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فرهنگ ایمنی در ترس برای ارتقای جاذبۀ انگیزش حمایتی  ۀکاربرد نظری

 زلزله برابر

 (در برابر زلزلهمردم ورزقان در اصالح نگرش و رفتار  -اهر تأثیر زلزلۀموردی مطالعۀ )

 پروانه پیشنمازی
 

دانشگاه دوستتی ملت ، روستیه و پشورشتگر پشورشتگاه       دکتری علوم ارتباطات اجتماعی،

 شناسی و مهندسی زلزله لی زلزلهالمل بین
 

 (26/9/1393: تاریخ پذیرش - 12/9/1393 )تاریخ دریافت:

 چکیده
ستاز و مااومتت    و ستاتت رای صحیح  شیوهصحیح پنارگیری، رای  شیوهالزم در مورد زلزله،  آگاریعدم 

ال و دانتش  فعت رتای   گست  کتافی در متورد   نا ، اطالعتات ای غیرسازهو ای  سازهسازی  مااوم، را ساتتمان
کار بستن اصول ایمنی، تستارات و آاتار    هتوان با آگاری و ب لرزه و نیز عدم باور عمومی به اینکه می زمین

مادی و معنتوی بیشتماری را بتر    رای  رزینهرمواره  ،در پی وقوع رر زلزله ،سوء زلزله را به حداق  رساند
تتا  تواند  می ،ررای جدید در اذران عمومی. اصالح این نگرش و ایجاد باوررا و رفتاکند میکشور تحمی  

 و سبب افزایش ایمنی کشور در برابر زلزله شود. درد این تسارات را کارش  حد زیادی
باوررتای جدیتدی در افتراد    توانتد   می ،اقناعی رای شیوهارتباطی با اتکا به رای  پیامو را  روشاستفاده از 

رای معمتول بترای اقنتاع و     روشیکی از  .[1] ر دردیتغی و رفتار آنها را مطابق باوررای جدیدکند ایجاد 
افراد را از موضتعی انفعتالی    ،ای که ترس ایجادشده گونه بهتغییر نگرش در افراد، ایجاد ترس در آنهاست؛ 

 درد. میسمت اقدام و بروز رفتاررای جدید سوق  به
که در مجاورت کانون  ،ردم شهر تبریزم آور برای ترسعنوان پیام  بهورزقان  -ارر زلزلۀدر این مااله وقوع 
تغییتر رفتتار و نگترش آنهتا پتد از دریافتت ایتن پیتام          حتد در نظر گرفتته شتده و    ،زلزله قرار داشتند

 رشداردرنده سنجیده شده است.

 پرسشتنامه  ابزار از استفاده با و (Survey) میدانی صورت هب که پشورش این نتایجدر این مااله رمچنین 
 د.شو میبررسی  شد توزیع تصادفی ای شیوه به تبریز شهروندان از نفر 385 بین

انگیتزش حمتایتی   نظریتۀ  تترس،  جاذبتۀ  نگترش،  تغییر  افزایش ایمنی در برابر زلزله، های کلیدی: واژه
 ترس.جاذبۀ 

 

                                                           
  :22831116-9نویسنده مسئول، تلفن    P_pishnamazi@yahoo.com ،Email: p.pishnamazi@iiees.ac.ir 
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 مقدمه

عرصتۀ  و فعتاالن  مستئوالن  تیزی کشور، یکی از ماوالتی استت کته توجته متردم،      لرزهواقعیت 

در حتال حاضتر   منفی ناشی از زلزله جلب کرده استت. اگرهته   آاار به کنترل  مدیریت بحران را

بتا استتفاده از   ، پتذیر نیستت   رای شدید امکان جلوگیری کام  از تلفات و تسارات ناشی از زلزله

 کمت   بته رتای پیشتگیرانه    کارگیری برنامته  هتمهیدات مدیریت بحران زلزله و تهیه و تنظیم و ب

را را تا حتد   لرزه زمینآاار توان  دیگر نظیر علوم ارتباطات اجتماعی، میو علوم مختلف  یرا شیوه

پرواضتح استت کته ارتاتای ستطح دانتش و معلومتات و افتزایش ستطح           [.2] زیادی کارش داد

کتارش   بته  باور و اعتاادایجاد پیرامون آن و نیز مسائ  موضوع زلزله و  زمینۀاطالعات مردم در 

تواند تا حتد مطلتوبی بته     عمومی، می ةشد کسبرای  آگاریتفاده از سوء ناشی از زلزله با اسآاار 

از و تلفات و تستارات ناشتی از آن را کتارش درتد.     کند زلزله کم  پیامدرای مدیریت کارش 

 امکان کارش تسارات و تلفات زلزله در زمینۀنگرشی مثبت تود مردم، سوی دیگر تا زمانی که 

افزایش آگاری در مورد زلزله و مستائ    زمینۀتور در سمت اقدامی مناسب و در به ندرند،شک  

؛ در این میان حتی یافتنخوارد  سوق سازی مااوممربوط به آن، رعایت اصول ایمنی و رمچنین 

 گتذاری  سرمایه تواند مفید واقع شود. هراکه میمدیریت بحران نیز نمسئوالن رای دولت و  تالش

 کیفیتت  و بترد  نخوارتد  جتایی  بته  راه نباشد، مراهر مردمی حمایت با اگر ،زمینه این در دولتی

 و باوررتا  ایجتاد  و نگترش  ایتن  اصتالح  بنتابراین  .[3] شد نخوارد مشارده قبولی قاب  و مطلوب

تتا حتد    توانتد  متی  ،رای ارتباطی و اقنتاعی  شیوهبا استفاده از  عمومی اذران در جدید رفتاررای

 . شود زلزله برابر در کشور یایمن افزایش سبب و درد کارش را تسارات این زیادی

 دوگانتۀ  رتای زلزله وقوع از پد تبریز شهر در میدانی پشورش ی  براساس که مااله این در

 صورت تبریز شهر مردم بر آور ترس پیامی عنوان به زلزله این تأایربررسی  منظور به ورزقان، -ارر

 در متردم  آگتاری  ارتاتای  گترش، ن تغییتر  بتر ( ورزقان -ارر زلزلۀ) پیام این اارگذاری حد ،گرفته

 و ستازی ماتاوم  ای،سازه غیر و ایسازه سازیایمن آن، با مواجهه صحیح رای شیوه و زلزله زمینۀ

 .است شده بررسی بهسازی

 مسئلهبیان 

 از ناشتی  ،ایتران  رای زلزله در میر و مرگ و مالی تسارات بیشترین آمده، عم  به رای بررسی بنابر

 مواجهته  صتحیح  رای شیوه و زلزله از افراد آگارینا نیز و استاندارد فاقد و غیراصولی زسا و ساتت

رای آگاری از شیوهنا بر عالوه، افرادبسیاری از  کشور در سفانهأمت [.4]است طبیعی پدیدة این با

رتای الزم را   درسنیتز  رای متعتدد در کشتور    زلزلهاز وقوع  ،مواجهه با زلزلهپنارگیری و صحیح 
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تستارات و   موضوع رمین. روند میدنبال کسب آگاری در این زمینه نیز ن هبحتی و  اند نیاموتته

 از متردم  آگتاری نا دیگتر  ستوی  از. درتد  متی  افزایش مضاعفی طور به رامیر ناشی از زلزله  و مرگ

 و ای ستازه  ستازی  ماتاوم  رتا،  ستاتتمان  مااومتت  و ستاز  و ستاتت  پنتارگیری،  صحیح رای شیوه

 بتاور  عتدم  نیتز  و لترزه  زمتین  دانش و فعال رای گس  مورد در کافی تشنات فادان ای، غیرسازه

 زلزله سوء آاار و تسارات ایمنی، اصول بستن کار هب و آگاری با توانمی که ماوله این به عمومی

 شتک   بته  را کشتور  بتر  وارد معنتوی  و متادی  رای رزینه ،زلزله وقوع پی در ،رساند حداق  به را

تغییتر  زمینته  که نگرش متردم را در ایتن    یرو یافتن رار ازاین [.5] دردمی افزایش هشمگیری

مدیریت بحران مسئوالن رای اصلی  دغدغهسمت رفتاررا و اقدامات ایمن سوق درد، از  بهو داده 

تغییتر نگترش در افتراد    متثار  رتای   راهاز  ،رای ارتباطی و اقناعی شیوهگیری از  بهره. استکشور 

نظریتۀ  یعنتی   ایتن دستته،   رای روشترین  کاربردییکی از گیری از  بهرهدر این پشورش با  .است

 : تواریم داشترای زیر  فرضیهسعی در آزمون « ترسجاذبۀ انگیزش حمایتی »

 ؛شود میرای صحیح پنارگیری  شیوهترس، سبب آموتتن جاذبۀ استفاده از  -

د مستتایم وجتو  رابطتۀ  رای صحیح پنارگیری  شیوهاحساس زلزله و آموتتن شدت بین  -

 ؛دارد

ای را  غیرستازه ای و  ستازه ستازی   ایمتن آشنایی شهروندان با حد ترس،  جاذبۀ از استفاده -

 ؛درد میافزایش 

رایشان را  ساتتمانسازی  مااومرای مردم در مورد  آگاری، سطح ترس جاذبۀاستفاده از  -

 ؛ردد افزایش می

ود متردم وضتعیت موجت   شتود   متی عنتوان محرکتی ستبب     بته تترس،   جاذبتۀ استفاده از  -

 را بررسی کنند؛رای تود  ساتتمان

رتای   ستاتتمان ستازی و بهستازی    مااوممردم به شود  میترس، سبب  جاذبۀاستفاده از  -

 .بپردازندتود 

 مبانی نظری  
 نگرش

 دیگتران،  بته  کند می مادهآ پیشاپیش را شخص کهاست  رایی ریجان و راباور از ترکیبی ،نگرش

 تالصته  را اشتیا  از ارزیتابی  رتا  نگرش. کند نگاه منفی ای مثبت شیوة به مختلف رایگروه و اشیا

 [.6] گیرنتد  متی  عهتده  بتر  را یندهآ رفتاررای یا اعمال ردایت یا بینی پیش ،نتیجه در و کنند می

 این از ی  رر در .کرد تعریف شناتتی رویکرد و یادگیری رای نظریه حسب بر توان می را نگرش
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 تأکیتد  نگرش متفاوت رای جنبه از ی  رربر  و تعریف وتمتفا ای گونه به نگرش مفهوم را نظریه

 و ذرنی آمادگی حالت ی  نگرش» :است کرده تعریف هنین را نگرش آلپورت گوردون. شود می

 و رتا موضتوع  تمتامی  به نسبت فرد واکنش بر و یابدمی سازمان تجربه طریق از که است عصبی

 [7] .«گذارد می جای بر پویا و مستایم تأایر نگرش به وابسته رایموقعیت

 دادن ستازمان  بتر  گذشته تجارب تأایربه  ،است استوار یادگیری نظریۀ بر که تعریف این در

 رفتتارگرایی  رویکترد  در که گونه آن)موقعیت  ی  به واکنش دادن نشان رمچنین و رانگرش به

 [.8] است شده توجه( است مطرح

 تعریتف  گونته  ایتن  را نگرش ،داشتند تتیشنا دیدگاه که( 1948) کراهفیلد و از سویی کرچ

 شتناتتی  و ادراکی عاطفی، انگیزشی، رایفرایند پایدار سازمان از است عبارت نگرش» :اند کرده

 تاستتگاه  بته  تعریتف  ایتن  در که شودمی مالحظه.« فرد دنیای رایجنبه از برتی با ارتباط در

 [.9] است شده أکیدت حال زمان ذرنی بر تجربۀ عوض در و نشده ایاشاره نگرش

 ترس جاذبۀ

 تولیتد  مناستب،  اقتدام  بترای  افتراد  سازی متااعد و نگرش تغییر در ارتباطی معمول رای روش از یکی

 واقتع  مفیتد  زمتانی  ،شیوه این که داشت توجه باید. است مخاطب در ترس ایجاد و آور ترس رایی پیام

 آن پیشتامد  احتمتال » ،«رشتده تصوی واقعتۀ  آستیب  حجتم  و ارمیتت »: کلیدی عنصر سه که شود می

 عنصتر  سه این ارمیت دلی  واقع در. شود گرفته قرار مدنظر «حفاظتی واکنش ی  کارایی» و «واقعه

 شتناتتی  ارزیتابی  ایتن  ستپد  و شودمی شناتتی ارزیابی از فرایندی موجب ،عنصر رر که است این

 مواجته  تترس  بتا ( متردم ) طتب مخا رایگروه که رنگامی یعنی. کندمی تعیین را نگرش تغییر میزان

 یتا  نشتود  بتاور  واقعته  ترستناکی  یتا  شتده  توصتیف  آسیب اگر ؛سنجند می ذرنشان در را آن شوند،می

 نگترش  تغییتر  نشتود،  پنداشتته  کتافی  تترس  با ماابله برای شده توصیه اعمال یا نرسد نظر به محتم 

 «نگترش  تغییتر  و ترس اذبۀج حمایتی انگیزش نظریۀ» به که نظریه این براساس. بود نخوارد محتم 

 کته  استت  حمایتی انگیزش میزان تابع نگرش تغییر ،است کرده ارائهآن را  راجرز اورت و شده معروف

 ایتن  بته  اتکتا  بتا  پتشورش  ایتن  در. [10] آید می پدید آورد، می عم  به مخاطب که شناتتی ارزیابی با

 در. استت  شده گرفته نظر در واقعی آور ستر پیام ی  تبریز مردم برای ورزقان -ارر زلزلۀ وقوع نظریه،

 -ارتر  زلزلتۀ ایتن پیتام )   ،متذکور  کلیتدی  عنصر سه گرفتن نظر درکه با  استفرض بر آن  ،شیوه این

رتای صتحیح   در متورد شتیوه   افتزایش آگتاری   به نسبت مردم نگرش تغییر مورد در تواندمیورزقان( 

 کتامالا  آن، بته  اقتدام  بترای  انگیتزه  ایجتاد  و سازی مااوم ،ایسازه غیرو ای  سازی سازهپنارگیری، ایمن

دقیاته،   11فاصتلۀ  به  1391مرداد  21ورزقان در روز  -ارردوگانۀ رای  زلزلههراکه وقوع  ،باشد موفق
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نفر، زتمتی شتدن    300که به کشته شدن بیش از ریشتر،  3/6به بزرگی و دومی  2/6به بزرگی اولی 

عنصتر کلیتدی    [،11د ]انجامیت  تومتان  میلیارد 800بیش از ر و وارد آمدن تسارتی نف 3000بیش از 

 .  بودیت و حجم واقعه نیز کامالا محسوس مواقعی و ار هزلزل، هراکه این کند میاول را محاق 

شناسان فعالیت و وقتوع زلزلته در    ویشه گس  شمال تبریز که زلزله هفعال و برای  گس وجود 

 .  کند میعنصر کلیدی این نظریه را محاق مین دونیز  [12] دانند میآن را کامالا محتم  

صتحیح مواجهته بتا    رتای   شتیوه زلزله، علوم زمین،  زمینۀافزایش آگاری و دانش عمومی در 

نیز در حکم سومین عنصتر کلیتدی   سازی  مااومو ای  سازه غیرو ای  سازی سازه ایمنزلزله، اصول 

 .ستحفاظتی( قاب  اتکا و اجرا واکنش ی  )کارایی

 تغییتر  و تترس  جاذبۀ حمایتی انگیزش نظریۀکارایی حد ، برای بررسی به موارد مذکور با توجه

نفتر از   385بتین  ای  پرسشتنامه  مطتابق آن کته  صورت گرفت  تحایای میدانی ،نگرش مردم تبریز

حجم نمونه از طریق فرمول کوکران و با توجه به جمعیت شتهر تبریتز بتا ستطح     )شهروندان تبریز 

 :دست آمد بهرا  پرسشنامهاز نتایج زیر و  شدصورت تصادفی توزیع  به شد( بهدرصد محاس 5تطای 

 با حد چه تا زلزله وقوع هنگام در»: سؤالشهروندان در پاسخ به فراوانی  درصد و توزیع .1جدول 

 [13]«بودید آشنا پناهگیری صحیح های شیوه

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی 

 6/8 6/8 6/8 33 اصالا

 6/28 1/20 0/20 77 کم

 1/70 4/41 3/41 159 تا حدودی

 8/94 7/24 7/24 95 زیاد

 0/100 2/5 2/5 20 بسیار زیاد

  0/100 7/99 384 ک 

   3/0 1 بدون پاسخ

   0/100 385 ک 

 رتای  شتیوه  بتا  حد هه تا زلزله وقوع در رنگام افراد اینکه مورد شود، در میهنانکه مالحظه 

 ،«حتدودی  تا» پاسخ سثال این به درصد 4/41 با پاسخگویان اکثر بودند آشنا پنارگیری صحیح

 آشتنایی  «اصتالا » درصتد  6/8 دادنتد.  «کتم »پاستخ   درصتد  1/20و  ،«زیتاد »پاسخ  درصد 7/24

 بیشتترین  شتود  می مالحظه هکهنان. کردند انتخاب را «زیاد بسیار»گزینۀ  درصد 2/5 و نداشتند

 .   است «زیاد بسیار» آشنایی گزینۀ به مربوط آن کمترین و «حدودی تا» به مربوط فراوانی
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 های شیوه با حد چه تا زلزله وقوع پس از»سؤال به پاسخ در شهروندان فراوانی درصد و توزیع .2 جدول

 ؟دیدش آشنا پناهگیری صحیح

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی 

 9/16 9/16 6/16 64 اصالا

 3/37 4/20 0/20 77 کم

 8/72 4/35 8/34 134 ا حدودیت

 7/94 0/22 6/21 83 زیاد

 0/100 3/5 2/5 20 بسیار زیاد

  0/100 2/98 378 ک 

   8/1 7 بدون پاسخ

   0/100 385 ک 

 و زلزلته  بتا  مواجهته  صتحیح  رتای  شتیوه  با حد هه تا افراد زلزله وقوع از پد اینکه مورد در

را انتختاب   «حتدودی  تتا » گزینتۀ  درصد 4/35 با پاسخگویان اکثریت نیز شدند آشنا پنارگیری

 را «زیاد بسیار» درصد 3/5 و «اصالا» درصد9/16 ،«کم» درصد 4/20 ،«زیاد» درصد 22 کردند؛

 آن کمتترین  و «حتدودی  تتا » بته  مربتوط  فراوانتی  بیشترین شود می مالحظه هکهنان. برگزیدند

 .   است «زیاد بسیار» گزینۀ به مربوط

ای را که احساس کردید،  زلزلهشدت »سؤال  به پاسخ در شهروندان فراوانی صددر و توزیع. 3 جدول

 «کنید؟ میچگونه ارزیابی 

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی 

 8/1 8/1 8/1 7 تیلی ضعیف

 2/18 4/16 1/16 62 ضعیف

 6/39 4/21 0/21 81 متوسط

 5/76 9/36 4/36 140 شدید

 0/100 5/23 1/23 89 بسیار شدید

  0/100 4/98 379 ک 

   6/1 6 بدون پاسخ

 ،«شتدید  تیلتی » درصتد  5/23 ،«شتدید » را لترزه  زمتین  شدت( درصد 9/36) افراد اکثریت

 ارزیتابی  «ضتعیف  تیلتی » درصتد  8/1 حدود و «ضعیف» درصد 4/16 ،«متوسط» درصد 4/21
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 و کردنتد  ارزیتابی  «شدید» را لرزه زمین شدت افراد بیشتر شود می مالحظه که طور رمان. ندکرد

 .دانستند «ضعیف تیلی» را آن شدت ،اقلیت

 به مربوط مباحث آموختن و زلزله احساس شدت میزان»فرضیه  زمینۀدر  توافقی جدول. 4 جدول

 «مزبور زلزلۀ وقوع از پس زلزله با همواجه صحیح های شیوه

له
لز

س ز
سا

اح
ت 

شد
 

 
 زلهزل با ههای صحیح مواجه شیوهآموختن مباحث مربوط به 

 ک 
 بسیار زیاد زیاد تا حدودی کم اصالا

 7 0 1 2 2 2 تیلی ضعیف

 60 4 19 21 11 5 ضعیف

 79 5 22 32 15 5 متوسط

 138 5 32 51 27 23 شدید

 89 5 9 26 20 29 بسیار شدید

 373 19 83 132 75 64 ک 

 صتحیح  رتای  یوهشت  بتا  آشتنایی  و آگاری تصوص در اگرهه ،شود میطور که مالحظه  رمان

 استت،  نداشتته  وجتود  معناداری تفاوت ؛(2و  1رای  جدول) زلزله وقوع از بعد و قب  پنارگیری،

بتا   عبتارتی  به ؛(4)جدول دارد وجود رمبستگی ،مباحث این فراگیری و زلزله احساس شدت بین

 دپت  زلزلته  با مواجهه درست رای ه شیو به مربوط مباحث آموتتن زلزله، احساس شدت افزایش

 .دارند مستایم رابطۀ متغیر دو این یعنی .است شده بیشتر مزبور ۀزلزل از

سازی  ایمنتا چه حد پس از وقوع زلزله با »: سؤال به پاسخ در شهروندان فراوانی درصد و توزیع. 5 جدول

  «؟کنید میکارگیری و چیدمان وسایل و لوازم منزل رعایت  هو اصول آن را در ب ییدآشناای  غیرسازه

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی 

 7/20 7/20 5/20 79 اصالا

 4/40 7/19 5/19 75 کم

 5/68 1/28 8/27 107 تا حدودی

 6/91 1/23 9/22 88 زیاد

 0/100 4/8 3/8 32 بسیار زیاد

  0/100 0/99 381 ک 

   0/1 4 بدون پاسخ

   0/100 385 ک 
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 ورزقتان،  -ارتر  زلزلتۀ  وقتوع  از پتد  ای غیرستازه  سازی ایمن با افراد آشنایی میزان مورد در

 ،«ااصتال  »درصتد  7/20 ،«زیتاد » درصتد  1/23 ،«تاحتدودی » پاسخ درصد 1/28با  افراد اکثریت

 .برگزیدند را «زیاد بسیار» پاسخ درصد 4/8با  کمی ةعد و «کم»درصد 7/19

 یافتته  افتزایش  زلزله وقوع از پد ای غیرسازه سازی ایمن با آشناییتوان نتیجه گرفت که  می

 کستب  برای محرکی زلزله وقوع و تاحدودی، زیاد و بسیار زیاد( رای مجموع پاسخ درصد 6/59)

 .است بوده رازمینه این در آگاری افزایش و

 شما آگاهی زلزله وقوع از پس حد چه تا »سؤال به پاسخ در شهروندان فراوانی درصد و توزیع .6 جدول

 «؟است یافته افزایش ها مانساخت سازی مقاوم خصوص در

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی 

 4/15 4/15 3/15 59 اصالا

 5/34 1/19 0/19 73 کم

 2/69 7/34 5/34 133 تا حدودی

 8/94 6/25 5/25 98 زیاد

 0/100 2/5 2/5 20 بسیار زیاد

  0/100 5/99 383 ک 

   .5 2 بدون پاسخ

   0/100 385 ک 

 ستازی  ماتاوم  مورد در ورزقان -ارر زلزلۀ وقوع از پد تبریز شهروندان آگاری نکهای مورد در

 1/19 ،«زیتاد » درصتد  6/25 ،«تاحتدودی » پاستخ  درصد 7/34 با اکثریت ،تیر یا یافته افزایش

 که طور ن  رما. بودند داده «زیاد بسیار»پاسخ نیز درصد 2/5 و «اصالا» درصد 4/15 ،«کم» درصد

 را «زیتاد  بستیار » پاستخ  اقلیتت  و «حتدودی  تتا » پاسخ افراد اکثر مورد این در شود می مالحظه

 .اند برگزیده

 زلزلته  وقتوع  از ستازی پتد   ماتاوم عمومی متردم در متورد    توان نتیجه گرفت که آگاری می

 زلزلته  وقتوع  و ای: تاحتدودی، زیتاد و بستیار زیتاد(    رت  درصد؛ مجموع پاسخ 5/65یافته ) افزایش

 .است بوده زمینه این در آگاری ایشافز و کسب برای محرکی
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 بررسی به زلزله وقوع از پس حد چه تا » سؤال به پاسخ در شهروندان فراوانی درصد و توزیع .7 جدول

 «اید؟ پرداخته احتمالی ای زلزله وقوع مقابل در خود ساختمان وضعیت

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی 

 7/21 7/21 6/21 83 اصالا
 9/38 2/17 1/17 66 کم

 3/71 4/32 2/32 124 تا حدودی

 8/95 5/24 4/24 94 زیاد

 0/100 2/4 2/4 16 بسیار زیاد

  0/100 5/99 383 ک 

   5/0 2 بدون پاسخ

   0/100 385 ک 

 موجتود  وضتعیت  بررسی به حد هه تا ورزقان -ارر زلزلۀ وقوع از پد تبریز شهروندان اینکه مورد در

، «دزیتا » درصتد  5/24 ،«حتدودی  تتا » پاستخ  درصتد  4/32با  اکثریت نیز پرداتتند تود رای ساتتمان

 کته  طتور  رمتان . را برگزیدند زیاد بسیار پاسخ نیز درصد 2/4 و «کم» درصد 2/17 ،«ااصال » درصد 7/21

 .اند برگزیده را «زیاد بسیار »پاسخ ،اقلیت و «حدودی تا» پاسخ افراد اکثر مورد این در شود می مالحظه

( درصتد  1/61 بیش از)  زیادی حد تا تبریز شهروندان ،زلزله وقوع از پد مشهود است که طور مانر

 .)مجموع پاسخ رای زیاد، بسیار زیاد و تا حدودی( اند پرداتته تود ساتتمان موجود وضعیت بررسی به

 به نسبت لهزلز وقوع از پس حد چه تا » سؤال به پاسخ در شهروندان فراوانی درصد و توزیع .8 جدول

 «اید؟ کرده اقدام خود مسکونی ساختمان بهسازی یا سازی مقاوم

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی 

 5/32 5/32 2/32 124 اصالا

 4/50 8/17 7/17 68 کم

 4/72 0/22 8/21 84 تا حدودی

 6/96 1/24 9/23 92 زیاد

 0/100 4/3 4/3 13 بسیار زیاد

  0/100 0/99 381 ک 

   0/1 4 ون پاسخبد

   0/100 385 ک 
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 بته  نستبت  تبریتزی  شتهروندان  ورزقتان  -ارتر  زلزلتۀ  وقوع از پد حد هه تا اینکه مورد در

 پاستخ  درصتد  5/32 بتا  اکثریتت  ،کردنتد  اقتدام  تود مسکونی ساتتمان بهسازی یا سازی مااوم

 پاستخ  صتد در 4/3و «کتم » درصد 8/17 ،«حدودی تا» درصد 22 ،«زیاد» درصد 1/24 ،«ااصال»

 بستیار »پاستخ  اقلیت و «اصالا »پاسخ اکثریت شود می مالحظه هنانکه. را برگزیدند« زیاد بسیار»

 .اند برگزیده را «زیاد

 از بتیش ) زیتادی  حتد  تا زلزله، وقوع از پدتبریز  شهروندان شود می مالحظه که طور رمان

رای تا حدودی، زیاد و  اسخپ) مجموع  اندسازی ساتتمان تود کردهاقدام به مااوم( درصد 5/49

 .بسیار زیاد(

 هاو پیشنهاد گیری نتیجه

 :که است آن طور که مالحظه شد، نتایج این پشورش مبین رمان

 وقتوع  از بعتد  و قب  پنارگیری، صحیح رای شیوه با آشنایی و آگاری تصوص در اگرهه .1

 ایتن  ریفراگیت  و زلزلته  احستاس  شتدت  بتین امتا   ،نداشته وجود معناداری تفاوت زلزله؛

 آمتوتتن  زلزلته،  احستاس  شتدت  بتا افتزایش   عبتارتی  به دارد؛ وجود رمبستگی مباحث

 ؛است شده بیشتر مزبور زلزلۀ از پد زلزله با مواجهه درست رای شیوه به مربوط مباحث

 ؛دارند مستایم ۀرابط متغیر دو اینیعنی 

 زلزله وقوع از پد سازی مااوم مورد در آگاری و ای غیرسازه سازی ایمن با آشنایی میزان .2

 ایتن  در آگتاری  افتزایش  و کستب  بترای  محرکتی  زلزله وقوع و یافته افزایش حدودی تا

 ؛است بوده رازمینه

 ستاتتمان  موجتود  وضتعیت  بررسی به زیادی حد تا تبریز شهروندان ،زلزله وقوع از پد .3

 .کردند سازی مااوم به اقدام حتی و ندپرداتت تود

 بترای « تترس  جاذبۀ حمایتی انگیزش نظریۀ»که استفاده از توان نتیجه گرفت در نهایت می

 بته  مردم نسبت به مفاریم و موضوعات مربتوط  عمومی رای آگاری ارتاای و رفتار نگرش، تغییر

متدیریت   مستئوالن این بدان معناست که کاربرد این نظریه برای  واقع شود.مفید تواند  میزلزله 

 زمینتۀ در  آور تترس رای  پیاماز طریق ساتت و تولید  رای گروری رسانهبحران زلزله با رمکاری 

عنوان محرکتی   بهتواند  میرا ضمن ایجاد ترس از زلزله در مردم،  پیاماین اشاعۀ زلزله و استمرار 

 پنتارگیری،  صتحیح  رتای  شتیوه  افزایش آگتاری در متورد زلزلته،    و آنها را بهکند در افراد عم  

 اردای واد غیرستازه  و ای سازه سازی مااوم و را، تتمانسا مااومت و ساز و ساتت صحیح رای شیوه

بته رفتتار عملیتاتی در راستتای     آنتان را  ارتاای آگاری است، حاص  و حتی با تغییر نگرشی که 
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د. بنتابراین پیشتنهاد ایتن پتشورش بته      ررنمتون شتو  رایشتان   ساتتمانسازی و بهسازی  مااوم

رتا و   کلیت  رتا،   انیمیشتن رتا،   آنتوند رتا،   فتیلم تهیۀ ،  رسانهمدیریت بحران و اصحاب مسئوالن 

بتدین معنتا کته محصتوالت      متذکور تهیته و پختش شتوند.    نظریتۀ  مطبوعاتی است که براساس 

تتوجهی بته آن    بتی زلزله و عواقتب ناشتی از    زمینۀدر  آور ترسرایی  پیامای مذکور، حاوی  رسانه

ان برساند. البته توجه به ایتن  بار ناشی از زلزله را به سمع و نظر مخاطب فاجعهرای  صحنهو باشد 

رارکاررتای منطاتی و عملتی    اتختاذ   ،ارسال پیام بته مخاطبتان   ۀست که در اداما نکته ضروری

ای و  ستازه ستازی   ماتاوم سازرا،  و ساتتتوجه به نکات ایمنی در  کارش تسارات و تلفات )نظیر

رتای   پیاماکه پخش ست؛ هرا رای صحیح پنارگیری و...( نیز ضروری شیوهای، آموتتن  غیرسازه

توارتد  رارکاررای منطای و مناسب تنها سبب آشتفتگی و تشتویش    بیانآور صرف، بدون  ترس

 و کارایی مثبتی نخوارد داشت.شد 
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 .4: 1391ماه  ، دی12

ی زلزله شناستی و مهندستی زلزلته از منتاطق     گزارش گروه شناسایی پشورشگاه بین الملل. ]12[

 .1391زلزله زده آذربایجان شرقی، مرداد 

 شترقی  آذربایجتان  در زلزله تطر مستندسازی»(. 1392-1393زارع، مهدی و رمکاران ). ]13[

 بحتران  متدیریت  و پیشگیری . سازمان«تهران شهر برای آموزی درس ردف با تبریز شهر در

 .106 -146: تهران شهر

برای زندگی با کیفیت بهتر و محیط پایدارتر(، (. دانش مخاطرات )1393) مایمی، ابراریم. ]14[

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

رتای متتداول شتهری.     ای ساتتمان پذیری لرزه (. آسیب1390) محمودی صاحبی، موسی .]15[

متاکن و  پتذیری ا  مجموعه مااالت اولتین کنفتراند ملتی متدیریت بحتران زلزلته و آستیب       

 رای حیاتی. سازمان مدیریت بحران کشور، تهران. شریان
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