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  چکیده

 محورای یا جامعهتوسعه و گروه مدرن دو در اساساً که شوندمی گرفته کار به گوناگونی رویکردهای سانحه، مختلف مراحل بر بهینه مدیریت منظور به

است. پژووه  حارژر در اهژاراوی دیژدگاه  محورجامعه یا ایتوسعه است، گرفته قرار توجه مورد اخیر سالهای در که شوند. رویکردیمی بندیطبقه
باشژد. با تاکید بر رویکرد ساختاری می لیبحران شهر اردب تیریمد کیفیت سیستم یابیارزهدف آن  شناسی مبتنی بر ساختار شکل گرفته است ومخاطره

های مورد نیاز از طریژق آوری دادهپووه  به منظور تنظیم پرسشنامه و دستیابی به ابزاری جهت جمع این کمی است. در روش تحقیق در این پووه 
های استخراج شژده در مرحلژه قبژل بژه  ژور  هایی برای پووه  شناسایی گردید. سپس عوامل و مولفهبحث و گفتگو با گروه دلفی عوامل و مولفه

دید. جامعه آماری تحقیق در این مرحله مسئوالن شاغل در سازمانهای دولتی و غیر دولتی فعال در حوزه مژدیریت بحژران سواال  پرسشنامه تنظیم گر
-نژرم محژی  یژابی معژادال  سژاختاری درهای آماری و مدلجهت انجام آزمون آن از حا ل هایداده و تکمیلی هاینامهشهر اردبیل هستند. پرس 

دهد که همژه عوامژل شناسژایی شژده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. خروجی معادال  ساختاری نشان می SMART PLSو  SPSSافزارهای 
 برای تحقیق تاثیر مثبت معناداری بر سیستم مدیریت بحران شهر اردبیل دارند. 

  

  یکلیدکلمات 
 "SMART PLS"، "شهر اردبیل"، "ساختاری رویکرد"، "سیستم مدیریت بحران"
 

  مقدمه
 حدود 2050 سال رود تامی احتمال ملل، سازمان بینیپی  با ابقمط

(. Jha et al, 2012کنند) زندگی شهرها در جهان جمعیت در د 80
 بسیاری ا لی مکان به شهری مناطق که است معنا این به مساله این

به  (. León & March, 2014شد) خواهند بدل احتمالی از سوانح
به  یگوناگون کردهاییاحل مختلف سانحه، روبر مر نهیهب تیریمنظور مد

 کردیمدرن و رو کردیکه اساساً در دو گروه رو شوندیکار گرفته م
که در سالهای  کردیی. روشوندمی بندیطبقه محورجامعه ای ایتوسعه
 محورجامعه ای ایتوسعه کردیمورد توجه قرار گرفته است، رو ریاخ

به  نپرداخت یکه برا کردیرو نیا. (Sarabia et al, 2020)است
 یبرخوردار است برا یادیز تیاز اهم ایبال سکیو کاه  ر تیریمد

عر ه مورد استفاده قرار گرفته و روز به روز بر  نیدر ا یمد  طوالن
محققان  لیدل نیبه هم (.Mayer, 2019گردد)یآن افزوده م تیاهم

ا به عنوان بحران ر تیریمد نهیدر زم یمشارکت هایبه طور فعاالنه روش
جامعه  هایتیظرف تیجوامع و تقو یموثر جهت توانمندساز یابزارها
(. Lassa et al, 2018)کنندیم جیترو ایکاه  خطر بال یبرا
مدرن اشاره دارد به این که باید یک سیستم  کردیرو یعنی گرید کردیرو

از باالبه پایین داشته باشیم، مانند یک سیستم نظامى با یک سلسله 
انین سیستمى در بدنه حاکمیت ایجاد شود  ودقیق و تعریف شده  مراتب

که قاعدتا داراى سازمانى گسترده با تشکیال  وسیع خواهد بود. مبتنى 
 باال از باید مترقبه غیر حوادث با مقابله براى ریزىبر این اعتقاد، برنامه

برسد.  محلى سطح به سپس و اىمنطقه به ملى سطح از یعنى پایین به
طرحهاى آمادگى در برابر فاجعه غالبا با  زهمین خاطر حمایت ا به

دشوارى روبرو گشته و بدون همیارى و همکارى مردم و شهروندان، هر 
دو  نی(. در قالب ا1398 لو،یو تق یمی)کرگرددیم اثریمدیریت بحرانى ب

 رانه،یشگیپ کردیرو ک،یلجست ای یبانیپشت یفرع کردیاهار رو کرد،یرو
 کردیشده است. رو نییراستا تب نیدر ا هادین کردیساختاری و رو کردیرو
 یزریدارد. مدل برنامه ایوهیدر معرض بودن توجه و زانیبه م یبانیپشت
(. 1391)محقق، باشدیم یو کنترل مرکز یفرمانده کردیرو نیدر ا
و مدل  پردازدمی سازیبه راهکارهای مقاوم شتریب رانهیشگیپ کردیرو

ساختاری  کردی(. رو1391 ،ی)عبدالهباشدیم مدارسکیآن ر یزریبرنامه
آن  یزریدارد و مدل برنامه دیاقتصادی تاک -یاجتماع یبه ساختارها

نهادی بر اساس  کردی(. رو1393 ،یمیو جلب مشارکت است)مق یتیحما
-یمحور م-آن اجتماع یزریبرنامه مدل و گرفته شکل آوریمفهوم تای

تفکر مبتنی بر ساختار در عر ه   (.1395ن، )نوجوان و همکارادباش
مدیریت بحران بر این مسئله تاکید دارد که قید و بندهایی را که افراد و 
جوامع به  ور  نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، درمانی، محیطی 

اند یا بر آنها تحمیل و اجرا شده است، و سازمانی، برای خود ایجاد کرده
هند و تاثیر آنها را در کاه  مخاطرا  و کاه  مورد ارزیابی قرار د

مدیریت مبتنی بر  (.Ferrier et al,2003پذیری ارزیابی کنند)آسیب
ساختار، یک روش مدیریتی مبتنی بر کاه  مخاطرا  است که در آن 
اقداما  پیشگیری و کاه  رررهای ناشی از مخاطرا  و همچنین 

احل پی  از وقوع مخاطره اقداما  رروری اداری، قانونی و فنی در مر
ک حادثه و نیز امکان گیرد. اقداما  موثر به هنگام مواجهه با یانجام می

مدیریت در سایه تجربیا  به دست آمده از کارکردهای توسعه سیستم 
پووه  حارر در  (.132:1393)مقیمی،رود. دیگر آن به شمار می
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 رفته است واهاراوی دیدگاه مخاطره شناسی مبتنی بر ساختار شکل گ
با تاکید بر  لیبحران شهر اردب تیریمد کیفیت سیستم یابیارزهدف آن 

باشد. از این رو سواال  زیر برای دستیابی به این رویکرد ساختاری می
های موثر بر کیفیت هدف مطرح شده است: سوال اول، عوامل و مولفه

ند؟ اسیستم مدیریت بحران شهری با تاکید بر رویکرد ساختاری کدام
های تحقیق و کیفیت سیستم مدیریت سوال دوم، آیا بین عوامل و مولفه
 این سوال نکهینظر به ا داری وجود دارد؟بحران شهر اردبیل رابطه معنی

 انیب نیآن ان یرا برا ریز هیفرر توانیاست، م یعلّ از نوع پووه 
تم های تحقیق و کیفیت سیسرسد، بین عوامل و مولفهبه نظر می»: نمود

 به پاسخگویی .«داری وجود داردمدیریت بحران شهر اردبیل رابطه معنی

 بهبود برای راهکارهای مناسب ارائة به تواندمی حارر پووه  سؤاال 

آن  مثبت هایویوگی تقویت و اردبیل شهر مدیریت بحران ورعیت
 شود. منجر

 

 روش انجام تحقیق
 تحلیلی تو یفی و از لحاظ روش کاربردی حارر از لحاظ هدف پووه 

پووه ، با مرور  این در است. روش تحقیق در این پووه  کمی است.
های دانشمندان مختلف ابعاد مفهومی نظریه به توجه ادبیا  پووه  و با

سپس به رویکرد ساختاری در مدیریت بحران شناسایی و ارائه شد. 
های آوری دادهمنظور تنظیم پرسشنامه و دستیابی به ابزاری جهت جمع

هایی گو با گروه دلفی عوامل و مولفهمورد نیاز از طریق بحث و گفت
هایی در دو مرحله برای پووه  شناسایی گردید. بدین منظور پرسشنامه

به اعضای گروه دلفی که شامل متخصصان و کارشناسان و افراد 
اند ارسال نظر در زمینه مخاطرا  محیطی و مدیریت بحران بوده احب
نتایج اولین راند  باشد.مینفر  30ای متشکل از ن گروه مجموعهگردید. ای

بندی گردید و برای استفاده در های باز بود طبقهکه بصور  پرسشنامه
 11مراحل بعدی ترکیب شد. نتایج استخراج شده از این پرسشنامه شامل 

های باشد. در راند دوم که به  ور  پرسشنامهمولفه می 58عامل و 
های اشد از پاسخگویان خواسته شد تا به هر کدام از مولفهببسته می

 5تا  1استخراج شده از راند اول با توجه به میزان اهمیت آنها بین 
ها امتیاز امتیازی اختصاص دهند. بازه قابل قبول برای انتخای مولفه

باشد. بدین ترتیب در طی دو یا اعداد بزرگتر از آن می 3میانی یعنی عدد 
ترین عوامل به توافق نظران بر روی مهمتخصصان و  احبمرحله م

در ادامه به عامل شناسایی شد.  11مولفه در  43رسیدند که در نهایت 
 سیستمبر  یساختاررویکرد عوامل  یاثرگذارمنظور سنج  میزان 

های استخراج شده در مرحله عوامل و مولفه لیبحران شهر اردب تیریمد
نامه تنظیم گردید. جامعه آماری تحقیق در قبل به  ور  سواال  پرسش

این مرحله مسئوالن شاغل در سازمانهای دولتی و غیر دولتی فعال در 
حجم نمونه در این تحقیق  حوزه مدیریت بحران شهر اردبیل هستند.

 95باشد که با استفاده از فرمول کوهن با سطح اطمینان نفر می 105
ها در بین ت. توزیع پرسشنامهتعیین شده اس 1/0در د و اندازه اثر 

 شده است گیری هدفمند  ور  گرفته و سعیمسئوالن به روش نمونه

به عنوان نمونه  سازمانی سطح دو حداقل سازمان مسئوالن هر در
 داده، مرجع طریق افزای  از 1سازیمثلث نوعی به تا انتخای گردد

جهت  آن از حا ل هایداده و تکمیلی هاینامهپرس پذیرد.  انجام
-نرم محی  های آماری و مدلیابی معادال  ساختاری درانجام آزمون

                                                           
1. Triangulation 

مورد تجزیه و تحلیل قرار  SMART PLSو  SPSSافزارهای 
برای سنج  روایی و پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ  گرفتند. 

( استفاده شده است. در تحلیل عاملی تاییدی 2CRو پایایی ترکیبی )
( برای بررسی 3AVEیافته )استاندارد میانگین توسعهمرتبه دوم روش 

 و طبق نظر فورنل و الکر شودیپووه  به کار گرفته م یهمگراروایی 
 مناسب افتهیتوسعه انسیوار نیانگیم نیا یبرا 0.5استاندارد باالی 

 به دست آمده ررایب (. مقدارFornell &Larcke 1998  است)

 دارد. پووه  متغیرهای مناسب روایی و از پایایی نشان
 

   مطالعه مورد محدوده
باشد که به عنوان محدوده مورد مطالعه این تحقیق شهر اردبیل می

 آخرین کند. براساسسیاسی استان اردبیل ایفای نق  می-مرکز اداری 

 525702 اردبیل شهر جمعیت 1395 سال در رسمی کشور آمارگیری

رسانی مرکز آمار یگاه اطالعاست)پا گزارش شده خانوار( 158009نفر) 
 5 یدارا لی، اردب1396سال در  بندیمنطقهاساس  بر (.1395ایران، 
 هلاز جم یشهر یانواع بافتها یدارا این شهر .است یشهردار منطقه
-مهیبافت ن ،یررسمیو غ یاهیحاش یسکونتگاهها شده،ادغام هایروستا

باشد)یزدانی و می شدهی سازو بافت آماده کیبافت ارگان ک،یارگان
(. به لطاظ پراکندگی جمعیت؛ بیشترین تراکم جمعیت در 1397همکاران،

نشین است. باشد که شامل مناطق حاشیهغری شهر میبخ  شمال
  .(1397فر و پاشازاده، )نظم

 

 نتایج 
های موثر بر سیستم مدیریت پس از مشخص شدن عوامل و مولفه

عنوان سوال اول پووه  بحران شهری در رویکرد ساختاری که به 
حارر مطرح شده بود و از طریق روش دلفی شناسایی گردید؛ جهت 

 دربارة سؤاالتی با هایینامهپاسخگویی به سوال دوم پووه  پرس 

 در های مربوط به سیستم مدیریت بحران شهریورعیت عوامل و مولفه

 یهاگزینه بیانگر که )کدهایی 5تا  1مقادیر لیکر  یعنی طیف قالب
-شد. برای بررسی معنی مطرح و تهیه باشند(، بسیار زیاد تا بسیار کم

های تحقیق و سیستم مدیریت بحران داری رواب  بین عوامل و مولفه
 محاسبه شهری از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم استفاده شد. برای

 عاملی بارهای آزمون از آشکار( متغیرهای های تحقیق)پایایی مولفه

 عاملی بار دارای متغیرها تمامی دهدنتایج نشان می است. شده استفاده

 متغیرها مناسب پایایی بیانگر که هستند 0.7حداقلی  مقدار از باالتر

 مورد متغیرها به مربوط مسیرهای ررایب تحقیق از بخ  این در است.

وابسته(. اندازه  متغیر بر متغیرهای مستقل )اثرگذاریگرفت قرار بررسی
 است. متغیر بین دو رابطه قو  و قدر  نشان دهنده مسیر رریب

 میزان یک 0.1بزرگتر از  مسیر رریب که باورند این بر محققان برخی

 نشان مسیرها روی دهد. اعدادمی نشان را مدل در تأثیر از مشخص

بیانگر  زادرون متغیرهای برای داخل دوایر اعداد مسیر، رریب دهنده

 است. در عاملی بارهای بیانگر پنهان های متغیرفل  یرو اعداد و  

کیفیت مدیریت  بر از عوامل تحقیق هریک که کنیممی فرض واقع
شود برخی از عوامل است. همچنین فرض می تأثیرگذار شهری بحران

 مسیر استاندارد ررایب محاسبه بر سایر عوامل تاثیرگذار هستند. برای

 .(1. )شکل شده است استفاده  pls algorithmآزمون از بین متغیرها

                                                           
2 . Composite Reliability 

3. Average Variance Extracted 
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اثرگذاری متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته)ضرایب . 1شکل 

 مسیر و بارعاملی(

 
 (قیتحق یرهایمتغ نیب tآماره ) یآزمون مدل ساختار. 2شکل 

 

های ساخته شده اولیه بر کیفیت همه عوامل و مولفه 2بر طبق شکل 
ثر هستند. بطوریکه در مسیر مستقیم مدیریت بحران شهر اردبیل مو

ریزی )به سازی و پشتیبانی و برنامهعوامل مسائل مدیریتی، نظام ذخیره
و عوامل مشارکت  t( بیشترین آماره 6.622، 6.625، 8.925ترتیب 

( کمترین 3.306، 3.233ها )به ترتیب نامهشهروندان و قوانین و آیین
در مسیر غیر مستقیم که ناشی از اند. را به خود اختصاص داده tآماره 

 tاثرگذاری عاملی بر عوامل دیگر است به عنوان مثال مقدار آماره 
مسیر اثرگذاری عامل دان  و تجهیزا  بر مشارکت شهروندان برابر با 

و قوانین و  7.520، مسائل مدیریتی بر ورع معیشتی جامعه، 23.160
همان طور که جدول   اشد.بو ... می 2.217ها بر ا ول ایمنی نامهآیین
مطالعه حارر مورد  یعوامل فرض شده برا یتمام دهدینشان م 1
، 0.05برای همه عوامل کمتر از  Pزیرا مقدار قرار گرفته اند.  دییتأ

و همچنین مقدار   1.96برای همه عوامل بزرگتر از  Tمقدار آماره 

Beta 0.1از  )میزان رریب مسیر( برای تمامی عوامل تحقیق بزرگتر 
می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده تعدادی از عوامل عالوه بر 
تاثیرگذاری بر روی سیستم مدیریت بحران شهر اردبیل بر سایر عوامل 
نیز تاثیرگذار هستند. به عنوان مثال عامل مسائل مدیریتی بر عوامل 

سازی و پشتیبانی، ورع ریزی، نظام ذخیرهدیگری همچون برنامه
جامعه و امکانا  زیرساختی نیز موثر است که نشان از اهمیت  معیشتی

باالی این عامل دارد. به همین  ور  عامل ورع معیشتی جامعه نیز 
بر مشارکت شهروندان و همچنین عوامل زیرساختی بر عامل نظام 

توان بیان کرد که سازی و پشتیبانی تاثیرگذار است. بنابراین میذخیره
-ای هستند که تقویت هر کدام از آنها میجیرهاین عوامل همچون زن

تواند در ارتقاء کیفیت دیگری موثر باشد و رعف هر کدام از عوامل نیز 
گردد.  ملدر سایر عواال  تواند موجب بروز اختالمی

 . فرضیه پژوهش1جدول 

 رابطه فرریه
جهت 
 رابطه

 نتیجه آزمون t-value p-value رریب مسیر

1 
یت مدیرسیستم کیفیت 

 بحران
 

 تایید 0.000 8.925 0.733 مستقیم مسائل مدیریتی

2 
مدیریت  سیستمکیفیت 

ریزیبرنامه  بحران  تایید 0.000 6.622 0.446 مستقیم 

3 
مدیریت  سیستمکیفیت 

سازی و پشتیبانینظام ذخیره  بحران  تایید 0.000 6.625 0.402 مستقیم 

4 
مدیریت  سیستمکیفیت 

هیزا دان  و تج  بحران  تایید 0.000 4.526 0.528 مستقیم 

5 
مدیریت  سیستمکیفیت 

 تایید 0.002 5.122 0.438 مستقیم ترابری  بحران

6 
مدیریت  سیستمکیفیت 

هانامهقوانین و آیین  بحران  تایید 0.000 3.306 0.244 مستقیم 

7 
مدیریت  سیستمکیفیت 

.0000 4.852 0.488 مستقیم امکانا  زیرساختی  بحران  تایید 
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8 
مدیریت  سیستمکیفیت 

 تایید 0.003 3.425 0.459 مستقیم ا ول ایمنی  بحران

9 
مدیریت  سیستمکیفیت 

 تایید 0.000 5.323 0.538 مستقیم ورع معیشتی جامعه  بحران

10 
مدیریت  سیستمکیفیت 

 تایید 0.000 3.233 0.302 مستقیم مشارکت شهروندان  بحران

 

 گیری یت مدلهای اندازهآزمون بررسی کیف
 آزمون گیری انعکاسی،اندازه مدل ارزیابی آزمونهای از دیگر یکی

 اشتراک اعتبار که از است آن گیریکیفیت ابزارهای اندازه بررسی

-شاخص اعتبار اشتراک را نشان می SSE/SSO-1شود. می استفاده

د، دهد. اگر شاخص وارسی اعتبار اشتراک متغیرهای پنهان مثبت باش
 مدل توانایی درواقع شاخص گیری کیفیت مناسب دارد. اینابزار اندازه

 پنهان متغیر طریق از آشکار متغیرهای بینیدر پی  را مسیر

 (.3سنجد)جدول می متناظرشان

 
 گیریاندازه مدلهای کیفیت آزمون خروجی. 3جدول 

 SSE/SSO-1 عوامل
 0.379 مسائل مدیریتی

ریزیبرنامه  0.273 

سازی و پشتیبانینظام ذخیره  0.200 

 0.274 دان  و تجهیزا 

 0.076 ترابری

هانامهقوانین و آیین  0.048 

 0.084 امکانا  زیرساختی

 0.165 ا ول ایمنی

 0.079 ورع معیشتی جامعه

 0.093 مشارکت شهروندان

 

 گیرینتیجه

اجژزاء مدیریت شهری باید دارای ساختاری باشد که پیوند دهنژده تمژام 

سیستم شهر باشد. این ساختار باید ارتباط مناسبی را بژین تمژام عنا ژر 

های دولتی و غیژر دولتژی های مردمی، سازمانها و ارگانزنده شهر، گروه

گیژری انژین سژاختاری مژدیریت واحژد به وجود آورد. در  ور  شکل

شود. از آنجاییکه وقوع مخاطرا  محیطژی در مطلوبی در شهر ایجاد می

های ها و آسیبناپذیر است بنابراین کاه  خسار ها امری اجتنایشهر

ها و بالیا نیازمند مدیریت است؛ که از طریق مجموعژه مربوط به بحران

گیژری از علژوم، های پیوسته و مداوم و سیستمی منسجم با بهرهفعالیت

ریزی برای پیشژگیری از بحژران، کژاه  آثژار آن و تکنولوژی و برنامه

شود. بنژابراین در ایژن پژووه  بژا زم برای مقابله حا ل میآمادگی ال

ی ابتدا بژا بکژارگیری بحران شهر تیریمد ستمیس تیفیک یابیارزهدف 

روش دلفی و برای پاسخگویی به سوال اول تحقیق بژه تعیژین عوامژل 

شناسژی مبتنژی بژر موثر بر این سیستم در اهاراوی رویکژرد مخژاطره

ه از تحلیل عاملی تاییژدی مرتبژه دوم بژرای ساختار پرداخته شد. در ادام

یافتن پاسخ سوال دوم تحقیق استفاده شژد. در ایژن خصژوص خروجژی 

دهد که همه عوامل شناسژایی شژده بژرای معادال  ساختاری نشان می

تحقیق تاثیر مثبت معناداری بر سیستم مدیریت بحران شهر اردبیل دارند 

ها، نتژایج است. بر مبنای تحلیل ادعا این بر گواه مربوطه فرریه تایید و

به دست آمده بیانگر این است که بررسی مقوله مدیریت بحران بدون در 

ریژزان و تواند برنامهنظر گرفتن مفاهیمی همچون ساختار و سیستم، نمی

مدیران را به درک درست و واقعی از آن برساند. بنابر آنچه بیان شژد در 

م مژدیریت بحژران در محژدوده جهت دستیابی به کیفیت مطلوی سیست

ها امژری رژروری مورد مطالعه تقویت نقاط مثبت و رفع موانع و کاستی

 است.
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Abstract  

Introduction 

 Despite there has been lots of efforts in many countries to reduce hazards, damages, costs and 

negative effects of various disasters are increasing. Therefore, the way to overcome consequence of 

this disasters is by having correct plans and utilizing new disaster management dimensions and 

methods. There are two approaches to properly manage different stages of disaster; which are the 

modern approach and the developmental approach. The developmental or so-called the community-

based approach has been considered recently. In this approach the aim is to empower the individuals 

in community which will increase adaptability against harmful consequences of hazards; and by 

involving them in actions which will lead to risk reduction, we can prepare them to prevent, maintain 

and deal with disasters and return them to a stable situation. The modern approach, which it's 

organizational structure is hierarchical from top to bottom, the participation of stockholders in society 

are not considerable. Researches show that this approach fails in preparing and preventing from 

disasters due to the lack of participatory element and giving disproportionate responses to basic needs 

of society. At the same time, due to the implementation of unnecessary programs and ignorance of 

individual opinions in the community, it has led to dissatisfaction with the performance of responsible 

organizations. The present study is formed in framework of structural hazardology perspective and its 

purpose is to evaluate the qualities of Ardabil city disaster management with emphasize on the 

structural approach.  The special geographical, climatic, demographic and economic situation of 

Ardabil city has provided the basis for numerous disasters caused by various environmental hazards in 

this city. Due to features like centrality of province and it's political and economic importance, this 

city is categorized as a critical city. 

Methodology 

 The purpose of this study is practical, and descriptive- analytical in terms of method. This study is 

based on a mixed method (qualitative and quantitative). First the qualitative and then the qualitative 

data was collected and analyzed. Finally, both qualitative and quantitative analyses were interpreted. 

In this study by reviewing research literature and according to the theories of many scientists, the 

conceptual dimensions of structural approaches of disaster management were identified and 

presented. Then in order to prepare questioners and obtain proper tools to collect required data, 

through discussions with Delphi group, 43 components in 11 factors were identified for this research. 

In order to measure the effect of structural approach factors on the disaster management system of 

Ardabil city the factors and components extracted in previous stages were set as questionnaires in the 

forms of Likert scales. The statistical population of this study are officials working in governmental 

and non-governmental organizations in the field of disaster management in Ardabil. The sample size 

in this research are 105 people which were determined using Cohen's formula with 95% confidence 

level and effect size of 0.1. Questionnaires were distributed among officials using purposeful 

sampling. Filled questionnaires and data were used in smart pls and spss software to get structure 

modelling analysis. In this study Cronbach's alpha and composite reliability (CR) methods were used 

to assess the validity. Also the standard average variance extracted (AVE) method has been used to 

evaluate the convergent validity of the research, the results of which show high reliability and validity 

of research variables. Then in order to compare the statistics of factors affecting Ardabil disaster 

management system, Friedman test was carried out to evaluate the average rank of research factors. 
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Conclusion 

 To analyze the significance of the relationships between research factors and components of the 

urban crisis management system, second-order confirmatory factor analysis were used. To calculate 

the reliability of research components (observed variables), factor load tests have been used. The 

results show that all variables have a factor load higher than the minimum value of 0.7, which 

indicates the appropriate reliability of the variables. The results of structural equation modeling show 

that The factors identified for this research, explains the quality of urban disaster management with 

0.613.  The highest path coefficient of direct path is for management factors (0.733), living conditions 

(0.538) knowledge and equipment (0.528); and the lowest amount are related to laws and regulations 

(0.244) and citizen participation (0.302). Also, to evaluate the significance of the relationships 

between variables (the significance of the effect of independent variables on the dependent variable), 

value of t-statistic obtained from the output of the model has been used. In the direct path of the 

factors of management issues: storage, support system and planning (8.925, 6.625, 6.622, 

respectively) has the highest t-value, and the factors of citizen participation, laws and regulations 

(3.233, 3.306, respectively) has the lowest t-value assigned to them. In the indirect path, that is caused 

by the influence of factors on other factors, for example, the amount of t-value of influence of 

knowledge and equipment on citizen participation is equal to (23,160). Management issues on the 

living conditions of society (7.520), and laws and regulations on community member's safety is 

(2.217) and so on. In general, the results show that all factors have a good ability to measure the main 

structure of this research, which is the quality of urban disaster management system with emphasis on 

the structural approach. Because the amount of P-value for all factors is less than 0.05, the amount of 

T-value for all factors is greater than 1.96 and also the value of Beta (path coefficient) for all factors 

of research is greater than 0.1. The analyses of measurement models quality test show that the 

measuring tool has a good quality because the 1- SSE / SSO index for latent variable is positive. To 

evaluate the quality of the structural model, the GOF index has been used which with 0.408, indicates 

the desirability of this model. In the continuation of the research, Friedman test was carried out with 

the aim of ranking the factors affecting the quality of disaster management. Since the significance 

level of the test is less than 0.05; at the 95% confidence level, it can be said that the average rank of 

research factors and components are not equal. The results show that all factors identified for research 

have a positive effect on the disaster management system of Ardabil. Based on the analysis, the 

results indicate that the study of disaster management without considering concepts such as structure 

and system, cannot lead planners and managers to a true understanding of it. Therefore, in order to 

enhance the quality of the disaster management system, appropriate structures should be utilized in 

communities. 
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