
 

 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران

 دانشگاه تهران، تهران

 5931 ماهبهمن 62و  62

 

 

1260O-NWWCE 
آب و فاضالب در زمان  آوری مشترکین شرکتتاب درپذیری کلیدی بنقش مدیریت آسی

 بحران زلزله

 

 

 3رضا راستی اردکانی، 2مجتبی فاضلی، 1روناک برهمن

 ارشد دانشگاه شهید بهشتیدانشجوی کارشناسی -5

 دانشگاه شهید بهشتی، استادیار -2

 دانشگاه شهید بهشتی، استادیار -3
 

ro.berahman@yahoo.com 
 

 

 خالصه

در حفظ آرامش و باالبردن  آوری مشترکین شرکت آب و فاضالبیک شاخص کلیدی بر میزان تاب عنوانبهپذیری نقش مهم مدیریت آسیب 

شود. این پژوهش از سویی دیگر، سبب موفقیت و بهبود عملکرد در شرایط بحران زلزله میهای مربوطه آستانه تحمل مشترکین از یک سو سازمان

مانوس از مدل مک پژوهشاین  مدل پردازد.آوری مشترکین آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران میترین و مؤثرین عامل در تاببه بررسی مهم

 066برای حصول نتیجه، آزمون مدل مربوطه با  آوری مشترکین تعمیم داده شده است.آوری سازمان بهره گرفته است و به مدلی برای تابدر تاب

با نمونه مورد بررسی قرار گرفت.  383مشترک قرار گرفت و از این تعداد  066پس از آزمون پایایی و روایی آن در اختیار  سؤالی 24ای پرسشنامه

اندرکاران شرکت  خبرگان و دست هایو همچنین درنظر گرفتن رهنمونرل پیرسون( کا 4χ)آزمون فیشر و آزمون  یهای آماراستفاده از شاخص

 تیریمد . تحلیل نتایج، تأثیر و اهمیت عامل اصلیها پرداخته شدیید یا رد فرضیهأبه ت و مدیریت بحران شناسیزلزلهآب و فاضالب، 

 نمود. دأییآب و فاضالب ت شرکت نیمشترک یآورتاب بر یدیکل هایپذیریآسیب

 

 .، زلزلهآب و فاضالبوری، شرکت آپذیری کلیدی، تابمدیریت آسیبکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1
 

آوری بهداشتی فاضالب تولید شده در کشور را به عهده دارد. استان تهران با شرکت آب و فاضالب تأمین و توزیع آب آشامیدنی بهداشتی و نیز جمع

قرار گرفتن مرکز سیاسی و وجود مراکز حساس کشور در این  درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است. 46میلیون نفر حدود  42جمعیتی حدود 

 استان، اهمیت و حساسیت مسئولیت شرکت آب و فاضالب تهران را دوچندان کرده است.

های طولی و از طرف دیگر وجود گسل هیمالیا از یک طرف−آلپ خیززلزلهشدن بر روی کمربند موقعیت تهران در کوهپایه البرز یعنی واقع

های دور تا به حال های تاریخی ازگذشتهزلزلهتکرار و همچنین  های ژئوفیزیک ثابت شده استهای آبرفتی دامنه البرز که براثر آزمایشفراوان در الیه

 قرار زیرزمین در شبکه صورت به که فاضالب و آب لوله خطوط خسارات و تلفات زیادی برجای گذاشته است. تهران در پهنۀ با خطر باال قرار دارد.

 نشان زلزله مورد در شده انجام هایبررسی از آمده دست به هستند. نتایج در تماس فشردگی و استحکام نظر از خاک مختلف انواع با اندگرفته

 والیگل و رسی خاک قبیل از درخاکریزها و متوسط دج و خاک سنگ در حداقل، صخره بستر ها درخرابی میزان کمی، نظر از که دهدمی

 در مورد بیشتر گیرد. این موضوعات انجام مختلف زوایای از تحقیقاتی که است گردیده سبب لوله خطوط این برای زلزله خطر .است مقدار بیشترین

 خطوط با که هاییمحل چگونگی جابجایی و زمین سرعت و شتاب شامل که زمین حرکت پارامترهای انواع شبکه، زیرپوشش ناحیه در زمین حرکت

بر اثر زلزله در شهر تهران و  .است شده انجام زلزله از ناشی مقابل اثرات در خطوط این مقاومت مورد در تحقیقاتی طورهمین و هستند تماس در لوله
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لغزش، روانگرایی و نشست ناهمگن ناشی از زلزله  ها، برخورد گسل با لوله،هایی چون انتشار موج در لولهپدیدهمنطقه یک تهران مخصوصًا ناحیه 

 ها متفاوت است.ها بر اساس جنس و قطر لولهدهد، این خرابیهای منطقه رخ میهایی در لولهخرابی

 مادی خسارات جانی، با ضایعات همراه که جامعه گروه یا فعالیت از بخشی و یا کامل وقفۀ از است عبارت شناسی،آسیب منظر از بحران، 

 نظر از و تدریجی و ناگهانی دستۀ دو به وقوع سرعت نظر از هابحران. نیست آن جبران قادر به دارد اختیار در که منابعی با جامعه که محیطی هایآسیب و

به واسطه فعال شدن گسل شمال تهران، زلزله ای  همین راستادر  .[4] شوندمی تقسیم بشری( یا انسانی عامل غیرطبیعی )با و طبیعی دو دستۀ به نیز عامل

شوند، آب مواجه میهزار نفر در منطقه با بحران بی 266 بیش ازافتد، که در اثر این زلزله شمال و شمال شرق تهران اتفاق می ریشتر در 4/7با بزرگی 

شود و ها از مدار خارج مییک تهران و یکی از تصفیه خانههزار نفر مصدوم و آواره خواهند گردید، قسمتی از شریان حیاتی آب منطقه  866حدود 

شوند. خطوط انتقال و توزیع آب در برخی از نواحی منطقه رسانی دچار آسیب میسیسات آبأهای کلرزنی و تتعدادی از مخازن، تلمبه خانه ها، ایستگاه

مدیران کلیدی و کارکنان عملیاتی کسی در دسترس نباشند و بخشی  گردد. اگر ازهای جدی روبرو میرسانی با چالشیک دچار شکستگی شده و آب

اتفاق از ناوگان خدمات رسانی و عملیات قابل استفاده نباشد و همچنین اگر اختالل در سیستم های ارتباطی و قطعی برق درنقاط مختلف منطقه یک 

 .[4] ی شرکت آب و فاضالب منطقه یک و مشترکین آن اتفاق خواهد افتادبحران برا گونهنیاشود و های امدادرسانی دچار اشکال میفعالیت بیافتد،

 ها به شرح زیر است:ای در لولههای لرزهبطور خالصه آسیب

های داکتیل به علت خشک بودن که لولهشوند، در حالیها تقریباً ایمن بوده و منهدم نمیداکتیل بکار رفته در محل گسلهای فوالدی و چدنلوله -4

 کرنش ایجاد شده را نداشته و خواهند شکست.تحمل 

بندی آنها بهم خورده آب برای های ناشی از حرکت گسل را ندارند لذا آبهای قابلیت جذب تغییر شکلبا توجه به اینکه اتصاالت مکانیکی لوله -4

 دت زیادی از آنها خارج خواهد شد.م

متر از هر طرف گسل با روش دیگر یعنی استفاده از شیر قطع اتوماتیک  06دود بهتر است از نظر اقتصادی بین مصرف لوله فوالدی به طولی ح

ها انتخاب شود. اگر لوله فوالدی از نظر قیمت مشکل خاصی نداشته باشد از نظر اجرایی و برای جلوگیری از هدر رفتن آب مقایسه و یکی از این گزینه

 در تقاطع با گسل دارای نکات زیر است: باشد. استفاده از لوله فوالدی عملکرد بسیار مناسب می

  .جایگزینی آنها راحت و سریع است 

 خورد.دهد ولی ترک نمیدر حرکت گسل، لوله تغییر شکل می 

 زند. اتصاالت آنها جوشی است لذا بیرون نمی 

 [4] گردد پذیر، تأمینتواند به راحتی بصورت فالنج شکلاتصال لوله فوالدی به لوله داکتیل یا چدن داکتیل می . 

گذرد، این مفهوم اخیرًا توانسته در هر دو زمینه نظری و عملی آوری میبا توجه به اینکه بیش از سه دهه از تجارب مفید تحقیق جمعی در مورد تاب

 در کاهش خسارات وارده، جایگاهی در خور را به خود اختصاص دهد. 

محیطی تا های زیستپذیری سیستمتغییر شکل مواد، انعطاف اریف مختلفی )ازآوری مفهومی است که بسته به زمینه کاربرد آن، تعتاب

آوری، توجه بر روی مفهومی است که برای یک تواند داشته باشد؛ اما در این تحقیق، تابپذیر( میهای اجتماعی آسیبپذیری کودکان و گروهانعطاف

آوری را توانایی مدیریت تغییرات و درنهایت موفقیت یک سیستم پویا تعریف نمودند و ، تاب[2]یناو مان [3]سازمان و عوامل وابسته به آن دارد. دیویس

باشد و به پذیری میآوری نقطه مقابل آسیبتوان گفت تابآوری را توانایی جهش به جلو بیان کرده اند، پس می، تاب[0]ینا و همکارانهمچنین مان

العاده ادثه و بهبود مؤثر و به هنگام از تبعات آن نیست؛ بلکه فراتر از آن بوده و باعث افزایش توانایی فوقمعنای فقط آماده بودن در برابر وقوع یک ح

 گردد.پذیری در شرایط بحرانی میانعطاف

ای مختلف بکار هارائه شد. پس از آن این مفهوم توسط افراد دیگر در زمینه [0]یک مفهوم اکولوژیکی توسط هولینگ عنوانبهآوری در ابتدا تاب

های ، سیستم[9]و فولک [8]محیطی توسط کارپنتر_های انسانی، سیستم[7]های اجتماعی به وسیله ادگرگرفته شده است. از جمله:سیستم

. از [43]من، پدیده های بلندمدت مانند تغییرات اقلیمی به وسیله تیمر [44]، برونئو[44]و بریکس  [46]اکولوژیک به وسیله بریکس و فولک _اجتماعی

ریزی مورد استفاده قرار گرفته و هر کدام های علمی مختلفی چون علوم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و برنامهآوری به وسیله رشتهآن زمان به بعد تاب

یدی در این عرصه تلقی تولد فرهنگ جد عنوانبهتوان آوری به بحث مدیریت بحران را میاند. ورود واژه تابتعریف خاصی را برای آن ارائه کرده

آوری و یکپارچه کردن پذیری، افزایش ظرفیت محلی برای ایجاد تابهای کاهش آسیبهایی مانند همسو کردن دیدگاهکرد. در ادامه به وسیله روش

 بال شده است.آور دنهای بازسازی جهت ایجاد جوامع تابکاهش خطر با طراحی و اجرای آمادگی اضطراری، و احراز بازتوانی و برنامه
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ه شده است که در تمامی آنها چگونگی تأثیرگذاری عوامل فردی و محیطی بر کاهش یا خنثی کردن اثرات ئآوری اراهای متعددی برای تابمدل

ها بر پژوهشاند که موجب فهم آسان و تسهیل های نظری ارایه کرده[ مدل42] همکارانماستن و  ت.کید بوده اسأآسیب رسان عوامل خطرزا مورد ت

 :گیرد که عبارتند ازگردد و تمام تعامالت بین فرد و محیط و عوامل خطر و محافظتی را در نظر میآوری میروی مطالعات تاب

به جای  این عامل با عامل خطرزا در تعامل نیست، بلکه [.40[ ]42کند]عامل جبرانی متغیری است که تأثیر مواجهه با خطر را خنثی می :مدل جبرانی -الف

 .بینی پیامد نقش دارندتعامل با عامل خطرزا، تأثیری مستقیم و مستقل بر پیامد مورد نظر دارد. هم عامل خطرزا و هم عامل جبرانی، هردو در پیش

در این مدل، استرس کند. آمیز عمل میتطابق موفقیت ۀعامل بالقوه افزایش دهند عنوانبهزا آوری، محرک تنشبنابر مدل چالش تاب ی:مدل چالش -ب

 .تواند منتهی به رفتار ناسازگارانه شودکند که میکند و استرس خیلی زیاد نیز درماندگی را به فرد منتقل میخیلی کم، چالش کافی را ایجاد نمی

عامل از طریق تعدیل اثر  کند. اینندی است که جهت کاهش احتمال پیامد منفی، با عامل خطر تعامل میآیفر عامل حفاظتی: مدل عامل حفاظتی -ج

تواند اثری [. یک عامل حفاظتی، می47[]40[]42کند]کاتالیزور عمل می عنوانبهمواجهه با خطر عمل نموده، و از طریق تغییر در پاسخ به عامل خطر، 

 .تر استن در حضور یک عامل فشار آور، قویآمستقیم بر پیامدها داشته باشد، اما تأثیر 

 پذیری.تطابق و ظرفیتموقعیتی آگاهی ،کلیدی پذیریآسیب شامل: مدیریت اصلی هایشاخص از است تابعی [48]مانوسمکآوری مدل تاب -د

 کلیدی پذیریمدیریت آسیب -الف

-پذیریاست. آسیب مورد بحث سازمانی آوریتاب بر آن تأثیر و کلیدی هایپذیریآسیب مدیریت و شناسایی باب در مشترک مسائل بخش این در

 هایپذیریآسیب .شوند پنهانی، یا آشکارا منفی، تأثیر بیشترین باعث توانندمی بالقوه که هستند سازمانی سیستم یک اجزاء از دسته آن کلیدی های

 :(4)شکل  شوندمی بندیتقسیم زیر شاخص پنج از ایمجموعه به کلیدی

 و طرح ساختار از متفاوتی اندازهایچشم سازمان مختلف گیرندگانتصمیم که آیندمی پدید زمانی اغلب مشکالت،:ریزیبرنامه استراتژی -4

 گردد. مشخص قابل تصور رویداد هر برای اقدامات و وظایف از دقیقی فهرست است الزم لذا دارند، انتظار مورد نهایی نتیجه و ریزیبرنامه

 .[49]جست بهره آن از توانمی نیز مانور معنای به که باشدمی عمل طریق از یادگیری معنای به هاتمرین در تمرینات :مشارکت در مشارکت -4

 فرآیندی.  منابع و انسانی منابع فیزیکی، شود: منابعمی تقسیم بخش سه به قابلیت این:داخلی منابع ظرفیت و قابلیت -3

 کارکنان ظرفیت و قابلیت شامل انسانی منابع تجهیزات، سایر و حیاتی ذخایر و موجودی داخلی، امکانات ها،سازه ساختمان، شامل فیزیکی منابع

 .شودمی اجرایی و اقتصادی منابع ظرفیت و قابلیت شامل فرآیندی منابع و سازمان

 تصمیم .[46]است مدیریت قلب گیریتصمیم گفت توانمی عبارتی به باشدمی مدیریت جوهره گیری،خارجی: تصمیم منابع ظرفیت و قابلیت -2

 کالن سطح به وابسته سیاسی، ماهیت با تصمیم اما است اجرایی موارد با مرتبط مدیریتی باشد. تصمیم داشته سیاسی و مدیریتی ماهیت دو تواندمی

 .باشدمی مندبهره خارجی منابع ظرفیت از و بوده جامعه

عملیات  در مهم مربوطه هایسازمان با خود ارتباط از خوبی درک و عالی روابط بایستی جامعه که معنا های مربوطه: بدیناتصال به سازمان -0

افراد جامعه و  بین روابط از روشنی و درک باشد داشته نظر در ایاندیشه بحران، یک در روابط این حفظ چگونگی درباره اما باشد؛ داشته روزمره

 باشند. داشته های مربوطهمدیران سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 پذیری کلیدیعوامل مؤثر در مدیریت آسیب -1شکل 

 

 

 

 

های استفاده از ظرفیت

 بالقوه

ازمان استفاده از ظرفیتهای س

 های مدیریت بحران خارجی

 هایاتصال به سازمان

 مربوطه

ازمان استفاده از ظرفیتهای س

 های مدیریت بحران خارجی

 هایاتصال به سازمان

 مربوطه

کلیدی مدیریت آسیب پذیری  

ریزیبرنامه تمشارکت در تمرینا  های استفاده از ظرفیت 

 بالقوه

ازمان استفاده از ظرفیتهای س

 های مدیریت بحران خارجی

 هایاتصال به سازمان

 مربوطه
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 آگاهی موقعیتی -ب

 شاخص پنج دارد. در مجموع خارجی و داخلی ذینفعان و ارتباطات ها،فرصت و تهدیدها ازجمله خود، عملیاتی سیستم کل از جامعه آگاهی به اشاره

 اند: مشخص شده موقعیتیآگاهی عنوان تحت پذیریانعطاف

 .[44] هامسئولیت و هانقش -4

 .[49] پیامدها و خطرات درک -4

 .[46] ارتباطیآگاهی -3

  ای.آگاهی بیمه -2

 .[44] بازسازی هایاولویت -0

 پذیریقابلیت تطابق -ج

 گیریبهره و شناسایی همچنین و بحران در و موقعبه و گیری مناسبتصمیم به قادر را آن و داده تشکیل را جامعه فرهنگ که است عناصری شامل

 :سازدمی هافرصت از حداکثر

 سیلویی  اندیشه -4

 .[43]روابط  و ارتباطات -4

 بینی نتایج.انداز استراتژیک و پیشچشم -3

 .[46] اطالعات و دانش -2

 .[42] مدیریت و هدایت رهبری، ساختارهای -0

 چه و بحران هنگام در چه سازمان، عملیات ادامه امکان .دارد وجود ذاتی رابطه یک جوامع آوریتاب بهبود و سازمانی آوریتاب بین

 آوریتاب دارای جوامعی که است. عموماً مؤثر مدتطوالنی وچه در مدتمیان چه در جامعه آوریافزایش تاب در قابل توجهی به طور بعدازآن،

 با تواندمی آوریتاب باشند. مدیریت دارا را کنندمی بروز بحران در که مسائلی هم و روزمره کسب وکار مسائل اداره توانایی هم که هستند باالیی

 کند. کمک بحران شرایط از عبور در موفقیت به باال، استرس با شرایط بر جامعه غلبه به کمک و جامعه روزمره عملیات ساختن آورتاب
 

 

 هامواد و روش .2
 

-های آسیبشاخص، مستقل یو متغیرها آوری مشترکین شرکت آب و فاضالب منطقه یک تهرانافزایش میزان تاب، وابستهدر تحقیق حاضر، متغیر 

آزمون  یااطالعات بر یآوربا توجه به این که تحقیق حاضر، به جمع د.نباشپذیری میو ظرفیت تطابقموقعیتی های آگاهیشاخص ،پذیری کلیدی

 است. یاز نوع پیمایش یتحقیق به کار رفته در این طرح، توصیفپردازد، لذا روشیم یمربوط به وضعیت فعل یهاالؤها یا پاسخ به سفرضیه

اطالعات در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق  یآورجمع یاز این روش برادر این پژوهش روش کتابخانه ای است که  اطالعات یروش گردآور

روش و نیز  گردید یآوردیگر پژوهشگران و جستجو در اینترنت، اطالعات مورد نظر، جمع یهاها و تحقیقاستفاده گردید. لذا با مطالعه کتاب ها، مقاله

اطالعات موردنظر در آزمون  یآورجمع یمشابه برا یعات توصیفاز مطال یبسیار لذا درباشد، یم یکه تحقیق حاضر از نوع توصیفی، با نظر به اینمیدان

  (برای سنجش روایی و پایایی در اختیار کارشناسان و مشترکین )به صورت محدود اولیه پرسشنامه نامه و مصاحبه استفاده گردیده است.شها از پرسفرضیه

 گیرد.ترکین قرار میقرار گرفته و  پس از حصول اطمینان از روایی و پایایی در اختیار مش

انشعاب، با جمعیت تحت پوشش  440،097امل ش طبق  سایت رسمی شرکت آب و فاضالب منطقه یک تهران، تحقیق حاضر، یآمارجامعه

شرکت آب  ،فاضالب آوریشبکه جمع جمعیت تحت پوششنفر،  340،042  حدودرسانی ؛ و بآ شبکه جمعیت تحت پوششنفر 4،422،980  حدود 

 باشد.می  (و ناحیه سه )شهرک غرب (، ناحیه دو )شمیران(منطقه یک تهران شامل سه ناحیه: ناحیه یک )دیباجی و فاضالب

با توجه به گستردگی جامعه و تعداد زیاد اعضای آن )مشترکین شرکت آب و فاضالب منطقه یک تهران( با تحقیق، نمونه مورد نظر، این در 

 شود:درصد به شرح ذیل محاسبه می 0ال خطای ( و احتم4استفاده از فرمول کوکران )
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(4) 

 

 

n=نمونه حجم  ،t=مقدار متغیر نرمال ،p=جمعیت دارای صفت معین ،q=جمعیت فاقد صفت معین ،d=و  احتمال خطاN=حجم جمعیت آماری 

شود. البته با استفاده از گرفته میمشترک در نظر  383آید که درنهایت بدست می 8042/384پس از محاسبه حجم نمونه با توجه به فرمول 

برآورد اعتبار پرسشنامه از  یبرادر نظر گرفته شده است.  382هزار نفر نیز  46جدول مورگان نیز تعداد نمونه برای جوامع دارای تعداد اعضای باالی

در ضمن برای  شود.یدارند، استفاده از آزمون فیشر توصیه م یاچندگزینه یهاکه پاسخ یهایپرسشنامه یآزمون دقیق فیشر استفاده شد. در واقع برا

، مشورت گردید و و خبرگان از اساتید یپرسشنامه ابتدا با تعداد یافزایش اعتبار و روای یبرا اطمینان بیشتر از روش آلفای کرونباخ نیز استفاده شده است.

، تعدادی از سؤاالت حذف و تعدادی دیگر جایگزین و پس از توزیع یبین جامعه آمارپرسشنامه  46ها با نظر آنها جرح و تعدیل شد. سپس تعداد الؤس

شدن، پرسشنامه نهایی جهت توزیع بین مشترکین شرکت آب و فاضالب منطقه یک تهران آماده  رویت اساتید و خبرگان نامبرده، رفع ابهامات و شفاف

 ذیل استفاده شد: یمه از ابزارهاپرسشنا یمحتوای یافزایش روای یدر این تحقیق برا گردید.

اساتید اساتید رشته مهندسی آب و فاضالب، کارشناسان و مشاوران شرکت آب و فاضالب منطقه یک تهران، برخی  از یاستفاده از نظرات بعض -4

 مدیریت بحرانمتخصصان و کارشناسان برخی ، رشته مهندسی زلزله

 مجالت مرتبط ها وها، کتابمشابه، مقاله یهامطالعه پرسشنامه -4

 آب و فاضالب تهران و کارشناسان مدیریت بحراناز دست اندرکاران صنعت  یپرسشنامه بین تعداد یتوزیع ابتدای -3

م به آن در ضپرسش و توضیحات من 24شنامه شامل پرسشنامه )هر پرس 066در ادامه تحقیقات میدانی و به منظور حصول نتیجه مورد نظر تعداد 

روز  43روزکاری توزیع گردید. در نهایت پس از  0پرسشنامه در طی  466ت پوشش شرکت آب و فاضالب منطقه یک )هر ناحیه هر سه ناحیه منطقه تح

پرسشنامه تکمیل شده و قابل قبول جهت ادامه مراحل تحقیق انتخاب  383پرسشنامه پاسخ داده شده جمع آوری و پس از بررسی تعداد  203کاری تعداد 

 شد.
 

 

 هایافته .3
 

 7/ 60 دهند.را زنان تشکیل می درصد 06/23و  انرا مردبه پرسشنامه ن دهندگادرصد پاسخ 26/00ه است که: ای صورت پذیرفتاین تحقیق در جامعه

رده سنی  درصد 43/ 08سال،  06تا  24درصد  46/48با بیشترین فراوانی،  سال 26تا  34درصد در رده سنی  84/30سال،  36کمتر از درصد در رده سنی 

افراد با سطح  درصد 42/49دیپلم دیپلم و فوق 36/28،پلمید ریزبه پرسشنامه  درصد پاسخگویان 74/40 ال دارند.س 06درصد باالی  30/42و  06تا  04

درصد  82/43سال؛  0 به پرسشنامه اقامتی کمتر از درصد پاسخگویان 97/2باشند. و دکترا می لیسانسفوقدرصد دارای مدرک  70/0، تحصیالت لیسانس

 اندسال در منطقه مورد مطالعه داشته 36درصد نیز باالتر از  68/4سال و  36تا  44درصد بین  04/30سال ؛ 46تا 44درصد بین  06/23سال؛  46تا 0بین 

آوری مشترکین(، بموقعیتی و تادر مورد فرضیه اول)همبستگی مثبت بین ایجاد آگاهی ،های جمع آوری شدهبررسی پرسش نامهبر اساس 

 94/97ای و درصد با آگاهی بیمه 90/98ارتباطی، درصد با آگاهی 00/98درصد با درک خطر و پیامدها،  04/99ها، ها و مسئولیتدرصد با نقش 87/98

ضالب منطقه یک استان تهران آوری مشترکین شرکت آب و فاموقعیتی بر میزان تابدرصد با اولویت بازسازی موافقند و معتقدند که با افزایش آگاهی

 در مواقع بروز بحران )زلزله(  افزوده خواهد شد.

درصد با استراتژی  48/99آوری مشترکین(، و میزان تاب های کلیدیپذیریهمچنین در مورد فرضیه دوم )همبستگی مثبت بین مدیریت آسیب

ها و منابع خارجی و درصد با افزایش قابلیت 04/98ها و ظرفیت منابع داخلی، با افزایش قابلیت 63/99با شرکت در تمرینات،  62/99ریزی، و برنامه

آوری مشترکین شرکت آب و فاضالب منطقه یک تهران افزوده پذیری بر تابدر صد با اتصال سازمانی، معتقدند که با ایجاد مدیریت آسیب 23/98

 خواهد شد.
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درصد ارتباطات و  87/90درصد اندیشه سیلویی،  36/90آوری(،پذیری و افزایش تابقدر مورد فرضیه سوم )همبستگی مثبت بین قابلیت تطاب

درصد ساختارهای هدایت و رهبری معتقدند  69/98درصد دانش و اطالعات و  87/90بینی نتایج ، انداز استراتژیک و پیشدرصد چشم 76/98روابط، 

 وری مشترکین شرکت آب و فاضالب منطقه یک تهران مؤثر باشد.آتواند در افزایش تابپذیری میکه افزایش قابلیت تطابق

 آید:بدین صورت به دست میبرای فرضیات سه گانه  χ2آزمون وابستگی، مقدار  (4)رابطهبا توجه به 

χ2 = ∑ ∑
(𝐹𝑜𝑖𝑗−𝐹𝑒𝑖𝑗)

2

Feij

k2
j2

k1
i1            , df =  (k1 −  1)(k2 −  1) 

 

χ2=زمون کای پیرسونآ،k1= هیهر فرضتعداد سواالت ،k2= هاگزینهتعداد ،df=میزان دقت ،Foij= و مشاهده شده فراوانیFeij= فراوانی

 تجربی

 تررگبزبدست آمده از جدول،  4χکه در مقایسه با مقدار است3077/094بدست آمده از فرمول برابر  4χمقدار برای فرضیه اول 

آوری مشترکین شرکت آب و موقعیتی بر تاببا ایجاد آگاهیرسیم که نتیجه میرد و به این  Hoبنابراین فرضیه .  7600/46>3077/094باشد.می

بدست 4χکه در مقایسه با مقدار است 4030/ 7499بدست آمده از فرمول برابر 4χمقدار فاضالب منطقه یک تهران افزوده خواهد شد. برای فرضیه دوم، 

بر  های کلیدیپذیریبا مدیریت آسیبرسیم که رد و به این نتیجه میHo فرضیه  نیبنابرا 9974/27>4030/ 7499 باشد.تر میبزرگآمده از جدول، 

بدست آمده از فرمول برابر  4χمقدار و برای فرضیه سوم، منطقه یک تهران افزوده خواهد شد؛  آوری مشترکین شرکت آب و فاضالبمیزان تاب

رد و به این نتیجه  Hoفرضیه  نیبنابرا.7600/46>4693/4420 باشد.تر میبزرگبدست آمده از جدول، 4χکه در مقایسه با مقدار است4693/4420

 آوری مشترکین شرکت آب و فاضالب منطقه یک تهران خواهد شد.پذیری سبب افزایش تابقابلیت تطابق رسیم کهمی

( 2) وزن آنتروپی ( و3)محاسبه آنتروپی بطه( و به کارگیری را4)با توجه به جدول  ها با روش آنتروپی شانوندهی شاخصوزندر ادامه با 

 خواهیم داشت: 

 

 
هافرضیه  بسیارزیاد زیاد متوسط کم بسیارکم 

 4723 4242 20 6 6 فرضیه اول

 0099 4906 444 6 6 فرضیه دوم

 4289 4043 444 6 6 فرضیه سوم

40680 =Σ  6 =Σ  6  = Σ 408 =Σ 2987=Σ 46834=Σ 

 

Ej =  −K  ∑ [pij .  Ln pij]
m
i=1    ;    K =  

1

Ln m
 

 
Wi =

di

∑ di
n
1

 

 

m=هاتعداد گزینه، Pij= شاخص هر فرضیهمقدار احتمالی ارزش ،Ej= شاخصآنتروپی ،di= و انحرافWi=وزن شاخص 

 اندکیاختالف با  3009/6با مقدار  (های کلیدیپذیریآسیبفرضیه دوم )مدیریت شود که اهمیت و وزن مالحظه می (4)ا توجه به جدول ب

کم  3676/6نیز با وزن پذیری( )قابلیت تطابقسوم  فرضیهدر رده دوم و 3304/6با فرضیه اول)آگاهی موقعیتی( باالتر از بقیه قرار دارد، پس از آن 

 باشند.بسیار به هم نزدیک می هافرضیهتوان گفت که اهمیت این البته در مجموع می ترین فرضیه است.اهمیت

 

 

 

 
 

های تحقیق( : فراوانی تجربی فرضیه1جدول )  

(3)  

(2)  

(4)  
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 گیرینتیجه .4
 

ها و شده از پرسشنامههای مطرح شده در قسمت قبل و همچنین با تکیه بر اطالعات گردآوری شده و نکات برگرفتهگیری از یافتهدر این قسمت با بهره

 آوری در مشترکین شرکت آب وتاب کلیدی بر یهایریپذبیآسمدیریت  نقشهای داده شده به سؤاالت تحقیق در خصوص آنالیز و تحلیل پاسخ

 گردد.فاضالب منطقه یک تهران، نتایج بدست آمده اعالم و در پی آن پیشنهادهایی ارائه می

 نتایج حاصل از تحقیق -4-1

 کلیدی پذیریمدیریت آسیب -4-1-1
 

ریزی، با استراتژی وبرنامهدرصد  48/99(، 34تا  44باشد. در فرضیه دوم )سوال های متغیرهای در نظر گرفته شده برای این قسمت نیز شامل پنج متغیر می

در صد با 23/98ها و منابع خارجی و درصد با افزایش قابلیت 04/98ها و ظرفیت منابع داخلی، با افزایش قابلیت 63/99با شرکت در تمرینات،  62/99

با تحلیل  یک تهران افزوده خواهد شد.آوری مشترکین شرکت آب و فاضالب منطقه پذیری بر تاباتصال سازمانی، معتقدند که با ایجاد مدیریت آسیب

آوری مشترکین شرکت آب و فاضالب منطقه پذیری بر میزان تاببا مدیریت آسیبکه  رسیمدوم به این نتیجه می مربوط به فرضیه های پرسشنامهداده

 یک تهران افزوده خواهد شد.

 

 موقعیتیآگاهی -4-1-2
 

گویای این است  بدست آمده با توجه به نتایج بدست آمده در این بخش، نتیجه. باشدقسمت شامل پنج متغیر میمتغیرهای در نظر گرفته شده برای این  

 .مؤثر استآوری مشترکین شرکت آب و فاضالب منطقه یک تهران موقعیتی بر تابایجاد آگاهیکه که 

 

 پذیریتطابق -4-1-3
 

قابلیت رسیم که به این نتیجه می ،وممربوط به فرضیه س های پرسشنامهبا تحلیل داده باشدمتغیر میمتغیرهای در نظر گرفته شده برای این قسمت شامل پنج 

 .مؤثر خواهد بودآوری مشترکین شرکت آب و فاضالب منطقه یک تاب هم برپذیری تطابق

 

 پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیق -4-2
 

های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به صورت اصولی و با توجه به مناسب و برنامه ریزیهای با تدوین استراتژینقش مدیریت آسیب پذیری کلیدی 

آوری و انجام مانورهای مربوطه و مطابق استاندارد ها برای افزایش میزان تابریزی تمرینات مرتبط برای مشترکین و سازمانهای موجود و برنامهظرفیت

های خارجی مربوط به نوع سازی پشتیبانی و نیز افزایش قابلیتود داخلی مشترکین از جمله میزان آگاهی و آمادهها و منابع موجبه همراه افزایش قابلیت

های مردم نهاد های مربوطه دولتی، سازمانکارگیری منابع خارجی و ایجاد ساز و کارهای مربوطه برای ارتباطات بهتر بین سازمانتعامل مشترکین در به

و همچنین  آوری مشترکینها در جهت باال بردن تابهای دولتی و نیز ایجاد خطوط ارتباطی بین مشترکین با این سازمانبا سازمان بایکدیگر و همچنین

 .بسیار تأثیر گذار و قابل توجه و مالحظه خواهد بوددر مواقع بروز بحران آب و فاضالب  شرکت 

 

 پیشنهادات بر اساس نظر متخصصان -4-3
 

چندین راهکار و آوری، عوامل مؤثر بر افزایش تاب یوشریپها و تهدیدات فرصت ،الذکر و همچنین تحلیل نقاط قوت و ضعفنتایج فوقبا توجه به 

شده است که در زیر اهم  مربوط به شرکت آب و فاضالب، زلزله و مدیریت شهری و مدیریت بحران ارائهپیشنهاد از طرف دست اندرکاران و مدیران 

 شوند.عنوان می این موارد
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 اند.ای عمومی با مرکزیت فرهنگسراها و مساجدی که به صورت پایلوت در هر منطقه قرار گرفتههای دورهبرگزاری آموزش (4

آوری آموزش، بازآموزی و ایجاد فرهنگی که در جهت افزایش تابهای اطالعاتی در جهت گیری از فناوریآوردن بستر مناسب برای بهرهفراهم (4

 باشد. مشترکین

 ها.ها و دبستانآوری در زمان بروز بحران در تمام مقاطع تحصیلی خصوصاً در مهدکودکهای آموزشی مربوط به افزایش تابگنجاندن برنامه (3

ل طور مثال فقط در یک مدرسه خاص انجام نگیرد و شامل کای )بهانجام مانورهای مختلف و طبق استانداردهای بین المللی به صورت غیرجزیره (2

 محله موردنظر شود.(

 آوری در شرایط بحران )زلزله(.مند به ترویج و آموزش تابهای عالقهایجاد مرکز مشاوره برای گروه (0

 پیشنهاد برای محقق بعدی  -2-2

 پذیری(.تطابقو  موقعیتیآوری در شرایط بروز بحران )آگاهیمؤثر در تاب دیگرعوامل  دوتر بررسی جزئی (4

 آوری در شرایط بحران.ای عوامل و شرایط عوامل تأثیرگذار و شرایط بهینه بر آموزش تاببررسی دوره  ( 4

 آوری.سازی این استانداردها در جهت افزایش تاببررسی استانداردهای مانورها در زمینه بحران و بومی (  3

بحران و عوامل مؤثر بر افزایش  بود قوانین فعلی در زمینه مدیریتیح جدید و بهبررسی تخصصی قوانین مربوطه و پیشنهاد راهکارهایی برای طرح لوا   (2

 آوری.تاب

 آوری.برای مشارکت در  موضوع مدیریت بحران و تاب های غیردولتیتدوین استراتژی برای جذب گروه  ( 0

  های مشابه در کشورهای دیگر .سازی طرحالگوبرداری از روند پیاده  (0    
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