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 :اطالعات مربوط به دانشجو - 1

 کارشناسي ارشدمقطع: وره:د شماره دانشجويي:  نام و نام خانوادگي:

   تاريخ و سال ورود: مديريت استراتژيک  –مديريت اجرائي  :رشته و گرايش

   :آدرس

 :اطالعات مربوط به استاد راهنما – 2

 شغل و محل خدمت رتبه دانشگاهي تخصص اصلي نام و نام خانوادگي

آخرين مدرک 

 تحصيلي
 هاي در دست راهنمايينامهتعداد پايان هاي راهنمايي شدهنامهتعداد پايان

 در ساير دانشگاهها در پرديس در ساير دانشگاهها در پرديس حوزه دانشگاهي

         

 تلفن:                                                                                            موبايل: آدرس:

 شغل و محل خدمت رتبه دانشگاهي تخصص اصلي نام و نام خانوادگي

آخرين مدرک 

 تحصيلي
 راهنمايي هاي در دستنامهتعداد پايان هاي راهنمايي شدهنامهتعداد پايان

 در ساير دانشگاهها در پرديس در ساير دانشگاهها در پرديس حوزه دانشگاهي

         

 تلفن:                                                                                            موبايل: آدرس:

 :اطالعات مربوط به استادان مشاور – 3
 

 شغل و محل خدمت رتبه دانشگاهي تخصص اصلي خانوادگينام و نام 
 هاي در دست راهنمايينامهتعداد پايان هاي راهنمايي شدهنامهتعداد پايان

 در ساير دانشگاهها در پرديس در ساير دانشگاهها در پرديس

        

        

 

  

 عنوان پايان نامه:

و کنترل بحران در سازمان منطقه آزاد  یریشگیپ یاستراتژ نیتدو

 ارس

 .و هدايت استاد راهنما تكميل شود توجه: اين فرم بايستي با مساعدت

شماره: 

...............

............ 

تاریخ: 

...............

............. 

پیوست: 

...............

.......... 

نامه كارشناسي ارشد درخواست تصويب طرح پژوهشي پايان  
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 :اطالعات مربوط به پايان نامه -4
 

 نامه: عنوان پايان -الف  

 و کنترل بحران در سازمان منطقه آزاد ارس یریشگیپ یاستراتژ نيتدو :فارسي -1

 Crisis prevention and control strategy of Aras Free Zone :انگلیسي -2

 واژگان کلیدی: -ب

 سازمان منطقه ازاد ارس،سازمان کنترل بحران، مديريت بحران،  :فارسي -1

 Crisis Control ،Crisis Managementt ،Aras free zone organizationانگلیسي -2

3-  

 کاربردی           نظری            نوح تحقیق:           بنیادی -ج  -4

 سؤال اصلي پژوهش: -د

 چگونه است.در سازمان منطقه آزاد ارس و کنترل بحران  یریشگیها پ یاستراتژ

 غیرهای مربوط(تهای مجهول و مبهم و مابعاد مسأله, معرفي دقیق آن, بیان جنبه )شامل تشريح :بیان مسأله -هـ 

 

نیک های آن از تکاهش اثرات یا کنترل در دنیای کنونی کشورها و سازمانها با بحران های متعدد و پیچیده ای روبرو هستند، که برای ک

حادثه ای است که هر سازمان باید قبل از وقوع آن در  "بحران"(. 1391متعددی از جمله مدیریت بحران استفاده می گردد) سیدین 

، بحران واقعه ای است که می توان کل سازمان را تخریب نماید و بر آن تاثیر خالل و حتی پس از وقوع آن برنامه ریزی داشته باشد

مدیریت (.2000سازمان را تحت تاثیر قرار دهد)کیپنبرگ شد، بحرانها می تواند وضعیت رفاه و تامین اجتماعی، وضعیت مالی گذار با

بحران به عنوان فرآیندی نظام یافته تعریف می شود که طی این فرآیند سازمان تالش می کند بحرانهای بالقوهرا شناسایی و پیش بینی 

مدیریت بحران عبارت .( 26، ص  1385رضوانی، )مات پیشگیرانه انجام دهد که اثر آن را به حداقل برساندکند سپس در مقابل آنها اقدا

است از اقداماتی که برای اداره انواع مختلف تهدیدات )طبیعی، تکنولوژیک، جنگی وتروریستی(، وبادرنظر گرفتن همه ابعاد تهدیدات 

یتی(، در همه فازهای یک بحران)پیشگیری، کاهش مخاطرات، آمادگی، مقابله، بازتوانی، )ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امن

بازسازی( وباتوجه جدی به چرخه حیاتی حاکمیت )فلسفه وایدئولوژی حاکم، دکترین واصول، سیاست ها، آمایش سرزمین، راهبردها، 

 (1382 تیپروژه ها( انجام می شود .)اسم

ر دبحران ها به طور غیر منتظره ای مدیران را برای اداره سازمان خود با مشکل و چالش روبرو می کند.تحقیقات نشان داده است که 

شده است این مسئله ضرورت افزایش قابلیت بیشترین فشار بر مدیران سازمان وارد  ،اکثر سازمانهایی که بحران حاصل شده است

انی را بیش از پیش نمایان می کند ) خراسگیری در مواجهه با حوادث و جریانهای غیر قابل پیش بینی مدیران در پیشگیری و تصمیم 

 یص هاشاخ ییضمن شناسابرآن شدیم که پژوهش در پیش رو از آنجا که سازمان منطقه آزاد ارس از این مقوله مستثنی نیست (.1384

 .دینما یبررس منطقه آزاد ارسسازمان در  یصورت تخصصبه از بروز بحران  یریشگیپ یکل
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سابقه تحقیقات انجام گرفته در     -و صر  شده در داخل و خارج و      سوابق مربوطه: )بیان مخت صیل  ضوع و نتايج تح مورد مو

 های علمي مربوط(نظريه
سازد، قاله حاضر در ابتدا تعریف بحران را مطرح میبیان می دارد که م "مدیریت بحران ضرورتی استراتژیک در سازمان"؛ در مقاله ای با عنوان1391سعدی، 

ستراتژیک ابحران و ضرورت آن، بحث را به طرف مدل های مدیریت بحران و نهایتا یک چارچوب  سپس با بیان انواع طبقه بندی بحرانها، تعریف مدیریت

کند که برنامه ریزی ، جلب مشارکت ، سازماندهی ، بکارگیری نیروی انسانی ،رهبری و نظارت همه دانش مدیریت برای آن سوق می دهد و نتیجه گیری می

عمده ترین نقاط ضعف مدیریت بحران را در عدم هماهنگی و همکاری ،کمبود ضوابط و مقررات جامع و بحران را در این شش وظیفه جای می دهد و 

بحران  یدانیم یبررس "؛با مقاله ای با عنوان 1384تسلیمی،  مانع و پراکندگی و ناکافی بودن قوانین و مقررات موجود و محدودیت منابع مالی می داند .

ن پردازد و آ یبحران که تا به حال مکتوم و مغفول مانده است م تیریمد یاز موضوعات مهم و اساس یکی یه بررسمقاله ب"بحران تیریدر مد تیاولو

لرزه است  نیاز زم یناش یمطرح در اداره بحران ها یشاخص ها یو به طور کل یاقدامات عمل ماتیها تصم یدر اهداف استراتژ یگذار تیمساله اولو

شده درمراحل مختلف چرخه بحران پرداخته شده و سپس با  ادییشاخص ها نییو تع ییاز آرا و نظرات خبرگان امر به شناسا یریمنظور با بهره گ نیبد

مقاله  نیبحث در ا مورد یبحران ها تیریمد داستیآن ها اقدام شده است ناگفته پ یبند تینسبت به اولو یسلسله مراتب لیتحل ندیفرا کیاستفاده از تکن

تر  یطوالن ییتر و افق ها عیوس یو کوتاه مدت قرار نگرفته و در گستره ا یاتیعمل یبرنامه ها یکه صرفا در محدوده  شودیم تیبا موفق نیقر یدر صورت

 کندیخواه یم رانیاز مد یاریکند بس یم انیب"کیدانش استراتژ قیدر پاسخ به بحران از طر "؛ در مقاله ای با عنوان2007. دونکن،شود ستهیبدان نگر

در مواجهه  یاستراتژ یساز ادهیپ ریمقاله تاث نیهدف ا ند،ینما جادیالوقوع ا بیاز بحران قر یریجلوگ یسازمان برا یآماده ساز یرا برا کیاستراتژ کردیرو

ونی، تگردد. ییشناسا ی وسازمان ده مردم و دانش  یکه  آگاه استپاسخ به بحران الزم  یآن است که  برا قیتحق جیاز نتا نیهمچنباشد  یبا بحران م

ران کند که دوره خطر قبل از گسترش بح یم انیب"از بحران یریشگیپ کیعنصر استراتژ کیبه عنوان  یمحاط ساز تیریمد "؛ در مقاله ای با عنوان2010

 یبرایداتی مهت چیباشد ه یسازمان م ریناپذ ییاز بحران به عنوان بخش جدا یریشگیو پ یکه آمادگ یموثر است. در حال یریشگیپدر بحران  تیریو مد

 موثر  وجود ندارد است. یها یو فرموله کردن ارائه استراتژ نیتدو

 
 )به صورت جمالت خبری و کامل( :فرضیات -ز

ابتدا  در یا هیاست ، فرض تیریاز عملکرد مد یاز بحران ناش یریشگیپ یها یو استراتژ یبا توجه به آنکه پژوهش به دنبال شاخص ها

 .ستیمتصور ن

 )شامل اهداف علمي, کاربردی و ضرورتهای خاص انجام تحقیق و نام بهره وران از آن( :اهداف تحقیق –ح 

 

 .تعهد سازمان را برای مواجهه با بحران افزایش دهند -1

 .تأثیر وقایع بحرانی را برشهرت سازمان به حداقل برسانند -2

 .را به حداقل برساننددغدغه خاطر مدیران اجرایی  -3

 بحران در سازمانو پیشگیری  با مراکز مهم کنترل  ییآشنا -4

 (سازمانها ریدر سا میو کنترل بحران) قابل تعم یریشگیبه پ ازیعلل ن ییشناسا -5
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 روش کار: -ط

 روش تحقیق )توصیفي, همبستگي, تجربي, تاريخي , علي و غیره( -الف

 است یشیمایپ -یفی: توصقیروش تحق

 ای و غیره(روش گردآوری اطالعات )میداني, کتابخانه -ب

 شده است یاز بحران بررس یریشگیپ هیاول یروش کتابخانه : اطالعات و شاخص ها -1

 .رفتیخواهد پذیپیشگیری از بحران مصاحبه با افراد خبره بر اساس شاخص ها قیبه دست آوردن شاخص ها تحق یبرامصاحبه: -2

 ری اطالعات )پرسشنامه, مصاحبه, مشاهده, آزمون, فیش برداری و غیره(ابزار گردآو -ج

 .رفتیاز بحران خواهد پذ یریشگیپ یمصاحبه با افراد خبره بر اساس شاخص ها قیبه دست آوردن شاخص ها تحق یمصاحبه: برا

 جامعه آماری -د

 سازمان منطقه آزاد ارسو کارشناسان ،  رانیکارکنان ، مد

 نمونه گیری تعداد و روش -هـ

ها روش تریند. فرمول کوکران یکی از پرکاربرباشدیم یتصادف یری، نمونه گ یری؛ روش نمونه گمی باشد مصاحبه اطالعاتیابزار گرد اور

 نفر محاسبه شده است. 120نفر و تعداد نمونه  180برای محاسبه حجم نمونه آماری است. حجم جامعه : 

 
 

 روش تجزيه و تحلیل اطالعات -و
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 دمیکه کش يطبق جدول ديیفرما لیتکم ديبا استاد محترم نمود يلطفا با توجه به توافقاتزمان و مراحل انجام کار: -5

 طول مدت اجرای تحقیق -الف

 تاريخ شروع -ب

 مراحل انجام کار  -ج

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عنوان مرحله

             تصويب و تاييد پروپوزال 

             فصل .......تا ......

             فصل    تا  ...  

             ارائه نهايي تمام فصول به استاد 

             جلسه دفاع از پايان نامه 

 

 

 

 

 :تعريف مفاهیم و واژگان اختصاصي طرح -6

اندازه  یو ارزش دفتر یسود، ارزش بازار ،ییفروش، دارا قیسازمان که از طر یها تیموفق یبه تمام ی: عملکرد سازمانیعملکرد سازمان

(. عملکرد: عملکرد عبارت است از مجموع رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود 1388و فطرس،  یگیشود، اشاره دارد )ب یم یریگ

(. مدیریت بحران: عبارت از تالش نظام یافته توسط اعضای سازمان همراه با ذی نفعان خارج از سازمان 1387نشان می دهند. )سیدجوادین
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 :مشکالت و تنگناهای احتمالي تحقیق -7

 

 یموضوع تیمحدود

و عدم دادن  یباشد امکان عدم همکار یآنان م ماتیو تصم رانیپژوهش در خصوص عملکرد مد نیا نکهیبه ا با توجه 

 .وجود دارد قیاطالعات دق

 یمکان تیمحدود

 میقابل تعم دیآ یمرتبط به دست م یو شاخص ها ردیگ یانجام م منطقه آزاد ارسپژوهش در سازمان  نیا نکهیبا توجه به ا 

 ستیسازمانها ن ریدر سا

 یزمان تیمحدود

 .باشد یارائه م یزمان تیمحدود یشده و دارا مینامه تنظ انیپا کیپژوهش در قالب  نیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پرسنلي, مواد و وسايل, مسافرت, متفرقه()شامل هزينه :هاهزينه -8

 :ترين منابعفهرست مهم -9

 الف. منابع فارسي

 6و 5، مدیریت بحران های سازمانی، نشریه کمال مدیریت، شماره 1383بابا اهری، مهدی،  -1

 177ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره ؛ تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمان، 1385رضوانی، حمید رضا،  -2

 رانیا یصنعت قاتیبحران، نشر: مرکز آموزش و تحق تیری(، مد1388) یمهد دیس ،یالوان -3

 خرد یبحران، نشر: مبنا تیری(، مد1391بهزاد، )پورمند،  -4

 رانیبحران، نشر: مد تیری(، مد1388)  ،یمهد ،یزینژاد پار -5

 26و 25(، مدیریت بحران، رهیافتی استراتژیک، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 1379مظلومی، نادر،)  -6

 بحران، مجله مدیریت(، چگونگی مدیریت  1386خسروی پناه، معصومه و انسیه سوسنی )  -7

 170(، مدیریت بحران سازمانی، مجله تدبیر شماره  1385رضوانی، حمیدرضا )  -8

 ، چاپ بیستم1390دفتر پژوهش های فرهنگی ، ترجمه علی پارسائیان،  "مدیریت استراتژیک "دیوید، فرد آر،  -9

 (، لحظات بحران، هما سعادت، نشر: الماس دانش1389) ان،یبرا ،یسیتر-10

 تهران( یشهردار یهنر یبحران،نشر: نشر شهر تهران )وابسته به سازمان فرهنگ تیری(، مد1387) ار،یماز ،ینیحس -11
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 :تأيیدات -8

 اسامي –الف 

 تاريخ    امضاء             نام و نام خانوادگي دانشجو          

 تاريخ    امضاء                 نام و نام خانوادگي استاد راهنما

 تاريخ    امضاء                 نام و نام خانوادگي استاد مشاور

 تاريخ    امضاء                 نام و نام خانوادگي استاد مشاور 
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 سمت نام و نام خانوادگي رديف
 نوع رأي

 موافق/مخالف
 توضيحات امضاء

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 
 

 

 :                                                        امضاء                        تاريخدانشکدهتحصیالت تکمیلي  معاونت پژوهشي و

 نظر کمیته يا شورای تحصیالت تکمیلي  -ب   

 مقطع دوره                         موضوع و طرح پايان نامه آقای/خانم                            دانشجوی 

گرايش                                     در جلسه مورخ                       کمیته/شورا تحصیالت تکمیلي                                    رشته  

 شود:عضای زير مطرح و به شرح ذيل اعالم نظر ميبا حضور ا

                            نیاز به اصالح دارد                                      تصويب شد                        

 تصویب نشد 
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