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  چكيده
ريزي در اين امر مستلزم  برنامه .، ايجاد آمادگي در مردم است ها و خطرهاي ناشي از زلزله يكي از راه هاي كاهش آسيب: مقدمه

لذا هدف مطالعه حاضر بررسي نگرش مردم شهر . باشد گاهي، عملكرد و آمادگي مردم تهران در زمينه زلزله ميبررسي ميزان آ
  .تهران نسبت به زلزله مي باشد

سال به  15روش مطالعه در اين پژوهش تحقيق ميداني است و جامعه آماري در اين بررسي، كليه سرپرستان خانوار : ها روش
نفر به عنوان نمونه تحقيق انتخاب و اطالعات مورد نياز با استفاده از پرسشنامه  1600تعداد . ستندباالي ساكن شهر تهران ه

و پيرسون  tآمارهاي مورد استفاده ميانگين ها، درصدها، و آزمون هاي معني داري كاي اسكوئر، آزمون . آوري گرديد جمع
  . باشد مي

درصد اين احتمال را  45اند، ولي فقط اند كه احتمال وقوع زلزله را شنيدهتهدرصد پاسخ گويان اظهار داش 90بيش از :  يافته ها
ميزان اطالعات خود را در مورد راه هاي ) درصد 2/9( درصد بسيار كمي از پاسخگويان. اند دانستهدر حد زياد و خيلي زياد 

وه پيشگيري و مقابله با زلزله اطالعات خود را درصد درباره نح 5/3پيشگيري و بكار بستن نكات ايمني در حد زياد دانسته و فقط 
  .انددر حد زياد دانسته
اند، اما ميزان آگاهي آنان در زمينه راه علي رغم اينكه مردم شهر تهران وقوع زلزله را تا حدي جدي تلقي كرده: نتيجه گيري

  .باشدهاي مقابله و پيشگيري بسيار اندك مي
  ردم شهر تهراننگرش سنجي، زلزله، م :واژگان كليدي

 
 



 

 19

 مقدمه
مهمترين سوانح طبيعي است كه قابل پيش  زلزله يكي از

كشور ما به علت موقعيت . باشد بيني دقيق زماني نمي
گرفته  كمربند زلزله قرارخط خاص جغرافيايي كه بر روي 

هاي زلزله خيز دنيا محسوب  ، يكي از كشور   است
كشور نشان نگاهي به سابقه لرزه خيزي در . )1(شود مي
دهد كه اكثر مناطق آن همواره در معرض خطرهاي  مي

آنچه اين . )2( ناشي از زمين لرزه هاي مخرب قرار دارد
 غفلت مردم و فاجعه تبديل مي سازد،يك پديده را به 

 عدم آگاهي كافي و وسو جدي نگرفتن وقوع زلزله از يك 
زله رويي با زلياآمادگي الزم در مردم در نحوه برخورد و رو

  .)3( اشدب از سوي ديگر مي
اما  ،ميسر نيستوقوع زلزله هرچند پيش بيني زمان دقيق 

درصد در هر  95با توجه به ارزيابي هاي آماري با احتمال 
سال وقوع يك زلزله ويرانگر در محدوده تهران دور  150

 با توجه به صنعتي شدن كشور و ).4( از انتظار نخواهد بود
، وقوع زلزله اي شديد در  اي بزرگدر شهره تمركز جمعيت

 تري جاني عميق تهران فاجعه انگيزتر و با صدمات مالي و
  .)5( همراه خواهد بود نيز

زلزله  قبل از وقوعكه ناظر بر با توجه به اهميت پيشگيري 
است و نيز در نظر گرفتن اين نكته كه يكي از وظايف 

 احمر، افزايش سطح ايمني و باالبردن  جمعيت هالل
مديران اجرايي آمادگي عمومي جامعه است، ضروري است 

نسبت به مردم حوادث بدانند كه  عملياتي سوانح و و
و چه نگرشي در اين زمينه  دنحوادث چگونه مي انديش

به  تلقي مردم طرز تفكر و بديهي است كه آشنايي با .دارند
نسبت به طراحي اقدامات اجرايي تا مديران كمك مي كند 

 وتر نگرش واقع بينانه  ،يري و بهسازي شرايطبراي پيشگ
  . )6( علمي داشته باشند

مهم  .هاي بي شماري مطرح است در اين خصوص تئوري
 2و تئوري تزيشه و كرومكا 1ترين تئوري فيش باين و آيزن

فيش باين و آيزن درپي يافتن يك تئوري براي . باشدمي
ظر آنها به ن. تبيين رفتار به نقش گرايش اشاره مي كنند

حلقه . اي از عوامل به وجود مي آيددر پي زنجيره 3رفتار
 . به انجام يك رفتار است "قصد و نيت"ماقبل بروز رفتار، 

به وجود آمدن قصد و نيت نيز به نوبه خود تابع دو متغير 
  :ديگر است

  گرايش به سوي آن رفتار  -1
  هنجار ذهني -2 

متغير فردي و  ، يك)گرايش به سوي آن رفتار(متغير اول 
يا يك (شخصي است كه طي آن فرد انجام يك رفتار 

                                                 
Fishbein & Aizen1 
Ziche & Kromka2 
Behaviou3 

را از نظر خودش ارزيابي مي كند كه آيا خوب است ) پديده
، منعكس كننده نفوذ و )هنجار ذهني(متغير دوم . يا بد

فشار اجتماعي است كه شخص آن را براي انجام 
ميزان تاثير هر . احساس و ادراك مي كند) رفتاري(كاري
اين دو متغير در به وجود آمدن قصد و نيت هميشه  يك از

  . يكسان نيست و به شخصيت فرد و شرايط بستگي دارد
در اين تئوري، گرايش به نوبه خود تابع دو عامل : گرايش

 -2انتظار فايده و  -1. ديگر در نظر گرفته شده است
  .ارزيابي فايده

آنست كه يك شخص تا چه حد از يك  "انتظار فايده"
انتظار فايده منعكس كننده عوامل . ده انتظار فايده داردپدي

نيز ... ديگري چون سر و كار داشتن، درك اهميت و 
  . باشد مي
نسبتا روشن است و طي آن شخص  "ارزيابي فايده "

ارزيابي مي كند كه آيا آن پديده به نظر او براي او فايده 
  . يا نه) يا دارد(داشته است 
ر منعكس كننده نفوذ و فشار اين متغي: هنجار ذهني

. اجتماعي روي يك شخص براي انجام يك رفتار است
بدين معني كه شخص به آن توجه دارد كه تا چه حد 
رفتارش مورد تاييد يا توبيخ افراد يا گروه هاي خاصي قرار 

  ).7(خواهد گرفت 
تزيشه و كرومكا نيز گرايش را به سه بعد تجزيه مي كنند 

در رابطه با موضوع آنها داراي سه  و معتقدند كه گرايش
عناصر ادراكي، عناصر ارزشيابانه و : دسته از عناصر است
  .عناصر عملي و رفتاري

منظور از عناصر ادراكي، اطالعات ذهني فرد در مورد  -
يك موضوع يا پديده مي باشد و افراد فقط وقتي مي توانند 
نسبت به موضوعي گرايش داشته باشند كه اساسا قبال 

  . نسبت به آن شناخت پيدا كرده باشند
عناصر ارزشيابانه عناصري هستند كه از طريق آن افراد  -

  . موضوع را مورد ارزيابي قرار مي دهند
عناصر عملي و رفتاري نشان مي دهند كه تا چه حد  -

يك فرد حاضر به رعايت رفتارش و انجام عملي در مقابل 
  ).8(آن موضوع يا پديده مي باشد 

وجه به تئوري هاي ارائه شده در اين بررسي، به منظور با ت
شناخت و تبيين رفتار افراد در مقابل زلزله و نوع عملكرد 

يعني . گردد آنها از تئوري فيش باين و آيزن استفاده مي
ابتدا ميزان گرايش شخص نسبت به اين رفتار ارزيابي 

شود و از طرف ديگر عواملي كه در ساخت هنجار  مي
باشند، شناسايي  مي د نسبت به وقوع زلزله موثرذهني فر

  . شود مي
در ضمن، در اين بررسي از تئوري تزيشه و كرومكا كه سه 

عناصر ادراكي، (اند  نصر را در مطالعه خود دخالت دادهع
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استفاده ) عناصر ارزشيابانه و عناصر عملي و رفتاري مردم
  .مي شود

افراد از زلزله و در عناصر ادراكي، ميزان آگاهي و اطالعات 
  . ميزان برخورد و تجربه آنها از زلزله اندازه گيري مي شود

در عناصر ارزشيابانه، چگونگي ارزش گذاري فرد در مقابل 
  . خطرات ناشي از زلزله مورد سنجش قرار مي گيرد

در عناصر رفتاري، بررسي مي شود كه افراد تا چه حد 
ات پيشگيرانه در حاضر به رعايت رفتار خود در اعمال اقدام

  . مقابل زلزله مي باشند
چند دسته از متغيرهايي را كه هنگام سنجش گرايش و 
آگاهي مردم نسبت به زلزله در شهر تهران و ارزيابي آنها از 
فعاليت هاي سازمان هاي فعال در اين زمينه و به خصوص 

احمر مي بايست مورد بررسي قرار گيرند،   جمعيت هالل
  : عبارتند از

جنس، سن، سواد و تحصيالت، وضع (صفات فردي  -1
فعاليت اقتصادي، وضع تاهل، نوع  شغل و آگاهي از 

هاي مرتبط با  احتمال وقوع زلزله و فعاليت هاي سازمان
  )آن
تعداد اعضا خانوار، درآمد خانوار و (صفات خانوارها  -2

  )وضعيت مسكن
ه صفات مربوط به انواع فعاليت ها و عملكردها نسبت ب -3

شركت در كالس هاي كمك هاي اوليه، محل (زلزله 
تشكيل كالس ها، مقاوم بودن واحدهاي مسكوني، 

  )چگونگي نظارت شهرداري در ساخت و ساز بناها
صفات مربوط به واحدها و سازمان هاي فعال در زمينه  -4

ميزان شناخت از انواع سازمان ها فعال در اين زمينه، (زلزله 
احمر در كاهش   جمعيت هالل مهم ترين فعاليت هاي

  ) طبيعي خطرات ناشي از زلزله و ساير سوانح
توجه به اين متغيرها و تاثير آنها بر گرايش و نگرش 

نسبت به ) جمعيت نمونه در شهر تهران(پاسخگويان
. احتمال وقوع زلزله در شهر تهران مي تواند مفيد باشد

غيرهاي بنابراين متغيرهاي برشمرده در فوق به عنوان مت
مستقل و گرايش ها و نگرش هاي پاسخگويان نسبت به 

  . ابعاد مختلف زلزله در زمره متغيرهاي تابع قرار مي گيرند
نگرش مردم بر اين اساس، تحقيق حاضر درصدد است تا 

و تهران نسبت به احتمال وقوع زلزله در شهر تهران شهر 
مورد  نظرات مردم شهر تهران در روش هاي كسب خبر،

قبل، هنگام و بالفاصله بعد از وقوع زلزله در تي كه بايد نكا
ميزان اطالعات مردم شهر تهران در مورد  ،رعايت نمود

ميزان عالقه مردم شهر تهران به  ،نحوه مقابله با زلزله 
چگونگي  ،كسب اطالعات در زمينه نحوه مقابله با زلزله

ميزان  ،هاي اوليه كمك دوره شركت مردم شهر تهران در
مورد  ي كه دريها ناخت مردم شهر تهران از سازمانش

آگاهي مردم در پيشگيري و مقابله با زلزله فعاليت  ارتقاء

 ديدگاه مردم شهر تهران نسبت به ايمني ساخت وو  دارند
  .را مورد بررسي قرار دهد سازها در اين شهر

  روش ها 
باشد، بسياري از  از آنجا كه اين تحقيق از نوع اكتشافي مي

تحقيق به  ياتفرض. رضيات آن در حد توصيفي هستندف
  .شرح زير مي باشند

تهران را جدي  وقوع زلزله در ،رسد مردم ـ به نظر مي1
  .آن را شايعه اي بيش نمي دانند تلقي نكرده و

هاي  راه رسد ميزان آگاهي مردم در زمينه ـ به نظر مي2
  .مقابله با زلزله اندك است

دسترسي و ارتباط مردم به رسانه ن ارسد ميز به نظر مي ـ3
اخبار  مند به دريافت اطالعات وه آنها عالق ها زياد است و

  .مي باشند ها رسانهسوي از 
ـ به نظر مي رسد ميزان اطالع رساني از سوي رسانه ها 4

آشنايي مردم با زلزله در زمينه به ويژه روزنامه و مطبوعات
  .اندك استو احتمال وقوع آن 

هاي  رسد ميزان آشنايي مردم با سازمان ـ به نظر مي
 . حوادث بسيار كم استمسئول 

رسد ميزان مشاركت مردم در دوره كمك  به نظر مي -6
  . هاي اوليه كم است

منظور ه اصول ايمني را ب م نكات ودرسد مر ـ به نظر مي7
اعمال ناشي از زلزله  مالي هاي جاني و پيشگيري از خسارت

  .نكرده اند
ساله به  15 جمعيتكليه ، ي در اين بررسيجامعه آمار

با  باالي ساكن شهر تهران هستند كه تعدادي از آنها
نفر از ساكنين شهر  1600نمونه گيري استفاده از روش 

. تهران به عنوان نمونه تحقيق، مورد بررسي قرار گرفته اند
براي انتخاب حجم و واحدهاي نمونه در اين طرح به روش 

  :عمل شده است رذي

براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده 
با ضوابط ) n(اين فرمول، تعداد حجم نمونه  در. است

، ضريب اعتماد، حدود اعتماد  α=  05/0احتمال اشتباه  
مقدار اشتباه  α -1= 95/0پارامترهاي مورد نظر از جامعه 

د در برآورد نسبت مورد نظر كه پارامتر جامعه ناميده مي شو
02/0=d  25/0و ميزان پراكندگي= p0h  در نظر گرفته

  . مي شوند
 25/0در حد )  pq= 25/0(هدف از تعيين پراكندگي 

  :باشد درصد به شرح زير مي
چون اهداف اين بررسي متعدد بوده و براي رسيدن به اين 

باشد كه  مي واحدمتغيرها بيش از دو واريانس تعداد  ،اهداف
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زه براساس يكايك متغيرها بسته مي بايست بررسي و اندا
ي كه پراكندگي هايشود ولي از قبل معلوم است آن متغير

زيادتر بين اندازه هاي خود از ديگران دارند، تعداد نمونه 
. از نمونه الزم براي متغيرهاي ديگر مي طلبند را بيشتري

بيشترين  رو اگر حجم نمونه را براي آن متغيري كه اين از
ديگر متغيرهاي مورد  ، بهينه كنيم، برايپراكندگي را دارد

از طرف ديگر چون . بررسي نيز مناسب و بهينه خواهد بود
نظر افراد جامعه نسبت به زلزله مورد  ،در اين تحقيق
مواجه ، بيشتر با نسبت نظرات گرفته استسنجش قرار 

در 25/0را معادل   Qو   P مي توانبنابراين  هستيم،
نسبت ويژگي دوم   Qاول و  نسبت ويژگي    P.گرفتنظر

  گرا : P+Q =1است و ) يعني ويژگي مقابل ويژگي اول (
5/0 P=Q=   باشد، ميزان پراكندگي متغير كيفي به

  بيشترين مقدار خود مي رسد و بر اين اساس داريم، 

نيز با در نظر و  فته شدابراين با مقدارهايي كه در نظر گربن
هزار  750/6كه برابر 1375جمعيت تهران در سال گرفتن 

  :، حجم نمونه برابر خواهد بود بااستنفر 
 

درنظر  d= 0/025كه در فرمول فوق مقدار  در صورتي
  .مي شودنفر  1536بگيريم، حجم نمونه معادل 

 گيري چند براي تعيين واحدهاي نمونه از روش نمونه
  . شده استاي طبقه اي استفاده  مرحله

ه شهر تهران را از نظر سطح گان 22در مرحله اول، مناطق 
طبقه به شرح  6اجتماعي ساكنين آن به  -توسعه اقتصادي

زير تقسيم نموده و از هر طبقه، يك يا دو منطقه به عنوان 
   . در نظر گرفته شدنمونه 

  
سطوح توسعه اقتصادي و 

 اجتماعي
شماره منطقه

1– 3 باالي باال
2-6-7 باال
12-11-6-5-4 متوسط باال

پايين متوسط  8-9-10-13-14-22
21-20-17-16-15 پايين
19-18 پايين پايين

 
  :مناطق انتخابي در هر يك از مناطق فوق عبارتند از

  
19-20-15 -10-8-11-2 -3  

در مرحله دوم با استفاده از روش نسبتي حجم نمونه در هر 

در اين مرحله، تعداد . مشخص مي شود يك از مناطق
مالك  1375تهران در سال  جمعيت مناطق مختلف شهر

  . قرار گرفته است
در مرحله سوم، در هر يك از مناطق انتخابي با استفاده از 

بلوك  10نقشه بلوك بندي هر منطقه تعداد حداقل 
انتخاب و در هر بلوك به روش تصادفي سيستماتيك، 

خانوار آنها از سرپرست و شد واحدهاي مسكوني انتخاب 
  .گرديد مصاحبه

آوري اطالعات الزم در اين بررسي، از روش براي جمع 
  . هاي ذير استفاده شده است

در مرحله اول به منظور دستيابي به : روش اسنادي - الف
ديدگاه هاي نظري در باره موضوع تحقيق، از روش 
اسنادي استفاده گرديد و با مراجعه به كتب و اسناد معتبر، 

  . مباحث نظري آن تدوين گرديد
پس از ارزيابي ديدگاه هاي صاحب : روش پيمايشي -ب

نظران و تنظيم رهيافت نظري تحقيق، فرضيات و سواالت 
تحقيق، پرسشنامه الزم تدوين و جامعه نمونه انتخاب و 

  . اطالعات مورد نياز جمع آوري گرديد
سواالت طرح شده در پرسشنامه، ) 9(براي سنجش روايي 

و روش  )10(پس از آزمون مقدماتي، از آزمون كرونباخ 
استفاده گرديد و سواالتي كه با پاسخ ) 9(همبستگي دروني 

  . سواالت همبستگي نداشتند، حذف شد
اعتبار سواالت نيز از طريق تست مقدماتي، سنجش ديدگاه 
هاي صاحب نظران نسبت به سواالت طرح شده ارزيابي 
گرديد و سواالتي كه از اعتبار بااليي برخوردار بودند، در 

  .ار داده شدپرسشنامه قر
اطالعات الزم پس از كدگذاري به رايانه منتقل و توسط 

. استخراج و تجزيه و تحليل آماري شد  SPSSنرم افزار 
هاي آمارهاي مورد استفاده  ميانگين ها، درصدها، و آزمون 

 . و پيرسون مي باشد معني داري كاي اسكوئر، آزمون
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  :يافته ها
 اقتصادي ، اجتماعي وهاي جمعيتي ويژگي: الف

  پاسخگويان
ويژگي هاي جمعيتي، اجتماعي و اقتصادي  6تا  1جداول 

  . پاسخگويان را نشان داده است

  
  

 
 
 
 

 
توزيع پاسخگويان بر حسب گروههاي سني به تفكيك جنس -  1جدول شماره   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توزيع پاسخگويان بر حسب سواد و تحصيالت به تفكيك جنس -  2جدول شماره   

  كل جنس گروههاي سني
  زن مرد

 سال25كمتر از 
  سال   34-25
  سال   44-35
  سال   54-45
  سال و بيشتر 55
  كل

4/13 
5/25  
8/30  
9/17  
4/12  
0/100  

2/24  
5/33  
5/23  
5/9  
3/9  
0/100  

6/16  
9/27  
6/28  
4/15  
5/11  
0/100  

  8/37  8/34 1/39 ميانگين سني

  كل جنس سواد و تحصيالت
  زن مرد

  بيسواد
  خواندن و نوشتن در حد
  ابتدايي

  راهنمايي
  متوسطه
  ديپلم

  فوق ديپلم
  ليسانس

  فوق ليسانس
  تحصيالت حوزوي

  اظهار نشده
  كل

5/2 
6/2  
1/9  
5/14  
9/9  
0/35  
5/8  
1/12  
3/5  
4/0  
1/0  
0/100  

5/1  
9/1  
3/5  
6/10  
9/12  
5/41  
3/8  
5/15  
7/1  
8/0  

__  
0/100  

2/2  
4/2  
0/8  
3/13  
8/10  
9/36  
4/8  
1/13  
3/4  
5/0  
1/0  
0/100  
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توزيع پاسخگويان برحسب وضع فعاليت به تفكيك جنس  -3جدول شماره   
 
 

  كل جنس وضع فعاليت
  زن مرد

  شاغل
  غير شاغل

  جمع

3/79 
7/20  
0/100  

7/33  
3/66  
0/100  

9/65  
1/34  
0/100  

 
  توزيع پاسخگويان شاغل بر حسب نوع شغل به تفكيك جنس - 4جدول  شماره 

 
  كل جنس نوع شغل

  زن مرد
  آزاد

  دولتي
  بازنشسته

  اظهار نشده
  كل

8/61 
8/35  
4/0  
9/1  
0/100  

0/34  
3/60  

__  
8/5  
0/100  

6/57  
5/39  
5/0  
5/2  
0/100  

 
توزيع درصد پاسخگويان برحسب ميانگين هزينه ماهانه خانواده آنها به تفكيك  - 5جدول شمار ه 

  جنس
 

  كل جنس ميانگين هزينه ماهانه
  زن مرد

 ار تومانهز 101كمتر از 
  101ـ 199
  200ـ  299
  300ـ 499
500  
  كل

6/14 
8/23  
4/31  
4/23  
7/6  
0/100  

8/13  
9/26  
5/27  
6/20  
2/11  
0/100  

4/14  
8/24  
3/30  
6/22  
1/8  
0/100  

  6/272  1/280 5/269 ميانگين هزينه ماهانه خانوار
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  نحوه تصرف واحد مسكوني پاسخگويان به تفكيك جنس -  6جدول شماره 
 

 كل جنس نحوه تصرف
  زن مرد

 شخصي
  رهن و اجاره

  سازماني
  اجاره اي

  خانه پدري
  مجاني

  كل

7/64 
4/30  
5/2  
0/1  
2/1  
3/0  
0/100  

5/66  
1/31  
9/1  
4/0  
  ـ
  ـ

0/100  

3/65 
6/30  
3/2  
8/0  
8/0  
2/0  
0/100  

 
 
 

مي توان به  6تا  1به طور كلي، بر اساس نتايج جداول 
  . موارد زير اشاره نمود

 5/29 و سخگويان در اين بررسي مرددرصد از پا 5/70
تا  15بين  ، سن آنهاسنيتوزيع درصد زن بودند كه از نظر 

ميانگين سني . سال متغير بوده است 55بيش از 
  .سال بود 8/37پاسخگويان 

 1/24،   پاسخگويان بيسواد و كم سواد بوده كمي از درصد
درصد داراي  9/36 ،درصد داراي سوادي درحد متوسط

درصد نيز داراي تحصيالت باالتر از ديپلم   3/26 ديپلم و
  .بودند

بقيه غيرشاغل  شاغل و ،درصد از پاسخگويان 9/65
زنان پاسخگو به ترتيب  درصد اشتغال مردان و .بودند

  .درصد بود 7/33و  3/79مساوي 
 و داراي شغل آزاد بوده ،درصد از پاسخگويان شاغل 6/57
  .داشته اند شتغالدرصد در مشاغل دولتي به كار ا 5/39

 100كمتر از  پاسخگويان از متوسط هزينه ماهانه خانوار
 هزار تومان متغير بوده و 500هزار تومان تا بيش از 

ـ  199بيشترين درصد به افرادي با متوسط هزينه ماهانه 
هزار تومان اختصاص   300ـ  399و  200ـ  299، 101
  .دارد

كوني خود پاسخگويان مالك منزل مس حدود دوسوم از
 3/2 صورت رهن و اجاره ساكن بوده،ه درصد ب 31بوده، 

منازل اجاره  درصد در 8/0خانه هاي سازماني، در درصد 
درصد نيز  2/0 درصد درخانه پدري ساكن بوده و 8/0اي و 

  .صورت مجاني ساكن منزل بودنده ب

درصد از پاسخگويان در پايگاه اقتصادي اجتماعي  9/36
درصد در  5/25در پايگاه متوسط و درصد  7/37پايين، 

  .پايگاه اقتصادي اجتماعي باال قرار داشتند
زلزله و  نگرش پاسخگويان نسبت به: ب

  در تهران آنوقوع احتمال 
 ترين حوادث طبيعي كه در مهم « پاسخ به سؤال  در

 درصد از 6/87» ، كدام ها هستند؟تهران اتفاق افتاده
درصد از خشكسالي  9/18درصد از سيل و  6/70 زلزله،

  .نامبرده اند
 ،از ديد پاسخگويان محل وقوع زلزله هاي ويرانگر

طبس، اردبيل و  ،بوئين زهرا، آوج، شهرهاي رودبار،  قزوين
  .باشد همدان مي

درصد از پاسخگويان اظهار نمودند كه تا به حال  8/76
درصد شاهد  1/19. اند نبودهويرانگر شاهد وقوع زلزله هاي 

درصد شاهد  4/0زلزله و  درصد شاهد دو 8/3يك زلزله، 
  .اند سه زلزله ويرانگر بوده

 درصد ازپاسخگويان خبر احتمال وقوع زلزله در 90/ 6
   .شنيده اند تهران را
 از راديو و عبارتندبه ترتيب هاي كسب اين خبر  روش

، مجالت آشنايان، روزنامه ها و تلويزيون، دوستان و
   .اعضاي خانواده همكاران و
 پاسخگويان احتمال وقوع زلزله در درصد از 45بيش از 

اين  درصد 3/23زياد دانسته،  تهران را درحد خيلي زياد و
درصد  13فقط  حد متوسط بيان نموده و احتمال را در
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بقيه پاسخ  .اند ضعيف دانسته حد در احتمال وقوع زلزله را
  .مشخص به اين سوال نداده اند

گويان نسبت به نگرش پاسخ ها و ديدگاه: پ
و نكاتي كه بايد رعايت  زلزله هاي مقابله با راه

  . نمود
بايست  ترين نكات ايمني كه مي از ديد پاسخگويان مهم

قبل از وقوع زلزله براي كم كردن خسارت هاي ناشي از 
 ساز اصولي ساختمان ساخت و: از عبارتند، آن رعايت نمود

هاي زش آمو ،)درصد 51(مرغوب  مصالح محكم و ها با
ايمني محل خواب، ، )درصد8/29(رايگان الزم به صورت 

نظارت كامل  ،)درصد 6/28(نصب درست وسايل خانه 
   ).درصد 4/7(ساز  ين ساخت ور حشهرداري د

ميزان ) درصد2/9( بسيار كمي از پاسخگويان درصد
اطالعات خود را در مورد راه هاي پيشگيري و بكاربستن 

 9/36. اند ، درحد زياد دانستهنكات ايمني در مورد زلزله
درصد  9/53درصد اين اطالعات را درحد متوسط و 

  .اند اطالعات فوق را در حد بسيار كم دانسته
دور شدن از محل حادثه، حفظ   پناه بردن به جاهاي امن،

خونسردي و انعطاف پذيري و نيز توكل به خدا از ديد 
در  پاسخگويان مهم ترين اقداماتي است كه مي بايست

  .هنگام زلزله بكار بست
همكاري با   كمك به آسيب ديدگان و اقشار آسيب پذير،

امدادگران و خارج نمودن افراد از زير آوار، حفظ آرامش 
خود و آرامش دادن به ديگران و داشتن سرعت عمل و 
دور شدن از محل حادثه و مناطق پرخطر از جمله مهم 

اصله بعد از زلزله ترين اقدامات پيشنهادي پاسخگويان بالف
  .مي باشد

درصد از پاسخگويان ميزان اطالعات خود را در  4/19
 6/36مورد نحوه مقابله با زلزله در حد زياد دانسته اند، 
 1/43درصد اين اطالعات را حد متوسط بيان نموده و 

درصد اظهار نموده اند كه اطالعات آنها از نحوه مقابله با 
  .زلزله بسيار كم است

  و تلويزيون، دوستان و آشنايان، كتاب و بروشور،راديو 
روزنامه ها و مجالت و نيز اعضا خانواده مهم ترين مراجع 

  .كسب اطالعات فوق براي پاسخگويان مي باشند
رعايت  ،درصد 3/65پاسخگويان از تعداد زياديبه اعتقاد 

زلزله تاثير زيادي دركاهش  نكات ايمني قبل از
  .داردالي ناشي از زلزله م جاني و هاي ت0000خسار
ميزان اطالعات مردم شهر تهران در زمينه : ت

  نحوه مقابله با زلزله

ميزان اطالعات مردم درباره نحوه پيشگيري و مقابله با 
 5/3زلزله از ديد پاسخگويان كم مي باشد، چون فقط 

درصد  9/25درصد اطالعات مردم را در حد زياد دانسته، 
درصد  6/56باره در حد متوسط و  اطالعات مردم را در اين

درصد نيز اظهار  9/7اين اطالعات را درحد كم دانسته و 
  .نمودند كه مردم اصال اطالعاتي در اين زمينه ندارند

از ديد پاسخگويان مهم ترين عواملي كه باعث اطالعات 
اندك مردم درباره راه هاي پيشگيري و مقابله با زلزله 

كاري، عدم اطالع رساني و شود، عبارتند از مشغله  مي
تبليغات ناكافي، بي توجهي مسئوالن و شهرداري در 
نظارت بر ساخت و سازها، اهميت ندادن مردم به اين 
موضوع و نداشتن انگيزه براي يادگيري، مشكالت 

  .اقتصادي و نيز نقص و كاستي در امر آموزش
توان  از ديد پاسخگويان مهم ترين روش هايي كه مي

ميزان آگاهي و اطالعات مردم را در خصوص توسط آنها 
نحوه مقابله با زلزله باال برد، به ترتيب عبارتند از 

، )اعم از مطبوعات و صدا و سيما(هاي گروهي  رسانه
آموزش و پرورش، برگزاري كالس هاي آموزشي رايگان و 

  .پخش بروشور و كتاب هاي آموزشي
چگونگي شركت پاسخگويان و اعضا : ج

  ها در دوره كمك هاي اوليه خانواده آن
درصد از پاسخگويان اظهار  نمودند كه در دوره  5/21

  .هاي كمك هاي اوليه شركت نموده اند
شگاه، مسجد و بسيج، احمر، محل كار، دان  مدرسه، هالل

جبهه و ارتش محل هايي هستند كه دوران سربازي، 
هاي اوليه خود را در آنجا  پاسخگويان دوره هاي كمك

  .اند هگذراند
علل عدم شركت در دوره كمك ها ي اوليه براي كساني 

نداشتن  :اند، به ترتيب عبارتند از كه اين دوره ها را نديده
وقت كافي، در دسترس نبودن كالس ها و عدم احساس 

  . نياز به يادگيري
درصد از  5/10  درصد از پدران يا مادران پاسخگويان، 2/4

از همسران زنان،  درصد 8/7همسران مردان پاسخگو، 
 1/10درصد از برادران و  6/7درصد از خواهران،  2/11

درصد از فرزندان پاسخگويان، دوره هاي كمك هاي اوليه 
  . را گذرانده بودند

ها و مراكزي كه كالس  به اعتقاد پاسخگويان سازمان
: عبارتند ازهاي كمك هاي اوليه در آنها داير مي شود، 

بيمارستان و احمر،   هالل اجد، مسآموزش و پرورش، بسيج، 
  .درمانگاه
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هاي  ميزان شناخت پاسخگويان از فعاليت: چ
هاي فعال در ارتباط با  احمر و سازمان  هالل
  زلزله
ــا ــات،   نهرس ــر مطبوع ــي نظي ــاي گروه ــيما، ه ــدا و س ص
احمر و مدارس، مهم ترين سازمان هايي هستند كـه    هالل

بـاالبردن آگـاهي   به اعتقاد پاسخگويان فعاليت هايي براي 
  .مردم در پيشگيري و مقابله با زلزله دارند

هاي  درصد از پاسخگويان اظهار نمودند كه با سازمان 14
  .  فوق ارتباط دارند

احمر از ديد   مهم ترين فعاليت هاي جمعيت هالل
پاسخگويان عبارتست از كمك به آسيب ديدگان و 

مك مصدومان حوادث، آگاهي دادن به مردم و آموزش ك
هاي اوليه، جمع آوري كمك هاي نقدي و غيرنقدي، تهيه 

  .كمك به آوارگان جنگي و مهاجران و و پخش دارو
نگرش پاسخگويان نسبت به وضعيت : خ

  ساخت و سازها در شهر تهران
درصد از پاسخگويان اظهار نمودند كه منزل مسكوني  22

 آنها در مقابل زلزله مقاوم است و ساير پاسخگويان از عدم
علت عدم . مقاومت منزل خود در مقابل زلزله نام برده اند

مقاومت منزل مسكوني اين گروه از پاسخگويان 
عدم آگاهي از لزوم   قديمي بودن منازل،: از عبارتست

وضعيت بد   رعايت نكات ايمني در زمان ساخت و ساز،
  .اقتصادي و گراني مصالح

بر ساخت درصد از پاسخگويان، شهرداري  6/21از ديد  
درصد منكر اين  5/21بناها در شهر تهران نظارت دارد، 

اند  درصد نيز جوابي به اين سؤال نداده 9/56نظارت بوده و 
  .نسبت به اين نوع عملكرد اطالعي نداشتند كه احتماالً

  بحث 
در اين تحقيق، هفت فرضيه طرح شده بود كه با طرح 

. ودسواالتي سعي گرديد به آزمون آنها پرداخته ش
محاسبات انجام شده و ارزيابي نتايج به دست آمده در 
مورد آزمون فرضيات نشان داد كه به غير از فرضيه اول، 

به عبارت ديگر، . بقيه فرضيات مطرح شده اثبات شدند
  :نتايج تحقيق نشان داد كه

مردم شهر تهران وقوع زلزله را در تهران  -1فرضيه 
  .مي كنند شايعه نمي دانند و آن را جدي تلقي

ميزان آگاهي مردم شهر تهران در زمينه مقابله  -2فرضيه 
  .با زلزله اندك مي باشد

ميزان دسترسي مردم شهر تهران به رسانه ها  -3فرضيه 
زياد است و آنها عالقه مند به دريافت اطالعات و اخبار از 

  .ها مي باشند طريق رسانه

ويژه  هب ها ميزان اطالع رساني از طريق رسانه -4فرضيه 
  .روزنامه ها و مطبوعات  اندك است

ميزان آشنايي مردم شهر تهران با سازمان  -5فرضيه 
 .هاي دست اندركار كم است

به نظر مي رسد ميزان مشاركت مردم در دوره  -6فرضيه 
  .كمك هاي اوليه كم است

تهران نكات و اصول ايمني را به  مردم شهر -7فرضيه 
ي جاني و مالي اعمال منظور پيشگيري از خسارت ها

  . اند نكرده
نتايج اين بررسي نشان مي دهد با توجه به اينكه بيش از 

اند كه احتمال وقوع  درصد از پاسخگويان اظهار نموده 90
درصد اين احتمال را در حد  45اند، ولي فقط  زلزله را شنيده

درصد در حد متوسط به اين  23زياد و خيلي زياد دانسته، 
اشته و بقيه يا وقوع اين خطر را بعيد دانسته و امر اعتقاد د

دليل اين امر، نوع . اند يا نسبت به اين امر بي تفاوت بوده
چون اگر خبري به دفعات . باشد اطالع رساني به مردم مي

و از منابع غيرعلمي و غيرموثق اشاعه پيدا كند، مردم 
بايست از  بنابراين مي. نسبت به آن بي تفاوت مي شوند

هاي علمي با حضور كارشناسان و  تهيه برنامه طريق
مسئوالن ذيربط و از منابع معتبر به تجزيه و تحليل وقوع 
اين حادثه پرداخت و از درج خبر به روش هاي غيرعلمي و 

درضمن، اگر خبر وقوع  ).6( روزنامه نگاري جلوگيري نمود
زلزله به گوش عامه مردم برسد، ولي براي مقابله با آن و 

ري از خطرات حادث، ارائه راه كار نشود و اقدامات پيشگي
. الزم به عمل نيايد مردم كاري از دستشان ساخته نيست

چنان كه اكثر آنها براي مقابله با زلزله و كم كردن 
خسارت هاي ناشي از آن به ساخت و ساز هاي اصولي، 
دادن آموزش هاي الزم به مردم و نظارت كامل شهرداري 

بنابراين يكي ديگر از . اند اشاره كرده در ساخت و سازها
پيشنهادها در كنار اطالع رساني دقيق به مردم، افزايش 
سطح آگاهي آنها جهت مقابله با خطرات ناشي از زلزله و 
كم كردن خسارات ناشي از آن مي باشد و نكته مهم 

نظارت دقيق بر ساخت و سازها در شهر تهران،   ديگر،
ه آن و برنامه ريزي براي جلوگيري از گسترش بي روي

حذف واحدهاي مسكوني غيرايمن و يا ايمن سازي 
  ). 11( بسياري از ساخنمان هاي موجود است

ميزان شركت پاسخگويان و اعضا خانواده آنها در كالس 
هاي كمك هاي اوليه بسيار ناچيز است، بنابراين 

بايست به توسعه و تجهيز امكانات براي افزايش اين  مي
و ترغيب مردم به شركت در اين كالس ها دوره ها 
آموزش كمك هاي اوليه در مدارس و در . پرداخت
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ها مي تواند به ميزان زيادي  ، ادارات و سازماندانشگاهها
  . در اين امر نقش موثر داشته باشد

نكته مهم ديگري كه نتايج اين تحقيق بيانگر آنست، 
يان با وجود رابطه بين پايگاه اقتصادي اجتماعي پاسخگو

ميزان آگاهي آنها نسبت به وقوع زلزله و شناخت راه هاي 

مقابله با آن است به طوري كه افراد واقع در پايگاه 
اقتصادي اجتماعي پايين آگاهي كمتري نسبت به اين 
مسئله داشته اند، بنابراين مي بايست سطح اطالع رساني 
و انجام آموزش هاي الزم در اين گروه ها بيشتر متمركز 

  . گردد
 فهرست منابع

1. Nayeb Asadollah S. Tehran in 
the expectation of an 
earthquake. Alavi education 
organization, 1998. [In Persian] 

2. Barbariab M, Ghoreishi M, 
Arjang Ravesh B, and et al. A 
report on study of earth in 
Tehran. 56th of  report from 
Eart organization of iran,1992.       
[In Persian] 

3. Mousavi M, Shamspour N. 
Public Education Activities of 
Red Crescent Society to 
response Disasters. Institute of 
Higher Education & Deputy of 
Education and Research Iran 
Red Crescent Society, Tehran, 
2008.[In Persian] 

4. Bolton A, Carlyn E. 
Earthquake Mitigation in the 
Bay Area: Lessons from the 
Loma Prieta Earthquake. 
Seattle, Washington: Battelle 
Human Affairs Research 
Centers, 1992. 

5. Zare M. Earthquake and 
Construction risk in Tabriz 
North Fault and Earthquake 
faults in Iran. Research of 
earthquake engineering & 
seismology. International 
institute of earthquake 
engineering & seismology, 
2001, l 2: 3. 

6. Jahangiri K, Montazeri A. the 
proposal final report of Public 
Education Model of Tehran 
citizens, Final kefort in Tehran 
University. Tehran 2005. [In 
Persain] 

7. RafiePour F. Assessing the 
villager attitude about 
Construction Jihad, Research 

Center of Construction Jihad, 
Tehran. 1993.[In Persian] 

8. Dewas D E. Social Research 
Measurement, Translated by 
Nayebi H, Nei publication, 
Tehran,1997 [In Persian] 

9. Mohseni M. Studying the 
attitude, awareness and Socio-
cultural behaviors in Iran, 
secretariat of national public 
culture council, 3rd edition, 
Tehran.1998.[In Persian] 

10. Saroukhani B.Social Research 
Method, Didar publication, 
Tehran.1993.[In Persian] 

11. Nateghi Elahi F. Earthquake 
Disaster Management in 
Metropolis, International 
Institute of Earthquake 
Engineering and Seismology. 
2000.[In Persian] 



 

 28

 



 78 

 Tehran Citizens Attitude about Earthquake 

Corresponding Author: Kaveh firouz Z, Student PhD in Demography, Social Sciences faculty, 

University of Tehran, Iran 

Email: Zkaveh @uc.ac.ir 

Mahallati H, MA in social sciences, Tehran, Iran  

Noorolahi N, Bc in Educational, , Tehran, Iran  
  

 

Received: 20/9/2008                                                                 Accepted: 18/10/2008  

 

Abstract: 

Background 

Increasing public preparedness is one of the important ways of earthquake risk and 

damages' reduction. So, for planning this, it needs to study people's awareness, 

performance and preparedness to earthquake in Tehran. This paper aims to assess 

Tehran citizens' attitude about earthquake. 

 

 

Methods 

In this observational field research, we selected 1600 family supporters above 15 years 

old in Tehran. The needed information is gathered and assessed by using survey 

questionnaires. The used statistics were means; percentages; meaningful tests of Chi-

Square; T-test and Pearson. 

 

Findings 

More than 90 percent of responders have heard about earthquake possibility in Tehran. 

Only 45 percent believed its possibility very much; few responders (9.2%) knew about 

prevention and safety ways and 3.5% ones had enough information about it. 

 

Conclusion 

Although citizens of Tehran believe in the earthquake occurrence partly, they had 

inadequate awareness about the way of prevention and response. 

 

Key words: attitude assessing, earthquake, people of Tehran 
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