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 چكيده

اما مي توان الگويي روشمند  .جي در سازمان ارائه دادهاي داخلي و خاربيني، مقابله و كاهش اثرات بحرانكاملي از روش هاي پيش

ا، الگويي در شش سيگم  DMAICدر اين مقاله سعي شده است تا با بكارگيري معيارها و مفهوم كاربردي چرخه.نمايد

شش سيگما  در مدل ارائه شده براي هر يك از معيارهاي چرخه. سيستماتيك در عملكرد مديريت بحران در سازمان استخراج شود

عملكرد منابع و فرآيندهاي سازمان و ارتباط آن با سيستم هاي اطالعاتي، تحليل و بررسي نقاط نقض با شاخص هاي از پيش تعيين 

حالت هاي بحراني توسط سيستم خبره، بهبود عملكرد از طريق تشكيل تيم هاي كاري و بكارگيري تجربيات  شده براي تشخيص

. و ديگري كنترل حين و پس از بحران كه توسط مديريت سازمان و تيم مديريت بحران حاصل مي گردد. عملكرد، تامين مي شود

 .  ريزي استراتيك سارمان ، ايجاد شده استپيشنهاد بخش جديدي به نام سيستم خبره و هدفمند كردن برنامه
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 بدرالدين يزداني اورعي 

با توجه به اين كه متغيرهاي زيادي در ايجاد انواع گوناگوني از وضعيتهاي  بحراني در سازمان نقش دارند؛ نميتوان چارچوب 

در جهت عملكرد مديريت بحران اتخاذ كرد تا سازمان به طور ساختار يافته و سيستماتيك به پيگيري و كاهش اثر بحرانها اقدام 

بدست آمده در برنامهريزي راهبردي سازمان براي مقابله با بحران هاي آتي، در نهايت نيز بخش كنترل نيز به دو قسمت تقسيم مي-

شود. يكي كنترل پيش از بحران كه توسط سيستم هاي هشدار دهنده و كنترلي سازمان در جهت تشخيص انحراف از استانداردهاي 

الگوي ارائه شده با توجه به بررسي مديريت بحران و عملكرد تيم بحران در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي زاهدان و با 

يعني تعريف، اندازهگيري، تحليل، بهبود وكنترل به ترتيب معادلهاي تعيين اهداف و راهبردها در قالب برنامه ريزي استراتژيك، 


