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 چکيده

الزم،  ایهپیش بینییجاد شناخت و داشتن مطالعه رفتار انتخاب افراد در شبکه حمل و نقل در شرایط وقوع بحران زلزله، به منظور ا

کی و فیزی عواملبا درنظر گرفتن همزمان  ،در این پژوهش الگوی رفتار انتخاب افراد در شبکه حمل و نقل شهر قزوین ت.ضروری اس

 92. در این راستا، با استفاده از پرسشگری به روش رجحان آشکار شده برای زلزله رخ داده در گرفته استرفتاری مورد مطالعه قرار 

حان بیان شده برای سناریوهای طراحی شده ، الگوی انتخاب پاسخ به بحران زلزله و جو پرسشگری به روش ر 3129آذر ماه سال 

 –های اجتماعیهای مورد نیاز پژوهش شامل متغیراست. دادههمچنین شناسایی متغیرهای پنهان رفتاری مورد بررسی قرار گرفته 

راد با های شخصیتی افباشند. ویژگیافراد به عنوان متغیرهای پنهان می شخصیتی هایویژگی و آشکار هایمتغیر عنوان به اقتصادی

و ساخت ها لیل آماری پرسشنامهبررسی شده است. نتایج این مطالعه، بر اساس تح "عاملی نئو 5پرسشنامه شخصیتی "استفاده از 

اخت در این روش با س معادالت ساختاری به منظور بررسی اثرات متغیرهای آشکار و پنهان بر رفتار انتخاب افراد به دست آمده است.

برآورد  یی ومعادالت اندازه گیری به کمک داده های حاصل از پرسشنامه نئو  به عنوان شاخص های اندازه گیری، متغیرهای پنهان شناسا

ن، ها مانند سگیری آنهای اندازهاقتصادی و شاخص -دهد فرضیه تاثیر متغیرهای اجتماعینتایج معادله ساختاری نشان می شده اند. 

 ابافرادی که دارای شخصیتی  دهدمی بر رفتار انتخاب افراد در پاسخ به بحران زلزله معنادار است. همچنین نتایج نشانو ..  جنسیت

هستند، تمایل  ( 993/0ضضری  در معادله ساختاری  بازبودن و گشودگی باال (،301/0 ضضری  در معادله ساختاری گرایی باالبرون

به نواحی خارج از شهر در  تمایل بیشتری به رفتن ( 051/0ضضری  در معادله ساختاری  رنجوری باالروانافراد با بیشتری به تخلیه و 

 .زمان وقوع زلزله دارند

بحران زلزله، شبکه حمل و نقل، متغیرهای پنهان، مطالعه رفتار انتخاب،  معادالت ساختاری  :های کليدیواژه
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زلزله حادثه سهمگینی است که در مدت کوتاه بسیاری از 

های شهری را نابود می کند. کشور ایران به دلیل زیرساخت

خیز همواره در معرض تهدید زلزله قرارگیری در کمربند لرزه

قرار داشته است. در این بین شهر قزوین با توجه به وجود 

 برخوردار باالیی اهمیت اززا از این حیث های توانمند لرزهگسل

. با وقوع هر زلزله هزاران نفر قربانی می شوند و با توجه به است

نبود آمادگی کافی در برابر اثرات مخرب ناشی از زلزله، اهمیت 

این مساله در کشور ما به مراتب بیشتر است. با اینکه جمعیت 

درصد جمعیت دنیاست، تلفات ناشی از زلزله در حدود  2ایران 

. در کشورهایی [Ablaghi, 1384]تلفات دنیاست  درصد از 6

دهد که همچون ایران، تجربیات مخاطرات طبیعی نشان می

مدیریت و تصمیم گیری پیش از وقوع زلزله، بسیار حائز اهمیت 

است. در همین راستا، مطالعه رفتار انتخاب افراد در شبکه حمل 

 ناخت وو نقل در شرایط وقوع بحران زلزله، به منظور ایجاد ش

 و نقش به توجه باباشد. های الزم ضروری میداشتن پیش بینی

 پژوهش این در ها،بحران مدیریت در گیری تصمیم اهمیت

افراد در شبکه حمل و نقل در شرایط وقوع  گیری تصمیم الگوی

 گرفته قرار بررسی مورد رفتاری، نگرش از استفاده بحران زلزله با

 که شده تخریب شبکه از هاییقسمت زلزله، وقوع از پس. است

 بر عالوه .شودمی سالم مسیرهای در ترافیک شدید تراکم باعث

منجر به  نامشخص اهداف با غیرعادی ترافیک تقاضای آن

 دش خواهد ونقلی حمل شبکه کل در بزرگی ترافیکی مشکالت

[ Ozadamar, 2014 & Aksu] .پیش  و تحلیل به منظور

 است الزم ابتدا زلزله از پس شرایط شبکه حمل و نقل بینی

 قرار بررسی مورد زلزله شرایط بحران در افراد رفتار چگونگی

گیری  تصمیم در می تواند عواملی چه اینکه به بردن پی لذا گیرد.

 .دارد فراوانی باشد، اهمیت مؤثر زلزله از پس سفر برای افراد

 بالفاصله افراد انتخاب رفتار پژوهش مطالعه این اصلی اهداف

زلزله، مطالعه نحوه پاسخگویی افراد به بحران زلزله  وقوع از پس

 شدن مشخص و های مختلف وقوع زلزلهها و زماندر شدت

باشد. می زلزله وقوع بحران از پس رفتار انتخاب بر مؤثر عوامل

با استفاده از پرسشگری به  مطالعه، این در نیاز مورد اطالعات

آذر  11زلزله رخ داده شده در روش رجحان آشکار شده برای 

و پرسشگری به روش رجحان بیان شده برای  16ماه سال 

های ها و شدتسناریوهای طراحی شده وقوع زلزله در زمان

 شوندهپرسش هر کاری تهیه شده است. از روز یک مورد نظر، در

اقتصادی و – اجتماعی با مشخصات ارتباط در سؤاالتی

شده است. از آنجا که تاثیر  یدهپرس سفرهای روزانه، مشخصات

ویژگی های شخصیتی فرد در نحوه پاسخگویی و رفتار انتخاب 

فرد در شرایط وقوع زلزله بسیار حائز اهمیت است و در مطالعات 

پیشین مدنظر قرار گرفته نشده است، در پرسشنامه طراحی شده 

سواالتی مبتنی بر شناسایی ویژگی های شخصیتی فرد به عنوان 

و نحوه تاثیر آن بر رفتار انتخاب افراد مطرح  2های پنهانمتغیر

شده است. ویژگی شخصیتی افراد با استفاده از فرم کوتاه شده 

، بررسی FFI)-(NEO » 1عاملی نئو 0پرسشنامه شخصیتی «

 در می تواند تحقیق این از آمده شده است. اطالعات به دست

در بخش بعدی به  .باشد مفید بحران از پس هایریزیبرنامه

به  گیریمنظور شناسایی متغیرهای مناسب در فرایند تصمیم

مروری بر مطالعات پیشین انجام شده در این زمینه پرداخته شده 

 است.

2. 

 

 بر مؤثر عوامل محققان از بسیاری گذشته، هایدهه در

 تقاضای بر مؤثر و عوامل سفرها انتخاب در افراد گیریتصمیم

 اندداده قرار بررسی مورد طبیعی را هایبحران در پاسخ به سفر

اند. در ادامه کرده ارائه زمینه این در رفتاری مختلفی هایمدل و

به ترتیب مطالعات صورت گرفته در زمینه وقوع بحران، مورد 

  بررسی قرار گرفته است.
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 ساکنان رفتار بررسی منظوره ب 1999 سال در ادانی و هوریکری

 زلزله از پس افراد تخلیه و ژاپن در زلزله از دیده آسیب ایمنطقه

 که است داده نشان هامطالعه آن نتایج. نداهداد انجام ایمطالعه

، زلزله وقوع محل تا فاصله، خانه تخریب میزان چون عواملی

 افراد گیریتصمیم بر خانواده افراد تعداد و موقت اسکان محل

 Horikiri] است مؤثر زلزله وقوع از پس محل از تخلیه برای

& Odani, 1999]در سال   همکاران و . در پژوهش تاناکا

، برآورد تقاضای سفر و شبیه سازی شبکه به منظور ارزیابی 1112

مدیریت ترافیک در شرایط وقوع بحران زلزله مورد بررسی قرار 

دهد که هدف سفر، زمان گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می

سفر، شیوه سفر و مسافت از جمله عوامل تاثیرگذار بر رفتار 

 ,et al] باشدیی به بحران زلزله میانتخاب افراد در پاسخگو

2001  Tanaka]. لمب  و در پژوهش انجام شده توسط والتون

، رفتار سفر پس از زلزله )براساس شدت زلزله و 1111در سال 

مکان اولیه( با استفاده از سناریوهای طراحی شده بررسی شده 

 ترافیکی رفتار کامپیوتری، پرسشگری از ها با استفادهاست. آن

 بررسی مورد را و شدید متوسط زلزله سناریوی دو از پس فرادا

دادند. در این پژوهش رفتار عمومی پاسخ به زلزله به کمک  قرار

 داده نشان تحقیق این تحلیل توصیفی ارزیابی شده است. نتایج

که عواملی مانند هدف سفر، مسافت برآورد شده، وسیله  است

تاثیرگذار بر انجام سفر در سفر و انگیزه سفر از جمله عوامل 

مطالعه [. [Walton & Lamb, 2009 باشدها میمطالعه آن

 زلزله از پس محل تخلیه در مؤثر عوامل بررسی منظور بهای 

در پژوهش  ه است.گرفت انجام 1121در سال  6زای و بو توسط

ها با استفاده از مدلسازی به روش رگرسیون انجام شده توسط آن

 بینی تولید سفر در فرایند تخلیه اضطرارییشلوجستیک، مدل پ

 نوع فاکتورهای که دهدها نشان مینتایج کار آن ارائه شده است.

 تجربیات بودن، خانه آپارتمان(، صاحب یا )ویالیی ساختمان

 از فاصله اجباری، تخلیه دستور بحرانی، شرایط از افراد گذشته

 وضعیتو  ساکنین سن ،تأثیرپذیر ناحیه و بحران وقوع محل

 تخلیه در زمینه افراد گیری تصمیمترین عوامل در از مهم تأهل

از مجموعه مطالعاتی که در  [.Bu & Xie, 2010] است بوده

ه توان بها به صورت کلی انجام شده است، میپاسخ به بحران

اشاره  1121و ایسر و همکاران در سال  1122مطالعه لیو در سال 

 و رفتن امدادرسانی رفتار تحقیقی ، در1122کرد.  لیو در سال 

 و عادی در شرایط آن مقایسه و خانواده توسط فرزندان دنبال به

براساس دو سناریو خفیف و شدید وقوع بحران  را بحرانی

 مسافت شخصی و اتومبیل داشتن است. جنسیت، کرده ارزیابی

شناسایی  افراد ترافیکی رفتار بر تأثیرگذار اصلی عوامل از سفر

 بود. زنان افراد جنسیت عامل، ترینبرجسته اند. به طوری کهشده

 روند، می خود فرزندان دنبال به عادی حالت در مردان از بیشتر

 انجام را کار مرد( این و )زن هردو بحرانی شرایط در درحالی که

و  در پژوهش انجام شده توسط ایسر[. Liu, 2011]داد خواهند

، چارچوبی کلی به منظور بررسی نحوه 1121همکاران در سال 

ها، فهم پاسخگویی به بالیای طبیعی ارائه شده است. به عقیده آن

ها براساس تفاسیر موجود چگونگی درک خطر و انتخاب فعالیت

از وقایع، امری حیاتی برای کاهش خطر ناشی از بالیای طبیعی 

ه انجام شده توسط هونگ در مطالع[. Eiser, 2012]باشد می

، ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر 1126یانگ و همکاران در سال 

انتخاب رفتار تخلیه مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش 

از معادالت ساختاری جهت برآورد رفتار انتخاب افراد استفاده 

، 1121.  شپیرا و همکاران در سال Yang,] [2016 کرده است

زمینه الگوی رفتاری افراد در پاسخ به بحران زلزله پژوهشی در 

 هایهای شخصیتی، ویژگیاند که در آن نقش ویژگیانجام داده

محل سکونت، آمادگی فردی، درک خطر و تجربیات گذشته فرد 

بر رفتار انتخاب در پاسخ به بحران زلزله مورد مطالعه قرار گرفته 

طح آمادگی فرد از دهد که ساست.  نتایج این پژوهش نشان می

جمله متغیرهای معنادار بر رفتار انتخاب فرد در پاسخ به بحران 

در مطالعه صورت . [Shapira et al, 2018]باشد زلزله می

، تصمیم گیری افراد 1121گرفته توسط لیم و همکاران در سال 

های انتخاب گسسته شامل در پاسخ به طوفان با استفاده از مدل

انه در مناطق دارای ریسک باالی وقوع مدل رگرسیون چندگ

طوفان در فیلیپین مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه 

دهد سن، درآمد، مالکیت خانه، تعداد طبقات و سطح نشان می

 Lim] ای در تصمیم گیری افراد دارندمالحظهطوفان تاثیر قابل

et al, 2019] استفاده از ، با 1121. فیوفیود و همکاران در سال
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تحلیل مدل لوجیت باینری، فاکتورهای تاثیرگذار بر انتخاب مد 

سفر در زمان تخلیه در شرایط وقوع بحران را شناسایی کرده اند. 

براساس پژوهش آن ها نشان می دهد که جنسیت، سن، تعداد 

اعضای خانواده، تحصیالت، مالکیت خودرو، تجربه بالیای 

قلیه ه و راحتی دسترسی به وسیله نطبیعی، دانستن موقعیت پناهگا

از جمله عوامل تاثیرگذار بر رفتار تخلیه افراد در شرایط وقوع 

 2 در جدول.  ,Phiophuead] [2019بحران می باشد

بررسی رفتار انتخاب در  مورد در گذشته ای از مطالعاتخالصه

  شرایط وقوع بحران زلزله ارائه شده است.

با بررسی مطالعات صورت گرفته در زمینه رفتار انتخاب در 

گردد که بررسی شرایط وقوع بحران، این جمع بندی حاصل می

های مختلف در ابتدا صرفا مربوط به رفتار افراد در حوزه بحران

ها های رخ داده شده بوده و روش جمع آوری و تحلیل دادهبحران

وده و تحلیل توصیفی ببه ترتیب به صورت رجحان آشکار شده 

است. در این مطالعه تالش شده است تا نسبت به بیان سناریوهای 

احتمالی از منظر زمان و شدت وقوع انواع زلزله و جمع آوری 

داده و تحلیل نتایج به صورت رجحان بیان شده و استفاده از 

معادالت ساختاری جهت تحلیل متغیرهای اثرگذار بر رفتار افراد 

. با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعات پیشین، از اقدام گردد

ترین عوامل موثر بر رفتار انتخاب افراد در شرایط وقوع مهم

ی هااقتصادی، ویژگی -های اجتماعیتوان به ویژگیبحران می

بندی سفرهای روزانه و ... اشاره کرد. با توجه به جمع

که مالحظه می  های انجام شده در این زمینه، همان طورپژوهش

های شخصیتی افراد از جمله مواردی شود، بررسی تاثیر ویژگی

است که در مطالعات پیشین مغفول واقع شده است و از آنجا که 

رفتار انتخاب فرد، تابعی از اندرکنش عوامل فیزیکی و رفتاری 

های شخصیتی بر نحوه پاسخگویی فرد باشد، بررسی ویژگیمی

ذا باشد. لز ضرورت کافی برخوردار میبه شرایط وقوع بحران ا

ر تاثیدر این مطالعه، با توجه به ضرورت مطرح شده عالوه بر 

 یتیهای شخصتاثیر ویژگیاجتماعی افراد،  -متغیرهای اقتصادی

 عنوان نوآوری پاسخ به بحران زلزله به در انتخاب رفتار بر

همچنین در این پژوهش  .است گرفته قرار توجه مورد پژوهش

منظور افزایش اعتبار مدل های ساخته شده، برداشت داده ها  به

از ترکیبی از روش های پرسشگری شامل رجحان آشکار شده 

و رجحان بیان شده در قالب شش  2916آذر 11در مورد زلزله 

     سناریو طراحی شده انجام شده است.

 

 از به بحران زلزله، پسدر مطالعه رفتار انتخاب فرد در پاسخ 

 هاپرسشنامه از آمده به دست اطالعات ها،داده مقدماتی تحلیل

مورد استفاده قرار  رفتار انتخاب یپدیده تحلیل و مدلسازی برای

 پس نقلوشرایط شبکه حمل پیش بینی و تحلیل می گیرد. برای

 شرایط بحران در افراد رفتار چگونگی است الزم ابتدا زلزله از

گیرد. به این منظور پرسشگری به روش  قرار بررسی مورد لهزلز

آذر ماه سال  11برای زلزله رخ داده شده در  9رجحان آشکار شده

برای سناریوهای  4و پرسشگری به روش رحجان بیان شده 2916

های مورد نظر انجام ها و شدتطراحی شده وقوع زلزله در زمان

در  0.1با شدت  2916آذر ماه سال  11لرزه  شده است. زمین

ه وقت تهران رخ دادبه دقیقه  1۲و  19ساعت  س ریشترمقیا

و  تهرانمرکز این زمین لرزه در شهر مالرد، مرز استان  است.

 20در و عمق آن  استان تهراندر  مالرد کیلومتری 9، در البرز

، قم یهااین زلزله در استان .است کیلومتری زمین گزارش شده

با توجه به  است.نیز احساس شده گیالنو  مرکزی، قزوین

 211لرزه به شهر قزوین )موقعیت نزدیک مرکز این زمین

ن ای در شهر قزویلرزه با شدت قابل مالحظهکیلومتر(، این زمین 

احساس شده است و به این ترتیب منجر به ایجاد واکنش در 

تواند به عنوان مورد مطالعه ساکنان شهر قزوین شده است و می

به روش رجحان بیان شده مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که 

وضوع متوجهی نداشته است، این این زمین لرزه اثر تخریبی قابل

در این را می توان به عنوان محدودیت این مطالعه ذکر کرد. 

انتخاب و چگونگی پاسخ به بحران زلزله و مطالعه، الگوی رفتار 

شامل سناریو زلزله ) 6تحت گیری، عوامل موثر در تصمیم

شدید و در دو بازه متوسط و خفیف،  هایشدتهایی با زلزله

امه . این پرسشنگرفته است( مورد بررسی قرار زمانی روز و شب

اقتصادی افراد به عنوان متغیرهای –شامل مشخصات اجتماعی

 در گرفته صورت کم مطالعات به توجه باشد. بامشاهده شده می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
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 عوامل در این توجه قابل سهم و روانشناختی عوامل زمینه

 عوامل روانشناختی، بررسی منظور به تحقیق این در افراد، انتخاب

در  پنهان و کیفی شخصیتی افراد به عنوان متغیرهایهای ویژگی

 61نظر گرفته شده است. برای این منظور از فرم کوتاه شده 

که  (NEO-FFI)  »عاملی نئو 0پرسشنامه شخصیتی «سوالی

، (N) 0رنجوریهای شخصیتی فرد شامل روانپنج مورد از جنبه

 1بودن و وجدانی (A) 1، توافق(O) ۲، بازبودن(E) 6برون گرایی

(C)  ،استفاده شده است. به منظور بررسی را ارزیابی می کند

انتخاب اقدام مورد نظر در پاسخ به یحران زلزله پس از برداشت 

های های مورد نیاز از پرسشنامه طراحی شده شامل ویژگیداده

های به دست آمده از  پرسشنامه اقتصادی افراد و داده-اجتماعی

گیری ت ساختاری و معادالت اندازهنئو، به کمک ساخت معادال

متغیرهای آشکار و پنهان  AMOS 24به استفاده از نرم افزار 

معنادار در انتخاب اقدام مورد نظر در پاسخ به بحران زلزله 

های مورد نظر حاصل ها و نتیجه گیریشناسایی شده و تحلیل

دهد.، ساختار پژوهش انجام شده را نمایش می2شکلمی گردد. 

. ساختار روند انجام پژوهش1شکل 

و ساختن معادالت  مطالعه، براساس تحلیل آماری نتایج این

های پرشده پرسشنامه آوری شده ازساختاری از داده های جمع

ساکن در شهر  افراد نفر از 046 صورت حضوری، توسطه ب

ها نحوه پاسخگویی در این مدلسازی .دست آمده استه ب قزوین

فرد به بحران زلزله شامل انتخاب اقدام مورد نظر )اقدام به تخلیه(، 

های وابسته تعریف شده در پرسشنامه مورد بررسی براساس متغیر

قرار گرفته است. در ادامه پس از معرفی ساختار طراحی 

 از حاصل نتایج پرسشنامه، معادالت ساختاری معرفی شده و

در  معادالت ساختاری به وسیله شده زده تخمین ضرایب

 .شد خواهد ارائه های بعد،بخش
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 بررسی رفتار انتخاب در شرایط وقوع بحران زلزله مورد در گذشته . خالصه ای از مطالعات1 جدول

 ردیف

 

روش جمع آوری  سال محقق

 هاداده

روش تحليل 

 مورد استفاده

تعداد  سناریوها

 نمونه

 رفتار انتخاب در پاسخ به بحران بر مؤثر عوامل

 و هوریکری 1

 ادانی

پرسشگری به روش  1999

رجحان آشکار شده 

(RP) 

تحلیل 

 توصیفی

 موقت اسکان محل تا فاصله خانه، تخریب میزان 111 -

 خانواده افراد تعداد و

تاناکا و  2

 همکاران

پرسشگری به روش  1112

رجحان آشکار شده 

(RP) 

تحلیل 

 توصیفی

 

- 

 هدف سفر، زمان سفر، شیوه سفر و مسافت  9111

پرسشگری به روش  1111 والتون و لمب 3

( SPرحجان بیان شده )

 به صورت کامپیوتری

تحلیل 

 توصیفی

 سناریو دو

و  متوسط )زلزله

 شدید(

هدف سفر، مسافت برآورد شده، وسیله سفر و  111

 انگیزه سفر 

پرسشگری به روش  2010 زای و بو 4

 (SP) رحجان بیان شده

 صاحبخانه( آپارتمان یا ویالیی) ساختمان نوع 101 - مدل لوجیت

 بحرانی، شرایط از افراد گذشته تجربیات بودن،

 تأهل وضعیت تحصیالت، سن،

پرسشگری به روش  2011 لیو 5

 (SPرحجان بیان شده )

دو سناریو  مدل لوجیت

)شدت خفیف و 

شدید وقوع 

 بحران(

 سفر مسافت و شخصی، اتومبیل داشتن جنسیت، 920

ریچارد ایسر و  6

 همکاران

ها، احساسات های قبلی، ارزشتبعیت از تجربه - - - مطالعه مروری 1121

 فردی، باورهای فرهنگی و متغیرهای اجتماعی

هونگ یانگ و  7

 همکاران

پرسشگری به روش  1126

 (SPرحجان بیان شده )

معادالت 

 ساختاری

- 2112 

 خانوار

فاصله از ساحل، نژاد و قومیت، سن، تحصیالت، 

 مالکیت خانه

شپیرا و  8

 همکاران

پرسشگری به روش  1121

 (SPرحجان بیان شده )

رگرسیون 

 لوجستیک

- 411 

 خانوار

 سطح آمادگی فرد

پرسشگری به روش  1121 لیم و همکاران  9

رجحان آشکار شده 

(RP) 

های مدل

انتخاب 

گسسته شامل 

مدل 

رگرسیون 

 چندگانه

- 941 

 خانوار

سن، درآمد، مالکیت خانه، تعداد طبقات، سطح 

طوفان، تحصیالت، جنسیت، تعداد اعضای 

 خانواده، فاصله از مرکز طوفان

فیفود و  11

 همکاران

پرسشگری به روش  1121

 (SPرحجان بیان شده )

مدل لدجیت 

 باینری

زمان سناریو ) 1

سفر، زمان 

رسیدن به وسیله 

نقلیه، تعداد 

های صندلی

 وسیله نقلیه(

جنسیت، سن، تعداد اعضای خانواده، تحصیالت،  291

مالکیت خودرو، تجربه بالیای طبیعی، دانستن 

 موقعیت پناهگاه و راحتی دسترسی به وسیله نقلیه
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 طراحی پرسشنامه و جمع آوری داده 3-1

ساکنان شهر به منظور بررسی عوامل موثر بر رفتار انتخاب 

ای طراحی شده است. پرسشنامه طراحی شده قزوین، پرسشنامه

 -باشد که در بخش اول اطالعات اجتماعیشامل چهار بخش می

اقتصادی افراد شامل جنسیت، سن،  وضعیت تاهل، و ... مورد 

آوری اطالعات در زمینه پرسش واقع شده است. به منظور جمع

رد فرد در بخش دوم سواالتی پاسخ به بحران زلزله و نحوه عملک

 به صورت رجحان آشکار شده در رابطه با زلزله رخ داده شده در

 رجحان صورت به سواالتی سوم بخش و در 2916 سال آذر 11

سناریو شدت وقوع زلزله  9 شامل که سناریو 6 قالب در شده بیان

خفیف، متوسط و شدید در روز و شب می باشد، طراحی شده 

ها براساس شدت وقوع به صورت های زلزله طبقه بندیاست. 

به منظور ساده سازی ارایه سناریوها، مختلفی انجام شده است. 

ها سه شدت خفیف، متوسط و شدید با ادغام بعضی از گروه

های وقوع زلزله در طراحی سناریوها مدنظر قرار گرفته است. داده

 محل و ،ای از بررسی نوعالزم برای تجزیه و تحلیل خطر لرزه

 1لآید. شکها به دست می، به ویژه گسلایهای منابع لرزهویژگی

تا  21دهد که در عمق حدود های اصلی فعال را نشان میگسل

ای شهر قزوین بررسی تاریخچه لرزه  کیلومتری قرار دارند. 20

ترین زمین لرزه تاریخی مربوط به شهر در دهد که قوینشان می

ریشتر در فاصله حدود  ۲.4با مقیاس بزرگی  2611آوریل  11

ترین زلزله تاریخی مربوط کیلومتری، رخ داده است. نزدیک 40

، در ریشتر 6.0با مقیاس بزرگی  20/21/2221به شهر در تاریخ 

ترین زمین لرزه اخیر مربوط ، قویکیلومتر 21مسافتی در حدود 

، در مسافت ریشتر ۲.4با مقیاس  11/6/2111به شهر در تاریخ 

ه های اخیر مربوط بکیلومتر و نزدیکترین زمین لرزه 211حدود 

ریشتر با فاصله حدود  0.1با مقیاس  21/4/1111شهر در تاریخ 

ریشتر  0.1با مقیاس بزرگی  11/21/112۲کیلومتر و در تاریخ  90

به وقوع پیوسته است. در تحقیق انجام شده توسط کمیجانی و 

ای شهر قزوین انجام شده همکاران، تجزیه و تحلیل خطر لرزه

های فعال نزدیک به منطقه شهر قزوین، است تا با شناسایی گسل

ای احتمالی مربوط به سناریوهای ممکن در بین تمام منابع لرزه

قه مورد مطالعه شناسایی شوند. نقشه کانتور حداکثر سطح منط

نشان داده شده است.  9قزوین در شکل  21طراحی قابل اعتماد

که  شودترین حرکت زمینی تعریف میاین سطح به عنوان قوی

ای از یک منبع توان انتظار داشت در هر سازهبه طور منطقی می

ای و تکتونیک رزهاساس تاریخ للرزه نگاری در مجاورت یا بر

های واقعی، لرزهمنطقه انجام شود. با توجه به تجربه زمین

مساحت کم شهر قزوین و مطالعات انجام شده  توسط احمدی 

، تاثیر تخریبی زلزله در همه مناطق شهر کمجیانی و پورکرمانی

 [. Comijany et al, 2014]قزوین یکسان فرض شده است

 

 کيلومتری شهر قزوین 151فعال در  هایگسل. 2شکل

 

 (MCL) نقشه کانتور حداکثر سطح طراحی قابل اعتماد. 3شکل

 قزوین
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های انجام شده سناریوهای احتمالی هنگام با توجه به بررسی

 هایوقوع زلزله براساس زمان وقوع زلزله و شدت وقوع )خرابی

اند. در جدول شده ناشی از وقوع زلزله(  به صورت زیر تعریف

سناریوهای طراحی شده در پرسشنامه از لحاظ زمان وقوع  1

اند. در بخش چهارم زلزله و شدت وقوع آن تعریف شده

مه سوالی پرسشنا 61پرسشنامه، سواالت مربوط به فرم کوتاه شده 

پنج عاملی نئو ارائه شده است.

 . معرفی سناریوهای طراحی شده در پرسشنامه2جدول

 . نام گذاری متغير وابسته در رابطه با اقدام صورت گرفته در پاسخ به زلزله3جدول 

 نام متغير گزینه ها متغير وابسته

گرفته در پاسخ به انتخاب اقدام صورت 

 بحران زلزله

 Action1 های امن ساختمانرفتن به قسمت

 Action2 رفتن به محوطه خارج از ساختمان

اقدام به خروج از ساختمان و رفتن به سطح 

 شهر
Action3 

 Action4 اقدام به خروج از محوطه شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 شدت وقوع زلزله زمان وقوع زلزله نام گذاری سناریوها

Scenario0 )متوسط شب 21صبح تا  1روز:  در بازه  )سناریوی آشکار 

Scenario1  خفیف شب 21صبح تا  1روز:  در بازه 

Scenario2  خفیف صبح 1شب تا 21شب: در بازه 

Scenario3 متوسط شب 21صبح تا  1 روز:  در بازه 

Scenario4  متوسط صبح 1شب تا  21شب: در بازه 

Scenario5  شدید شب 21صبح تا  1روز:  در بازه 

Scenario6  شدید صبح 1شب تا  21شب: در بازه 

 راهنمای شدت زلزله

 ریشتر(4.9تا 3خفيف )
ها نیز احساس نگار توسط انسانلرزههای ها عالوه بر ثبت توسط دستگاهاین دسته از زمین لرزه

 .شود، اما معموال خسارات و تلفات قابل توجهی در پی نداردمی

ریشتر( 6.9تا  5متوسط )  .های شهری همراه استها و سایر سازهها معموال با خسارات به ساختماناین طبقه از زلزله 

ریشتر( 7.9تا  7شدید )  
های شهری به خصوص در ها و سازهخسارات باالیی به ساختمان ها موجب تلفات واین طبقه از زلزله

 .شوندها و کشورهای درحال توسعه میشهر



 (SEM)از معادالت ساختاری  استفاده روانشناختی موثر بر رفتار انتخاب افراد در پاسخ به بحران زلزله در شبکه حمل و نقل با عوامل تحلیل

2411(/تابستان 41دوازدهم/ شماره چهارم )ونقل/ سال فصلنامه مهندسی حمل  

  211۲ 

 پرسشنامه و سواالت آن. بخش های مختلف 4جدول 

 اقتصادی فرد -بخش اول: مشخصات اجتماعی

 مرد -زن                         - جنسیت

 سال              55 تا 64 -           سال   45 تا 33  -سال         32 تا 52 -سال          24 تا 81 -  سن

 بیشتر و سال  07-سال         69 تا 24 -

 عمومی           پزشکی /لیسانس فوق -     لیسانس و دیپلم فوق -دیپلم         و دیپلم زیر - میزان تحصیالت

 متخصص پزشک / دکترا -

 متاهل -مجرد                      - وضعیت تاهل

دانشگاه      علمی هیأت عضو  -پزشک          - آزاد           شغل - مدیر            -  کارمند               - شغل

 مشخص نمائید(  سایر) - بیکار          -            بازنشسته -خانه دار         -                دانشجو -

 میلیون ----- درآمد خانوار ماهانه

 و نفر 2                   - نفر                     -4نفر                    -3نفر                       -2نفر 8- خانواده اعضاي تعداد

 بیشتر

تعداد اتوموبیل هاي تحت 

 تملک خانواده

 .......عدد

امکان استفاده از وسیله 

نقلیه خانواده در سفرهاي 

 اضطراري

 بله )به صورت سرنشین(  -بله )به صورت راننده(                           -             خیر                   -

  

در ساعت  29آذر  92بخش دوم )سناریوی آشکار( : به سواالت زیر بر مبنای عمکرد خود در زلزله رخ داده در تاریخ 

 پاسخ دهید. 92:92

 

در هنگام وقوع زلزله در 

 چه محلی حضور داشته اید

خیابان  -اماکن عمومی                  -            محل کار -منزل                    -

 سایر      -

در هنگام وقوع زلزله در 

کدام منطقه از شهر حضور 

 داشته اید

 قسمت هاي جنوبی -قسمت هاي مرکزي                         -قسمت هاي شمالی                        -

 

این زلزله را چگونه  شدت

 ارزیابی کرده اید

 شدید -                                  متوسط  -                          خفیف-

 

در شرایط وقوع زلزله اقدام 

 به چه کاري کرده اید

رفتن به محوطه خارج از ساختمان)پیلوت، حیاط و ...(                            -رفتن به قسمت هاي امن ساختمان               -

 اقدام به خروج از محوطه شهر               -اقدام به خروج از ساختمان و رفتن به سطح شهر         -

 

پرسشنامه سوال زیر برای هر یک از سناریوهای طراحی شده تکرار شده است در  بخش سوم )سناریوهای طراحی شده(:

 و از افراد خواسته شده است که با توجه به شدت و زمان وقوع زلزله هر یک از سناریوها به سوال پاسخ دهند.

در شرایط وقوع زلزله اقدام 

 به چه کاري خواهید کرد

رفتن به محوطه خارج از ساختمان)پیلوت، حیاط و ...(                            -   رفتن به قسمت هاي امن ساختمان             -

 اقدام به خروج از محوطه شهر               -اقدام به خروج از ساختمان و رفتن به سطح شهر        -

 سوالی نئو 96بخش چهارم: فرم کوتاه شده پرسشنامه 
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های مختلف پرسشنامه و سواالت آن ارائه بخش 4در جدول 

قبل از انجام پرسشگری اصلی پژوهش، با بررسی شده است. 

نفر از  61نتایج حاصل از پرسشگری پایلوت انجام شده از 

ها ساکنان شهر قزوین و تحلیل نتایج حاصل از رفتار انتخاب آن

شامل انتخاب اقدام مورد نظر در پاسخ به زلزله )تخلیه یا عدم 

های گزینه به عنوان 9های ارائه شده در جدول تخلیه(، گزینه

 .اندنهایی جهت پرسشگری و انجام مدلسازی انتخاب شده

 هامدلسازی و تحليل داده .4

 هیر کتاب در موجود تعریف اساس بر 22ساختاری معادالت مدل

 را به اجازه این که است متغیره چند روش یک همکاران و

 متغیرهای بین روابط از ایمجموعه که دهدمی پژوهشگر

 همزمان بررسی طور به را پنهان متغیرهای و 21شده گیریاندازه

 رگرسیون و عاملی تحلیل از ترکیبی روش این دیگر بیان کند. به

 [.Hair, 2009] باشدمی چندگانه

 پیچیده هایسیستم تحلیل توانایی و روش این متعدد هایقابلیت

 از آن مرتبط با افزاری نرم هایپیشرفت و سو یک از متغیره چند

 افزایش روش این از استفاده که است شده موجب دیگر سوی

 سازی مدل غالب در روش می توان را روش این امروزه و یافته

 هایمدل از ترکیبی مدل این .آورد حساب به متغیره چند

 هاآن به در ادامه که باشدمی ساختاری هایمدل و گیریاندازه

 طور به توان می مدل این از استفاده با شد. بنابراین خواهد اشاره

 اثرات و مقبولیت متغیرها سنجش کیفیت ارزیابی به همزمان

 یانم شده تعریف هایتعامل همچنین و مستقیمغیر و مستقیم

 .[Ghasemi, 2018]پرداخت متغیرها

 :است زیر مولفه دو دارای ساختاری معادالت مدل

  گیریاندازه مدل

  ساختاری مدل

 گیریاندازه هایمدل از ترکیبی معموالْ ساختاری معادالت مدل

 مشخص گیریاندازه هایمدل در. باشدمی ساختاری هایمدل و

 شده، گیریاندازه متغیرهای از یک کدام که شودمی

 ساختاری هایمدل در و هستند پنهان متغیر کدام یگیرندهاندازه

 دامک بر تأثیر دارای مستقل متغیرهای کدام که شودمی مشخص

 .اندهمبسته هم با متغیرها کدام اینکه یا و اندوابسته متغیرهای

که  دارد وجود ساختاری معادالت مدل از خاصی نوع همچنین

نوع  از تمامی متغیرها آن و در شودمی نامیده مسیر تحلیل که

 صورت به ساختاری مدل اولیه باشند. معادلهمی شده گیریاندازه

 .[Bollen, 2014] می شود  تعریف زیر

η = 𝛽η + Γξ + ζ  (2) 

یک  𝜉پنهان، درونزا متغیرهای از 𝑚×1بردار  یک휂 آن  در که 

 𝑚×𝑚 یک ماتریس 𝐵 از متغیرهای پنهان برونزا، 𝑛×1 بردار

 𝑚×1 بردار یک 휁 برونزا، ضرایب مربوط به متغیرهای پنهان از

 ماتریس یک Γ درون زا، از خطای مربوط به متغیرهای متغیرهای

𝑚×𝑛 برونزا است.  متغیرهای پنهان به مربوط ضرایب از

 :است زیر صورت به گیری اندازه مدل اولیه معادله همچنین

x = Λxξ + δ  (1) 

 

η = Λyη + ε  (9) 

 برونزای متغیرهای به مربوط qستونی  بردار𝑥 آن  در که

 خطاهای متغیرهای به مربوط qستونی  بردار 𝛿گیری شده، اندازه

 ساختاری ضرایب 𝑞×𝑛ماتریس  Λ𝑥گیری شده، اندازه برونزای

 𝑦شده،  گیریمتغیرهای اندازه بر برونزا پنهان متغیرهای تأثیر

 휀شده،  اندازه گیری درونزای متغیرهای به مربوطp ستونی  بردار

گیری اندازه درونزای خطاهای متغیرهای به مربوط pستونی  بردار

 متغیرهای تأثیر اختاریضرایب س 𝑝×𝑚ماتریس  Λ𝑦شده، 

 معادالت مدل .است شده گیریمتغیرهای اندازه بر درونزا پنهان

که  هستند برازش هایشاخص از عمده دسته سه دارای ساختاری

 و تطبیقی برازش معیارهای مطلق، برازش معیارهای از عبارتند

 هااز شاخص یکی حداقل بایستمی که مقتصد برازش معیارهای

باشند ]مهدی زاده و فالح  0نظرمطابق جدول  مورد محدوده در

 [.291۲زواره، 
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برازش  هایشاخص مطلوب مقادیر از . خالصه ای5جدول 

[Hair et al, 2010]  

 های برازش مطلقشاخص

 ارزیابی مقدار شاخص شاخص

 متوسط قابل قبول خوب عالی

Chi-Square مقدار کم مربع کای نسبت به درجه آزادی 

Chi-

Square/df 
  <9 <0  

RMSEA <16/1 60/6≥  ≥60/6 1/6≥  ≥60/6 >2/1 

GFI >10/1 59/6≥  ≥0/6 >1/1  

AGFI >10/1 59/6≥  ≥5/6 >1/1  

RMR های خوب دارای مقدار کم این شاخص هستندمدل 

SRMR <11/1    

های برازش تطبيقیشاخص  

NFI >10/1    

TLI >10/1 59/6≥  ≥5/6 ≥1/1 >10/1 

CFI >10/1 59/6≥  ≥5/6 ≥1/1 >10/1 

 های برازش مقتصدشاخص

PNFI  >0/1   

شهر  .است ایرانترین شهرها در غرب و مرکز از مهمقزوین 

خود جای  در را نفر هزار 111–۲01جمعیتی در حدود قزوین 

 می باشد. کیلومتر مربع 2419است. وسعت این مجموعه داده 

شمالی  هایقزوین به دلیل قرار گرفتن در گلوگاه ارتباطی استان

 است ر از موقعیت خوبی برخوردارو غربی کشو

[Comijany et al, 2014.] قرارگیری به با توجه این شهر 

 هایگسل وجود و زمین شناسی و خاص جغرافیایی موقعیت در

 اخیر هایسال در های مخربزمین لرزه وقوع و زا لرزه توانمند

در این پژوهش که به منظور  .است برخوردار باالیی اهمیت از

بررسی رفتار انتخاب افراد در شرایط وقوع بحران زلزله در شهر 

قزوین انجام شده است، در ابتدا شبکه معابر شهر قزوین از لحاظ 

مورد  4ها و بافت فرسوده مطابق شکلبندی راه ارتباطات، درجه

.  با توجه به جامعه آماری موجود، تعداد بررسی قرار گرفته است

ها مورد بررسی قرار آوری دادهنمونه مورد نیاز به منظور جمع

 .[Cochran,1963]  گرفته است

های مختلف متفاوت از آنجا که مقدار اشتباه نمونه گیری در نمونه

توان با نمونه احتمالی و تعیین فاصله اطمینان میانگین، است، می

در سطح مورد نظر محاسبه کرد. مقدار  ع اشتباه رااحتمال وقو

 اساس حداقل شود. بر ایندرصد در نظر گرفته می 0خطا معموالً 

 . قابل محاسبه است 4تعداد نمونه آماری مورد نیاز از رابطه 

(4) n ≥
pqN[∅−1 (1 −

α
2
)]2

α2(N − 1) + [∅−1 (1 −
α
2
)]2pq

 

تعداد جامعه  Nحجم نمونه مورد نیاز و  nبر اساس این رابطه، 

آماری است. در شرایطی که تعداد جامعه آماری مشخص نباشد 

 شود: تبدیل می 0جامعه آماری به رابطه 

(0) n ≥
pq

α2
[∅−1 (1 −

α

2
)]2 

با توجه به آنکه میزان صفت موجود در جامعه در اختیار نیست 

در نظر گرفته  0/1(، این مقدار بر اساس پیشنهاد کوکران، P)مقدار

شده که در این حالت، مقدار پراکنش به حداکثر مقدار خود 

 !Errorرسد. با در نظر گرفتن مقادیر درج شده در می

Reference source not found. تعداد نمونه مورد نیاز ،

نمونه است که جهت افزایش اعتبار  914اساس پیشنهاد کوکران بر

نمونه مورد بررسی قرار  046مدلسازی در این پژوهش تعداد

 گرفته اند.

 کوکران. تعداد نمونه موردنياز براساس روش6جدول

 a p q α β روش
∅−1(1

−
𝛼

2
) 

حجم 

 نمونه

 914 16/2 10/1 10/1 0/1 0/1 10/1 کوکران

برداری در این زمینه به صورت تصادفی و از ساکنان تمام نمونه

نواحی شهر قزوین انجام شده است. افراد انتخاب شده جهت 

خدمات  آوری داده از کارمندان، دانشجویان، مراجعین مراکزجمع

ف نواحی مختلها و کسبه ساکن در درمانی، مراجعین پمپ بنزین

آذر ماه  11جغرافیایی شهر قزوین و ... که در زمان وقوع زلزله 

در شهر حضور داشتند و واکنش خود نسبت به زلزله را  2916

 به خاطر دارند، انتخاب شده است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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. شبکه راه های شهر قزوین )راهنما: محدوده خاکستری مشخص شده روی نقشه، بافت فرسوده شهر می باشد(4شکل
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 مدلسازی توضيحی متغيرهای انتخاب 

به منظور بررسی الگوی رفتار انتخاب افراد پس از بحران زلزله 

در نظر گرفته شده در مطالعات پیشین،  متغیرهایبا توجه به 

 مورد مدلسازی در و شده برداشت پژوهش این متغیرهایی در

آنجا اند. از شده داده شرح ۲در جدول  که اندگرفته قرار استفاده

سناریوی  2که نحوه جمع آوری داده ها در این پژوهش شامل 

باشد،  داده ها شده میسناریوی رجحان بیان 6رجحان آشکار و 

در این پژوهش در قالب پاسخ هر فرد به هر یک از سناریوهای 

ها شده است و با توجه به آنکه هر وقوع زلزله وارد پایگاه داده

و زمان وقوع زلزله تعریف شده یک از سناریوها براساس شدت 

است، در پایگاه داده سه ستون مربوط به شدت وقوع زلزله و 

یک ستون مربوط به زمان وقوع زلزله تشکیل شده است و 

موقعیت هر سناریو از جمله سناریوی رجحان آشکار در این 

اسخ پ ها مشخص شده است. بدین ترتیب با اضافه کردنستون

ی صفر )رجحان آشکار( دقت مطالعه افراد در شرایط سناریو

ه مدلسازی، ب افرایش می یابد. قبل از بررسی نتایج حاصل از

منظور اطمینان از توزیع مناسب متغیرهای توضیحی برداشت 

گردد. نمودار توزیع ها از لحاظ آماری بررسی میشده، فراوانی آن

های ترسیم شده است. بررسی 0فراوانی متغیر سن در شکل 

دهندگان مرد نفر از پاسخ 114دهد که انجام شده نشان میآماری 

دهنده در گروه درصد افراد پاسخ 91باشند. نفر زن می 109و 

 ها متاهل هستند.درصد آن 66قرار دارند و  91تا  10سنی 

 . متغيرهای مشاهده شده مدلسازی7جدول

نام متغيرهای 

مستقل مدلسازی/ 

 نماد

 توضيح

 

 جنسيت

Gender 

 (1و زن:2باینری )مرد: متغیر

 وضعيت تاهل

MARRAIGE 

 (1، مجرد:2)متاهل: وضعیت تاهل

 

 سن

AGE 

 سال 14تا  21: سن فرد در بازه 2

 سال 91تا  10: سن فرد در بازه 1

 سال 40تا  99: سن فرد در بازه 9

نام متغيرهای 

مستقل مدلسازی/ 

 نماد

 توضيح

 

 سال 40: سن فرد باالتر از 4

 اعضای تعداد

 خانواده

F NUM 

صورت عددی  بهتعداد اعضای خانواده 

 وارد می گردد.

تعداد اتوموبيل 

های تحت تملک 

 خانواده

CAR NUM 

 تعداد اتوموبیل های تحت تملک خانواده

 به صورت عددی وارد می گردد.

 زمان وقوع زلزله

Time 

زمان وقوع زلزله با نام متغیر باینری وارد 

مدلسازی شده است که زلزله های شب با 

شده در روز با  و زلزله های رخ داده 1عدد 

 نمایش داده شده اند. 2عدد 

 زلزله وقوع شدت

Severity 
 

: خفیف2  

 : متوسط1

 : شدید9

 

 
 . توزیع فراوانی متغير سن5شکل

 سواالت از روانشناسی متغیرهای برآورد برای پژوهش این در

 گیریاندازه هایشاخص به عنوان نئو، آزمون روانشناسی

 61در این آزمون  .است نظر استفاده شده مورد پنهان متغیرهای

د که هر انسوالی، سواالت به پنج دسته دوازده سوالی تقسیم شده

های برآورد هر یک از پنج عامل کدام از این پنج دسته شاخص

شماره سواالت مربوط به هر  1شخصیت فرد هستند. در جدول 

 جنسیت، متغیرهای متغیر پنهان مشخص شده است. همچنین

های تعداد اتوموبیل خانواده و افراد تعداد تأهل، وضعیت سن،

24%
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های های برآورد متغیر پنهان ویژگیخانوار به عنوان شاخص

 باشند. متغیر شدت وقوع زلزله به عنواناقتصادی می-اجتماعی

این  چرا که تعریف شده است، معادله ساختاری بیرونی متغیر

 از و گذاردمی تأثیر افراد انتخاب روی بر مستقیم به طور متغیر

باشد. می متغیر این برای مناسبی کننده ی جهت برآورد این

 پنهان هرمتغیر برآورد برای معادله ساختاری کلی ساختار

 .است شده آورده ۲ شکل در روانشناسی

 . متغيرهای پنهان مدلسازی8جدول

متغير پنهان/ 

 نماد

 هاویژگی
[Scholte, 2017 &Rouw 

] 

[McCrae, 2002] 

 های برآورد/نمادشاخص

 رنجوریروان

N 

 اضطراب،

 افسردگی،

 تحریک پذیری

I21, I26, I31, 

I36, I41, I46, 

I51, I56, I1, I6, 

I11, I16 

 برونگرایی

E 

 سرزنده، بشاش،

 مالیم

I22, I27, I32, 

I37, I42, I47, 

I52, I57, I2, I7, 

I12, I17 

بودن  باز

 )گشودگی(

O 

 کنجکاوی، نبوغ،

 خالقیت

I23, I28, I33, 

I38, I43, I48, 

I53, I58, I3, I8, 

I13, I18 

 سازگاری

A 

اعتماد و اطمینان، 

 دلسوزی، فروتنی

I24, I29, I34, 

I39, I44, I49, 

I54, I59, I4, I9, 

I14, I19 

 وجدان با

 بودن

C 

افراد منظم، دقیق 

 و هدفمند

I25, I30, I35, 

I40, I45, I50, 

I55, I60, I5, I10, 

I15, I20 

های ویژگی

اجتماعی/ 

 اقتصادی

Socioeconomic 

characteristics 

(SC) 

- 

Gender, 

Marriage, AGE, 

F NUM, CAR 

NUM 

 

 مدلسازی وابسته متغيرهای 

پس از معرفی و بررسی نحوه توزیع متغیرهای مورد استفاده در 

 های ساختاریمدلسازی، برای هر دسته از متغیرهای وابسته مدل

شده است. در ادامه، نتایج  ساخته Amos24 رافزا نرم کمک به

های انجام شده، های حاصل از مدلسازیها و خروجیتحلیل داده

تفسیر شده است. به منظور بررسی رفتار انتخاب در پاسخگویی 

به بحران زلزله که همان انتخاب اقدام موردنظر توسط فرد پس 

مدلسازی در هر یک از باشد، متغیرهای وابسته از وقوع زلزله می

های ساخته شده مطابق آنچه در بخش طراحی پرسشنامه مدل

اند. فراوانی هر یک از ( آمده است، انتخاب شده9)جدول

نشان داده شده  6ای در شکل به صورت مقایسه متغیرهای وابسته

 های امندهد که رفتن به قسمتاست. تحلیل نتایج نشان می

ر دارای درصد فراوانی بیشتر در ساختمان و رفتن به سطح شه

نظر در پرسشنامه طراحی شده از بین بین متغیرهای انتخاب مورد

 باشد.اقدامات صورت گرفته در پاسخ به بحران زلزله می

 
. توزیع فراوانی متغير وابسته اقدام صورت گرفته پس از 6شکل 

 وقوع زلزله

 ایجنت خصوص در بحث و تحليل .5

 هامدلسازی

  گیری افراد استنقطه قوت مدل ساختاری ارائه ساختار تصمیم

دهد متغیرهای پنهان چه تاثیری در انتخاب افراد دارند. و نشان می

در رابطه با متغیر اقدام صورت گرفته پس از وقوع زلزله، برای 

(، (ACTION1های امن ساختمان های رفتن به قسمتگزینه

، اقدام به (ACTION2)رفتن به محوطه خارج از ساختمان 

و اقدام ACTION3) )خروج از ساختمان و رفتن به سطح شهر

با استفاده از معادالت  (ACTION4) به خروج از محوطه شهر

 ساختاری ضرایب متغیرهای مدل مورد نظر برآورد شده است.

دهد. در این را نشان می معادالت ساختاری کلی ساختار ۲شکل

ایره و متغیرهای مشاهده شده با شکل، متغیرهای پنهان با د

وال ماند. متغیرهای مشاهده شده معمستطیل نمایش داده شده

29.61%
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گیری هستند که با استفاده از دایره نمایش دارای یک خطای اندازه

های یک طرفه نشان دهنده اثرات خطی بین داده شده است. کمان

باشند. از تفسیر ضرایب برآورد شده برای متغیرها می

های صورت گرفته در زمینه انتخاب گزینه موردنظر در زیمدلسا

 گردد:(، نتایج زیر حاصل می1پاسخ به بحران زلزله )جدول

 از شده ساخته دهد که مدلمی نشان هابررسی نتایج .2

 نسبت .است برخوردار 6مطابق جدول  قابل قبولی برازش

 را شده ارائه مدل  (CMIN/DF)آزادی درجه به کای مربع

 ینا که آنجا از کند.می مقایسه خنثی حالت در مدل به نسبت

 .دارد قرار قابل قبول رده در مدل این است،  0 از مقادیر کمتر

 با را شده ارائه مدل ،(CFI)تطبیقی برازش شاخص .1

 اند،نشده تایید آن هایپارامتر از یک هیچ که صفر مدل حالت

 برازش یک،مقدار  و بد برازش صفر، مقدار .کندمی مقایسه

 هامدل برای ادیرمق این که آنجا از  کند.می بیان را مدل کامل

 .است برخوردار خوبی برازش از مدل است، بوده 1/1بیشتر از 

 را شده ارائه مدل ،(PNFI) مقتصد برازش شاخص .9

 است، صفر آن آزادی یدرجه که اشباع مدل با مقایسه در

 باشد. می مدل این پذیرش آستانه 0/1 مقدار. کندمی بررسی

 داشته 1/1 تا 0/1 از بیش مقداری شاخص این که درصورتی

 ارمقد است. این آل ایده مدل به دستیابی دهنده نشان باشد،

ها برازش خوب مدل نشانه است و  0/1ها بیشتر از مدل در

 باشد.می

دهد که فرضیه تاثیر نتایج معادله ساختاری نشان می .4

گیری های اندازهاقتصادی و شاخص -متغیرهای اجتماعی

ها مانند سن، جنسیت، تعداد خودروهای خانوار و تعداد آن

اعضای خانواده بر رفتار انتخاب افراد در پاسخ به بحران زلزله 

 معنادار است.

توان از ضرایب برآورد شده از معادالت ساختاری می .0

عالمت مثبت ضریب برآورد شده )ضریب=  دریافت که

دهد که افزایش شاخص متغیر پنهان عوامل ان می( نش111/1

اقتصادی، سبب افزایش مطلوبیت اقدام به تخلیه و –اجتماعی

 گردد. رفتن به سطح شهر در پاسخ به بحران زلزله می

همچنین از تحلیل ضرایب برآورد شده برای پنج عامل  .6

توان شخصیتی پرسشنامه نئو در قالب متغیرهای پنهان می

در شخصیت فرد  رنجوریافزایش عامل رواندریافت که با 

( تمایل به رفتن به نواحی خارج از شهر در 101/1)ضریب= 

 زمان وقوع زلزله افزایش می باید.

با افزایش عامل برون گرایی در شخصیت فرد، تمایل  .۲

( و نواحی 211/1به تخلیه جهت رفتن به سطح شهر )ضریب= 

 بد.( افزایش می یا212/1خارج از شهر )ضریب= 

با افزایش عامل شخصیتی بازبودن و گشودگی در  .1

 مانزشخصیت فرد، تمایل به تخلیه و رفتن به سطح شهر در 

 مثبت ضریب) (112/1یابد )ضریب= افزایش می زلزله وقوع

 .(شده برآورد معادالت ساختاری در

 شخصیتی عامل دهدمی نشان پژوهش نتایج .1

 به پاسخ در فرد انتخاب رفتار با معناداری ارتباط پذیری،توافق

 .ندارد زلزله بحران

 بودن در شخصیتوجدانی شخصیتی عامل با افزایش .21

کاهش  زلزله وقوع زمان در تخلیه به تمایل فرد، 

 .(-111/1یابد)ضریب= می

 شدت افزایش با دهدمی نشان شده برآورد ضرایب .22

 دیگر عبارت به. یابدمی افزایش  تخلیه، به افراد تمایل زلزله،

 هب کمتری تمایل افراد شدید و متوسط شدت با های زلزله در

 .دارند امن های قسمت به رفتن

 دلم به دستیابی منظور به شده انجام هایمدلسازی در .21

 وقوع زمان جمله از مختلفی متغیرهای مطلوب، ساختاری

 عنوان به...  و روزانه سفرهای مشخصات خانوار، درآمد زلزله،

 یتنها در اما شدند، مدلسازی فرآیند وارد توضیحی متغیرهای

 عنوان به مقاله در شده اعالم متغیرهای با شده ساخته مدل

 .شد شناخته مطلوب مدل
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Action I, i=1,2,3,4))معادالت ساختاری کلی ساختار.  7شکل
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 پاسخ به بحران زلزلههای وابسته اقدام مورد نظر در . نتایج حاصل از مدلسازی برای متغير9جدول

نام 

 متغیر

متغیر 

مشاهده 

 شده

 (Action4) اندازه گیری مدل (Action3) اندازه گیری مدل (Action2) اندازه گیری مدل (Action1) اندازه گیری مدل

ضریب 

 برآورد شده

 استاندارد

P 

ضریب 

 برآورد شده

 

ضریب 

 برآورد شده

 استاندارد

P 

ضریب 

 برآورد شده

 

ضریب 

 شده برآورد

 استاندارد

P 

ضریب 

 برآورد شده

 

ضریب 

 برآورد شده

 استاندارد

P 

 

ضریب 

 برآورد شده

 

 

 

 

 

 

 

N 

M21 555/6   666/1  555/6   666/1  555/6   666/1  555/6   666/1  

M26 810/6  *** 151/1  815/6  *** 151/1  816/6  *** 151/1  815/6  *** 151/1  

M31 111/6-  *** 656/6-  111/6-  *** 655/6-  111/6-  *** 658/6-  111/6-  *** 658/6-  

M36 115/6  *** 518/6  116/6  *** 510/6  111/6  *** 565/6  111/6  *** 561/6  

M41 511/6  *** 516/6  515/6  *** 515/6  516/6  *** 565/6  516/6  *** 565/6  

M46 815/6-  *** 101/1-  851/6-  *** 105/1-  851/6-  *** 108/1-  851/6-  *** 108/1-  

M51 001/6  *** 501/1  006/6  *** 501/1  008/6  *** 555/1  005/6  *** 555/1  

M56 155/6  *** 556/6  155/6  *** 555/6  105/6  *** 518/6  108/6  *** 511/6  

M1 155/6-  665/6  151/6-  151/6-  665/6  156/6-  166/6-  665/6  155/6-  166/6-  665/6  155/6-  

M6 516/6  *** 568/6  515/6  *** 565/6  516/6  *** 565/6  515/6  *** 568/6  

M11 151/6  *** 660/6  155/6  *** 660/6  110/6  *** 666/6  110/6  *** 666/6  

M16 651/6-  *** 016/6-  658/6-  *** 016/6-  655/6-  *** 010/6-  566/6-  *** 015/6-  

 

 

 

 

 

 

E 

M22 651/6   666/1  655/6   666/1  650/6   666/1  658/6   666/1  

M27 - - - - - - - - - - - - 

M32 068/6  *** 865/1  011/6  *** 816/1  065/6  *** 861/1  060/6  *** 816/1  

M37 085/6  *** 555/1  080/6  *** 581/1  016/6  *** 555/1  080/6  *** 555/1  

M42 501/6-  *** 551/6-  501/6-  *** 661/1-  501/6-  *** 555/6-  501/6-  *** 555/6-  

M47 611/6  *** 065/6  615/6  *** 061/6  610/6  *** 065/6  618/6  *** 060/6  

M52 156/6  *** 685/1  100/6  *** 616/1  151/6  *** 680/1  156/6  *** 611/1  

M57 150/6  *** 616/6  155/6  *** 665/6  150/6  *** 665/6  155/6  *** 611/6  

M2 156/6  665/6  106/6  115/6  665/6  110/6  151/6  666/6  105/6  156/6  665/6  115/6  

M7 151/6  665/6  156/6  155/6  665/6  156/6  151/6  665/6  156/6  151/6  665/6  156/6  

M12 818/6-  *** 661/1-  810/6-  *** 611/1-  816/6-  *** 558/1-  811/6-  *** 661/1-  

M17 501/6  *** 016/6  505/6  *** 015/6  501/6  *** 016/6  505/6  *** 011/6  

 

 

 

 

 

 

O 

M23 685/6   666/1  650/6   666/1  651/6   666/1  688/6   666/1  

M28 - - - - - - - - - - - - 

M33 100/6  *** 515/6  101/6  *** 565/6  101/6  *** 565/6  101/6  *** 515/6  

M38 601/6  *** 001/6  611/6  *** 056/6  608/6  *** 560/6  615/6  *** 011/6  

M43 515/6-  *** 680/1-  515/6-  *** 115/1-  511/6-  *** 656/1-  516/6-  *** 610/1-  

M48 551/6  *** 166/1  551/6  *** 116/1  555/6  *** 118/1  551/6  *** 166/1  

M53 505/6-  *** 805/6-  505/6-  *** 160/6-  505/6-  *** 855/6-  501/6-  *** 851/6-  

M3 - - - - - - - - - - - - 

M8 511/6  *** 515/6  565/6  *** 565/6  515/6  *** 511/6  511/6  *** 516/6  

M13 851/6-  *** 011/6-  815/6-  *** 011/6-  816/6-  *** 015/6-  810/6-  *** 081/6-  

M18 585/6  *** 850/6  555/6  *** 861/6  555/6  *** 861/6  585/6  *** 851/6  

M58 165/6-  *** 106/1-  111/6-  *** 550/1-  116/6-  *** 558/1-  111/6-  *** 108/1-  

 

 

 

 

 

 

A 

M24 -  - -  - -  - -  - 

M29 - - - - - - - - - - - - 

M34 - - - - - - - - - - - - 

M39 - - - - - - - - - - - - 

M44 - - - - - - - - - - - - 

M49 - - - - - - - - - - - - 

M54 - - - - - - - - - - - - 

M59 - - - - - - - - - - - - 

M4 - - - - - - - - - - - - 

M9 - - - - - - - - - - - - 

M14 - - - - - - - - - - - - 

M19 - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

M25 856/6   666/1  856/6   666/1  855/6   666/1  855/6   666/1  

M30 811/6-  *** 105/1-  811/6-  *** 106/1-  810/6-  *** 100/1-  810/6-  *** 101/1-  

M35 500/6  *** 816/6  500/6  *** 816/6  500/6  *** 811/6  500/6  *** 811/6  

M40 665/6  *** 866/6  660/6  *** 861/6  661/6  *** 861/6  660/6  *** 861/6  

M45 505/6-  *** 815/6-  501/6-  *** 811/6-  501/6-  *** 810/6-  501/6-  *** 810/6-  
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 جمع بندی و نتيجه گيری .6

در این مطالعه، با توجه به ضرورت مطرح شده، تاثیر متغیرهای 

های رفتاری در رفتار انتخاب فرد اجتماعی و ویژگی -اقتصادی

در پاسخ به بحران زلزله با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری 

برای این منظور اطالعات موردنیاز توجه قرار گرفته است.  مورد

نفر از ساکنان شهر  046شگری از پژوهش با استفاده از پرس

ی گیردر این بخش به ارائه نتیجهآوری شده است. قزوین جمع

های آتی پرداخته و ارائه پیشنهادهای موجود جهت انجام پژوهش

 شده است.

های اقتصادی و شاخص-متغیرهای اجتماعی -

ها مانند سن، جنسیت، تعداد خودروهای خانوار گیری آناندازه

اعضای خانواده بر رفتار انتخاب افراد در پاسخ به بحران و تعداد 

 زلزله معنادار است.

های با افزایش عامل که دهدمی نشان نتایج همچنین -

 گشودگی و بازبودن ،(211/1)ضریب= گراییبرون شخصیتی

 افزایش با یابد وافزایش می تخلیه به تمایل(، 11/1)ضریب=

 رفتن ، تمایل به(101/1)ضریب= رنجوریعامل شخصیتی روان

 .افزایش می یابد زلزله وقوع زمان در شهر از خارج نواحی به

با افزایش ویژگی شخصیتی وجدانی بودن، تمایل به  -

 یابد.تخلیه در زمان وقوع زلزله کاهش می

 تمایل (،210/1)ضریب=وقوع زلزله شدت افزایش با -

 .یابدمی تخلیه افزایش به افراد

 عمومی رفتار شناسایی با ارتباط مطالعه می توان در از نتایج این

 نیبیبحران، پیش شرایط در ها آن های واکنش برآورد و کاربران

 اجزای بحران، تقویت شرایط در کاربران نیاز مورد های آموزش

 بینی شده، پیش بینی پیش احتمالی مقاصد به توجه با شبکه

 براساس بحران وقوع شرایط در نقل و حمل شبکه تقاضای

 کاربران استفاده نمود. واکنش

 د: گردهای آتی پیشنهادات زیر مطرح میبه منظور انجام پژوهش

مطالعه نحوه مسیریابی افراد در پاسخ به بحران زلزله  -

 در شبکه حمل و نقل

C 

 

 

 

M50 855/6  *** 555/6  850/6  *** 550/6  858/6  *** 558/6  850/6  *** 550/6  

M55 566/6-  *** 116/6-  566/6-  *** 116/6-  561/6-  *** 115/6-  561/6-  *** 115/6-  

M60 505/6  *** 801/6  505/6  *** 808/6  506/6  *** 856/6  501/6  *** 801/6  

M5 115/6  *** 158/6  115/6  *** 158/6  110/6  *** 156/6  116/6  *** 151/6  

M10 855/6  *** 556/1  855/6  *** 555/1  851/6  *** 561/1  858/6  *** 551/1  

M15 506/6-  *** 551/6-  501/6-  *** 550/6-  515/6-  *** 558/6-  501/6-  *** 586/6-  

M20 881/6  *** 856/6  881/6  *** 855/6  885/6  *** 858/6  881/6  *** 855/6  

SC 

AGE 151/6   666/1  165/6   666/1  155/6   666/1  151/6   666/1  

MARRAIGE - - - - - - - - - - - - 

CARNUM 161/6-  *** 155/6-  651/6-  *** 155/6-  166/6-  *** 155/6-  655/6-  *** 150/6-  

GENDER 688/6-  *** 656/6-  681/6-  *** 656/6-  685/6-  *** 656/6-  686/6-  *** 656/6-  

FNUM 156/6-  *** 668/6-  105/6-  *** 611/6-  108/6-  *** 666/6-  108/6-  *** 661/6-  

متغیر 

 پاسخ

متغیر ساختاری 

 برون زا

 (Action4) ساختاری مدل (Action3) ساختاری مدل (Action2) ساختاری مدل (Action1)ساختاری مدل

ضریب 

 برآورد شده

 استاندارد

P 

ضریب 

 برآورد شده

 

ضریب 

 برآورد شده

 استاندارد

P 

ضریب برآورد 

 شده

 

ضریب 

 برآورد شده

 استاندارد

P 

ضریب برآورد 

 شده

 

ضریب 

 برآورد شده

 استاندارد

P 

ضریب برآورد 

 شده

 

Actio

n i 

I = 

1,2,3,

4 

N 116/6-  *** 655/6-  115/6  *** 165/6  - - - 650/6  *** 658/6  

E - - - 155/6-  *** 118/6-  160/6  *** 151/6  161/6  *** 608/6  

O - - - 105/6-  *** 111/6-  111/6  *** 115/6  - - - 

A - - - - - - - - - - - - 

C - - - - - - 661/6-  *** 605/6-  - - - 

SC - - - 615/6-  *** 615/6-  116/6  *** 618/6  - - - 

SEVERITY 115/6-  *** 116/6-  - - - 105/6  *** 115/6  - - - 

شاخص های برازش 

 مدل
(Action1)متغير وابسته (Action2) متغير وابسته   (Action3) متغير وابسته   (Action4) متغير وابسته   

Cmin/df 6/810 6/111 155/6  688/5  

CFI 066/6  6/065 065/6  561/6  

PNFI 511/6  515/6  556/6  555/6  

 درصد معنی دار هستند. 21و  0،  2به ترتیب *** و  **، *راهنما: 
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مطالعه انتخاب مقصد افراد در پاسخ به بحران زلزله  -

 در شبکه حمل و نقل

 هاپی نوشت .7

1. Latent Variable 

2. Neo five factor inventory 

3. Revealed preference 

4. Stated Preference 

5. Neuroticism 

6. Extroversion 

7. Openness 

8. Agreeableness 

9. Conscientiousness 

10. Maximum Credible Design Level (MCL) 

11. Structural equation modeling (SEM)  

12. Manifest (measurable/observed) 

 منابع .8

مجله هفت  "یادداشت سردبیر"( 2914ابلقی، ع.، ) -

 .1، ص.21و  21شهر، سازمان عمران و بهسازی شهری، شماره 

 

 ساختاری معادالت سازی مدل"  (1397) و. قاسمی، -

 ، Amos "Graphics کاربرد با اجتماعی هایپژوهش در

 .شناسان جامعه انتشارات

 

( 2911محسن. ) ،فالح زواره .میالد ،هدی زادهم -

 هایها در توسعه زیرساختگیری سیاستتحلیلی بر جهت"

 سازی معادالت ساختاریو نقل پایدار: بکارگیری مدل حمل

" (SEM)  ،9، شماره 22دوره  ، فصلنامه مهندسی حمل و نقل 
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ل ورودی سا) ونقل ریزی حمل برنامه حاضردانشجوی سال چهارم دکتری مهندسیدر حال  ،فاطمه مهاجری

کارشناسی  درجه وی. استقزوین  بین المللی امام خمینی )ره( مهندسی دانشگاه -فنیدر دانشکده ( 2910

 مهندسی عمران ارشـد خود را در رشته کارشـناسـیو درجه 2911خود در رشته مهندسی عمران را در سال 

های  اخذ نمود. زمینه بین المللی امام خمینی )ره(از دانشــگاه 2914ونقل در سال  ریزی حمل هبرنام-

ر فو بررسی اندرکنش تصمیمات س کر، روانشناسی ترافیفعه رفتار ســطالم ه ایشــان،قپژوهشــی مورد عال

 روان شناسی می باشد.با مسائل مرتب با 
 

 و مرکز تهران واحد–از دانشگاه آزاد اسالمی2911در رشته عمران را در سال  بابک میربها، درجه کارشناسی

مدرس اخذ نمود.  از دانشگاه تربیت2914را در سال  راه و ترابری-ارشد در رشته عمران  کارشناسی درجه

 .مدرس گردید از دانشگاه تربیت راه و ترابری-در رشته عمران  موفق به کسب درجه دکتری2911در سال 

حمل و نقل هوشمند و  های راه، سیستم در ایمنی رفتاری مدلسازی مورد عالقه ایشان پژوهشی های نهزمی

 .است  )ره(امام خمینی دانشگاه بین المللی دانشیارترافیک بوده و در حال حاضر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


