1388،منش را ميتوان به منزله نظامي
از طبايع تعريف کرد؛ مجموعهاي از خلقوخوهاي فراهم آمده در ش��خصيت کنش��گر اس��ت
که نحوه مواجهه او با موقعيتهاي مختلف را جهت ميبخش��د ،به گونهاي که ميتوان آن را
ناخودآگاه فرهنگي ،قاعده الزامي هر انتخاب ،اصل هماهنگ کننده اعمال و الگوهاي ذهني و
جسمي ادراک و ارزيابي و کنش نامگذاري کرد .با اين احتساب ،منش ،نظامي از طبايع گذرا و
در عين حال ماندگاري است که اساس توليد کننده اعمال ساختمند به حساب ميآيد .منش
از آن حيث که به وسيله نيروهاي اجتماعي توليد ميشود ،ساخت يافته است ،اما از اين جهت
که در قالب اعمال مختلف به بازتوليد س��اختارهاي بيروني ميپردازد ،س��اختدهنده اس��ت.
به هر حال ،با توجه به ش��رايط تاريخي مختلف و قدرت نيروهاي اجتماعي حاکم در ش��کل
دادن به منش از يکس��و و مختصات خود منش از س��وي ديگر ،ميزان س��اختمندي منش و
س��اختدهندگي آن مش��خص ميشود .چنانچه در ش��رايط عادي ،منش غالب نوعي از منش
است که ساختارهاي اجتماعي با قدرت تمام آن را شکل دادهاند ،به گونهاي که اين نوع منش
س��اختيافته در خدمت بازتوليد س��اختارهاي توليد کننده خود قرار دارد و هر چه بيش��تر به
س��اختارهاي اجتماعي حاکم ،اس��تحکام ميبخشد .از اين روس��ت که منش گروههاي تحت
سلطه ،با باز توليد سلطه در واقع به استمرار شرايط سلطه کمک ميکند (جمشيديها.)12 :1386،
ساختمان ذهني همان ساختارهاي اجتماعي تجسم يافته و ملکه ذهن شده است که انسانها
از طريق آنها با جهان اجتماعي برخورد ميکنند.انسانها مجهز به يک رشته طرحهاي ملکهذهن
شدهاند که با آنها جهان اجتماعي شان را ادراک ،فهم ،ارزيابي و ارزشگذاري ميکنند .از طريق
همين طرحهاي ذهني است که افراد عملکردشان را توليد کرده و آنها را ادراک و ارزش گذاري
ميکنند .ساختمان ذهني در نتيجه اشتغال بلندمدت يک جايگاه در داخل جهان اجتماعي شکل
ميگيرد .به همين سبب ساختمان ذهني بر وفق ماهيت جايگاه افراد در جهان اجتماعي تغيير

راهور

مطالعات پژوهشی

19

فصلنامه مطالعات پژوهشی

ميپذيرد و براي همين اس��ت که افراد گوناگون س��اختمان ذهني واحدي ندارند« .ساختمان
ذهني که هر فرد معيني از خود نشان ميدهد ،طي يک تاريخ فردي به دست ميآيد و کارکرد
مقط��ع خاصي در تاريخ اجتماعي ،زمينه آن اس��ت که قابل انتقال و ماندگار است.س��اختمان
ذهني هم جهان اجتماعي را توليد ميکند و هم توليد شده جهان اجتماعي است (ريتزر:1377،
.)721-722
ساختمان ذهني در کار بورديو تعيین کننده جبري انديشه و کنش نيست بلکه تنها پيشنهاد
ميکند و انس��انها راههاي خاصي را آگاهانه برمي گزينند .بورديو س��اختمان ذهني يا همان
من��ش را ب��ه عنوان نظامي از گرايشها و تمايالت پايدار متصور و قابل انتقال تعريف ميکند.
وي به کمک اين مفهوم اين امکان را فراهم کرد که بتوان تمايزات و تفاوتهايي ميان طبقات
با همديگر و نيز اش��تراکها و تش��ابههای طبقات اجتماعي را پيدا و درک کرد و معتقد بود که
س��اخت اجتماعي و طبقاتي به وس��يله مفهوم س��اختمان ذهني شکل ميگيرد و پايدار ميماند
(چاوش��يان .)63 :1381،بنابراين ،س��اختمان ذهني يعني نظامهايي از تمايالت بادوام و قابل
تغيير و قابل انتقال س��اختارهاي س��اختاردهنده که استعداد آن را دارند تا به مشابه ساختارهاي
ساختاردهنده عمل کنند (فاضلي.)40 :1382،
از ديدگاه بورديو رابطه ساختمان ذهني و طبقات بدين گونه است که «يک ساختمان ذهني
ميتواند نش��ان دهد که چگونه اس��اتيد دانش��گاه به عنوان مثال ،اصول متفاوتي براي ترجيح
خوراک خوشمزهتر،نوشيدني گواراتر ،ورزش مناسب تر و ...دارند و به صورت متفاوتي اعمال
ميکنند .آنچه يک کارگر ميخورد و به خصوص شيوه خوردن او ،ورزشي که انجام ميدهد و
شيوه انجام آن ،عقايد سياسياي که دارد و روشی که براي ابراز آن در پيش ميگيرد،بهگونهاي
نظاميافته ازموارد مشابه آن ،نزد مدير عاملهاي صنفي متفاوت است .اما ساختمان ذهني ،عالوه
بر اين الگوهاي طبقهبندي کننده ،اصول طبقهبندي،اصول نگرش و تقس��يمبندي براساس اين
نگرش و سليقههاي مختلف هم هست (بورديو.)37 :1380،
بورديو معتقد اس��ت که عامالن اجتماعي تحت تأثير تجربيات گذش��ته داراي منشهايي
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هس��تندکه به نظامهاي بينش س��ليقه و قضاوت مربوط ميش��ود و آنها را قادر به انجام اعمال
روزانه تحت تأثير دانش عملي ميس��ازد .يعني از طريق منش ميتوانند به ش��رايط اجتماعي
پاس��خ داده و محرکهاي مرس��وم عمل را مورد اس��تفاده قرار دهند .به يک معني منش آگاهي
جمعي طبقاتي به معناي مارکس��ي آن در ميان افرادي اس��ت که يک موقعيت خاص طبقاتي را
اشغال کردهاند .منش راههاي شناخت و رهنمودهاي احساسي در اختيار فرد قرار ميدهد که
فردرا قادر ميسازد تا جهان را طبقهبندي کرده ارزيابي و انتخاب کند.
منش نمايانگر س��ليقه ،نحوهی س��خن گفتن،آرايش خود ،و ش��يوههاي رفتار است .برای
مثال ،بورديو به ش��کل تجربي نش��ان ميدهد که رابطهاي ميان س��ليقه در انتخاب غذا و سليقه
نسبت به آثار هنري ،نحو ه لباس پوشيدن ،نحو ه سخن گفتن و سليقه نسبت به موسيقي وجود
دارد .توجه خاص بورديو به سليقه يکي از آشکارترين نشانههاي منش است .با اين که به نظر
ميرس��د س��ليقه يک پديده ساده طبيعي و شخصي باش��د،اما بورديو معتقد است که رابطهاي
مس��تقيم با موقعيت طبقاتي دارد،تضاد در س��ليقه ميان افراد به تضاد طبقاتي مربوط ميش��ود
(ممتاز.)155 :1383،
کارکرد فضاي اجتماعي بر اراده تشخيص و تمايز افراد و گروهها استوار است .يعني اراده
تملک يک هويت اجتماعي ويژه که زيس��ت اجتماعي ما را دلپذير س��ازد .جايگاه کنشگران
اجتماعي در فضاي طبقاتي ،بس��تگي به حجم و س��اخت سرمايه آنها دارد ،اما بين سرمايههاي
مختلف ،اين س��رمايه اقتصادي و س��رمايه فرهنگي است که در مکانیابی طبقاتي کنشگران،
اهميت حياتيتر دارد .بورديو در تحليل فضاي اجتماعي ،جايگاه طبقاتي و نقش سرمايههاي
مختلف در ساختيابي فضاي اجتماعي ،نخست فضاي اجتماعي را به سه طبقه تقسيم ميکند:
طبقه مس��لط که با برتري س��رمايه مشخص ميشود و اعضای آن معموالً سرمايههاي مختلف
را انباش��ته ميکنن��د و در جس��توجوي هوي��ت متمايزي از ديگران هس��تند.طبقه دوم يعني
خردهبورژوازي ،جايگاه متوس��طي در فضاي اجتماعي دارد.اعضای اين طبقه چه حقوقبگير
باش��ند چه صاحب کار و چه مس��تقل ،هدفش��ان ارتقای مرتبه به س��مت و س��وي بورژوازي
اس��ت.اين طبقه از لحاظ فرهنگي در مقايس��ه با بورژوازي فاقد اس��تقالل است و از الگوهاي
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فرهنگي بورژوازي تقليد ميکند .باالخره طبقه س��وم،تودههاي مردماند که خاصه اصلي آنها
فقدان مالکيت اس��ت و در انتهاي فضاي اجتماعي قرار ميگيرند و س��لطهپذيرند .در فضاي
طبقاتي جامعه ،جايگاه کنشگران اجتماعي بر حسب حجم سرمايهاي که در اختيار دارند اعم
از اقتصادي و نمادي توزيع ميشوند (توسلي.)19 :1383،
ع��ادت ،فضاي��ي را به وج��ود ميآورد ک��ه در آن تصميم گيري مبتني ب��ر عقالنيت انجام
ميپذيرد .اگر ناگزير ميبوديم راجع به هر موضوعي تصميم بگيريم ،در بسياري از موقعيتها
عادت ،مقررات ،يامحاسبه (عقالني) راهي به پيش نميگشودند؛ از اين رو ،ما به اجبار کار را
فيالبداهه انجام ميدهيم .با اين وجود ،عمل فيالبداهه ممکن است بازتاب و شبيه به محاسبه
عقالني باشد ،يا اين که به طور خودبه خود غير بازتابي باشد که در اين حالت بيشتر به عادت
ميماند .عالوه بر آن ،عمل فيالبداهه ممکن است که بر حسب ضرورت موقع ،به مقررات و
قراردادها نيز گوشه چشمي داشته باشد .عادت ،رعايت مقررات محاسبه و عمل فيالبداهه که
راههاي انجام کارها هستند ،در بهترين حالت تنها از جنبه تحليلي از يکديگر متمايز ميشوند
(جنکينز.)120 :1381،
عادت به وجود آورنده مجموعهای از خلق و خوهاي مشترک يک طبقه است .با شناخت
يک عادت طبقاتي ميتوان به دقت پيش بيني کرد که يک عضو طبقه مس��لط يا تحت س��لطه
در زماني خاص و موقعيتي خاص چه کاري انجام خواهد داد .بورديو همچنين گفته است که
ع��ادت ب��ا درکي که فرد از جايگاه خ��ود دارد و از طريق فرآيندهاي افتراق در مکان اجتماعي
به وجود ميآيد ،سرو کار دارد و نظامي از طرحها براي ايجاد اعمال و نيز نظامي از طرحهاي
ادراک و ادراک نفساني اين اعمال است (لچت.)82 :1383،
عمل ،نوع عادت ش��ده رفتار اس��ت که چندين جزء دارد -1 :ش��کل فعاليتهاي بدني؛ -2
شکل فعاليتهاي ذهني؛  -3چيزها و کاربردشان؛  -4دانش پيشزمينهاي در قالبهاي شناختي
 -5راهکار؛  -6حالت عاطفي و آگاهي انگيزش (فاضلي.)41 :1382،
با توجه به تئوريهاي مطرح ش��ده در چارچوب نظري بايد به نقش عامليت و س��اختار در
ايجاد رفتارهای ترافیکی سالم اشاره کنيم .در حقيقت در تئوري که توسط کاکرهام مطرح شده
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بود ،سبک زندگي با ترکيب اين دو تئوري در حوزه ترافيک ،ميتوانيم بگويم نيت يا قصد يا
تصميم به اس��تفاده از کمربند ايمني ،رانندگي با س��رعت زياد و مصرف الکل به طور انتخاب
يک رفتار ميتواند نتايج مثبت يا منفي براي عامالن داش��ته باش��د که اين انتخاب تا اندازهای
ناشي از موقعيت ساختاري است.
بدينترتيب رفتارهای ترافیکی از ديدگاه اين تئوري را ميتوان مجموعهاي از انتخابهاي
مثبت و منفي فرد در محدودههاي ساختاري تعريف کرد .بايد در نظر گرفت که رفتارهايي که
فرد در زمينه رانندگي نظير :ويراژدادن ،سبقت گرفتن ،عبور از چراغ قرمز ،نبستن کمربند ايمني
و..انجام ميدهد ،تا چه اندازه برآمده از موقعيتهاي ساختاري و انتخابهاي فردي است.

فرضيههاي پژوهش

* رفتارهای ترافیکی رانندگان برحسب تحصيالت متفاوت است.

* بين سبک زندگی فرهنگي و اشتباههای بیتوجهی رانندگان رابطه وجود دارد.
* بين سبک زندگی فرهنگي و اشتباههای خطرناک رانندگان رابطه وجود دارد.
* بين سبک زندگی فرهنگي و تخلفات خطرناک رانندگان رابطه وجود دارد.
* بين سبک زندگی فرهنگي و سبک زندگی رفتارهای ترافیکی رانندگان رابطه وجود دارد.
* بين سبک زندگی فرهنگي و تعداد تصادفات رانندگی رابطه وجود دارد.

روششناسی تحقیق

ن��وع تحقي��ق در اين پژوهش ،كاربردي و از نظر روشهای گردآوری دادهها توصیفی از نوع

پیمایشی است .از نظر زماني نيز اين تحقيق در سال  1389اجرا شده است.
جامع��ه آم��اری تحقیق ،رانندگان درون ش��هری تبریز به تع��داد  87037نفر بودند .در این
پژوهش از روش نمونهگیری طبقهای با تخصیص بهینه اس��تفاده و بر اس��اس فرمول کوکران
یک نمونه  400نفری از رانندگان درون شهری انتخاب شد .
جم��ع آوری اطالع��ات از طری��ق مراجع��ه ب��ه مراک��ز تجم��ع رانندگان در مؤسس��ات
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تاکس��یرانی،آژانسهای اتومبیل رانی ،مرک��ز ثبت و تعویض پالک خودرو و پمپهای گاز از
قسمتهای مختلف شهر به صورت روش تصادفي بوده است.
برای س��نجش یکنواختی متغیرها و پایایی درونی آنها از آزمون تحلیل لوایی اس��تفاده شده
است که ضریب لوایی بهدست آمده کلیة متغیرهای مورد مطالعه به شرح جدول شماره  1نشان
میدهد که متغیرهای مورد مطالعه دارای همنواختی و لوایی باالیی هستند.
ردیف
1
2
3
4

جدول  :1تحلیل لوایی متغیرهای مورد مطالعه
متغیرها
ضریب آلفای کرونباخ
فرهنگی
سبک زندگی
0/84
خطرناک
اشتباههای
0/78
توجهی
ی
ب
اشتباههای
0/79
رانندگی
خطرناک
تخلفات
0/86

یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج داده ها ،باالترين نمره براي سرمايه فرهنگي  80و کمترين نمره  16با دامنه

تغييرات  64است و ميانگين محاسبه شده نمره سرمايه فرهنگي رانندگان درون شهري x = 47/64
با انحراف معيار  12/938است ،که بیانگر وجود سرمایه فرهنگی متوسط باال در بین رانندگان
درون شهری تبریز است.
سبک زندگی فرهنگي رانندگان درون شهري تبريز به صورت محور به صورت زير خواهد
بود؛
خيلي زياد
90

زياد
75

تاحدودي زياد

تاحدودي کم
45

60

کم

خيلي کم
30

اص ً
ال
15

X=47/64

سبک زندگی رفتارهای ترافیکی رانندگان بر اساس میزان تحصیالت آنها

س��طح تحصيالت به عنوان يک متغير رتبهاي (بي س��واد ،ابتدایي ،راهنمایي ،ديپلم ،فوق
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24
ديپلم ،ليس��انس ،فوق ليس��انس و باالتر) مطرح شده است و رفتارهاي ترافيکي رانندگان يک
متغير در سطح فاصلهاي است .بنابراين ،مناسبترين روش براي آزمون تفاوت ميانگين رعايت
رفتارهاي ترافيکي بر حس��ب س��طح تحصيالت آزمون  fميباش��د  .بر اساس نتايج توصيفي
ميانگي��ن رعايت رفتاره��اي ترافيکي براي بيس��واد  ،137/50ابتدای��ي  ،144/98راهنمايي
 ،146/84متوس��طه  ،142/52فوق ديپلم  ،145/81ليس��انس  148/14و فوق ليس��انس و باالتر
 147/38اس��ت ک��ه کمترين ميانگين رعايت رفتارهاي ترافيکي براي بيس��وادان و باالترين
ميانگين براي دارندگان مدارک دانشگاهي ميباشد .نتايج آزمون تحلیل واريانس هم با سطح
معناداري محاسبه شده  sig =0/030که کمتر از آلفاي 0 /05مي باشد .بنابراين ،ميتوان گفت
که ميانگين س��بک زندگي رفتارهاي ترافيکي رانندگان بر حس��ب سطح سواد آنها با همديگر
تفاوت معناداري دارند .به عبارت ديگر،رانندگان بيسواد يا کمسواد به طور معناداري کمتر از
بقيه دیگر رانندگان با تحصیالت متفاوت ،رفتارهاي ترافيکي را رعايت ميکنند.
جدول  :2نتايج تحليل واريانس رفتارهاي ترافيکي رانندگان با سطح تحصيالت
سطح
کمیتF
ميانگين
درجه
مجموع
منبع تغييرات
متغير
معنا
مجذورات
آزادي
مجذورات
داری
0/030
2/246
294/496
7
2061/476
سبک زندگي واريانس بين
گروهي
رفتارهاي
ترافيکي
131/123
351
46024/169
واريانس
رانندگان
درون گروهي
358
واریانس کل 48085/643

رابطه سبک زندگی فرهنگی با تعداد تصادفات

ب��ا توج��ه به اين که تعداد تصادفات و س��بک زندگی فرهنگی ه��ر دو در مقياس فاصلهاي
هس��تند ،براي س��نجش رابطه بين آنها از rپيرس��ون اس��تفاده کرديم؛ نتايج آزمون با س��طح
معناداری sig=/038نش��ان میدهد که بين س��رمايه فرهنگي و تعداد تصادفات رانندگی رابطه
معنادار و معکوس��ی وجود دارد .يعني با افزايش س��رمايه فرهنگي رانندگان ،تعداد تصادفات
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رانندگی کاس��ته ميشود .پس با افزایش س��رمايه فرهنگي میتوان انتظار داشت که تصادفات
رانندگی در جامعه کاهشیابد.
جدول  :3نتایج ضريب همبس��تگي پيرس��ون رابطه س��بک زندگی فرهنگی و تعداد تصادفات رانندگی
سبک زندگی فرهنگی وتعداد
تصادفات رانندگی

ضريب همبستگي

-0/405

سطح معنا داري
تعداد مشاهدات

0/038
385

رابطه سبک زندگی فرهنگی و اشتباههای خطرناک رانندگی

ب��راي بررس��ی رابطه س��بک زندگی فرهنگي و اش��تباههای خطرناک رانندگ��ی از آزمون
همبس��تگي  rپيرس��ون بهره گرفته شده است .نتايج آزمون با سطح معنا داری sig=/000نشان
میدهد که بين س��رمايه فرهنگي و اش��تباههای خطرناک رابطه معنادار و مستقيمي وجود دارد.
يعني با افزايش س��رمايه فرهنگي رانندگان ،اش��تباههای خطرناک رانندگی نيز کاسته ميشود.
پس س��رمايه فرهنگي موجب کاهش اش��تباههای خطرناک رانندگی در جامعه اس��ت که نمره
 66نش��اندهنده باالترین میزان رعایت رفتارهای ترافیکی و نمره  11نش��اندهنده پایینترین
میزان رعایت رفتارهای ترافیکی در بین رانندگان درون ش��هری تبریز میباش��د .میانگین این
متغیر  61/02است که نشاندهنده پایین بودن اشتباههای خطرناک در بین رانندگان پژوهش
حاضر است.
جدول  :4نتایج ضريب همبستگي پيرسون رابطه سبک زندگی فرهنگی و اشتباههای خطرناک رانندگی
سبک زندگی فرهنگی و اشتباههای
خطرناک رانندگی

ضريب همبستگي

0/325

سطح معناداري

0/000

تعداد مشاهدات

396

رابطه سبک زندگی فرهنگی و تخلفات خطرناک رانندگی

براي بررسی رابطه سبک زندگی فرهنگی و تخلفات خطرناک رانندگی از آزمون همبستگي
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 rپيرس��ون بهره گرفته ش��ده است .نتايج آزمون با سطح معنا داری sig=/000نشان میدهد که
بين سرمايه فرهنگي تخلفات خطرناک رابطه معنادار و مستقيمي وجود دارد .يعني با افزايش
س��رمايه فرهنگي رانندگان ،تخلفات خطرناک رانندگی نيز کاسته ميشود .پس داشتن سرمايه
فرهنگي بهترین راه برای کاهش تخلفات خطرناک رانندگی اس��ت .که نمره  48نش��اندهنده
باالتری��ن می��زان رعایت رفتاره��ای ترافیکی و نمره  8نش��اندهنده پایینترین میزان رعایت
رفتارهای ترافیکی در بین رانندگان درون ش��هری تبریز میباش��د .میانگین این متغیر 43/51
است که نشاندهنده پایین بودن تخلفات خطرناک در بین رانندگان تبریزی است.
جدول :5نتایج ضريب همبستگي پيرسون رابطه سبک زندگی فرهنگی و تخلفات خطرناک رانندگی
سبک زندگی فرهنگی و تخلفات
خطرناک رانندگی

ضريب همبستگي
سطح معناداري
تعداد مشاهدات

0/387
0/000
396

رابطه سبک زندگی فرهنگی و اشتباههای بیتوجهی رانندگی

براي بررس��ی رابطه س��بک زندگی فرهنگي و اش��تباههای بیتوجه��ی رانندگی از آزمون
همبستگي  rپيرسون بهره گرفته شده است .نتايج آزمون با سطح معناداری  sig=/ 000نشان
میدهد که بين س��رمايه فرهنگي و اشتباههای بیتوجهی رانندگی رابطه معناداری و مستقيمي
وجود دارد .يعني با افزايش سرمايه فرهنگي رانندگان اشتباههای بیتوجهی رانندگی نيز کاسته
ميش��ود.بنابراین ،س��رمايه فرهنگي مهمترین عامل در تقلیل اش��تباههای بیتوجهی رانندگی
است .که نمره  48نشاندهنده باالترین میزان رعایت رفتارهای ترافیکی و نمره  8نشاندهنده
پایینتری��ن میزان رعایت رفتارهای ترافیکی در بین رانندگان درون ش��هری تبریز میباش��د.
میانگین این متغیر  40/90اس��ت که نش��اندهنده پایینتر بودن اش��تباههای بیتوجهی در بین
رانندگان تبریزی است.
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جدول  :6نتایج ضريب همبستگي پيرسون رابطه سبک زندگی فرهنگی و اشتباههای بیتوجهی رانندگی
سبک زندگی فرهنگی و اشتباههای
بیتوجهی رانندگی

ضريب همبستگي

0/392

سطح معناداري
تعداد مشاهدات

0/000
396

رابطه سبک زندگی فرهنگي و رفتارهای خطرناک رانندگی

براي بررسی رابطه سبک زندگی فرهنگي و رفتارهای ترافیکی رانندگی از آزمون همبستگي
 rپيرس��ون بهره گرفته ش��ده است .نتايج آزمون با سطح معناداری sig=/000نشان میدهد که
بين سبک زندگی فرهنگي و رفتارهای ترافیکی رابطه معنادار و مستقيمي وجود دارد .يعني با
افزايش سرمايه فرهنگي رانندگان ،رفتارهای خطرناک رانندگی نيز کاسته ميشود .پس سرمايه
فرهنگي ابزاري براي س��المتر كردن س��بك زندگي رفتار ترافيكي است .نمره  27نشاندهنده
رانندگی خطرناک و نمره  162نش��اندهنده رانندگی س��الم در این تحقیق میباش��د.در نمونه
آماری حاضر،کمترين نمره برای رانندگان برابر  95و بيش��ترين نمره  162با دامنه تغيرات 67

است.ميانگين نمره سبک زندگي رفتارهاي ترافيکي رانندگان درون شهري تبريز x= 145/48
با انحراف معيار  11/585نش��ان میدهد که وضعیت رانندگی در ش��هر تبریز س��الم و عاری از
رفتارهای مخاطره آمیز است.
ترسيم محور رفتارهاي ترافيکي رانندگان درون شهري تبريز به قرار زير است:
کام َ
الخطرناک
خطرناک
تاحدودي تاحدودي خطرناک
سالم
ناسالم
سالم
27
54
81
108
135
162
x=145/84
جدول  :7نتایج ضريب همبستگي پيرسون رابطه سبک زندگی فرهنگي و رفتار ترافيكي
سبک زندگی فرهنگی و رفتار
ترافیکی

ضريب همبستگي

0/387

سطح معنا داري

0/000

تعداد مشاهدات

396
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نتيجهگيري

تصادفات جادهای یکی از مهمترین عوامل مرگ ومیر در ایران و جهان به ش��مار میرود.
س��بک زندگی رفتار ترافیکی ،رفتار یا عادتی خلقالس��اعه نمیتواند باش��د و به عنوان س��بک
زندگی ،ریشه در جامعهپذیری ،گذشته و یادگیری اجتماعی افراد دارد .برای حل این مشکل
هم نمیتوان با راهحلهای آنی به میدان آمد و بایس��تی روی منش افراد یا س��بک زندگی آنها
کار کرد.
نتایج نشان میدهد که سبک زندگی رفتارهای ترافیکی بر حسب تحصیالت افراد متفاوت
اس��ت .افرای که بیس��واد هستند کمتر از سایر افراد با تحصیالت متفاوت ،رفتارهای ترافیکی
را رعای��ت میکنند .با باالرفتن تحصیالت افراد ،ب��ر رعایت رفتارهای ترافیکی آنها نیز تقریب ًا
افزوده میش��ود .این امر نش��ان میدهد که رفتار ترافیکی آموزشپذیر اس��ت ،یعنی با آموزش
افراد و باالبردن سبک زندگی فرهنگی افراد میتوان رفتار ترافیکی آنها را ارتقا بخشید.
ب��ا توج��ه به چارچوب نظری در آم��وزش ایمنی ترافیک در آم��وزش کودکان،برنامههای
آموزشی که به مرحله اجرا در میآیند عبارتاند از:
 -1تهیه بروشورهای آموزشی و توزیع آنها در بین دانشآموزان؛
 -2تهیه کتب آموزشی و توزیع در بین دانشآموزان؛
 -3تهیه بازیهای آموزشی ترافیکی و توزیع در بین دانشآموزان؛
 -4برگزاری مسابقات آموزشی ایمنی ترافیک و اهداء جوایز به دانشآموزان برتر؛
 -5نقاشی تابلوها و عالیم راهنمایی و رانندگی ؛
 -6سخنرانی افسران راهنمایی و راندگی در صف صبحگاهی؛
 -7نمایش فیلمهای آموزشی در ارتباط با فرهنگ ترافیک؛
 -8ایجاد پارکهای ترافیک.
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