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چکیده
اصولبستنبکاروآگاهیباتوانمیکهمقولهاینبهعمومیباورعدمنیزولرزهزمیندانشوزلزلهمورددرالزمهايآگاهیعدم

ماديهايهزینههموارهزلزلههروقوعپیدرکهاستموارديجملهازداد؛کاهشورساندهحداقلبهرازلزلهازناشیسوءآثاروخساراتایمنی،
مالحظهقابلمقداربهتواندمیعمومی،اذهاندرجدیدرفتارهايوباورهاایجادونگرشایناصالح. کندمیتحمیلکشوربربیشماريمعنويو

.شودزلزلهبرابردرکشورایمنیافزایشسببودادهکاهشراخساراتایناي
تغییراتیآنهادرگذاشته،اثرافراد جامعهبریکی از موثرترین روشهایی است که می توانداقناعی،وارتباطیهايشیوهازگیريبهرهاین راستادر

وهلهدرنمود،ایجادرفتاريتغییراتیمردمدربتواناینکهبراي.دهندسوقعملیانجامازمنعیاوعملیکانجامسويبهرامردمونمودهایجاد
آنازهدفکهنوشتارایندر. نمودایجادتغییرآندرلزومصورتدرودادهقراربررسیموردخاصموضوعیکمورددرراآنهانگرشبایداول

هايشیوهازاستفادهباشانعملیوعلمیاقناعوارتقاي فرهنگ ایمنی در برابر زلزلهزمینهدرمردمنگرشتغییربرايمناسبهايراهکشف
هستنداياقناعینظریاتجملهازکه"کاتزکارکرديرویکرد"و"ترسجاذبه"ازاستفاده: اقناعی-ارتباطیهاينظریهازشیوهدواست؛ارتباطی

. گیرندمیقراربررسیموردشوند،واقعاستفادهموردارتقاي فرهنگ ایمنی در برابر زلزلهموضوعبهنسبتافرادنگرشتغییردرتوانندمیکه
ورزقان قرار داشتند، انجام گرفت و زلزله -بدین منظور مطالعه حاضر بر اساس تحقیقی پیمایشی در شهر تبریز بر مردم ،که در معرض زلزله اهر

نتایج حاصل، حاکی از آن است که هر چه میزان شدت احساس زلزله . در نظر گرفته شد"پیام ترس آور"مذکور براي شهروندان تبریز به عنوان 
.بیشتر بوده، میزان آموختن مباحث مربوط به شیوه هاي درست مواجهه با زلزله پس از زلزله مزبور نیز بیشتر شده است

مقدمه
فاقدواصولیغیرسازهايوساختازناشیایرانهايزلزلهدرمیرهاومرگومالیخساراتبیشترینآمده،عملبههايبررسیطبق

ایمافرادي مواجهانبوهباکشورسطحدرمتاسفانه. باشدمیطبیعیپدیدهاینبامواجههصحیحهايشیوهوزلزلهازافرادآگاهیعدمنیزواستاندارد
از وقوع زلزله هاي متعدد در کشور نیز درس هاي الزم را نیاموخته و حتی هاي صحیح پناهگیري و مواجهه با زلزله،عدم آگاهی از شیوهبرعالوهکه

میافزایشمضاعفیطوربهآنوقوعهنگامدرخسارات و مرگ و میر ناشی از زلزله راامرهمین. بدنبال کسب آگاهی در این زمینه نیز نمی روند
سازيمقاومها،ساختمانمقاومتوسازوساختصحیحهايشیوهپناهگیري،صحیحهايشیوهزلزله،ازمردمآگاهیعدمدیگرسوییاز. دهد
آگاهیباتوانمیکهمقولهاینبهعمومیباورعدمنیزولرزهزمیندانشوفعالهايگسلمورددرکافیشناختفقدانوايغیرسازهوايسازه

ايزلزلههروقوعپیدرکهاستموارديجملهازداد؛کاهشورساندهحداقلبهرازلزلهازناشیسوءآثاروخساراتایمنی،اصولبستنبکارو
از این رو یافتن راه حلی در این زمینه و شیوه اي که بتواند نگرش مردم را .دهدمیافزایشچشمگیريشکلبهراکشوربرشدهواردخسارت هاي

بهره گیري . در این باب تغییر داده و به سمت رفتارها و اقداماتی ایمن سوق دهد، از دغدغه هاي اصلی مسووالن مدیریت بحران کشور بوده و هست
نگرش در افراد است که در این پژوهش با بهره گیري از دو شیوه از پرکاربردترین آنها از شیوه هاي ارتباطی و اقناعی یکی از شیوه هاي موثر تغییر

سعی در پاسخگویی به این سوال داریم که آیا می توان نگرش افراد را با استفاده از نظریه "رویکرد کارکردي کاتز"و "جاذبه ترس": یعنی نظریات
داده و به سمت افزایش آگاهی و ارتقاي عملکرد در راستاي ایمنی در برابر زلزله سوق داد؟ هاي مذکور نسبت به زلزله و پیامدهاي آن تغییر 
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نفر از 385بدین منظور و در مقام پاسخگویی به سوال مذکور پرسشنامه اي تهیه و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران معین و بین 
.ر پی می آید نتایج حاصل از این بررسی استآنچه د. شهروندان تبریز به شیوه اي تصادفی توزیع گشت

مبانی نظري 
نگرش.1

بهمختلفهايگروهواشیادیگران،بهتاکندمیآمادهپیشاپیشراشخصکههاییهیجانوباورهاازترکیبیازاستعبارتنگرش
عهدهبرراآیندهرفتارهايیااعمالهدایتیابینیپیشنتیجهدروکنندمیخالصهرااشیاازارزیابیهانگرش. کندنگاهمنفییامثبتيشیوه

نظریهاینازیکهردر.کردتعریفشناختیرویکردویادگیريهاينظریهحسببرتوانمیرانگرش)2009جفري الفتس و دیگران، (.میگیرند
) 1935(آلپورت گوردون. دهدمیقرارتأکیدموردرانگرشمتفاوتهايجنبهازیکهروشودمیتعریفمتفاوتايگونهبهنگرشمفهومها

بهنسبتفردواکنشبریابد ومیسازمانتجربهطریقازکهاستعصبیوذهنیآمادگیحالتیکنگرش":استکردهتعریفچنینرانگرش
.)1991سیزر و دیگران، ("گذاردمیجايبرپویاومستقیمتأثیرنگرشبهوابستههايموقعیتوهاموضوعتمامی

یکبهواکنشدادننشانهمچنینوهانگرشبهدادنسازمانبرگذشتهتجاربتأثیراستاستواریادگیرينظریهبرعمدتاًکهتعریفایندر
.)2009جفري الفتس و دیگران، (است گرفتهقرارتوجهمورد) استمطرحرفتارگراییرویکرددرکهآنگونه(موقعیت 
سازمانازاستعبارتنگرش":اندکردهتعریفاینگونهرانگرشداشتند،شناختیدیدگاهعمدتاًکه) 1948(کراچفیلد وکرچسوییاز

خاستگاهبهتعریفایندرکهشودمیمالحظه."فرددنیايهايجنبهازبرخیباارتباطدرشناختیوادراکیعاطفی،انگیزشی،هايفرایندپایدار
.)1991سیزر و دیگران، (است گرفتهقرارتأکیدموردحالزمانذهنیتجربهعوضدرونشدهاياشارهنگرش

ترسجاذبه.2
درترسایجادوآورترسهاییپیامتولیدمناسب،اقدامبرايافرادسازيمتقاعدونگرشتغییردرارتباطیمعمولهايروشازیکی

تصویرواقعهآسیبحجمواهمیت": کلیديعنصرسهکهشودواقعمفیدوثمرمثمرتواندمیزمانیشیوهاینکهداشتتوجهباید. استمخاطب
اینبهعنصرسهایناهمیتدلیلواقعدر. شودگرفتهقرارنظرمدآندر"حفاظتیواکنشیککارایی"و"واقعهآنپیشامداحتمال"،"شده

یعنی. کندمیتعیینرانگرشتغییرمیزانشناختیارزیابیاینسپسوشودمیشناختیارزیابیازفراینديموجبعنصرهرکهاستسبب
یانشودباورواقعهترسناکییاشدهتوصیفآسیباگرسنجند،میذهنشاندرراآنشوند،میمواجهترسبا) مردم(مخاطبهايگروهکههنگامی
نظریهاینطبق. بودنخواهدمحتملنگرشتغییرنتیجهدرنشوند،پنداشتهکافیترسبامقابلهبرايشدهتوصیهاعمالیاونرسدنظربهمحتمل

میزانتابعنگرشتغییراست؛شدهارائه"راجرزاورت"توسطوشدهمعروف"نگرشتغییروترسجاذبهحمایتیانگیزشنظریه"نامبهکه
.)2002ورنر سورین و جیمز تانکارد،(آیدمیپدیدآورد،میعملبهمخاطبکهشناختیارزیابیباکهاستحمایتیانگیزش

. استشدهگرفتهنظردرواقعیآورترسپیامیکعنوانبهتبریزمردمبراي"ورزقان- اهر"زلزلهوقوعنظریه،اینبهاتکاباپژوهشایندر
مردمنگرشتغییرمورددرتواندمی) ورزقان-زلزله اهر(این پیام مذکورکلیديعنصرسهگرفتننظرکه با درفرض بر آن استشیوهایندر

اقدامجهتانگیزهایجادوسازياي و مقاومسازي سازه اي و غیر سازههاي صحیح پناهگیري، ایمنهایشان در مورد، شیوهافزایش آگاهیبهنسبت
و دومی 6,2دقیقه از هم، اولی با شدت 11به فاصله 1391مرداد 21ورزقان در روز - دوگانه اهرچرا که وقوع زلزله هاي. باشدموفقکامالًآن،به

. نفر، زخمی شدن بیش از سه هزار و وارد آمدن خسارتی بیش از هشتصد میلیارد تومان گردید300که منجر به کشته شدن بیش از 6,3با شدت 
. سازد، چرا که این زلزله واقعی و اهمیت و حجم واقعه نیز کامالً محسوس استعنصر کلیدي اول را محقق می) 2012پیشنمازي، (

هاي فعال و  بویژه گسل شمال تبریز که زلزله شناسان فعالیت و وقوع زلزله در آن را کامالً محتمل می دانند نیز عنصر کلیدي وجود گسل
. دوم این نظریه را محقق می سازد

اي و اي و غیر سازهسازي سازههاي صحیح مواجهه با زلزله، اصول ایمنزمینه زلزله، علوم زمین، شیوهافزایش آگاهی و دانش عمومی در
.باشدقابل اتکا و اجرا می) حفاظتیواکنشیککارایی(سازي نیز در حکم سومین عنصر کلیدي مقاوم

اي نگرش مردم تبریز؛ تحقیق میدانیتغییروترسبهجاذحمایتیانگیزشنظریهبا توجه به موارد مذکور، براي بررسی میزان کارایی
حجم نمونه از طریق فرمول (نفر از شهروندان تبریز 385صورت گرفت که مطابق آن و همانطور که پیشتر نیز ذکر گردید، پرسشنامه اي بین 

توزیع گشت؛ که نتایج زیر از پرسشنامه ها حاصل به صورت تصادفی ) درصد محاسبه شد5کوکران و با توجه به جمعیت شهر تبریز با سطح خطاي 
:شد
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3المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهپژوهشگاه بین 

SEE 7

در" بودید؟آشناپناهگیريصحیحهايشیوهباحدچهتازلزلهوقوعهنگامدر": فراوانی شهروندان در پاسخ به سوالدرصدوتوزیع): 1(جدول 
)2013زارع و همکاران، (استآمدهزیرجدول

فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی
اصال 33 8,6 8,6 8,6
کم 77 20,0 20,1 28,6

تا حدودي 159 41,3 41,4 70,1
زیاد 95 24,7 24,7 94,8

بسیار زیاد 20 5,2 5,2 100
کل 384 99,7 100

بدون پاسخ 1 .3
کل 385 100

باپاسخگویاناکثربودندآشناپناهگیريصحیحهايشیوهباحدچهتازلزلهوقوعدر هنگامافراداینکهموردچنانکه مالحظه می شود، در•
درصد5,2ونداشتندآشناییً"اصال"درصد8,6،"کم"درصد20,1،"زیاد"درصد24,7دادند،"حدوديتا"پاسخسوالاینبهدرصد41,4

بهمربوطآنکمترینوپناهگیريباآشنایی"حدوديتا"بهمربوطفراوانیبیشترینشودمیمالحظهچنانچه. کردندانتخابرا"زیادبسیار"
.است"زیادبسیار"آشناییگزینه

در"شدید؟آشناپناهگیريصحیحهايشیوهباحدچهتازلزلهوقوعپس از": سوالبهپاسخدرشهروندانفراوانیدرصدوتوزیع): 2(جدول
)2013زارع و همکاران، (استآمدهزیرجدول

فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی
اصال 64 16,6 16,9 16,9
کم 77 20,0 20,4 37,3

تا حدودي 134 34,8 35,4 72,8
زیاد 83 21,6 22,0 94,7

بسیار زیاد 20 5,2 5,3 100,0
کل 378 98,2 100,0

بدون پاسخ 7 1,8
کل 385 100,0

35,4باپاسخگویاناکثریتنیزشدندآشناپناهگیريوزلزلهبامواجههصحیحهايشیوهباحدچهتاافرادزلزلهوقوعازپساینکهمورددر•
میمالحظهچنانچه. برگزیدندرا"زیادبسیار"درصد5,3وً"اصال"درصد16,9،"کم"درصد20,4،"زیاد"درصد22،"تاحدودي"گزینهدرصد
.است"زیادبسیار"آشناییگزینهبهمربوطآنکمترینوپناهگیريباآشنایی"حدوديتا"بهمربوطفراوانیبیشترینشود
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پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله4

SEE 7

زیرجدولدر"شدت زلزله اي را که احساس کردید، چگونه ارزیابی می کنید؟": سوالبهپاسخدرشهروندانفراوانیدرصدوتوزیع): 3(جدول
)2013زارع و همکاران، (است آمده

فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی
خیلی ضعیف 7 1,8 1,8 1,8

ضعیف 62 16,1 16,4 18,2
متوسط 81 21,0 21,4 39,6
شدید 140 36,4 36,9 76,5

بسیار شدید 89 23,1 223,5 100,0
کل 379 98,4 100,0

بدون پاسخ 6 1,6

حدودو"ضعیف"درصد16,4،"متوسط"درصد21,4،"شدیدخیلی"درصد23,5،"شدید"رالرزهزمینشدت) درصد36,9(افراداکثریت•
اقلیتوکردهارزیابی"شدید"رالرزهزمینشدتافراداکثریتشودمیمالحظهکههمانطور. بودندکردهارزیابی"ضعیفخیلی"درصد1,8

.دانستند"ضعیفخیلی"راآنشدت

وقوعازپسزلزلهبامواجهصحیحهايشیوهبهمربوطمباحثو آموختنزلزلهاحساسشدتمیزان"در زمینه فرضیه توافقیجدول): 4(جدول
)2013زارع و همکاران، (است زیرصورتبه"مزبورزلزله

زله
س زل

سا
 اح

دت
ش

آموختن مباحث مربوط به شیوه هاي صحیح مواجه بازلزله
کل

اصال کم تا حدودي زیاد بسیار زیاد
خیلی ضعیف 2 2 2 1 0 7

ضعیف 5 11 21 19 4 60
متوسط 5 15 32 22 5 79
شدید 23 27 51 32 5 138

بسیار شدید 29 20 26 9 5 89
کل 64 75 132 83 19 373

؛)2و 1جداول (زلزله وقوعازبعدوقبلپناهگیري،صحیحهايشیوهباآشناییوآگاهیخصوصدرچههمانطور که مالحظه می شود؛ اگر•
چههرعبارتیبه؛)4جدول(دارد وجودهمبستگیمباحثاینفراگیريوزلزلهاحساسشدتمیزانبینامااست،نداشتهوجودمعناداريتفاوت
به. استشدهبیشترمزبورزلزلهازپسزلزلهبامواجههدرستهايشیوهبهمربوطمباحثآموختنمیزانبوده،بیشترزلزلهاحساسشدتمیزان
.دارندمستقیمرابطههمبامتغیردوایندیگرعبارت

اي آشنا و اصول آن را در تا چه حد پس از وقوع زلزله با ایمن سازي غیرسازه": سوالبهپاسخدرشهروندانفراوانیدرصدوتوزیع): 5(جدول
)2013زارع و همکاران، (استآمدهدر زیر"بکارگیري و چیدمان وسایل و لوازم منزل رعایت می کنید؟

فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی
اصال 79 20,5 20,7 20,7
کم 75 19,5 19,7 40,4

تا حدودي 107 27,8 28,1 68,5
زیاد 88 22,9 23,1 91,6

بسیار زیاد 32 8,3 8,4 100,0
کل 381 99,0 100,0

بدون پاسخ 4 1,0
کل 385 100,0
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وقوعازپسزلزلهبامواجهصحیحهايشیوهبهمربوطمباحثو آموختنزلزلهاحساسشدتمیزان"در زمینه فرضیه توافقیجدول): 4(جدول
)2013زارع و همکاران، (است زیرصورتبه"مزبورزلزله

زله
س زل

سا
 اح

دت
ش

آموختن مباحث مربوط به شیوه هاي صحیح مواجه بازلزله
کل

اصال کم تا حدودي زیاد بسیار زیاد
خیلی ضعیف 2 2 2 1 0 7

ضعیف 5 11 21 19 4 60
متوسط 5 15 32 22 5 79
شدید 23 27 51 32 5 138

بسیار شدید 29 20 26 9 5 89
کل 64 75 132 83 19 373

؛)2و 1جداول (زلزله وقوعازبعدوقبلپناهگیري،صحیحهايشیوهباآشناییوآگاهیخصوصدرچههمانطور که مالحظه می شود؛ اگر•
چههرعبارتیبه؛)4جدول(دارد وجودهمبستگیمباحثاینفراگیريوزلزلهاحساسشدتمیزانبینامااست،نداشتهوجودمعناداريتفاوت
به. استشدهبیشترمزبورزلزلهازپسزلزلهبامواجههدرستهايشیوهبهمربوطمباحثآموختنمیزانبوده،بیشترزلزلهاحساسشدتمیزان
.دارندمستقیمرابطههمبامتغیردوایندیگرعبارت

اي آشنا و اصول آن را در تا چه حد پس از وقوع زلزله با ایمن سازي غیرسازه": سوالبهپاسخدرشهروندانفراوانیدرصدوتوزیع): 5(جدول
)2013زارع و همکاران، (استآمدهدر زیر"بکارگیري و چیدمان وسایل و لوازم منزل رعایت می کنید؟

فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی
اصال 79 20,5 20,7 20,7
کم 75 19,5 19,7 40,4

تا حدودي 107 27,8 28,1 68,5
زیاد 88 22,9 23,1 91,6

بسیار زیاد 32 8,3 8,4 100,0
کل 381 99,0 100,0

بدون پاسخ 4 1,0
کل 385 100,0



5المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهپژوهشگاه بین 

SEE 7

23,1،"تاحدودي"پاسخدرصد28,1باافراداکثریتورزقان،- اهرزلزلهوقوعازپسايغیرسازهسازيایمنباافرادآشناییمیزانمورددر•
.دادندرا"زیادبسیار"پاسخدرصد8,4باکمیعدهو"کم"درصد19,7ً،"اصال"درصد20,7،"زیاد"درصد

: درصد؛ مجموع پاسخ خاي59,6(یافته افزایشزلزلهوقوعازپسايغیرسازهسازيایمنباآشناییمیزانمی توان چنین نتیجه گرفت که 
.استبودههازمینهایندرآگاهیافزایشوکسببرايمحرکیزلزلهوقوعو)تاحدودي، زیاد و بسیار زیاد

هاساختمانسازيمقاومخصوصدرشماآگاهیزلزلهوقوعازپسحدچهتا": سوالبهپاسخدرشهروندانفراوانیدرصدوتوزیع): 6(جدول
)2013زارع و همکاران، (است آمدهزیرجدولدر"است؟یافتهافزایش

فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی
اصال 59 15,3 15,4 15,4
کم 73 19,0 19,1 34,5

تا حدودي 133 34,5 34,7 69,2
زیاد 98 25,5 25,6 94,8

بسیار زیاد 20 5,2 5,2 100,0
کل 383 99,5 100,0

بدون پاسخ 2 5.
کل 385 100,0

پاسخدرصد34,7بااکثریتخیریایافتهافزایشسازيمقاوممورددرورزقان- اهرزلزلهوقوعازپستبریزشهروندانآگاهیاینکهمورددر•
میمالحظهکههمانطور. بودندداده"زیادبسیار"پاسخنیزدرصد5,2و"اصالً"درصد15,4،"کم"درصد19,1،"زیاد"درصد25,6،"تاحدودي"

.انددادهرا"زیادبسیار"پاسخاقلیتو"حدوديتا"پاسخافراداکثریتموردایندرشود
درصد؛ مجموع پاسخ 65,5(یافته افزایشزلزلهوقوعازعمومی مردم در مورد مقاوم سازي پسآگاهیمی توان چنین نتیجه گرفت که میزان

.استبودهزمینهایندرآگاهیافزایشوکسببرايمحرکیزلزلهوقوعو)تاحدودي، زیاد و بسیار زیاد: خاي

وقوعمقابلدرخودساختمانوضعیتبررسیبهزلزلهوقوعازپسحدچهتا": سوالبهپاسخدرشهروندانفراوانیدرصدوتوزیع): 7(جدول
)2013زارع و همکاران، (است آمدهزیرجدولدر"اید؟پرداختهاحتمالیايزلزله

فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی
اصال 83 21,6 21,7 21,7
کم 66 17,1 17,2 38,9

تا حدودي 124 32,2 32,4 71,3
زیاد 94 24,4 24,5 95,8

بسیار زیاد 16 4,2 4,2 100,0
کل 383 99,5 100,0

بدون پاسخ 2 5.
کل 385 100,0

بااکثریتنیزپرداختندخودهايساختمانموجودوضعیتبررسیبهحدچهتاورزقان- اهرزلزلهوقوعازپستبریزشهرونداناینکهمورددر•
مالحظهکههمانطور. دادندزیادبسیارپاسخنیزدرصد4,2وکمدرصد17,2اصالً،درصد21,7زیاد،درصد24,5تاحدودي،پاسخدرصد32,4

.انددادهرازیادبسیارپاسخاقلیتوحدوديتاپاسخافراداکثریتموردایندرشودمی
خودساختمانموجودوضعیتبررسیبه) درصد61,1بیش از( زیاديحدتاتبریز،شهروندانزلزلهوقوعازپسشودمیمالحظهکههمانطور
)زیاد، بسیار زیاد و تا حدودي: مجموع پاسخ هاي(.اندپرداخته

5المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهپژوهشگاه بین 

SEE 7

23,1،"تاحدودي"پاسخدرصد28,1باافراداکثریتورزقان،- اهرزلزلهوقوعازپسايغیرسازهسازيایمنباافرادآشناییمیزانمورددر•
.دادندرا"زیادبسیار"پاسخدرصد8,4باکمیعدهو"کم"درصد19,7ً،"اصال"درصد20,7،"زیاد"درصد

: درصد؛ مجموع پاسخ خاي59,6(یافته افزایشزلزلهوقوعازپسايغیرسازهسازيایمنباآشناییمیزانمی توان چنین نتیجه گرفت که 
.استبودههازمینهایندرآگاهیافزایشوکسببرايمحرکیزلزلهوقوعو)تاحدودي، زیاد و بسیار زیاد

هاساختمانسازيمقاومخصوصدرشماآگاهیزلزلهوقوعازپسحدچهتا": سوالبهپاسخدرشهروندانفراوانیدرصدوتوزیع): 6(جدول
)2013زارع و همکاران، (است آمدهزیرجدولدر"است؟یافتهافزایش

فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی
اصال 59 15,3 15,4 15,4
کم 73 19,0 19,1 34,5

تا حدودي 133 34,5 34,7 69,2
زیاد 98 25,5 25,6 94,8

بسیار زیاد 20 5,2 5,2 100,0
کل 383 99,5 100,0

بدون پاسخ 2 5.
کل 385 100,0

پاسخدرصد34,7بااکثریتخیریایافتهافزایشسازيمقاوممورددرورزقان- اهرزلزلهوقوعازپستبریزشهروندانآگاهیاینکهمورددر•
میمالحظهکههمانطور. بودندداده"زیادبسیار"پاسخنیزدرصد5,2و"اصالً"درصد15,4،"کم"درصد19,1،"زیاد"درصد25,6،"تاحدودي"

.انددادهرا"زیادبسیار"پاسخاقلیتو"حدوديتا"پاسخافراداکثریتموردایندرشود
درصد؛ مجموع پاسخ 65,5(یافته افزایشزلزلهوقوعازعمومی مردم در مورد مقاوم سازي پسآگاهیمی توان چنین نتیجه گرفت که میزان

.استبودهزمینهایندرآگاهیافزایشوکسببرايمحرکیزلزلهوقوعو)تاحدودي، زیاد و بسیار زیاد: خاي

وقوعمقابلدرخودساختمانوضعیتبررسیبهزلزلهوقوعازپسحدچهتا": سوالبهپاسخدرشهروندانفراوانیدرصدوتوزیع): 7(جدول
)2013زارع و همکاران، (است آمدهزیرجدولدر"اید؟پرداختهاحتمالیايزلزله

فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی
اصال 83 21,6 21,7 21,7
کم 66 17,1 17,2 38,9

تا حدودي 124 32,2 32,4 71,3
زیاد 94 24,4 24,5 95,8

بسیار زیاد 16 4,2 4,2 100,0
کل 383 99,5 100,0

بدون پاسخ 2 5.
کل 385 100,0

بااکثریتنیزپرداختندخودهايساختمانموجودوضعیتبررسیبهحدچهتاورزقان- اهرزلزلهوقوعازپستبریزشهرونداناینکهمورددر•
مالحظهکههمانطور. دادندزیادبسیارپاسخنیزدرصد4,2وکمدرصد17,2اصالً،درصد21,7زیاد،درصد24,5تاحدودي،پاسخدرصد32,4

.انددادهرازیادبسیارپاسخاقلیتوحدوديتاپاسخافراداکثریتموردایندرشودمی
خودساختمانموجودوضعیتبررسیبه) درصد61,1بیش از( زیاديحدتاتبریز،شهروندانزلزلهوقوعازپسشودمیمالحظهکههمانطور
)زیاد، بسیار زیاد و تا حدودي: مجموع پاسخ هاي(.اندپرداخته

5المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهپژوهشگاه بین 

SEE 7

23,1،"تاحدودي"پاسخدرصد28,1باافراداکثریتورزقان،- اهرزلزلهوقوعازپسايغیرسازهسازيایمنباافرادآشناییمیزانمورددر•
.دادندرا"زیادبسیار"پاسخدرصد8,4باکمیعدهو"کم"درصد19,7ً،"اصال"درصد20,7،"زیاد"درصد

: درصد؛ مجموع پاسخ خاي59,6(یافته افزایشزلزلهوقوعازپسايغیرسازهسازيایمنباآشناییمیزانمی توان چنین نتیجه گرفت که 
.استبودههازمینهایندرآگاهیافزایشوکسببرايمحرکیزلزلهوقوعو)تاحدودي، زیاد و بسیار زیاد

هاساختمانسازيمقاومخصوصدرشماآگاهیزلزلهوقوعازپسحدچهتا": سوالبهپاسخدرشهروندانفراوانیدرصدوتوزیع): 6(جدول
)2013زارع و همکاران، (است آمدهزیرجدولدر"است؟یافتهافزایش

فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی
اصال 59 15,3 15,4 15,4
کم 73 19,0 19,1 34,5

تا حدودي 133 34,5 34,7 69,2
زیاد 98 25,5 25,6 94,8

بسیار زیاد 20 5,2 5,2 100,0
کل 383 99,5 100,0

بدون پاسخ 2 5.
کل 385 100,0

پاسخدرصد34,7بااکثریتخیریایافتهافزایشسازيمقاوممورددرورزقان- اهرزلزلهوقوعازپستبریزشهروندانآگاهیاینکهمورددر•
میمالحظهکههمانطور. بودندداده"زیادبسیار"پاسخنیزدرصد5,2و"اصالً"درصد15,4،"کم"درصد19,1،"زیاد"درصد25,6،"تاحدودي"

.انددادهرا"زیادبسیار"پاسخاقلیتو"حدوديتا"پاسخافراداکثریتموردایندرشود
درصد؛ مجموع پاسخ 65,5(یافته افزایشزلزلهوقوعازعمومی مردم در مورد مقاوم سازي پسآگاهیمی توان چنین نتیجه گرفت که میزان

.استبودهزمینهایندرآگاهیافزایشوکسببرايمحرکیزلزلهوقوعو)تاحدودي، زیاد و بسیار زیاد: خاي

وقوعمقابلدرخودساختمانوضعیتبررسیبهزلزلهوقوعازپسحدچهتا": سوالبهپاسخدرشهروندانفراوانیدرصدوتوزیع): 7(جدول
)2013زارع و همکاران، (است آمدهزیرجدولدر"اید؟پرداختهاحتمالیايزلزله

فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی
اصال 83 21,6 21,7 21,7
کم 66 17,1 17,2 38,9

تا حدودي 124 32,2 32,4 71,3
زیاد 94 24,4 24,5 95,8

بسیار زیاد 16 4,2 4,2 100,0
کل 383 99,5 100,0

بدون پاسخ 2 5.
کل 385 100,0

بااکثریتنیزپرداختندخودهايساختمانموجودوضعیتبررسیبهحدچهتاورزقان- اهرزلزلهوقوعازپستبریزشهرونداناینکهمورددر•
مالحظهکههمانطور. دادندزیادبسیارپاسخنیزدرصد4,2وکمدرصد17,2اصالً،درصد21,7زیاد،درصد24,5تاحدودي،پاسخدرصد32,4

.انددادهرازیادبسیارپاسخاقلیتوحدوديتاپاسخافراداکثریتموردایندرشودمی
خودساختمانموجودوضعیتبررسیبه) درصد61,1بیش از( زیاديحدتاتبریز،شهروندانزلزلهوقوعازپسشودمیمالحظهکههمانطور
)زیاد، بسیار زیاد و تا حدودي: مجموع پاسخ هاي(.اندپرداخته



پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله6

SEE 7

ساختمانبهسازيیاسازيمقاومبهنسبتزلزلهوقوعازپسحدچهتا": سوالبهپاسخدرشهروندانفراوانیدرصدوتوزیع): 8(جدول
)2013همکاران، زارع و (است آمدهزیرجدولدر"اید؟نمودهاقدامخودمسکونی

فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی
اصال 124 32,2 32,5 32,5
کم 68 17,7 17,8 50,4

تا حدودي 84 21,8 22,0 72,4
زیاد 92 23,9 24,1 96,6

بسیار زیاد 13 3,4 3,4 100,0
کل 381 99,0 100,0

بدون پاسخ 4 1,0
کل 385 100,0

اقدامخودمسکونیساختمانبهسازيیاسازيمقاومبهنسبتتبریزيشهروندانورزقان-اهرزلزلهوقوعازپسحدچهتااینکهمورددر•
چنانچه. دادندزیادبسیارپاسخدرصد3,4وکمدرصد17,8حدودي،تادرصد22زیاد،درصد24,1اصالً،پاسخدرصد32,5بااکثریتکردند؛

.اندبرگزیدهرازیادبسیارپاسخاقلیتواصالًپاسخاکثریتشودمیمالحظه
.( اندسازي ساختمان خود کردهاقدام به مقاوم) درصد49,5ازبیش(زیادي حدتاتبریز،شهروندانزلزلهوقوعازپسشودمیمالحظهکههمانطور

)مجموع پاسخ هاي تا حدودي، زیاد و بسیار زیاد

رویکرد کارکردي کاتز.3
استدالل می کند که شکل گیري و تغییر نگرش را باید برحسب کارکردهایی که نگرش ها براي شخص دارند "دانیل کاتز"بنا به این نظریه 

و تا زمانی که ندانیم داشتن یک نگرش چه نیازي را . به نظر وي داشتن نگرش هاي خاص در انسان بر اساس پاسخ به نیازهایش می باشد. سنجید
کاتز چهار کارکرد اصلی زیر را . برآورده می کند، به خوبی نمی توانیم پیش بینی کنیم که چه زمانی و چگونه آن نگرش تغییر خواهد کرددر انسان 

:)1382مک کوایل، (که نگرش ها براي انسان دارند، معرفی می کند
افراد می کوشند در محیط بیرونی خود پاداش ها دلیل داشتن بعضی نگرش ها این است که : کارکرد ابزاري، سازگارکننده یا منفعتی.1

بنابراین می توان از این کارکرد براي ایجاد نگرش مثبت در زمینه افزایش آگاهی . را به حداکثر و مجازات ها را به حداقل برسانند
سارات ناشی از زلزله و نیز هایشان در زمینه زلزله و تبعات آن، دانش زمین لرزه و شیوه هاي صحیح مواجهه با آن به منظور کاهش خ

جلب مشارکت مردم در طرح هاي مقاوم سازي با تعریف مکانیزم هاي تشویقی مالی نظیر در نظر گرفتن تسهیالت، اعطاي وام هاي کم 
. از سوي مراجع و نهادهاي مسوول و مجري این طرح ها استفاده نمود... بهره و طوالنی مدت، ارایه بیمه هاي ارزان قیمت و

بعضی از نگرش ها به این دلیل است که افراد از خویشتن خویش در مقابل محرك هاي غیرقابل قبول خود یا : کرد دفاع از خودکار.2
بنابراین احساس خطر تخریب ساختمان در برابر زلزله و وقوع آوار و مرگ و میر . آگاهی از عوامل تهدید کننده بیرونی حفاظت کنند

ابزاري براي تقویت نگرش مثبت به انجام مقاوم سازي و افزایش آگاهی در مورد شیوه هاي صحیح ناشی از آن میتواند به عنوان
. پناهگیري و مقاوم سازي سازه اي و غیرسازه اي تجسم پیدا کند

بعضی نگرش ها به فرد امکان می دهند تا احساس مثبتی درباره ارزش هاي اصلی و نوع شخصیتی که فرد :کارکرد اظهار ارزش.3
به عنوان مثال فردي که در فعالیت هاي جمعی مربوط به مقاوم سازي شرکت می کند و . ساس داشتن آن را می کند اظهار نمایداح

.اقدام به این عمل می نماید، احساس بالنده اي نسبت به نوع دوستی و حفظ بقاي خود و نزدیکانش خواهد داشت
افراد برآورده می کنند و یا ساختار یا معنایی را فراهم می آورند که در غیر این بعضی نگرش ها میل به آگاهی را در: کارکرد شناختی.4

مقاوم سازي ساختمان، زلزله و علوم مربوط به : مثالً فردي که با مطالعه و افزایش آگاهی خود در زمینه هاي.  صورت محقق نمی شود
ا از طریق نگرش مثبت به انجام مقاوم سازي سازه اي و غیرسازه اي زمین و مخاطرات ناشی از آن دست یافته، فردیت ارتقا یافته خود ر

.اظهار خواهد داشت

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله6

SEE 7

ساختمانبهسازيیاسازيمقاومبهنسبتزلزلهوقوعازپسحدچهتا": سوالبهپاسخدرشهروندانفراوانیدرصدوتوزیع): 8(جدول
)2013همکاران، زارع و (است آمدهزیرجدولدر"اید؟نمودهاقدامخودمسکونی

فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی
اصال 124 32,2 32,5 32,5
کم 68 17,7 17,8 50,4

تا حدودي 84 21,8 22,0 72,4
زیاد 92 23,9 24,1 96,6

بسیار زیاد 13 3,4 3,4 100,0
کل 381 99,0 100,0

بدون پاسخ 4 1,0
کل 385 100,0

اقدامخودمسکونیساختمانبهسازيیاسازيمقاومبهنسبتتبریزيشهروندانورزقان-اهرزلزلهوقوعازپسحدچهتااینکهمورددر•
چنانچه. دادندزیادبسیارپاسخدرصد3,4وکمدرصد17,8حدودي،تادرصد22زیاد،درصد24,1اصالً،پاسخدرصد32,5بااکثریتکردند؛

.اندبرگزیدهرازیادبسیارپاسخاقلیتواصالًپاسخاکثریتشودمیمالحظه
.( اندسازي ساختمان خود کردهاقدام به مقاوم) درصد49,5ازبیش(زیادي حدتاتبریز،شهروندانزلزلهوقوعازپسشودمیمالحظهکههمانطور

)مجموع پاسخ هاي تا حدودي، زیاد و بسیار زیاد

رویکرد کارکردي کاتز.3
استدالل می کند که شکل گیري و تغییر نگرش را باید برحسب کارکردهایی که نگرش ها براي شخص دارند "دانیل کاتز"بنا به این نظریه 

و تا زمانی که ندانیم داشتن یک نگرش چه نیازي را . به نظر وي داشتن نگرش هاي خاص در انسان بر اساس پاسخ به نیازهایش می باشد. سنجید
کاتز چهار کارکرد اصلی زیر را . برآورده می کند، به خوبی نمی توانیم پیش بینی کنیم که چه زمانی و چگونه آن نگرش تغییر خواهد کرددر انسان 

:)1382مک کوایل، (که نگرش ها براي انسان دارند، معرفی می کند
افراد می کوشند در محیط بیرونی خود پاداش ها دلیل داشتن بعضی نگرش ها این است که : کارکرد ابزاري، سازگارکننده یا منفعتی.1

بنابراین می توان از این کارکرد براي ایجاد نگرش مثبت در زمینه افزایش آگاهی . را به حداکثر و مجازات ها را به حداقل برسانند
سارات ناشی از زلزله و نیز هایشان در زمینه زلزله و تبعات آن، دانش زمین لرزه و شیوه هاي صحیح مواجهه با آن به منظور کاهش خ

جلب مشارکت مردم در طرح هاي مقاوم سازي با تعریف مکانیزم هاي تشویقی مالی نظیر در نظر گرفتن تسهیالت، اعطاي وام هاي کم 
. از سوي مراجع و نهادهاي مسوول و مجري این طرح ها استفاده نمود... بهره و طوالنی مدت، ارایه بیمه هاي ارزان قیمت و

بعضی از نگرش ها به این دلیل است که افراد از خویشتن خویش در مقابل محرك هاي غیرقابل قبول خود یا : کرد دفاع از خودکار.2
بنابراین احساس خطر تخریب ساختمان در برابر زلزله و وقوع آوار و مرگ و میر . آگاهی از عوامل تهدید کننده بیرونی حفاظت کنند

ابزاري براي تقویت نگرش مثبت به انجام مقاوم سازي و افزایش آگاهی در مورد شیوه هاي صحیح ناشی از آن میتواند به عنوان
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SEE 7

نتیجه گیري و ارائه پیشنهاد
و "جاذبه ترس": اقناعی-بنابراین با عنایت به مطالب عنوان شده، می توان این فرضیه را پذیرفت که با اتکا به نظریه هاي ارتباطی

زلزله، : و تولید پیام هاي ارتباطی مبتنی بر این دو نظریه، تغییر نگرش مردم نسبت به افزایش آگاهی هایشان در مورد"رویکرد کارکردي کاتز"
مواجهه صحیح با آن و شیوه هاي درست پناهگیري، مقاوم سازي ساختمان و ایمن سازي سازه اي و غیرسازه اي میسر بوده و امکان سمت و نحوه 

تکرار گسترده پیام "بدیهی است که اثربخشی تولید چنین پیامهایی صرفاً با اتکا به اصل سوم فنون اقناع یعنی . سو دادن مثبت به آن وجود دارد
:کهاستآنچرا که همانطور که مالحظه شد، نتایج این پژوهش مبین. میسر است"ذکورهاي م

امااست،نداشتهوجودمعناداريتفاوتزلزله؛وقوعازبعدوقبلپناهگیري،صحیحهايشیوهباآشناییوآگاهیخصوصدرچهاگر.1
بوده،بیشترزلزلهاحساسشدتمیزانچههرعبارتیبهدارد؛وجودهمبستگیمباحثاینفراگیريوزلزلهاحساسشدتمیزانبین

بامتغیردوایندیگرعبارتبه. استشدهبیشترمزبورزلزلهازپسزلزلهبامواجههدرستهايشیوهبهمربوطمباحثآموختنمیزان
.دارندمستقیمرابطههم

محرکیزلزلهوقوعویافتهافزایشحدوديتازلزلهوقوعازپسسازيمقاوممورددرآگاهیوايغیرسازهسازيایمنباآشناییمیزان.2
.استبودههازمینهایندرآگاهیافزایشوکسببراي

- نمودهسازيمقاومبهاقدامحتیوپرداختهخودساختمانموجودوضعیتبررسیبهزیاديحدتاتبریز،شهروندانزلزلهوقوعازپس.3
.اند

ورفتارنگرش،تغییربراي"رویکرد کارکردي کاتز"و "ترسجاذبه"هاي توان چنین نتیجه گرفت که استفاده از نظریهدر نهایت می
این بدان معناست که کاربرد این . توانند مثمرثمر واقع شوندزلزله میبهمردم نسبت به مفاهیم و موضوعات مربوطعمومیهايآگاهیارتقاي

دیریت بحران زلزله با همکاري رسانه هاي گروهی از طریق ساخت و تولید پیام هاي ترس آور و کارکردي در زمینه زلزله نظریه ها براي مسووالن م
کردیرو(منفعتی، دفاع از خود، اظهار ارزش و شناختی : و یا کارکردهاي) جاذبه ترسنظریه (ترس از زلزله : و استمرار اشاعه این پیام ها ضمن ایجاد

صحیحشیوه هايزلزله،: در مردم، می تواند به عنوان محرکی در افراد عمل کرده و آنها را نسبت به افزایش آگاهی هایشان در مورد) کاتزيکارکرد
غیرسازه اي سوق داده و و حتی با تغییر نگرشی که وسازه ايسازيمقاومساختمان ها،مقاومتوسازوساختصحیحهايشیوهپناهگیري،

بنابراین . گاهی هایشان است به سمت اقدام و رفتاري عملیاتی در راستاي افزایش ضریب ایمنی در برابر زلزله رهنمون شودماحصل ارتقاي آ
اساس پیشنهاد این پژوهش به مسووالن مدیریت بحران و اصحاب رسانه ها، تهیه فیلم ها، آنونس ها، انیمیشن ها، کلیپ ها و مطبوعاتی است که بر 

. تهیه و پخش شوندنظریه هاي مذکور 

مراجع
خبرنامه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ،برف هم آمد؛ مردم آذربایجان همچنان بی خانمان هستند)1391(پیشنمازي پ

4، صفحه 12و 11سال پنجم، شماره هاي

وپیشگیريسازمان،"تهرانشهربرايآموزيدرسهدفباتبریزشهردرشرقیآذربایجاندرزلزلهخطرمستندسازي"،و همکاران.زارع م
، تهران106: تهران، صفحهشهربحرانمدیریت

، تهران413صفحههشتم،چاپرشد،،"آزماییروانوسنجیرواناصول"،شریفیپاشاحسنازنقلبه)1991(دیگران وسیرز

انتشارات ساواالن، چاپ ،"هیلگاردواتکینسونشناسیروانزمینه"،و مهدي گنجیگنجی حمزهدکتر: ترجمه) 2009(و دیگران . جالفتس 
پانزدهم، تهران

: چاپ اول، صفحات.درآمدي بر نظریه ارتباطات جمعی، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها،پرویز اجاللی: ترجمه) 1382. (مک کوایل د
، تهران343-350
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زلزله، : و تولید پیام هاي ارتباطی مبتنی بر این دو نظریه، تغییر نگرش مردم نسبت به افزایش آگاهی هایشان در مورد"رویکرد کارکردي کاتز"
مواجهه صحیح با آن و شیوه هاي درست پناهگیري، مقاوم سازي ساختمان و ایمن سازي سازه اي و غیرسازه اي میسر بوده و امکان سمت و نحوه 

تکرار گسترده پیام "بدیهی است که اثربخشی تولید چنین پیامهایی صرفاً با اتکا به اصل سوم فنون اقناع یعنی . سو دادن مثبت به آن وجود دارد
:کهاستآنچرا که همانطور که مالحظه شد، نتایج این پژوهش مبین. میسر است"ذکورهاي م

امااست،نداشتهوجودمعناداريتفاوتزلزله؛وقوعازبعدوقبلپناهگیري،صحیحهايشیوهباآشناییوآگاهیخصوصدرچهاگر.1
بوده،بیشترزلزلهاحساسشدتمیزانچههرعبارتیبهدارد؛وجودهمبستگیمباحثاینفراگیريوزلزلهاحساسشدتمیزانبین

بامتغیردوایندیگرعبارتبه. استشدهبیشترمزبورزلزلهازپسزلزلهبامواجههدرستهايشیوهبهمربوطمباحثآموختنمیزان
.دارندمستقیمرابطههم

محرکیزلزلهوقوعویافتهافزایشحدوديتازلزلهوقوعازپسسازيمقاوممورددرآگاهیوايغیرسازهسازيایمنباآشناییمیزان.2
.استبودههازمینهایندرآگاهیافزایشوکسببراي

- نمودهسازيمقاومبهاقدامحتیوپرداختهخودساختمانموجودوضعیتبررسیبهزیاديحدتاتبریز،شهروندانزلزلهوقوعازپس.3
.اند

ورفتارنگرش،تغییربراي"رویکرد کارکردي کاتز"و "ترسجاذبه"هاي توان چنین نتیجه گرفت که استفاده از نظریهدر نهایت می
این بدان معناست که کاربرد این . توانند مثمرثمر واقع شوندزلزله میبهمردم نسبت به مفاهیم و موضوعات مربوطعمومیهايآگاهیارتقاي

دیریت بحران زلزله با همکاري رسانه هاي گروهی از طریق ساخت و تولید پیام هاي ترس آور و کارکردي در زمینه زلزله نظریه ها براي مسووالن م
کردیرو(منفعتی، دفاع از خود، اظهار ارزش و شناختی : و یا کارکردهاي) جاذبه ترسنظریه (ترس از زلزله : و استمرار اشاعه این پیام ها ضمن ایجاد

صحیحشیوه هايزلزله،: در مردم، می تواند به عنوان محرکی در افراد عمل کرده و آنها را نسبت به افزایش آگاهی هایشان در مورد) کاتزيکارکرد
غیرسازه اي سوق داده و و حتی با تغییر نگرشی که وسازه ايسازيمقاومساختمان ها،مقاومتوسازوساختصحیحهايشیوهپناهگیري،

بنابراین . گاهی هایشان است به سمت اقدام و رفتاري عملیاتی در راستاي افزایش ضریب ایمنی در برابر زلزله رهنمون شودماحصل ارتقاي آ
اساس پیشنهاد این پژوهش به مسووالن مدیریت بحران و اصحاب رسانه ها، تهیه فیلم ها، آنونس ها، انیمیشن ها، کلیپ ها و مطبوعاتی است که بر 

. تهیه و پخش شوندنظریه هاي مذکور 
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