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از صفحه  59تا 85

تاریخ دریافت92/10/12:

تاریخ پذیرش92/12/25 :

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای روانشناختی سوانح رانندگی منجر به مرگ در بین اعضای

خانوادۀ قربانیان صورت گرفت .روش پژوهش کیفی و از الگوی نظریه زمینهای اس��تفاده ش��ده است.
جامعه آماری پژوهش را خانوادههای تهرانی تش��کیل میدهند که در س��ال  1391و دو ماهۀ اول سال
 1392عضوی از خانواده را بر اثر سوانح رانندگی از دست دادهاند .ابزار اصلی پژوهش مصاحبۀ عمیق

نیمه ساخت یافته با سؤالهای باز پاسخ است که بر اساس محورهای پنجگانۀ  DSM IVطرح شده
اس��ت .پس از جلب رضایت و همکاری دادههای حاص��ل از تجربیات  23نفر از اعضای خانوادۀ این
قربانیان در غالب مصاحبهای  20الی  60دقیقهای ،جمعآوری ،ضبط ،بازنویسی و بر اساس تحلیل درون
مایهای مورد بررس��ی قرار گرفت .نتایج نشان دهندۀ بروز نشانگان افسردگی ،انواع حاالت اضطرابی،

 ،PTSD ، ASDاختالالت س��ازگاری ،فوبی مرگ ،ترس از مس��افرت و رانندگی ،نش��انههای سوگ
عارضه دار بود .همچنین خانواده های قربانیان سطح باالیی از مشکالت اقتصادی ،مسائل شغلی ،ضعف
در وظایف و تعامالت اجتماعی ،مشکل در تعامالت بین اعضای خانواده و در کل کاهش محسوس در
کیفیت کلی زندگی را گزارش دادند.

کلید واژه ها

سوانح رانندگی ،پیامدهای روان شناختی ،قربانیان ،تصادفات منجر به مرگ

 .1کارشناس ارشد مشاوره خانواده  ،دانشگاه عالمه طباطبایی .نویسنده مسئول) Hasannia65s @ gmil.com ( :
 .2استادیار رشته مشاوره ،گروه مشاوره  ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .3استادیار رشته مشاوره ،گروه مشاوره  ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .4کارشناس ارشد مشاوره تحصیلی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
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مقدمه

اهمیت بهداش��ت و س�لامت جسم و روان در زندگی انس��ان موضوعی است که از دیر

باز مورد توجه بوده اس��ت .بدیهی اس��ت که فقط در س��ایه سالمت جسم و روان است که
میتوان به حیاتی بالنده و پویا دس��ت یافت .بهداش��ت و سالمت فقط نبود بیماری تعریف
نمیش��ود بلکه ،متخصصین وجود رفاه جس��می ،اجتماعی ،و روانی را نیز الزمه سالمت و
بهداش��ت میدانند .همین امر باعث میشود که بسیاری از اقدامات بشر با هدف تأمین رفاه
انسان برنامهریزی شود (هیلز ،1999 ،1ترجمۀ رادگودرزی .)1384 ،در همین راستا آدمی به
منظور ارتقای کیفیت زندگی خود محیط بسیار فنی و مملو از ابزار و تجهیزات ایجاد کرده
است .رش��د روز افزون و چشمگیر صنایع پیچیده نیز با همین هدف صورت گرفته است،
از طرفی همین پیش��رفتهای صنعت فناوری ،از جمله علل بالقوۀ بروز حوادث ،س��وانح
و آس��یبهایی برای انس��ان است؛ به طوری که یکی از معضالت بزرگ جوامع انسانی و از
عامل تهدید کنندۀ س�لامت جسمی و روانی انسان ،فجایع 2و فشار زاهای شدید حاصل از
رش��د فناوری هس��تند که با عوارض و مشکلهای بهداشت روانی در ارتباطاتاند .صنعت
خودروس��ازی نمونه بارز پیشرفتهای فناوری است .این صنعت از همان ابتدا با امید رفاه
هر چه بیش��تر انسان ساخته ش��د ،اما انسان تاکنون نیز نتوانس��ته عوارض و تلفات انسانی
متعاقب آن را واپایش کند (قاضی طباطبایی و رضایی.)1388 ،
بررس��یهای ش��فیعی مقدم ( ،)1385قاضی طباطبایی و رضای��ی ( ،)1388خیرآبادی و
بوالهری ( ،)1390چمن ،غالمی طارمس��ری و یاقوتی ( ،)1389ش��عبانی ،روزیخواه و نبیل
( ،)1388زارعی و همکاران ( ،)1387رونزا ،مونوز و کازال ،)2006( 3اسپوئری ،4ایگر و وان
الم )2011( 5و تحقیقاتی از این دس��ت نشان میدهند که سوانح رانندگی در سالهای اخیر
از عوامل اصلی مرگ و میر و تهدیدکنندۀ س�لامت در جهان به حس��اب میآید .بر اساس
1. Heils
2. Disaster
3. Ronza, Munoz. Carrol & Casal.
4. Spoerry.
5. Egger &von Elm.
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آمار و اطالعات موجود س��وانح رانندگی نهمین عامل عمده مرگ و میر در جهان ش��ناخته
شده اس��ت (گرجی .)1390،نگرانی حاصل از این مسئله در کشور ما شدت بیشتری دارد؛
به طوری که س��وانح و حوادث به ویژه ح��وادث رانندگی بعد از بیماری قلبی و عروقی با
شیوع  12/5درصدی دومین عامل مرگ و میر افراد زیر  40سال شناخته شده است (امانی،
کاظم نژاد و حبیبی.)1388 ،
بررس��ی پیش��ینههای موجود نشان میدهد که در س��الهای اخیر پژوهشهای زیادی با
رویکردی توصیفی در مناطق مختلف کشور انجام شده است که به تشریح سوانح رانندگی
منج��ر به م��رگ پرداختهاند؛ محمد فام و قاض��ی زاده ( ،)1381زارعی و بغالتی ( ،)1383
برزگر ،صادق و چابک سوار (  ،)1385رستمی ،ظهوری و صیاد رضایی ( ،)1387شعبانی،
روزی خواه و نبیل ( ،)1388خادمی و مرادی ( )1388و قاضی طباطبایی و رضایی ( )1388
از آن جملهاند .نتایج تقریب ًا مشابه این بررسیها نشان میدهد که بیش از  80درصد قربانیان

س��وانح رانندگی را مردان تشکیل میدهند .حدود  22درصد از این افراد در دامنه سنی بین
 20تا  30س��ال قرار دارند و در بیش از  60درصد موارد علت مرگ ،ضربه به س��ر گزارش
شده است.
بنا بر اعالم س��ازمان پزشکی قانونی کشور در  8ماه اول سال  ،1390تعداد  14977نفر در
اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست دادهاند .هر چند این آمار در مقایسه با مدت زمان
مشابه در سال قبل 13 ،درصد کاهش نشان میدهد؛ با این حال روزانه بیش از  60نفر در اثر
حوادث رانندگی در سراسر کشور جان میبازند (گرجی .)1390 ،در هر کدام از این تصادفها

تقریب ًا س��ه خانواده درگیر میش��ود .اگر متوسط جمعیت هر خانواده را  5نفر در نظر بگیریم،
آمار افراد درگیر در تصادفهای جادهای بس��یار چشمگیر خواهد بود (انصاری .)1386 ،این

حوادث نه تنها مس��تقیم ًا آس��یبهای جس��می برای افراد حادثه دیده به دنبال دارند ،بلکه به
طور غیرمس��تقیم بر ابعاد ،روانی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیس��ت محیطی ،انس��انی و
کارکردهای خانواده ،تأثیر میگذارد (وانگ ،تسای و االین بووند .)2005 ،1یافتههای مطالعات
1. Wang, Tsay & Elaine Bond
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متعدد نشان دهنده بروز عوارض روانی ،اجتماعی و اقتصادی به دنبال تصادفهای رانندگی
اس��ت (مایو ،اهلرس ،هوبس2000 ،1؛ واو ،چاین ،و ما2005 ،2؛ ذهندر ،میولی و الندولت،3
 .)2010در این بین آس��یبهای روحی و روان��ی در خانوادههایی که عزیزان خود را بر اثر
سوانح رانندگی از دست میدهند بیشتر از سایر افراد درگیر است .بعضی از این آسیبهای،
سالمت و عملکرد کلی خانوادهها را تحلیل میبرد (جبالی ،هوصاینت ،السالم و ذرایکت،4
2013؛ خدادادی ،قنبری ،یوسفزاده ،مسکینی ،عسگری و کوچکی نژاد.)1388 ،
ب��ه همین منظور اس��ت که عوارض و پیامدهای ناش��ی از تصادفات ب��ه عنوان یکی از
مهمترین مباحث روانش��ناختی ،روانپزش��کی و اجتماعی مطرح در جهان است که توجه
جامعهشناس��ان و متخصصان روا نشناسی و  ...را به خود جلب کرده است (وانگ ،تسای،
االین بووند .)2005 ،نتایج پژوهش��ی در اتحادیهی اروپا حاکی از آن اس��ت که  90درصد
خانوادههای افرادی که کش��ته و  85درصد خانوادههای افرادی که در اثر تصادفات معلول
شدهاند؛ افت طوالنی مدت کیفیت زندگی نشان دادهاند (اسماعیلی.)1390 ،
پژوهشهای متعدد نشان میدهد که بسیاری از آسیبدیدگان سوانح رانندگی حتی پس
از گذش��ت مدت زیادی از عوارض و صدمات ناش��ی از آن رنج میبرند (مایو ،اهلرس و
هوبس2000،؛ ذهندر ،میولی و الندولت .)2010 ،بحرانهای روانی -اجتماعی فرد آس��یب
دیده ،از آغاز مصدومیت و آس��یبدیدگی او بر اثر س��وانح رانندگی شروع شده و تا زمان
حی��ات وی ادام��ه خواهد یافت .انتقال عوارض بحرانهای حل نش��ده ب��ه زندگی فردی،
اجتماعی و خانوادگی آس��یب دیده و ادامه آن تا نس��لهای بعد میتواند زنگ خطر بزرگی
برای س�لامت عمومی جامعه محس��وب شده و همین امر ضرورت توجه و رسیدگی بدین
مسئله را آشکار میکند (رشیدی .)1385 ،پیشینههای پژوهشی از احتمال بروز برخی مسائل
روان شناختی در خانوادههای درگیر سوانح رانندگی حمایت میکند.
1. Mayou, Ehlers & Hobbs
2. Wu. Chan & Ma
3. Zehnder, Meuli & Landolt.
4. Jabali, Hussainat, Al-salem & Zraikat.
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طبق بررس��یهای برایانت ،مایو ،ویگس ،اهلرز و اس��تورس)2004( 1؛ نیکسون ،الیس،
نهمی و بال )2010( 2و جبالی و همکاران ( )2013زمانی که خشونت و تصادفات رانندگی
افزایش مییابد اضطراب ،ترس و احساس فشار شدید در بین افراد درگیر افزایش مییابد.
گروهی از روانشناس��ان از جمله ورتمن و سیلور )1989( 3با بررسی و بازنگری مطالعات
صورت گرفته در زمینۀ واکنش افراد به فقدان و مرگ عزیزان به این نتیجه رسیدند که همۀ
افراد همیشه نمیتوانند سوگ خود را حل و فصل کرده و فقدانی را که با آن مواجه هستند؛
بپذیرند .بیش از  40درصد از زنان و مردان بیوه تا چهار س��ال پس از مرگ همسرانش��ان،
همچنان دست خوش اضطراب متوسط و شدید بودند ،به ویژه زمانی که مرگ همسرانشان
به طور ناگهانی و سریع اتفاق افتد.
یکی از نش��انگانی که در مطالعات مربوط به آس��یبهای روانی پس از فاجعهها جایگاه
ویژهای دارد اختالل اس��ترس پس از سانحه 4است .مرگهای خشن و غیرطبیعی نظیر قتل،
خودکشی یا مرگ ناگهانی بر اثر سوانح ،بیش از مرگهای طبیعی در افراد بازمانده نشانگان
استرس پس از سانحه ایجاد میکنند (سادوک و سادوک ،2007 ،5ترجمه رضاعی.)1390 ،
اختالل استرس پس از سانحه جزء اختالالت اضطرابی است که در افراد در معرض حوادث
آس��یب زا بروز میکند .این حوادث میتواند تجربۀ مس��تقیم رویدادهایی مانند مواجهه با
مرگ یا تهدید به مرگ و آس��یب جدی یا س��ایر رویدادهایی باشد که تمامیت جسمی فرد
را تهدید میکنند یا مش��اهدۀ مرگ ،مجروح ش��دن ،یا تهدید علیه تمامیت جسمی شخص
دیگر یا آگاهی از مرگ غیرمنتظره یا خش��ونتبار و آس��یب جدی یکی از اعضای خانواده
یا بس��تگان باشد .واکنش شخص به این رویدادها شامل ترس شدید ،درماندگی یا وحشت
است (انجمن روانپزشکی آمریکا.)2000 ،6
با مرور پژوهشهای صورت گرفته در زمینه س��وانح رانندگی مشاهده میشود که شیوع
1. Bryant, Mayou, Wiggs, Ehlers & Stores
2. Nixon, Ellis, Nehmy & Ball.
3. Wortman, & Silver.
)4. Post-traumatic Stress Disorder (PTSD
5. Sadok & Sadok
6. Association..
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نشانگان اختالل استرس پس از سانح در بازماندگان بین  5تا  75درصد گزارش شده است
(صفری و اس��کندری .)1384 ،ح��دود  80درصد از بیمارانی که تنش ح��ادی را به دنبال
تصادفات وس��ایل نقلیه یا جنایتهای خشونتبار تجربه کردهاند به اختالل استرس پس از
س��انحه مبتال میش��وند (اوتمر و اوتمر ،2002،ترجمۀ مهدی نصر اصفهانی .)1390 ،مایو،
برایانت و داثی ،)1993( 1برایانت و همکاران ( ،)2004وانگ ،تس��ای و الین بوند ()2005
معتقداند که با وجود گذشت بیش از یک سال از زمان وقوع حادثه رانندگی اختالل استرس
پس از س��انحه از شایعترین پیامدهای روان ش��ناختی در بین بازماندگان این سوانح است.
بررس��یهای گودمن ،براون ،کورتنی و گوریان )2002 ( 2نیز بیانگر آن اس��ت که مهمترین
واکن��ش فوری کودکان پس از بروز س��وانح ،همراه با انواع حاالت اضطرابی ،افس��ردگی،
خش��ونت و رفتارهای س��تیز جویا نه ،اعتماد به نفس پایین ،مش��کالت جسمانی و واکنش
سوگ؛ به وجود آمدن نشانگان اختالل استرس پس از سانحه است .الندالت ،ولراث ،تیم،
گنهم و س��نهازر )2005( 3نیز در مطالعات خود بر روی کودکان آلمانی و سویس��ی نش��ان
دادند که بروز نشانگان اختالل اضطراب پس از سانحه در بین کودکان از شایعترین واکنش
های روانشناختی متعاقب حوادث رانندگی است.
بروز عالئم اختالل اس��ترس پس از س��انحه باید حداقل یک ماه در فرد طول کش��یده
باشند ،در غیر این صورت تشخیص مناسب اختالل فشار روانی حاد 4خواهد بود (سادوک
و س��ادوک ،2007 ،ترجمه رضاعی .)1390 ،واکنش حاد نس��بت به فش��ار روانی پاسخی
در مقابل رویدادهای فش��ار آور شدید تعریف میش��ود که بعد از یک ساعت مواجهشدن
ظاهرش��ده و در صورت گذرا بودن عامل فش��ار زا در کمتر از  8ساعت و در صورت دوام
آن کمتر از  48س��اعت فروکش میکند .اختالل فش��ار روانی حاد (استرس حاد) به تعریف
 DSM-IV-TRبه مقدار زیادی ش��بیه اختالل اس��ترس پس از آس��یب اس��ت ،جز اینکه
1. Mayou, Bryant, & Duthie
2. Goodman, Brown, Courtney, & Gurian
3. Landolt, Vollrath, Timm, Gnehm, & Sennhauser.
)4. Acute Stress Disorder (ASD
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عالئمش زودتر از عالئم (ظرف چهار هفته پس از واقعه) آش��کار میش��ود و به مدت دو
روز تا چهار هفته نیز طول میکشد .اگر این عالئم پس از  4هفته نیز باقی بماند تشخیص
اختالل استرس پس از سانحه مطرح خواهد شد (میرزایی و کرمی.)1390 ،
وینس��ون ،کعصام -آدامز ،نیل ،فورد ،نیومان و باکست )2002( 5در پژوهش خود شدت
و نوع این اختالل را در کودکان و والدینی که حادثۀ رانندگی آس��یب زایی را تجربه کرده

بودند مورد بررسی و مطالعه قرار دادند .نتایج گویای این واقعیت بود که تقریب ًا در بین 40
درصد خانوادههای نمونۀ مورد بررس��ی ،دست کم یک نفر (چه کودکان یا چه در والدین)
نشانههای بارز اختالل استرس حاد مشهود است .نتایج پژوهش جاسپرز )1998( 2نیز بیانگر
آن اس��ت ک��ه  25درصد از نمونه قربانیان تصادفات رانندگی م��ورد مطالعه او در روزهای
ابتدایی این حادثه نشانگان استرس حاد و  18/4درصد پس از گذشت  6ماه از وقوع حادثه
نشانگان اختالل استرس پس از سانحه را بروز دادند.
از ش��ایعترین یافتههای مطالعاتی که در مطالعۀ وضعیت افراد دچار ضربههای روانی به
دس��ت آمده است ،احتمال ابتالی آنان به افس��ردگی طوالنی است .این افسردگی اغلب به
همراه اختالل اس��ترس پس از ضربه روی میدهد .ضربۀ روانی ممکن اس��ت افسردگی را
ایجاد کند یا افس��ردگی قبلی را تش��دید سازد .بررس��یهای مختلف نشان میدهند که پس
از بروز فاجعهها و س��وانح طیف گس��تردهای از عالئم و نشانگان اختالالت روانی حادث
میش��وند ،ولی عمده اختالالت ،مشکالت و عالئم افسردگی است (گالووسکی ،بالنچارد،
مالتا و فریدنبرگ2003 ،3؛ البش��یر2009 ،4؛ نیکسون و همکاران2010 ،؛ جبالی و همکاران،
 ،2013میرزایی و کرمی.)1390 ،

داغدیدگی 5به دنبال مرگ بس��تگان و دوس��تان عالئمی کام ً
ال ش��بیه با اختالل افسردگی

عمده در بازماندگان متوفی ممکن اس��ت دیده ش��ود اما این دو حالت بایستی از هم افتراق
1. Winston, Kassam-Adams, Vivarelli-O’Neill, Ford, Newman, Baxt
2. Jaspers
3. Galovski, Blanchard, Malta, L & Freidenberg
4. Al Basheers
5. Breavement
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داده شوند .میتوان گفت ابتداییترین واکنش خانواده به مرگ اعضا ،در غالب واکنشهای
سوگ و داغدیدگی قابل بررسی است (پاپالیا ،الدز و فلدمن ،2004 ،1ترجمۀ عرب قهستانی
و همکاران .)1391 ،داغدیدگی تجربۀ از دست دادن فردی عزیز در اثر مرگ است (برک،2
 ،2007ترجمه س��ید محمدی .)1389 ،افراد همیش��ه نمیتوانند سوگ خود را حل و فصل
کنند و فقدانی را که با آن مواجه هس��تند بپذیرند .بیش از  40درصد از زنان و مردان بیوه
تا چهار سال پس از مرگ همسرانشان نیز همچنان دست خوش اضطراب متوسط و شدید
بودند ،به ویژه زمانی که مرگ همسرانش��ان اتفاقی و س��ریع بوده اس��ت .اغلب والدین و
همسران افرادی که در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادهاند ،حتی پس از گذشت
س��الها ،خاطرات دردناکی از عزیزان از دس��ت رفتهشان به خاطر دارند (ورتمن و سیلور،
 .)1989تداوم این عالئم و نش��انهها نمایانگر دس��تۀ جدیدی از اختالالت روان شناختی به
نام اختالالت سازگاری است.
اختالالت س��ازگاری 3طبقۀ تش��خیصیاند که عبارت است از «عالئم هیجانی یا رفتاری
شدید بالینی که در پاسخ به عامل یا عوامل استرسزای قابل شناسایی روانی -اجتماعی» به
وجود میآیند .بررس��یهای گودمن )2002 ( 4نشان داد که کودکان پس از حوادث فشارزا
انواع حاالت اضطرابی ،افس��ردگی ،خشونت و رفتارهای ستیزجویانه ،اعتماد به نفس پایین
و مش��کالت جس��مانی را در کنار واکنش س��وگ و نشانگان اس��ترس پس از سانحه بروز
میدهن��د .همچنین به اعتقاد زاتزیک و مارم��ر )1997( 5ماس )2000( 6حوادث و اتفاقاتی
همچون س��وانح رانندگی که منجر به آس��یبهای فیزیکی به عضوی از خانواده یا اطرافیان
فرد شود؛ زمینه ساز مشکالت انطباقی در اطرافیان است.
دس��تۀ دیگری از اختالالت اضطرابی قابل بررس��ی در ارتباط با سوانح رانندگی هراس
1. Papalia, Olds & Feldman
2. Berk
3. Adjustment Disorders
4. Goodman
5. Zatzick and Marmar
6. Maes
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اختصاصی( 1فوبیا) است .فوبی ترس غیرمنطقی و کاهش ناپذیر از شیء ،فعالیت یا موقعیت
خاص است که پاسخ اضطرابی فوری ایجاد کرده ،اختالل زیادی در عملکرد ایجاد میکند
و به رفتار اجتنابی منجر میشود (هالجین و ویتبورن ،2003 ،ترجمه سید محمدی.)1389 ،
پژوهشهای مختلفی نش��ان داده اس��ت که سوانح رانندگی آس��یب زا میتواند زمینه بروز
انواع خاصی ترس های اختاللی ،همچون فوبی خون ،ماش��ین و رانندگی و مسافرت شود.
پژوهش القبری )2006( 2نش��ان داده اس��ت که تصادفات رانندگ��ی از عوامل ایجاد کنندۀ
فوبیهای خاص همچون فوبی مرگ ،مسافرت و تصادف است .مایو و برایانت ( )2002نیز
به نتیجۀ مش��ابه رس��یدند .آنان گزارش دادند که قربانیان حوادث رانندگی با وجود گذشت
چندین سال از حادثه ولی همچنان ترس شدیدی از مسافرت ،رانندگی و استفاده از وسایل
نقلیه را نشان میدهند.
مطالب مطرح شده نشان دهندۀ سطح وسیع پیامدهای روانشناختی برای آسیبدیدگان
ای��ن گونه س��وانح اس��ت .با این اوص��اف پژوهشهای داخل��ی در این زمین��ۀ محدود به
بررسیهای کمی بوده و تاکنون پژوهشی با رویکرد کیفی یافت نشد که مسائل و مشکالت
روانش��ناختی و اجتماعی سوانح آس��یب دیدگان را به طور جامع مورد پوشش قرار دهد.
از س��ویی تف��اوت در زمینههای اجتماعی و فرهنگی نیز قابلی��ت تعمیم نتایج پژوهشهای
خارجی موجود در این زمینه را محدود میکند.

روششناسیتحقیق

مطالعۀ کیفی حاضر با روش تحلیل محتوای قراردادی 1انجام ش��د .در این روش به طور

مستقیم اطالعات از مشارکت کنندگان مورد مطالعه بدون تحمیل طبقات از پیش تعیین شده
یا دیدگاههای نظری قبلی کس��ب میشود .دانش تولید ش��ده در این روش بر اساس دیدگاه
واحد و منحصر به فرد مشارکت کنندگان و از دادههای واقعی متن است .به عبارت دیگر در
این روش کدها و طبقات به طور مس��تقیم و به صورت اس��تقرایی از دادههای خام استخراج
1. Specific Phobia
2. Al Ghaberi
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میش��وند (س��یرتی نیر ،عبادی ،فالحی خش��کناب و توالیی .)1391 ،اطالعات با استفاده از
مصاحبه بالینی جمع آوری ش��د .مصاحبۀ به صورت نیمه س��اخت یافته؛ در مدت  45تا 60

دقیقهای و پرسشهای آن بر اساس پنج محور تشخیصی  DSM IVتنظیم شد .جامعه آماری
را خانوادههای تهرانی تش��کیل میدهند که در س��ال  1391و دو ماههی اول سال  1392حد
اقل یکی از اعضای خانواده را بر اثر سوانح شدآمدی از دست دادهاند .نمونه پژوهش از بین
اعضای خانواده اصلی و به ویژه سرپرس��ت خانواده ،انتخاب شد .روش نمونه گیری در این
تحقیق از نوع هدفمند 2است .در انتخاب نمونه چند توجیه مد نظر قرار گرفت؛ به خاطر اینکه
مدت زمان طی شده از وقوع حادثه بر پیامدهای این سوانح مؤثر خواهد بود بدین منظور سعی
شده است در نمونه انتخاب شده ،کسانی گنجانده شود که تاریخ فوت عضو خانواده یشان در
بازۀ زمانی بین  40روز تا یک سال قرار داشته باشد .نمونه گیری تا مرحلۀ اشباع 3ادامه یافت.
نمونه پژوهش حاضر در تعداد ( 23نفر) به اشباع رسید .تحلیل دادهها نیز به صورت همزمان
و به روش تجزیه و تحلیل محتوای کیفی انجام شد .محتوای مصاحبه ها با استفاده از دستگاه
ضبط صوت ،مشاهدات و یادداشت برداری از نکات کلیدی ثبت شدند .دادههای هر مصاحبه
قبل از انجام مصاحبه بعدی کد گذاری شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .کدگذاری
در سه مرحلۀ کدگذاری باز ،محوری و انتخابی 4انجام شد.

یافتههای تحقیق

تم��ام افراد مصاحبه ش��ونده از بین اعضای درجۀ یک خانوادۀ قربانی انتخاب ش��دهاند.

س��عی شده است که با سرپرس��ت خانواده مصاحبه شود و مسائل از دید آنها بررسی شود.
مش��ارکت کنندگان متش��کل از  23نفر از اعضای خانوادۀ قربانیان هس��تند 12 .نفر از این
مشارکت کنندگان را مرد و  11نفر را زن تشکیل میدهد که از این تعداد  9مورد را والدین
1. Conventional Content Analysis
2. Purposeful
3. Saturation
4. Open, Axial & selective coding
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( 3نفر پدر 6 ،نفر مادر) 6 ،مورد همسر ( 2نفر مرد 4 ،نفر زن) 6 ،مورد فرزندان ( 3نفر پسر
و  3نفر دختر) و  2مورد را نیز همش��یرهها (هر دو مورد برادر) ش��امل میشود .میانگین و
انحراف معیار سنی آنها  40 ±9/12سال است .در خصوص ویژگیهای قربانیان نیز توجه

به جنس��یت و دامنۀ س��نی این افراد قابل توجه است .اکثریت افراد را مردان (با فراوانی 16
نفر) و تعداد محدودی را زنان ( 2نفر) تشکیل می دهند .از بین این مردان  7نفر سرپرست
خانواده بوده و هرکدام صاحب حداقل یک فرزند هستند .اکثر قربانیان گروه نمونه در دامنۀ
سنی بین  19تا  50سال قرار دارند.

نمودار  :1توزیع سنی افراد متوفی

چنانچه مشاهده میشود حدود  72درصد قربانیان نمونۀ مورد بررسی در بین سنین جوانی تا
اواخر بزرگسالی قرار دارند که میتوان گفت این گروه نیروی کار فعال جامعه را تشکیل میدهند.

وضعی��ت روان ش��ناختی افراد گروه نمونه ،بر اس��اس محورهای پنجگان��ه  DSM IVدر

جدولهای ش��مارۀ  1تا  5نمایش داده شده است .نتیجه محتوای گفتار حاصل از مصاحبههای
نش��ان دهندۀ وجود نش��انگان اختالالت خلقی (افس��ردگی) ،اختالالت اضطرابی (PTSD,

 ،ASDفوبیهای اختصاصی) و اختالالت س��ازگاری (اختالل س��ازگاری توأم با خلق افسرده،
توأم با اضطراب ،توأم با آش��فتگی روانی) در محور یک  DSM IVبود .در محور دو اختالل

ش��خصیتی خاصی در ارتباط با سوانح و فقدانهای ناش��ی از آن مشاهده نشد .در محور سوم
وضعیت سالمت جسمانی؛ در محور چهارم مشکالت و مسائل محیطی و اجتماعی (مشکالت
ش��غلی ،مس��ائل مالی ،مشکالت مسکن ،سوگ و فقدانها و  )...و در نهایت در محور پنجم بر
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اساس کل فرایند مصاحبه وضعیت سالمت و عملکرد کلی افراد گروه نمونه مورد ارزیابی قرار
گرفت .ابتدا محتوای گفتار کدگذاری و پس از تعیین شاخصهای محتوای گفتار؛ وضعیت روان
شناختی افراد بر اساس محورهای بالینی در غالب جدولهای  1تا  5آمده است.
جدول  :1کدگذاری محتوای گفتار مصاحبه شوندگان در خصوص بررسی نشانگان افسردگی
( اختالل خلقی ،محور .)1

محتوا و نکات برجسته گفتار

کد گذاری باز

فراوانی کد گذاری
محوری

• زندگی برام معنا نداره .اکسیژنی روی این
زمین نمی بینم.
• توانی برای انجام کاری ندارم فقط دارم نباتی
ادامه میدم .دلم داره میترکه.
•خستهشدمازاینوضعیتدیگهنمیتونمتحملکنم.
کام ً
ال ناامید زندگی ام .اصال خواب ندارم .از زندگی
لدت نمی بردم.

فقدان رغبت و انرژی
برای فعالیت

8

افسردگی

خودم رو تو این مشکالت مقصر می دونم .من
مسئول مرگ فرزندم هستم.
احساس می کنم شاید مدیون اون باشم و نکنه من
باعث مرگش شده باشم.

احساس گناه

3

افسردگی

امیدی به زندگی ندارم .بعضی وقتا میگم نابود بشم
بهتره ،از این همه فشاری که رومه راحت میشم.
بی هدف در زندگی ام .الکل مصرف می کنم.
چند باری هم اقدام به خودکشی کردم ولی نشده
متأسفانه..
بارها فکر خودکشی بودم .خیلی خودزنی می کردم.
نمیدونم تا کی می تونم تحمل کنم .شاید درمانم
مرگ و خودکشی باشه.

افکار عود کننده مرگ و
خودکشی

6
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ادامه جدول شماره 1

سال سوم-شماره 8

دیدم به تمام دنیا عوض شده .احساس می کنم
تو یه برزخی موندم.
زندگی یه بازیچه است.
زندگی ارزش زنده بودن نداره .دنیا جای غیر
قابل تحملی شده برام.
آدم ها خیلی بد و بی فکر هستند و دنیا را
نابود کرده اند.

احساس ناامیدی و
بیارزشی(احساسات
منفی نسبت به خود،
آینده و دیگران)

فاقد مؤلفه ها و نشان گان افسردگی

بهار 93

7

13

چهار طبقۀ اصلی نش��انههای افسردگی بهدس��ت آمده از محتوای گفتار مشارکت کنندگان
عبارتان��د از :فق��دان رغبت و انرژی برای فعالیت ،احس��اس گناه ،اف��کار عود کننده مرگ و
خودکشی ،احساس ناامیدی و بیارزشی .از بین افراد گروه نمونه  10نفر نشانههای بارز افسردگی
را نش��ان دادند .از بین این افراد  4نفر نش��انگان افسردگی را در حد شدید و در  6نفر دیگر به
صورت خفیف بروز دادند .در  13مورد دیگر نیز هیچ یک از نشانهها ذکر شده مشاهده نشد.
جدول  :2کدگذاری محتوای گفتار مصاحبه شوندگان در خصوص بررسی نشانگان اختالل استرس پس از
سانحه (اختالل اضطرابی ،محور .)1

محتوا و نکات برجسته گفتار

عالئم اضطراب

13
)(PTSD , ASD

نمی تونم رو کارام متمرکز بشم ،یه چیزی تو درونم
غلغله داره.
واپایش شرایط برام خیلی سخته .خیلی آشفته ام.
آرامش ندارم.
سراسر وجودم وحشت واضطرابه .شبا هم خوابم نمی بره.
احساس فشار می کنم و دچار تپش قلب می شوم .بدنم
می لرزد و کنترلم را از دست می دهم.

کد گذاری باز فراوانی کد گذاری
محوری
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زود از کوره در میرم ،نمیشه باهم حرف زد.
کنترل احساساتم دیگر مثل گذشته نیست.
عضالتم همیشه تنیده اند .همش احساس خستگی می کنم
و خیلی زود خسته می شم.

حالت
برانگیختگی و
تحریک پذیری

8

کنارهگیری و
مالل

11

اجتناب از
نشانه ها

6

میل به کارکردن ندارم.
دوست ندارم کسی رو ببینم ،گوشه گیرم.
کم حرف میزنم ،از با دیگران بودن لذت نمیدم.
ماشینای ونی که با مامانم تصادف کردن رو نمی تونم ببینم.
وقتی این افکار به س��راغم میان س��عی می کنم از این
شرایط دور میشم.
سر خاک اصال نمیتونستم برم.
فاقد مؤلفهها و نشان گان PTSD , ASD

)(PTSD , ASD

توی خواب هم آرامش ندارم و تو رویاهامه.
لحظه ای از جلوی جشمم پاک نمیشه.
با اتوبوس هم که مسافرت می کنم و حتی اون جاده رو
می بینم حادثه به خاطرم میاد .بارها تو خواب خاطرات
ایشون برام تداعی میشن.
یک لحظه نمی تونم از فکرش بیام بیرون.
خودم شاهد صحنه بودم و جنازۀ برادرم رو دیدم.

تجسمواشتغال
خاطر با فرد
متوفی و مرگ او.

9

14

طبقههای بهدست آمده از محتوای گفتار مشارکت کنندگان در خصوص عالئم PTSD

و  ASDعبارتاند از :عالئم اضطراب و تنیدگی ،تجس��م و اش��تغال خاطر به فرد متوفی
و م��رگ او ،حالت برانگیختگی و تحریکپذیری ،کنارهگیری ،مالل و اجتناب از نش��انهها.
از بین افراد گروه نمونه  4نفر نش��انههای بارز اختالل اس��ترس پس از س��انحه و  5نفر نیز
نشانگان اختالل فشار روانی حاد را نشان دادند .در  14نفر دیگر نیز هیچ یک از نشانههای

راهور

مطالعات پژوهشی

73

فصلنامه مطالعات پژوهشی

ذکر شده مشاهده نشد .نکتهای که در این خصوص قابل توجه است تفاوت بارز بین زنان و
مردان در بروز نشانگان این دسته از اختالالت است .از بین  9نفری که این عالئم را نشان
دادند فقط  2موردشان مربوط به مردان میشود .تقریب ًا تمام کسانی که خودشان در حادثه
حضور داشتن یا صحنۀ تصادف را دیده بودند عالئم  PTSDیا  ASDرا نشان دادند.

جدول : 3کدگذاری محتوای گفتار مصاحبه شوندگان در خصوص بررسی نشانههای فوبی خاص و ترس (محور.)1

محتوا و نکات برجسته گفتار

کد گذاری باز فراوانی کد گذاری
محوری

حادثه خیلی از مرگ میترسم.
همش می ترسم که نکنه بچه های دیگمم ماشین
بزنه .وقتی به این فکر می کنم احساس می کنم قلبم
داره وا می ایسته.

ترس از مرگ

3

خودمم خیلی می ترسم مسافرت کنم.

ترس از مسافرت

2

ترس از
رانندگی

2

خودم گواهی نامه دارم ولی نمی تونم رانندگی کنم.
بعد از تصادف دست و دلم به فرمون نمی ره خیلی از
رانندگی می ترسم.
فاقد نشان گان فوبی و ترس های مرضی

1مورد فوبی
مرگ

17

یافتهها نشان دهندۀ بروز نشانههای ترس از مرگ در  3مورد ،ترس از مسافرت در  2نفر
و ترس از رانندگی در  2مورد دیگر بود .فقط یک مورد نش��انههای ترس ش��دید و مرضی
از مرگ مشاهده شد.
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جدول  :4کدگذاری محتوای گفتار مصاحبه شوندگان در خصوص بررسی نشانگان اختالالت سازگاری
(اختالل اضطرابی ،محور )1

محتوا و نکات برجسته گفتار

کد گذاری باز فراوانی کد گذاری
محوری

کارم شده گریه و گوشه گیری .نمی خوام حرف کسی
رو بشنوم.
حرفای بقیه دیونم می کنه به همین خاطر نمی خوام
کسی باهام حرف بزنه.
همه اعضای خونواده به نوعی تعاملشون رو با محیط
کمتر کردند.
پاک نا امید بودم.
هنوز وقتی دربارۀ اون ازم می پرسن نمی تونم
اشکامو کنترل کنم.

خلق افسرده

7

تمرکزم رو از دست دادم .دائم یه دلهره و نگرانی
همراهمه.
خیلی کابوس می بینم.
اکثر اوقات ناآرام هستم .احساس می کنم همه چیز علیه
من است.

خلقمضطرب

5

پرخاش های کالمی و رفتاری و از کوره در رفتنام زیاد
شده .خیلی تند و سرد برخورد می کنم.
همش با همسرم درگیرم تسلطی رو رفتارم ندارم.
خشمم خیلی زیاد شده .کنترل خشمم کم شده .اگه کسی
ناراحت و عصبانیم کنه بهش حمله می برم.
میزان مصرف سیگارم رفت باال حتی تو این شرایط
مشروب هم مصرف می کردم.

آشفتگی
رفتاری

5

اختالالت
سازگاری

فاقد مؤلفه ها و نشان گان اختالالت سازگاری

اختالالت
سازگاری

13
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پنج طبقۀ اصلی اختالالت سازگاری در مؤلفههای اختالل سازگاری توأم با خلق افسرده،
توأم با خلق مضطرب و توأم با آش��فتگی رفتاری دس��ته بندی میشوند .اختالل سازگاری
توأم با خلق افسرده با فراوانی  7بیشترین نسبت را به خود اختصاص داده است .در مجموع
 13نفر نیز فاقد مؤلفههایی بودند که نشان دهندۀ اختالالت سازگاری باشد.
جدول  :5کدگذاری محتوای گفتار مصاحبه شوندگان در خصوص بررسی نشانگان سوگ عارضه دار
(محور .)2

محتوا و نکات برجسته گفتار
غذا از گلوم پایین نمی ره .وزن زیادی کم کردم.
پاهام توان و رمق راه رفتن ندارن ،بدنم کال ناتوان
شده.
همش بیمارستانم یا پیش روان پزشک .هیچ جای بدنم
سالم نیست..

کد گذاری باز فراوانی کد گذاری
محوری
واکنشهای
فیزیولوژیک

6

همش تو خودمم ،تا حاال واسه کسی گریه نکرده بود ولی واکنشهیجانی
و رفتاری
واسه مادرم همش گریه میکنم.
دیگه مثل قبل حوصله ندارم و تو جمع شلوغ نمی تونم
بمونم.
همش گریه میکردنم .بیتابی شدید دارم.
خیلی زود از کوره در میریم .گوشه گیرم.
زندگی برام ارزش نداره دیگه سیر شدم از زنده موندن..
نمی تونم به عکسش نگاه کنم .بغضم می گیره.

9

همش صدای مادرم تو گوشمه .نمی تونم فراموشش کنم .واکنش عقلی و
شناختی
وقتی عمه ام رو میبینم همش فک میکنم مادرم زندست.

5

نشان گان
سوگ

اختالالت
سازگاری
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از جامعه بریدم .گوش��ه گیر ش��دم و دیگه مثل سابق واکنشهای
جامعهشناختی
رفت و آمد ندارم.
رابطه با دوستام رو قطع کردم و اص ً
ال بیرون نمیرفتم .
مجبور ش��دیم جامونو ترک کنیم ک��ه کمتر خاطرات
و ناراحتیها تداعی ش��ه .همین باعث ش��د خونمونو
بفروشیم.

4

فاقد مؤلفهها و نشانگان سوگ

0

نتیجهگیری

وقایع پر تنش (اس��ترس) زندگی نقش اساسی و درجه اول را در افسردگی ایفا میکند.

تحقیق��ات مختلف نیز نش��ان میدهند که یکی از تنشهای محیط��ی که بیشترین رابطه را
با ش��روع دورۀ افس��ردگی دارد ،از دس��ت دادن همس��ر ،فرزندان یا والدین است (جبالی،
هوصاینت ،الس�لام و ذرایکت2013 ،؛ سادوک و س��ادوک ،2007،ترجمۀ رضاعی.)1390،
در صورت��ی که این فقدانها در ش��رایط ناگهانیای اتفاق که فرد انتظ��ار مرگ اطرافیان را
نداشته باشد پیامدهای شدیدی را به دنبال خواهد داشت .یکی از این پیامدها احتمال شیوع
اختالالت خلقی و به ویژه افسردگی است .نتایج پژوهشهای گودمن)2002( ،؛ گالووسکی،
بالنچارد ،مالتا و فریدنبرگ)2003( ،؛ البشیر)2009( ،؛ نیکسون ،الیس ،نهمی و بال)2010(،؛
جبالی و الس�لام )2013( ،و میرزایی )1390( ،نیز نشان میدهد که بروز فاجعهها و سوانح
طیف گس��تردهای از عالئم و نشانگان اختالالت روانی را حادث میشوند ،ولی عمدۀ این
اختالالت ،مشکالت و عالئم افسردگی است.
یکی دیگر از نش��انگانی که در مطالعات مربوط به آس��یبهای روانی پس از فاجعهها
جایگاه ویژهای دارد اختالل تنش پس از ضربه ( )PTSDو ( )ASDاس��ت .نتایج تحلیل
گفتار افراد گروه بیانگر آن اس��ت که از بین افراد گروه نمونه  4نفر نش��انههای بارز اختالل
اس��ترس پس از س��انحه و  5نفر نیز نش��انگان اختالل فش��ار روانی حاد را نش��ان دادند.
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در پژوهشه��ای صورت گرفته در زمینه س��وانح رانندگی مش��اهده میش��ود که ش��یوع
نش��انگان استرس پس از سانحه و فشار روانی حاد در بین بازماندگان از شایعترین مسائل
روانشناختی است (مایو ،برایانت و داثی1993 ،؛ جاسپرز1998 ،؛ گودمن2002 ،؛ برایانت،
مایو ،ویگس؛ گودمن ،براون ،کورتنی و گوریان 2002؛ وینسون ،آدامز ،نیل ،فورد ،نیومان و
باکس��ت2002،؛ اهلرز و استورس2004 ،؛ وانگ ،تسای و الین بوند2005 ،؛ واو ،چان و ما،
 2005و صفری و اسکندری.)1384 ،
در توجی��ه ای��ن مطلب میتوان گفت که مرگهای خش��ن و غیرطبیعی و مرگ ناگهانی
بر اثر س��وانح ،بیش از مرگهای طبیعی در افراد بازمانده منجر به اختالل اس��ترس پس از
س��انحه و فش��ار روانی حاد میش��ود .در چنین مواردی موضوعهایی همچون خشونت و
ناگهانی بودن با س��ایر جنبههای سوگ مخلوط شده و ناراحتی آسیبزایی حاصل میشود
که با ترس ،وحش��ت ،احساس آسیبپذیری و گسست مفروض های شناختی همراه است.
در این موارد ناباوری ،یأس ،عالئم اضطراب اش��تغال خاطر با فرد متوفی و ش��رایط مرگ
او ،کنارهگیری ،حالت برانگیختگی و مالل ،شدید تر و طوالنیتر از مرگ طبیعی هستند.
در خصوص بررس��ی نش��انههای هراس اختصاصی (فوبیها) نتایج تحلیل گفتار گروه
نمون��ه نش��ان دهندۀ وجود بروز نش��انههای ترس از مرگ در  3مورد ،ترس از مس��افرت
در  2نف��ر و ت��رس از رانندگ��ی در  2مورد بود .فقط در یک مورد نش��انۀ ترس ش��دید و
مرضی از مرگ مش��اهده ش��د؛ و آن هم مربوط به مادری بود که فرزند نوجوانش را بر اثر
حادثۀ رانندگی از دس��ت داده بود .این مادر به ش��دت از مرگ خود و بقیۀ اعضای خانواده
میترسید .به نحوی که عملکرد زندگیاش را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود .این گونه
پیامدها در تحقیقات قبلی نیز مشاهده شده است .پژوهش القبری ( )2006نشان داده است
که تصادفات رانندگی از عوامل ایجاد کنندۀ فوبیهای خاص همچون فوبی مرگ ،مسافرت
و تصادف اس��ت .مایو و برایانت ( )2002نیز به نتیجۀ مش��ابه رسیدند .آنان گزارش دادند
که قربانیان حوادث رانندگی با وجود گذش��ت چندین س��ال از حادثه ولی همچنان ترس
ش��دیدی از مس��افرت ،اضطراب از رانندگی و اس��تفاده از وس��ایل نقلیه را نشان میدهند.
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در توجیه این نتایج میتوان گفت که بر اس��اس الگوهای س��بب شناسی اختالالت یکی از
عوام��ل ایجاد کننده انواع فوبیها یادگیری و هم آیندی بین محرکها با رویدادهای مهم و
تکان دهنده اس��ت .طبق الگوی نظریۀ رفتاری و بر اس��اس اصول ش��رطی سازی کالسیک
محرک نامطبوعی همچون تصادف ،خون و جراحات و صدمات ناشی از آن میتواند منجر
به اجتناب ش��دید از خودرو و مس��افرت یا هر محرکی ش��ود که حادثه را برای فرد تداعی
میکند .هراسهای اختصاصی ممکن است از مالزم و مقارن شدن شیء یا موقعیت معینی
با هیجانهایی از قبیل ترس و ناراحتی ش��دید پیدا شود .بعد از آنکه واقعۀ خاص و معینی
همچ��ون رانندگ��ی با تجربۀ هیجانی نظیر تصادف توأم ش��ود ،فرد ممکن اس��ت با تداعی
هیجانی دائم میان رانندگی یا ماشین و ترس یا اضطراب آسیب پذیر شود .به همین منظور
حوادث و فاجعههای ش��دآمدی میتواند زمینه ساز بروز انواع خاصی فوبی ،همچون فوبی
خون ،فوبی ماشین و رانندگی و مسافرت باشد.
تحلیل نتایج نشان داد که اختالالت سازگاری از دیگر مشکالت شایع در بین بازماندگان
س��وانح اس��ت .از بین  23نفر نمونۀ مورد بررس��ی  7نفر اختالل س��ازگاری توأم با خلق
افس��رده را نشان دادند .نشانههای این دسته شباهت بس��یاری با عالئم افسردگی دارد و به
س��ادگی برای ما قابل تش��خیص نبود .تنها نکتۀ تشخیصی که در نظر گرفته شد شروع دیر
هنگام این نش��انهها و تبدیل به حالت مقاوم و مزمن بود .نشانههای اختالل سازگاری توأم
با اضطراب و توأم با آش��فتگی رفتاری ،هر کدام در  5مورد مش��اهده شد .میتوان گفت که
نتایج این یافته به نوعی با یافتههای گودمن (  )2002همس��و اس��ت که نش��ان داد کودکان
پس از وقایع و حوادث فش��ار زا انواع حاالت اضطرابی ،افس��ردگی ،خشونت و رفتارهای
س��تیز جویانه ،اعتماد به نفس پایین و مشکالت جسمانی را در کنار واکنش سوگ و عالئم
اختالل اس��ترس پس از سانحه بروز میدهند .س��ادوک و سادوک ( )2007نیز معتقدند که
گاهی اوقات افراد ،س��وگواری خود را در قالب خش��م ،برونریزی ،عدم پذیرش مرگی که
رخ داده ،ترس ،کم اشتهایی ،انزوا و کناره گیری ،گریۀ بیش از حد ،بیانگیزگی ،اختالل در
خواب و کابوسهای ش��بانه ،افت عملکرد ،افس��ردگی و گاهی اقدام به خودکشی ،و حتی
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رفتارهای بزهکارانه و هنجار شکنی ابراز میکنند.
پیامده��ای س��وانح رانندگی فقط محدود به آس��یبهای فیزیکی و خس��ارتهای مالی
نمیشود بلکه آس��یبهای روانشناختی همچون استرس پس از سانحه ،اختالل اضطرابی،
افس��ردگی و اضطراب پی آیند آن در نهایت ش��رایط زندگی آسیب دیدگان را تحت تأثیر
ق��رار میدهد .بنابراین میتوان گفت که نتایج این پژوهش ضرورت بررس��ی و رس��یدگی
به وضعیت خانوادههای آس��یب دیدۀ سوانح رانندگی را آش��کار میسازد .چنانچه قب ً
ال نیز

گفته ش��د اکثر این افراد را اقشار ضعیف جامعه تش��کیل میدهند و از منابع حمایتی کافی
برخوردار نیس��تند؛ در مجموع این عوامل باعث میشود که روند بازسازی و بهبود شرایط
دشوار بوده و نیاز به مداخله و حمایت همه جانبه به شدت احساس میشود.

پیشنهادها

پیش��نهادهای کاربردی پژوهش مورد نظر را میتوان در غالب سطوح سهگانۀ پیشگیری

مطرح کرد .براس��اس پیشگیری س��طح اول ،میتوان گفت که با افزایش شناخت و آگاهی
اف��راد جامعه نس��بت به پیامدها و ابعاد فاجع��ه آمیز حوادث رانندگ��ی ،میتوان در جهت
کاهش این حوادث گام برداش��ت .با توجه به تعریف س��طح دوم پیشگیری ،تشخیص زود
هنگام اختالالت و مش��کالن روانی ،اجتماعی و اقتصادی خانوادهها ،نیاز سنجی و اقدامات
درمانی و اصالحی متناسب با این نیازها ،میتوان از شدت آسیبهای وارده به خانوادههای
قربانی کاس��ت و در سطح سوم پیش��گیری؛ با اثبات لزوم فراهم سازی اقدامات درمانی از
س��وی نهادهای مس��ؤل میتوان در جهت کاهش نواقص و معلولیتها ،همچنین باز توانی
افراد آسیب دیده اقدام کرد .اما تأکید اصلی را میتوان بر سطح دوم پیشگیری متمرکز کرد.
پژوهش حاضر توصیف کنندۀ برخی از مشکالت خانوادههای قربانی است؛ این خانوادهها
به ش��دت مستعد مشکالت روان شناختی حاد هستند ولی با تمام این اوصاف گامهایی در
جهت نظارت و بهیاری آنها صورت نگرفته اس��ت .بنا بر این میتوان به مس��ؤالن مربوطه
پیش��نهاد کرد که در جهت کاهش ابعاد آس��یبهای ناش��ی از س��وانح؛ زمینههای کمک و
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حمایتهای درمانی و روانش��ناختی برای خانواده افراد س��انحه دیده فراهم س��ازند .باید
در نظر داش��ت که پیش��گیری از وقوع س��وانح رانندگی و برخورد با پیامدهای ناشی از آن
مس��ؤلیتی مش��ترک و همگانی است که نیازمند تدبیر و مش��ارکت همه جانبه اقشار جامعه
است .بهطور خالصه میتوان ارگانهای مختلف درگیر با این موضوع را در نمودار زیر به
تصویر کشید.

نمودار  :2ارگانهای درگیر با پیشگیری از مصدومیت های جادهای.

به نظر میرسد یکی از عوامل تأثیر گذار بر واکنشهای بازماندگان وضعیت اقتصادی و
اجتماعی اس��ت .همچنین اکثر خانواده هایی که در این پژوهش مورد بررس��ی قرار گرفتند
از نظر موقعیت اقتصادی و اجتماعی جزء قش��ر متوسط به پایین جامعه محسوب میشدند
به همین منظور به پژوهش��گران بعدی پیش��نهاد میشود که پیامدهای مطرح شده را در بین
اقشار سطح باالی اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار دهند.
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