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توانـد  هاي آنان نسبت به این موضـوع مـی  زمان وقوع زلزله و دیدگاههاي مردم بم در واکنشبررسی  چکیده:

هنگام وقوع زلزله تلقـی گـردد. در ایـن     در هاي آموزشی و الگوهاي رفتاري مردمعامل مؤثري در اصالح روش
بم را تجربه کردند، مـورد بررسـی قـرار گرفـت و      1382دي  5مردم که زلزله  يها دگاهیدنظرات و  مقاله، ابتدا

ایمن بودن در علت وقوع زلزله و  آگاهی آنان در مورد پناهگیري، تار و وضعیت مردم بم در زمان وقوع زلزله،رف
شناخت تأثیر این زلزله در میزان توجـه مـردم بـه     برابر زلزله ده سال پس از زلزله بررسی شده است. در انتها،

، از رزیابی قرار گرفته اسـت. در ایـن تحقیـق   آموزش پناهگیري و شناخت رفتار مخاطبان در زمان زلزله مورد ا
گیري بر اساس روش تصادفی ساده است. اطالعات الزم از طریق مصاحبه یابی استفاده شده و نمونهروش زمینه
دهـد  آمده از دیدگاه مردم نشان میدستنتایج بهقرار گرفت.  لیوتحل هیتجزآوري شد و مورد جمع و پرسشنامه
باشـد. در  راهکارهاي مقابله با خطرات ناشی از زلزله، ساخت خانه مقاوم در برابر زلزله مـی  نیتر مهمکه یکی از 

خود را در مورد ایمنی از طریق مدرسـه و   خصوص آگاهی مردم از زلزله پرسیده شد. بیشتر این افراد اطالعات
فید و مؤثر واقع گـردد.  تواند بسیار ماند و معتقدند روش آموزش چهره به چهره میکتب درسی به دست آورده

مدرسه، کتب درسـی،  «منبع دریافت اطالعات مربوط به نحوه پناهگیري  نیتر مهمهمچنین با توجه به این که 
بوده است، لذا به آموزش رسمی و اجراي مانور مدارس باید بیشـتر   »آموزگاران هاي ضمن خدمتمانور و دوره

  .پرداخته شود
  

  م، رفتار مردم، پناهگیريزلزله و ایمنی، ب ها:کلیدواژه
    
  مقدمه -1

 گرفتـه شهرستان بم در جنوب شرقی استان کرمان قرار 
 پـنج کیلومتر مربع مساحت دارد. این شهرستان شامل  75و 

فهـرج و روداب   ،بخش مرکزي (بروات و بم)، نرماشیر، ریگان
روسـتا و   730دهسـتان و   13باشد. شهرستان بـم داراي   می

بـرداري   فهرست  بر اساست شهر بم جمعی ].1است [آبادي 
نفـر شـمارش    376هـزار و   142ها و خانوارهاي آن از مکان

 در نقـاط شـهري (شـهر بـم    % 4/73شده است. از این تعداد 
در منـاطق  % 6/26و  نفر) 15324 و شهر بروات نفر 89145

نفـر   376هـزار و   142 از مجمـوع انـد.   روستایی ساکن بوده
انـد. از   زلزلـه سـالم مانـده    پـس از  %7/72جمعیت منطقـه،  

نفـر   9447جـان باختـه،    نفـر  25514 مجموع این جمعیت
هـا  زلزلـه  مطالعه تاریخاند.  نفر نیز مفقود بوده 525مصدوم، 
اي تا پـیش از زلزلـه   دهد که در شهر بم هیچ زلزلهنشان می
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اما به سوي شمال غرب بم ؛ گزارش نشده است 5/10/1382
هـاي  سـال  بـین  6/5ي بـیش از  زلزله بزرگ بـا بزرگـا   چهار

ناحیه گلباف و سیرچ رخ داده است. ارگ  در 1377تا  1360
ترین بناهایی است کـه در ایـن شـهر    تاریخی بم یکی از مهم

ساخته شده است که البته اطالعات دقیقی از زمـان سـاخت   
آن در دسترس نیست، ولی بر اساس متون تـاریخی قـدمت   

سد. این بنا چنـدین بـار   رسال قبل می 2000آن به بیش از 
 5موضعی تعمیـرات جزئـی شـده و در اثـر زلزلـه       صورت به
   ].1[ کامل ویران گردیدبه طور ماه يد

به بزرگـاي   5:26:26در ساعت  ماه يدزلزله بم در پنجم 
هـاي  العمل عکسها و رخ داد. در این زلزله مردم واکنش 6/6

اسـاس   متفاوتی از خود نشـان دادنـد. تعـدادي از افـراد بـر     
تجارب خود اقـدام بـه پنـاهگیري کردنـد ولـی       ها وآموخته

هـاي شـدید زلزلـه هـیچ     اثر هراس از تکان تعدادي دیگر بر
هـاي  زلزله کل، تجارب طور بهانجام دهند.  نتوانستنداقدامی 

دهد اکثر مردم در هنگام وقوع این پدیـده  گذشته نشان می
عمل مناسبی را از الاند عکسو نتوانسته شدهغافلگیر  ینوع به

بنابراین، آنچه اهمیت دارد ایجاد آگـاهی و  ؛ خود نشان دهند
آمادگی در میان عموم مردم جامعـه اسـت. مطالعـه رفتـار و     

کند تا عالوه بـر شـناخت   واکنش افراد در زلزله بم کمک می
نوع واکنش افراد، بررسی مجددي در مورد الگوهاي آموزشی 

تسـهیل فراینـد آمـوزش و     صورت پذیرد و راهکارهایی براي
پایداري محتواي آموزشی در اذهان عمومی صورت گیرد تـا  

العمل افراد بتوانند در شرایط وقوع بحرانی مانند زلزله عکس
هـا و خسـارات   مناسبی از خود نشان دهند و بتـوان آسـیب  

  حداقل کاهش داد. به مالی و جانی را 
بررسـی   گونه که پیشتر گفته شد، در این مقاله بـه همان

شـود و  هـاي مختلـف پرداختـه مـی    رفتارهاي افراد در زلزله
سپس با مطالعه موردي رفتار مردم در زلزله بم پیشـنهاداتی  

گـردد.  هـاي آموزشـی ارائـه مـی    هـا و روش در زمینه برنامـه 
ساختار کلی این مقاله شامل پیشینه تحقیق شـامل بررسـی   

ر رفتار مردم الگوهاي پناهگیري هنگام وقوع زلزله و مروري ب
ها، در زلزله در کشورهاي مختلف، روش تحقیق، تحلیل داده

  . باشد می ها شنهادیپگیري و ها و در نهایت نتیجهیافته

  پیشینه تحقیق  -2
  بررسی الگوهاي پناهگیري هنگام وقوع زلزله -2-1

هاي انجام شده در ارتباط با چگـونگی  با توجه به بررسی
تنهـا یـک مـدل     2004یـا تـا سـال    زلزله در دنرفتار هنگام 

موجـود بـوده    DCH ه نـام پذیرفته شده در کشورهاي دنیا ب
سر و ( Cover)، بنشین( Dropبرگرفته از سه کلمه که  است

     ) دارجــایی را محکــم نگــه( Hold on) و گــردن را بپوشــان
شود تـا در هنگـام   در این حالت به افراد توصیه میباشد. می

دل خود بالفاصله بر روي زمین نشسـته،  زلزله براي حفظ تعا
در مکان مناسبی (ماننـد زیـر میـز محکـم،      سرعت بهسپس 

گوشه دیوار داخلی) پناه گرفته و از سر و گردن خود محافظت 
هاي زمین در این وضعیت باقی بمانند. کرده و تا اتمام لرزش

ولیت یک تیم غیردولتی امداد و ؤکاپ که مس ،2004در سال 
با استناد بر مشاهدات خود  ،آمریکا بر عهده داشت نجات را در

را تحـت عنـوان مثلـث     يدیگر روش ،در چند زلزله مختلف
تئوري مثلث حیات پیشنهاد داد.  (Triangle of Life)حیات 

پناه گرفتن در زیر میـز، در   يجا بهکند تا به افراد توصیه می
کنار اجسام سنگین و متـراکم ماننـد یخچـال پنـاه گیرنـد.      

و مثلـث   DCH کـه دو روش نتیجه گرفت  توانمی بنابراین،
واکـنش و   بـراي  تـاکنون  شـده  مطـرح  يها روشحیات تنها 

  . هستندپناهگیري در هنگام زلزله 
اکنون هم دنیا، سراسر از شده آوريجمع اطالعات به توجه با

توصـیه   DCHدر بسیاري از کشورهاي جهان همچنان روش 
رسمی پذیرفته نشده  صورت بهگردد و روش مثلث حیات می
روش آموزش پناهگیري در ایران نیز بر اساس روش  ].2[ تاس

DCH آذر با اجراي مانور  8آموزان هر سال در و دانش باشدمی
در کتب  حال نیدرعکنند و آن را تمرین می »زلزله و ایمنی«

 شوند. متناوب با این موضوع آشنا می طور بهدرسی خود 
  

اي در کشوره زلزله زمانمردم در  رفتار مروري بر -2-2
  مختلف

در  انجام شدهبر تحقیقات کوتاه مروري  ،در این بخش   
جنـوب   1980هاي نـوامبر  خصوص رفتارهاي مردم در زلزله

، زلزله 1983تا  1973 هاي ژاپن در فاصله زمانیایتالیا، زلزله
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هـاي  آنجلس و رفتـار سـوئدي  لورکا، زلزله لس 2011مه  11
  کوبه ژاپن خواهد شد. 1995م ژاپن در زلزله مقی

رفتـار  «تحت عنوان ] 3[ پژوهشی توسط دیوید الکساندر
. انجام شده استایتالیا در جنوب  »افراد در زمان وقوع زلزله

به وقوع ریشتر  8/6بزرگی به  1980نوامبر  23 این زلزله در
نفر زخمی  8842نفر کشته،  2735حدود پیوست که در آن 

ایـن   . مطـابق نتـایج  شدندخانمان  نفر بی هزار 280 باًو تقری
العمل عمـده بـوده کـه    دو عکس ،تحقیق، دستپاچگی و فرار

 طـور  نیـ انشان دادند. از خود افراد در هنگام وقوع این زلزله 
-پـیش قابـل  یترس و دستپاچگی واکنشرسد که به نظر می

 ناشی از فقدان آگـاهی افـراد در مـورد   امر بینی است و این 
  باشد. در زلزله میاحتمالی خطرات 

به بررسی میـدانی رفتـار افـراد هنگـام      ]4[ اوهتا و اوهاشی
      نتـایج  .انـد ژاپـن پرداختـه  در هـاي اخیـر   وقوع زلزله طی زلزلـه 

     :     ژوهش شــامل دو مــورد کلــی اســتآمــده از ایــن پــدســتهبــ
     ترین عامـل کـه رفتـار اشـخاص را مشـخص و تعیـین       مهم -1

الگوهـاي رفتـاري افـراد در     -2 و شـدت زلزلـه اسـت   ، کنـد می
تـوان ایـن   هنگام و بعد از وقوع زلزله بسیار متنـوع اسـت و مـی   

هـاي شخصـیتی افـراد و    الگوهاي رفتاري را بـر اسـاس ویژگـی   
 ،محیط پیرامـون آنهـا تعبیـر و تفسـیر کـرد. در ایـن پـژوهش       

زلـه مـورد   العمل و رفتار افـراد بالفاصـله بعـد از وقـوع زل    عکس
کـه  اسـت  هـایی  دسـته اول واکـنش   .بررسی قرار گرفته اسـت 

ــه افــزایش پیــدا مــی  ــا افــزایش شــدت زلزل . کننــد همزمــان ب
ی مانند دستیابی بـه اطالعـات   هایتوان گفت رفتار می یطورکل به

ضـروري در مــورد حادثـه رخ داده، فــرار از محـل وقــوع زلزلــه    
کننـد   ش پیدا میرفتاري هستند که با افزایش شدت زلزله افزای

زنـدگی  و سـریع  و بازگشت به محل سکونت براي شروع مجدد 
  .کند رفتاري است که با افزایش شدت زلزله کاهش پیدا می

] 5[زلزلـه شـهر لورکـا در اسـپانیا     از  یگزارشـ همچنین 
بسیاري از مردم  ي،ریشتر 2/5زلزله که در اثر  دهدنشان می

ی و قدیمی ریـزش  تاریخ يها ساختمانبر اثر سقوط نماهاي 
بـا   ،در این مطالعه. اند سقف و تخریب ساختمان آسیب دیده

تعدادي از افراد بالفاصله بعد از وقـوع زلزلـه مصـاحبه شـده     
به سـمت خیابـان     ها را که حس کردهاست. اکثر افراد لرزش

هاي باریک بـه طـرف   اند. بعضی از افراد در خیابان فرار کرده
دهد کـه بـراي   قدامات نشان می. این احرکت کردنددیوارها 

آمـوزش خاصـی صـورت نگرفتـه و     از قبل مردم این منطقه 
 رو نیـ ازاانـد و   افراد براي رویارویی با زلزله آمـادگی نداشـته  

 دهـد مـی  اند. نکته دیگر در این گزارش نشان دستپاچه شده
 بیشترهاي تلفن بعد از وقوع زلزله اشغال بوده و اکثر خط که

در  ،گرفتنـد  کز مرتبط با حوادث تماس مـی مردمی که با مرا
االت ؤسـ  نـوع . ایـن  کردنـد سؤال میبعدي مورد زمان زلزله 

گونـه آگـاهی از موضـوع    داد که مردم منطقه هـیچ  نشان می
توان انتظـار  می ،و اگر به افراد آگاهی داده شود شتهزلزله ندا

ــردم آمــوزش  ــد و داشــت کــه م ــرا گیرن ــا حــدي هــا را ف ت
  د.نناسبی از خود نشان دهمهاي العمل عکس

العمل افراد بالفاصله در عکس«تحت عنوان دیگر تحقیقی 
 انجام شده ]6[ گولتز و همکارانتوسط  »هنگام وقوع حوادث

به آنجلس لس در 1987اول اکتبر  مطالعه موردي زلزلهکه به 
رخ داد  صبح 7:42این زلزله در . پردازدریشتر می 9/5بزرگاي 

این  ز افراد در محل کار خود حضور داشتند.تعداد زیادي او 
 یگرفتن متغیر تـرس سـعی کـرده ارتبـاط     با در نظر تحقیق

منطقی بین ترس و واکنش افراد ایجاد کند. مطابق با نتـایج  
کنار در  قرار گرفتنیري در چارچوب در و گپناه ،این پژوهش

هاي افـراد هنگـام    ترین واکنش اسباب و مبلمان خانه از مهم
زلزله بوده است. افرادي که هنگام وقوع زلزله در حـین  وقوع 

خودروي خود را به کنار جاده و بزرگراه  اًاکثر ،رانندگی بودند
در این پـژوهش،  و سپس آن را متوقف کردند.  ههدایت کرد

گیري براي محـل   عامل مهم در زمینه تصمیم عنوان بهترس 
  است. پناهگیري شناخته شده 

 ]،7والنیـوس [ و  اناندرگر توسط دیهاي پژوهشاز جمله 
مقیم  هاي شناختی و تجارب سوئديهاي روانبررسی واکنش
در ریشـتر   2/7 بـا بزرگـاي  زلزله کوبه ژاپن را ژاپن است که 

. ربـه کردنـد  تج صبح 5:46ساعت در  1995ژانویه سال  17
ــه  ــن زلزل ــدود در ای ــته و   5000 ح ــر کش ــر  25000نف نف

   بـه اینکـه زلزلــه در   زخمـی شـدند. بـا توجـه     يطورجـد  بـه 
هاي اولیه صبح اتفاق افتاده تعداد خیلی کمی از افراد ساعت

بیشـتر افـراد بـا     .بیدار و تقریباً نیمی از افراد خـواب بودنـد  



  ـــــــــــــــــــــــــاحسان سیف   ــــــــــعلی و ن استوار ایزدخواه، ویدا حشمتی، ملیحه اسکندريزاده، یاسمیفرخ پارسیـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

      1393، دوم اول و ، شمارههفدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزلهـــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  62

 دلیلبه  ، ولیهاي شدید از خواب بیدار شدنداحساس لرزش
 .توانـایی برخاسـتن از جـاي خـود را نداشـتند      ،هالرزشاین 

 ،به آن اشاره کردنـد زلزله  نیازا پسافراد اقدامات اساسی که 
، پیدا یخروجي کردن درهاگرفتن زیر میز، بازعبارتند از پناه
اینکه هوا هنوز تاریک و بـرق قطـع    به علتقوه (کردن چراغ
بـر   شهیش خردهعلت وجود  پیدا کردن کفش (به ،بوده است)

پوشیدن لباس بـراي اینکـه بتواننـد خانـه را      و روي زمین)،
خـود را   هـاي انـه ترك کنند. بعد از وقوع زلزله اکثر افـراد خ 

ها، همسـایگان و   در کنار خانواده اندهنمودو سعی  هترك کرد
یا دوستان خود باشند. تعدادي از افراد براي اعضاي خـانواده  

بودنـد عملیـات امـداد و      و یا دوستان خود که زخمی شـده 
و  تــرسنیــز  در اینجــارســانی را انجــام داده بودنــد. کمــک

هـایی بـوده کـه     تـرین واکـنش   احساس دستپاچگی از عمده
  توسط افراد نشان داده شده است.

  
  روش تحقیق -3

یـابی و  روش زمینه بر اساس روش تحقیق در این مطالعه
زمینـه  روش ].8[ گیري بر اساس روش تصادفی اسـت نمونه
آوري جمـع  منظـور  بـه کـه   بـوده یند پژوهشـی  آیک فر یابی

 کـه گروهـی از مـردم چـه     ی اسـت درباره موضوعات اطالعات
ینـد پژوهشـی   آکنند. در واقع ایـن فر دانند و چه فکر می می

را  کننددانند و چه فکر میکه چه می ایناظهارات مردم درباره 
در این پژوهش، اطالعات الزم از طریـق  کند. گیري میاندازه

ریحی) سؤال باز (تش 23هاي با مصاحبه و بر اساس پرسشنامه
سؤال هم مربوط به  چهار) و يا نهیچهارگزسؤال بسته ( 12و 

آوري شـد و سـپس   شوندگان جمعاطالعات شخصی مصاحبه
قرار  لیوتحل هیتجزمورد   SPSSافزاراطالعات با استفاده از نرم

جمعیت شهر بـم   1385با توجه به آخرین آمار سال گرفت. 
ا بر فرض جمعیت نفر بوده است، لذ 658هزار و  119 برابر با

 95سـطح اطمینـان    بـا  آمـاري  هزار نفر، حجم نمونـه  120
گرفته شـده   در نظرنفر  290، 75/5 ، فاصله اطمینان،درصد
 صورت بهگیري واحد نمونه همچنین الزم به ذکر است. است

 ساکن باال به سال 15فردي بوده و افراد مورد مصاحبه افراد 
 .اندرا تجربه کرده ماهدي 5 زلزله که اند بوده بم شهر

  ها  تحلیل داده -4
شناخت اطالعات و مشخصات عمومی مخاطبان  منظور به
بـر  شـوندگان   مصـاحبه این بخش به بررسی توصیفی  بم، در

اساس جنسیت، سن، تحصیالت و مشاغل توجه شده اسـت.  
دهـد  بر اساس جنسیت نشـان مـی  دگان ونش مصاحبهمطالعه 

تشـکیل   »مـردان «د را درصـ  61و  »زنـان «درصد را  39 که
  اند. داده

گروه سنی تقسـیم   9افراد از نظر سنی در مرحله اول به 
بندي شدند. گروه اصلی طبقه چهارشدند که پس از ادغام به 

و  »سـال  59باالتر از «در گروه سنی % 5/4کمترین تعداد با 
 %3/29سال بـا   »29تا  18«ترین توزیع در گروه سنی بیش
سال از زلزله بـم،   دهتوجه به گذشت حدود  باشد. البته بامی

سال در نظـر گرفتـه شـد تـا      18حداقل سن براي مصاحبه 
تـري  شوندگان از افرادي باشند کـه ذهنیـت روشـن   مصاحبه

  نسبت به آن دوران و تجربه بم داشته باشند.
و  شـده  مطرحبسته  صورت بهسؤال مرتبط با نوع مشاغل 

 10هـا در  وري دادهآگزینه بود کـه پـس از جمـع    14شامل 
بندي گردیـد. کمتـرین تعـداد مخاطبـان بـم از      گزینه طبقه

بازنشسـته، بیکـار و   «هاي  گروهمربوط به  %7/1نظر شغلی با 
ترین تعـداد بـا   و بیش »امدادگر -نظامی -مهندس ساختمان

تعلق دارد. سؤال مربوط بـه سـطح    »آزاد«به مشاغل % 7/39
بخـش از   هفـت و در  بـاز بـوده   صورت بهتحصیالت مردم بم 

تـرین  سواد تا باالتر از لیسانس تقسیم شـده اسـت. بـیش   بی
تـا  «مربـوط بـه    %6/48توزیع از نظـر سـطح تحصـیالت بـا     

ــپلم ــا تــرین  کــمو  »دی ــاال«بــه  %4/1آن ب  »لیســانس بــه ب
   اختصاص داشت.

  
  وضعیت مخاطبان در زمان وقوع زلزله -4-1

سـاعت اولیـه   بم در  1382دي  5با توجه به اینکه زلزله 
رسد که اکثر مردم به نظر می طور اینصبح به وقوع پیوست، 

آگـاهی از وضـعیت    منظـور  بـه در آن لحظه در خواب بودند. 
سـؤال شـد: در زمـان     ها آنمخاطبان در زمان وقوع زلزله از 

 دریافـت هـاي  از مجموع پاسخ ؟زلزله در چه وضعیتی بودید
درصد  یکیعنی  نفر سهبودند و فقط  »خواب« %38/71، شده



   ـــــــــــــــــــــــده سال پس از زلزله  ـــــــــــــــ »زلزله و ایمنی«ها و رفتار مردم بم نسبت به موضوع بررسی دیدگاهــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

   63ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ  1393، دوماول و ، شماره هفدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزله

از این بودند.  »در فضاي باز«از این افراد در زمان وقوع زلزله 
و رفتن به فضاي باز قبل از وقوع  ها آنافراد علت بیدار بودن 
ذکـر کردنـد،    هـا  آنتـرین علتـی کـه    زلزله سؤال شد و مهم

  ها قبل از وقوع زلزله اصلی بوده است.لرزهاحساس پیش
  

  زمان وقوع زلزلهرفتار مخاطبان در  -4-2
زدگان بم در زمان زلزلـه، از  شناخت رفتار زلزله منظور به

العمـل و رفتـار خـود را در زمـان     خواسته شد تا عکس ها آن
از این افراد در زمان وقـوع   %8/13وقوع زلزله مطرح نمایند. 

از العملـی   عکـس و نتوانسـتند   »گرفتار شدند آوار زیر« زلزله
کردند و  »فرار«سمت فضاي باز  به %7/49 خود نشان دهند،

-هـیچ عکـس  « ترس نتوانسـتند  اثر بر افراد درصد از این 21
از خود بروز دهنـد. شـایان ذکـر اسـت بسـیاري از       »العملی

افرادي که توانستند فرار کرده و به فضاي باز بروند، افـرادي  
احتمال وقـوع زلزلـه   از ها و ترس لرزهپیش بودند که به دلیل

و تقریبـاً هوشـیار    بـرده و بیداري به سـر   وابدر حالتی از خ
از این افراد نیز پناهگیري را انتخـاب نمودنـد.   % 3/8اند. بوده

شامل موارد از جمله خواندن نماز آیات،  »سایر موارد« 2/7%
) کـه  %3/8نفري ( 25را ذکر کردند. از  نجات فرزندان و غیره

ل شـد در  سؤا ،توانستند در زمان وقوع زلزله پناهگیري کنند
زیـر  «درصـد   46زمان زلزله کجا پناه بردند؟ از ایـن تعـداد   

ــاه ورودي  ــا درگ ــارچوب در ی ــاه »چ ــد، پن ــد  12 بردن درص
درصـد   4کردند،  »نشستند و از سر و گردن خود محافظت«
 »کنـار و گوشـه دیـوار   «درصـد   38برده و پناه  »تختزیر «

  .)1(نمودار ، پناهگیري کردند
 

 
ها در زمان زلزله در بم توسـط  درصد نسبی انواع پناهگیري ):1نمودار (

  .مخاطبین

در  ی کـه هـای الزم به ذکر اسـت کـه هـر یـک از گزینـه     
پـس از بررسـی   ، اندقرار گرفتهتحلیل  مورد نمودارهاي مقاله

کل (صد در صد) در نظر گرفتـه شـده    عنوان بهاولیه مجدداً 
رابطه بین جنسیت و رفتار مخاطبان نشان  حال یندرع است.
العمل در زمـان  عامل مؤثري در نوع عکس ،دهد جنسیتمی

رفتار زنان و مردان در  که يطور به، شود نمیوقوع زلزله تلقی 
  . )2، نمودار (تزمان زلزله غالباً یکسان بوده اس

  

 
درصد نسبی رابطه بین رفتار یا موقعیت مردم بم در زمان  ):2(نمودار 

 .زلزله و جنسیت
  

  آگاهی مخاطبان در مورد پناهگیري -4-3
تـا حـدي   نحوه پناهگیري در زمـان وقـوع زلزلـه     آگاهی از

منظـور  بـه  بخـش،  ایـن  در .کاهـد مـی  را آن از ناشـی  هـاي آسیب
هــاي روش از مخاطبــان آگــاهی ســطح نســبی درصــد شــناخت

آیـا قبـل از    سـؤال شـد:   ها آنپناهگیري در زمان وقوع زلزله، از 
زلزله از پناهگیري در زمـان زلزلـه اطـالع داشـتید؟ از مجمـوع      

رسـد  پاسخ مثبت دادند. به نظر می %8/44شونده، مصاحبه 290
سطح آگاهی مردم بم نسبت به این پدیده مطلوب نبوده اسـت.  
شاید یکی از دالیل مهم آن عدم بـاور اکثـر مـردم منطقـه بـه      

معتقـد بودنـد    هـا  آنزله باشـد.  پذیري شهر بم در برابر زلآسیب
دهـد در  نشان مـی  کهسال دارد  2000ارگ بم قدمتی بیش از 
بنابراین نیازي بـه آمـوختن    اي رخ نداده،این شهر تاکنون زلزله

. پس از شناخت درصـد نسـبی   ستیننکات ایمنی در برابر زلزله 
آگاهی از پناهگیري توصیه شده قبل از وقوع زلزله، بـه بررسـی   

هاي صـحیح پنـاهگیري و   ین شناخت مخاطبان از روشرابطه ب
کـه  دهـد   مـی  هـا نشـان  پرداختـه شـد. بررسـی    هـا  آنمشاغل 

ــجویان« ــان«، »دانش ــروي  «و  »معلم ــاختمان، نی ــدس س مهن
به ترتیب آگاهی بیشـتري نسـبت بـه دیگـر      »انتظامی، امدادگر
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هاي شغلی دارند. سپس رابطـه بـین تحصـیالت و میـزان     گروه
  قرار گرفت.   موردمطالعهدر مورد زلزله آگاهی مخاطبان 

دهد که رابطـه مسـتقیمی   ها نشان میهمچنین بررسی
هاي پنـاهگیري  بین تحصیالت و میزان آگاهی افراد از روش

وجود دارد. در واقـع، بـا افـزایش سـطح میـزان تحصـیالت،       
عالوه بـر ایـن، رابطـه    شود. میزان آگاهی افراد نیز بیشتر می

هـاي پنـاهگیري   آگـاهی آنـان از روش   سن افـراد بـا میـزان   
رسد که با افزایش نظر میهطور بقرار گرفت. این موردمطالعه

هـاي پنـاهگیري در   سن، میزان آگاهی افراد در مـورد روش 
  ). 3(نمودار  ،کندزمان زلزله کاهش پیدا می

  

  
هـاي  رابطه بین در صد نسبی شـناخت مخاطبـان از روش   ):3نمودار (

  .هاي سنیگروه صحیح پناهگیري و
  

نفر افرادي که از نحـوه   130ها از آوري دادهپس از جمع
قبل از وقوع زلزله بم آگاهی داشـتند،   شده هیتوصپناهگیري 

وزشی و دریافت اطالعات مربـوط بـه   خواسته شد تا منبع آم
هنگام وقوع زلزله را مطرح نماینـد. از   شده هیتوصپناهگیري 

مدرسـه،  «ها، دریافت منابع آموزشی از طریـق  مجموع پاسخ
درصـد   54با  »آموزگارانکتب درسی، مانور و ضمن خدمت 

هـا از طریـق   درصد از فراگیري 24. گیرد میدر رده اول قرار 
) 4بوده است. سـایر مـوارد در نمـودار (    »ونرادیو و تلویزی«

  آمده است.
ــه از روش  130از  ــاطبی کـ ــر مخـ ــف نفـ ــاي مختلـ هـ
العمل صحیح هنگام وقوع زلزلـه  مرتبط با عکسهاي  آموزش

در توانست  میها آیا این آموزش را آموخته بودند، سؤال شد،
هاي دریافت شده، از مجموع پاسخ زمان زلزله بم مؤثر باشد؟

به آن پاسخ  %2/35ها را مفید دانستند، افراد آموزش 1/53%
 را برگزیدند. »دانمنمی«پاسخ  %7/11و  منفی داده

  

  
در زمان زلزله توسط درصد نسبی منابع آموزش پناهگیري  ):4نمودار (

  .بم مخاطبان
  

هـاي قبـل از   سپس از افرادي که اظهار داشتند آمـوزش 
 درخواستتوانست در زلزله بم تأثیري داشته باشد، زلزله نمی

  شرح زیر است: به  نمایند کهشد دلیل خود را مطرح 
  عدم وجود فرصت براي پناهگیري؛ -
 شدت زلزله؛ -

  ایمن نبودن منازل؛  -
کاري در زمـان زلزلـه حتـی بـا وجـود       عدم امکان انجام -

 آموزش دیدن.
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پس از وقوع زلزله غالباً شایعاتی مبنی بر علـل وقـوع آن در   

اوت  17، پـس از زلزلـه   مثـال  عنوان به .شودمیان مردم رایج می
ی از سال به باال زلزلـه را ناشـ   40اکثر افراد ترکیه، ازمیت 1999

. ]9[دانسـتند   مـی عملکرد خویش و خود را شایسـته ایـن بـال    
هاي مخاطبان از عامـل اصـلی   شناخت دیدگاه منظور بهبنابراین، 

-گزینـه از پـیش تعیـین    سهوقوع زلزله در قالب سؤالی بسته با 
دیده زلزله بم علت وقوع زلزله پرسیده شد. شده، از مردم آسیب

 »پدیـده طبیعـی  «ند که زلزله معتقد %1/84ها، از مجموع پاسخ
مایل به پاسخ این سـؤال نبودنـد و علـت     ها آناز  % 6/8و  است

عذاب و بر اثر ترویج فساد و گناه)  -آن قرارگرفتن دو گزینه (بال
. متأسفانه از زبـان  »دانمنمی«در سؤال بوده و لذا اظهار داشتند 

ایـل  بسیاري شنیده شده که فساد مردم بم عامل زلزله بوده و م
زلزلـه را ناشـی از    %8/2به پاسخ به ایـن سـؤال نیسـتند. تنهـا     

  اعالم کردند. »ترویج فساد و گناه«
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با توجه به اینکه تصور رایجی در زمینه تقدیرگرایی وجود 
دارد که انسان هیچ تأثیري بر آینده و یا رویـدادهاي آینـده   

     هـاي طبیعـی اسـت کـه     ندارد، شاید زلزله از جملـه پدیـده  
 منظـور  بـه تواند دیدگاه تقدیرگرایانه بر آن حـاکم باشـد.   یم

زلزله « شناخت دیدگاه مردم بم در این خصوص با ارائه عبارت
بینی نبوده و رویارویی با اي طبیعی است که قابل پیشپدیده

است، بنابراین هر چه تقدیر باشـد   و یا غیرممکن آن مشکل
شـد تـا میـزان     ، از آنـان خواسـته  »همان اتفاق خواهد افتاد

موافقت یا مخالفت خود را در رابطه بـا ایـن عبـارت مطـرح     
با این نظریه  %69/40که دهد  میها نشان نمایند. نتایج داده

 %55/6خود را مطرح کردند و  »مخالفت« %76/52و  »موافق«
  .را برگزیدند »دانم نمی«آنان گزینه 
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  زلزلهبرابر 
تـرین   مهـم هـاي مـردم بـم از    شناخت دیـدگاه  منظور به

ــا ســؤالی   ــا خطــرات ناشــی از زلزلــه ب راهکارهــاي مقابلــه ب
ترین راهکار بـراي  خواسته شد تا مهم ها آناز  يا نهیچهارگز

ایمن بودن در برابر این پدیده را انتخـاب کننـد. از مجمـوع    
برابـر   در »ساخت خانـه مقـاوم  « %8/73نفر، اکثریت با  290

نفر به  چهارو فقط  اندترین راهکار انتخاب کردهزلزله را مهم
را مـؤثر   »آموزش« %7/19آن پاسخ ندادند. شایان ذکر است 

معتقد بودنـد کـه آمـوزش     دهندگان پاسخدانستند. غالب می
 %2/5معنایی نخواهد داشـت.   »سرپناه مقاوم«بدون داشتن 

      ان کـاري انجـام داد و   تـو معتقد بودند که در برابر زلزله نمی
  سازي و آموزش تأثیري نخواهد داشت.مقاوم
 

  میزان تأثیر زلزله بم در آمادگی مخاطبان  -4-6
آسیب بسیاري بـر سـاختار    اگرچهبم  1382دي  5زلزله 
ولـی  ، اجتماعی و فرهنگی منطقـه گذاشـته اسـت    ،اقتصادي

بـراي مـردم بـه     ارزشـمندي توانست تجارب می حال نیدرع
ــته باشــد.  دن ــال داش ــهب ــبی   منظــور ب ــناخت درصــد نس ش

تأثیرگذاري زلزله بـم در اقـدامات مـردم شـهر بـراي ایمـن       
    سـؤال شـد    هـا  آنزیستن در برابـر ایـن پدیـده طبیعـی، از     

آیا برنامه و یا اقدامی براي پیشگیري خطرات ناشی از زلزله «
درصد بـه   85از مجموع مخاطبان،  »اند؟داده احتمالی انجام

 رسد زلزله یـاد شـده  دادند. لذا به نظر می »مثبت«ن پاسخ آ
 هاي زیادي را براي مردم منطقه فراهم کرده است.آموخته

  
میزان تأثیر زلزله بم در توجه مردم به آمـوزش   -4-7

  پناهگیري 
هـاي ناشـی   رسد مردمی که تحت تأثیر آسیببه نظر می

انـدرکاران  ستاند، باید تحت توجه ویژه داز زلزله قرار گرفته
دیـدگان  شناخت نسبی آمـوزش  منظور بهامر آموزش باشند. 

 سـؤال شـد   هـا  آنبمی از نحوه پناهگیري در زمان زلزلـه، از  
هـاي الزم بـراي پنـاهگیري را    آیا بعد از وقوع زلزله آمـوزش 

درصـد بـه آن    49دهنـدگان   پاسـخ از مجموع  ؟اند فرا گرفته
منفـی   يهـا  پاسخی پاسخ مثبت دادند. باال بودن درصد نسب

بیانگر عدم توجه به اهمیـت آمـوزش در ایـن منطقـه بـوده      
در  شـده  اسـتفاده هـاي  شناخت منابع و روش منظور بهاست. 

آموزش صحیح هنگام وقوع زلزله، از افرادي کـه پنـاهگیري   
نحـوه   را بعد از زلزله آموخته بودند، خواسته شد تـا منبـع و  

-مـی  هـا نشـان  ایج دادهدریافت اطالعات را اعالم نمایند. نتـ 

 طریـق  درصـد از  51تـرین فراگیـري آمـوزش بـا     بیش دهد
، احمـر  هـالل در مـدارس،   »چهـره بـه چهـره   «هـاي  آموزش
هـاي رادیـو و   شـبکه «درصد از طریـق   46سربازي، خدمت 

ــون ــت    3و  »تلویزی ــق دریاف ــد از طری ــته«درص ــاي بس ه
  بوده است. »آموزشی

  
  لزله احتمالیرفتار مخاطبان در زمان وقوع ز -8 -4

و  1382دي  5با توجه بـه تجـارب مـردم بـم در زلزلـه      
ها در رفتار مـردم در زلزلـه احتمـالی    تأثیر آموخته منظور به

چنانچه مجدداً «شوندگان در بم سؤال شد از مصاحبهبعدي، 
اي در آن شـهر اتفـاق بیفتــد واکـنش، رفتـار و نحــوه     زلزلـه 

ایـن سـؤال    »د؟در آن لحظه چه خواهد بـو  ها آنپناهگیري 
بنـدي  هـا و دسـته  باز بوده و پس از دریافت پاسـخ  صورت به
دهد کـه پنـاهگیري بیشـترین گزینـه     ، نتایج نشان میها آن

  مورد انتخاب بوده است.   
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  ها یافته -5
هـاي ایـن   با توجه به مطالعات انجام شده، برخی از یافته

  مطالعه عبارتند از: 
زدگـی  بهت«د دچار درص 21اگرچه در زمان وقوع زلزله  -

فـرار و  « ها آنالعمل اولین عکس %7/49شدند،  »و ترس
، دو گروه زن و وجود نیباابوده است.  »رفتن به فضاي باز

مرد رفتار یکسانی را در هنگام وقوع زلزله از خود نشـان  
رابطـه معنـاداري بـین جنسـیت و      بیـ ترت نیا بهاند. داده

 ارد. رفتار مردم هنگام وقوع زلزله وجود ند

هـاي  مخاطبان قبـل از وقـوع زلزلـه بـم از روش     8/44% -
پناهگیري زمان زلزله آگاهی داشـتند، اگرچـه جنسـیت    

هـاي  عامل مؤثري در میزان آگاهی افراد نسبت به روش
پناهگیري در هنگام وقوع زلزله نبوده است، ولـی سـطح   

هـاي سـنی دو عامـل مهـم در میـزان      تحصیالت و گروه
هـاي سـنی   آیند. اطالعات گروهر میآگاهی افراد به شما

 رسد علت این امـر به نظر می تر بوده است.تر بیشپایین
انجام مانورهاي آموزشـی در مـدارس و وجـود محتـواي     
آموزشی مرتبط با زلزله و ایمنی در کتب درسـی اسـت.   

، مهندسـان،  آموزگـاران حال دانـش دانشـجویان،   درعین
از سـایر مشـاغل   بیشـتر  و امـدادگران  انتظامی نیروهاي 

 بوده است.

تــرین منبــع دریافــت اطالعــات مربــوط بــه نحــوه مهــم -
هــاي  دوره مدرســه، کتــب درسـی، مــانور و « پنـاهگیري 

 ،از افـراد % 1/53 بوده اسـت و  »آموزگارانضمن خدمت 
  ها را مفید دانستند.آموزش

مردم بم علت وقوع زلزله را یک پدیـده طبیعـی   % 1/84 -
 معرفی کردند. 

تـرین  ها را مهـم سازي ساختمانمقاوم ،طبانمخا 8/73% -
بودن در برابـر خطـرات ناشـی از زلزلـه     روش براي ایمن

هاي سنی پایین گزینه کنند و اگرچه در گروهمعرفی می
گیـرد، امـا معتقدنـد آمـوزش     آموزش در اولویت قرار می

ساز مقاوم و رعایـت اصـول    وبدون در نظر گرفتن ساخت
 .ایمنی مؤثر نخواهد بود

درصد مخاطبان معتقدنـد   85با توجه به تجربه زلزله بم،  -

هاي پیشـگیرانه بـراي ایمـن زیسـتن در برابـر      که برنامه
اند، ساخت خانـه  هاي آینده داشتهخطرات ناشی از زلزله

اولین عامل براي آمادگی در  عنوان بهمقاوم در برابر زلزله 
 برابر زلزله انتخاب شده است.  

هاي الزم که بعد از زلزله بم آموزشدرصد از افرادي  51 -
احمر اند، منبع آموزشی خود را مدرسه، هاللرا فرا گرفته

سربازي معرفی نموده و روش آمـوزش را روش  خدمت و 
 نام بردند. »چهره به چهره«

  
   ها یشنهادپگیري و نتیجه -6

مطالعات موردي انجام شـده رفتارهـاي مـردم هنگـام        
دهـد کـه   ] نشـان مـی  7-3کشـورها [  زلزله در ایران و دیگر

العمل طبیعی و ناخودآگاه همه افراد در هنگـام زلزلـه   عکس
هـاي ایمنـی در برابـر    ترس، دستپاچگی و فرار است. آموزش

 کندآماده افراد را  ،دستپاچگی و فرار يجا بهزلزله سعی دارد 
چون بـرخالف فطـرت    مراقدام به پناهگیري نمایند. این ا تا

نیاز به آموزش و تمرین زیاد دارد تـا در   ،استطبیعی انسان 
 صـورت  بـه بتوانند  ها آنگرفته و ضمیر ناخودآگاه افراد جاي 

خودکار با کمتـرین میـزان دسـتپاچگی اقـدامات صـحیح را      
  انجام دهند.

زیـر توصـیه   ي هـا  شنهادیپبر اساس مطالعات انجام شده 
  شود:می
د را مدرسه، با توجه به اینکه اکثر افراد منبع آموزشی خو -

ــی   ــب درســی و برگــزاري مانورهــاي آموزشــی معرف    کت
شود به برگزاري مانورهاي مداوم و اند، پیشنهاد میکرده
در مدارس توجه بیشتري صورت گیرد و  شده یزير برنامه
 صـورت  بـه هاي زمانی متناوب مثالً آموزان در دورهدانش

لی فصلی مانور را اجرا کنند و فقط به اجـراي مـانور سـا   
 آذر هر سال) اکتفا نگردد.  8( باریک

ساز اصولی یکی از عوامل مهم در وبا توجه به اینکه ساخت -
ــه بــه شــمار مــی  ــد و کــاهش خطــرات ناشــی از زلزل آی

 عنـوان  بـه شونده آموزش را نیز افراد مصاحبه حال یندرع
    هـاي ایمـن بـودن در برابـر زلزلـه معرفـی      یکی از روش

 هـاي آموزشـی و   شـود در برنامـه  اند؛ پیشـنهاد مـی  کرده



   ـــــــــــــــــــــــده سال پس از زلزله  ـــــــــــــــ »زلزله و ایمنی«ها و رفتار مردم بم نسبت به موضوع بررسی دیدگاهــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

   67ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ  1393، دوماول و ، شماره هفدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزله

 و هاي آموزشی از جمله پوستر، تیزرهاي آموزشـی رسانه
تواند می اي کهساز و مفاهیم سادهوبه مسائل ساختغیره 

ساز آشنا کند، پرداختـه شـود.   وافراد را با اصول و ساخت
شود تا افراد ضمن آشنایی با این موارد این امر باعث می

محـیط پیرامـون خـود هنگـام      سـاز وبه مسـائل سـاخت  
 تعمیرات و یا ساخت بناي جدید توجه کنند.

   در  شــونده مصــاحبهبـا توجــه بــه اینکــه نیمـی از افــراد    -
هـاي مربـوط بـه    هاي خود اعالم کردند که آموزشپاسخ

پناهگیري را بعد از زلزله بـم دریافـت کردنـد، پیشـنهاد     
هاي آموزشـی سـعی شـود بـه مسـائل      شود در برنامهمی

اي و اقـدامات  سازي غیرسازهربوط به پناهگیري و ایمنم
یـک مجموعـه    صـورت  بـه مربوط به بعد از زلزله با هم و 

واحد توجه شود تا افراد بتواننـد در شـرایط بحرانـی بـر     
هاي خود خطرات ناشی از زلزلـه  اساس آگاهی و آمادگی

 االمکان کاهش دهند.را حتی
چهره بـه  «ه آموزش شوندبا توجه به اینکه افراد مصاحبه -

هـاي آمـوزش   یکی از مؤثرترین روش عنوان بهرا  »چهره
 شـود از  انـد، در ایـن راسـتا پیشـنهاد مـی     انتخاب کـرده 

ــان در  روش ــدگان و مخاطب ــه یادگیرن هــاي آموزشــی ک
یند یادگیري مشـارکت فعـال دارنـد، اسـتفاده شـود.      آفر

سـاختار  بـه  شـود بـا توجـه     تالشطور بهتر است همین
مطالــب  هــا آنخاطبــان و برقــراري تعامــل بــا دانشــی م

 چـون آموزشی به نحو ساده و روشن آموزش داده شـود،  
پایدار  صورت بهشود یادگیري که از این طریق حاصل می

گیرند و عمیق بوده و عموماً مخاطبان آنچه را که فرا می
 کنند.و با اشتیاق بیشتري اجرا می یراحت به

توجـه بـه اینکـه رادیـو و      شود بادر نهایت، پیشنهاد می -
هایی هستند که در دسـترس افـراد   جزء رسانه تلویزیون

د، نـ کنبوده و معموالً افراد بیشـتري را جـذب خـود مـی    
انیمیشن یا طنـز بـا محتـواي     صورت بههایی کوتاه برنامه

آموزشی در مورد اقدامات ایمنی و آمادگی در برابر زلزله 
زلـه تهیـه شـود و از    در سه زمان قبل، هنگام و بعد از زل

شبکه سراسري یا استانی با فاصله زمانی متناوب پخـش  
گردد، زیرا پرداختن به موضوع زلزله در یک زمان خاص 

مثالً در زمان اجراي مـانور سراسـري زلزلـه در مـدارس     
مـداوم و   یاثربخشکشور و یا همزمان با سالگرد زلزله بم 

شـی  فرامودسـت  بـه   سـرعت  بهطوالنی نخواهد داشت و 
 شود.سپرده می

با فرض مقاوم بودن  شده ارائهبا امید به اینکه راهکارهاي 
، بتوانـد در گسـترش   وساز ساختها و رعایت اصول ساختمان

هاي ناشی از سوانح مؤثر واقع فرهنگ ایمنی و کاهش آسیب
  گردد.
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