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ارائة الگوی مدیریتی استمرار فعالیت و خدمات پس از بحران
(مطالعة موردی :حوزة ستادی آبفای منطقه  3تهران)
غالمرضا نبی بید هندی* ،1عقیل علیا
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 .1استاد ،گروه مهندسی محیط زیست ،دانشكده محیط زیست ،دانشگاه تهران ،تهران.
 .2دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت بحران ،پژوهشگاه شاخص پژوه ،اصفهان.
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تاریخ پذیرش مقاله1391/12/12 :

چكیده

اختالل در کیفیت و دسترسی به آب آشامیدنی سالم پس از وقوع یک سانحه طبیعی میتواند به مشکالال ددیکدد در زمکاح بحکراح
بیفزاید؛ بنابراین استمرار فعالیت ها و خدما در زماح وقوع یک سانحه طبیعی نظیر زلزله میتواند کمک شایانی بکه مکدیریت بحکراح
کند و بادث بازگشتپذیری سریع شهر به حالت دادی خود شود .در این پژوهش ،پس از بیاح مبانی نظری در مقوله مدیریت بحراح و
استانداردهای طرح استمرار فعالیت و خدما  ،حوزة ستادی شرکت آب و فاضالب منطقه  3تهراح بررسی شدد است .سعی شدد است
با بررسی اصول استانداردهای  BS-25999مؤسسة استاندارد انگلیس در رابطه بکا طکرح اسکتمرار فعالیکت و خکدما  ،شکاخ هکای
موردنظر برای حوزة ستادی این شرکت استخراج شود و سپس از طریق ارائة پرسشنامه و تجزیهوتحلیک نتکایپ پرسشکنامه از طریکق
نرمافزارهای  SPSS19و  Expertchoice11داددهای موردنظر بهمنظور طرح استمرار برای این مطالعه بومیسازی شود .در پایاح یک
طرح استمرار فعالیت و خدما پس از زلزله در حوزة ستادی شرکت آب و فاضالب منطقکه  3تهکراح پیشنهادشکدد اسکت ککه در آح
اقداما الزم برای استمرار فعالیت ها ،قب  ،حین و پس از سانحه و چار سازمانی و شرح وظایف هریک نیز تعیکینشکدد تکا شکرکت
آمادگی مواجهه با بحراح را داشته باشد.
كلیدواژه

استاندارد  ،BS-25999حوزد ستادی شرکت آب و فاضالب منطقه  3تهراح ،زلزله ،طرح استمرار فعالیت و خدما  ،مدیریت بحراح.

 .1سرآغاز

سا ما انجا مأمورنت سا ما و همچنی کاهش صی.ما و

همه کسبوکارها در معرض انواع مختلفی ا بحیرا هیا

هزننهها ناش ا بحرا ها مختل

غیرقابل پیشگیر قیرار دارنی .انی بحیرا هیا ا بالنیا

به رو مریله پس ا وقوع بحرا هستن)Carter, 1991) .

طبیع گرفته تا آتشسو
کلی.

سرقت نیا تخرنیب اطالتیا

با نگاه دقیق تر م توا چنی گفت که نظا می.نرنت

کیارگر

سع بر آ دارد تا ضم انجیاد

شیوع بیمیار هیا تفیون

بحییرا هییا مییا

اتتایابا

و یتی فعا یییتهییا ترورنسییت را در

برم گیرد (اس )0731 .به تبار

دنگر اگرچه شناسان

ار نیییاب و کیییاهش رنسی ی هیییا مختلی ی
خطمش ها شرکتها و سا ما ها مختل

جزئی ی ا
است یین

هر نهیاد اقتایاد و غیراقتایاد بیهمنظیور تی.او بایا
* نونسن .مسئول:

ناگزنر بیه توجیه ونی

استمرار فعا یت و خ.ما

آمادگ برا تنس ا عمیل مناسیب و بیهموقی بیه بحیرا
0

(م.نرنت سانحه ) سا ما را به سطح ا آمادگ برسان.
که بتوان .در کوتا ترن

ما ممن و بر اساس طیر هیا

ا پیش تعرن ش .ارائة خ.ما

بیه مشیترنا خیود را ا

سر گرفته (طر استمرار فعا یت و خ.ما

2

) و به بهتیرن

Email: ghhendi@ut.ac.ir
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وجه مریله گذار ا وضعیت بحرانی بیه وضیعیت تیاد
(با ناب ) 7را ط کن( .تزنز

)0731

در کتابها نوشتهش .در مینه م.نرنت بحرا نیز به کار

برنامهرنز برا شرانط بحران در کشور ما که بیه حیا
شرانط طبیع

منطاها

اصول م.نرنت و برنامه رنز بحرا بهکار گرفیت و اخییراً

پراکنی.گ جمعییت محیل اسیتارار

گرفته ش .است استفاد ا فرانن .جام م.نرنت بحیرا و
فا هییا آ بییرا طباییهبنیی .و ارائییه اصییول اسییت

شهرها و بهطورکل وضعیت اقلیمی و منیان دارا اسیتع.اد

(

با او ا در برو بالنا طبیع و انجاد شرانط بحرانی اسیت

 )2007در ان ا گیو اصیول می.نرنت بحیرا بیه تفنیی

ا اهمیت ونی ا برخیوردار اسیت (بحرننی  )0733اتخیا
ت.ابیر ال و برنامهرنز مناسب ا سو دو تهیا و ماامیا
مسئول م توان .ناش مؤثر در کاهش آثار ن
یفظ جا و مال مرد و کم

سیانحه بیرا

به جامعیه بیرا با گشیت بیه

ن.گ تاد انفا کن( .تیمور

Alexander, 2002; Coppola, 2007; Lindell et al.,

فا ها چهارگانه (پیشگیر و کاهش آثار آمادگ
با سا

ماابلیه

) م شود که هم شامل برنامهرنز و هم می.نرنت

م شود (آنی نامه اجران قانو تشینیل سیا ما می.نرنت
بحرا کشور )0733

)0737
مجموتیه اطالتیا و

طر استمرار فعا ییت و خی.ما
روشها منتوب برا استفاد در ن

سانحه بهمنظور تی.او

 .2مواد و روشها
در انیی پیی وهش ا مطا عییا

کتابخانییها

مراجعییه بییه

فرانن.ها ییات در سطح ا قبل تعیی ش .قابلقبول اسیت (

سیا ما هییا

.(British Standards Institution, 2007مرایل با ناب پیس ا

ماایبه با خبرگا در مسائل شهر و م.نرنت بحرا بهر

سانحه فرانن .اسیت کیه بیهموجیب آ پیس ا وقیوع نی

گرفته ش .است همچنی برا تحلیل هیا میورد نییا ا

سانحه کسبوکار ا سر گرفته شود با توجه به تمانل انسیان
به سمت افقها روش

بسییار ا می.نرا بیه د ییل انننیه

ربییط و با دنی.ها مییی.ان و نیییز انجییا

1

فرانن .تحلیل سلسله مراتب ( )AHPبهر گرفتیه شی .کیه
روش است منعط

قو و ساد که برا تامیمگیر در

وقوع سوانح معموالً بعی .به نظر م رس .مستع .نادن .گرفت

شرانط استفاد م شود که معیارها تامیمگیر متضیاد

مرایییل با نییاب سییانحه هسییتن )Asgary, 2006( .اسییتمرار

انتخییاب بییی گزننییههییا را بییا مشیینل مواجییه م ی سییا د

فعا یت و خ.ما پس ا سوانح روننرد جام تر را پیشنهاد

( بردسیییت  )0731انییی روش ا پیچیییی.گ مفهیییوم

م ده .و آ اطمینا بخش به م.نرا نی

سیا ما ا انننیه

تامیم گیر به طور قابل تیوجه می کاهی .نیرا تنهیا دو

سانحه

میا بررسی می شیون.

م توانن .پو شا را نهفاط برا برنامهرنز پس ا ن

طبیع بلنه برا رون.ادها کوچ تر نظیر بیمار نا خیرو
کارکنییا کلییی.

مشیینال

نجیییر ا شییرکت و دنگییر

چا شهان که در فرانن .کسبوکیار هر میان بیا آ روبیهرو
م شون .خر

کنن.(British Standards Institution, 2006 ( .

نن ا مهم ترن توامیل میؤثر در افیزانش نیا کیاهش
میزا خسیارا
بالنا طبیع

و تعی.اد تلفیا

انسیان در هنگیا بیرو

مؤ فه (ماانسه دودون ) در نی

(نینمردا  .)0710روش تحایق ا نوع توصیف  -تحلیلی
و روش تجزنه وتحلییل داد هیا اسیتفاد ا آمیار اسیتنباط
اسییت ابییزار گییردآور اطالتییا
گییردآور اطالتییا

مطا عییا

پرسشیینامه و روش

کتابخانییها و با دنیی.ها

می.ان است
در ابت.ا با استفاد ا مطا عا

کتابخانها و بهیر گییر

وجود نا ت .وجود سیستم م.نرنت بحیرا

ا تجربهها بی ا مللی دربیارط طیر اسیتمرار فعا ییت و

سیوانح طبیعی

پس ا سوانح چارچوب کل طر استخرا شی.

کار است با توجه به ون گ هیا خیا

خ.ما

م.نرنت بحرا ها ناش ا بالنا طبیعی ا پیچیی.گ و

است سپس برا پر کیرد انی نمونیه و بیوم سیا

گستردگ فراوان برخیوردار بیود اسیت و اتخیا تی.ابیر

برا یو ط ستاد شرکت آب و فاضالب منطاه  7تهیرا

ون ا را طلب و انجاب م کن( .تلم.ار

)0731

نن ا روش هان که می تیوا بیرا تهییه و تی.ون

پرسشنامه هان طرای ش .اطالتا
طرنق مطا عا

آ

انی پرسشینامههیا ا

کتابخانها و ماایبه با کارشناسا طرای
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ش .ان .پس ا ت.ون

کارشناسا در مینة م.نرنت شرانط اضطرار در یو ط آب و

ان پرسشنامهها در بی کارشناسیا

فعال در مینه م.نرنت بحیرا و آب و فاضیالب در سیطح

فاضالب مح.ود است تع.اد جامعة آمار  25نفیر انتخیاب

شهر منطاه  7تهرا پخش ش.ن.

ش .است روش آمار مورد استفاد در ان پ وهش ا نوع

در قسمت نخست ان پرسشنامه اقی.اما

ال

آمار توصیف

بیرا

اسیتنباط اسیت در انی نیوع روش آمیار

استمرار فعا یتها قبیل ییی و پیس ا سیانحه در ییو ط

محاق با استفاد ا طی

ستاد شرکت آب و فاضالب منطاه  7تهرا میورد سیؤال

محاسبه م کن .سپس به کم

قرارگرفته ان .پس ا جم آور پرسشنامه ها انی قسیمت
پرسشنامه ا طرنق نر افزار  SPSS19و آ مو دو جملها

5

آمار

ینر و ماادنر نمونیه آمیار هیا را
تخمی و آ مو هیا فیرض

آمار ها به جامعه تعمیم داد م شود
به کارگیر معیارها کیف و کم

به طور هیم میا و

تجزنه و تحلیل شی .انی .خروجی انی آ میو در طیر

نیز قابلیت سا گار در قضاو ها ون گ هان هستن .کیه

استمرار قرار داد می شیود در قسیمت دو پرسشینامه ا

روش  AHPرا بییرا تعیییی ضییرنب اهمیییت پارامترهییا

مسئول فرمان.ه و می.نرنت

طرنق ساختار سلسله مراتب

سانحه در شرکت و همچنی سیانتهیا جیانگزن بیرا
استمرار فعا یت و خی.ما

شیرکت پیس ا سیانحه میورد

اسییتفاد شیی .در تحایییق (اصییغر پییور  )0733بییهمنظییور
تشخی

و انتخاب سانت جیانگزن مناسیب و فرمانی.ه

طر برا استمرار فعا یت ها یو ط سیتاد آبفیا پیس ا

پرسش واق ش .ان .کارشناسا مربوطیه بیه شیاخ

هیا و

رخ.اد ز ه نشا م دهن .نخستی ق .در فرانن .تحلییل

متغیرها مورد سؤال واقی شی .بیر اسیاس اصیول

AHP

ساختار سلسله مراتب ا موضیوع

امتیا ده کرد ان .درنهانت با استفاد ا نر افیزار

سلسله مراتب

انجاد ن

Expert

مورد بررس است که در آ اه.اف معیارهیا گزننیههیا و

 choice 11و تجزنه و تحلییل امتیا هیا داد شی .توسیط

ارتباط بی آ ها نشا داد م شود مرایل بع .در فرانن.

کارشناسا گزننها که باالترن امتیا را برا انی پرسیش

تحلیل سلسله مراتب که در ان تحایق استفاد خواه .ش.

آورد است مشخ

محاسییبه و

ش .است

در پ وهش یاضر برا انتخیاب و ارجحییت اقی.اما
قبل یی و پس ا سانحه برا طیر اسیتمرار فعا ییت و
خ.ما

یو ط ستاد آبفا منطایه  7تهیرا طرایی شی.

است قسمت نخست پرسشینامة یاضیر شیامل دو بخیش
است بخیش نخسیت سیؤاالت در خایو
فرد پاسخدهن.گا مانن :.س

جانگزن و افراد مختل

برا مسئو یت فرمانی.ه طیر )

و در نهانت بررس سا گار منطا قضاو ها است
شرکت آب و فاضالب منطاه  7تهرا مسئو یت تو نی

مشخایا

جنسیت سطح تحایال

مناطق شهر تهرا را بر ته .داشیته و در سیال  0711در

کتابخانها و نمونهها مشابه انتخابش .است و

در دو ج.ول اق.اما

(ضییرنب اهمیییت) گزننییههییا (انییواع مختلی

سییانتهییا

آب شییرب و به.اشییت و جم ی آور به.اشییت فاضییالب

ساباه کار و … و بخش دو اق.امات اسیت کیه ا طرنیق
مطا عا

(ضییرنب اهمیییت) معیارهییا محاسییبه و

قبل ا سانحه و اق.اما

یی و پس

راستا ادامه خ.ما رسان بهتر بیه میرد شیرن

تهیرا ا

طرف آبفا استا تهرا به ثبت رسی .مسایت انی منطایه
 30/5کیلومترمربییی ی بیییییود و جمعییییییت سیییییاک آ

ا سانحه آورد ش .است مایاس مورداسیتفاد در آ نییز

ی.وداً  0 3،0 301نفر است ان منطاه دارا  03مخز بیا

اسییت بییرا سیینجش اتتبییار

یجم کل  175111مترمنعیب و شیبنه تیو نع بیه طیول

متخاایا و اسیتادا راهنمیا و

 0 12،کیلییومتر ب یود کییه  05173شیییر تو ن ی و  013شیییر

طی ی

 5گزننییها

ینییر

پرسشنامه نییز ا نظیرا

مشاورن اسیتفاد شی .اسیت پرسشینامه میذکور در بیی

فشارشن دارد اختالف ارتفاع پانی ترن و بیاالترن نایاط

کارشناسییا و مسییئو ی شییرکت آب و فاضییالب منطاییه 7

در آبفا منطاه  7تهیرا  55550متیر بیود و دارا  7نایییه

تهرا همچنی کارشناسا یو م.نرنت بحیرا و شیرانط

مشییترکی و بهییر بییردار و  21اکیییا امیی.اد اسییت

اضطرار شهر منطاه  7تهرا پخش ش .به د یل انننه تع.اد

شهردار هیا تحیت پوشیش آبفیا منطایه  7شیامل کیل
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محیی.ود شییهردار منطاییه پیین و بخشیی ا محیی.ود
شهردارها مناطق شش و دو است (شرن

واقف

)0731

برطرف کن .و شرانط با نیاب کسیب وکیار را فیراهم آورد
(ناطا ا ه

 )0731در ان قسمت ا طر به بیا چیار

سا مان پاسخگو پرداختهش .است برا مشیخ
 .3نتایج
طر استمرار فعا یت و خ.ما

فرمانیی.ه بحییرا بییا روننییرد اسییتمرار کارشناسییا
پس ا

ز ه بیرا ییو ط

ستاد آبفا منطاه  7تهرا در پاسخ به تغییرا

غیرمنتظر

در محیط کار یو ستاد آبفا منطاه  7تهرا تعرنی
م شود و به تشرنح مرایل مورد نیا بیرا انجیا در انی
شییرکت در صییور

وقییوع ز ییه و انجییاد اخییتالل در

فعا یتها تاد ان شرکت م پردا د ان سین .بیهطیور
مفال اق.اما

ال

قبل یی و پس ا بحیرا بیهمنظیور

استمرار فعا یت و خ.ما
مذکور پس ا

شرکت و اتتبارسنج به شرکت

ز ه را بیا م کن .و ننپیارچگ داد هیا را

تضمی و فعا یت ها ال

بیرا با گشیت بیه فراننی.ها

تاد کسبوکار بیا م کن.
شرکت پیس ا سیانحه داشیت چیار

پارامترهان چو ق.ر

سا مان فیرد بیرا فرمانی.ه در

ما بحرا و تملنرد و کاران بهتیر در میا را ار نیاب
کردن .امتیا ده و او ونتبن .با اسیتفاد ا روش
صور

AHP

پذنرفته است در ج.ول نر نتان ان تحلیل که با

واردکرد اطالتا

پرسی .ش .ا  01نفیر ا کارشناسیا

در نر افزار  Expertchoice11بیه دسیت آمی .نشیا داد
ش .است
هما طور که در شینل بیاال مشیاه .می شیود رئییس
شرکت آب و فاضالب منطاه  7تهیرا بهتیرن فیرد بیرا
فرمان.ه بحرا ا دن.گا کارشناسا انتخاب شی .اسیت
با توجه به نظر کارشناسا و مطا عیا

نخستی گا برا م.نرنت سانحه و استمرار فعا ییت و
خ.ما

کیرد

مینه چار

سا مان

کتابخانیها در انی

نر پیشنهاد م شود

سیا مان

پاسخگو است که تما نیا ها شیرکت پیس ا سیانحه را

شکل  .1نتایج حاصل از نرمافزار  Expertchoiceبرای انتخاب فرماندهی بحران

شکل  .2چارت سازمانی شرکت آب و فاضالب منطقه  3تهران پس از وقوع سانحه
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غالمرضا نبی بید هندی و عقیل علیا

پاسخ صحیح و مناسب به نی

بحیرا در سیا ما بیه

تیم برا رهبر و پشتیبان تملیا

پاسخ و با ناب نییا

دارد ( )Public Safety Canada, 2012اتضا تییم بانی .ا

بییرا انتخییاب نییوع سییانت جییانگزن
فاکتورها شامل ته.ن.ا

بررس ی همییه
میا

و خطرهیا یی.اک ر می.

مجا برا تی .فعا ییت شیرکت و هزننیههیا تجهییز و

بی کارکنا باتجربه و آمو شدن .انتخاب شون .که ا بیار

نگه.ار آ ال

مسئو یتشا مطل هستن( .رضان و ار ن )073، .تعی.اد

سانتها جانگزن سخت را به کار م گیرن .سانتهیا

و ییطه فعا یت تیمها شامل موارد نر است:
تیم ها فرمان.ه و نظار
بحرا و ن
(گیو چ

که شامل ن

ی.اقل م رسان .ان سانتها ممن است ملزومیا

بیر

 )0731تیم ها تملیات که م توان .شامل تییم

فیزنن و یفاظت ا دخا تهیا و مراقبیت ا نترونینی را

تیییم تیی.ارکا

و ار ناب خسار

تیم تجهیزا

منانین

و طییرف

تیم اقتااد

مواد خطرناک تیم بیمه تیم مسائل یاوق

شخا

تیم م.نرنت

امنیت است که اخیتالال

تیم م.نرنت پاسخ استمرار نا با نیاب اسیت

قراردادها تیم نجا

مرکز

سخت شامل خاوصیا

را بیه

جانگزن و توانان تو ی .بر پشتیبا سطو باال امنیت

سییا مان.ه سییانت جییانگزن

جانگزن

است برخ سا ما ها بیه دالنیل امنیتی

تیم

تیم ارتباطیا

تییم مییان نیا پردا نی.

تیم هش.ار تیم شبنه ها محل نیا کامپیوترهیا
تیم روابیط تمیوم و رسیانها

تییم همیاهنگ

داشته باش( .بیرودنا )0735
بییرا انتخییاب سییانت جییانگزن بییرا تیی.او ییییا
سا مان شرکت آب و فاضالب منطاه  7تهرا پارامترهان
چییو سیاسییت سییا ما هزننییه تجهیییز و نگهیی.ار
آسیب پذنر در برابر ز ه و یی.اک ر می.

میا مجیا

برا ت .فعا یتها شرکت مورد ار ناب کارشناسا قرار

یمل ونال و تیم م.نرنت سیوابق و می.ارک یییات باشی.

گرفتن .و گزننههیا می.نظر بیر اسیاس دسیتورا عملهیا

و مسئو یتها هیر تییم شیامل

 AHPنسییبت بییه ننیی.نگر امتیییا ده شیی.ن .سییپس انی

( )FEMA, 2010وظان

شناسان اتضا و ساختار تیم شناخت وظیان

خیا

تییم

ناشها و مسئو یتها اتضا تشنیل فهرستها تمیاس و
شناسان اتضا جانگزن است همچنی برا تییمهیا بانی.
دستورا عمل وجود داشته باش .که در صور

ا دست داد

کارکنا نا ت .در دسترس بود آ ها تیمها دنگر بتواننی.
وظان

و کارها تیم مذکور را انجا دهن .ان کار با ارائیه

آمو شها متاابل قابل انجا است (جعفر

امتیییا ا

در نییر افییزار  Expertchoice11وارد و تجزنییه و

تحلیل ش.ن .نتان بهدستآم .مطابق شنلها

نر است

هما طور که در شنل باال مشاه .م شود با توجه بیه
شاخ

ها

کر ش .در باال کارشناسا ی.اک ر امتییا را

به سانت داغ داد ان .و سانت گر در منا دو قرارگرفتیه
است

)0733

شکل  .3نتایج حاصل از  Expertchoiceبرای انتخاب سایت جایگزین
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 .4بحث و نتیجهگیری

به وضعیت تاد را ط کن )Grigg, 2000( .پییاد سیا

کشور انرا نن ا د کانو یادثهخیز در جها محسیوب

صحیح ان طر ضم انجاد قابلیت واکنش و پاسیخگون

م شود سوانح چیو

اقلیمی و

ز یه سییل تغیییرا

میا با گشیت بیه

مناسب بیه بحیرا هیا و کیاهش می.

ناپان.ار جو و غیر با فراوان بسییار در کشیور وجیود

وضعیت تاد

دارد ا  17نوع یادثه شناسان ش .در جها  77نوع آ را

گسترش روننرد پیشگیرانه بهجا انفعیا

م توا در انرا شاه .بود (آژانس همنار ها بی ا ملل

بحرا کاهش هزننه بیمه انجیاد ییس اتتمیاد و اتتبیار و

ژاپ  )0731وضعیت جغرافیان
پراکن.گ جمعیت

شرانط نست محیطی و

تنوع و فراوان رخ.ادها طبیع را در

انرا افزانش داد است بنابران ضرور است در اماک و
بناهان که دارا اهمیت بیود نیا بیه حیا تملنیرد ا

می توانی .دسیتاوردها مختلفی ا جملیه
در مواجهیه بیا

قابل اتنا بود در بیی مشیترنا کیاربرا و سیا ما هیا
مرتبط و کاهش چشمگیر هزننهها مسیتایم و غیرمسیتایم
ناش ا بحرا را به همرا داشته باش( .مشه.
طییر اسییتمرار فعا یییت و خیی.ما

)0733

سیین .اسییت کییه

سطح آسیب پذنر باالتر برخوردارنی .سلسیله تی.ابیر

چگونگ یفاظت ا جا و اموال کارکنا را پس ا سانحه

اتخا شود که در شرانط بحران نا اضطرار گا ها او یه

بیا م کن .و فعا یتهان که بان .در واکنش به آ صور

برا ماابله و پاسیخگون در همیا منیا برداشیته شیود

کارهییان

(درخشا فرد  )0731به بیان صرنحتیر بحیرا در همیا
محل م.نرنت ش .و اق.اما

او یه بیرا ماابلیه و کیاهش

آسیبپذنر انجا شود ))Quarantelli, 1994

گیییرد را توضیییح م ی ده ی .همچنییی جزئیییا
مشخ

م شود که بان .توسط اجزا سا مان.ه ش .در

مییا هییا و منییا هییا خییا

بییر اسییاس فرضیییا

برنامییهرنییز هییا در نظرگرفتییه شیی .صییور

با توجه به تمانل انسان بیه سیمت افیقهیا روشی

گیییرد

( )Grigg, 2000هما طور که در فال چهار آورد شی.

بسیار ا م.نرا به د یل انننه وقوع سوانح معمیوالً بعیی.

است در ان طر مجموته اق.اما

به نظر م رس .مستع .نادن .گرفت مرایل با ناب سانحه

سیانحه آورد شی .اسیت و بیر اسیاس سیاختار سیا مان

هستن )Asgary, 2006( .استمرار فعا یت و خ.ما

قبل ییی و پیس ا

پس ا

تعرن ش .برا شرکت آب و فاضیالب منطایه  7تهیرا

سوانح روننرد جام تر را پیشنهاد م ده .و آ اطمینیا

هییر قسییمت در رابطییه بییا ان ی اقیی.اما

سا ما ا انننه م توانن .پو شیا را

بخش به م.نرا ن

نهفاط برا برنامه رنز پس ا نی

سیانحه طبیعی بلنیه

برا رون.ادها کوچ تر نظیر بیمار نا خرو کارکنیا
کلی.

مشنال

نجیر ا شرکت و دنگر چا ش هان که

خر کنن .در فرانن .کسب وکیار هر میان بیا آ روبیهرو
م

شون.(British Standards Institution, 2006 ( .

نظا م.نرنت استمرار فعا یت و خی.ما

سیع بیر آ

و

شییر وظییان
تعیی ش .است

قبیل ییی و پیس ا

برا تعیی و انتخیاب اقی.اما

با توجیه بیه مطا عیا

سانحه نخست فهرست ا اق.اما

کتابخانییها تهیییه شیی .سییپس بییا اسییتفاد ا پرسییش ا
کارشناسا در مینه می.نرنت سیوانح و آب و فاضیالب و
تحلیل نتیان یاصیله بیا اسیتفاد ا آ میو دوجملیها و
همچنی نیر افیزار  SPSS19اقی.اما

ال بیرا اسیتمرار

دارد تا ضم انجاد آمادگ بیرا تنیسا عمیل مناسیب و

فعا یتها و خ.ما

به موق به بحرا سا ما را به سطح ا آمیادگ برسیان.

ش .است که در فال چهیار بیهطیور مفایل بییا شی.

که بتوان .در کوتا ترن

ما ممن و بر اساس طیر هیا

ا پیش تعرن ش .ارائه خ.ما

بیه مشیترنا خیود را ا

سر گرفته و به بهترن وجه مریله گذار ا وضعیت بحران

شرکت پس ا سانحه ز یه اسیتخرا

است
شبنه آب رسان تهرا بیزر

هیی گیا بیرا شیرانط

بحرا طرای نش .و پیشبین ها ال

ا انی بابیت در
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غالمرضا نبی بید هندی و عقیل علیا

آ حا نش .است (تسلیم و تجل
که در بحرا آب سال  31معضال

 )0733هما گونیه

تجزنیهوتحلییل نتیان انی پرسشینامه ا طرنیق نیر افییزار

فراوان برا ادار امور

 Expertchoice11به ان نتیجه رسی.نم که رئییس شیرکت

آب رسان شهر به وجود آم( .امی.وار و همنیارا )0731

آب و فاضالب منطاه  7تهرا بهترن گزننه برا انجا ان

مشارکت سطو بیاال می.نرنت نایش مهمی در معرفی

امور خواه .بود

صحیح فرانن.ها استمرار فعا یت و خی.ما
آ و فرهنگسا

پشیتیبان ا
)0737

در سا ما انفا م کن( .دراب

چرخه تمر م.نرنت استمرار فعا یت و خی.ما

شیامل

نن ا موارد مهم در طر استمرار فعا یت و خی.ما
سییانت جییانگزن بییرا ادامییة

پیییشبین ی و تعیییی ن ی

فعا یتها شیرکت پیس ا وقیوع بحیرا اسیت ا مییا

شش قسمت است ان بخشها م توانن .در هر سا مان و

گزننه ها مطر و با توجه به معیارهان همچو سیاسیت

ش .و اجرا شون .بان .توجه داشت

آسیب پیذنر در برابیر

در هران.ا پیاد سا
که نوع سا ما (دو ت

خاوصی

غیرانتفیات

آمو شی

سا مان

هزننة تجهیز و نگه.ار

ز ه و ی.اک ر ما مجا برا ت .فعا یتها شرکت و

تو ی .و غیر ) تأثیر بر رو تناصر ان چرخیه ن.ارنی.

همچنییی پرسییش ا کارشناسییا مربوطییه و خبرگییا و

(رضییائیا  )0733ا بتییه چشییمانیی.ا و سییاختار برنامییه

امتیا ده بر اساس اصیول  AHPو تجزنیهوتحلییل نتیان

میی.نرنت اسییتمرار فعا یییت و خیی.ما

و همچنییی میییزا

پیگیر و سرمانه گذار م توان .با توجیه بیه شیرانط هیر
سا ما متفاو

با سا ما ها دنگر باش .و

با ان وجود

ان قسمتها بان .انجا بگیرن .دامنه و ساختار ان برنامیه
م توان .متفاو
خا

باش .و فعا یت هیا بیا توجیه بیه نیا هیا

هر مجموته گسترش ناب)Joseph, 2010( .
در نخستی گا طر استمرار فعا یت و خی.ما

شامل ن

بانی.

کمیته است که ضمانت اجران می.نرا ارشی .را تیأمی و
می کنی .در

اننجییا پییس ا مطا عییه و بررس ی اسییتان.ارد  BS-25999و
بوم سا

سییانت بییرا اسییتمرار فعا یییت و خیی.ما

شییرکت آب و

فاضالب منطاه  7تهرا انتخیاب شی .سیانت داغ سیانت
کامالً مجهز و چن.منظور است که کارکنا آ در ما قبل
ا سانحه نیز فعال هستن .اسیت انی سیانت در کمتیرن
ما پس ا سانحه قابلیت فعال ش .دارد و در ما قبیل

ساختار سا مان باش .کیه اغلیب در قا یب نی

ناش م.نرا ارش .و مسئو یتشیا را تعرنی

پرسشنامه با نر افزار  Expertchoice11سانت داغ بهتیرن

ا سانحه نیز م توا فعا یتها ادار را در آ انجا داد
برا انننه طر استمرار همیشه بیهرو و قابیلاتنیا باشی.
بانیی .بییهصییور

مسییتمر تسییت شیی .و بییا نگر شییود

هما طور که در طر پیش بین ش .با ها

مان  2سال

برا ان موضوع در نظر گرفتهش .است

ان اسیتان.ارد بیر اسیاس معیارهیا سیا مان

شرکت آب و فاضالب به ارائه کمیتیه اسیتمرار فعا ییت و

 .5پیشنهادها

سا مان پاسیخگو در

 شناخت کامل ا اجزا چرخه م.نرنت بحیرا تعییی

ما وقوع بحرا انجامیی .کیه در فایل چهیار بیهطیور

خط مش ها و راهنارهیا اجرانی و همچنیی تعییی

خ.ما

قبل ا وقوع بحرا و چار

مفال به آ پرداخته ش .است
همچنی برا تعییی کیاراترن می.نر بیرا می.نرنت
شرانط اضیطرار بیه منظیور اسیتمرار فعا ییت و خی.ما
شرکت آب و فاضالب منطاه  7تهرا و با گشت به یا ت
تاد

پرسشنامها تهیه ش .که پس ا پرسیش ا خبرگیا

و امتیییا ده بییر اسییاس اصییول  AHPو درنهانییت بییا

سا ما ها و مراکز مسئول در رابطه بیا هرنی

ا آ هیا

ضرور است
 در نظر گرفت کمیتیه مسیتال بیرا می.نرنت اسیتمرار
فعا یت و خ.ما
بی سانر سا ما ها
 برگییزار جلسییا

در ن

شیرکت و انجیاد همیاهنگ
ربط ال است

میی.او بییا یضییور اجییزا سییامانه
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فرمان.ه یادثه و کمیته استمرار فعا یت در محل ستاد
به هماهنگ بیشتر کارگرو ها
 دتو

ربط م انجام.

ا مسئو ی سا ما ها مرتبط برا یضیور در
و برگزار جلسا

جلسا

راهنارها ال

مانورها و شرکت در کالسها آمو ش ال است
 در ان پ وهش فاط سانحة ز ه بررسی شی .اسیت
اما ن

شرکت با سوانح دنگیر نییز می توانی .دچیار

همان.نش بهمنظیور ارائیه

بحرا و اختالل در فعا یت ها خود شیود پیس بهتیر

طیر بیه توسیعه

است که سوانح دنگر نیز بررس شود تا طر جیام و

برا یل مشنال

طر استمرار فعا یت و خ.ما

تهیه ش .کم

شانان

کامل به دست آن.
 برا بررسی آسییبپیذنر شیرکت در برابیر سیوانح

م کن.
 اق.اما

ال برا مااو سا

ساختما هیا تأسیسیا

و امییاک بییا مشییارکت شییرکت آب و فاضییالب و
کارشناسا مربوطه در یو ط شهرسا
صور

و مایاو سیا

پذنرد

مختل

بان .ماترنس خطرپذنر تهیه شیود همچنیی

آنا یز اثر آ سوانح بر کسبوکار نیز تعیی شود
 استفاد ا تجزنه وتحلیلهیا اقتایاد بیرا بررسی
توجیهپذنر بود وجود طر ا زام به نظر م رس.

 ا تجارب و دانش بی ا ملل در مینة م.نرنت بحرا و

 در نهانت با توجه به نتان تحایق ا گو مفهوم برا

بهیر گرفتیه

سا مان شرکت آب و فاضالب منطاه  7تهیرا

م.نرنت طر استمرار فعا یت و خی.ما

شود و نتان یاصله بر اساس سیستم می.نرنت کشیور


چار

در هنگا برو سیوانح طبیعی ماننی .ز یه بیهمنظیور

بوم سا

شود

استمرار فعا یت و خ.ما

تحایاییا

دانشییگاه و غیردانشییگاه و یمانییت

آب و فاضییالب منطاییه  7تهییرا بهتییرن فییرد بییرا

همهجانبه ا آ ها در مینة مسائل و مشنال

می.نرنت

بحرا در یو ط شرکت آب و فاضالب توسعه ناب.
 آگاه ا طر استمرار فعا ییت و خی.ما

بیه رناسیت رئییس شیرکت

فرمانیی.ه بحییرا ا دنیی.گا کارشناسییا انتخییاب و
ارائهش .است با توجه به نظر کارشناسیا و مطا عیا

و وظیان

کتابخانها در ان

افییراد مسییئول و کارکنییا شییرکت ا طرنییق برگییزار

پیشنهاد م شود

مینه ا گو و چیار

سیا مان

شکل  .4طرح استمرار پیشنهادی برای چارت سازمانی شرکت آب و فاضالب منطقه  3تهران پس از وقوع سانحه

نیر

ارائة الگوی مدیریتی استمرار فعالیت و خدمات پس از بحران
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غالمرضا نبی بید هندی و عقیل علیا

یادداشتها
1. incident management
2. business continuity plan
3. recovery

4. Analytic Hierarchy Process
5. binomial test

منابع
آژانس همنار ها بی ا ملل ژاپ (جاننا)  0731گزارش نهان پیروژ پهنیهبنی.

یر ا تهیرا بیزر

مرکیز مطا عیا

ز یه و

نستمحیط تهرا بزر
اس.

ع  0731بحرا شناس و جامعهشناس بحرا تهرا  :فالنامه دانشنامه شمار 7
 0733تامیمگیر ها چن .معیار انتشارا

اصغر پور

دانشگا تهرا چاپ ششم

امی.وار ب و همنارا  0731ان.رکنش بی شرنا ها یییات  :چیا شهیا اساسی و روشهیا می.لسیا
ر ا

مااو سا

تهرا دانشگا تهرا انرا

آنی نامه اجران قانو تشنیل سا ما م.نرنت بحرا کشور ( )0733تهرا  :مجلس شورا اسالم

ا  0710تحلیل داد ها پرسشنامها به کم

بانزن.

انرا

 spssتهرا  :تاب.

 0733ناش فر ا گو و ان.ا سنونت گا ها در کاهش خطرا

بحرنن

کنفیرانس بیی ا مللی

ناش ا وقوع ز ه تهرا  :مرکز ماابلیه بیا سیوانح طبیعی

انرا
 0735م.نرنت بحرا اصول انمن در یوادث غیرمنتظر انتشارا

بیرودنا

و تجل

تسلیم

جهاد دانشگاه مشه.

ع  0733م.نرنت بحرا در تافیه خانه ها آب هنگا برو یوادث غیرمترقبه او ی جشنوار پ وهش و فناور

صنعت آب و فاضالب تهرا
تیمور

 0737م.نر بحرا در بافتها تارنخ

جعفر

 0733م.نرنت سوانح تهرا  :انتشارا

یافظ نیا

 0731ما.مها بر روش تحایق در تلو انسان

ضمیمه ماهنامه شهردار ها )0( ،0
دانشگا تهرا
سا ما مطا عه و ت.ون کتب تلو انسان دانشگا ها (سمت) مرکز تحایق

و توسعه تلو انسان
دراب

 0737م.نرنت بحرا اصول و راهنما تمل برا دو تها محل

تهرا  :شرکت پردا ش و برنامهرنز شهر وابسته بیه

شهردار تهرا
درخشا فرد

 0731تهیه طر واکنش در شرانط اضطرار ناش ا وقوع ز ه مطا عه مورد کما انسیان شیرکت نفیت و گیا

پارس در تسلونه اساتی .راهنما :دکتر صا ح
رضان

دکتر م نو

دانشن .محیط نست دانشگا تهرا

ک و ار ن .ع  073،واکنش در شرانط اضطرار و م.نرنت بحرا
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