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61-6 

 نفت وگاز به روش عیصنا یستیز طی)مناسب( مح نهیبه یهایاستراتژ نیتدو

SWOT 2 یدر پارس جنوب 

 * یکاظماهلل روحو  یزارع دیعبدالمج 

 رانیواحد اهواز، اهواز، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده کشاورز ست،یز طیمح تیریگروه مد

 1/7/31تاریخ پذیرش:  93/9/31تاریخ دریافت: 

ستراتژ نیتدو .6931. یع. و ر.کاظم ،یزارع سب( مح نهیبه یهایا  یدر پارس جنوب SWOTنفت وگاز به روش  عیصنا یستیز طی)منا

 .5-51(: 4) 54. یطی. فصلنامه علوم مح9

صنایع نفت و گاز و نقش موثر ا و هدف: سابقه ستردگی  برنامه  کی نیتدو ،یطیمحستیز یهایآلودگ جادیدر ا عیصنا نیبا توجه به گ

وده در محد یستیکاهش عوارض ز یشده در راستامنظور اقدامات انجام نیاست. بد یضرور یطیمحستیبهبود عملکرد ز یبرا کیاستراتژ

سازمان مح نیوانقبول و در چارچوب ققابل س ستیز طیو مقررات  سطح معینی از درجه اطمینان، نیاز به  یبرر ستیابی به  ست. د شده ا

محیطی در صتتنایع ملتل  زیستتت یامدهایها و پکاهش جنبه یپیشتترفته دارد. بنابراین تدوین یک استتتراتژی برا یهااستتتفاده از روش

 به آن توجه کرد. دیاست که با اپذیرنعت نفت و گاز به عنوان یک ضرورت انکارنخصوص صبه

ستراتژ نیپژوهش تدو نیهدف از ا ها:و روش مواد صنا یطیمحستیز یهایا ست که م 9 ینفت و گاز پارس جنوب عیدر   نهیزم تواندیا

سب در جهت رعا یراهبرد یتیریو ارائه برنامه مد نیتدو شابه را در  یواحدها یبرا یطیمحستیو مقررات ز نیقوان شتریهرچه ب تیمنا م

سا یطوفان مغز تهیاز کم یرونیو ب یعوامل درون نیترپژوهش ابتدا مهم نیمنطقه فراهم کند. در ا سط  ییشنا سان  92و تو شنا نفر از کار

ساس ط رانینفر از مد 52توسط  یینها ستیلشد. در مرحله بعد چک لیتکم و  یشد. اوزان عوامل داخل یدهنمره تکریل  یسازمان بر ا

شک ،یخارج س EFE9و  IFE5  سیماتر لیبا ت ستراتژ نیتدو یشد. برا بهمحا ضع نییو تع هایا بهره گرفته  SWOT9موجود از روش  تیو

توسعه و  یموثر و مناسب برا یکیشده و تکنشناخته یعنوان ابزار(، بهSPACE) کیاستراتژ تیاقدام و موقع یابیارز سیشده است. از ماتر

 (، استفاده شده است.هادیها و تهد)فرصت یرونیها( و بو قوت ها )ضع یعوامل درون نیتعادل ب جادیشرکت و ا یهایاستراتژ ینیبازب

ستبه جینتاو بحث:  جینتا سازمان )پاال انگریب یو خارج یعوامل داخل یابیارز سیآمده از ماترد ست که  س شگاهیآن ا  یارا( دیمورد برر

 ردیبگ شیرا در پ ییسازوکارها دیبا نیاست. بنابرا دهاینسبت به تهد یشتریب یهاموجود و فرصت یهانسبت به ضع  یشترینقاط قوت ب

ستراتژ نیبنابرابرده و نقاط ضع  خود را به حداقل برساند.  نیب زرا ا دهایتا تهد مذکور  گاهشیتوسعه و بهبود پاال یمناسب برا یهاینوع ا

 یشد که استراتژ یدهانتلاب و نمره یاستراتژ 55 تیتنوع بلشی باشد. در نها یهایاز نوع استراتژ دیبا یطیمحستیز لیمسا نهیدر زم

 یهاندهیو به حداقل رستتاندن آال یتیریمد یهابرنامه یراصتتالح و بازنگ یو استتتراتژ 99/1 ازیمنطقه با امت یطیمحستتتیز طیبهبود شتترا

 ازیا امتب یطیمحستیز نینو یهایپساب و پسماند با استفاده از فناور تیریمد تیفیتوسعه و ارتقاء ک یو استراتژ 99/1 ازیبا امت یطیمح

 شدند. یبندتیاولو هایاستراتژ نیبه عنوان برتر بیبه ترت 25/1

                                                            
* Corresponding Author. E-mail Address: r.kazemi1111@gmail.com 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ت ...نف عیصنا یستیز طی)مناسب( مح نهیبه یهایاستراتژ نیتدو

 

 5931، زمستان 4دوره چهاردهم، شماره، علوم محیطی فصلنامه

9 

ر جهت و ثبات را د یحفظ، نگهدار یهایاستراتژ دیاست و با یرقابت تیسازمان در موقع گاهیدهنده جانشان جیو نتا هاافتهی :یریگجهینت

 . ردیبه کار گ یطیمحستیکاهش صدمات ز

 .SWOT ، QSPM4ست،یز طیمح ،یاستراتژ :یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه

 لیمستتا ی بهناکاف توجهصتتنعت و  شتترفتیبا پ

 طیمح یبه نام آلودگ یجهان یمشتتکل ،محیطیزیستتت

یت وضعکننده است. نگران اریکه بس شد جادیا ستیز

محیطی جهان در دو دهه گذشتتتته در نتیجه زیستتتت

 های مناطقهای انستتتان به دلیل تغییر کاربریفعالیت

کاربری بدون در نظر ملتل  و استتتتقرار  جدید  های 

بل قا یت  مدیریتت گرفتن ظرف با  مل محیط و  تح

چار تغییرات ستتتوء زیستتتتت ناستتتتب د نام محیطی 

 .(Moghadam, 2014)ناپذیر شده است جبران

مسئله زیست محیطی که دامن گیر همه سازمان ها 

شده است ایجاب می کند که مدیران استراتژی هایی تدوین 

کنند که منابع طبیعی حفظ و میزان آلودگی محیط زیست 

ها با عنایت به حفظ محیط زیستتت مهار شتتود. استتتراتژی

های شتتود: دایر کردن یا خرید شتترکتشتتامل امور زیر می

آالت جدید یا تغییر دادن ی در ماشتتینگذارستتبز، ستترمایه

هایی که به محیط زیستتت خستتارت وارد فعالیت شتترکت

صتتورت منظم آورند. برای اطمینان از ستتالمت محیط، بهمی

محیط زیست را مورد بررسی قرار دهند، در تدوین ماموریت 

ست توجه کنند، هدفسازمان به ارزش های های محیط زی

ند گاه زیستتتتبل ید ند و مدت را از د محیطی تعیین کن

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

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

صنا یهاتیفعال نفت و گاز در  عیدر حال انجام در 

 از یریجلوگ برایدخالت دارند و  ستتتیز طیمح یآلودگ

  شود. یشیاندچاره بایدامر  نیا

 هر در هاستتیاستتت و هااستتتراتژی کلیدی نقش 

ست.  برنامه به واحد سویوسمت و دادن جهت برنامه، ا

 با را برنامه چارچوب هاستتتیاستتتت و چنانچه راهبردها

صمیم کانالیزه  هرچه و کنند تجهیز عملیاتی هایکردن ت

 درك و تنظیم بیشتتتری دقت با هاستتیاستتت راهبردها و

شند شده  و سازگارتر نامهبر چارچوب اندازه به همان با

 .(Tabibi and Maleki, 2003) بود خواهد کاراتر

 گزارش کرد Ghadami( 2014در تحقیقی دیگر )

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

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

صحیح  SO4راهبردها  در رتبه اول قرار گرفت که اجرای 

مدیریت  مد  کارا یار  مه بستتت نا آن امکان برقراری یک بر

در منطقه  ISO14001بر اساس استاندارد  محیطیزیست

یت  لط را نفتی دارخوین و خالء مدیر ناشتتتی از  های 

 .کندمیبرطرف 

(2012)Vakili   به با اشتتتتاره  در تحقیق خود 

یای خزر در  گاز طبیعی در خام و  فت  نابع ن اهمیت م

جهان و نقش مهم آن در تامین انرژی کشتتور پرداخته 

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

ها دهد. موثرترین استراتژیکشورهای همسایه قرار می

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

افزایش مشارکت  -تر ایران در منطقه خزر ضور فعالح

های استحصال نفت ایران با کشورهای مجاور در پروژه

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

رفت از بحران احتمالی و ترین راه برای برونمناستتتب

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

 ه تهدیدهای احتمالی استتتتها و نگاه بتاکید بر قوت

(Ghadami et al., 2011). 

ا ب خاورمیانه و شتتتمال آفریقامنطقه تحقیقی در 
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ستفاده از روش انجام و در آن   SWOTتحلیلوتجزیه ا

کشتتورهای منطقه خاورمیانه و شتتمال  بیان شتتد که

یب و اجرا حل ملتل  تصتتتو قا در مرا یابی ی آفری ارز

ستراتژیک ست ا سر  یموردعنوان به محیطیزی سرا در 

 های ارزیابی استتتراتژیکجهان، به ستتوی ستتیستتتم

در حال تحول  ،محیطی موثر، هرچند به کندیزیستتت

 (Rachid and El Fadel, 2013هستند )

 ترینمیدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگ

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

درصتتد کل ذخایر شتتناخته شتتده گازی  92میدان 

ان استتتت. این میدان نفتی بین کشتتتور ایران و جه

کیلومتر مربع  9722 قطر مشترك است. با مساحت

تریلیون فوت مکعب، معادل  414در ستتمت ایران، 

ذختتایر گتتازی  %8کشتتتور و  ذختتایر گتتازی 12%

ست شناخته صاص داده ا شده جهان را به خود اخت

(Hamedi and Madah Sadatyh, 2010) . 

مان که مشتتتهود اه یت طور  یل اهم به دل ستتتت 

برداری نفت در بستتیاری از کشتتورهای جهان ستتوم، بهره

مدیریت محیط زیستتت عمدتاا با تردید همراه بوده استتت. 

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

 5222پارس جنوبی و در آینده تولید معادل روزانه هر فاز 

میلیون  91میلیون فوت مکعب گاز ترش در هر ستتتکو و 

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

اند که زمینه مستتتعد برای تن گوگرد طراحی شتتده 922

ست سازد. این در محیطی را فراهم میتاثیرات نامطلوب زی

تواند در نتیجه حالی استتت که استتاس توستتعه پایدار می

های مربوط به مدیریت راهبردی مستتتایل محیط فعالیت

ستراتژی زیست زیست  محیطی برایحاصل شود. تدوین ا

ئه برنامه مدیریت این منطقه می ند زمینه تدوین و ارا توا

به در منطقه را  حدهای مشتتتا مدیریتی راهبردی برای وا

فراهم کند. همچنین شناسایی و اتلاذ راهبردهای مناسب 

محیطی منطقه، رعایت هرچه در جهت مدیریت زیستتتت

محیطی از جمله دالیل زیستتتت بیشتتتتر قوانین و مقررات

 اهمیت و ضرورت تحقیق است. 

دهد که تدوین استتتتراتژی ها نشتتتان میبررستتتی

مان دارداهمیت  مدیریت و نقش پررنگی در ستتتاز ها و 

سب برخی کندمیمناطق ایفا  . همچنین عدم واکنش منا

گذاری کافی، عدم آموزش و ها، عدم ستتترمایهستتتازمان

 محیطیزیستتتستتازی در زمینه تقویت عملکرد فرهنگ

باشتتتدمی نه  جدی در این زمی هدیدی  ند ت مامی  .توا ت

شده در داخل و خارج از کشور حاکی از تحقیقات بررسی

های امهموفقیت برن بارهها درد د ه اکثر استتتراتژیستتت

شرایط متحول شده برای پیادهراهبردی تدوین سازی در 

صلی از انجام این تحقیق استو پیچیده محیطی  . هدف ا

نه( تدوین استتتتراتژی ناستتتتب )بهی های اصتتتلی و م

ز صنایع نفت و گا برای آنها بندیو اولویت محیطیزیست

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

 .شودمحسوب می تحقیقات کاربردی

 هامواد و روش

سی در پارس جنوبی یکی از شگاه مورد برر  1 پاالی

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

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

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

 و گازی میعانات بشتتکه 4222، شتتده تصتتفیه گاز مکعب

 برای مستتتعد زمینه که اندشتتده طراحی گوگرد تن 922

 سازد.می فراهم را محیطیزیست نامطلوب تاثیرات

تدوین  5934این پژوهش در ستتتتال   هدف  با 

ستراتژی ستا سب زی شرکت نفت و گاز های منا محیطی 

های )بررستتی موردی یکی از پاالیشتتگاه 9پارس جنوبی 

و ماتریس  SWOT( با استتتتفاده از روش 9پارس جنوبی 

QSPM  ست بلکه یک ستراتژی یک برنامه نی شد. ا انجام 

صت شلیص فر ساس آن بر ت ست که ا های طرز نگرش ا

اصتتتلی و محقق ستتتاختن منافع نهفته در آن قرار دارد 

(Yavuz and Baykan, 2013). 

ترین میتتدان گتتازی پتتارس جنوبی یکی از بزرگ
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میادین گازی جهان استتتت، که مقدار گاز موجود در این 

شتتده گازی جهان درصتتد کل ذخایر شتتناخته 92میدان 

سالمی ایران در نظر دارد با توسعه  ست. دولت جمهوری ا ا

های تولیدی در دریا و خشکی این میدان و احداث مجتمع

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

 .(Hamedi and Madah Sadatyh, 2010)برداشت کند 

های ایمن، پاك انداز سازمان مربوطه اجرای پروژهچشم

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

های مورد نظر با انتلاب روش لذا برای دستتتتیابی به هدف

 مناسب سعی شده است تمامی مراحل بیان و تشریح شود.

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

 عوامل اصلی خارجی
External factors 

 وزن

Weight 

 نمره
Score 

 نمره نهایی 

Final Score  

 ها:  فرصت

Opprtunity 
O1 
 O2 

   

 ها:تهدید

Threats 
T1 
T2 

   

 جمع

Total 
1  (1-4)£ 

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

 عوامل اصلی داخلی

Internal factor 
 وزن

Weight 

 نمره
Score 

 نمره نهایی 

Final Score  

  ها وتق
strengths 

 S1  
S2 

   

 ضع  ها

weaknesses  
W1   
 W2 

   

 جمع

Total 
1  (1-4)£ 

 (SWOT)ها، نقاط ضعف و نقاط قوت ماتریس تهدیدات، فرصت -9جدول 

Table 3. Threats, opportunities, weaknesses and strengths matrix 

 عوامل درونی

Internal factors  
 عوامل بیرونی 

External factors   

 S –نقاط قوت 

strengths 
1-S1 

2-S2 

 W –نقاط ضع  

weaknesses  
1-W1 

2- W2 

 -Oهافرصت

Opprtunity 
1-O1 

2- O2 

 SOهای استراتژی

Strategies 

1-SO1 

2-SO2          رویکرد مثبت( تهاجمی( 

  Aggressive( Positive Approach) 

 WOهای استراتژی

Strategies 

1-WO1 

2-WO2  رویکرد مثبت( محافظه کارانه( 

Conservative( Positive Approach) 

 T –تهدیدات 

Threats 

1-T1 

2-T2 

 STهای استراتژی

Strategies 

1-ST1 

2-ST2         رویکرد منفی(  رقابتی( 

  Competitive( Negative Approach) 

 WTهای استراتژی

Strategies 

1-WT1 

2-WT2           رویکرد منفی( تدافعی( 

Defensive( Negative Approach) 
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 (Changizi et al., 2012(. منبع: )QSPMریزی استراتژیک کمی )ماتریس برنامه -4جدول

Table 4. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 

 عوامل اصلی

Main factor 

 ضریب
Factor 

 راهبردهای قابل اجرا
Possible strategies 

 استراتژی اول

First strategy 

 استراتژی دوم

Second strategy 

 استراتژی سوم
Third strategy 

AS TAS AS TAS AS TAS 

 تهدیدها -هافرصت

Opprtunity- Threats 
       

 جمع نمره جذابیت عوامل خارجی

Total attractiveness score of external factors 
1       

 ضع  ها –قوت ها 

Strengths- weaknesses 
       

 جمع نمره جذابیت عوامل داخلی

Total attractiveness score of external factors 
       

 های جذابیتجمع مجموع نمره

Total sum  of attractiveness score 
       

 

 پژوهشروش 

سایی هدف با پژوهش این  عوامل ترینمهم شنا

تدوین  تای  مان در راستتت خارجی ستتتتاز داخلی و 

محیطی قابل اجرا در های مناستتب زیستتتاستتتراتژی

مه نا 9یکی از فازهای پارس جنوبی  جام شتتتد. در ادا

 تحقیق باید مراحل زیر صورت پذیرید:

 (EFEو  IFE) یو خارج یداخل سیماتر لیتشک 

. ندارندهمه عوامل درونی و بیرونی اهمیت یکسانی 

ضتترورت دارد کلیه این عوامل مورد ارزیابی قرار  بنابراین

تر و با اهمیت بیشتتتتر مشتتتلص و گرفته و عوامل مهم

 و IFEکه بدین منظور از ماتریس  شتتتوندتعیین اولویت 

EFE .استفاده شده است 

از چهار عاملی  SWOTکه مشهود است طور همان

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

شتتتده استتتت که به دو دستتتته عوامل داخلی و خارجی 

ها مربوط به ها و تهدیدشتتتوند. فرصتتتتبندی میطبقه

عوامل خارجی بوده و نقاط قوت و ضع  مربوط به عوامل 

سازمان هستند. ماتریس ابزارهای یکی از  SWOTداخلی 

 هایها و فعالیتها در بستتیاری از جنبهتعیین استتتراتژی

 . (Nahman and Godfrey, 2010)مدیریتی است 

مل محیطی درون و  ناستتتتایی عوا برای شتتت

فان مغزی و بررستتتی برون مانی از روش طو ستتتتاز

گزارشتتات عملکرد استتتفاده شتتده استتت که دانش 

شگران آتی  سان و پژوه شنا جدیدی را در اختیار کار

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

های صتتورت گرفته داخلی و خارجی پرداخته پژوهش

تدوین پیش فرض یه در  تا مبانی اول های الزم شتتتد 

ذار گترین عوامل و معیارهای تاثیربرای شناسایی مهم

ید. پس از بررستتتی  لاب استتتتراتژی فراهم آ بر انت

یان  لاب استتتتراتژی، روابط م های اصتتتلی انت یار مع

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

شدند و  سایی  شنا ستراتژی  صلی انتلاب ا معیارهای ا

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

مل انتلاب تدوین استتتاس عوا شتتتده، اولین مرحله 

سط کمیته طوفان  ستراتژی، یعنی مرحله ورودی تو ا

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

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

ها و تهدیدها( تکمیل و ها( و خارجی )فرصتتتضتتع 

وامل تک عبرای نهایی شتتتدن چک لیستتتت، به تک

شتتده بر استتاس طی  لیکرت )که شتتامل: شتتناستتایی

، 9، متوستتط عدد 9، کم با عدد 5بستتیار کم با عدد 

دهی ( نمره1، بستتتیتتار زیتتاد عتتدد، 4زیتتاد عتتدد 
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. در این (Sarmad et al., 2007))امتیازبندی( شتتتد 

شتتد به  9مرحله عواملی که میانگین نمره آنها باالی 

صلی و میانگین شد.  9یر های زعنوان عوامل ا حذف 

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

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

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

عنوان یک عامل محیطی در ستتازمان مشتتلص کنند. 

مام استتتتراتژی   SO ،WO،STهای در این مرحله ت

یت ستتتت  WTو مان از نظر تدوین شتتتتده و موقع از

نه، رقابتی و تدافعی های تهاجمی، محافظهحالت کارا

شلص می دهی عوامل داخلی شود. در ادامه با نمرهم

ماتریس خارجی در  مان  SPACE و  گاه ستتتتاز جای

های تدوین مشتتلص و در نهایت جذابیت استتتراتژی

ری گیبندی، وارد مرحله تصمیمشده به منظور اولویت

ستفاده از م ستراتژیک اتریس برنامهشده و با ا ریزی ا

های ممکن انتلاب بهترین استتتراتژی (QSPM)کمی 

 .(Moharamnejad, 2012)شدند 

گام هائی پژوهش  به هدف ن های برای دستتتتیابی 

 اصلی زیر برداشته شد:

سائی مهم گام اول: ترین عوامل درونی )نقاط شنا

ها و تهدیدها( قوت و نقاط ضع ( و عوامل بیرونی )فرصت

های تدوین استتتتراتژی برایبا استتتتفاده از طوفان مغزی 

در مرحله نلست عوامل داخلی و خارجی محیط  مناسب

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

مل مؤ بدین منظور عوا فت.  یت محیط گر مدیر ثر بر 

ستی منطقه  سیزی سایی و تجزیه برر شدوشنا  ندتحلیل 

(Moharamnejad, 2012). 

نابراین فهرستتتتت مل ب هایی کردن عوا برداری و ن

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

 نامه )اولیه و نهایی(پرسش نوع تهدیدها( با استفاده از دو

 .دشانجام  لیکرت طی  با

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

بندی نقاط قوت، نقاط ضتتتع  در قالب خارجی: دستتتته

مل داخلی و فرصتتتت مل عوا لب عوا قا هدیدها در  ها و ت

ماتریس و تعیین نمره  EFEو  IFE خارجی و تشتتتکیل 

 .وضعیت موجود

 عوامل و خارجی عوامل هایماتریس بعدی گام در

س اول ستون در داخلی  خارجی و داخلی عوامل از تفهر

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

ست عوامل  شد تکمیل طوری مذکور جداول در شدهفهر

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

هر  به موجود وضتعیت نمره تعیین برای ستوم ستتون در

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

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

یانگر نقطه 9 نمره  قوت دهنده نشتتتان 4 نمره و قوت ب

 موزون امتیاز چهارم ستتون در. استت عامل باالی بستیار

 ستتوم ستتتون در دوم ستتتون ضتتربحاصتتل از، عامل هر

 تحت مجموعه کل وزنی امتیاز ستترانجام و شتتد حاصتتل

 ماتریس تشتتکیل بدین ترتیب. شتتد محاستتبه بررستتی

 یا (Internal Factor Evaluation) داخلی عوامل ارزیابی

IFE خارجی عوامل و (External Factor Evaluation) یا 

EFE (.9و5 جداول)شد  انجام 

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی  گام سوووم:

(IF) 1 

های ملتل  یک ماتریس داخلی و خارجی بلش

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

 آوردبعد از تهیه ماتریس چنین امکانی را به وجود می

که بتوان اثرات موردانتظار تصتتمیمات استتتراتژیک بر 

بینی های ستتتازمان را پیشهای بلشمجموعه دارایی

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

های کنند و برای هر یک از آنها استتتراتژیتقستتیم می

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

تواننتتد گیرنتتد میقرار می 4یتتا  9، 5هتتای ختتانتته

هایی را به اجرا درآورند که موجب رشتتد و استتتراتژی

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

هایی را به اجرا گیرند، باید استراتژیقرار می 7یا  1، 9
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شد.  ضع موجود با درآورند که هدف حفظ و نگهداری و

گیرند قرار می 3و  8، 1های واحدهایی که در خانه -9

های برداشت محصول یا رها کردن را به باید استراتژی

 اجرا در آورد.

: تدوین SWOTطراحی مدل تحلیلی گام چهارم:

 اولیه و تعیین موقعیت سازمانهای استراتژی

قدام  گام پنجم: یت و ا یابی موقع ماتریس ارز

یک ) یه SPACEاستتتتراتژ قایستتتته، ته له م ( در مرح

ماتریس  SPACEماتریس  یادی دارد. این  یت ز اهم

تژی ترا چهتتار ختتانتته استتتت می، دارای  ج تهتتا هتتای 

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

یابی میویژه یک ایی برای ارز کات در  زان دانش و ادرا

برنامه استراتژیک خاص است. محورهای ماتریس از دو 

مالی ) مل توان  عد داخلی شتتتا قابتی FS)1ب یت ر و مز

(CA)7( و از دو بعد خارجی شامل ثبات محیطES)8  و

استتت. برای تعیین وضتتع کلی  3(ISقدرت صتتنعتی )

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

شرکت در کدام  ستراتژیک  سب این که موقعیت ا برح

ی مدل قرار داشتتتته باشتتتند، یک از مناطق چهارگانه

 -شتتتود: تهاجمی چهار استتتتراتژی زیر پیشتتتنهاد می

 .تدافعی –محافظه کارانه  -رقابتی 

)بدترین( تا مثبت  این متغیرها از مثبت یک

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

FS ،IS  شتتکل بگیرند. ستتوس دو بازویES  وCA 

ها ها تشکیل داده و به آنرا برای هر یک از متغیر

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

های موجود شتتتود. جمع کردن نمرهنمره داده می

طه Xروی محور  به محور ها و تعیین نق متعلق 

Xهای موجود روی محور ها و نیز جمع کردن نمره

Yبه محور ها. وصتتتتل Y ها و تعیین نقطه مربوط 

سم بردار مربوط  Yو  Xکردن نقاط محورهای  و ر

 .(Row et al., 1982)به آن 

ستراتژی: اولویتگام پنجم ستفاده ازبندی ا  ها با ا

 و تعیین بهترین استراتژی QSPMماتریس 

پس از لیستتت کردن هریک از این مرحله در 

صت ضع  و فر ها وتهدیدها، از محل عوامل قوت و 

های یک از آنها و نوشتتتن آنها در ستتلول تالقی هر

های مورد نظر حاصتتتل مربوط به خود، استتتتراتژی

جدول شتتتودمی یت9) یابی و اولو ندی (. برای ارز ب

ریزی استتتتراتژیک برنامه ها از ماتریساستتتتراتژی

( Quantitative Strategic Planing Matrix)کمی 

شود. در این گام، تأثیر سایر استفاده می QSPMیا 

عوامل داخلی و خارجی محیط بر راهبرد پیشنهادی 

ازه تتتتتتت هر راهبرد در بتتتبینی و نمره جذابیپیش

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

ع نمرات تتتتپذیری( اعطا شد. در پایان از جمامکان

به هر راهبرد در ستتتتون مربوط، ج یت مربوط  ذاب

( 4د )جدولتتتتتتتنمره جذابیت کل محاستتتبه شتتت

(Hunger and violin, 2010). 

 نتایج و بحث
سی بههمان شد فاز مورد برر شاره   طور که ا

 نفت شرکت مجموعه زیر هایپروژه از یکی عنوان

 به یابیدستتت برای که استتت جنوبی پارس گاز و

 محیطیزیستتت مدون و شتتدهبومی هایاستتتراتژی

تایج حاصتتتل از تیم . گرفت قرار بررستتتی مورد ن

خبرگان در ارزیابی عوامل داخلی بیانگر آن استتت 

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

ناستتتتبتپرداخت دستتت حضتتتور  -9و  مزدهای م

نیروهای مجرب، باانگیزه باال و تحصتتیالت مرتبط 

با با حوزه محیط زیستتتتت وزن یکستتتتان ، هر دو 

 وجود ترین نقتتاط قوت و عتتدمارزش بتتا 589/2

ستم شویق سی  هبودب منظوربه کارکنان تنبیه و ت

ترین مهم 234/2محیطی با وزن  زیستتتت عملکرد

ضتتع  تلقی شتتده استتت. تحلیل خبرگان از نقطه

صت شانفر ست که وجودها ن  کارکنان دهنده آن ا
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 هایفرصتتتت ایجاد و باانگیزه و متلصتتتص، جوان

ترین قوت بیرونی عنوان مهملی در منطقه بهشتتتغ

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

 صتتورت در محیطی آلودگی آن استتت که افزایش

باالترین ضع   521/2با ارزش وزنی  فلر اندازیراه

 آید.شمار میدرونی منطقه به

 (IFE) داخلیعوامل  یابیارز ماتریس -1جدول 
Table 5. Internal Factors Evaluation Matrix (IFE) 

 عوامل داخلی

Internal 

factor 

 معیارها

criterias 
 وزن

Weight 

امتیاز 

وضع 

 موجود

Current 

situation 

score 

امتیاز 

 داروزن

Weight 

score 

 قوت ها
Strengths 

 0.183 9 .3 0.047 مناسب دستمزدهای پرداخت و سازمان در کافی مالی منابع وجود

 0.183 3.8 0.048 زیست محیط حوزه با مرتبط تحصیالت و باال باانگیزه، مجرب نیروهای حضور

 0.182 3.4 0.054 سبز وفضای فاضالب و آب، پسماندها-پساب مدیریت جهت در هاییبرنامه تدوین

 و دانش افزایش جهت، بنرها و تابلوها نصب، هاپمفلت ایجاد، عمومی آموزش هایدوره برگزاری

 HSE فرهنگ
0.045 3.5 0.152 

 0.156 3.5 0.044 سبز فضای و هاکمپ سمواشی برای مجاز سموم از استفاده

 جمله از معتبر هایگواهینامه اخذ
(ISO14001 – ISO 9001 – OHSAS18001) 

0.044 3.5 0.156 

 0.155 3.4 0.046 مناسب محل به انتقال و سایت ضایعات آوریجمع برای سازمان در (وربطضبط) مجزا تیم حضور

 0.144 3.2 0.045 کا ذ مصرف کاهش برای الکتریکی سامانه (Paper Less) سامانه وجود

 0.141 3.3 0.043 زیرمجموعه پیمانکاران برای سازمان در محیطیزیست هایمحدودیت و جرائم تعیین

 0.141 3.3 0.043 مناسب واکنش و آمادگی حفظ برای محیطیزیست ادواری مانورهای برگزاری

 هایاستاندارد و ضوابط با عملکرد تطابق و محیطیزیست پیامدهای و هاجنبه ارزیابی، شناسایی

 کشور محیطیزیست
0.042 3.3 0.139 

 0.129 3 0.043 منطقه زیست محیط حفاظت اداره با سازمان HSE واحد بین مناسب تعامل و ارتباط

 ها ضعف
weaknesses 

 محیطیزیست عملکرد بهبود برای کارکنان تنبیه و تشویق سیستم وجود عدم

 سیستم ISO 12225 الزامات به ناکافی توجه و  یرفسیلی هایسوخت از استفاده عدم
0.049 1.9 0.094 

 0.093 2 0.046 انرژی مدیریت

 0.088 1.8 0.049 سازمان در توسعه و تحقیق ساختار وجود عدم

 0.079 1.7 0.046 زیستی محیط هایپروژه اجرای زمینه در دنیا روز هایتکنولوژی کمبود

 0.077 1.7 0.045 سبز فضای آبیاری برای خانهتصفیه خروجی هایپساب از استفاده عدم

 0.076 1.7 0.044 مدیریتی هایگیریتصمیم در محیطیزیست هایارزیابی نتایج از استفاده عدم

 0.074 1.7 0.044 (محیطیزیست اهداف اجرای در) زیست محیط بلش به شدهدادهتلصیص مالی اعتبارات کمبود

 0.074 1.6 0.046 سیل(، زلزله) اضطراری شرایط با مقابله پیشرفته تجهیزات و امکانات کمبود

 0.073 1.6 0.046 زیست محیط تلریب بازدارنده قوانین وجود عدم

 0.062 1.5 0.041 محیطیزیست تلصصی آموزشی هایدوره و هاهمایش، سمینارها برگزاری عدم

 2.7  1  جمع

  

IFE=2.7 
دارای نقاط قوت بیشتری  9مورد بررسی در پارس جنوبی این است که پاالیشگاه  انگریب IFE سیبدست آمده از ماتر 7/9عدد 

 .استهای موجود نسبت به ضع 
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 (EFE) یعوامل خارج یابیارز سیماتر -1جدول 
Table 6. External Factors Evaluation Matrix (IFE) 

 عوامل داخلی

Internal 

factor 

 معیارها

criterias 
 وزن

Weight 

امتیاز وضع 

 موجود

Current 

situation 

score 

امتیاز 

 داروزن

Weight 

score 

 (Oها )فرصت

 0.192 3.5 0.055 شغلی هایفرصت ایجاد و انگیزه با و متلصص، جوان پرسنل وجود

 0.171 3.3 0.052 محیطیزیست مسائل زمینه در جمعی هایرسانه توسط مردم آگاهی ارتقاء

 0.169 3.3 0.052 پسماندها و هاپساب بر منطقه زیست محیط اداره مستمر نظارت

 0.166 3.2 0.052 نفتی درقراردادهای HSE مدیریت سامانه وجود به الزام

 هایطرح انجام برای االنبیاءخاتم قرارگاه و جنوبی پارس ویژه منطقه سازمان، دولت مالی حمایت

 محیطیزیست
0.053 3.1 0.165 

 و خارجی هایازشرکت متریال تامین، تبادل ایجاد برای داخلی توان از و استفاده هاتحریم شدن رنگکم

 محیطیزیست مسایل زمینه در مناسب هایروش از الگوبرداری
0.054 3 0.162 

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

 اضطراری
0.054 3.1 0.156 

 جهت در مشاوره اخذ و هافاضالب و هاپساب، زائد مواد بازیافت و انتقال در خصوصی بلش مشارکت

 منطقه در محیطیزیست هایآلودگی کاهش
0.048 3.2 0.155 

 هایتکنولوژی سازیبومی و محیطیزیست عملکرد بهبود برای علمی موسسات و دانشگاه با سازمان تعامل

 محیطیزیست
0.046 3.2 0.148 

 (Tتهدیدها )

 0.106 1.8 0.059 فلر اندازیراه صورت در محیطی آلودگی افزایش

 0.100 1.7 0.059 آلودگی کاهش برای سبز فضای کمبود

 0.095 1.8 0.053 منطقه سطح در محیطیزیست فرهنگ بودن پایین

 اهداف پیشبرد برای منطقه در محیطیزیست( نهادمردم هایسازمان) های NGO فعالیت عدم

 محیطیزیست
0.051 1.8 0.092 

 0.092 1.7 0.054 منطقه در نامناسب بندیزمان و مشابه پروژه چندین همزمان شروع

 رد( بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی) محیطیزیست هایآلودگی برای کاهش جامع ایبرنامه وجود عدم

 منطقه
0.053 1.7 0.091 

 0.088 1.7 0.052 منطقه در کمووست کارخانه و فاضالب و آب آنالیز برای مجهز آزمایشگاه نبود

با  لهمقاب برای منطقه سطح در نشانیآتش پیشرفته تجهیزات کمبود تکنولوژی خرید در هاتحریم وجود

 ها(پاالیشگاه انفجار. شیمیایی مواد پاشش -زلزله سیل،) محیطیزیست هایبحران
0.051 1.7 0.087 

 کاهش و متلصص نیروهای حضور عدم سبب که کار محیط هایوآلودگی منطقه خشک و گرم اقلیم

 راندمان
0.056 1.5 0.084 

 هایبحران با مواجهه در مشترك مانورهای، المللیبین و ملی هایهمایش و سمینارها برگزاری عدم

 محیطیزیست
0.050 1.4 0.070 

 2.4    جمع

  

EFE= 2.4 
 یشتریب یهافرصت یدارا 9 یمذکور در پارس جنوب شگاهیاست که پاال نیا انگریب EFE سیآمده از ماتردستبه 4/9عدد 

 موجود است. یدهاینسبت تهد

 

شگا راهبردییین موقعیت تع سوس برای  هپاالی

باید نمرات حاصتتل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و 

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

مشتتتلص شتتتود و  منطقهتا جایگاه  افقی آن قرار داد

ستراتژی های مناسبی را برای آن مشلص کرد. بتوان ا

استتتت و  SWOTمنطبق بر ماتریس که این ماتریس 

 ،کندرا مشلص می همنطقهای مناسب برای استراتژی

 .ارائه شده است 5در شکل شماره 
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 موقعیت راهبردی پاالیشگاه  -6شکل 
Fig. 1- Strategic location of Refinery 

پاالیشگاه محیطیزیستتوسعه و بهبود  برایماتریس راهبردهای مناسب  -7جدول   
Table 7. Matrix of appropriate strategies to develop and improve environmental aspect of refinery 

 SOراهبردهای 

- SO1محیطیزیست نینو یهایپساب و پسماند با استفاده از فناور تیریمد تیفیتوسعه و ارتقاء ک 

SO2- محیطیزیست یو تلصص یعموم یهادوره یارتقاء سطح آموزش کارکنان و مردم منطقه با برگزار 

SO3- کشور محیطیزیستتطابق با استانداردها و ضوابط  یسازمان برا محیطیزیست یهاتیمحدود دیتشد 

SO4- یمحیطزیستدر جهت کاهش حوادث  محیطیزیستهای جنبه سکیر تیریهای مدتوسعه برنامه 

SO5- بحران تیریمد میت یدهو سازمان تیتقو 

SO6- ستیز طیحفاظت از مح برایموجود منطقه ی هالیاستفاده از پتانس 

SO7- کشور محیطیزیستو مقررات  نیاستفاده از قوان برای یتعامل مثبت و ارتباط با مجامع علم 

 STراهبردهای 

ST1- نابا استفاده از متلصص محیطیزیستسطح فرهنگ  شیبا هدف افزا یآموزش یهاها و دورهشیهما یبرگزار 

ST2- محیطیزیست زاتیتجه نیتام و یتکنولوژ یسازیبوم برای یکاف یمنابع مال صیتلص  

ST3- منطقه  محیطیزیست طیبهبود شرا 

-ST4محیطی هایآالینده رساندن حداقل به و مدیریتی هایبرنامه بازنگری و اصالح 

ST5- مردم یهاو دعوت از سازمان لیتشک( نهادNGOو متلصص )محیطیزیست نا 

 WO راهبردهای

WO1- یانرژ دیها و تولپسماندها و پساب عات،یضا یدهسامان برای یجلب مشارکت بلش خصوص  

WO2- ستیز طیمح نهیدر زم نارهایسم یو برگزار یتلصص یآموزش یهادوره شیافزا 

WO3- محیطیزیستاهداف  یاجرا نهیدر زم یبودجه کاف صیتلص  

WO4-  مقابله با بحران  برای شرفتهیپ زاتیسازمان به تجه کردنمجهز 

WO5- و توسعه  قیو تحق یتکنولوژ یسازیبوم برای ینلبگان علم یریکارگهجذب و ب 

 WT راهبردهای

WT1- منطقه محیطیزیستهای منظور کاهش آلودگیهو توسعه در سازمان ب قیساختار تحق جادیا 

WT2-  محیطیزیست هاینادر جهت مقابله با بحر شرفتهیپ زاتیتجه کردنفراهم  

WT3- یمصرف انرژ تیریمد برایجامع  یابرنامه نیتدو 

WT4- نفت و گاز  یهاهپروژی بندتیاولو و یبندزمان نییتع برایگیری مناسب تصمیم 

 

یرقابت یها یستراتژا  

Competetive strategies 

ی تهاجمیها یاستراتژ  

Aggressive strategies 

محافظه کارانه یها یاستراتژ  

Conservative strategies 

یتدافع یها یستراتژا  

Defensive strategies 

2.4 

 هاضعف  2.5 2.7

weakness 
قوت ها 

strengths  

 فرصت ها
opportunities 

  تهدیدها

Threats 
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شتتود، تحلیل نحوه ه در شتتکل مشتتاهده میکچنان

زیستی پاالیشگاه در موقعیت رقابتی مدیریت فعلی محیط

شتتناخته شتتد، بدین معنا که نقاط قوت منطقه بر نقاط 

 در تدوین ،روازاین ضتتع  منطقه تستتلط بیشتتتری یافت.

( در اولویت STها، استلراج راهبردهای رقابتی )استراتژی

 قرار دارند.

سازمان  موقعیت شدن شلصم از پس راهبردی 

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

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

 ، شتتدهفهرستتت خارجی و داخلی عوامل از گیریبهره

 7شتتود. بر این استتاس  اندیشتتیده عملیاتی راهبردهای

ه و کاراناستتتراتژی محافظه 1(، SOاستتتراتژی تهاجمی)

 4( و STبلشتتتی )تنوع استتتتراتژی 1(، WOبازنگری )

ستراتژی تدافعی ) دوین شد که در جدول شماره ( تWTا

  اند.آمده 7

( STراهبردهتتای رقتتابتی ) اولویتتت بتته توجتته بتتا

ستبه آمده در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، د

می ریزی استتتراتژیک کبرنامه تحلیل نتایج، ماتریس برای

 .انجام گردید STبرای راهبردهای  QSPMیا 

 برای گردآوری اطالعات در این پژوهش از روش

های عملکرد ستتازمان طوفان مغزی و بررستتی گزارش

ست. در ابتدا پژوهش شده ا ستفاده  صورتا گرفته های 

شد تا مبانی اولیه در تدوین  سی  داخلی و خارجی برر

سایی مهمفرضپیش شنا عوامل و ترین های الزم برای 

معیارهای تاثیرگذار بر انتلاب استتتتراتژی فراهم آید. 

ست( بهIFسوس ماتریس داخلی و خارجی ) آمد که د

مل داخلی جمع نمره یابی عوا ماتریس ارز هایی  های ن

و جمع نمره نهایی ماتریس  7/9ها برابر Xروی محور 

نشان  4/9ها برابر Yارزیابی عوامل خارجی روی محور 

دهنده عملکرد موفق ستتازمان در انداده شتتد. که نشتت

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

های در بررستتی مشتتابه با موضتتوع تدوین استتتراتژی

ستفاده از زیست محیطی شرکت نفت و گاز اروندان با ا

تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی و روش تحلیلی 

SWOT (بررستتتی )موردی: منطقتته نفتی دارخوین ،

با نمره  مل داخلی  عملکرد  59/9ستتتازمان از نظر عوا

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

نستتبتاا ناموفقی دارد. در نهایت راهبرد تهاجمی تعیین 

ی ها با بررسدر این تحقیق با توجه به تشابه روش شد.

های مذکور به صورت متفاوت شده جایگاه سیستمبیان

تواند به دلیل حتماال میمشتتتلص شتتتده استتتت که ا

صص  سان متل شنا انتلاب جامعه آماری متفاوت )کار

، ستتایر کارشتتناستتان( و مرحله فعالیت HSEدر حوزه 

وستتاز( باشتتد برداری و ستتاخت یرمشتتابه )مرحله بهره

(Moghadam, 2014). 

با موضتتتوع طراحی و تدوین  تایج تحقیقی که  ن

استتتراتژی شتترکت حفاری شتتمال انجام شتتد نشتتانگر 

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

ستراتژیبقای آنها به طراحی، تدوین و پیاده ها سازی ا

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

در نهایت جایگاه سازمان موقعیت تهاجمی قرار گرفت. 

مل درونمهمدر این تحقیق ،   از یرونیو ب یترین عوا

 رتکیل  یبر اساس ط یی وناساش یطوفان مغز تهیکم

 گاهیجا هندهدنشتتان جینتا و هاافتهو ی شتتد یدهنمره

ستراتژ یرقابت تیسازمان در موقع ست و باید ا  یهایا

هدار بات را  و یحفظ، نگ مات  برایث کاهش صتتتتد

توان بیان . در نهایت میردیکار گه محیطی بزیستتتت

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

ها با یکدیگر متفاوت استتتفاده شتتده جایگاه ستتیستتتم

ست. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که احتماال ا

شرکت در این  ضر به دلیل اولین تجربه  در تحقیق حا

 صنعت، جایگاه سازمان را به سمت حالت رقابتی سوق

 .(Amini et al., 2006)داده است 

که شتتامل چهار  SWOTدر مرحله بعدی ماتریس 

کارانه، رقابتی و تدافعی نوع استتتتراتژی تهاجمی، محافظه

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

تالش کند با استتتفاده از نقاط قوت خود اثرات ناشتتی از 

تهدیدات موجود در محیط خارج را کاهش دهد یا آنها را 

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

ها نیستتت هدف تنها مشتتلص کردن بهترین استتتراتژی

اجرا استتت. بنابراین همه های قابلبلکه تعیین استتتراتژی

س  شوند، انتلابهایی که در این ماتریس ارائه میتراتژیا

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

های استتتتراتژیک، ماتریس دارای چهار خانه استتتتراتژی

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

محورهای ماتریس از دو بعد داخلی شتتتامل توان مالی، و 

قابتی بات محیط و  مزیت ر عد خارجی شتتتامل ث و دو ب

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

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

شان ست که ن ست. آمده ا سازمان ا دهنده جایگاه رقابتی 

ستراتژی  سی، برای انتلاب بهترین ا همچنین در این برر

شده QSPMاز تکنیک  ستفاده  ست. زیرا انتلاب یک  ا ا

 بندی عوامل کمی واستراتژی مطلوب به شناسایی و رتبه

 QSPMکیفی زیادی بستتتگی دارد، لذا استتتفاده از روش 

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

مورد با توجه به قرار گرفتن  55استتتراتژی مشتتلص که 

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

 QSPM بتی ستازمان و جهت امتیاز دهی در ماتریس رقا

که  توان گفتقرار داده شدند. با توجه به نتایج تحلیل می

وجود منتتابع متتالی کتتافی در ستتتتازمتتان و پرداختتت 

ترین نقاط قوت محستتتوب دستتتتمزدهای مناستتتب مهم

شوند. حضور نیروهای مجرب، باانگیزه باال و تحصیالت می

درجه بعدی اولویت قرار  مرتبط با حوزه محیط زیست در

سازمان با  HSEدارد و ارتباط و تعامل مناسب بین واحد 

اداره محیط زیستتتت منطقه از کمترین اولویت برخوردار 

استتت. عدم وجود ستتیستتتم تشتتویق و تنبیه کارکنان به 

 ترینمحیطی به عنوان مهممنظور بهبود عملکرد زیستتت

از شتتود. عدم استتتفاده نقطه ضتتع  درونی محستتوب می

 12225های  یرفسیلی و توجه ناکافی به الزامات سوخت

ISO  سیستم مدیریت انرژی( در درجه دوم اهمیت قرار(

ها، همایش نار عدم برگزاری ستتتمی های ها و دورهدارد. 

محیطی نیز دارای کمترین آموزشتتی تلصتتصتتی زیستتت

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

استتتفاده شتتده استتت. زیرا  QSPMاستتتراتژی از تکنیک 

سایی و رتبه شنا ستراتژی مطلوب به  ندی بانتلاب یک ا

عوامل کمی و کیفی زیادی بستتتگی دارد، لذا استتتفاده از 

برای آن در نظر گرفته شتتده استتت. نکته  QSPMروش 

بل ها و وزنقا یاز جه در این تحقیق، امت های دهیتو

سیار به هصورت سان ب شنا سط مدیران و کار  مگرفته تو

پایینی برخوردار بوده  نزدیک بوده و از تلورانس بستتتیار 

 است.

 برای( STراهبردهای رقابتی ) اولویت به توجه با

با  بررستتیمنطقه مورد  محیطیزیستتتبهبود وضتتعیت 

مه نا ماتریس بر فاده از  یک کمیاستتتت  ریزی استتتتراتژ

مذکور اولویت یت راهبردهای  ها ندی شتتتد. در ن تایج ب ن

دهد که بهبود ی نشتتان مییت نهایمحاستتبه اوزان و اولو

منطقه اولویت اول، اصتتتالح و  محیطیزیستتتتشتتترایط 

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

های محیطی اولویت دوم، توستتعه و ارتقاء کیفیت آالینده

ستفاده از فناوری سماند با ا ساب و پ ن های نویمدیریت پ

مایش محیطیزیستتتت یت ستتتوم، برگزاری ه ها و اولو

نگ دوره هدف افزایش ستتتطح فره با  های آموزشتتتی 

ست ستفاده از متلصص محیطیزی ن اولویت چهارم و ابا ا

( و NGOهای مردم نهاد )تشتتتکیل و دعوت از ستتتازمان

 اولویت پنجم را داراست. محیطیزیستن امتلصص

 گیری نتیجه

ه ست کهایی انتایج نشانگر د د ه اکثر سازمان

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

ستراتژیتدوین و پیاده ها در شرایط متحول و سازی ا

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

برای برنامه استتتتراتژیک  9پارس جنوبی  تحقیق در

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

محیطی تکیه کند. و تهدیدهای موجود را با مدیریت 

مناسب و تکیه بر توان متلصصان، دانش و تکنولوژی 

بومی به حداقل برستتتاند. ستتتازمان باید دقت کند تا 

ستراتژیی کند که خودش تدوین  سیر ا مبادا خود را ا

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

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

ها را برای فرار از این مستتتأله باید مرتب استتتتراتژی

طور که مشتتتهود استتتت به دلیل ارزیابی کنند. همان

برداری نفت در بستتتیاری از کشتتتورهای اهمیت بهره

جهان ستتوم، مدیریت محیط زیستتت عمدتاا با تردید 

 همراه بوده استتتت. نتایج حاصتتتل از تحقیق حاضتتتر

شگاه یا به عبارتی  1تواند قابل تعمیم به می  52پاالی

فاز مشتابه به دلیل شترایط مشتابه و فعالیت یکستان 

ها در منطقه  هایت  باشتتتد.پارس جنوبی  9آن و در ن

های پیشتتنهادهایی اجرایی از جمله تدوین استتتراتژی

های محیطی از هر کدام از پاالیشتتگاهمناستتب زیستتت

ستان موجود در منطقه برای پای ست ا داری محیط زی

و بررستتتی عواید حاصتتتل از انجام مدیریت راهبردی 

ست سازمان و منطقه در درازمدت و زی محیطی برای 

تلصیص منابع دولتی اعم از بودجه، امکانات و نیروی 

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

سرمایههمکاری بین ستقیم خارجی المللی،  گذاری م

های خصتتوصتتی و عمومی در تمام شو همکاری با بل

کارگیری کادر تلصتتصتتی و اخذ ستتطوح، جذب و به

مشتتتاوره از نلبگان علمی کشتتتوری، ایجاد نهادهای 

 یبرگزاردار محیط زیستتتتتت،  یردولتی دوستتتتتت

 یمانورها ،یالمللنیو ب یمل یهاشیو هما نارهایستتم

، محیطیزیستتتت یهانامشتتتترك در مواجهه با بحر

فضای سبز مفید محیط کار در گسترش هرچه بیشتر 

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

محیطی ها و همستتتو شتتتدن با الزامات زیستتتتپروژه

 پیشنهاد گردید.

 هانوشتپی
1 Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix 

2 Enternal Factor Evaluation (EFE) Matrix 

3 Stenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats = SWOT 

4 Quantitative Strategic Planning Matrix 

5 Internal Factor 

6 Financial Strength 

7 Competitive Advantage 

8 Environmental Stability 

9 Industry Attractiveness 
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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. 
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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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