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چکیده

توان تا حد قابل توجهی از میزان       می با زلزله با کسب آمادگی در مواجهه      . خیزي باالست تهران از مناطق با پتانسیل لرزه     :مقدمه
بر آن اسـت تـا   مؤثربررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مردم و تحلیل عوامل      ،در این مسیر  گام نخست   .خسارات حاصله کاست  

.روشن شودآنهااضاهاي آموزشی تقنیازها و
ها پرسشنامه بود که با مراجعـه       آوري داده ابزار جمع . شدمطالعه حاضر به صورت مقطعی و توصیفی تحلیلی انجام          :ارـروش ک 

. نفر تکمیل گردید   1211دیده براي   و توسط پرسشگران آموزش    1385گانه شهرداري تهران در سال      22به درب منازل در مناطق      
داري آمـاري برخـی   ي متغیرهاي مورد بررسی نسبت برتري محاسبه و فاصله اطمینان مشخص گردیـد و بـراي تعیـین معنـی      برا

.و براي تطبیق آن از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شدx2، از آزمون هاداده
سـال بـراي مـردان    100تا 15العه طیف سنی افراد مورد مط. مرد بودند %)6/48(کنندگان در مطالعه  نفر از شرکت  588:هایافته

سال شـهر تهـران داراي       15از جمعیت باالي    % 4/31در مجموع   . بود) 5/34±6/14(سال براي زنان     84تا   15و  ) 4/16±3/37(
نگرش متوسط و   % 5/32نگرش نامناسب،    %6/25. دانش قابل قبول بودند   داراي  % 2/37داراي دانش متوسط و     % 4/31دانش کم،   

هـا  از نمونـه  % 3/45و عملکـرد خـوب در     % 29، عملکرد متوسـط در      %7/25عملکرد ضعیف در    . اسب داشتند نگرش من % 9/41
.مشاهده شد

دار، بازنشستگان و افراد بیکار؛ ساکنان غرب، مرکز و جنوب تهران؛ سالمندان؛ افـراد مجـرد؛             هاي شغلی خانه  گروه:گیرينتیجه
نیازمنـد آمـوزش و      سب برخوردار نبودنـد و    ت؛ از آگاهی، نگرش و عملکرد منا      خانوارهاي پرجمعی و  سواد؛  سواد و کم  افراد بی 

.انجام مداخالت علمی اجرایی تشخیص داده شدند
، ایرانزلزله، آمادگی،بالیا،دانش، نگرش و عملکردمطالعه:واژگانگل

مقدمه 
اي طبیعی است که رخداد آن به خودي خـود الزامـاً           زلزله پدیده 

شـود  و ناگواري در پی ندارد بلکه آنچه سبب مـی          نتایج نامطلوب 
که واژه بـال بـه آن اطـالق گـردد، خـسارات وارده و پیامـدهاي                 
زیانبار ناشی از عدم آمادگی جهت مقابله و رویارویی با این پدیده            

ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قـرار         . )1(طبیعی است 
خیـز  کشورهاي لـرزه هیمالیا یکی از-گرفتن بر روي کمربند آلپ  

هـاي  این کـشور در طـول تـاریخ زلزلـه         . شودجهان محسوب می  
متعددي را تجربه کرده و متحمـل تلفـات و خـسارات سـنگین و               

شـهري را از روي    هایی که گـاه   زلزله. غیرقابل جبرانی شده است   
اي که تنها نامی از آن در تـاریخ      نقشه جغرافیا محو کرده، به گونه     

ت و زمانی با وارد آوردن خسارات سـنگین، زنـدگی   باقی مانده اس 
قـرار  تـأثیر هاي مدیـد تحـت     هاي روزمره را براي مدت    و فعالیت 

1500شـهر تهـران بـا مـساحتی در حـدود            کالن.)2(داده است 
قـرار  کوه البرز رشته جنوبی مرکزي وهايدامنهدر کیلومتر مربع 

تـرین  تنها پرجمعیتمیلیون نفر، نه  12و با جمعیتی بالغ بر       داشته
هـاي سیاسـی،    بلکـه مرکـز فعالیـت      ،رودشهر ایران به شمار می    
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و اجتمـاعی جمهـوري اسـالمی ایـران نیـز           اقتصادي، فرهنگـی  
بینـی  طبق آمار سازمان ملل متحـد، پـیش       .)3(شودمحسوب می 
شـهرهاي توکیـو، بمبئـی،      کالنتنها جمعیت  2040شده در سال    

وپالو، کراچــی، پکــن، داکــا والگـوس، شــانگهاي، جاکارتــا، سـائ  
از . )4(بـود بیـشتر از تهـران خواهـد      -به ترتیـب  -مکزیکوسیتی

شهرهاي مهم آسـیا و دنیـاي       تهران به عنوان یکی از کالن     اینرو
آن تقریبـاً از تمـامی      اسالم، که حجـم عرضـه خـدمات شـهري         

. دارداهمیت به سزایی شهرهاي ذکر شده باالتر است، 
هـاي اصـلی و    اهد تاریخی و وجود گـسله     شهر تهران بنا به شو    

طـی دو  . گـردد خیز ایران محسوب مـی فرعی متعدد از نقاط زلزله  
در  5/6لرزه با بزرگی بیشتر از      زمین 20هزار سال گذشته بیش از      

از سـوي دیگـر    .انـد به وقوع پیوسته  ریشتر در این منطقه     مقیاس  
یدهزتوسعه ا  سریعگذشته سیر بسیار    سال 150تهران در طول    

صـعودي در   این سـیر  . کوچک به یک ابرشهر را طی کرده است       
روند توسعه، باعث به وجود آمدن امکانات زیادي براي شهروندان          

هـاي  رویـه آن منجـر بـه ایجـاد بافـت      لـیکن رشـد بـی     آن شده 
ــرهمگن  ــتغی ــراکم جمعی ــدهآندر ســطح و ت ــتش و در نهای

.)2(هاي گوناگونی را ایجاد کرده استپذیريآسیب
هاي تاریخی نشان داده اسـت البـرز        از دیدگاه ژئولوژي، بررسی   

هاي مخرب  لرزهطی قرن جاري مکان زمین    و  گذشته  مرکزي در 
در  ي کـه  هاي توانمند گسل. بوده و در آینده نیز چنین خواهد بود       

بـراي شـهر تهـران     تهدید بیشترینالبرز مرکزي قرار دارند   دامنه  
-گسل مـشاء  توان به   ها می گسلشوند از جمله این     محسوب می 

، گـسل کهریـزك   ،  گـسل شـمال ري    ،  گسل شمال تهـران    ،فشم
. )5(اشـاره کـرد     هاي کندوان   گسلو  ،گسل گرمسار  ،گسل پیشوا 

ار محتمـل بـراي مـردم شـهر تهـران       یبنابراین زلزله خطري بـس    
. خطري که باید براي مواجهه با آن آمـاده بـود       ،شودمحسوب می 

کنند، در صورتی   ر معرض خطر زندگی می    مردمی که در جوامع د    
هاي آمادگی و مواجهه با زلزلـه را فـرا گرفتـه باشـند، بـه                که راه 

مقابلـه بـا زلزلـه و پیامـدهاي          خوبی قادر خواهنـد بـود از عهـده        
شود تـا خـسارات و      بار ناشی از آن برآیند و این امر سبب می         زیان

. )6(تلفات ناشی از زلزله به حداقل ممکن کاهش یابد
آمادگی یکی از مراحل مهم چرخه مدیریت بالیا اسـت و     مرحله

ــت،    ــه دول ــداماتی ک ــدات و اق ــه تمهی ــت از مجموع ــارت اس عب
اي سـریع و  سازد تا بـه گونـه  ها، جوامع و افراد را قادر می    سازمان

شـود،  به شرایط نامطلوبی که متعاقب رخداد بالیا ایجاد مـی          مؤثر
دگی هر سه مرحله قبـل، هنگـام   این آما. )7(پاسخ مناسب بدهند 

به کمک تمهیداتی که در     . شودو پس از رخداد زلزله را شامل می       
توان بـه وقـایع و پیامـدهاي        شود می مرحله آمادگی اندیشیده می   

کید مرحله آمـادگی    أبیشترین ت . )5(زیانبار زلزله پاسخ مناسب داد    
ر سازي در جامعه در معرض خطـ      ها و ظرفیت  بر تقویت توانمندي  

است و گـام نخـست در ایـن مـسیر بررسـی آگـاهی، نگـرش و                  
ـ عملکرد مردم است تا ضـمن ارا       ه تـصویري از وضـع موجـود و       ی

تحلیــل آن، نیازهــا و تقاضــاهاي آموزشــی بــر محققــین و      
هاي آمادگی در برابر    بیشتر برنامه . )1(گذاران روشن شود  سیاست

بـر  بالیاي طبیعـی از جملـه زلزلـه در کـشورهاي مختلـف دنیـا                
استوار شده است تا بتواند بیشترین تغییر رفتـار را           KAPمطالعات  

ها نـشان   سفانه پژوهش أمت. در جامعه در معرض خطر ایجاد نماید      
رغم آن که زلزله تهدیدي جدي براي سـالمت      داده است که علی   

هـاي جامعـه    شود اما در فهرست اولویت    آحاد جامعه محسوب می   
این امر در کشورهاي پیشرفته و      گیرد و   در معرض خطر قرار نمی    

.یافتـه بـا یکـدیگر تفـاوتی ندارنـد         در حال توسعه یا کمتر توسعه     
اکثـر مـردم در هنگـام       ه نشان داده است کـه     شدانجام   مطالعات

انـد  وقوع این پدیده به نوعی دچـار غـافلگیري شـده و نتوانـسته             
ایجاد آگاهی و  . العمل صحیح و مناسبی از خود نشان دهند       عکس

بایـد   .اسـت از اهمیت به سزایی برخوردار      دگی در عموم مردم     آما
آموزشـی  هـاي زلزله را به عنوان یک واقعیت پذیرفت و با برنامه         

هاي کاهش اثرات مخرب بالیا مثـل       مناسب، اجراي دقیق برنامه   
ــاوم ــی و کــسب  ســاختمانســازيمق ــوزش اصــول ایمن ــا، آم ه
مالی مهیـا  اتهاي الزم براي کاهش تلفات جانی و خسار      آمادگی

در  کلیـدي آموزش همگـانی یکـی از عناصـر          توان گفت می.شد
.)8(لرزه و رانش زمین اسـت     زمینهاي آمادگی و مقابله با    برنامه

بـه کمـک مـردم منطقـه         زلزله اولین کسانی که در هنگام وقوع     
کننــد شــتابند و عملیــات امــدادي را آغــاز مــیدیــده مــیآســیب

. جوار هستند هم مناطق اهالیویگانبازماندگان حادثه و یا همسا    
کمک از داخل خانه، کوچه، محله، روستا و شهر توسط مردم آغاز            

هاي امدادي و حتـی پـس از حـضور آنـان       و تا رسیدن گروه   شده
هاي آموزشی مناسـب    بر این اساس باید برنامه    . )9(یابدادامه می 

م تـدوین   جمله زلزله براي مـرد    براي آمادگی و مواجهه با بالیا از      
گردد تا بدانند در شرایط قبل از وقوع چگونه براي مواجهه بـا آن              

در صـورت وقـوع زلزلـه و در شـرایطی کـه هنـوز                ود  شونآماده  
راهند و فریادرسی نیست چگونه عمل کننـد       هاي امدادي در  گروه

. تا کمترین خسارات مالی و جانی را متقبل شوند
بـر   مـؤثر عوامـل    بدین منظور مطالعه حاضر با هـدف بررسـی        

ضـمن سـنجش دانـش،       انجام شـد تـا     آمادگی مردم شهر تهران   
چون یی  اثرات متغیرها  ،نگرش و عملکرد مردم در خصوص زلزله      

، میـزان تحـصیالت، بعـد خـانوار، نـوع           تأهلسن، جنس، شغل،    
.دریمالکیت منزل و منطقه محل سکونت مورد تحلیل قرار گ
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روش کار
و توصیفی تحلیلی انجام شـده       مطالعه حاضر به صورت مقطعی    

و بـا انجـام پرسـشگري در منـاطق           مـاه  2در طی    هاداده. است
. آوري گردیـد  گانه شهر تهران و با مراجعه به درب منازل جمع         22

سـال سـاکن شـهر       15در این مطالعه جامعه هدف، افراد بـاالي         
اي و انتخـاب    گیـري بـه صـورت خوشـه       نمونـه . انـد تهران بـوده  

زاهـا انجـام    صورت سیـستماتیک از فهرسـت اول      ها به   سرخوشه
چون تعداد زایمـان و پراکنـدگی تولـدها در شـهر تهـران              . گرفت

کامالً تصادفی است، لذا از محل زندگی مـادران زائـو بـه عنـوان        
یک سرخوشه تصادفی استفاده گردید؛ اما با توجه بـه آن کـه بـه              

ن از یک   زاها در مناطق مختلف شهر تهرا     رسد، توزیع اول  نظر می 
کند، براي هـر یـک از منـاطق شـهر           توزیع یکنواخت تبعیت نمی   

تهران با توجه به حجم نمونه مورد نظر و بـر حـسب خانوارهـاي               
هـا  ساکن در هر منطقه تعداد نمونه الزم تعیین گردید و سرخوشه          

زاها که به تفکیـک منـاطق تعیـین شـده           با توجه به فهرست اول    
منطقه با احتساب توزیع جمعیـت در       بودند به تعداد الزم براي هر       

. سطح مناطق مشخص شد
در  KAPحجم نمونه مطالعه با پذیرش فرضیه عدم تفـاوت در           

هـاي  به علت عدم وجـود برنامـه      (سال   15هاي سنی باالي    گروه
و با در نظر گـرفتن      ) هاي سنی مربوطه  آموزشی خاص براي گروه   

و مقـدار   05/0، حداکثر خطـاي آمـاري       >5/0pداري  سطح معنی 
نفـر تعیـین   1200، 2برابـر  1ضریب اثر طـرح و04/0دقت برابر   

به این ترتیب تعداد خانوارها با توجه به بعـد خـانوار در نظـر               . شد
445،  )خـانوار  7/2(سـال    15گرفته شده بـراي جمعیـت بـاالي         

15تعداد خانوار مورد مصاحبه در هر خوشـه         . خانوار برآورد گردید  
خوشـه   30شد که با توجه به حجـم نمونـه،          خانوار در نظر گرفته     

از آن جـا    . خانواري براي کل شهر تهران در نظر گرفتـه شـد           15
که در مطالعات اولیه در خصوص اطالعات خانوار در مورد زلزلـه             
بین خانوارهاي ساکن هر منطقه و نیز اعضاي خانوار همبـستگی           

ات باالیی دیده نشد بنابراین فرض بر آن قرار گرفت کـه اطالعـ            
به دسـت آمـده از خانوارهـاي یـک منطقـه و افـراد آن بـا هـم                   

به عبارت دیگر بـه شـرط متغیرهـاي اعمـال           . رندندا 2همبستگی
رود صفت وابسته مطالعه از خـانواري بـه خـانوار           شده انتظار نمی  

بنابراین اثر خانوار و اثر خوشه قابـل اغمـاض        . دیگر متفاوت باشد  
سـال بـه     15مطالعه، افـراد    با توجه به این که گروه هدف      .است

نفر، به پرسـشگران     1200باشند و با توجه به حجم نمونه        باال می 

1 Design effect
2 correlation

پرسـشنامه از هـر      40آموزش داده شـد کـه در صـورت تکمیـل            
خانوار، پرسـشگري    15رغم عدم انجام پرسشگري از      خوشه، علی 

در مجمـوع اطالعـات اخـذ شـده از          . در آن خوشه متوقـف شـود      
.زیابی قرار گرفتنفر مورد ار1211

این پرسشنامه متـشکل از     . ها پرسشنامه بود  آوري داده ابزار جمع 
االت مربـوط بـه اطالعـات       ؤال بود که در چهار بخش سـ       ؤس 60

االت ؤسـ . دموگرافیک، دانش، نگرش و عملکرد تنظیم شده بـود        
طراحـی   3قسمت آگاهی این پرسشنامه بر اساس حقـایق علمـی         

هـاي  که زلزله ناشی از حرکـات الیـه        این واقعیت  مثالً. شده بود 
ن وسایل منزل یـا محـل کـار در    نحوه چیدمااینکه  زمین است یا    

گـذار اسـت در بخـش       تأثیرها و خسارات حاصـل از زلزلـه         آسیب
در قـسمت ارزیـابی نگـرش بـه         . قرار گرفـت   سؤالآگاهی مورد   

تواننـد نـسبت بـه      مواردي پرداخته شده بود که افراد مختلف مـی        
هاي متفاوتی داشته باشند گرچه از نظـر خبرگـان بـه            اهآنها دیدگ 

گیري خاصـی در    منظور مالحظات حفظ و ارتقاي سالمت، جهت      
نگرش «شود که در این مطالعات به آنها        ها ارجح تلقی می   نگرش
در مواجهه با زلزله    «این موضوع که     مثالً. شودگفته می » مناسب

در «ایـن کـه   و یـا  » اقدام خاصی از دست مـردم سـاخته نیـست     
مین مسکن تا چه حد باید بـه موضـوع ایمنـی و مقـاوم بـودن                 أت

. آینـد ت نگرشی به شمار می    سؤاالدر زمره   » ساختمان توجه شود  
رود قرار گرفت که توقع می     سؤالدر حوزه عملکرد اقداماتی مورد      

مردم یک جامعه در معرض خطرپذیري باال باید آنها را مـد نظـر              
ایـن امـور طیـف وسـیعی از         . ذاشـته باشـند   قرار داده و به اجرا گ     

موضوعات کالنی همچون تحت پوشش بیمه حوادث قـرار دادن          
سـازي منـزل تـا    خود و اعضاي خانواده و محل زندگی و یا مقاوم   

لی در حد تغییر در چیدمان وسایل محل کار و زندگی، تهیـه             یمسا
ریزي براي آنچه بعد از وقـوع زلزلـه      کیف وسایل امدادي و برنامه    

هاي خروج اضطراري، تخلیـه سـاختمان،       باید انجام شود مثل راه    
.نحوه ارتباط اعضاي خانواده با یکدیگر و مانند آن است

بـا  پرسـشنامه براي افزایش اعتبار پرسـشنامه، بررسـی پـایلوت     
بـه ایـن ترتیـب      . انجام شد نفر 80گیري آسان براي    روش نمونه 
نــدگان بــر روي دهنهــایی بــا اعمــال نظــرات پاســخپرســشنامه
. ت تهیه گردیـد   سؤاالاولیه و تغییر و یا حذف بعضی از          پرسشنامه

بـراي افـراد   (ها از هـر دو روش مـصاحبه    پرسشنامهبراي تکمیل   
. و خودایفایی استفاده شد) سوادسواد یا کمبی

3 Facts
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انجـام   15ورژن   SPSSافـزار   تحلیل آماري با اسـتفاده از نـرم       
ت مربوط به آگـاهی و      سؤاالري  براي بررسی اعتبار ساختا   . گرفت

نگرش و عملکرد و به دست آوردن متغیرهاي دوحالتی نمایـانگر            
آگاهی، نگرش و عملکرد، از روش تحلیل چنـد متغیـره اسـتفاده             

عملکـرد بـا توجـه بـه     براي تعیین نمرات دانـش، نگـرش و       . شد
تی که از یـک جـنس       سؤاالدر ابتدا    پرسشنامهت مندرج در    سؤاال

ت بـا   سـؤاال سپس نمرات مربوط بـه ایـن        . ندبودند مشخص شد  
یکدیگر جمع شـدند و بـه ایـن ترتیـب نمـره دانـش، نگـرش و                  

، )11تـا  -5از(سپس دامنه نمرات دانـش    . دست آمد ه  عملکرد ب 
تعیـین  ) 68تا 0از(و نمرات عملکرد ) 72تا41از(نمرات نگرش 

دست آمده از نقطه چـارك آن مـشخص و          ه  متغیر کمی ب  . گردید
بـه ایـن ترتیـب کـه        . بندي جدیدي انجام شد   ین اساس گروه  بر ا 

افرادي که نمرات دانش، نگرش و عملکرد آنها کمتـر و مـساوي             
چارك اول بود گروه با دانش، نگرش و عملکرد کم، افـرادي کـه        
نمرات دانش، نگرش و عملکرد آنها بیشتر از چارك اول و کمتـر             

رد متوسـط و    از چارك سوم بود گروه با دانـش، نگـرش و عملکـ            
افراد با نمره دانش مساوي و بیشتر از چارك سوم به عنوان گروه             

از آنجا کـه   . با دانش، نگرش و عملکرد خوب در نظر گرفته شدند         
این متغیرها برروي فقدان دانش، نگرش و عملکرد مناسـب           تأثیر

یکسان نیست، براي سطوح مختلف آنها نسبت برتري محاسـبه و       
داري ایـن متغیرهـا از نظـر    معنی. ردیدفاصله اطمینان مشخص گ 

آن  4مورد سنجش قرار گرفت و براي تطبیـق        x2آماري با آزمون    
.از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد

بنـدي شـده جـنس، سـن، سـواد، شـغل،          کلیه متغیرهاي گـروه   
، منطقه محل سکونت، نوع مالکیـت منـزل و بعـد            تأهلوضعیت  

Enterرسـیون بـا روش      خانوار وارد مـدل شـده و محاسـبات رگ         
.انجام شد

نتایج 
نفـر از سـاکنین شـهر تهـران      1211کنندگان در مطالعه    شرکت

سـال شـهر     15مرد بـاالي     588زن و    623در مجموع از    . بودند
تا  15طیف سنی افراد مورد مطالعه      . تهران، پرسشگري انجام شد   

6/14(سـال    84تـا    15و  ) 3/37±4/16(سال براي مردان     100
مـورد  اطالعـات دموگرافیـک جمعیـت       . براي زنان بـود   ) ±5/34

ارتبـاط   2جـدول   در  .نشان داده شـده اسـت      1جدول  مطالعه در   
متغیرهاي مستقل جنس، گروه سنی، سواد، گروه شغلی، وضـعیت       

، منطقه محل سکونت، نوع مالکیت منزل و بعـد خـانوار بـا              تأهل
هـران  عدم آگاهی، فقدان نگرش و عملکرد مناسب مردم شـهر ت          

4 Adjust

. در خصوص آمادگی در برابر زلزله مورد تحلیل قرار گرفته اسـت           
از آنجا که اثر این متغیرها برروي عدم آگاهی، فقـدان نگـرش و              
فقدان عملکرد یکسان نیست، براي سطوح مختلـف آنهـا نـسبت            

. محاسبه شده و فاصله اطمینان مـشخص گردیـده اسـت      5برتري
عیف و متوسـط هـر دو       هاي داراي نگرش ض   به دلیل آن که گروه    

آینـد اطالعـات    هاي مشمول مداخله به شمار مـی      به عنوان گروه  
مربوط به این دو گروه بر روي هم ریخته شد و در محاسبات بـه               

هاي با عدم آگاهی، نگرش نامناسب و فاقـد عملکـرد   عنوان گروه 
.مناسب مورد تحلیل رگرسیون لجستیک قرار گرفتند

ه تحـت مطالعـه بـراي تعیـین         مشخصات جمعیتی نمون   -1جدول  
KAP مردم تهران در فاز آمادگی در برابر زلزله)n=1211(

درصدتعدادمتغیرهاي مطالعه
20-152168/17
45-216758/55
65-462648/21 گروه سنی

566/4سال به باال65
6234/51زن 5886/48مردجنس

555/4بیسواد
4697/38پلمزیر دی
3750/31دیپلم سطح تحصیالت

3128/25تحصیالت دانشگاهی
4316/35مجرد 

7379/60هلأمت هل أوضعیت ت
435/3مطلقه، بیوه و سایر

1046/8بیکار
3367/27دارخانه

2746/22کارگر، آزاد و دیگران
2082/17کارمند، نظامی

2082/17آموزدانشجو و دانش
شغل

817/6بازنشسته
9156/75شخصی

2877/23رهن و اجاره نوع مالکیت منزل
97/0سایر

تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مختلف اثرگـذار بـر         3جدول  
هـاي حاصـل از ایـن تحلیـل         یافته. دهددانش مردم را نشان می    

نشانگر آن است که فقدان آمادگی در مردم تهران در برابر زلزلـه             
افـراد بیکـار و     (، سـواد، شـغل      )سال 65باالي  (غیرهاي سن   با مت 

، منطقـه محـل     )صاحبان مـشاغل آزاد، کـارگران و بازنشـستگان        
دار دارد ولی   او مالکیت منزل ارتباط معن    ) در غرب تهران  (سکونت  

، )سـال  65زیـر   ( ، بعـد خـانوار، سـن      تأهـل با متغیرهاي جنس،    
سـکونت در جنـوب،      دار و کارمند و نظامی،    ي شغلی خانه  هاگروه

بـر ایـن اسـاس، افـراد     . دار نـدارد امرکز و شرق تهران ارتباط معن 
ــاالي  ــارگران و    65ب ــشاغل آزاد، ک ــاحبان م ــار، ص ــال، بیک س

بازنشستگان، ساکنین غرب تهران و مالکین، در خصوص آمادگی         
در برابر زلزله از آگاهی و دانـش الزم برخـوردار نبـوده و نیازمنـد           

.زشی در این زمینه هستندطراحی مداخالت آمو

5 Odds ratio
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159 دکتر کتایون جهانگیري و همکاران
فقدان نگرش و عملکرد مناسب مردم شهر تهران در خصوص آمادگی در برابر زلزلهوثر بر عدم آگاهی،ؤارتباط متغیرهاي م-2جدول 

فقدان عملکردفقدان نگرشعدم آگاهی متغیر
p)درصد(تعدادp)درصد(تعداد p)درصد(تعداد 

312) 8/56(370) 4/59(400) 2/64(زنجنس
276001/0) 7/41(333351/0) 6/56(360285/0) 2/61(مرد

128) 3/59(138) 9/63(110) 9/50(15-20سن
45-21)4/60 (408)7/55 (376)9/51 (350
65-46)3/72 (191)2/57 (151)5/54 (144
65>)1/91 (51

001/0
)9/67 (38

077/0
)4/71 (40

077/0

37) 3/67(42) 4/76(48) 3/87(سواد بیسواد
268) 1/57(295) 9/62(344) 3/73(زیر دیپلم

195) 0/52(223) 5/59(238) 5/63(دیپلم
130) 7/41(دانشگاهی

001/0
)8/45 (143

000/0
)9/51 (162

082/0

76) 1/73(66) 5/63(68) 4/65(بیکارگروه شغلی
206) 3/61(205) 0/61(245) 9/72(دارخانه

122) 5/44(156) 9/56(188) 6/68(کارگر، آزاد، دیگران
78) 5/37(105) 5/50(101) 6/48(کارمند و نظامی
132) 5/63(123) 1/59(94) 2/45(آموزدانشجو ودانش

64) 0/79(بازنشسته

001/0

)3/59 (48

177/0

)3/59 (48

001/0

248) 5/57(260) 3/60(227) 7/52(مجردهلأت
383) 0/52(418) 7/56(459) 2/67(متأهل

38) 4/88(مطلقه، بیوه و سایر
001/0

)1/58 (25
483/0

)1/72 (31
012/0

87) 0/58(70) 7/46(91) 7/60(شمالمنطقه محل سکونت
188) 5/49(233) 3/61(250) 8/65(جنوب
103) 1/53(119) 3/61(119) 3/61(مرکز
205) 3/64(شرق

285/0
)4/62 (199

001/0
)8/66 (213

001/0

71) 3/42(82) 8/48(95) 5/56(غرب
488) 3/53(536) 6/58(554) 5/60(شخصیمالکیت منزل

174058/0) 8/58(167542/0) 4/56(206006/0) 6/69(غیرشخصی
156) 8/50(164) 4/53(199) 8/64(2و 1تعداد افراد خانوار

412) 9/55(422) 3/57(465) 1/63(5و4و3
96) 5/57(8و7و6

275/0
)1/70 (117

002/0
)3/56 (94

082/0

دم شهر تهران در خصوص آمادگی در برابر زلزلهتحلیل رگرسیون لجستیک اثرعوامل مختلف بردانش مر-3جدول 

% 95فاصله اطمینان نسبت برتري تطبیق داده شدهسطوح مختلف متغیر
p)حد پایین-حد باال(

--1زنجنس
88/018/0-31/195/1مرد

--151-20سن
45-2146/140/2-88/014/0
65-4665/117/3-85/014/0
65>44/460/14-35/101/0

98/201/0-39/733/18سواد بیسواد
08/301/0-58/480/6زیر دیپلم

45/101/0-07/297/2دیپلم
--1دانشگاهی

25/101/0-31/224/4بیکارگروه شغلی
87/011/0-81/176/3دارخانه

25/101/0-23/299/3کارگر، آزاد
89/012/0-60/186/2یکارمند و نظام

05/104/0-50/298/5بازنشسته
--1آموزدانشجو و دانش

--1مجردهلأت
56/099/0-002/180/1هلأمت

74/015/0-28/204/7مطلقه، بیوه و سایر
--1شمالمنطقه محل سکونت

59/068/0-91/041/1جنوب
54/057/0-87/040/1مرکز
57/064/0-90/040/1شرق
33/002/0-55/092/0غرب

41/001/0-57/078/0مالکنوع مالکیت منزل
--1غیرمالک

--11-2بعد خانوار
5-383/022/1-56/034/0
8-663/006/1-37/008/0

هـاي تحلیـل رگرسـیون لجـستیک را در مـورد            یافتـه  4جدول  
مردم شهر تهران در خـصوص آمـادگی در   بر نگرش    مؤثرعوامل  

ایـن تحلیـل حـاکی از آن اسـت کـه            . دهـد برابر زلزله نشان می   
آمادگی مردم تهران در برابر زلزلـه بـا متغیرهـاي سـن، جـنس،               

، نـوع   تأهـل ي مختلف شـغلی، منطقـه محـل سـکونت،           هاگروه
ـ        دار نداشـته و تنهـا متغیـر        امالکیت منزل و بعد خانوار ارتباط معن

تحلیــل 5جــدول . نگــرش، ســطح تحــصیالت اســتبــر مــؤثر

رگرسیون لجستیک عوامل مختلف اثرگذار بـر عملکـرد مـردم را            
هاي این بخش از تحلیل نشانگر آن است کـه          یافته. کندبیان می 

عدم آمادگی در برابر زلزله در مردم تهران بـا متغیرهـاي جـنس،              
ـ ، نوع مالکیت منزل و بعد خانوار ارتبـاط م         تأهلسن، سواد،    دار اعن

ي شـغلی  هـا گـروه گـذار، برخـی     تأثیرنداشته و تنهـا متغیرهـاي       
و منطقـه محـل    ) کارمند، نظامی، کـارگر و صـاحبان حـرف آزاد         (

.بوده است) جنوب و غرب تهران(سکونت
www.SID.ir
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تحلیل رگرسیون لجستیک اثر عوامل مختلف بر نگرش مردم شهر تهران براي آمادگی در برابر زلزله-4جدول 

% 95فاصله اطمینان نسبت برتري تطبیق داده شدهمتغیرسطوح مختلف
p)حد پایین-حد باال(

--1زنجنس
66/092/0-98/045/1مرد

--151-20سن
45-2187/043/1-53/058/0
65-4695/078/1-51/087/0
65>15/182/2-47/075/0

99/101/0-20/484/8سواد بیسواد
48/101/0-13/208/3دیپلمزیر

19/101/0-69/139/2دیپلم
--1تحصیالت دانشگاهی

62/069/0-12/104/2بیکارگروه شغلی
61/057/0-23/147/2دارخانه

68/052/0-21/113/2کارگر، آزاد، دیگران
73/038/0-29/128/2کارمند و نظامی

61/046/0-34/194/2بازنشسته
-1آموزدانشجو و دانش

--1مجردهلأت
87/0132/0-57/182/2هلأمت

42/096/0-02/146/2مطلقه، بیوه و سایر
--1شمالمنطقه محل سکونت

87/018/0-32/199/1جنوب
98/006/0-53/141/2مرکز
99/005/0-51/129/2شرق
53/048/0-85/035/1غرب

67/048/0-90/021/1مالکمالکیت منزلنوع 
--1غیرمالک

--11-2بعد خانوار
5-373/004/1-51/009/0
8-604/171/1-63/087/0

عوامل مختلف بر عملکرد مردم شهر تهران براي آمادگی در برابر زلزلهتحلیل رگرسیون لجستیک اثر-5دول ج

% 95فاصله اطمینان تطبیق داده شدهنسبت برتري سطوح مختلف متغیر
p)حد پایین-حد باال(

-11زنجنس
91/013/0-35/199/1مرد

--151-20سن
45-2130/110/2-77/035/0
65-4632/150/2-70/039/0
65>23/253/5-90/008/0

81/017/0-65/135/3سواد بیسواد
76/060/0-10/161/1زیر دیپلم

63/057/0-90/029/1دیپلم
--1تحصیالت دانشگاهی

72/036/0-34/151/2بیکارشغل
26/009/0-55/012/1دارخانه

26/001/0-48/085/0کارگر، آزاد، دیگران
18/001/0-33/059/0کارمند و نظامی
33/044/0-73/062/1آموزدانشجو و دانش

--1بازنشسته
--1مجردهلأت

51/072/0-90/059/1هلأمت
61/037/0-52/180/3مطلقه، بیوه و سایر

--1شمالمنطقه محل سکونت
42/004/0-64/098/0جنوب
47/018/0-73/016/1مرکز
83/027/0-27/195/1شرق
29/001/0-47/076/0غرب

91/0134/0-35/199/1مالکنوع مالکیت منزل
--1مالکغیر

--11-2بعد خانوار
5-399/043/1-69/098/0
8-617/191/1-71/054/0

سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد مردم شهر تهـران در زمینـه            
بر آن نشانگر ارتبـاط      مؤثرآمادگی در برابر زلزله و تحلیل عوامل        

سطح دانـش در     .امل است بودن آماري برخی از این عو      معنادارو  
هـاي سـنی بیـشتر      سال نسبت به بقیه گروه     15-20گروه سنی   

به عبارت دیگر با افزایش سن، از میزان دانـش افـراد تحـت          . بود
با توجه به تفاوت قابل توجه در دانش افراد         . شدمطالعه کاسته می  

سال، ایـن گـروه   65سال و به ویژه افراد باالي    45با سن باالي    
هـاي  ي پرخطر محسوب شده و در تدوین برنامـه هاگروهدر زمره 

همچنین مشاهده شد کـه     . آموزشی باید به آنها توجه خاص شود      
به . یابدبا افزایش سطح تحصیالت، سطح دانش افراد افزایش می        

4طوري که سطح دانش افراد با تحصیالت دانـشگاهی بـیش از             
5/1ر دیپلم و بـیش از  برابر افراد زی2بیش از  سواد،  برابر افراد بی  
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سوم، شماره سیزدهم، دوره 89پاییز 

161 دکتر کتایون جهانگیري و همکاران
سـواد  بنابراین گروه افراد بـی . برابر افراد داراي مدرك دیپلم است  

از طرفی افـراد    .شوندهاي پرخطر محسوب می   سواد از گروه  و کم 
برخوردارند و   تأهلمجرد از سطح دانش باالتري نسبت به افراد م        

4سطح دانش آنها نسبت به افراد مطلقه، بیوه و سایرین بـیش از              
ــت  ــر اس ــی  . براب ــاوت م ــن تف ــت ای ــل  عل ــی از عام ــد ناش توان

از سـن    تأهـل افـراد م   سن باشـد؛ چـون طبیعتـاً       6کنندهمخدوش
پژوهش حاضر نشان داد که در بین اعـضاي         . باالتري برخوردارند 

خانواده، فرزندان بیش از سایر اعضاي خانواده از دانـش مناسـب            
ایی باشـد کـه در      هـ تواند ناشی از آموزش   این امر می  . برخوردارند

قالب زنگ زلزله یا مانورهاي مرتبط در مدارس به آنها داده شـده             
توان از ایـن    گیري کرد که می   توان نتیجه ضمن این که می   . است

هـاي آموزشـی بـه سـایر اعـضاي         گروه در انتقال محتواي برنامه    
ي مختلف شغلی دانـشجویان و  هاگروهاز بین .خانوار استفاده کرد 

از بـاالترین سـطح دانـش و بازنشـستگان و افـراد             آمـوزان   دانش
دار از کمترین سطح دانش برخوردار بودند کـه بـا توجـه بـه               خانه

ي هـا گروهدار، این گروه جزء     درصد قابل توجه جمعیت افراد خانه     
پرخطر قرار گرفتـه و در تـدوین برنامـه آموزشـی بایـد در مـورد                 

هـاي  مـه راهکارهاي جلب مـشارکت آنهـا بـراي شـرکت در برنا           
. اي اندیشیدآموزشی چاره

این پـژوهش نـشان داد کـه سـطح نگـرش در جمعیـت مـورد          
طور قابل توجهی افـزایش     ه  مطالعه با افزایش سطح تحصیالت ب     

داري نگرش سرپرست خانوار به طور معنا      به عالوه سطح  . یابدمی
بـاالترین نمـره سـطح    . از نگرش سایر اعضاي خانواده بهتر است  

کارمندان و نظامیـان و کمتـرین آن متعلـق بـه             نگرش متعلق به  
ترین سطح نگـرش  از نظر جغرافیایی، مناسب . باشدافراد بیکار می  

مربوط به ساکنین شمال تهران و کمترین سطح متعلق به منطقه           
ه از نظر عملکرد، سطح عملکرد مردان ب      .شرق تهران ارزیابی شد   

نقـش محـوري    با توجه بـه     . طور قابل توجهی بهتر از زنان است      
هاي آموزشـی مـورد     در برنامه حتماً باید   این امر    ،زنان در خانواده  
سال، عملکرد به مراتـب    45تا   21در گروه سنی    . توجه قرار گیرد  

ي سنی ارزیابی شد حال آن که بدترین نمره         هاگروهبهتر از دیگر    
بنـابراین  . سال اختصاص داشـت 65عملکرد به گروه سنی باالي   

ي آموزشی بـراي سـالمندان بایـد شـرایط خـاص            در تهیه محتوا  
هاي آموزشـی   جسمی و روحی آنها مورد توجه قرار گیرد و برنامه         

پژوهش حاضر نـشان داد کـه       . خاصی برایشان تدارك دیده شود    
نسبت به سایرین از عملکـرد بهتـري برخوردارنـد و            تأهلافراد م 

علت . عملکرد سرپرست خانوار بهتر از سایر اعضاي خانواده است        
پذیري و تعهـد بیـشتري اسـت کـه          ؤولیتاین امر شاید حس مس    

6 Confounder

در بین  . کندسرپرست نسبت به دیگر اعضاي خانواده احساس می       
ي مختلف شغلی، بهترین عملکرد متعلق بـه کارمنـدان و           هاگروه

همچنـین  . نظامیان و بدترین عملکرد مربوط به افراد بیکار اسـت         
ین سـطح عملکـرد در      در بین مناطق مختلف شهر تهـران، بهتـر        

منطقه غرب تهران و کمترین سطح عملکـرد مناسـب در منطقـه         
. شرق تهران تعیین گردید

در مطالعه حاضـر، مـالکین سـطح دانـش بـاالتري نـسبت بـه                
بنـابراین بایـد تمهیـداتی اندیـشید کـه افـراد            . غیرمالکین داشتند 

هاي مناسـب، اطالعـات الزم      غیرمالک از طریق دریافت آموزش    
اي و چـه    کاهش خطرات ناشی از زلزله چه در بخش سـازه         براي  

ضـمن ایـن کـه پیـشنهاد       . بیاموزنـد را  اي آن   در بخش غیرسـازه   
گذار، بـا تـدوین و اجـراي قـوانین مناسـب            شود مراجع قانون  می

هاي الزم براي اقدامات آمادگی و کـاهش خطـر را فـراهم             زمینه
ـ             . آورند توانـد  ز مـی  در این راسـتا اجبـاري کـردن بیمـه زلزلـه نی

.کننده باشدکمک

بحث
هـاي  رغم آن کـه در مطالعـات بـسیاري رعایـت شـاخص            علی

پیشگیري در کاهش اثرات مخـرب مربـوط بـه زلزلـه            مربوط به 
از کسب آمادگی در برابر     نشان داده شده است اما اکثر مردم       مؤثر
فقیـر  له در جوامع  أبراي توجیه این مس   . ورزندلرزه غفلت می  زمین
کننـد ولـی در     یف کمبود یا فقدان منابع مالی را مطرح مـی         و ضع 

آمـادگی  محدودیت منابع مالی وجود نـدارد،     جوامع ثروتمندي که  
بسیار کمتر از آنی است کـه  جامعه در برابر پیامدهاي زیانبار زلزله 

معرض خطر هاي انجام شده در مناطق در     پژوهش. رودتصور می 
موکـارجی وجکسون. اده است زلزله، این عدم آمادگی را نشان د      

از ساکنین سانفرانسیـسکو در   %37نشان دادند که     1974در سال   
هـاي  یافتـه . انـد گونه آمـادگی نداشـته    لرزه هیچ برابر وقوع زمین  

توانـد  این امر مـی   .)10(دست آمد ه  آنجلس ب مشابهی نیز در لس   
هاي بزرگ قـرار دارنـد،     لرزهدر مناطقی که در معرض خطر زمین      

بر آمـادگی و بـه کـارگیري        مؤثرآشنایی با عوامل    . بار باشد عهفاج
در مراحل پیشگیري و آمادگی به ویـژه در         هاي مناسب استراتژي

.)11(ول از اهمیت خاصی برخوردار استؤهاي مسسازمان
ــرل ــار ناشــی ازکنت ــدهاي زیانب ــابقه  پیام ــه س ــه ب ــوع زلزل وق

مردمـی کـه   . ط استپذیري و بروز زلزله در منطقه نیز مرتب     آسیب
هـاي  خداد زلزلـه و آسـیب     رسابقه  کنند که در مناطقی زندگی می   

بیش از مردمی که    شدید متعاقب آن وجود داشته است، به مراتب       
هـاي  کنند، تمایل به شرکت در برنامه     در مناطق دیگر زندگی می    

گروهـی دیگـر از مـردم    .)12(و کسب آمادگی را دارنـد       آموزشی
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بنـابراین  . ي غیرقابـل کنتـرل اسـت      الزله حادثه اعتقاد دارند که ز   
ایـن  .)13(باشدپیامدها و اثرات زیانبار آن نیز غیرقابل کنترل می        

شود که مردم احساس کنند که کـسب آمـادگی          نگرش سبب می  
نتیجه ایـن بـاور آن      .ي ندارد تأثیرلرزه  مخرب زمین بر پیامدهاي 

ام اقـدامات   در صـدد انجـ    امید خـود را از دسـت داده و        است که 
ومیــر متعاقــب آمــار بــاالي مــرگ. )14(آینــدآمــادگی بــر نمــی

. زندهاي بزرگ نیز به این تفکر دامن میلرزهزمین
نشان داد که اکثـر     نیز  1986مطالعات ترنر و همکاران در سال       

ایـن مطالعـات    . دفـاع هـستند   معتقدند که در برابر زلزله بی     مردم
وشت و تقـدیر از پـیش تعیـین     به سرن نشان داد که شمار بسیاري    
بـه آمـادگی   گردد تا تمایلیسبب می،شده اعتقاد دارند و این باور 

العمل مناسب در مقابل هـشدارهاي      در برابر زلزله یا انجام عکس     
از سـوي   . لرزه از خـود نـشان ندهنـد       احتمال وقوع زمین  ناشی از 

توانـد ایـن    هاي آموزشـی مـی    که آیا برنامه  دیگر مشخص نیست  
به توجه بـه آن کـه در مطالعـه          . )15(ش را تغییر دهد یا خیر     نگر

حاضر شمار قابل توجهی از مردم شهر تهران اعتقاد داشـتند کـه             
آن چـه کـه مقـدر       شود کار خاصی انجام داد و       در برابر زلزله نمی   

الزم است بـراي رفـع اثـرات منفـی ایـن            است روي خواهد داد،     
مات آموزشی مناسب طراحـی    ها و اقدا  نگرش تقدیرگرایانه، برنامه  

که مـردم    اندبه تجربه دریافته  متولیان امر آموزش همگانی     .گردد
با نصیحت و موعظه براي انجام یا عدم انجام کـاري برانگیختـه             

نـه در نظـر     هـاي دسـتوري و    هشدارها و نه خطابه   نه. شوندنمی
توانند سبب ایجاد تغییـرات     گرفتن الزامات قانونی، هیچکدام نمی    

تغییـر رفتـار در مـردم در       . هـا شـوند   اري در مردم یا سـازمان     رفت
شـود کـه بـا کمـک اطالعـاتی کـه از سـوي            صورتی ایجاد مـی   

قرار داده شده اسـت خودشـان       محققان و آمارگران در اختیارشان    
بنـابراین جـاي   .به این نتیجه برسند که بایـد تغییـر رفتـار دهنـد        

رفتـار ایجـاد     شگفتی نیست که در اکثریـت مـردم زمـانی تغییـر           
تحقیقـات  . از آن خودشـان اسـت      ايایـده که فکر کننـد   شودمی

انجام شده بر روي ماهیـت محتـواي آمـوزش همگـانی تـاکنون             
انـد کـه    هـا نـشان داده    بعضی از پژوهش  .بدون نتیجه بوده است   

رفتار نیست مثل مطالعـه سـارینن در     هیچ ارتباطی بین آموزش و    
1994در سال   و میلتی پاتریک؛ در حالی که مطالعات فیتز     1979

ــه  ــین برنام ــه ب ــشان داده اســت ک ــذیرش ن ــاي آموزشــی و پ ه
.)16(و آمادگی ارتباط وجود داردهاي پیشگیرياستراتژي

پذیري یک  دریافت که بحث و اعالم آسیب      1979در سال   پالم
ي بر روي انتخاب و خرید خانـه  تأثیرمنطقه در برابر زلزله و سیل    

مهندسی و محله   دیگري مثل اندازه خانه، طرح     ندارد و به عوامل   
مشخص نیست کـه ایـن امـر،        . شودآن اهمیت بیشتري داده می    

پوشی آگاهانه بر روي خطرات شناخته شده است و         ناشی از چشم  
روانــی انکــار در برابــر یــا بــه دلیــل اســتفاده از مکانیــسم دفــاع

شگرانبا وجود این، پژوه   . هاي احتمالی متعاقب زلزله است    آسیب
که هنگامی که خطرات به خـوبی شـناخته شـده و            اندنشان داده 

وقوع آنها به وضوح براي مـردم روشـن         آثار و پیامدهاي ناشی از    
بنابراین باید بـه زبـان       .یابدآمادگی در برابر زلزله فزونی می     شود

.)17(ساده خطرات موجود در شهر تهران را به مردم گوشزد کرد
فرهنگ جامعه و برداشتی کـه از   همکاران سلوویک و به اعتقاد ا  

زلزله و پیامدهاي آن دارند، نیز از اهمیـت بـه سـزایی برخـوردار               
هـاي اشـتباه    برداشت ،در جوامعی که در مورد ماهیت خطر      . است

داننـد، عـدم    زلزله را کیفر آسـمانی گناهـان مـی        مثالً،وجود دارد 
جـوامعی   در چنـین  . آنهاستآمادگی مردم ناشی از دانش ناکافی     

تشویق و تقـدیر    هاي آموزشی در راستاي   ضرورت دارد که برنامه   
. )18(از شهروندانی باشد که از دانش بیشتري برخوردارند

هـاي  هاي انجام شـده علـت عـدم موفقیـت برنامـه      در پژوهش 
انـد کـه از متخصـصین بـراي طراحـی          در این دانسته  آموزشی را 

هـا بـا هـم سـازگار        تار پیام ساخکنند، محتوا و  برنامه استفاده نمی  
ـ و فقط به شرح و بسط خطر بـدون ارا          نیست ه راهکـار مناسـب    ی

اسـاس ایـن مطالعـه غلـط      بر. شودبراي مقابله با آن پرداخته می     
ه اطالعـات   یکردن جامعه، یعنی ارا   بودن فرضیه یکنواخت فرض   

ـ اراي مختلـف مـردم و یـا       هـا گروهو مواد آموزشی یکسان به       ه ی
بـراي  . )19(ي خاصی از جامعه به اثبات رسـید      هاگروهمطالب به   

شده در ایاالت متحده آمریکا ثابت شد کـه  مثال در مطالعه انجام
خانه باید متفـاوت    شیوه آموزش و محتواي آن براي افراد صاحب       

نشینان باشد و نیـز آمـوزش در مـدارس بایـد متفـاوت از               از اجاره 
ــزرگ باشــد برنامــه در .)20(هــاي آموزشــی در یــک شــرکت ب
توسـط  در مـورد آمـوزش همگـانی       1992اي که در سال     مطالعه

با بررسی محتواي پیام مـشخص شـد        ،شددانشگاه مریلند انجام    
که اطالعات مبهم و نادرست به مراتب بدتر از نداشتن اطالعـات          

.)21(است 
گیرينتیجه

آنچه مسلم اسـت پـذیرفتن ایـن واقعیـت اسـت کـه در زمینـه          
ــانی ــوزش همگ ــهآم ــعهچ ــشورهاي توس ــه در در ک ــه و چ یافت

بسیار وجـود   کشورهاي در حال توسعه هنوز جاي بحث و مطالعه        
ها به تنهایی قادر به انجام تمهیدات الزم        از آن جا که دولت     .دارد

براي مقابله و مواجهه با پیامدهاي زیانبار بالیاي طبیعی همچون          
تـرین  مباشند آموزش همگانی بـه عنـوان یکـی از مهـ           زلزله نمی 

بـراي تهیـه    . اجزاي آمادگی از اهمیت به سزایی برخـوردار اسـت         
هاي مناسب و قابـل پـذیرش و        محتواي آموزشی و تدوین برنامه    
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163 دکتر کتایون جهانگیري و همکاران
سـنجش دانـش، نگـرش و    ،درك براي آحاد جامعـه اولـین گـام       

در مطالعه  . ي در معرض خطر است    هاگروهعملکرد مردم به ویژه     
ام شـده، چنـد گـروه    هـاي پـژوهش انجـ   حاضر با توجه به یافتـه   

سـواد،  سـالمندان، افـراد کـم     . پرخطر مورد شناسایی قرار گرفتنـد     
دار، بیکار، بازنشستگان، ساکنین منطقه شرق تهـران و افـراد       خانه

بنـابراین  . غیرمالک بیش از دیگران در معرض خطـر قـرار دارنـد          
هاي آموزشـی بـیش از سـایر    باید در تهیه، تدوین و اجراي برنامه    

ورد توجه قرار گیرند و الزم اسـت مـداخالت مناسـب و            م هاگروه
. خاص برایشان طراحی گردد

از وجوه ممیز این پژوهش آن است که در نـوع خـود از معـدود                
هایی است که به دانش، نگرش و عملکرد مردم پرداختـه     پژوهش

شده است و بر اساس تحلیل انجام شـده بـر پایـه ایـن مطالعـه                 

ایـن امـر در     . نجـام پذیرفتـه اسـت     ي پرخطـر ا   هاگروهشناسایی  
گیـران در انجـام مـداخالت       گذاران و تصمیم  بندي سیاست اولویت

گرچـه زیـاد بـودن تعـداد        . اي دارد کننـده پیشگیرانه نقش کمـک   
ت، لزوم حضور همه اعضاي خـانوار بـراي پاسـخگویی بـه             سؤاال

، عدم همکاري مردم برخی مناطق با تـیم پرسـشگري           پرسشنامه
فایـده انگاشـتن انجـام چنـین      فـی همچـون بـی     به دالیـل مختل   

.آیدهاي این تحقیق به شمار میتحقیقاتی از محدودیت

تشکر و قدردانی
این پژوهش در پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی و با          

.حمایت مالی جهاد دانشگاهی انجام شده است
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Abstract

Introduction: Tehran has been built over the Earth's crust. Research has shown that preparedness in
dealing with disasters can minimize loss of life and property. This study was performed to measure residents
of Tehran’s knowledge, attitude and practice regarding earthquake preparedness.
Methods: This descriptive/ analytical study was carried out using cross-sectional design. A questionnaire
was used for a door-to-door survey of the 22 municipal districts in Tehran which involved 1211 subjects
aged 15 and above. Odds ratio and confidence interval of factors of variables were determined. Statistical
significance was analyzed using χ2 test and Data adjustment was undertaken by logistic regression model.
Results: 588 of subjects (48.6%) were male. Minimum and maximum limits of age were 15 to 100 years
for men (mean± SD: 37.3±16.4) and 15 to 84 years for women (mean± SD: 34.5±14.6). 31.4% of Tehran
residents had poor knowledge of disaster preparedness. For 31.4% the knowledge was at a "moderate" level,
and the remaining 37.2% had a level of knowledge judged to be "acceptable". The relative frequencies of
people with poor, moderate and acceptable attitude were 25.6%, 32.5% and 41.9%, respectively. Poor,
moderate and acceptable practice was seen in 25.7%, 29% and 45.3%, respectively.
Conclusion: The housewives, jobless and retired people, residents of western, central and southern
districts, senior citizens, pensioners, single people, poorly educated people, and people living in crowded
families are high risk groups and need education.
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