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  فصلنامه پايش
  ٤٩-٥٤صص  ١٣٨۹ زمستان لاو شماره دهمسال 

  ١٠/٦/١٣٨٨ :تاريخ پذيرش مقاله
  ]١٣٨٩ شهريور ٢٨-نشر الكترونيك پيش از انتشار[
  
  

  چكيده

و آموزش همگاني براي كسب آمادگي در مقابل زلزله بـا   يابيها و اتخاذ راهبردهاي مناسب اطالع  حاضر با هدف شناسايي شيوهپژوهش 

و در شهر تهـران انجـام    ۱۳۸۵در سال ) Cross-sectional(اين مطالعه مقطعي . شهر تهران انجام شد ها و انتطارات مردم توجه به ديدگاه

  . شد

، ابزارهـاي مـورد اسـتفاده در    يـابي هاي اطـالع   سال ساكن شهر تهران در خصوص شيوه ۱۵نفر از جمعيت باالي  ۱۲۱۱بدين منظور از 

اي و متناسب بـا نحـوه    نمونه گيري به صورت خوشه. دگي در برابر زلزله سؤال شدآموزش همگاني و نوع اطالعات موردنياز براي کسب آما

ها توسط پرسشگر با مراجعـه بـه    ها پرسشنامه بود و پرسشنامه ابزار گردآوري داده. گانه شهر تهران انجام شد ۲۲توزيع جمعيت در مناطق 

طيـف سـني افـراد مـورد     . بودنـد %) ٦/٤٨(نفر مـرد   ٥٨٨و %) ٤/٥١(نفر از شركت كنندگان در مطالعه زن  ٦٢٣ .درب منازل انجام گرديد

  . بود )Mean=٥/٣٤±٦/١٤(سال براي زنان  ٨٤تا  ١٥و ) Mean=٤/٣٧±٤/١٦(سال براي مردان  ١٠٠تا  ١٥مطالعه 

د بـه ترتيـب اولويـت    ترين اقداماتي كه الزم است از سوي مسئوالن ذي ربط براي آمادگي در برابر زلزله انجام گيـر  از ديدگاه مردم، مهم

هاي آموزشي منتخب مردم برحسب اولويت بيشـتر بـه    راه. ها و آموزش همگاني نظارت بر ساخت و ساز، مقاوم سازي ساختمان: عبارتند از

هاي آموزشي، نشريات و جزوات آموزشي مخصوص زلزله، فيلم ويديويي و اينترنـت   كمتر تلويزيون، راديو، مطبوعات كاغذي، پوستر، كالس

درصـد   ۴/۲۳درصد و تلويزيـون بـا    ۹/۴۷ترين منبع براي کسب خبر در اين خصوص، مردم با  با فرض وقوع زلزله در شهر تهران، مهم. بود

درصـد از   ۹/۶۹. كمتـرين ميـزان را بـه خوداختصـاص داده بودنـد       درصـد  ۰۳/۴و مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي بـا    بيشترين توزيع فراواني

   .ها اعالم گردد بودند که در صورت پيش بيني وقوع احتمالي زلزله الزم است اين موضوع از طريق رسانه جمعيت مطالعه معتقد

هـاي   شود بلكه بايد با اسـتفاده از شـيوه   اطالع رساني صرف باعث تغيير در نگرش و رفتار مردم نمي توان نتيجه گرفت كه در مجموع مي

هـاي   انتخـاب روش . مربوط به زلزله، آنها را به اتخاذ رفتارهاي پيشگيرانه تشـويق كـرد  مناسب، ضمن افزايش درك مردم در مورد خطرات 

معرفي افراد و اماكن در . هاي منتخب جامعه و فرهنگ بومي هر منطقه صورت گيرد اطالع رساني و ابزارهاي آموزشي بايد متناسب با روش

هاي كار، زندگي و اماكن عمومي، توجه بـه اهميـت و نقـش     در محل هاي امن هاي مناسب براي شناسايي مكان ه آموزشيمعرض خطر، ارا

  .ترين نكاتي است كه در پژوهش حاضر به دست آمد هاي گروهي به ويژه راديو و تلويزيون در آموزش همگاني از مهم رسانه

  
  ها و انتظارات آمادگي، زلزله، راهبرد، آموزش همگاني، تهران، ديدگاه :ها واژه كليد

                                                           
 ، پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي۲۳خيابان شهيد وحيد نظري، پالك  تهران، خيابان انقالب اسالمي،: پاسخگو نويسنده ∗

  ۶۶۴۸۰۸۰۵: نمابر                  ۶۶۴۸۰۸۰۴: تلفن
E-mail: kjahangiri@ihsr.ac.ir   
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  ٥٠

    م بهداشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علو    

  مقدمه

جدول سازمان ملل متحـد، كشـور ايـران در زمـره كشـورهاي      در 

از بـين باليـاي طبيعـي كـه در     . بالخيز جهان رتبه بندي شده است

. اي برخـوردار اسـت   دهند، زلزله از جايگاه ويـژه  كشور ايران روي مي

درصد از شهرهاي بزرگ كشور ايران، بر روي گسـل بنـا    ۷۰بيش از 

نه سـازمان جهـاني باليـا ايـران     در گزارش ساال. ]۱[است  نهاده شده

رتبه نخست را از نظر بيشترين تعداد موارد مرگ متعاقب بروز زلزله 

  .]۲[داشته است 

ـ    يعـ يطب يايش روزافزون در شمار وقوع باليافزا  يهمـراه بـا فزون

بافت شهري  يژه در كالن شهرها كه دارايپذيري  جوامع به و آسيب

ش در برابـر زلزلـه   يش از پـ يبمتراكم هستند، ساكنان اين جوامع را 

هـايي   اگر هر جامعه را متشكل از گـروه . ]۳[آسيب پذير نموده است 

از افراد ذي نفع بدانيم كه در معرض مخاطرات مشابهي قـرار دارنـد،   

توان در سه گروه مسئوالن، متخصصان و مردم طبقه  اين افراد را مي

يزي براي كسـب  اند كه در برنامه ر ها نشان داده پژوهش. بندي نمود

تـرين و بزرگتـرين    ا، نقش مردم به عنوان مهميو مقابله با بال يآمادگ

. ]۴[هاي ذي نفع اغلب مورد غفلـت واقـع شـده اسـت      گروه از گروه

مـردم سـبب شـده اسـت كـه در       يها دگاهيعدم توجه به نظرات و د

بسياري ازكشورهاي بالخيز جهان كه عمدتاً در زمره كشورهاي فقير 

هـاي آمـادگي و مقابلـه بـا باليـا بـه        توسعه هستند، برنامه و در حال

هاي مقطعي بسنده كرده است  شكست انجاميده و يا تنها به موفقيت

]۵[.  

از سوي ديگر از آن جا كه در جريان وقـوع باليـا، جامعـه آسـيب     

محسـوب  ترين و اولين گروه پاسخگو نيـز   ديده و يا متأثر از بال  مهم

هاي مربوط به كاهش اثـرات مخـرب باليـا     امهشوند، در اغلب برن مي

)Mitigation (  و آمادگي در برابر آن، جامعه محلي به عنوان كـانون

  .]۶[شود  توجه در نظرگرفته مي

ر در انتقـال  يبـه دليـل تـأخ     در ساعات اوليه پس از وقـوع زلزلـه،  

بـه منطقـه    ياطالعات، قطع مسيرهاي ارتباطي، مشـکالت دسترسـ  

ج يو بسـ  يت مربـوط بـه فراخـوان، سـازمانده    ده، مشـکال يب ديآس

زات و ماننـد آن، زمـان قابـل    يـ ه و ارسال تجهي، تهيامداد يروهاين

شود تا نيروهاي اعزامي بتوانند خود را بـه منطقـه    يصرف م يتوجه

ده يـ نام» يـي زمـان طال «ن زمان کـه اصـطالحاً   يدر ا. بالزده برسانند

ده كـه از ايـن حادثـه    شود، بازماندگان و ساکنان منطقه زلزلـه ز  يم

اند، نخسـتين كسـاني هسـتند كـه بـه كمـك        جان سالم به در برده

 .]۷[شتابند  آسيب ديدگان مي

تـوان   يدر مرحله قبل از وقوع زلزلـه، مـ   يبا انجام آموزش همگان

، آموزش ين روياز ا. را ارتقا بخشيد) Self-aid(اين روند خود ياري 

اي كسـب آمـادگي در برابـر    هـ  همگاني يكي از اركان مهم در برنامـه 

ايـن آمـوزش بايـد متناسـب بـا نيازهـاي       . شـود  زلزله محسوب مـي 

آموزشي مردم باشد و در آن عواملي همچـون سـن، جـنس، شـغل،     

 غيـره هاي اجتمـاعي، اقتصـادي و باورهـاي دينـي و      فرهنگ، ويژگي

به اين ترتيـب پـس از طراحـي و تـدوين محتـواي      . ]۸[لحاظ شود 

هـا يـا    ام در آموزش همگاني، اتخـاذ اسـتراتژي  ترين گ آموزشي، مهم

هاي مناسبي است که براي انتقال محتـواي آموزشـي بـه کـار      شيوه

هـاي مناسـب    مطالعه حاضر با هدف شناسايي شـيوه  .شود يگرفته م

و آموزش همگاني براي كسب آمادگي در مقابل زلزلـه از   يابياطالع 

  .ديدگاه مردم شهر تهران انجام شده است

  

  كار  و روشمواد 

و  ۱۳۸۵اين مطالعه مقطعي به صورت توصيفي ـ تحليلي در سال  

سـال سـاكن    ۱۵جامعه هدف، افراد بـاالي  . در شهر تهران انجام شد

پذيرش فرضيه عدم تفـاوت  حجم نمونه مطالعه، با  .شهر تهران بودند

بـه علـت عـدم وجـود     ( سـال  ١٥هـاي سـني بـاالي     در دانش گروه

و با در نظـر  ) مربوطبراي گروه هاي سني  هاي آموزشي خاص برنامه

و  ۰۴/۰و مقدار دقـت برابـر    ۰۵/۰ يدار ي، سطح معنP=۵/۰گرفتن 

با  .نفر تعيين شد ۱۲۰۰، ۲برابر  )Design effect(ب اثر طرح يضر

توجه به حجم نمونه مورد نظر و متناسب با تعداد خانوارهاي سـاكن  

ه تعـداد نمونـه الزم   در هر يك از مناطق شهر تهران، براي هر منطق

ها  اي و انتخاب سرخوشه نمونه گيري به صورت خوشه. تعيين گرديد

ــ. بــه صــورت سيســتماتيک انجــام گرفــت هــا  آوري داده جمــع زاراب

وبـا مراجعـه بـه     كه توسط پرسشگران آموزش ديـده پرسشنامه بود 

پرسشنامه . شد تكميل مي ،يگانه شهردار ٢٢درب منازل در مناطق 

هـا و   اطالعات جمعيتي و اطالعات مربوط به شـيوه  يها داراي بخش

  . مداخالت آموزشي منتخب مردم بود

الزم به ذكر است كه در خصوص روش اولويت بندي اقدامات الزم 

براي ايجاد آمادگي در برابر زلزله، نظرات مردم با سؤاالت باز مطـرح  

سـپس از جمعيـت مطالعـه    . شده در پرسشـنامه جمـع بنـدي شـد    

هاي بدست آمده را از اولويت بيشـتر بـه كمتـر     تا پاسخ خواسته شد

ها نشـان داده   مرتب نمايند كه نتيجه اين رتبه بندي در بخش يافته

  .شده است
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  ٥١

    و همكاران كتايون جهانگيري                                                   ...     راهبردهاي منتخب مردم در اطالع رساني و آموزش همگاني براي آمادگي در برابر زلزله

  ها يافته

نفـر از سـاکنان شـهر تهـران      ١٢١١شرکت کنندگان در مطالعـه  

 ٦/٤٨(نفـر مـرد    ٥٨٨و ) درصـد  ٤/٥١(نفر آنـان زن   ٦٢٣بودند که 

سـال بـراي    ١٠٠تا  ١٥سني افراد مورد مطالعه طيف . بودند) درصد

ســال بــراي زنــان بــود  ٨٤تــا  ١٥و ) Mean=٣/٣٧±٤/١٦(مــردان 

)٥/٣٤±٦/١٤=Mean( .   ــه در ــت مطالع ــي جمعي ــات جمعيت اطالع

با فرض بر اين كـه وقـوع زلزلـه در     .درج شده است ۱جدول شماره 

ت مطالعـه در  يـ از جمع چند سال آينده در تهران قطعي خواهد بـود 

مسئول در كشور بايد بـراي   يها مورد اقداماتي كه مقامات و سازمان

جـدول   .جاد آمادگي مردم در برابر زلزله انجـام دهنـد سـؤال شـد    يا

اقداماتي است كه مردم شهر تهران معتقدند بايـد از  معرف  ٢شماره 

جـاد آمـادگي مـردم در    يمسئول بـراي ا  يها سوي مقامات و سازمان

ت تعيين ين اولويشترياين اقدامات به ترتيب ب. دبرابر زلزله انجام گير

نظارت دولت بر ساخت و سازها : شده از ديدگاه مردم عبارت است از

هـا   اولويت نخست، مقاوم سازي ساختمان) درصد ٤/٣٣(نفر  ٤١٥با 

اولويـت دوم، افـزايش آگـاهي در جامعـه از     ) درصد ٢/٣٢(نفر  ٤٠٩

 ٣٨٢) تلويزيـون و غيـره   راديو،(طريق آموزش از رسانه هاي جمعي 

 ٤٩٦هاي آموزشي با  اولويت سوم، برگزاري کالس) درصد ٥/٣١(نفر 

اولويــت چهــارم و شناســايي و در نظــر گــرفتن  )درصــد ٠/٤١(نفــر 

نفـر   ٥١٧هـاي کـار    هاي امن در منازل، اماکن عمومي و محـل  مکان

سپس ابزارهاي آموزشي  .اولويت پنجم را بدست آورد) درصد ٧/٤٢(

را  يآموزشـ  يبه مردم معرفي و از آنها خواسته شد تا ابزارهامختلف 

 يابزارهـا . ب رتبـه بنـدي كننـد   يـ ن ترتيدهند به هم كه ترجيح مي

آموزشي،  يها شده تلويزيون، راديو، مطبوعات، پوستر، كالس يمعرف

نترنـت  يويـديويي و ا  يهـا  پمفلت وجزوات ويژه آموزش زلزله، فـيلم 

ــد ــر  ۸۶۸ .بودن ــد ۱/۷۱(نف ــي   )درص ــت اول يعن ــون را اولوي تلويزي

راديـو را  ) درصـد  ۶/۵۱(نفـر   ۶۲۴ترين ابزار براي آمـوزش و   مناسب

 ۲/۳۸(نفـر   ۴۶۲اولويت دوم و پس از آن بـه ترتيـب مطبوعـات بـا     

هـاي آموزشـي بـا     ، كـالس )درصد ۱/۲۱(نفر  ۲۵۶، پوستر با )درصد

 ۲۹۹هاي آموزشـي بـا    ها و پمفلت نامه ، ويژه)درصد ۷/۲۸(نفر  ۳۴۸

 ۲/۳۷(نفر  ۴۵۰نترنت با يويديويي و ا يها و فيلم) درصد ۷/۲۴(نفر 

انتخـاب  . هاي سوم تا هفتم را به خود اختصاص دادند اولويت) درصد

تلويزيون به عنوان ابزار نخسـت در آمـوزش همگـاني بيـانگر نقـش      

تواند در آموزش آحـاد جامعـه در امـر     مهمي است كه اين رسانه مي

از جمعيـت مطالعـه در    ).۳جدول شـماره  (ايفا نمايد مقابله با زلزله 

اي مبني بـر احتمـال وقـوع زلزلـه در      دن خبر يا شايعهيخصوص شن

درصد از جمعيت مطالعه اظهار داشـتند کـه    ۱/۹۵. تهران سؤال شد

وقـوع زلزلـه در تهـران     ينـ يش بيک سال گذشته در خصوص پيدر 

تـا بيشـترين منـابع     خواسته شـد از آنها  .اند اي شنيده خبر يا شايعه

. کسب خبر يا شنيدن شايعات مربوط به وقوع زمين لرزه را نام ببرند

توانستند بيش از يک گزينه را بـه عنـوان منبـع     پاسخ دهندگان مي

 ٤/٢٣درصـد مـردم،    ٩/٤٧بر اين اساس  .کسب خبر انتخاب نمايند

ه، مثـل روزنامـ  (هـاي مکتـوب    درصد رسانه ٠٧/١٥درصد تلويزيون، 

 ٠٣/٤درصـد اينترنـت و    ٠٣/٤درصد راديـو،   ٥٧/٥، )مجالت و غيره

ها و مراکز تحقيقاتي را به عنوان منبع خبر يـا شـايعه    درصد دانشگاه

درصـد و   ۹/۴۷شود، مردم بـا   يهمان طور که مالحظه م. ذکر کردند

هـاي نسـبي را بـه     درصد بيشترين توزيع فراوانـي  ۴/۲۳تلويزيون با 

نقـش مراكـز تحقيقـاتي و دانشـگاهي بـا      . بودندخود اختصاص داده 

  ).۴جدول شماره (تر بود  از همه كمرنگ  درصد ۰۳/۴

درصد از جمعيت مطالعه معتقد بودنـد كـه در صـورت وقـوع      ۷۰

ها اعالم شـود و   احتمالي زلزله، الزم است اين موضوع از طريق رسانه

. نسـتند دا درصد از آنها، صدا و سيما را مسئول اطالع رساني مـي  ۲۴

درصد معتقد بودند كه اين مقامات دولتي و مسئوالن هستند كه  ۵۸

صالحيت اطالع رساني در خصوص پيش بيني وقوع زلزله را بر عهده 

اعتقاد داشتند که مسـئوالن اطالعـات   ) درصد ٨/٥٠(نفر ٦١٥ .دارند

كــافي در خصــوص زلزلــه و احتمــال وقــوع آن را در اختيــار مــردم 

در افـرادي كـه    که علت اين عدم اطالع رسـاني هنگامي . گذارند نمي

مـورد پرسـش قـرار گرفـت، از     پاسخ خير به سؤال قبل داده بودنـد،  

 ٣/٢٨(نفـر   ١٧٤نفري کـه بـه ايـن سـؤال پاسـخ داده بودنـد        ٦١١

علت را تضاد منافع مسئوالن با اعـالم وقـوع احتمـالي زلزلـه     ) درصد

ه نظر شما به جـز  از گروه هدف پرسيده شد كه كه آيا ب .بيان كردند

شناسيد كه قادر به  دانشمندان و محققان زمين شناس كساني را مي

هايي چـون سـتاره شـناس،     اند؟ دريافت پاسخ پيش بيني وقوع زلزله

هـاي مـذهبي، كارشناسـان     پيشگويان، صاحبان بصـيرت، شخصـيت  

هـايي اسـت    هواشناسي، سنگ شناس و فسيل شناس، مبين ديدگاه

  .پيش بيني وقوع زلزله وجود دارد كه در جامعه نسبت به

در خصوص طرق دسترسـي بـه اطالعـات الزم و صـحيح پـس از      

نفري که بـه ايـن    ١٢٠٩از . وقوع زلزله از جمعيت مطالعه سؤال شد

بـه پاسـخ صـحيح     )نفـر  ١٣٨(درصد  ٤/١١سؤال پاسخ گفتند، تنها 

هـاي   پايگـاه  )نفـر  ١٠٧١(درصـد   ٦/٨٨يعني راديو اشـاره کردنـد و   

ي و انتظامي، مساجد، مطبوعات و تلويزيون را به عنـوان منبـع   امداد

   .نمودند يکسب اطالعات الزم معرف

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
89

.1
0.

1.
6.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               3 / 6

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1389.10.1.6.7
http://payeshjournal.ir/article-1-539-en.html


  

  ٥٢

    م بهداشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علو    

  بحث و نتيجه گيري

هاي آموزشي مناسب  الزم است قبل از تهيه محتوا و انتخاب روش

براي عموم مردم نظرات و عاليق مردم مورد بررسي قرار گيـرد تـا از   

بدون در نظـر گـرفتن   . ]۹[د شو آموزش حاصله نتايج بهتري مترتب 

هـاي   هـا و نيازهـاي مـردم، برنامـه     دانش، نگرش، عملكـرد، خواسـته  

توانند منجر به ايجاد آمادگي و تغيير در نگرش و رفتار  آموزشي نمي

هاي منتخب جامعـه   از سوي ديگر بايد متناسب با روش. ]۱۰[شوند 

 هـاي اطـالع رسـاني و ابزارهـاي     و فرهنگ بـومي هـر منطقـه، روش   

 ت هدف حاصل شوديبر جمع يآموزشي انتخاب شود تا تأثير بيشتر

اطالع رسـاني صـرف باعـث تغييـر در نگـرش و رفتـار مـردم        ]. ۱۱[

هاي مناسـب، ضـمن افـزايش     شود، بلكه بايد با استفاده از شيوه نمي

درك مردم در مـورد خطـرات مربـوط بـه زلزلـه، آنهـا را بـه اتخـاذ         

   .رفتارهاي پيشگيرانه تشويق كرد

هاي اطالع رساني و ابزارهاي آموزشي بايد متناسـب   انتخاب روش

هاي منتخب جامعه و فرهنگ بومي هر منطقه صورت گيـرد   با روش

]۱۲[.  

  

  )n=۱۲۱۱(مشخصات جمعيتي نمونه مورد مطالعه  -۱جدول شماره 

  درصد  تعداد  

      )سال( گروه سني

۲۰-۱۵  ٨/١٧  ٢١٦  

۴۵-۲۱  ٨/٥٥  ٦٧٥  

۶۵-۴۶  ٨/٢١  ٢٦٤  

  ٦/٤  ٥٦  به باال ۶۵

      جنسيت

  ٤/٥١  ٦٢٣  زن 

  ٦/٤٨  ٥٨٨  مرد

      سطح تحصيالت

  ٥/٤  ٥٥  سواد بي

  ٧/٣٨  ٤٦٩  زير ديپلم

  ٠/٣١  ٣٧٥  ديپلم

  ٨/٢٥  ٣١٢  تحصيالت دانشگاهي

      وضعيت تأهل

  ٦/٣٥  ٤٣١  مجرد

  ٩/٦٠  ٧٣٧  متأهل

  ٥/٣  ٤٣  مطلقه، بيوه و ساير

      شغل

  ٦/٨  ١٠٤  كار بي

  ٧/٢٧  ٣٣٦  خانه دار

  ٦/٢٢  ٢٧٤  كارگر، آزاد و ديگران

  ٢/١٧  ٢٠٨  كارمند، نظامي

  ٢/١٧  ٢٠٨  آموز دانشجو و دانش

  ٧/٦  ٨١  بازنشسته
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  ٥٣

    و همكاران كتايون جهانگيري                                                   ...     راهبردهاي منتخب مردم در اطالع رساني و آموزش همگاني براي آمادگي در برابر زلزله

  جاد آمادگي در برابر زلزله انجام دهند از ديدگاه مردمياولويت بندي اقداماتي كه مسئوالن كشور بايد براي ا -۲جدول شماره 

  ٥اولويت  ٤اولويت  ٣اولويت  ٢اولويت  ١اولويت  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  ١/٤  ٥٠  ٠/١٣  ١٥٨  ١/٤  ٥٠  ٦/٣١  ٤٠٥  ٤/٣٣  ٤١٥  بر ساخت و ساز  نظارت

  ١/١٢  ١٤٧  ٩/١٠  ١٣٢  ١/١٢  ١٤٧  ٢/٣٢  ٤٠٩  ٨/٢٦  ٣٢٤  سازي ساختمان ها مقاوم

  ٩/١٥  ١٩٢  ٨/١٨  ٢٢٨  ٩/١٥  ١٩٢  ٠/١٨  ١٧٦  ٨/٢٠  ٢٥٢  ها فزايش آگاهي جامعه از طريق آموزش در رسانها

  ٢/٢٥  ٣٠٤  ٠/٤١  ٤٩٦  ٢/٢٥  ٣٠٤  ٨/١١  ١٤٣  ٧/٨  ١٠٤  هاي آموزشي برگزاري كالس

  ٧/٤٢  ٥١٧  ٣/١٦  ١٩٩  ٧/٤٢  ٥١٧  ٤/٦  ٧٨  ٣/١٠  ١٢٥  هاي امن  تعيين و معرفي مكان

  ١٠٠  ١٢١٠  ١٠٠  ١٢١٣  ١٠٠  ١٢١٠  ١٠٠  ١٢١١  ١٠٠  ١٢٢٠  

  

  

  

  

  

   )n=١٢١١( هاي آموزش ترجيح داده شده از سوي مردم براي آموزش و آمادگي قبل از وقوع زلزله اولويت بندي شيوه -۳جدول شماره

  ابزارهاي آموزشي
  ۷اولويت   ۶اولويت   ٥اولويت  ٤اولويت  ٣اولويت  ٢اولويت  ١اولويت

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  ٧/٠  ٨  ٦/٠  ٧  ١/٣  ٣٨  ٢/٣  ٣٩  ٤/٦  ٧٨  ٣/١٤  ١٧٣  ٧/٧١  ٨٦٨  تلويزيون 

  ٠/٤  ٤٩  ٢/٨  ٩٩  ٣/٦  ٧٦  ٣/٩  ١١٣  ٨/١٧  ٢١٥  ٦/٥١  ٦٢٤  ٩/٢  ٣٥  راديو 

  ٥/١٤  ١٧٥  ٠/٩  ١٠٩  ٢/١٠  ١٢٤  ٥/١٣  ١٦٣  ٢/٣٨  ٤٦٢  ٤/١١  ١٣٨  ٣/٣  ٤٠  مطبوعات 

  ٩/٢٥  ٣١٤  ٨/١٨  ٢٢٨  ٨/١٧  ٢١٦  ١/٢١  ٢٥٦  ٢/٩  ١١٢  ٦/٢  ٣٢  ٤/٤  ٥٣  پوستر 

  ١/٧  ٨٦  ٧/٢٠  ٢٥١  ٧/٢٨  ٣٤٨  ٩/١٥  ١٩٢  ٣/١٠  ١٢٥  ١/٧  ٨٦  ٢/١٠  ١٢٣  كالس آموزشي
  ٥/١٠  ١٢٧  ٧/٢٤  ٢٩٩  ٨/٢٢  ٢٧٦  ٠/٢٢  ٢٦٧  ٠/٩  ١٠٩  ٢/٧  ٨٧  ٦/٣  ٤٦  نشريات و جزوات ويژه 

  ٢/٣٧  ٤٥٠  ٩/١٧  ٢١٧  ٠/١١  ١٣٣  ٢/١٥  ١٨٤  ١/٩  ١١٠  ٨/٥  ٧٠  ٩/٣  ٤٧  نترنتيفيلم ويديويي وا

  

  

  

  

هاي كسب خبر يا شنيدن شايعه توسط مردم در خصـوص احتمـال وقـوع زلزلـه در      دهندگان به سؤال بيشترين راه توزيع فراواني پاسخ -۴جدول شماره

  )امكان انتخاب بيش از يك گزينه وجود داشت) (n=١٩١١(تهران در يك سال گذشته 

  درصد  تعداد  منابع كسب خبر يا شنيدن شايعه

  ٩٠/٤٧  ٩١٥  مردم

  ٤٠/٢٣  ٤٥١  تلويزيون 

 ٠٧/١٥  ٢٨٨  كتوبهاي م رسانه

  ٥٧/٥  ١٠٣  راديو

  ٠٣/٤  ٧٧  اينترنت

  ٠٣/٤  ٧٧  ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه
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  ٥٤

    م بهداشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علو    

هـاي مناسـب    معرفي افراد و اماكن در معرض خطر، ارائه آمـوزش 

هـاي كـار، زنـدگي و امـاكن      هاي امن در محـل  براي شناسايي مكان

و هاي گروهي به ويـژه صـدا    عمومي و توجه به اهميت و نقش رسانه

ترين نكاتي اسـت كـه در پـژوهش     سيما در آموزش همگاني، از مهم

مطالعه حاضر نشان داد كه از ديـدگاه مـردم،   . حاضر به دست آمدند

ترين منبع براي كسب اطالعـات و خبـر در مـورد زلزلـه، سـاير       مهم

توانـد بـا    بر اين اساس رسانه تلويزيون، مي. مردم و تلويزيون هستند

زار مناسبي بـراي اطـالع رسـاني و آمـوزش     پوشش گسترده خود، اب

وسيع براي آمادگي مردم در برابر زلزله باشد، مشـروط بـر ايـن كـه     

هاي آموزشي به زبـان سـاده و قابـل درك و بـا نظـر       محتواي برنامه

اي جـذاب هماننـد انيميشـن،     متخصصان تـدوين شـده و بـه شـيوه    

ردد تـا  هاي چند قسمتي تهيه و پخش گ هاي سينمايي و سريال فيلم

ژه يـ دار بـر روي اقشـار مختلـف مـردم بـه و      ق و هـدف يـ عم يتأثير

نيز از آنجا كه زلزله با قطع بـرق  . جاد نمايندير ايب پذيآس يها گروه

تواند دسترسي به منـابع خبـري را بـا اشـكال      هاي ارتباطي مي و راه

گذاري بر روي راديو  شنهاد به مسئوالن براي سرمايهيمواجه نمايد، پ

ترين و معتبرترين رسـانه گروهـي كـه پـس از      ن در دسترسبه عنوا

هـاي الزم را بـه اطـالع     تواند اخبار و دستورالعمل وقوع زلزله نيز مي

شنهاد يز پين. رسد به نظر مي يمردم مناطق زلزله زده برساند، ضرور

از نظـرات متخصصـان و    يريـ ما با بهره گيشود سازمان صدا و س يم

 يآموزشـ  يازهـا و تقاضـاها  يداشـتن ن کارشناسان مجرب و در نظـر  

 يهـا  اميه پيمناسب جهت عموم، ته يآموزش يها مردم با ارائه برنامه

ــب ز يآموزشــ ــويدر قال ــهيرن ــا س برنام ــدار تلو يه ــزيپرطرف ون و ي

 يمختلف به آموزش همگان يها شبکه يها از برنامه ياختصاص بخش

  .ديش تالش نمايش از پينقش ارزشمند خود ب يفايزلزله در ا

  

  سهم نويسندگان
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