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در این پژوهش به زلزله بم به منزله منبعی براي برنامه ریزي آموزشی و کسب دانش الزم براي مقابله با عوارض   :چکیده
ـ کدام رفتار مردم بم 1:دو سوال پژوهشی این پروژه عبارت از موارد زیر بوده اند . زلزله هاي آینده نگریسته شده است

ـ از مطالعه 2اعث نجات و کدام رفتار باعث قربانی شدن افراد شده است ؟ در پیش از زلزله ، حین زلزله و بعد از زلزله ب
رفتارهاي مثبت و منفی در بم چه نتایجی را می توان براي برنامه ریزي آموزشی آمادگی در برابر زلزله گرفت ؟ براي 

مصاحبه با برخی  مبتنی بر اظهارات مردم و مشاهدات تیم پژوهشی و نیز(پاسخ گویی از روش علّی ـ مقایسه اي 
مهمترین یافته ان است که تاکید متون آموزشی آمادگی در برابر زلزله باید دو بخش پیش از . استفاده شد) مسئوالن

و بعد از زلزله ) مقاوم سازي ساختمانها و ایمن سازي درون ساختمانها و توجه به موارد احتمالی نظیر پیش لرزه(زلزله 
  .متمرکز باشد)  …ري امداد و نجات و توجه به پس لرزه ها و یادگی(

  آموزش، زلزله،بم، قبل از زلزله، حین زلزله:واژه هاي کلیدي
Abstract:In this study, to be bound to the Bam earthquake has been as source for 
educational planning and knowledge necessary to deal with future earthquake effects 
are seen. Two research questions of this project were the following words: 1) Which 
The people of Bam before the earthquake, during and after the earthquake the 
earthquake rescue and behavior which causes people is being sacrificed? 2) of the study 
of positive and negative behaviors in Bam, what products can be derived for educational 
planning was against earthquake preparedness?  
The causal-comparative method (based on the statements and observations and 
interviews with research team, some officials) was used. The most important findings is 
that the emphasis in earthquake preparedness educational texts should be in two parts 
before the earthquake (Retrofitting buildings and buildings within the immunization and 
the possible cases, such as pre-earthquake) and after the earthquake (the earthquake and 
the relief and learning save and ...) is concentrated.  
Abstract and Keywords:teaching-Earthquake-bam-before the earthquake-during the 
earthquake 
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در . زلزله بم و پی آمد ها و عوارض آن را می توان از منظرهاي مختلفی مورد بررسی قـرار داد :مقدمه و بیان مساله -1
این پژوهش به زلزله بم به منزله منبعی براي برنامه ریزي آموزشی و کسب دانش الزم براي مقابلـه بـا عـوارض   زلزلـه     

دانش آمادگی در برابر زلزله ، تنها از راه بررسی تجارب مردم در برخورد با مسـاله زلزلـه   . اي آینده نگریسته شده استه
شرایط کشور ما به قدري با شرایط کشورهاي پیشرفته در زمینه مقابله با عوارض زلزله تفاوت دارد که . به دست می آید

:  290رك سـعیدي و بینقـی   (زله ، چه بسا باعث تشدید عـوارض شـود   ترجمه صرف متون آموزشی آمادگی در برابر زل
ـ کدام رفتار مردم بـم در پـیش از زلزلـه و    1: بنابراین دو سوال پژوهشی این پروژه عبارت از موارد زیر بوده اند ). 1376

ثبـت و منفـی در بـم    ـ از مطالعه رفتارهـاي م 2حین زلزله باعث نجات و کدام رفتار باعث قربانی شدن افراد شده است ؟
  چه نتایجی را می توان براي برنامه ریزي آموزشی آمادگی در برابر زلزله گرفت ؟

مبتنی بر اظهـارات مـردم و   (با توجه به مساله پژوهش ، براي پاسخ گویی از روش علّی ـ مقایسه اي   :روش تحقیق  -2
  .نفر از افراد مصاحبه شد 100در مجموع با . استفاده شد) مشاهدات تیم پژوهشی و نیز مصاحبه با برخی مسئوالن

  :ها یافته -3
اگرچه زلزله هاي شـدید ، عمومـاً بـا پـیش لـرزه هـایی همـراه         :تحلیل عامل توجه به پیش لرزه ها و اقدام مناسب-3-1

پـیش لـرزه وجـود    ) 1375( در زلزله بجنورد .. هستند ولی شدت پیش لرزه ها در احساس آنها از سوي مردم مؤثر است
 1380رك کتاب درسی آمـادگی دفـاعی،  (داشت خوشبختانه مردم در زلزله گفته شده به این عالمت خطر توجه کردند 

،  مورد احساس پیش لـرزه هـا  پاسخ ها به اولین سؤال در .در زلزله بم پیش لرزه ها در چندین نوبت واقع شدند) 39ص 
افـراد پـیش   % 95پاسخ ها نشان داد کـه  .. افراد اساساً پیش لرزه ها را احساس نکرده بودند% 5نشان داد که تنها حدود 

، تکانهاي زمین را احساس کرده بودند ولی متاسـفانه بـه دالیلـی ،    به بیان صحیح تر . لرزه ها را به خوبی درك کرده اند
افراد مصاحبه شده ، حیاط منزل یـا  %  15خوشبختانه حدود .این تکانها را اکثراً به منزله پیش لرزه در نظر نگرفته بودند

ودند ولی از منـزل خـارج   افراد به عالمت خطر پیش لرزه توجه کرده ب% 15حدود . را براي خوابیدن انتخاب کرده بودند..
را بـراي مقابلـه بـا زلزلـه احتمـالی        …نشده بودند و به جاي خروج ، تمهیداتی نظیر خوابیدن نزدیـک در خروجـی  و   

توجیهاتی که این افـراد  . ش لرزه ها را جدي تلقی نکرده بودندیپ%) 70حدود (انتخاب کرده بودندتقریباً تمام افراد دیگر 
حـدود  . (به نظر چیز تازهاي نبود: عادي بودن تکانها: لرزه ها بیان داشتند شامل موارد زیر بود  براي عدم توجه به پیش 

اعتقـاد بـه   %). 30حـدود  (  …سال زلزله نبوده است ، از زمان ارگ بم زلزله اي نبـود و   2500: عدم تصور زلزله %) 15
: قاد به نیامدن زلزله به دلیـل وجـود چاههـاي آب   اعت%). 10حدود (»  هر چه قسمت باشد«: خانواده گفتند: قضا و قدر 

  .%)15حدود ( »  چاه آب زیاد دارد ، باورمان نمی شد که زلزله بیاید 40چون 
کامالً احساس شده است و در صورت توجه بـه آن و انجـام اقـدام    » پیش لرزه«بررسی پاسخها نشان داد که در زلزله بم 

از قربانی شدن هزاران انسان و یتیم و آواره شدن فرزندان ایـن مـرز و بـوم     مناسب ، امروز شاهد این همه فجایع حاصل
بـه نظـر مـی رسـد     :  لزوم آموزش پیش لـرزه  -1:از نقطه نظر برنامه ریزي آموزشی چند نکته قابل تحلیل است . نبودیم

آموزش تشـخیص پـیش    -2آموزش هاي همگانی مبارزه با زلزله، مردم را نسبت به اهمیت پیش لرزه آگاه نساخته بود ،
 ها و نیز دانش آموزان و چه حتی مردم عادي به طور کلی واقعیت این است که بسیاري از مردم، چه تحصیل کرده:  لرزه

می دانند که چیزي به نام پیش لرزه وجود دارد ، ولی چه کسی می داند که تکانِ زمین ، زلزله خفیفی است کـه تکـرار   
اهمیـت اطـالع   .  -3ـ و نه پیش لـرزه ـ بودنـد   . که در واقع پیش لرزة زلزله اصلی است نمی شود و یا زلزله خفیفی است

شواهد و بررسی تیم پژوهشی حاضر نشان داد که تقریباً هیچ گونه اطالع رسانی یـا هشـدار ي بـراي خـروج از     :  رسانی
مـورد قبلـی یعنـی مشـکل      در مجموع با توجـه بـه  (منازل در شب حادثه از سوي مسئوالن محلی به عمل نیامده است 

. ، به نظر می رسد اطالع رسانی باید مکمل آموزش هـاي پیشـین باشـد   ) تشخیص و تمیز پیش لرزه از یک زلزله خفیف
بررسی پاسـخ هـا نشـان داد اعتقـادات عجیبـی کـه       : مساله باورهاي خرافی و اعتقاد به قضا و قدر به مفهوم منفی آن-4

وجود چاهها جلـوي زلزلـه   «مواردي نظیر . ناشی از تفکرات اشتباه است، باعث عدم اقدام مناسب از سوي مردم شده بود
و نیز موارد مدرنتر مثالً لرزه هاي خفیف حاصل خنثی کردن تفاله هاي اتمی ـ و نه پـیش لـرزه ـ اسـت ،      » را می گیرد



برخی پاسخهاي دیگـر نیـز حـاکی از وجـود رگـه      . انه باعث عدم خروج از ساختمانها از سوي برخی افراد شده بودمتاسف
گزارشهاي تیم پژوهشـی حاضـر از زلزلـه    . هایی از اعتقاد به قضا و قدر به مفهوم منفی آن در برخی افراد بمی می باشد

:  289رك سعیدي و بینقی (فزایش تلفات ناشی از زلزله بود نیز نشان دهنده تاثیر باورهاي خرافی در ا) 1376(اردکول 
بـراي اطـالع   ( به نظر می رسد براي اثر بخشی آموزش هاي آمادگی در برابر زلزله اصالح نگرشها ضـروري اسـت   )1376

  ). 1378بیشتر رك به نوذرپور، 
) الف: زله شامل دو زیر موضوع است اتخاذ رفتار مناسب حین زل :تحلیل عامل رفتار مناسب هنگام وقوع زلزله -2 – 3

در زیر یافته هاي پژوهش حاضر در ارتباط )1376بینقی ( اقدام مناسب هنگام تشخیص زلزله) تشخیص وقوع زلزله ب
ضمناً این یافته ها با اطالعات حاصل از پژوهش پژوهشگران حاضر در زلزله اردکول . با دو زیر موضوع باال آمده است

  . و سپس نتیجه گیري شده است مقایسه شده) 1376(
در مصاحبه ها از افراد سوال شد که چگونه متوجه وقوع زلزله شدید؟ پاسخهاي افراد پاسخ :تشخیص وقوع زلزله )  1 - 3-2

ظاهراً کمتر فردي در . داللت بر شنیدن صداي مهیب و بعد احساس تکانهاي شدید داشت%) 80حدود (دهنده 
اهمیت تشخیص سریع زلزله در آن است که برخی سازه هاي کامالً غیر مقاوم در . ودتشخیص زلزله دچار مشکل شده ب
الزم به ذکر . بنابراین کمترین تاملی می تواند ابعاد فجایع انسانی را افزایش دهد. ظرف چند ثانیه تخریب می شوند
تقریباً هیچ » شخیص زلزلهت«و بررسی هاي اسنادي تیم پژوهشی حاضر در باب ) 1376(است که براساس بررسی بینقی

یافته هاي پژوهش حاضرنتوانست در . منبع آموزشی ، مطلبی را در خصوص آموزش تشخیص زلزله یاد آور نشده است
یک نیاز آموزشی است یا خیر ؟ و اگر هست چه محتوایی خواهد داشت ؟ داللت » تشخیص زلزله«باب این که آیا 
ی رسد برنامه ریزان عرصه آموزش هاي آمادگی برابر زلزله الزم است پاسخ ولی به هر روي به نظر م. چندانی بنماید

  . هاي مناسب و روایی را براي دو سوال گفته شده بیابند
مساله اقدام . ضروري به نظر می رسداي قبل از ارائه یافته ها تذکر نکته  :ا قدام مناسب هنگام تشخیص زلزله)   2 - 3-2

تصور ) 1376(قبل از زلزله اردکول . مري به ظاهر ساده ولی عمالً بسیار پیچیده استمناسب هنگام تشخیص زلزله ، ا
زیر میزها یا چارچوب « و » هر جا هستید ، از جاي خود حرکت نکنید «می شد که با دستورالعملهاي ساده اي نظیر 

شان داد که اگر سازه ها مقاومت اما تحقیقات میدانی در زلزله گفته شده ن. می توان جانها را حفظ نمود» درب بروید 
مانند دستورالعمل کتاب (نکنند، چه بسا اجراي دستورالعملهاي مبنی بر پناه گیري داخل ساختمان و عدم خروج از آن 

خود می تواند به ابعاد فاجعه و تلفات انسانی )  1376یا کتاب درسی آمادگی دفاعی در سال  1381علوم چهارم دبستان
  ) 283ص  1376ي و بینقیرك سعید(بیفزاید 

در یک نگاه کلی افراد پاسخ دهنده با توجه به پاسخ هایش به پنج  :تقسیم بندي افراد از حیث اقدام هنگام زلزله
گروهی که به اصطالح در خواب و رختخواب غافلگیر شدند و :گروه کامالً غافلگیر  -الف . گروه کلی تقسیم می شدند

گروهی که بعد از تشخیص زلزله سعی در خروج از اتاق و ساختمان ) :فرصت نیافته(گرفتار ب ـ گروه .اند بوده ٪15حدود 
ذیالً دالیل . افراد پاسخ دهنده را شامل می شد% 45این گروه تقریباً . گرفته بوده اند اما به دالیل مختلف موفق نشدند

ترس و وحشت زیاد و عدم موفقیت در . استعدم موفقیت آنان در خروج از ساختمان ، از اظهارات آنها استخراج شده 
یا قفل شدن درب (فرصت نیافتن : و عدم توانایی گریختن ) یا احساس آن(تکانهاي بسیار شدید : تصمیم گیري ذهنی 

به طور کلی افراد گروه کامالً غافلگیر و گرفتار در نمونه آماري  ، علیرغم موارد باال به دو علت نجات یافته ) : منازل
ـ عدم تخریب سازه و سقف ساختمان که باعث شده بود این افراد خوشبختانه بعد از زلزله اصلی بتوانند  -1: بودند

ـ سبکی سقفها و یک طبقه بودن ساختمان و یا تخریب ناقص سقف و کمک رسانی  -2.سریعاً از منزل خارج شوند
 :ج ـ گروه موفق به فرار.وار زنده بیرون آورده شوندسریع مردم ، که این امر باعث شده بود برخی افراد سریعاً از زیر آ

گروه  :د ـ گروه موفق به پناه گیري . افرادي بودند که خوشبختانه موفق به فرار شده بودند%) 10حدود (گروه سوم 
گروهی بودند که در گوشه هاي اتاق یا چارچوب در یا زیر تختهاي آهنی پناه گرفته اند و نجات %) 15حدود (چهارم 
مشاهدات تیم پژوهشی نشان می دهد که این افراد فقط در منازل نیمه تخریب شده توانسته اند زنده بمانند .  یافته اند



واال در خانه هایی که کامالً تخریب شده بودند تفاوت چندانی میان گوشه هاي اتاق یا چارچوب با دیگر قسمتهاي خانه 
افراد، گروهی بودند که همچنان که گفته شد پیش لرزه را % 15حدود  :زه گروه  توجه کننده به پیش لر -هـ .نبوده است

البته تشخیص . جدي گرفته بودند و تا هنگام زلزله بیرون ساختمان باقی مانده بودند و طبعاً آسیب چندانی ندیدند
ساله همسر  45زن چنآن چه بنا به اظهار یک . موقعیت مناسب در بیرون ساختمان هم از اهمیت زیادي برخوردار است

خراب نمی ) اتاقها(در هنگام زلزله ساختمان . ، شب را در حیاط منزل و زیر دیوار می خوابد)ساله 50مرد حدود (وي 
  . شود ولی دیوار حیاط خراب می شود و لذا همسر وي فوت می شود

به اقدام مناسب در زلزله بم به قبل از تحلیل یافته هاي مربوط  :تحلیل یافته هاي مربوط به اقدام مناسب حین زلزله
نکته جالب .. نظر می رسد مقایسه تجارب زلزله اردکول با تجارب زلزله بم زمینه مناسبی را براي تحلیل فراهم آورد

در مورد زلزله گفته ) 285: 1376( وسعیدي و بینقی ) 60: 1376(توجه در زلزله اردکول آن است که پژوهش سعیدي
زمینه تدوین محتواي آموزشی نسبتاً مشروح و مفصلی را براي کتاب درسی آمادگی دفاعی شده به هر روي توانست 

و مجله رشد آموزشی معلم ویژه نامه ) 1377( و کتاب راهنماي معلم آمادگی برابر زلزله) 1377(سوم راهنمایی
نه رفتار دو گروه نجات یافته و رسد درپژوهش هاي گفته شده از مقایسه متامال اما به نظر می. فراهم آورد)  1377(زلزله

توضیح آن که در گزارشهاي پژوهشی مذکور در باب تحلیل اقدام مردم چنین فرض . قربانی تا حدي غفلت شده بود
)assumption(این فرض بنا به . شده است که افراد قربانی و نجات یافته لزوما دو اقدام متخالف را ا نجام داده اند

  اقدام مردم بم خواهد آمد محل مناقشه است دالیلی که در بخش تحلیل
بررسی یافته ها نشان داد که اصوالً اکثریت افراد ،  اقدام خاصی که بتوان براساس آن، مطلوبیت یا عدم مطلوبیت اقدام 

تقریبا هیچ  )فرصت نیافته(و افراد گرفتار ) گروه اول(افراد کامالً غافلگیر . بر حفظ جان را ارزیابی کرد، انجام نداده بودند
گروههایی که در اثر .اقدامی نکرده بودند و یا به هر روي با ذکري و دعایی چشم به مدد دست غیب داشته اند 

، شامل دو گروه غیراز گروه توجه کننده به پیش لرزه که در بحث مربوط آمداقداماتشان موفق به نجات خود شدند ، 
حال سوال اساسی این است که در متون آموزشی . بوده اند%) 15(و گروه پناه گیر حدود%) 10(فرار کننده حدود 

کدامیک از این دو اقدام را می توان به افراد توصیه نمود ؟ اگر چه ما به طور دقیق و عینی نمی دانیم که قربانیان چه 
کشان در هنگام حوادث اقدامی را در هنگام زلزله انجام داده بودند ولی به نظر می رسد که انسانها بر اساس غرائز مشتر

افرادي که قربانی حادثه بوده  ": منطقی است که چنین فرض کنیم . رفتارهاي بسیار مشابهی را از خود بروز می د هند
یعنی اقدام به فرار یا پناه گیري کرده اند ، سر  ". اند در بسیاري موارد همان اقدامات گروه نجات یافته را انجام داده اند

اما  …یگر فرو برده اند ، خودشان را در رختخواب پنهان کرده اند ، خود را به گوشه اتاق رسانده اند و در گریبان یک د
در اثر عوامل متنوعی نظیر مقاومت کمتر سازه منزلشان نسبت به مناز ل افراد نجات یافته، عدم کمک رسانی از بیرون 

فرار ، جدا شدن حتی یک آجر و اصابت آن به سرشان  ، زمین خوردن ناگهانی هنگام)مثالً غریبه بودن در شهر بم(
امروز جزء قربانیان زلزله  با وجود آن که همان اقدامات گروه نجات یافته راانجام داده اند، حتی در بیرون از ساختمان،

فتگان آنها به بیان دیگر می توان چنین تصور کرد که وقوع هر یک از موارد یاد شده براي نجات یا. بم به شمار می آیند
   .را تبدیل به قربانیان می نمود

مقایسه رفتارهاي نجات یافتگان با قربانیان زلزله نشان می دهد که نجات جان فرد با اقدام انجام شده از  :نتیجه گیري
د چرا که اقدامات مشابه وهمانند به علت تعامل با عوامل دیگري که در اختیار فر. طرف وي ارتباط چندانی نداشته است

نتایج  نشان داد که . را در بر دا شته  است "زندگی دوباره"یا  "مرگ"زلزله زده نبوده است نتایج کامال متفاوت یعنی 
نجات فردي که ناگهان گرفتار زلزله شدید منجر به سقوط سقفها و تخریب سازه ها می شود ، بیش از هر چیز به 

تاکنون ، از فعالترین  1376افرادي که در سالیان اخیر،  از سال  راقمان این سطور به عنوان. خواست خدا بستگی دارد
افراد در عرصه آموزش ایمنی و تالیف متون آموزشی آمادگی برابر زلزله بوده اند اذعان می دارند که بعد از زلزله بم قادر 

. براي حین زلزله نبوده اندبه بهره گیري از تجارب مردم براي تدوین متون آموزشی براي توصیه به اقدام مناسب البته 
تاکید متون آموزشی آمادگی در برابر زلزله باید دو بخش پیش از زلزله : اما به تجربه ارزشمند دیگري دست یافته اند 

توجه (و بعد از زلزله ) مقاوم سازي ساختمانها و ایمن سازي درون ساختمانها و توجه به موارد احتمالی نظیر پیش لرزه(



صرف وقت و هزینه و جهت گیري براي آموزش اقدام . متمرکز باشد)  …و یادگیري امداد و نجات و  به پس لرزه ها
چرا که نمی توان چنین اقدامی را با قاطعیت مشخص . مناسب حین زلزله اجتماالً چندان حاصلی در برنخواهد داشت

به اهمیت مواردي مانند مقاوم سازي سازه ها نمود و از طرفی تاکید بر آموزش اقدام مناسب حین زلزله افراد را ازتوجه 
  . که نقش مهم و حیاتی در جلوگیري از عوارض زلزله دارند ، باز می دارد

دفتر ]2. [وزارت آموزش و پرورش،کتاب درسی آمادگی دفاعی سوم راهنمایی؛)1380(ریزي و تألیف کتب درسی  دفتر برنامه]١[ :مراجع
نشریه رشد ـ آموزش ]3.[وزارت آموزش و پرورش،کتاب راهنماي تدریس آمادگی برابر زلزله؛)1377(ریزي و تألیف کتب درسی  برنامه

نقدي بر  ،)1376(بینقی ، تقی]4[.18 :ویژه نامه آمادگی برابر زلزله،وزارت آموزش و پرورش، شماره مسلسل؛ )1377(راهنمایی تحصیلی 
عوامل سازه اي مدارس  ؛)1376(بینقی، تقی سعیدي رضوانی، محمود ؛]5[.اسفند 21کیهان ،  ،کتابهاي آموزشی کاهش عوارض زلزله

بررسی عوامل موثر در حفظ جان دانش آموزان مدارس و  ایران مساله فراموش شده در متون آموزشی مربوط به رفتار حین زلزله
). 295تا  285ص (و ) 284تا  278 ص(دانشگاه شیراز . ، مجموعه مقاالت همایش زلزله و فضاهاي آموزشیمنطقه زلزله زده قائنات

  رشدـآموزش راهنمایی تحصیلی،  ، نشریهسفري که کتاب درسی را تغییر داد؛)1376(رضوانی،محمود سعیدي]6[
نوذرپور، ]8. [وزارت آموزش و پرورش. کتاب درسی علوم تجربی پنجم دبستان؛)1381(ریزي و تألیف کتب درسی  دفتر برنامه]7.[15شماره

و دانشکده ) UNDP(، برنامه عمران سازمان مللوزارت کشور. طرح ملی آموزش آمادگی براي کاهش عوارض زلزله؛ )1378(محمود 
  . محیط زیست دانشگاه تهران

 
 


