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بررسی میزان آمادگی مردم شهرستان پاکدشت در برابر پدیده 

ترین روش آموزش جهت آموزش انتقال  زلزله و شناسایی مناسب

 مفاهیم و نکات ایمنی 
 

 ***حمید زعفرانی ،**، غزاله عزیزی*زادهفرخ پارسی1
 

 چکیده
این پژوهش برای بررسی میزان آگاهی و آمادگی مردم شهرستان پاکدشت در برابر پدیده زلزله و شناسایی      

ها در این زمینه،  انجام شده است. بدین منظور یک  ترین روش آموزش ایمنی و نیازهای اطالعاتی آن مناسب
، میزان آگاهی آنان از بت به زلزلهنس هانمیزان آمادگی و شناخت آنظرسنجی از ساکنین شهر برای دستیابی به 

ترین روش  ، رفتارهای آنان هنگام وقوع زلزله و همچنین مناسبهاآنخیزبودن منطقه، نیازهای ضروری  زلزله
نفر از  512است. نمونه آماری در این تحقیق  شدهانجام  هاآنآموزشی جهت انتقال مفاهیم و نکات ایمنی به 

ای طراحی و توسط پرسشگران با پرسشنامه ،ها آوری دادهشود. برای جمع ل میجمعیت ساکن شهر پاکدشت را شام
ها استخراج شده و با استفاده از آوری، داده است. پس از جمع شدهمراجعه به درب منازل و مدارس دبیرستان تکمیل 

بیانگر این نکته است . مهمترین دستاوردهای این مطالعه بررسی شدنتایج  (SPSS) افزار آماری اس.پی.اس.اس نرم
های آموزشی باید بر اساس فرهنگ رایج و عالئق مردم منطقه انجام پذیرد، از طرفی برگزاری که ارائه روش

کردن فرهنگ ایمن جامعه های غیررسمی در نهادینههای آموزشمانورهای مدارس کماکان یکی از مهمترین روش
زوایای مبهم  دهندهنشان، است ن نتایج که برای اولین بار ارائه شدهشود. ایرات ناشی از زلزله تلقی میطدر برابر خ

 پاکدشتهای آتی جهت مدیریت بحران و ریسک زلزله و نیز آموزش اهالی در شهرستان ریزی و راهگشای برنامه
 است.
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 14/05/1396 ، تاریخ پذیرش مقاله:18/09/1395تاریخ دریافت مقاله: 
 .مسئول( یسندهزلزله )نو یو مهندس یشناسزلزله یالملینپژوهشگاه ب یار،استاد* 

E-mail: Parsizadeh@gmail.com 
 .زلزله-زلزله، عمران یکارشناس ارشد مهندس** 

 .زلزله یو مهندس یشناسزلزله یالملینپژوهشگاه ب یار،دانش*** 

mailto:Parsizadeh@gmail.com


 1396تابستان  ـ 30شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                               128

 مقدمه. 1

بودن زمان و مکان رویداد آن، اثرات نامشخص طبیعی است که به دلیلهای زلزله یکی از بحران     
و به همین دلیل  استهای طبیعی  اقتصادی و انسانی آن به مراتب شدیدتر و بیشتر از سایر پدیده

پذیر در این زمینه انجام شده  ویژه مناطق آسیبای در اکثر کشورهای جهان به گسترده هایپژوهش
یک  این مطالعه، برای اولین بار از ساکنان شهرستان پاکدشت در قالب پرسشنامهاست. براین مبنا در 

 به عمل آمد.های آموزش همگانی ایمنی  سازی برنامهمنظور استفاده در بهینهنظرسنجی به 
های استان تهران است. این شهر مرکز بخش مرکزی  پاکدشت یکی از شهرستان  شهرستان     

کیلومترمربع وسعت دارد و حدود  800این شهرستان با رقم تقریبی بالغ بر شهرستان پاکدشت است. 
درصد از مساحت استان تهران را به خود اختصاص داده است. موقعیت جغرافیایی این شهرستان  3/2

 شدهکیلومتری شمال شهر ورامین واقع  15کیلومتری جنوب شرقی شهر تهران و  25در حد فاصل 
متر از سطح دریای آزاد بر محور ارتباطی مهم و پر ترافیک  1000ع بیش از است، این شهر با ارتفا

طبق مصوبه هیئت وزیران از بخش  1376این شهرستان در سال [. 7] مشهد قرار گرفته است -تهران
های بخش  قاء و بنا بر آخرین تقسیمات کشوری مشتمل بر دو شهر و دو بخش به نامبه شهرستان ارت

طور پراکنده در این دو بخش واقع هکه ب استناحیه شهرداری  7روستا،  64آباد و  مرکزی و شریف
  [.8] اند شده
های اطراف و از سوی دیگر به دلیل  سو سبب جذب ساکنان خسته از شهرپاکدشت از یک     
رغم نزدیکی به پایتخت سبب جذب مهاجران از سراسر کشور بوده است.  بودن هزینه زندگی علی ارزان

مغایر با سایر   آن  تاریخچه  ، مطالعه است  از چند واحد روستایی  متشکل  دلیل اینکه شهر پاکدشتهب
  ای قبیله  زندگی علت  به را  ورامین  است. در گذشته  نداشته  واحدی  شهر بافت  این  ؛ چراکهاستشهرها 

کردند. از  می  تقسیم  سوخته  بهنام و  وسط  ، بهنام پازوکی  ، بهنام عرب  نامبه  عناوینی با چهار قسمت به
  بهنام»  عنوان با  منطقه  اند، این  استقرار داشته  ورامین  دشت شمالی   بخش ها در  پازوکی  طایفه آنجاکه 
  در سطح  که هستند  ناحیه  این  اقوام  ترین ها قدیمی پازوکی  طایفه درنتیجه ؛شناخته شده است » پازوکی

  به بهنام  که  ورامین  دشت  شمال  بنابراین، همین مناطق؛ اند  یافته  سکونت  منطقه  این  روستاهای
های پاکدشت به طایفه مستقر در . عشایراست  پاکدشت  شهر کنونی  دربرگیرنده  مشهور است، پازوکی

ها، منصوریها، سیاه عرب، عشایر کرد، پازوکی عشایر شوند: عشایر فجر یا قاجار، اصلی تقسیم می
 [.14] ها، بوربور و عشایر لر که به هداوندها معروفندکردبچه ها،ها، قراچولچنگی

ی و داشتن پشه ماالریا و با های بسیار دور، باتالقی در این محل بوده که به علت آلودگ در گذشته     
؛ شده است توجه به عدم پیشرفت بهداشت در آن زمان، باعث شیوع بیماری ماالریا در منطقه می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B6?match=en
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ولی با توسعه و ترقی کنونی، پلشت از سال  ؛شده است رو به نام پلشت )آلوده( از آن یاد میاین از
تغییر نام پیدا کرد و به پاکدشت موسوم شد. شهر کنونی پاکدشت از تلفیق روستاهای پاکدشت  1357

و طبق اظهارات پژوهشگران اسامی بسیاری از  است شدهآباد تشکیل  )پلشت(، مامازن، قوهه و خاتون 
ها و مناطق مختلف احتماال به رو کاوش در تپهزایناند؛ اهایی باستانیروستاهای پاکدشت نام

توان به نام روستای مامازند، یبر اشاره . از جمله این اسامی میشوداکتشافاتی در این زمینه منجر می
 [.14دهند ]این اسامی را به دوران مهرپرستی ایرانیان نسبت می پژوهشگرانکرد که 

توان نتیجه گرفت که در خود شهرستان  های اخیر، میسالداده در های رخ با توجه به زلزله     
ها در اطراف این شهر اتفاق افتاده و باعث ایجاد  ای رخ نداده است و بیشتر زلزله پاکدشت زلزله

های فراوانی  ، در اطراف شهرستان پاکدشت، گسلدلیلهایی در شهر مذکور شده است. به هر  لرزش
ر روی هر یک از آنها سبب خسارات شدید به شهر خواهد شد. در وجود دارد که وقوع زلزله محتمل ب

 خیزی منطقه تهران بزرگ )شامل پاکدشت( آورده شده است.  قسمت بعدی مشروحی از وضعیت لرزه
 

های  شهر تهران به واسطه قرارگیری در دامنه جنوبی البرز و وجود گسل .خیزی تهرانوضعیت لرزه
نگاری اطراف این شهر و  های لرزه  ها در شبکه لرزه ت مستمر زمینفعال در نزدیکی و اطراف آن، ثب

خیزی باالیی است.  لرزه ظرفیت دارایهای ویرانگر در طول تاریخ در محدوده آن  رخداد زلزله
شهر ای مخرب در این کالن لرزهشده در این راستا نیز موید احتمال باالی وقوع زمینانجامهای  همطالع

خصوص در هاز سوی دیگر رشد ناهماهنگ و غیراصولی شهر تهران ب است؛ای نه چندان دور  در آینده
پذیری باالیی برخوردار چند دهه اخیر باعث شده است که این شهر در برابر زلزله احتمالی از آسیب

 باشد.
 

های  مربوط به شناسایی و معرفی گسل هاهاولین مطالع .های تهرانشده از گسلانجام هایهمطالع
های خود  انجام شده است. آنها در طی بررسی 3و چالنکو و همکاران 2، انگالن1گستره شهر تهران توسط ربین

بعدها توسط  هاهاین مطالع .[5 ،4]عمده محدوده شهر تهران را معرفی نمودند های  برخی از گسل
نقشه  ،2و  1های  . شکلشددیگر مانند بربریان و همکاران و عباسی و همکاران تکمیل  پژوهشگران

 .[1]دهد می بربریان و همکاران و عباسی و همکاران را نشان هایههای تهران طبق مطالع گسل
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 (1364اساس مطالعات بربریان و همکاران ) های گستره شهر تهران برگسل .1شکل 

 

 
المللی مرجع پژوهشگاه بین)عباسی و همکاران و عباسی و شبانیان  هایعهاساس مطالهای گستره شهر تهران بر گسل .2 شکل

  (شناسی و مهندسی زلزله زلزله
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اند کردههای جدید و فعالی را در تهران معرفی  ( گسل2009جدید، عباسی و فربد ) هایهبر اساس مطالع     
 46طرشت است که از چیتگر شروع شده و تا ناحیه تهرانپارس به طول حـدود  ها گسلی به نام  اولین آن. [1]

کیلومتر شناسایی شده بود، در این مطالعـه بـا    13کیلومتر کشیده است. گسل نیاوران که در گزارش بربریان 
؛ آبـاد شـروع شـده و تـا لواسـان ادامـه دارد      کیلومتر معرفی شده است، این گسل از سـعادت  43طول حدود 

کـه در  درحـالی  ؛گسـل مجـزا معرفـی شـده بـود      2عنـوان  ین گسل محمودیه در گزارش بربریان بـه همچن
عنوان گسل لویزان و یک گسل مستقل معرفـی شـده اسـت. در ایـن مطالعـه گسـل       جدید بههای  پژوهش

شناسـی از   ( شواهدی زمین2009شود نیز معرفی شده است. عباسی و فربد )حصارک که از فرحزاد شروع می
خیـزی هسـتند و تنهـا    ها دارای توان لـرزه به عبارت دیگر همه این گسل ؛اند ها ارائه کردهالیت این گسلفع

 (.3عنوان گسل غیرفعال شناخته شده است )شکل گسل شمال تهران، حد فاصل دارآباد تا درکه به
 

 
  (زلزلهشناسی و مهندسی المللی زلزلهمرجع پژوهشگاه بین) های فعال تهرانگسل .3شکل 

 

های زیادی در (، در طول تاریخ زلزله1982امبرسیز و ملویل ) هایهطبق مطالع .های تاریخی تهران زلزله
و  7ها دارای بزرگای بیش از محدوده کنونی شهر تهران و اطراف آن رخ داده است. بسیاری از این زلزله

تاریخی رخداده در محدوده استان تهران  های موقعیت زلزله 4همراه با خسارات فراوان بوده است. در شکل 
 نمایش داده شده است.
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 (شناسی و مهندسی زلزلهالمللی زلزلهمرجع پژوهشگاه بین) های های تاریخی در استان تهرانپراکندگی زلزله .4 شکل

 

توان نتیجه گرفت در خود شهرستان  داده میهای رخ با توجه به زلزله .خیزی پاکدشتوضعیت لرزه
ها در اطراف این شهر اتفاق افتاده و باعث ایجاد  ای رخ نداده است و بیشتر زلزله پاکدشت زلزله

تاثیر آن قرار هایی در شهر مذکور شده است. اولین زلزله تاریخی ثبت شده که پاکدشت تحت لرزش
ع وقوکیلومتری این شهر به 21و در  1/7میالدی بود که بزرگی آن  855به سال گرفت مربوط 

تاثیر قرار داد. طالقان این شهر را تحت -ری 7/7زلزله  ،میالدی 958فوریه  23همچنین در  ؛پیوست
 هستند:های فراوانی وجود دارد که به شرح زیر  در اطراف شهرستان گسل

کیلومتر در جنوب تهران قرار گرفته است و تمامی این  20ایوانکی به طول  ـ گسل جنوب ریـ 
زا برای تهران و همچنین پاکدشت باشد. گسل جنوب ری  عنوان یک چشمه لرزهتواند به می هاگسل

شود  در قسمت جنوبی خود دچار انشعابی است که در شمال آن قرار دارد و گسل شمال ری نامیده می
این دو گسل یکی باشد و   رسد ریشه کیلومتر است به نظر می 5تا  3بین این دو گسل فقط   و فاصله

 های سطحی یک گسل باشد. ها نشانه آن
که از جاده  استترین گسل کشور و شاید جهان گسل ری جنوب تهران درصورت فعالیت پرتلفات ـ

های آجرپزی سه  آباد و حرکت بر روی جاده کمربندی تهران تا کورهخاوران شروع و با گذر از دولت
 یابد. راه سیمان پایان می
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ای  زهرا قرار دارد و دیواره بهشت ـ جنوبی بزرگراه ری  آباد در کناره یمگسل شمال ری در حوالی عظـ 
 کیلومتر دارد. 16و طولی حدود  استغربی  ـ امتداد آن شرقی که است ایجاد کردهمتر را  2به ارتفاع 

گسل پارچین در جنوب کوه پارچین و ورودی رودخانه جاجرود به دشت ورامین در مرز میان دره و ـ 
 .[5] کیلومتر است 45دارد و طول آن  دشت قرار

 

 پژوهش شناسیروش. 3

از روش تکمیل پرسشنامه استفاده شده است.  پژوهشهای آوری دادهدر این پژوهش، برای جمع     
ای مشتمل بر سه بخش طراحی شده است. در برای رسیدن به اهداف تحقیق پرسشنامه ،بدین منظور

شوندگان شامل سن، جنسیت، سطح تحصیالت و عمومی مصاحبهآوری مشخصات بخش اول به جمع
سوال به میزان آمادگی و شناخت مخاطبان به زلزله توجه  9، بخش دوم با است مشاغل پرداخته شده

بندی مخاطبان برای ایجاد آمادگی در برابر زلزله مورد شده و در بخش نهایی با یک سوال اولویت
ها توسط پرسشگران با مراجعه به درب منازل و مدارس مقطع پرسشنامهسنجش قرار گرفته است. 

ارزیابی نتایج  SPSSها با استفاده از آماری آوری داده . پس از جمعشدمتوسطه )دبیرستان( تکمیل 
 شد.

 

شود که هایی اطالق می طورکلی پدیدهجامعه آماری به مجموعه افراد، اشیاء و یا به .آماری جامعه
با یک یا چند  پژوهشها تعمیم دهد. جامعه آماری  تواند نتیجه مطالعه خود را به کلیه آن می پژوهشگر

شود. در بیشتر موارد به سبب حجم گسترده جامعه آماری، مراجعه به کلیه  صفت مشترک شناسایی می
بخشی ناگزیر است که  پژوهشگرپذیر نیست. در این صورت ها امکان تک آنآحاد جامعه و مطالعه تک

هد. مراجعه به بخشی و نتیجه بررسی را به تمامی جامعه آماری تعمیم د مطالعه کنداز جامعه آماری را 
پذیر این کار زمانی امکان نامند. انجام گیری میاز جامعه آماری جهت شناسایی همه آن را روش نمونه

شند و بتوان آن را نمایشگر های جامعه آماری را دارا با نمونه کلیه صفات و ویژگی از است که بخشی
ها و  شود که ویژگی جامعه محسوب داشت. پس نمونه آماری به بخشی از جامعه آماری اطالق می

بتواند با مطالعه آن بخش، درباره جامعه آماری  پژوهشگرصفات جامعه آماری را در خود داشته باشد و 
و امکان مطالعه آن توسط محقق  باشدقضاوت کند. درعین حال نمونه آماری باید قابل دسترسی 

برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران که یکی از پرکاربردترین  پژوهش،فراهم باشد. در این 
. بر اساس آخرین سرشماری مرکز شده استاستفاده  است،ها برای محاسبه حجم نمونه آماری  روش

نفر بوده است  204629بر با برا 1385جمعیت بخش مرکزی شهرستان پاکدشت در سال  ،آمار ایران
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برای تعیین جامعه آماری با توجه به حجم جمعیت شهر این  [6] . با استفاده از رابطه کوکران[17]
  است.عدد پرسشنامه برای مردم پاکدشت کافی  512نتیجه حاصل شد که تعداد 

 
 پژوهش . مبانی و چارچوب نظری2

ساخت به چندمنطقه مختلف از جمله ناحیه شرق ایران،  زمین لرزهشناسی و ایران از نظر زمین     
بعدی   آن است که در هزاره دهندهنشانها بینی [. پیش5] شود زاگرس، البرز و ایران مرکزی تقسیم می

ای را خراب  و فعال لرزه  شدههای بزرگ چندین شهر و ابرشهر واقع در نزدیکی مناطق شناخته زلزله
خواهد  ایجاددادها، غارت و ویرانی بزرگی در شهرهای کشورهای در حال توسعه  رخ خواهند کرد. این

های مقاوم در برابر زلزله کامل و یا اجبار نشده است و  وساز ساختمانساخت، زیرا در این کشورها کرد؛
 [.5] هایی را ندارند اقتصادهای محلی این کشورها تحمل چنین تکانه

طورکلی نسبت به زلزله انجام شد، نشانگر این است که مردم به 1لولیانا که توسط آرماس پژوهشی     
 انها نسبت به خطرات احتمالی محدود است. این نظرسنجی که از ساکن اما دانش آن ؛آگاهی دارند

 هاآن، رفتارهای هاآنخیزبودن منطقه، نیازهای ضروری شهرها در زمینه میزان آگاهی آنان از زلزله
ترین روش آموزشی جهت آموزش نکات ایمنی به آنان بوده  هنگام وقوع زلزله و همچنین مناسب

ای تحقیقاتی مبنی بر شناخت  بر اساس پرسشنامه هاپژوهشآوری اطالعات در این است، وسیله جمع
دادن واکنش مردم نسبت به زلزله انجام گرفته است. این بررسی رابطه بین عوامل عمومی و نشان

  تا رابطه است های زیادی انجام شده دهد. بررسی آمادگی برای زلزله در سطح خانگی را پوشش می
درک رابطه بین  .[2مورد مطالعه قرار دهند ]را در سطوح خانگی  3عوامل آمادگی و 2بین درک ریسک

 این عوامل جهت بهبود آمادگی بسیار حائز اهمیت است. 
مسکونی و وضعیت   بسته به جنسیت، سن، تحصیالت، منطقه اههها و مشاهداز طرفی نگرش     

ای، میزان قرارگرفتن در معرض خطر، میزان خطر و های خطر لرزه اجتماعی، مشخصه ـ اقتصادی
مشابه  هایپژوهشزلزله بخارست با  پژوهشانگیز است. بررسی نتایج ها، شگفت هوشیاری زخمی

ای و متغیرات آماری تفاوت معناداری بین خطر لرزه صورت گرفتند فرآیند 1997قبلی که در سال 
دهد. افراد  مستقل، جنسیت، سن، سطح تحصیالت، سطح وابستگی به منطقه مسکونی نشان می

. احساسات هستندپذیرترین قشر جامعه آسیب ،سالخورده به دلیل کاهش مستمر استانداردهای زندگی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Armas, Iuliana.S 

2. Risk perception 
3. Preparedness factor 



 135                                                                                 ...مردم شهرستان پاکدشت در برابر یآمادگ یزانم یبررس

. استای خطر لرزه  عامل دیگری در ضرورت آماری برای مشاهده ،مسکونی  افراد نسبت به منطقه
توجهی و حتی انکار کلی تواند یک حس امنیت عرضه کند که منجر به بی یک ضمانت قوی موثر می

گاه، سن افراد و شکل و حالت شود. در صورت وجود متغیرات مستقل با توجه به نوع سکونت خطر می
همچنین  ؛[2]است  هایی که در باال ذکر شدند له فراتر از مالکئدهد که این مس مسکن، نشان می

های مقاوم در برابر زلزله، تجارب  براساس نظریه دیوید کی، نویسنده کتاب طراحی کاربردی ساختمان
العمل و رفتار مردم آسیب دیده ناشی از زلزله ها نشان داده با دورشدن از زمان وقوع زلزله عکس زلزله

 دهد ( بازتاب رفتار انسان به زلزله در برابر زلزله را نشان می1) کند. جدولمان تغییر مینیز با گذشت ز
[9]. 

 
 بازتاب رفتار انسان به زلزله در برابر زلزله .1جدول 

 زمان واقعه العمل مردمعکس

 مثبت منفی
 دقیقه 1تا  0از  زلزله اصلی

 ----- وحشت ناگهانی

 هفته 1تادقیقه تا  1از  هالرزهپس امداد و نجات وحشت

مقصرنمودن سازندگان، طراحان، 
 و... نمسئوال

 ماه 1هفته تا  1از  هالرزهشدن پسکم مدتتعمیرات جزیی و کوتاه

----- 
تعمیرات کلی و درازمدت به 

 سوی استانداردهای بهتر
 سال 1ماه تا  1از  -----

 سال 10سال تا  1از  ----- ----- شدن عالقه به موضوعکم

میلی نسبت به تحقیقات جلوگیری از بی
خطرات ناشی از زلزله، افزایش عدم 

 رعایت مقررات

----- ----- 
سال تا واقعه  10از 

 بعدی

 واقعه بعدی زلزله اصلی 7تا  1های  تکرار ردیف -----

 

هایی  مربوط به زلزلهپذیری ایران در برابر پدیده زلزله و براساس شواهد با توجه به وضعیت آسیب     
وسیعی در ابعاد فیزیکی زلزله و همچنین بررسی  هایپژوهش است، که تا به امروز اتفاق افتاده

اما از بعد ؛ وساز در نقاط مختلف کشور دیربازی است که آغاز شده استهای صحیح ساخت روش
راکنده که توسط افراد پ پژوهشروانی این پدیده به جز چند  ـ انسانی و از لحاظ تاثیرات اجتماعی

خصوص های در ابعاد انسانی و بمنسجم و گسترده هایپژوهشاست، تاکنون  شدهعالقمند انجام 
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عوامل مؤثر در انجام عملکرد صحیح افراد در برابر پدیده زلزله در کشورمان انجام نگرفته است که 
طورکلی در ایران برای آموزش به اما ؛[4کنونی بوده است ] پژوهشخالء تحقیقات مذکور عامل عمده 

های  ها و روش بودن در برابر خطرات ناشی از شیوهاقشار مختلف جامعه درخصوص پدیده زلزله و نحوه ایمن
( 2طور خالصه در جدول )شود که بهربط استفاده می ها و مراکز ذی مختلف آموزشی توسط سازمان

 .[12]شود  های رایج بر اساس مخاطبان ارائه می شیوه
 

 های رایج آموزش زلزله و ایمنی در ایران شیوه .2جدول 

 مهمترین شیوه آموش محتوا مخاطب

دبستانی و کودکان پیش
 معلمان

 گیری هنگام وقوع زلزلهنحوه پناه
کتاب، بازی، ابزارهای آموزشی، تمرین ساالنه زلزله 

 غیره در مهدها و

آموزان دبستانی و دانش
 معلمان

گیری هنگام زمین و نحوه پناهآشنایی با پدیده 
 وقوع زلزله

کتاب، بازی، ابزارهای آموزشی، کتب درسی، مانور 
های ساالنه زلزله و ایمنی در مدارس کشور، کارگاه

 غیرههای تلویزیونی و آموزشی، برنامه

آموزان راهنمایی و دانش
 دبیرستانی و معلمان

ل، آشنایی با پدیده زمین، زلزله و  اقدامات الزم قب
 هنگام و بعد از لزله

کتاب، وسایل کمک آموزشی، کتب درسی، مانور 
های ساالنه زلزله و ایمنی در مدارس کشور، کارگاه

 غیرههای تلویزیونی و آموزشی، برنامه

 هاخانواده
آشنایی با پدیده زمین، زلزله و آموزش خودامدادی 

 و دگرامدادی
ونی و های رادیو و تلویزیکتاب، سخنرانی، برنامه

 غیره

های دولتی ادارات، سازمان
 و غیردولتی

آشنایی با پدیده زمین، زلزله و آموزش خودامدادی 
 و دگرامدادی

های کتاب، سخنرانی، نمایش فیلم، مانور، برنامه
 غیرهرادیو و تلویزیونی و 

 گیرانمسئوالن و تصمیم
آشنایی با پدیده زمین، زلزله و آموزش خودامدادی 

 دگرامدادی، نحوه جلب مشارکت مردمیو 
 غیرهسمینار و جلسات توجیهی و 

 

پژوهش حاضر با استفاده از ابزار پرسشنامه در حجم نمونه  .شوندگانعمومی مصاحبه هایویژگی
درصد مونث  68درصد مذکر و  32کنندگان موردمطالعهاست. از مجموع شرکت انجام شدهنفری  512

، رابطه بین جنسیت و جنس استسال  65تا  14طیف سنی افراد موردمطالعه همچنین  ؛هستند
سال و  24تا  15درصد در گروه سنی  84دهد که بیشترین درصد نسبی زنان با مخاطبان نشان می

که در میان مردان بیشترین درصد درحالی هستند؛سال  14درصد در گروه سنی  50کمترین آن با 
 استسال  24تا  15درصد گروه  16سال و کمترین آن با  65تا  41سنی  درصد در گروه 54نسبی با 

 (.1 )نمودار
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 رابطه نسبی بین جنسیت و سن. 1نمودار 

 

سواد، زیر دیپلم، گزینه بی 5موردمطالعه دارای   کننده در پرسشنامهمیزان تحصیالت افراد شرکت     
آموز و  درصد دانش 28کننده، با بیشتر افراد شرکت که استآموز دیپلم، تحصیالت دانشگاهی و دانش

درصد زن تشکیل  77درصد مرد و  23سواد را درصد افراد بی 2سواد بودند که  درصد از افراد بی 2تنها 
آموز و دانشجو و در مردان دارای در این مطالعه شغل بیشتر افراد در زنان دانش(. 2دهند )نمودار می

رابطه درصد نسبی بین سطح تحصیالت و جنسیت مخاطبان را نشان  3نمودار  اند. شغل کارمند بوده
 دهد.می

 

50 

16 

58 
45 

50 

84 

42 
55 

14 15-20 21-40 41-65 

 زن

 مرد
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 رابطه نسبی بین جنسیت و سطح تحصیالت .2نمودار 

 

 
 رابطه نسبی بین جنسیت و مشاغل. 3نمودار 

 

 هایافته. تحلیل 4

براساس  پژوهشدر این بخش عوامل موثر بر نگرش، آگاهی و رفتار احتمالی نمونه آماری      
 :گیردوتحلیل قرار میهای مورد تجزیه یافته

23 

45 40 40 

10 

77 

55 60 60 

90 

تحصیالت  دیپلم زیر دیپلم بی سواد

 دانشگاهی

 دانش آموز

 زن

 مرد

19 

66 
54 

17 

68 

81 
100 

34 46 

83 

32 

 زن

 مرد
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تواند عامل مؤثری در میزان نگرانی و آگاهی شهروندان پاکدشت نسبت به آیا جنسیت می :سوال
پذیرترین اقشار جامعه در شده اذهان دارد که از نظر کمی زنان از آسیبانجام هایپژوهش؟ زلزله باشد

زیرا زنان  ؛تواند نتایج دیگری را در برداشته باشدکه بررسی کیفی آن میدرحالی هستند؛شرایط بحران 
های متعددی چون مادر، همسر و عضوی از جامعه برای تامین نیازهای مادی و معنوی با ایفای نقش

کنند و با توجه به بهداشت روحی، جسمی و روانی آنان اثر مستقیم بر روند اعضاء خانواده تالش می
آباد، عشق 1984دهد که در زلزله ( گزارش می1982) 1ود جامعه در شرایط بحران دارند. ریورزبهب

درصد آنان را کودکان تشکیل  35درصد مرد و  18درصد آنها زن و  47نفر فوت کردند که  33000
درصد بیشتر از مردان کشته شدند. ریورز علت این امر را  20همچنین در زلزله تاشکند زنان  ؛دادندمی

به صراحت بیان  پژوهشاگرچه در این  .[18] کندناشی از مسئولیت نگهداری زنان از کودکان ذکر می
نان پذیری زنان ممکن است ناشی از حضور آرسد علت افزایش میزان آسیبنظر مینشده است ولی به

منظور بررسی رابطه بین جنسیت و میزان نگرانی به بنابراین ؛در ساختمان و مراقبت از کودکان باشد
تهیه شده است، با توجه به اینکه مجذور کا  3مردم پاکدشت از زلزله احتمالی در این شهر جدول 

د عامل موثری در تواناست رابطه معنادار وجود دارد، به عبارتی جنسیت می 05/0تر از اسکور کوچک
 که نگرانی زنان بیشتر از مردان است. طوریهب شود؛میزان نگرانی ناشی از زلزله تلقی 

 
 رابطه نسبی بین جنسیت و میزان نگرانی افراد از زلزله .3جدول 

 جنسیت تعاریف نگران نیستم نگران بسیار نگران جمع

  فراوانی 16 61 87 164

 بر اساس جنسیتدرصد نسبی  10 37 53 100 مرد

 درصد نسبی بر اساس نگرانی افراد از زلزله 34 30 33 33

  فراوانی 33 146 169 348

 درصد نسبی بر اساس جنسیت 11 41 48 100 زن

 درصد نسبی بر اساس نگرانی افراد از زلزله 66 70 67 67

  فراوانی 49 207 256 512

 درصد نسبی بر اساس جنسیت 10 40 50 100 جمع

 درصد نسبی بر اساس نگرانی افراد از زلزله 100 100 100 100

X
2≤

0.05 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Rivers 



 1396تابستان  ـ 30شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                               140

شک ساخت ها و تلفات ناشی از پدیده طبیعی زلزله، بیمنظور کاهش خسارتاز طرفی به     
ترین گام خیز اصلیشده برای مناطق لرزههای مقاوم و مطابق با آخرین استانداردهای شناختهساختمان

شناختی این است که قبل از ارائه هر روش جدید به اما نکته بسیار ظریف روان ؛شودمحسوب می
زیرا  ؛های الزم آماده نمودنمودن امکانات آن، مردم را برای فراگیری توصیهمردم، باید عالوه بر فراهم
خواهد نمود. نتیجه گذاری در این زمینه را نیز بی نشدن آنها هرگونه سرمایهعدم آمادگی مردم و توجیه

های مقابله موثر با مشاور روانی بعد از حادثه انجام شده که تاکنون در پی یافتن روش هاییپژوهش
آید بهتر دانند چه پیش میزننده است، کسانی که میامری آسیب اطالعیبیدهند که نشان می ،است

دانند دیده میش است. افراد آموزشدانند چه در پیقادرند با فشار روانی مقابله کنند تا آنهایی که نمی
پذیری رفتار و به صورت انعطاف کنندای فکر طور سازندهها را بررسی کنند، بهکه چگونه موقعیت

 پژوهشمناسب از خود نشان دهند. بدین منظور با طرح سوالی میزان آگاهی نمونه آماری مورد 
 (.4)نمودار  استدهد که میزان آگاهی افراد مونث بیشتر . نتایج نشان میبررسی شداساس جنسیت  بر

 

 
 رابطه نسبی بین جنسیت و میزان آگاهی افراد از زلزله .4نمودار 

 

تواند عامل مؤثری در منبع دریافت مطالب مربوط به زلزله آیا جنسیت، سن و تحصیالت می :سوال
 ؟  در میان مردم پاکدشت باشد

را تحت پوشش قرار  انهای آموزشی هستند که طیف وسیعی از مخاطبرسانهرادیو و تلویزیون از      
د و امکان تجربه بعضی از وقایع را که در حالت عادی کسب آن برای افراد غیرممکن، سخت و ندهمی

توانند در امر آموزش زلزله موثر ها میکند. این رسانهرا فراهم می استمخاطرات احتمالی با یا همراه 
هایی که تاکنون رخ داده است و آموزش ایمنی در برابر این هایی از زلزلهکردن برنامهبا فراهمباشند و 

حادثه طبیعی؛ حساسیت، آگاهی و آمادگی الزم را با زلزله برای رویاروئی با این حادثه را در بین 

40 31 32 

60 69 68 

 کم متوسط زیاد

 زن

 مرد
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سطح جامعه  فرهنگ ایمنی در برابر زلزله را تا حد زیادی در ،ایجاد کنند و در عین حال بانمخاط
 62با )رادیو و تلویزیون اند مخاطبان فراگیری مطالب اظهار داشته پژوهش،اشاعه دهند. در این 

درصد هم سایر موارد شامل اینترنت،  4بیشترین منبع استفاده شده برای فراگیری بوده است. ( درصد
 .(5 اند )نموداردوستان و مطبوعات را انتخاب کرده

 

 
  درصد نسبی منابع دریافت مطالب مربوط به زلزله در میان مردم پاکدشت .5نمودار 

 

مردم  ازهمچنین بررسی رابطه بین جنسیت و آخرین منبع اطالعاتی برای دریافت مطالب زلزله      
درصد افرادی که  80که طوریبه ؛تواند عامل موثری در نوع انتخاب باشددهد جنسیت مینشان می

تلویزیون  ـ درصد کسانی که رادیو 65اند و منبع دریافت اطالعات زلزله انتخاب کرده مانور را آخرین
 .(4)جدول  هستندمونث  ،اندبرگزیدهرا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 رادیو و تلویزیون

62% 

 مدرسه

27% 

 هالل احمر

7% 

 موارد دیگر

4% 
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 نسبی بین طیف جنسیت و آخرین منبع دریافت اطالعات زلزله درصدرابطه  .4جدول 

 جنسیت تعاریف موارد دیگر هالل احمر مدرسه رادیو و تلویزیون جمع

  فراوانی 7 17 27 113 164

 درصد نسبی بر اساس جنسیت 6 10 16 68 100 مرد

 درصد نسبی بر اساس منابع 100 49 20 35 33

  فراوانی 13 18 110 207 347

 درصد نسبی بر اساس جنسیت 0 10 31 59 100 زن

 درصد نسبی بر اساس منابع 0 51 80 65 67

  فراوانی 20 35 137 320 512

 درصد نسبی بر اساس جنسیت 0 12 26 62 100 جمع

 درصد نسبی بر اساس منابع 100 100 100 100 100

X
2≤

0.05 
 

دهد بیشترین درصد دریافت مطالب دریافت زلزله از طریق نشان می 6های نمودار نتایج یافته     
 72سال و دریافت مطالب از طریق مدارس با  65تا  41درصد در گروه سنی  49تلویزیون با  ـرادیو 

 . استسال  20تا  15درصد در گروه سنی 
 

 
 نسبی بین طیف سنی و آخرین منبع دریافت اطالعات زلزله درصدرابطه  .6 نمودار

 

1 2 

37 

72 

34 

49 

18 

46 
100 

13 8 
20 

 موارد دیگر هالل احمر مدرسه رادیو و تلویزیون

14 15-20 21-40 41-65 
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مربوط به زلزله نشان همچنین نمودار رابطه بین سطح تحصیالت و منبع دریافت اطالعات      
 ـآموزان و منبع رادیو درصد مربوط به دانش 46دهد بیشترین منبع اطالعاتی از طریق مدرسه با  می

تحلیل نتایج رابطه  .(6)نمودار  استدرصد مربوط به افراد تا سطح تحصیالت دیپلم  30تلویزیون با 
دهد که رابطه بین این دو شان میبین سن و تحصیالت با منبع دریافت اطالعات مربوط به زلزله ن

  .مولفه و منابع دریافت اطالعات وجود ندارد
 

 
 نسبی بین طیف تحصیالت و آخرین منبع دریافت اطالعات زلزله درصدرابطه  .7نمودار 

 

رسانی پیرامون های اطالعتواند عامل مؤثری در انتخاب شیوهآیا جنسیت و تحصیالت می :سوال
 ؟ پاکدشت باشد زلزله در میان مردم

نفر از بزرگساالن  1200نفر از کودکان و نوجوانان و  120بین 1392میدانی که در سال  پژوهش     
عنوان شده، برگزاری مانور در هر دو گروه بهشهروندان تهرانی انجام شد، از میان متغیرهای تعریف

، شاید یکی از دالیل آن انجام بهترین منبع برای دریافت اطالعات مربوط به زلزله انتخاب شده است
درصد کودکان و  7/77یادشده  پژوهشدر باشد.  1374مانورهای سراسری در مدارس کشور از سال 

مدرسه، کتب درسی و مانور انتخاب : ترین منبع آموزشی زلزله را برگزاری مانور شاملنوجوانان مهم
عنوان یک سیستم آموزشی رسمی در انتقال دهنده نقش موثر مدرسه بهاین امر نشان .[11] اندکرده

رسد وزارت آموزش و پرورش باید از این فرصت به نظر می آموزان است.مفاهیم و اطالعات به دانش
کردن فرهنگ ایمنی و رفتار صحیح در زمان زلزله به گسترش مبانی استفاده نموده و برای نهادینه

2 
18 30 

29 21 

2 

18 17 

17 
46 

9 

15 28 

34 
14 

تحصیالت  دیپلم زیر دیپلم بی سواد

 دانشکاهی

 دانش آموز

 موارد دیگر

 هالل احمر

 مدرسه
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های آموزشی های برنامهعنوان یکی از اولویتن را بهنظری و عملی موضوع زلزله و ایمنی بپردازد و آ
های آموزش عملی در کتب درسی بر روش نظریهای خود قرار دهد و در عین حال عالوه بر آموزش

آموزان بتوانند عالوه بر درک عمیق ای داده شود تا دانشو برگزاری مانور در مدارس اهمیت ویژه
گیری های صحیح پناهها و روشص را نیز فرا گیرند و با شیوههای الزم در این خصومفاهیم، مهارت

های از نظر بزرگساالن شهر تهران مدرسه و فعالیتتامل اینکه نکته قابل در محیط مدرسه آشنا شوند.
عنوان مهمترین منبع آموزشی برای افراد عنوان شده است که مرتبط با آن )کتب درسی، مانور( به

صورت مستقیم و یا غیرمستقیم )خود یا از طریق گروه سنی بزرگساالن بهکه بیانگر این نکته است 
شده در در تحقیق انجام نمایند.فرزندانشان( اطالعات الزم را درخصوص زلزله و ایمنی کسب می

مانور، کتب درسی مرتبط با زلزله را مهمترین شیوه آموزش پیرامون  ،درصد افراد مدرسه 53 ،پاکدشت
های اموزشی چهره به چهره را انتخاب هایی در قالب کالسدرصد آموزش 47اند و دهزلزله ذکر کر

شده توسط مردم های آموزشی انتخابرابطه درصد نسبی رابطه بین جنسیت و شیوه 8اند، نمودار کرده
 دهد.پاکدشت را نشان می

 

 
 زلزلههای آموزش  ترین شیوهرابطه درصد نسبی بین جنسیت و مناسب .8نمودار 

 

های آموزش زلزله مورد بررسی قرار گرفت و ترین شیوهرابطه بین سطح تحصیالت و مناسب البته     
-است رابطه معناداری بین این دو متغیر دیده می 05/0تر از کوچک دو -مقدار کای با توجه به اینکه 

 .(5)جدول  شودتواند عامل موثری در انتخاب روش موردنظر تلقی عبارتی سطح سواد میشود، به

34 31 

66 69 

 برپایی کالس های آموزشی برگزاری مانورهای زلزله

 زن

 مرد
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 های آموزش زلزله ترین شیوهرابطه درصد نسبی بین تحصیالت و مناسب .5جدول 

 تحصیالت تعاریف های آموزشی کالس مانورهای زلزله جمع

 فراوانی 4 5 9

سوادبی  
 درصد نسبی بر اساس سطح تحصیالت 45 56 100

7 3 4 
نسبی بر اساس آموزش مواجهه با درصد 

 زلزله

 فراوانی 46 47 93

تر از پایین
 دیپلم

 درصد نسبی بر اساس سطح تحصیالت 50 50 100

18 37 34 
درصد نسبی بر اساس آموزش مواجهه با 

 زلزله

 فراوانی 71 62 133

 دیپلم
 درصد نسبی بر اساس سطح تحصیالت 52 48 100

25 34 70 
اساس آموزش مواجهه با درصد نسبی بر 

 زلزله

 فراوانی 50 82 132

تحصیالت 
 دانشگاهی

 درصد نسبی بر اساس سطح تحصیالت 38 62 100

25 65 36 
درصد نسبی بر اساس آموزش مواجهه با 

 زلزله

 فراوانی 73 72 145

آموزدانش  
 درصد نسبی بر اساس سطح تحصیالت 49 51 100

28 61 56 
آموزش مواجهه با درصد نسبی بر اساس 
 زلزله

 فراوانی 244 267 512

 جمع
 درصد نسبی بر اساس سطح تحصیالت 47 53 100

100 100 100 
درصد نسبی بر اساس آموزش مواجهه با 

 زلزله

 دو کمتر از پنج درصد است. –* مقدار کای 

 
میزان آگاهی و آمادگی جامعه در دهد هر قدر خیز همچون ژاپن و آمریکا نشان میتجربه کشورهای لرزه     

برابر زلزله بیشتر باشد اثرات ناشی از وقوع این حادثه کاهش پیدا خواهد کرد. از آنجاکه عموماً افراد، در هنگام 
بنابراین آنچه اهمیت توانند رفتار مناسب و صحیحی را از خود نشان دهند؛ وقوع زلزله غافلگیر شده و نمی

آگاهی از رفتار مردم در زمان زلزله و اصالح دگی افراد جامعه است. دارد افزایش آگاهی و آما
در این های ناشی از زلزله تلقی شود. تواند عامل موثری در کاهش آسیبهای نامناسب می العمل عکس
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دانند در زمان وقوع زلزله چه اقدام و نفر از شهروندان سوال شد آیا می 512تحقیق میدانی از 
)نمودار  اطالعی کردنددرصد اظهار بی 72دهد ها نشان میداشته باشند، نتایج پاسخالعملی باید  عکس

9.) 
 

 
 میزان آگاهی اعضای خانواده در اقدام مفید هنگام وقوع زلزله. 9 نمودار

 
وجود ندارد یا  ، دقیق و درستى در مورد آن وقایع و حوادث مبهمى که اخبار و اطالعات موثق     

گیرى یک جریان  شکل  کند، زمینه مى بعضا متناقض از آن در جامعه جریان پیدااطالعات ناقص و 
اى  مترقبه کند. حوادث طبیعى و غیر نام شایعه را فراهم مىبه کننده، نادرست و غیرواقعىخبرى تخریب

غیرقابل  آور و فراگیر و هم از نظر علمى زلزله که هم به اندازه کافى وحشتناک و هراس چون
مربوط به زلزله  هایهشایع کند. گرفتن رسانه شایعه را فراهمهاى قدرت تواند زمینه ى است مىبین پیش

د. گاهی اوقات نآیوجود میهمعموال به دلیل عدم شناخت و نداشتن علم کافی مردم از یک پدیده ب
آن در کند که آخرین نمونه درخصوص احتمال وقوع زلزله در زمان خاصی رواج پیدا می هاییهشایع

های ارتباطی کانال ،. پس از تولید شایعه[10] بود (1393آذر )شایعه بروز زلزله در تهران تهران 
اما  ؛مختلفی در اشاعه آن خواسته و یا ناخواسته نقش دارند که شاید مهمترین آن خود مردم هستند

شود، بر علت وقوع زلزله در جامعه پدیدار می هاییهتوجه اینکه بعد از زلزله نیز غالبا شایعنکته قابل
سال به باال زلزله را ناشی از عملکرد خویش و خود را  40ازمیت اکثر افراد 1999اوت  17پس از زلزله 

 هاهسوال شد بیشترین منابع تولید و بسط شایع پژوهشاز مردم مورد  .[13] دانستندشایسته این بال می

 بله

28% 

 خیر

72% 
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زلزله به مربوط  هایهها را عامل اصلی اشاعه شایعرسانه ،درصد 45ببرند که مربوط به زلزله را نام 
 (.10نمودار )دانند می

  

  
 های کسب خبر یا شنیدن شایعه توسط مردم درخصوص احتمال وقوع زلزله بیشترین راه .10نمودار 

 

 گیری و پیشنهادها. نتیجه5

ها( زنان  درصد آن 68دهندگان )بیشترین تعداد پاسخکننده در مطالعه موجود نفر افراد شرکت 512از  ـ
دهنده در گروه های پاسخسال بوده است. اکثر خانم 65تا  14کننده اند. طیف سنی افراد شرکت بوده

همچنین تنها یک درصد از  ؛دارند سال قرار 40تا  21سال و آقایان در گروه سنی  20تا  15سنی 
های  های مقاوم مطابق با آخرین استاندارد شک ساخت ساختمان بی. اند سواد بودهشوندگان بیمصاحبه

ها و تلفات ناشی از پدیده طبیعی زلزله در مناطق  منظور کاهش خسارتها به ترین گام موجود از مهم
دهد که شهروندان با مفهوم زلزله و ضرورت و نشان می پژوهشاین شود.  خیز محسوب می لرزه

اما غالباً عوامل اقتصادی مانع از انجام رفتاری متناسب با  ؛ها آشنایی دارندبودن سازهاهمیت مقاوم
 . شود میزان آگاهی اشخاص می

مردم به این درک برسند که زلزله نیز مانند دیگر حوادث طبیعی است که باید در مقابل آن   باید همهـ 
اشته باشند به این درک خواهند از خود محافظت کنند. اگر افراد اطالعات و آموزش الزم و کافی را د

 مردم

29% 

 رسانه ها

45% 

مراکز 

 علمی

26% 
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ها هنگام رویداد این واقعه نیز افزایش  العمل و رفتار مناسب آن ها کاهش و عکس رسید و ترس آن
 یابد.  می
آماری، برای کاهش   ها و بر طبق فرهنگ جامعه باید بر طبق نظرات مردم شهر و انتظارات آنـ 

 ه شود. هایی ارائ خطرات در هنگام مواجهه با زلزله روش

اطالعی و عدم آمادگی برای مقابله با رویداد غیرمترقبه، به بروز رفتارهای نامناسب و غلط در بیـ 
تواند می ،دست افراد برسدهطور صحیح بافزاید. اطالعات مربوط به وقوع زلزله اگر به زمان زلزله می

 داشته باشد.  در پیهای مناسب برای آمادگی  واکنش
 .نیستسطح آگاهی مردم پاکدشت درخصوص رفتار مناسب در زمان وقع زلزله احتمالی مطلوب ـ 

 .ها موردتوجه قرار گیرد ق آنئقبل از ارائه محتوای آموزشی جدید به مردم، باید نظرات و عالـ 

های منتخب جامعه و فرهنگ  رسانی و ابزارهای آموزشی باید متناسب با روشهای اطالع روشـ 
 ر منطقه انتخاب شود. بومی ه

های رسمی و های مناسب در آموزشعنوان یکی از شاخصمدارس )کتب درسی و مانور( کماکان بهـ 
رسد وزارت آموزش و پرورش باید از  به نظر می ؛ بنابراینشودغیررسمی در میان مخاطبان شناخته می

 زلزله تالش نماید.کردن فرهنگ ایمنی در برابر این بستر مناسب در گسترش و نهادینه
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