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*

گروه مدیریت محیط زیست ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران
تاریخ پذیرش31/7/1 :

تاریخ دریافت31/9/93 :

زارعی ،ع .و ر.کاظمی .6931 .تدوین ا ستراتژیهای بهینه (منا سب) محیط زی ستی صنایع نفت وگاز به روش  SWOTدر پارس جنوبی
 .9فصلنامه علوم محیطی.5-51 :)4( 54 .
سابقه و هدف :با توجه به گ ستردگی صنایع نفت و گاز و نقش موثر این صنایع در ایجاد آلودگیهای زی ستمحیطی ،تدوین یک برنامه
استراتژیک برای بهبود عملکرد زیستمحیطی ضروری است .بدین منظور اقدامات انجامشده در راستای کاهش عوارض زیستی در محدوده
قابلقبول و در چارچوب قوانین و مقررات سازمان محیط زی ست برر سی شده ا ست .د ستیابی به سطح معینی از درجه اطمینان ،نیاز به
استتتفاده از روشهای پیشتترفته دارد .بنابراین تدوین یک استتتراتژی برای کاهش جنبهها و پیامدهای زیستتتمحیطی در صتتنایع ملتل
بهخصوص صنعت نفت و گاز به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر است که باید به آن توجه کرد.
مواد و روشها :هدف از این پژوهش تدوین ا ستراتژیهای زی ستمحیطی در صنایع نفت و گاز پارس جنوبی  9ا ست که میتواند زمینه
تدوین و ارائه برنامه مدیریتی راهبردی منا سب در جهت رعایت هرچه بی شتر قوانین و مقررات زی ستمحیطی برای واحدهای م شابه را در
منطقه فراهم کند .در این پژوهش ابتدا مهمترین عوامل درونی و بیرونی از کمیته طوفان مغزی شنا سایی و تو سط  92نفر از کار شنا سان
تکمیل شد .در مرحله بعد چکلی ست نهایی تو سط  52نفر از مدیران سازمان بر ا ساس طی لیکرت نمرهدهی شد .اوزان عوامل داخلی و
خارجی ،با ت شکیل ماتریس  5IFEو  9EFEمحا سبه شد .برای تدوین ا ستراتژیها و تعیین و ضعیت موجود از روش  9SWOTبهره گرفته
شده است .از ماتریس ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک ( ،)SPACEبهعنوان ابزاری شناخته شده و تکنیکی موثر و مناسب برای توسعه و
بازبینی استراتژیهای شرکت و ایجاد تعادل بین عوامل درونی (ضع ها و قوتها) و بیرونی (فرصتها و تهدیدها) ،استفاده شده است.
نتایج و بحث :نتایج بهد ستآمده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی بیانگر آن ا ست که سازمان (پاالی شگاه مورد برر سی) دارای
نقاط قوت بیشتری نسبت به ضع های موجود و فرصتهای بیشتری نسبت به تهدیدها است .بنابراین باید سازوکارهایی را در پیش بگیرد
تا تهدیدها را از بین برده و نقاط ضع خود را به حداقل برساند .بنابراین نوع استراتژیهای مناسب برای توسعه و بهبود پاالی شگاه مذکور
در زمینه مسایل زی ستمحیطی باید از نوع استراتژیهای تنوع بلشی باشد .در نهایت  55استراتژی انتلاب و نمرهدهی شد که استراتژی
بهبود شتترایط زیستتتمحیطی منطقه با امتیاز  1/99و استتتراتژی اصتتالح و بازنگری برنامههای مدیریتی و به حداقل رستتاندن آالیندههای
محیطی با امتیاز  1/99و استراتژی توسعه و ارتقاء کیفیت مدیریت پساب و پسماند با استفاده از فناوریهای نوین زی ستمحیطی با امتیاز
 1/25به ترتیب به عنوان برترین استراتژیها اولویتبندی شدند.
* Corresponding Author. E-mail Address: r.kazemi1111@gmail.com
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نتیجهگیری :یافتهها و نتایج نشاندهنده جایگاه سازمان در موقعیت رقابتی است و باید استراتژیهای حفظ ،نگهداری و ثبات را در جهت
کاهش صدمات زیستمحیطی به کار گیرد.
واژههای کلیدی :استراتژی ،محیط زیست.4QSPM ،SWOT ،

مقدمه
با پیشتترفت صتتنعت و توجه ناکافی به مستتایل

چنانچه راهبردها و ستتتیاستتتتها چارچوب برنامه را با

زیستتت محیطی ،مشتتکلی جهانی به نام آلودگی محیط

کانالیزه کردن ت صمیمهای عملیاتی تجهیز کنند و هرچه

زی ست ایجاد شد که بسیار نگرانکننده است .وضعیت

راهبردها و ستتیاستتتها با دقت بیشتتتری تنظیم و درك

زیستتتت محیطی جهان در دو دهه گذشتتتته در نتیجه

شده با شند به همان اندازه چارچوب برنامه سازگارتر و

فعالیت های انستتتان به دلیل تغییر کاربری های مناطق

کاراتر خواهد بود (.)Tabibi and Maleki, 2003

و استتتتقرار کاربری های جد ید بدون در نظر

در تحقیقی دیگر ( Ghadami )2014گزارش کرد

ملتل

گرفتن ظرف یت قا بل تح مل محیط و با مدیریتت

که سازمان از نظر عوامل داخلی با عملکرد موفق و از نظر

زیستتتتت محیطی نام ناستتتتب د چار تغییرات ستتتوء

عوا مل خارجی عملکرد نستتتب تاا ناموفقی دارد .در م یان

جبران ناپذیر شده است (.)Moghadam, 2014

راهبردها  SO4در رتبه اول قرار گرفت که اجرای صحیح

مسئله زیست محیطی که دامن گیر همه سازمان ها

آن امکان برقراری یک برنامه بستتتیار کارامد مدیریت

شده است ایجاب می کند که مدیران استراتژی هایی تدوین

زیستمحیطی بر اساس استاندارد  ISO14001در منطقه

کنند که منابع طبیعی حفظ و میزان آلودگی محیط زی ست

نفتی دارخوین و خالء های ناشتتتی از مدیر یت لط را

مهار شتتود .استتتراتژیها با عنایت به حفظ محیط زیستتت

برطرف میکند.

شتتامل امور زیر میشتتود :دایر کردن یا خرید شتترکتهای

( Vakili )2012در تحقیق خود با اشتتتتاره به

ستتبز ،ستترمایهگذاری در ماشتتینآالت جدید یا تغییر دادن

اهم یت م نابع ن فت خام و گاز طبیعی در یای خزر در

فعالیت شتترکتهایی که به محیط زیستتت خستتارت وارد

جهان و نقش مهم آن در تامین انرژی کشتتور پرداخته

میآورند .برای اطمینان از ستتالمت محیط ،بهصتتورت منظم

و در یای خزر را در جای گاه و اهم یت باالیی برای

محیط زیست را مورد بررسی قرار دهند ،در تدوین ماموریت

کشورهای همسایه قرار می دهد .موثرترین استراتژی ها

سازمان به ارزشهای محیط زی ست توجه کنند ،هدفهای

شامل توجه بی شتر به م سأله خزر در داخل ک شور –

بل ند مدت را از د ید گاه زیستتتتمحیطی تعیین کن ند و

ح ضور فعال تر ایران در منطقه خزر  -افزایش مشارکت

بر نا مه هایی برای آموزش کارک نان و مدیران ،برای حفظ

ایران با کشورهای مجاور در پروژه های استحصال نفت

محیط زیست به اجرا در آورند (.)David, 2010

و گاز هستتتت ند .ن تایج پژوهش نشتتتتان می د هد که

فعالیتهای در حال انجام در صنایع نفت و گاز در

مناستتتب ترین راه برای برون رفت از بحران احتمالی و

آلودگی محیط زیستتت دخالت دارند و برای جلوگیری از

بهره گیری از ظرف یت ها ،ات لاذ راهبرد های ر قابتی با

این امر باید چارهاندیشی شود.

تاکید بر قوت ها و نگاه ب ه تهدیدهای احتمالی استتتت
(.)Ghadami et al., 2011

نقش کلیدی استتتراتژیها و ستتیاستتتها در هر

تحقیقی در منطقه خاورمیانه و شتتتمال آفریقا با

برنامه ،دادن جهت و سمتو سوی واحد به برنامه ا ست.
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اهمیت و ضرورت تحقیق است.

ا ستفاده از روش تجزیهوتحلیل  SWOTانجام و در آن
بیان شتتد که کشتتورهای منطقه خاورمیانه و شتتمال

بررستتتیها نشتتتان میدهد که تدوین استتتتراتژی

تصتتتو یب و اجرای ارز یابی

اهم یت دارد و نقش پررنگی در ستتتاز مان ها و مدیریت

ا ستراتژیک زی ست محیطی بهعنوان موردی در سرا سر

مناطق ایفا میکند .همچنین عدم واکنش منا سب برخی

جهان ،به ستتوی ستتیستتتم های ارزیابی استتتراتژیک

ستتتازمان ها ،عدم ستتترمایه گذاری کافی ،عدم آموزش و

زیستتت محیطی موثر ،هرچند به کندی ،در حال تحول

فرهنگستتازی در زمینه تقویت عملکرد زیستتتمحیطی

هستند ()Rachid and El Fadel, 2013

میتوا ند ت هد یدی جدی در این زمی نه باشتتتد .ت مامی

آفری قا در مرا حل ملتل

میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگ ترین

تحقیقات بررسی شده در داخل و خارج از کشور حاکی از

م یادین گازی ج هان و م قدار گاز موجود در این

د د ه اکثر استتتراتژیستتتها درباره موفقیت برنامههای

میدان  92درصتتد کل ذخایر شتتناخته شتتده گازی

راهبردی تدوین شده برای پیاده سازی در شرایط متحول

جه ان استتتت .این میدان نفتی بین کشتتتور ایران و

و پیچیده محیطی است .هدف اصلی از انجام این تحقیق

قطر مشترك است .با مساحت  9722کیلومتر مربع

تدوین استتتتراتژی های اصتتتلی و م ناستتتتب (بهی نه)

در ستتمت ایران 414 ،تریلیون فوت مکعب ،معادل

زیستمحیطی و اولویتبندی آنها برای صنایع نفت و گاز

 % 12ذختتایر گتتازی کشتتتور و  % 8ذختتایر گتتازی

در پارس جنوبی  9استتتت .ب نابراین ،از نظر هدف یک

شناخته شده جهان را به خود اخت صاص داده ا ست

تحقیقات کاربردی محسوب میشود.

). (Hamedi and Madah Sadatyh, 2010

مواد و روشها

ه مانطور که مشتتتهود استتتت به دل یل اهم یت
بهرهبرداری نفت در بستتیاری از کشتتورهای جهان ستتوم،

پاالی شگاه مورد برر سی در پارس جنوبی یکی از 1

مدیریت محیط زیستتت عمدتاا با تردید همراه بوده استتت.

پاالی شگاه موجود در منطقه  9پارس جنوبی ا ست که در

وجود  1پاالیشگاه یا به عبارتی  52فاز مشابه در منطقه 9

آی نده برای تول ید م عادل روزا نه هر فاز  5222میلیون

پارس جنوبی و در آینده تولید معادل روزانه هر فاز 5222

فوت مک عب گاز ترش در هر ستتتکو و  91میلیون متر

میلیون فوت مکعب گاز ترش در هر ستتتکو و  91میلیون

مکعب گاز تصتتفیه شتتده 4222 ،بشتتکه میعانات گازی و

متر مکعب گاز ت صفیه شده 4222 ،ب شکه میعانات گازی و

 922تن گوگرد طراحی شتتدهاند که زمینه مستتتعد برای

 922تن گوگرد طراحی شتتدهاند که زمینه مستتتعد برای

تاثیرات نامطلوب زیستمحیطی را فراهم میسازد.

تاثیرات نامطلوب زی ستمحیطی را فراهم می سازد .این در

این پژوهش در ستتتتال  5934با هدف تدوین

حالی استتت که استتاس توستتعه پایدار میتواند در نتیجه

ا ستراتژیهای منا سب زی ستمحیطی شرکت نفت و گاز

فعالیت های مربوط به مدیریت راهبردی مستتتایل محیط

پارس جنوبی ( 9بررستتی موردی یکی از پاالیشتتگاههای

زیست حاصل شود .تدوین استراتژی زیستمحیطی برای

پارس جنوبی  )9با استتتتفاده از روش  SWOTو ماتریس

مدیریت این منطقه میتواند زمینه تدوین و ارائه برنامه

 QSPMانجام شد .ا ستراتژی یک برنامه نی ست بلکه یک

مدیریتی راهبردی برای واحدهای مشتتتابه در منطقه را

طرز نگرش ا ست که ا ساس آن بر ت شلیص فر صتهای

فراهم کند .همچنین شناسایی و اتلاذ راهبردهای مناسب

اصتتتلی و محقق ستتتاختن منافع نهفته در آن قرار دارد

در جهت مدیریت زیستتتتمحیطی منطقه ،رعایت هرچه

(.)Yavuz and Baykan, 2013
میتتدان گتتازی پتتارس جنوبی یکی از بزرگترین

بیشتتتتر قوانین و مقررات زیستتتتمحیطی از جمله دالیل
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برداشت کند ).(Hamedi and Madah Sadatyh, 2010

میادین گازی جهان استتتت ،که مقدار گاز موجود در این
میدان  92درصتتد کل ذخایر شتتناختهشتتده گازی جهان

چشمانداز سازمان مربوطه اجرای پروژههای ایمن ،پاك

ا ست .دولت جمهوری ا سالمی ایران در نظر دارد با تو سعه

و با کیفیت و اقت صادی در سطح فناوریهای روز دنیا ا ست.

این میدان و احداث مجتمعهای تولیدی در دریا و خشکی

لذا برای دستتتتیابی به هدف های مورد نظر با انتلاب روش

روزا نه حدود یک میل یارد متر مک عب گاز از این م یدان

مناسب سعی شده است تمامی مراحل بیان و تشریح شود.

جدول  -6ماتریس خام ارزیابی عوامل خارجی ( )EFEمنبع)David, 2010( :
)Table 1. Blank matrix evaluation of external factors (EFE

عوامل اصلی خارجی

وزن

نمره

نمره نهایی

External factors

Weight

Score

Final Score

فرصتها:
Opprtunity
O1
O2

تهدیدها:
Threats
T1
T2

جمع

(£)1-4

1

Total

جدول  -2ماتریس خام ارزیابی عوامل داخلی ( )IFEمنبع)David, 2010( :
)Table 2. Blank matrix evaluation of internal factors (IFE

عوامل اصلی داخلی

وزن

نمره

نمره نهایی

Internal factor

Weight

Score

Final Score

قوت ها
strengths
S1
S2

ضع ها
weaknesses
W1
W2

جمع
Total

(£)1-4

1

جدول  -9ماتریس تهدیدات ،فرصتها ،نقاط ضعف و نقاط قوت ()SWOT
Table 3. Threats, opportunities, weaknesses and strengths matrix
نقاط قوت – S
عوامل درونی
strengths
Internal factors
S1-1

عوامل بیرونی
External factors

فرصتهاO-
Opprtunity
O1-1
O2-2
تهدیدات – T
Threats
T1-1
T2-2

نقاط ضع – W
weaknesses
W1-1

S2-2

W2-2

استراتژیهای SO
Strategies
SO1-1

استراتژیهای WO
Strategies
WO1-1

(رویکرد مثبت) تهاجمی

SO2-2
)Aggressive( Positive Approach
استراتژیهای ST
Strategies
ST1-1

(رویکرد منفی) رقابتی
ST2-2
)Competitive( Negative Approach
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( WO2-2رویکرد مثبت) محافظه کارانه
)Conservative( Positive Approach
استراتژیهای WT
Strategies
WT1-1

(رویکرد منفی) تدافعی

WT2-2
)Defensive( Negative Approach
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جدول -4ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی ( .)QSPMمنبع)Changizi et al., 2012( :
)Table 4. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM

راهبردهای قابل اجرا
عوامل اصلی

ضریب

Main factor

Factor

Possible strategies

استراتژی اول

استراتژی دوم

استراتژی سوم

First strategy
TAS
AS

Second strategy
TAS
AS

Third strategy
TAS
AS

فرصتها -تهدیدها
Opprtunity- Threats

جمع نمره جذابیت عوامل خارجی

1

Total attractiveness score of external factors

قوت ها – ضع ها
Strengths- weaknesses

جمع نمره جذابیت عوامل داخلی
Total attractiveness score of external factors

جمع مجموع نمرههای جذابیت
Total sum of attractiveness score

روش پژوهش

برون ستتتتاز مانی از روش طو فان مغزی و بررستتتی

این پژوهش با هدف شنا سایی مهم ترین عوامل

گزارشتتات عملکرد استتتفاده شتتده استتت که دانش

داخلی و خارجی ستتتتاز مان در راستتت تای تدوین

جدیدی را در اختیار کار شنا سان و پژوه شگران آتی

استتتراتژی های مناستتب زیستتت محیطی قابل اجرا در

قرار می د هد .در اب تدا به بررستتتی ادب یات پژوهش و

یکی از فازهای پارس جنوبی  9ان جام شتتتد .در ادامه

پژوهش های صتتورت گرفته داخلی و خارجی پرداخته

تحقیق باید مراحل زیر صورت پذیرید:

شتتتد تا مبانی اولیه در تدوین پیش فرض های الزم

تشکیل ماتریس داخلی و خارجی ( IFEو )EFE

برای شناسایی مهم ترین عوامل و معیارهای تاثیر گذار

همه عوامل درونی و بیرونی اهمیت یکسانی ندارند.

بر انت لاب استتتتراتژی فراهم آ ید .پس از بررستتتی

بنابراین ضتترورت دارد کلیه این عوامل مورد ارزیابی قرار

مع یار های اصتتتلی انت لاب استتتتراتژی ،روابط م یان

گرفته و عوامل مهمتر و با اهمیت بیشتتتتر مشتتتلص و

مع یار های اصتتتلی و در ن ها یت فاکتور های موجود

تعیین اولویت شتتتوند که بدین منظور از ماتریس  IFEو

معیارهای ا صلی انتلاب ا ستراتژی شنا سایی شدند و

 EFEاستفاده شده است.

به این ترتیب مدل اصتتتلی پژوهش ،تنظیم شتتت د .بر

همانطور که مشهود است  SWOTاز چهار عاملی

استتتاس عوا مل انت لاب شتتتده ،اولین مرح له تدوین

که هر یک ویژگیها و هدف خاص خود را دارند ،ت شکیل

ا ستراتژی ،یعنی مرحله ورودی تو سط کمیته طوفان

شتتتده استتتت که به دو دستتتته عوامل داخلی و خارجی

مغزی ( شامل مدیران و ذی نفعان) با ت شکیل جداول

طبقهبندی میشتتتوند .فرصتتتت ها و تهدید ها مربوط به

ارز یابی ،لیستتتتت اول یه عوا مل داخلی (قوت ها و

عوامل خارجی بوده و نقاط قوت و ضع مربوط به عوامل

ضتتع ها) و خارجی (فرصتتت ها و تهدیدها) تکمیل و

داخلی سازمان ه ستند .ماتریس SWOTیکی از ابزارهای

برای نهایی شتتتدن چک لیستتتت ،به تک تک عوامل

تعیین استتتراتژی ها در بستتیاری از جنبهها و فعالیتهای

شتتناستتایی شتتده بر استتاس طی

لیکرت (که شتتامل:

مدیریتی است (.)Nahman and Godfrey, 2010

بستتیار کم با عدد  ، 5کم با عدد  ، 9متوستتط عدد ،9
زیتتاد عتتدد  ، 4بستتتیتتار زیتتاد عتتدد )1 ،نمره دهی

برای شتتت ناستتتتایی عوا مل محیطی درون و
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(امتیازبندی) شتتتد ( .)Sarmad et al., 2007در این

عوامل داخلی و فرصتتتت ها و تهدیدها در قالب عوامل

مرحله عواملی که میانگین نمره آنها باالی  9شتتد به

خارجی و تشتتتکیل ماتریس  IFEو  EFEو تعیین نمره

عنوان عوامل ا صلی و میانگین های زیر  9حذف شد.

وضعیت موجود.

چک لی ست نهایی به د ست آمده در مرحله بعد به 52

در گام بعدی ماتریسهای عوامل خارجی و عوامل

نفر از مدیران شرکت داده و از آنها خوا سته شد که

داخلی در ستون اول فهر ست از عوامل داخلی و خارجی

میزان اهم یت (در جه مقبول یت) این عوا مل را به

تنظیم شتتتد ،در ستتتتون دوم اوزان مربوط به هر یک از

عنوان یک عامل محیطی در ستتازمان مشتتلص کنند.

عوامل فهر ست شده در جداول مذکور طوری تکمیل شد

در این مرح له ت مام استتتتراتژی های ST ، WO ، SO

که جمع اوزان در هر جدول نرمال و برابر عدد یک با شد.

و  WTتدوین شتتتتده و موقع یت ستتتت از مان از نظر

در ستتون ستوم برای تعیین نمره وضتعیت موجود به هر

حالت های تهاجمی ،محافظه کارانه ،رقابتی و تدافعی

یک از این عوامل بر استتاس وضتتعیت موجود نمره  5تا 4

م شلص می شود .در ادامه با نمره دهی عوامل داخلی

میدهیم .نمره  5بیانگر ضع اساسی ،نمره  9ضع کم،

و خارجی در ماتریس  SPACEجای گاه ستتتتاز مان

نمره  9ب یانگر نقطه قوت و نمره  4نشتتتان ده نده قوت

مشتتلص و در نهایت جذابیت استتتراتژی های تدوین

بستیار باالی عامل استت .در ستتون چهارم امتیاز موزون

شده به منظور اولویت بندی ،وارد مرحله تصمیم گیری

هر عامل ،از حاصتتلضتترب ستتتون دوم در ستتتون ستتوم

شده و با ا ستفاده از م اتریس برنامه ریزی ا ستراتژیک

حاصتتل شتتد و ستترانجام امتیاز وزنی کل مجموعه تحت

کمی ( )QSPMبهترین استتتراتژی های ممکن انتلاب

بررستتی محاستتبه شتتد .بدین ترتیب تشتتکیل ماتریس

شدند (.)Moharamnejad, 2012

ارزیابی عوامل داخلی ( )Internal Factor Evaluationیا
 IFEو عوامل خارجی ( )External Factor Evaluationیا

برای دستتتتیابی به هدف نهائی پژوهش گام های

 EFEانجام شد (جداول 5و.)9

اصلی زیر برداشته شد:

گام سوووم :ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

گام اول :شنا سائی مهمترین عوامل درونی (نقاط
()IF

قوت و نقاط ضع ) و عوامل بیرونی (فرصتها و تهدیدها)

1

یک

با استتتتفاده از طوفان مغزی برای تدوین استتتتراتژیهای

ماتریس داخلی و خارجی بلش های ملتل

مناسب در مرحله نلست عوامل داخلی و خارجی محیط

سازمان را در  3خانه قرار می دهد .برر سی های قبل و

با ا ستفاده از طوفان مغزی در سازمان تحت برر سی قرار

بعد از تهیه ماتریس چنین امکانی را به وجود می آورد

گر فت .بدین منظور عوا مل مؤثر بر مدیر یت محیط

که بتوان اثرات موردانتظار تصتتمیمات استتتراتژیک بر

زی ستی منطقه برر سی شنا سایی و تجزیهوتحلیل شدند

مجموعه دارایی های بلش های ستتتازمان را پیش بینی

(.)Moharamnejad, 2012

کرد .ماتریس داخلی و خارجی ر ا به ستتته ناحیه عمده

ب نابراین فهرستتتتتبرداری و ن هایی کردن عوا مل

تقستتیم می کنند و برای هر یک از آنها استتتراتژی های

داخلی (قوتها و ضع ها) و عوامل خارجی (فر صتها و

مت فاوتی پیشتتتن هاد می شتتتود -5 :بلش هایی که در

تهدیدها) با استفاده از دو نوع پرسشنامه (اولیه و نهایی)

ختتانتته هتتای  9 ،5یتتا  4قرار می گیرنتتد می تواننتتد

با طی لیکرت انجام شد.

استتتراتژی هایی را به اجرا درآورند که موجب رشتتد و

گام دوم :ای جاد ماتریس ارز یابی عوا مل داخلی و

ساخت شوند -9 .واحدهایی از سازمان که در خانه های

خارجی :دستتتتهبندی نقاط قوت ،نقاط ضتتتع در قالب

 1 ،9یا  7قرار می گیرند ،باید استراتژی هایی را به اجرا
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ماتریس  QSPMو تعیین بهترین استراتژی

درآورند که هدف حفظ و نگهداری و ضع موجود با شد.
 -9واحدهایی که در خانه های  8 ،1و  3قرار می گیرند

در این مرحله پس از لیستتت کردن هریک از

باید استراتژی های برداشت محصول یا رها کردن را به

عوامل قوت و ضع

و فر صت ها وتهدیدها ،از محل

اجرا در آورد.

تالقی هر یک از آنها و نوشتتتن آنها در ستتلول های
مربوط به خود ،استتتتراتژی های مورد نظر حاصتتتل

گام چهارم :طراحی مدل تحلیلی :SWOTتدوین

می شتتتود ( جدول  .) 9برای ارز یابی و اولو یت ب ندی

استراتژیهای اولیه و تعیین موقعیت سازمان
گام پنجم :ماتریس ارز یابی موقع یت و ا قدام

استتتتراتژی ها از ماتریس برنامه ریزی استتتتراتژیک

استتتتراتژ یک ( ) SPACEدر مرح له م قایستتتته ،ته یه

کمی ( ) Quantitative Strategic Planing Matrix

ماتریس  SPACEاهم یت ز یادی دارد .این ماتریس

یا  QSPMاستفاده می شود .در این گام ،تأثیر سایر

دارای چهتتار ختتانتته استتتت ترا تژی هتتای تهتتا ج می،

عوامل داخلی و خارجی محیط بر راهبرد پیشنهادی

م حاف ظه کارا نه ،تدافعی یا ر قابتی استتتت .و تکن یک

پیش بینی و نمره جذابی ت ت ت هر راهبرد در ب تتتت ت ازه

ویژه ایی برای ارز یابی می زان دانش و ادرا کات در یک

یک ( حدا قل جذاب یت) تا چ هار ( جذاب یت یا

برنامه استراتژیک خاص است .محورهای ماتریس از دو

امکان پذیری) اعطا شد .در پایان از جم تتتت ع نمرات

ب عد داخلی شتتتا مل توان مالی (1)FSو مز یت ر قابتی

ج ذاب یت مربوط به هر راهبرد در ستتتتون مربوط،

( 7)CAو از دو بعد خارجی شامل ثبات محیط ( 8)ESو

نمره جذابیت کل محاستتتبه شتتت تتتتتتت د (جدول ) 4

قدرت صتتنعتی ( 3)ISاستتت .برای تعیین وضتتع کلی

( . ) Hunger and violin, 2010

ستتتاز مان این چ هار مرح له باالترین اهم یت را دارد.

نتایج و بحث

برح سب این که موقعیت ا ستراتژیک شرکت در کدام
یک از مناطق چهارگانه ی مدل قرار داشتتتته باشتتتند،

همان طور که ا شاره شد فاز مورد برر سی به

چهار استتتتراتژی زیر پیشتتتنهاد می شتتتود :تهاجمی -

عنوان یکی از پروژه های زیر مجموعه شرکت نفت

رقابتی  -محافظه کارانه – تدافعی.

و گاز پارس جنوبی استتت که برای دستتت یابی به

این متغیرها از مثبت یک (بدترین) تا مثبت

استتتراتژی های بومی شتتده و مدون زیستتت محیطی

شتتتش (بهترین) ،نمره داده می شتتتود تا دو بازوی

مورد بررستتتی قرار گرفت  .نتایج حاصتتتل از تیم

 IS ، FSشتتکل بگیرند .ستتوس دو بازوی  ESو CA

خبرگان در ارزیابی عوامل داخلی بیانگر آن استتت

را برای هر یک از متغیر ها تشکیل داده و به آن ها

که - 5 :وجود م نابع مالی کافی در ستتتتاز مان و

از منفی یک (بهترین) تا منفی شتتتش ( بدترین)

پرداخت دستتت ت مزدهای مناستتتتب و  - 9حضتتتور

نمره داده می شتتتود .جمع کردن نمره های موجود

نیروهای مجرب ،باانگیزه باال و تحصتتیالت مرتبط

روی محور  Xها و تعیین نق طه متعلق به محور

با حوزه محیط زیستتتتت  ،هر دو با وزن یکستتتتان

 Xها و نیز جمع کردن نمره های موجود روی محور

 2 / 589بتتا ارزش ترین نقتتاط قوت و عتتدم وجود

 Yها و تعیین نقطه مربوط به محور  Yها .وصتتتتل

سی ستم ت شویق و تنبیه کارکنان به منظور ب هبود

کردن نقاط محورهای  Xو  Yو ر سم بردار مربوط

عملکرد زیستتتت محیطی با وزن  2 / 234مهم ترین

به آن ( . ) Row et al., 1982

نقطه ضتتع

گام پنجم :اولویتبندی ا ستراتژیها با ا ستفاده از

تلقی شتتده استتت .تحلیل خبرگان از

فر صت ها ن شان دهنده آن ا ست که وجود کارکنان
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جوان  ،متلصتتتص و باانگیزه و ایجاد فرصتتتت های

آن استتت که افزایش آلودگی محیطی در صتتورت

شتتتغ لی در منطقه به عنوان مهم ترین قوت بیرونی

راه اندازی فلر با ارزش وزنی  2 / 521باالترین ضع

با وزن  2 / 539به حساب می آید .نکته جالب توجه

درونی منطقه به شمار می آید.

جدول  -1ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )(IFE
)Table 5. Internal Factors Evaluation Matrix (IFE

امتیاز
عوامل داخلی
Internal
factor

معیارها

وزن

criterias

Weight

وضع

امتیاز

موجود

وزندار

Current
situation
score

Weight
score

وجود منابع مالی کافی در سازمان و پرداخت دستمزدهای مناسب

0.047

3. 9

0.183

حضور نیروهای مجرب ،باانگیزه باال و تحصیالت مرتبط با حوزه محیط زیست

0.048

3.8

0.183

تدوین برنامههایی در جهت مدیریت پساب-پسماندها ،آب و فاضالب وفضای سبز

0.054

3.4

0.182

برگزاری دورههای آموزش عمومی ،ایجاد پمفلتها ،نصب تابلوها و بنرها ،جهت افزایش دانش و
فرهنگHSE

0.045

3.5

0.152

استفاده از سموم مجاز برای سمواشی کمپها و فضای سبز

0.044

3.5

0.156

0.044

3.5

0.156

اخذ گواهینامههای معتبر از جمله

قوت ها

)(ISO14001 – ISO 9001 – OHSAS18001

Strengths

حضور تیم مجزا (ضبطوربط) در سازمان برای جمعآوری ضایعات سایت و انتقال به محل مناسب

0.046

3.4

0.155

وجود سامانه ( )Paper Lessسامانه الکتریکی برای کاهش مصرف کا ذ

0.045

3.2

0.144

تعیین جرائم و محدودیتهای زیستمحیطی در سازمان برای پیمانکاران زیرمجموعه

0.043

3.3

0.141

برگزاری مانورهای ادواری زیستمحیطی برای حفظ آمادگی و واکنش مناسب

0.043

3.3

0.141

شناسایی ،ارزیابی جنبهها و پیامدهای زیستمحیطی و تطابق عملکرد با ضوابط و استانداردهای
زیستمحیطی کشور

0.042

3.3

0.139

ارتباط و تعامل مناسب بین واحد  HSEسازمان با اداره حفاظت محیط زیست منطقه

0.043

3

0.129

عدم وجود سیستم تشویق و تنبیه کارکنان برای بهبود عملکرد زیستمحیطی
عدم استفاده از سوختهای یرفسیلی و توجه ناکافی به الزامات  ISO 12225سیستم

0.049

1.9

0.094

مدیریت انرژی

0.046

2

0.093

عدم وجود ساختار تحقیق و توسعه در سازمان

0.049

1.8

0.088

کمبود تکنولوژیهای روز دنیا در زمینه اجرای پروژههای محیط زیستی

0.046

1.7

0.079

عدم استفاده از پسابهای خروجی تصفیهخانه برای آبیاری فضای سبز

0.045

1.7

0.077

ضعف ها
weaknesses

عدم استفاده از نتایج ارزیابیهای زیستمحیطی در تصمیمگیریهای مدیریتی

0.044

1.7

0.076

کمبود اعتبارات مالی تلصیصدادهشده به بلش محیط زیست (در اجرای اهداف زیستمحیطی)

0.044

1.7

0.074

کمبود امکانات و تجهیزات پیشرفته مقابله با شرایط اضطراری (زلزله ،سیل)

0.046

1.6

0.074

عدم وجود قوانین بازدارنده تلریب محیط زیست

0.046

1.6

0.073

عدم برگزاری سمینارها ،همایشها و دورههای آموزشی تلصصی زیستمحیطی

0.041

1.5

0.062

جمع

IFE=2.7

1

2.7

عدد  9/7بدست آمده از ماتریس  IFEبیانگر این است که پاالیشگاه مورد بررسی در پارس جنوبی  9دارای نقاط قوت بیشتری
نسبت به ضع های موجود است.
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جدول  -1ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EFE
)Table 6. External Factors Evaluation Matrix (IFE

امتیاز وضع
عوامل داخلی
Internal
factor

فرصتها ()O

تهدیدها ()T

معیارها
criterias

وزن
Weight

موجود
Current
situation
score

وزندار
Weight
score

وجود پرسنل جوان ،متلصص و با انگیزه و ایجاد فرصتهای شغلی

0.055

3.5

0.192

ارتقاء آگاهی مردم توسط رسانههای جمعی در زمینه مسائل زیستمحیطی

0.052

3.3

0.171

نظارت مستمر اداره محیط زیست منطقه بر پسابها و پسماندها

0.052

3.3

0.169

الزام به وجود سامانه مدیریت  HSEدرقراردادهای نفتی

0.052

3.2

0.166

حمایت مالی دولت ،سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی و قرارگاه خاتماالنبیاء برای انجام طرحهای
زیستمحیطی

0.053

3.1

0.165

کمرنگ شدن تحریمها و استفاده از توان داخلی برای ایجاد تبادل ،تامین متریال ازشرکتهای خارجی و
الگوبرداری از روشهای مناسب در زمینه مسایل زیستمحیطی

0.054

3

0.162

استقرار سازمان پدافند یرعامل و مدیریت بحران در منطقه پارس جنوبی جهت واکنش در شرایط
اضطراری

0.054

3.1

0.156

مشارکت بلش خصوصی در انتقال و بازیافت مواد زائد ،پسابها و فاضالبها و اخذ مشاوره در جهت
کاهش آلودگیهای زیستمحیطی در منطقه

0.048

3.2

0.155

تعامل سازمان با دانشگاه و موسسات علمی برای بهبود عملکرد زیستمحیطی و بومیسازی تکنولوژیهای
زیستمحیطی

0.046

3.2

0.148

افزایش آلودگی محیطی در صورت راهاندازی فلر

0.059

1.8

0.106

کمبود فضای سبز برای کاهش آلودگی

0.059

1.7

0.100

پایین بودن فرهنگ زیستمحیطی در سطح منطقه

0.053

1.8

0.095

عدم فعالیت  NGOهای (سازمانهای مردمنهاد) زیستمحیطی در منطقه برای پیشبرد اهداف
زیستمحیطی

0.051

1.8

0.092

شروع همزمان چندین پروژه مشابه و زمانبندی نامناسب در منطقه

0.054

1.7

0.092

عدم وجود برنامهای جامع برای کاهش آلودگیهای زیستمحیطی (فیزیکی و شیمیایی ،بیولوژیکی) در
منطقه
نبود آزمایشگاه مجهز برای آنالیز آب و فاضالب و کارخانه کمووست در منطقه
وجود تحریمها در خرید تکنولوژی کمبود تجهیزات پیشرفته آتشنشانی در سطح منطقه برای مقابله با
بحرانهای زیستمحیطی (سیل ،زلزله -پاشش مواد شیمیایی .انفجار پاالیشگاهها)
اقلیم گرم و خشک منطقه وآلودگیهای محیط کار که سبب عدم حضور نیروهای متلصص و کاهش
راندمان
عدم برگزاری سمینارها و همایشهای ملی و بینالمللی ،مانورهای مشترك در مواجهه با بحرانهای
زیستمحیطی

0.053

1.7

0.091

0.052

1.7

0.088

0.051

1.7

0.087

0.056

1.5

0.084

0.050

1.4

0.070

جمع

EFE= 2.4

امتیاز

2.4

عدد  9/4بهدستآمده از ماتریس  EFEبیانگر این است که پاالیشگاه مذکور در پارس جنوبی  9دارای فرصتهای بیشتری
نسبت تهدیدهای موجود است.

سوس برای تعیین موقعیت راهبردی پاالی شگاه

بتوان استراتژی های مناسبی را برای آن مشلص کرد.

باید نمرات حاصتتل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و

این ماتریس که منطبق بر ماتریس  SWOTاستتتت و

ماتریس ارز یابی عوا مل خارجی را در اب عاد عمودی و

استراتژیهای مناسب برای منطقه را مشلص می کند،

افقی آن قرار داد تا جایگاه منطقه مشتتتلص شتتتود و

در شکل شماره  5ارائه شده است.
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فرصت ها
opportunities

قوت ها
strengths

استراتژی های تهاجمی

استراتژی های محافظه کارانه

Aggressive strategies

Conservative strategies

2.7

2.5

ضعف ها
weakness
2.4

استراتژی های رقابتی

استراتژی های تدافعی

Competetive strategies

Defensive strategies
تهدیدها
Threats

شکل  -6موقعیت راهبردی پاالیشگاه
Fig. 1- Strategic location of Refinery

جدول  -7ماتریس راهبردهای مناسب برای توسعه و بهبود زیستمحیطی پاالیشگاه
Table 7. Matrix of appropriate strategies to develop and improve environmental aspect of refinery
راهبردهای SO

- SO1توسعه و ارتقاء کیفیت مدیریت پساب و پسماند با استفاده از فناوریهای نوین زیستمحیطی
 -SO2ارتقاء سطح آموزش کارکنان و مردم منطقه با برگزاری دورههای عمومی و تلصصی زیستمحیطی
 -SO3تشدید محدودیتهای زیستمحیطی سازمان برای تطابق با استانداردها و ضوابط زیستمحیطی کشور
 -SO4توسعه برنامههای مدیریت ریسک جنبههای زیستمحیطی در جهت کاهش حوادث زیستمحیطی
 -SO5تقویت و سازماندهی تیم مدیریت بحران
 -SO6استفاده از پتانسیلهای موجود منطقه برای حفاظت از محیط زیست
 -SO7تعامل مثبت و ارتباط با مجامع علمی برای استفاده از قوانین و مقررات زیستمحیطی کشور
راهبردهای ST

 -ST1برگزاری همایشها و دورههای آموزشی با هدف افزایش سطح فرهنگ زیستمحیطی با استفاده از متلصصان
 -ST2تلصیص منابع مالی کافی برای بومیسازی تکنولوژی و تامین تجهیزات زیستمحیطی
 -ST3بهبود شرایط زیستمحیطی منطقه
-ST4اصالح و بازنگری برنامههای مدیریتی و به حداقل رساندن آالیندههای محیطی
 -ST5تشکیل و دعوت از سازمانهای مردمنهاد ( )NGOو متلصصان زیستمحیطی
راهبردهای WO

 -WO1جلب مشارکت بلش خصوصی برای ساماندهی ضایعات ،پسماندها و پسابها و تولید انرژی
 -WO2افزایش دورههای آموزشی تلصصی و برگزاری سمینارها در زمینه محیط زیست
 -WO3تلصیص بودجه کافی در زمینه اجرای اهداف زیستمحیطی
 -WO4مجهز کردن سازمان به تجهیزات پیشرفته برای مقابله با بحران
 -WO5جذب و بهکارگیری نلبگان علمی برای بومیسازی تکنولوژی و تحقیق و توسعه
راهبردهای WT

 -WT1ایجاد ساختار تحقیق و توسعه در سازمان بهمنظور کاهش آلودگیهای زیستمحیطی منطقه
 -WT2فراهم کردن تجهیزات پیشرفته در جهت مقابله با بحرانهای زیستمحیطی
 -WT3تدوین برنامهای جامع برای مدیریت مصرف انرژی
 -WT4تصمیمگیری مناسب برای تعیین زمانبندی و اولویتبندی پروژههای نفت و گاز
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چنانکه در شتتکل مشتتاهده میشتتود ،تحلیل نحوه

تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی و روش تحلیلی

مدیریت فعلی محیطزیستی پاالیشگاه در موقعیت رقابتی

( SWOTبررستتتی موردی :منطقتته نفتی دارخوین)،

شتتناخته شتتد ،بدین معنا که نقاط قوت منطقه بر نقاط

ستتتازمان از نظر عوامل داخلی با نمره  9/59عملکرد

ضتتع منطقه تستتلط بیشتتتری یافت .ازاینرو ،در تدوین

موفق و از نظر عوا مل خارجی با نمره  9/77عملکرد

استراتژیها ،استلراج راهبردهای رقابتی ( )STدر اولویت

نستتبتاا ناموفقی دارد .در نهایت راهبرد تهاجمی تعیین

قرار دارند.

شد .در این تحقیق با توجه به تشابه روش ها با بررسی

پس از م شلص شدن موقعیت راهبردی سازمان

بیان شده جایگاه سیستم های مذکور به صورت متفاوت

( پاالیشتتت گاه مورد تحقیق) در ماتریس ارز یابی عوا مل

مشتتتلص شتتتده استتتت که احتماال می تواند به دلیل

داخلی و خارجی ،در مرح له تلفیق تالش شتتتد تا با

انتلاب جامعه آماری متفاوت (کار شنا سان متل صص

بهرهگیری از عوامل داخلی و خارجی فهرستتتشتتده ،

در حوزه  ، HSEستتایر کارشتتناستتان) و مرحله فعالیت

راهبردهای عملیاتی اندیشتتیده شتتود .بر این استتاس 7

یرمشتتابه (مرحله بهره برداری و ستتاخت وستتاز) باشتتد
(.)Moghadam, 2014

استتتراتژی تهاجمی( 1 ،)SOاستتتراتژی محافظهکارانه و
بازنگری ( 1 ،)WOاستتتتراتژی تنوعبلشتتتی ( )STو 4

نتایج تحقیقی که با موضتتتوع طراحی و تدوین

استراتژی تدافعی ( )WTتدوین شد که در جدول شماره

استتتراتژی شتترکت حفاری شتتمال انجام شتتد نشتتانگر

 7آمدهاند.

د د ه اکثر سازمان هایی ا ست که ارتباط ،موفقیت و

بتتا توجتته بتته اولویتتت راهبردهتتای رقتتابتی ()ST

بقای آنها به طراحی ،تدوین و پیاده سازی ا ستراتژی ها

بهد ستآمده در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی،

در شرایط متحول و پیچیده محیطی واب سته ا ست .که

برای تحلیل نتایج ،ماتریس برنامهریزی استتتراتژیک کمی

در نهایت جایگاه سازمان موقعیت تهاجمی قرار گرفت.

یا  QSPMبرای راهبردهای  STانجام گردید.

در این تحقیق  ،مهم ترین عوا مل درونی و بیرونی از
کمیته طوفان مغزی شناسایی و بر اساس طی

برای گردآوری اطالعات در این پژوهش از روش

لیکرت

طوفان مغزی و بررستتی گزارش های عملکرد ستتازمان

نمرهدهی شتتد و یافتهها و نتایج نشتتاندهنده جایگاه

ا ستفاده شده ا ست .در ابتدا پژوهش های صورت گرفته

سازمان در موقعیت رقابتی ا ست و باید ا ستراتژیهای

داخلی و خارجی برر سی شد تا مبانی اولیه در تدوین

حفظ ،نگ هداری و ث بات را برای کاهش صتتتتد مات

پیش فرض های الزم برای شنا سایی مهم ترین عوامل و

زیستتتت محیطی به کار گیرد  .در نهایت می توان بیان

معیارهای تاثیرگذار بر انتلاب استتتتراتژی فراهم آید.

کرد که با توجه به روش م شابهی که در هر دو تحقیق

سوس ماتریس داخلی و خارجی ( )IFبه د ست آمد که

استتتفاده شتتده جایگاه ستتیستتتم ها با یکدیگر متفاوت

جمع نمره های ن هایی ماتریس ارز یابی عوا مل داخلی

ا ست .بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که احتماال

روی محور  Xها برابر  9/7و جمع نمره نهایی ماتریس

در تحقیق حا ضر به دلیل اولین تجربه شرکت در این

ارزیابی عوامل خارجی روی محور Yها برابر  9/4نشان

صنعت ،جایگاه سازمان را به سمت حالت رقابتی سوق

داده شتتد .که نشتتان دهنده عملکرد موفق ستتازمان در

داده است (.)Amini et al., 2006

عوامل داخلی و ن سبتا ناموفق در عوامل خارجی ا ست.

در مرحله بعدی ماتریس  SWOTکه شتتامل چهار

در بررستتی مشتتابه با موضتتوع تدوین استتتراتژی های

نوع استتتتراتژی تهاجمی ،محافظهکارانه ،رقابتی و تدافعی

زیست محیطی شرکت نفت و گاز اروندان با استفاده از

است انجام شد .با توجه به مشلص شدن جایگاه سازمان
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در موقعیت رقابتی ،سازمان در اجرای ا ستراتژی  STباید

سوختهای یرفسیلی و توجه ناکافی به الزامات 12225

تالش کند با استتتفاده از نقاط قوت خود اثرات ناشتتی از

 ( ISOسی ستم مدیریت انرژی) در درجه دوم اهمیت قرار

تهدیدات موجود در محیط خارج را کاهش دهد یا آنها را

دارد .عدم برگزاری ستتتمی نار ها ،ه مایش ها و دوره های

از بین ببرد .در هر مرحله دو عامل با هم مقایسه شدند و

آموزشتتی تلصتتصتتی زیستتتمحیطی نیز دارای کمترین

هدف تنها مشتتلص کردن بهترین استتتراتژیها نیستتت

اهم یت استتتت .در این بررستتتی ،برای انت لاب بهترین

بلکه تعیین استتتراتژیهای قابلاجرا استتت .بنابراین همه

استتتراتژی از تکنیک  QSPMاستتتفاده شتتده استتت .زیرا

ا ستراتژیهایی که در این ماتریس ارائه می شوند ،انتلاب

انتلاب یک ا ستراتژی مطلوب به شنا سایی و رتبهبندی

و اجرا نلواهد شد .با توجه به ماتریس ارزیابی و موقعیت

عوامل کمی و کیفی زیادی بستتتگی دارد ،لذا استتتفاده از

استتتتراتژیک ،ماتریس دارای چهار خانه استتتتراتژیهای

روش  QSPMبرای آن در نظر گرفته شتتده استتت .نکته

ت هاجمی ،م حاف ظه کارا نه ،تدافعی یا ر قابتی استتتتت.

قا بلتو جه در این تحقیق ،امت یاز ها و وزندهی های

محورهای ماتریس از دو بعد داخلی شتتتامل توان مالی ،و

صورتگرفته تو سط مدیران و کار شنا سان ب سیار به هم

مزیت رقابتی و دو بعد خارجی شتتتامل ثبات محیط و

نزدیک بوده و از تلورانس بستتتیار پایینی برخوردار بوده

قدرت صنعتی ا ست .که در بعد داخلی نتایج امتیاز برابر

است.

 9/7و در بعد خارجی امتیاز حاصتتل برابر  9/4به دستتت

با توجه به اولویت راهبردهای رقابتی ( )STبرای

آمده ا ست که ن شاندهنده جایگاه رقابتی سازمان ا ست.

بهبود وضتتعیت زیستتتمحیطی منطقه مورد بررستتی با

همچنین در این برر سی ،برای انتلاب بهترین ا ستراتژی

استتتت فاده از ماتریس بر نا مهریزی استتتتراتژ یک کمی

از تکنیک  QSPMا ستفاده شده ا ست .زیرا انتلاب یک

راهبردهای مذکور اولویتبندی شتتتد .در نهایت نتایج

استراتژی مطلوب به شناسایی و رتبهبندی عوامل کمی و

محاستتبه اوزان و اولویت نهایی نشتتان میدهد که بهبود

کیفی زیادی بستتتگی دارد ،لذا استتتفاده از روش QSPM

شتتترایط زیستتتتمحیطی منطقه اولویت اول ،اصتتتالح و

برای آن در نظر گرف ته شتتتده استتتت .در مجموع 95

بازنگری بر نا مه های مدیریتی و به حدا قل رستتتا ندن

استتتراتژی مشتتلص که  55مورد با توجه به قرار گرفتن

آالیندههای محیطی اولویت دوم ،توستتعه و ارتقاء کیفیت

در جای گاه حفظ ،نگ هداری و ث بات انت لاب و موقع یت

مدیریت پ ساب و پ سماند با ا ستفاده از فناوریهای نوین

رقابتی ستازمان و جهت امتیاز دهی در ماتریس QSPM

زیستتتتمحیطی اولو یت ستتتوم ،برگزاری ه مایش ها و

قرار داده شدند .با توجه به نتایج تحلیل میتوان گفت که

دوره های آموزشتتتی با هدف افزایش ستتتطح فره نگ

وجود منتتابع متتالی کتتافی در ستتتتازمتتان و پرداختتت

زی ستمحیطی با ا ستفاده از متل ص صان اولویت چهارم و

دستتتتمزدهای مناستتتب مهمترین نقاط قوت محستتتوب

تشتتتکیل و دعوت از ستتتازمانهای مردم نهاد ( )NGOو

میشوند .حضور نیروهای مجرب ،باانگیزه باال و تحصیالت

متلصصان زیستمحیطی اولویت پنجم را داراست.

مرتبط با حوزه محیط زیست در درجه بعدی اولویت قرار

نتیجهگیری

دارد و ارتباط و تعامل مناسب بین واحد  HSEسازمان با
اداره محیط زیستتتت منطقه از کمترین اولویت برخوردار

نتایج نشانگر د د ه اکثر سازمان هایی ا ست که

استتت .عدم وجود ستتیستتتم تشتتویق و تنبیه کارکنان به

ارت باط ،موفق یت و ب قای آن ها وابستتت ته به طراحی،

منظور بهبود عملکرد زیستتتمحیطی به عنوان مهمترین

تدوین و پیاده سازی استراتژی ها در شرایط متحول و

نقطه ضتتع درونی محستتوب میشتتود .عدم استتتفاده از

پیچیده محیطی است .نتایج تحقیق نشان می دهد که
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ستتتازمان نفت و گاز در ارتباط با پاالیشتتتگاه مورد

تلصیص منابع دولتی اعم از بودجه ،امکانات و نیروی

تحقیق در پارس جنوبی  9برای برنامه استتتتراتژیک

انستتتتانی برای ح فا ظت و مدیر یت منط قه ،افزایش

با ید بر ن قاط قوت خود و ب ا تو جه به فرصتتتتت های

همکاری بین المللی ،سرمایه گذاری م ستقیم خارجی

محیطی تکیه کند .و تهدیدهای موجود را با مدیریت

و همکاری با بلش های خصتتوصتتی و عمومی در تمام

مناسب و تکیه بر توان متلصصان ،دانش و تکنولوژی

ستتطوح ،جذب و به کارگیری کادر تلصتتصتتی و اخذ

بومی به حداقل برستتتاند .ستتتازمان باید دقت کند تا

مشتتتاوره از نلبگان علمی کشتتتوری ،ایجاد نهادهای

مبادا خود را ا سیر ا ستراتژیی کند که خودش تدوین

یردولتی دوستتتتتت دار محیط زیستتتتتت ،برگزاری

کرده ا ست ،زیرا حتی بهترین ا ستراتژی ها هم پس از

ستتمی نارها و همایشهای ملی و بینالمللی ،مانورهای

گذ شت زم ان (دیر یا زود) من سوخ می شوند .مدیران

مشتتتترك در مواجهه با بحران های زیستتتت محیطی،

برای فرار از این مستتتأله باید مرتب استتتتراتژی ها را

گسترش هرچه بیشتر فضای سبز مفید محیط کار در

ارزیابی کنند .همان طور که مشتتتهود استتتت به دلیل

منط قه بر نا مه ریزی م ناستتتتب ،تو جه به ز مان ب ندی

اهمیت بهره برداری نفت در بستتتیاری از کشتتتورهای

پروژه ها و همستتتو شتتتدن با الزامات زیستتتت محیطی

جهان ستتوم ،مدیریت محیط زیستتت عمدتاا با تردید

پیشنهاد گردید.

همراه بوده استتتت .نتایج حاصتتتل از تحقیق حاضتتتر

پینوشتها

می تواند قابل تعمیم به  1پاالی شگاه یا به عبارتی 52
فاز مشتابه به دلیل شترایط مشتابه و فعالیت یکستان
آنها در منطقه  9پارس جنوبی باشتتتد .و در نهایت

Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix

1

Enternal Factor Evaluation (EFE) Matrix

2

3 Stenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats = SWOT

پیشتتنهادهایی اجرایی از جمله تدوین استتتراتژی های

Quantitative Strategic Planning Matrix

4

مناستتب زیستتت محیطی از هر کدام از پاالیشتتگاه های

Internal Factor

5

موجود در منطقه برای پای داری محیط زی ست ا ستان

Financial Strength

6

Competitive Advantage

7

و بررستتتی عواید حاصتتتل از انجام مدیریت راهبردی

Environmental Stability

8

زی ست محیطی برای سازمان و منطقه در درازمدت و

Industry Attractiveness

9
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Introduction: According to the extent of the oil and gas industry and their role in environmental pollution,
developing a strategic plan to improve environmental performance is essential. Therefore action taken to reduce
environmental effects to acceptable range and within the rules and regulations about the environment is studied.
Advanced methodologies should be used to achieving a certain level of reliability. Therefore to reduce the
environmental aspects and impacts in various industries, especially oil and gas industry, the new strategy must
be established.

Materials and methods: The purpose of this research is to develop environmental strategies in oil and gas
South Pars 2. this research can be a base to Develop an appropriate strategic management program in order to
comply with environmental laws and regulations further provide for similar plants in the region.

Results and discussion: The evaluation matrix results show that internal and external factors of studied
refinery have more strengths than weaknesses and are more opportunities than threats. So this company should
follow strategy and procedures to omit threats and minimize weaknesses. Finally, we selected 11 strategies and
graded them, that region environmental conditions improvement strategy with a score of 6.23 and revising and
reforming strategy of management programs and minimizing environment pollutants of the region with a score
of 5.23, and the strategy of development and improvement the quality of wastewater and solid wastewater and
solid waste management using environmental new technologies with score of 5.01 priorized respectively as
the top environmental strategies.

* Corresponding Author. E-mail Address: r.kazemi1111@gmail.com
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Conclusion: Findings and results indicate the position of the organization is a competitive position and it must
apply strategies, maintaining, and stability, in ordr to reduce environmental damages,

Keywords: Strategy, Environment, SWOT, QSPM.
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