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 مفاا ددف، بازتددا  و مددذاکره اسددترات ی رویکددرد از اسددتفاده بددا ایددن ملالددفدر  خوااددد دا ددت 

 از یدک  ادر  نلدش  تالقدف /قدرت ن وداربا ترسیم  سپس   دند  ناسایی مسئلف کنندگانمشارکت

زنجیره تلابو بازیگران  مسئلف درا ، تئوری از استفاده با ادامف در  تعیین گردید کنندگانمشارکت

ادای تصد یم ادر یدک از     ادا و گزیندف  بددین منادور اولویدت     گردیدساختاردای  تنمین سبز گاز

بازیگرانِ  ناسایی  ده در  از قبلی، در یک میز مذاکره، مورد تحلیدو قدرار گر تدف و مع دالت     

تد  ا کاری و کش کش بین انها ارزیابی  د  در نهایدت رااکارادایی بدرای حدو مع دالت در      

 تدوین استرات ی ارائف گردید  مسئلف

 

، استرات ی مذاکره و بازتدا   مسئلفساختاردای بز، زنجیره تنمین س انرژی، کلیدی: هایهواژ

  مفاا ف، تئوری درا 

 

 مقدمه -1
 ینچند  یجهدان  مناسدبات  و نلش ان در یانرژ یتاا  یشو ا زا یکمو  یستاغاز قرن ب با

 دن اقتصداد بدازار    یبف دوران جهان ی جدیدادر تجربف یکف ناا  جهان رسدیبف نار م

 بدف  یلی س ااییانرژ یانم ینوارد  ده است  در ا یجهان ناا   دن یاقتصاد یاازاد و 

 یبدرا  یمناسدب  جایگزین مطرح بوده کف تاکنون یتناصر اقتصاد ینتراز مهم یکی تنوان

 ید  در از مسدائو را  یکیا واره  یرقابت بر سر منابع انرژ یطر  از نشده است  یداان پ

 یزکننده را نیدتول کشوراای اا،بوده کف ض ن رو در رو کردن قدرت سیاسیجغرا یای 

مسدائو   سربر  رقابتموجب ایجاد  ر اه یبرا یجهان یتلاضا ا زایش  [1] ن ایدیم یدتهد

کنندده و  یدتول یادا و کشدوراا  قددرت  ای کدف گونفبف، است  دهی انرژ ی هوفب یاقتصاد

از مناسدبات و روابدط چندد جانبدف      یددی ساختار جد را ملز  بف طراحی ان کنندهمصرم

مین ان بدرای  ناندرژی و تد   مسدئلف با توجف بدف اا یدت     [2] ن وده است یاتادامف ح برای

مین ن راام ن ودن بستر توسعف و ر د پایدار اقتصادی، کشوراای ماتلف مجبور بدف تد  

بایددد  ان بددف طددرت ماتلددف اسددتند  کشددوراایی کددف دارای منددابع نفددت و گدداز اسددتند  

و سدازی  داث ن وده و برای انتلدام و  خیدره  احاای استاراا و  راوری ان را پانیشگاه

ریزی ن ایند  کشدوراایی کدف از دسترسدی بدف مندابع      توزیع داخلی و خارجی ان برنامف

مین گاز و نفت محرو  استند نیز باید برای خرید، نگهداری و توزیع ان اقددامات  ناولیف ت
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مین ناز زنجیدره تد  ی گیدر مین اندرژی نیازمندد بهدره   نتد نز  را ت لی ن ایند  بدین ترتیدب  

در حدام    [3] زیست اسدت انیندگی محیطبا ا راه  ای است کف ا وارهگسترده و پیچیده

و در سدطح   ین مسائو مطرح در سطح جهانیتراز مهم یکی یستیزطیحاضر مسائو مح

ت یاز وضددع یدا ددتن اطالتددات کددا    ا اسددتندیدددن یاز کشددوراا یاریدر بسدد یملدد

از موضدوتات مدورد    یکد ی یستیزطیرات محییروند تغ یست کشوراا و بررسیزطیمح

ن موضدو  در  دناخت و در    ید ر بدوده اسدت  ا  ید اخ یااسام یط یتوجف مجامع جهان

و ارائددف  تیریرات نز  در نحددوه مدددییددن تغیددیتع یت موجددود بددرایح از وضددعیصددح

موجدب   اا یت حفظ محیط زیست  [4] کندیفا میا یار مه ینلش بس یتیریمد یاابرنامف

مین اندرژی راه پیددا کندد و    ن د کف استاندارداای محیطدی و الزامدات ان بدف زنجیدره تد     

  مددیریت  [5]وجدود اورد  ف را بد « مین سدبز نمدیریت زنجیره تد »مفهو  جدیدی با تنوان 

سدازی الزامدات و اسدتاندارداای    بدف یکپارچدف   1مین سبز بدف تلیدده سدرکیس   نت زنجیره

اای درون سازمانی مدیریت زنجیره تنمین و لجستیک معکدوس  محیطی با  عالیتزیست

طور مع وم در تدوین استرات ی، نلاط ضعف و قوت و نگداای بدف   [  بف6 ود ]اطالت می

کدی از  گیدرد  ی ادا مدورد مطالعدف قدرار مدی     محیط بف تنوان خاستگاه تهدیداا و  رصدت 

ادای  ادای سدازمانی کدالن، نادیدده گدر تن گدروه      ا کانت اساسی در تدوین استرات ی

سدازی و اجدرای   توانندد  رایندد پیداده   اثرگذار و اثرپذیر بدرون سدازمانی اسدت کدف مدی     

[  ک تر دیده  ده است کدف در  7استرات ی تدوین  ده را تسهیو کرده و یا ماتو ن ایند ]

ادای ماتلدف بدف تندوان توامدو       دا  بدازیگران در ترصدف   تدوین یک استرات ی کالن، ت

توان برای تولید سازی استرات ی، مورد مطالعف قرار گیرند  ن یاساسی اثرگذار در پیاده

ادای نفدت و گداز را بدف     انرژی یک استرات ی کالن تدوین ن ود ولی در ان تنها پانیشگاه

ادای  تدوان اولویدت  ندین ن دی  تنوان بازیگران استرات یک مدورد بررسدی قدرار داد  ا چ   

ای را بف تنوان یک تامو اای دولت و مسئونن منطلفزیست و یا اولویتمسئونن محیط

ادای  تنثیرگذار در تددوین اسدترات ی نادیدده گر دت  اا یدت و ضدرورت مطالعدف گدروه        

ادای ادر   رسد کف تد  تنمین خواسدتف اای انان زمانی بف اوا خود میاثرگذار و اولویت

تواند مسیر رخداداا را توض ن ایدد  بندابراین تددوین اسدترات ی بدرای تدنمین       یگروه م
                                                                                                                                        
1. Sarkis 
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ادای  اای مدون زنجیره تنمین سدبز و در نارگدر تن اولویدت   انرژی بر اساس چارچو 

محیطی، یک مسئلف پیچیده است کدف یکدی از مراحدو سداختاردای ان،  ناسدایی      زیست

تدرین گدا    است  ساختاردای مسئلف، مهماای اثرگذار و اثرپذیر در ان بازیگران و گروه

تدوان  حو مسئلف اسدت  بددون  ناسداییِ ابعداد و زوایدای مسدئلف ن دی       در رسیدن بف راه

درستی نسبت بف اقدامات مناسب جهت حو ان اط ینان حاصو کرد  نکتف حایز اا یدت  بف

نندد   کاایی در  رایند تنمین انرژی بف روش سبز، ایفدای نلدش مدی   این است کف چف گروه

ادا در زنجیدره   اا بف چف میزان است  این گدروه میزان تالقف و قدرت ار یک از این گروه

کنند  این سؤانت و بسدیاری از سدؤانت دیگدر ا گدی     تنمین انرژی چف نلشی را ایفا می

با ند  در این ملالف، مسدئلف تددوین اسدترات ی    مربوط بف ماایت مسئلف و ساختار ان می

ادای اسدترات ی مدذاکره و بازتدا      انرژی گداز بدا اسدتفاده از روش   زنجیره تنمین سبز 

 مفاا ف و تئوری درا  ساختاردای  ده است 

 

 پیشینه تحقیق -2
اای خدود بیشدتر بدف    داد کف محللان در پ واشبررسی مطالعات صورت گر تف نشان می

ک تر بدف تشدریح   دنبام تدوین استرات ی با استفاده از الگواای رای  در این زمینف استند و 

ای بدرای  پردازند  بف تنوان مثام، ا شار کاظ ی و ا کاران در ملالفمسئلف مورد مطالعف می

زنجیره تنمین صنعت  وند ایران با استفاده از تحلیدو پویدایی سیسدتم، اسدترات ی تددوین      

 از حاصدو  سود نهایی، محصونت و خا   وند تولید سازی،ظر یت اند  انها ساختارن وده

 تفکددر چددارچو  ایددن مدددم را در و ن ددوده را مدددم  ددوند تلاضددای و صددادرات و  دروش 

[  8اندد ] کدرده  اجدرا  Vensim ا دزار ندر   با اسدتفاده از  پویایی سیستم ابزاراای و سیست ی

بدرای تددوین    SWOTو  BSCادای  ا چنین امیرانصاری در پ واشی دیگدر از تلفیدم مددم   

کددارگیری اددای مطلددو   ددرکت تددارابگین اسددتفاده کددرده اسددت  سددپس بددا بددفاسددترات ی

اای تدوین  دده، اسدترات ی مطلدو     از میان استرات ی TOPSIS Fuzzyو  AHPاای روش

[  اما رویکرداای ساختاردای مسئلف تنها توسدط ا دراد معددودی    9است ] را انتاا  ن وده

اند  ایدن ا دراد، خدود صداحبناران     و مدیریتی بف کار گر تف  ده در زمینف مسائو سازمانی
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و ا کاران، بدف منادور تددوین     1حوزه تحلیم در ت لیات نر  استند، بف تنوان مثام براینت

استرات ی، از کو ا راد درگیر در سازمان با اسدتفاده از رویکردادای سداختاردای مسدئلف     

ای از بازیگران در  رایندد تددوین اسدترات ی    ردهکنند طیف گستاند  انها بیان میک ک گر تف

اای مت ایز تحلیم در ت لیات و توسعف سازمانی درگیر استند  در ایدن  با استفاده از روش

ادای تحلیدم در   ملالف در مورد ارزش اسدتفاده از ترکیدب جدیددی از رویکردادا و تکنیدک     

در اثر اخیر خود تندوان   [  براینت11 ود ]ت لیات نر  نسبت بف کاربرد یک روش بحث می

کندد  وی  کند در جهان تلابلی و پیچیده امروزی ت و استرات یک نلشی کلیددی ایفدا مدی   می

توان بددون ادراس از تواطدف و احساسدات     در این کتا  برای اینکف نشان داد چگونف می

 کو گر تف در تلابالت، ارتباطات مؤثری برقرار کرد و ایدن احساسدات و تواطدف را نیدز     

کند  اینکف چرا ا راد نیاز دارند بف تواطدف  ترم و مدیریت کرد، از تئوری درا  استفاده میکن

اای ایستا خدارا  و احساسات خود گوش  را داند و بف انها تکیف کنند تا بتوانند از موقعیت

 دود  بدا   وسدیلف تئدوری درا  توضدیح داده مدی     ده و مسائو سات خود را حو کنند بدف 

توانند بر مع الت نا دی از اتتبدار جایگداه  دائم     د تئوری درا  ا راد میاستفاده از رویکر

ای را ارسام کنندد کدف از ملاصدد اسدترات یک انهدا پشدتیبانی       اای متلاتد کنندهامده و پیا 

اای مل وسی از کاربرد تئوری درا  بدف منادور اقددا  اسدترات یک     ن اید  در این کتا  مثام

دارندد کدف رویکردادای    خود ا تدان مدی   ا کاران در ملالفو  2[   او11تشریح  ده است ]

کنندددر رویکرداددای سدداختاردای مسددئلف بددف سددف طریددم بددف تدددوین اسددترات ی ک ددک مددی

کنند، نسبت بف اقددا  و ت دو بدف    ساختاردای مسئلف از  رایند اجت اتی مذاکره پشتیبانی می

ر کشاندن کلیف اطالتدات و  کنند، از یک مدم کوچک برای بف تصویاسترات ی تعهد ایجاد می

گدذاران  یکدی از پایدف   3[  اکدرمن 12کنندد ] دانش گرداوری  ده در مورد مسئلف استفاده می

کنددد کددف رویکرداددای ای بیددان مددیروش اسددترات ی مددذاکره و بازتددا  مفاا ددف در ملالددف

ساختاردای مسئلف بف دو دلیدو در دنیدای تحلیدم در ت لیدات ک تدر مدورد اسدتفاده قدرار         

اندر اوم اینکف بف دلیو ماایت موضدوتی تحلیدم در ت لیدات ندر  ایدن رویکردادا بدف        گر تف

پدذیر، دلیدو دو  ایدن اسدت کدف      داند نف نتای  ازمونپ واشگران در مورد مسئلف بینش می
                                                                                                                                        
1. Bryant 

2. Shaw 

3. Ackermann 
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پ واشگران ت ایو دارند ام بر روی محتوا و ادم بدر روی  رایندد مسدئلف ا درام دا دتف       

ختاردای مسدئلف بدر محتدوا و ماایدت مسدئلف بحدث       با ند در حالی کدف رویکردادای سدا   

کارگیری رویکرداای ساختاردای مسدئلف  کنند  اکرمن در ملالف خود در مورد مزایای بفمی

 [   13توضیح داده است ]

 

 تحقیق روش -3
ادا در  درایطی بسدیار پیچیدده و غیرقابدو      گیری، حو مسائو و طراحی سیسدتم تص یم

تدوان نا دی از ارتباطدات    پیچیددگی موجدود در مسدائو را مدی    گیرد  بینی  کو میپیش

اا و ا راد در ا ف جای گستره گیتدی دانسدت  دنیدای پیرامدون     گسترده و ت یم سازمان

اا با پویایی و تغییرات روزا زونی مواجف است  اگاای اند  از الگدوی ر تدار و   سازمان

در این راستا بر د رد  دلیدو    توان تامو دیگری  ار محیط پیرامونی را میتغییرات بی

طدور  اا بفاا جستجو کرد   ردا،  کو امروز نیست  سازمانسو  را باید در دم سازمان

داندد و رکدود در   اا و اادام خود را با توجف بف محیط پیرامون تغییر مدی دائم منموریت

اددا ااسدت  در ایدن  ددرایط ا دراد در سدازمان    ااددام سدازمانی بدف منزلددف  کسدت ان    

ادای جدیدد بروندد     توانند بف ثبات خو بگیرند و ار روز بایدد بدف اسدتلبام منموریدت    ن ی

گیرندگان تا حدد  اند، بف تص یماایی کف پیش از این برای ملابلف با مسائو ارائف  دهروش

اط یندان مع دوم در محدیط،  دایم ایندد       کرد تا بتوانند بر پیچیدگی و تد م کن ک ک می

گیرند اما  رایطی کف برای اسدتفاده  روزه نیز مورد استفاده قرار میاا، امالبتف این روش

ن ایدد   دسدت امدده را غیرواقعدی مدی    اا باید مدنار قرار گیرد، ت الً نتای  بفاز این روش

با ند  ایدن  می اای مورد استفاده در این تحلیم، رویکرداای ساختاردای مسئلفرویکرد

تدرین  اای پیشین نیستند و بر ایدن باورندد کدف مهدم    دوجف مانند رویکر اا بف ایچرویکرد

گا  در حو یک مسئلف،  ناسایی ان اسدت  بددین منادور، ت دا  تدالش خدود را صدرم        

ادا و پرایدز از   کنند تا بف  ناسایی توامو ماتلدف، روابدط ا دکار و پنهدانِ بدین ان     می

سدئلف بدف   سازی و غیرواقعی کدردن مسدئلف بپردازندد  رویکردادای سداختاردای م     ساده

گیرندده زیدرا در بسدیاری از مدوارد یدک تصد یم توسدط        گیرندگان )و نف تص یمتص یم

 ود(، امکان  ناسدایی سداختار مسدئلف،  ناسدایی     گیرندگان اتاا  میج عی از تص یم
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نتای  و پیامداای احت الی ار تص یم و اگاای از تعهددات و تبعدات مندت  از تصد ی ات     

تدر و وانتدر از   رویکرداای ساختاردای مسئلف، اادا ی واقعی داد  بنابراینمتوالی را می

تر استند، زیرا  رایط پیچیده پیرامدونی  کنند  اادام واقعییا تن پاسخ بهینف را دنبام می

واقعدی در رویکردادای     دود و ایدن نگداه غیدر    ارگدز مندت  بدف یدک پاسدخ بهیندف ن دی       

ند، زیرا سعی دارندد بدرای بهبدود    ساختاردای مسئلف وجود ندارد  ا چنین اادام وانتر

گیری یک رخداد اتدم از گفتگوادا و مدذاکرات را     رایند اتاا  تص یم، ت امی مراحو  کو

 [ 15ر 14نیز مورد مداقف و مطالعف قرار داند ]

در این مطالعف با بررسی ادبیات موضو ، مسائو و مشکالت موجود در حوزه تدوین 

در مرحلدف بعدد بدا بررسدی      سدبز مشداش  دد     استرات ی بف وی ه در زنجیدره تدنمین  

اای ماتلف ایدن زنجیدره از مرحلدف تولیدد تدا مصدرم       زنجیره تنمین سبز انرژی، باش

انرژی  ناسایی  د  زنجیره تنمین سدبز گداز، از نادر زمدانی و ت لیداتی بدف سدف  داز         

کدرد   دود  سدپس بدا اسدتفاده از روی    بندی میپانیش بعد از تولید، انتلام و توزیع دستف

اا و طر ین درگیر در زنجیدره تدنمین اندرژی    ، گروه1استرات ی مذاکره و بازتا  مفاا ف

 وند  در مرحلف پایانی، بف مناور  ناسدایی مع دالت تددوین اسدترات ی      ناسایی می

زنجیره تنمین سبز گاز و حو مع الت از یکی دیگدر از رویکردادای ندر  سداختاردای     

 گردد   استفاده می 2یو تلابلیمسئلف بف نا  تئوری درا  و تحل

 

 استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه -4
تدرین رویکردادای تحلیدم در ت لیدات ندر  بدرای       تندوان یکدی از مهدم   تکنیک سودا بدف  

ادای اسدترات یک   تحلیو و توسدعف گزیندف  [  16 ود ]کار گر تف میساختاردای مسئلف بف

ادم کلیدی سودا دسدتیابی بدف   است  و اکرمن ارائف  ده 3وسیلف ادنرو ی است کف بف 

 هم و توا م میان ات ای گروه راجع بف مسئلف مورد بحث است  سودا یک روش بدرای  

کار روی مسائو پیچیده است  این رویکرد جهت ک ک بدف مشداوران تحلیدم در ت لیدات     
                                                                                                                                        
1. Jointly Understanding Reflecting and Negotiating Strategy (JOURNEY Making) 

2. Drama Theory and Confrontation Analysis (DT & CA) 

3. Eden 
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و تحلیدو  تجزیف اای کند  سودا جزء روشطراحی  ده و بف تنوان یک تسهیلگر ت و می

گیرد کدف بدف مدذاکره بدین ات دای گدروه ک دک         ناختی قرار میو ساختاردای نگا ت

سودا ابزاری مفید برای ک ک بف سازمان جهت توسدعف اسدترات ی اسدت و     [ 14کند ]می

است کف توسط ادن و اکدرمن ارائدف  دده     SODA ІІو  SODA Іدارای دو رویکرد مت ایز 

کرداا با یکدیگر اسدتفاده  دده و  رایندد اسدترات ی مدذاکره و      ار دو این روی[  17است ]

استرات ی مذاکره و بازتا  مفاا دف رو دی اسدت     [ 18داند ]بازتا  مفاا ف را  کو می

اای اسدترات یک سدازمانی   مناور تسهیو و در  ساختار و ک ک بف توسعف گزینفکف بف 

تعدادی جهت استرات یک دارند کدف  اا پذیرد کف سازمانگیرد و میمورد استفاده قرار می

ای از اسدترات ی مج وتدف   .توانند ا اانگ یا ناا اانگ، اگاااندف یدا نااگاااندف با دند    می

یدک   ایدن رویکدرد،  کندد   اقدامات است کف یک سازمان را در یک مسیر خاص اددایت مدی  

 ناسی جهت تفکر در مورد استرات ی  علی سازمان و استرات ی مطلو  سازمان روش

 [ 7]با د می
 

 فرایند استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه -1
گیدری  ای از  دکو استرات ی مدذاکره و بازتدا  مفاا دف در برخدورد بدا مسدائو پیچیدده       

جلو و مناسب وجدود نددارد،   استرات ی کف در ان ایچ اج ا  رو نی بر یک  یوه رو بف 

کف  دامو یدادگیری  دردی و گروادی از      مفید است  این روش، یک  رایند دیالکتیک است

 رایند این رویکرد  امو دو بادش اسدت      [7]با د در حین گفتگواای مداو  مییکدیگر 

اای نوظهور و مذاکره برای حصوم توا م کف ار کددا   بازتا  استرات یو پدیدارسازی 

 وند  ار مرحلف نیز خود از چندد گدا  تشدکیو  دده     اا  امو دو مرحلف مین باشاز ای

 دوند  اا تشریح میاست  در ابتدا یک نگاه کلی بف این  رایند  ده و سپس ار یک از گا 

 داد  رایند استرات ی مذاکره و بازتا  مفاا ف را نشان می 1جدوم  [ 14]

 

 JOURNEY Makingفرایند   1جدول 

 گام مرحله بخش

   در  موقعیت1   ا نایی با موقعیت1  پدیدارسازی و بازتا  1
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 کنندگاناای مشارکت  نلش2 اای نوظهوراسترات ی

   نگا ت موقعیت2

 اای  ناختی  ردی  ساخت نلشف3

اای  ناختی برای رسم   ترکیب نلشف4

 اای استرات ینلشف

اای نوظهور/   تحلیو استرات ی5

 سازیاسترات ی

   مذاکره برای حصوم توا م2

 اا و سناریواا  گزینف3

 ااای از گزینف  ایجاد مج وتف6

 ای از سناریواا  ایجاد مج وتف7

 اا و سناریواا  ملایسف گزینف8

 دای  نتای  و گزارش4
   تحلیو نتای  ملایسف9

   ارائف پیشنهاد11

 

در ملالف حاضر برای  ناسدایی بدازیگران مسدئلف مدورد مطالعدف، از گدا  اوم و دو        

 استفاده  ده است  JOURNEY Making رایند 
 

 1گام اول: درک موقعیت

در این مرحلف باید موقعیت بف دقت مطالعف و بررسی  ود تا داندش اولیدف درسدتی از    

تحلیم حاضر،  ناسایی طدر ین  مسئلف   [14]موقعیت و ا راد درگیر در ان حاصو  ود 

اای اثرگذار و اثرپذیر در تدوین استرات ی زنجیدره تدنمین سدبز گداز اسدت  بدا       و گروه

توجددف بددف اا یددت تدددوین اسددترات ی بددرای زنجیددره تددنمین انددرژی، ادددم،  ناسددایی   

کنندگان در این مسئلف است   رکت ملی گاز ایران بف تنوان متولی صدنعت گداز   مشاکت

سدازی و ت لیداتی کدردن     دود  وظیفدف تددوین اسدترات ی، پیداده     تف میدر کشور  ناخ

با دد  ادر   اای ت لیاتی نیز بف تهدده  درکت ملدی گداز ایدران مدی      اا و برنامفاسترات ی

با دد کدف م کدن    ادا در ارتبداط مدی   اا و سازمانای از گروهسازمان ا واره با مج وتف

ادا و  روی انها اثدر بگدذارد  ایدن سدازمان     است در این ارتباط از انها اثر پذیر تف و یا بر

دسدتی و یدا   اای بانتوانند در مج وتفکنندگان میاا و یا بف تبارت بهتر، مشارکتگروه

دستی  رکت ملی گاز واقع  وند و بنا بف موقعیتی کف در زنجیره تنمین گاز دارند، پایین

ر تددوین اسدترات ی بندا    خصوص انکف ددارای میزان قدرت اثرگذاری متفاوتی با ند، بف
                                                                                                                                        
1. Case 
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 ود طر ین درگیدر  محیطی نیز رتایت  ود کف ا ین امر موجب میبا د الزامات زیست

کننددگان بدا   تر  ود  ار کددا  از ایدن مشدارکت   مراتب بیشتر و ابعاد ان پیچیدهمسئلف بف

کنندد، دارای میدزان قددرت و ت ایدو     توجف بف نلشی کف در زنجیره تنمین سبز گاز ایفا می

 فاوتی برای گا  بردا تن در جهت حو مسئلف در این زنجیره خوااند بود مت

 

 کنندگانهای مشارکتگام دوم: نقش

در ایدن موقعیدت    1کننددگان گیرید کف کدا  یدک از مشدارکت  در این مرحلف، تص یم می

در این مرحلف،  .کنیداای خاصی را انجا  داند و انها را بر این اساس نامگذاری مینلش

اای ماتلفی با د کف در اا و نلشاا باید در جهت دستیابی بف در  کلی از دیدگاهتالش

، (کدم  قددرت  بدان،  ت ایدو ) 2ادا تبارتندد از موضدو    این وضعیت قدرار دارندد  ایدن نلدش    

و  (زیداد  قددرت  پایین، ت ایو) 4، طراحان متن استرات ی(زیاد قدرت بان، ت ایو) 3بازیگران

[  ایددن مرحلددف اغدداز سدداختاردای در   7کددم( ] قدددرت پددایین، ت ایددو) 5لشددکریسددیاا

با دد کدف م کدن اسدت نسدبت بدف مسدئلف تددوین         اای ماتلفی میکار ناسان از دیدگاه

استرات ی در صنعت گاز وجود دا دتف با دد  در ایدن بادش ناسدت جهدت  ناسدایی        

مددیران ار دد و کار ناسدان    کنندگان در امر تدوین استرات ی صنعت گاز بدا  مشارکت

زیسدت و  ریزی وزارت نفت، سازمان محدیط  رکت ملی گاز ایران، حوزه معاونت برنامف

سدازی مصداحبف و   اای مرتبط با مسئلف، مصاحبف انجا   د  پس از پیداده دیگر سازمان

اا برای ادر  داز از زنجیدره تدنمین سدبز صدنعت گداز تعددادی         تحلیو محتوای مصاحبف

 پدانیش  کنندگان  ناسایی  ده مربوط بف  داز  ناسایی  دند  مشارکت کنندهمشارکت

 اورده  ده است  2تولید در جدوم  از بعد

 

 کنندگانتعیین نقش مشارکت -6
                                                                                                                                        
1. Participants 

2. Subjects 

3. Players 

4. Strategy Context Setters 

5. Crowd 
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کنندگان باید نلش ار یک از انها در ایدن مسدئلف تعیدین  دود      پس از  ناسایی مشارکت

تالقدف انهدا در مسدئلف     کننددگان بدا توجدف بدف میدزان قددرت و      نلش ار یک از مشدارکت 

ای طراحی گردیدد و از خبرگدان درخواسدت     ود  بف این مناور پرسشنامفمشاش می

اسداس  کننددگان بدرای حدو مسدئلف را بدر      د تا میزان قدرت و تالقف ار یک از مشارکت

گیری از مج و  نارات خبرگان، میدزان  نهایت با میانگینطیف لیکرت مشاش ن ایند  در

 کنندگان تعیین  د   ر یک از مشارکتقدرت و تالقف ا

 

 کنندگانمشارکت تالقف و قدرت میزان  2 جدوم

 کنندگانعنوان مشارکت ردیف
میزان 

 قدرت

میزان 

 عالقه
 کنندگانعنوان مشارکت ردیف

میزان 

 قدرت

میزان 

 عالقه

 1 2 یاستاندار 13 3.1 4.2 وزارت نفت 1

 14 5 4.1 رانیگاز ا ی رکت مل 2

و  یزیربرنامف معاونت

منابع  ناارت بر

 وزارت نفت یدروکربوریا

2 1.5 

 3.4 2.1 مجلس در منطلف ندهین ا 15 2.9 3 ی مجلسانرژ ونیسیک  3

 16 1 1 اابانک 4

 یگذاراستیکو س اداره

 یو استاندارداا یمهندس

 وزارت نفت

1.5 2 

 17 1.5 1 اقتصاد ی ورا 5

و ناارت  یا اانگ تیریمد

گاز  ی رکت مل دیبر تول

 رانیا

1.4 1.5 

 2.5 2 شگاهیپان 18 4 2 رد  منطلفم 6

 4 3 گاز شیپان  رکت 19 1 1.1 کنندگاننیتنم 7

8 
هندسی و  رکت م

 رانیا توسعف گاز
 1 3.5 یج هور استیر نهاد 21 4.1 4

9 
اوقام و امور  سازمان

 کشور فیریخ
2 1.9 21 

و امور مجلس  یحلوق د تر

 ستیزطیسازمان مح
2 2 

11 
اا، مراتع و جنگو سازمان

 کشور یزداریابا
 4.1 1.9 یطیمحستیز یابیارز د تر 22 3.1 2

11 

 ،ی رانگ راثیم سازمان

و  یدست عیصنا

 کشور یگرد گر

1.5 1.5 23 
حفاظت  یتال ی ورا

 ستیز طیمح
3 1 

12 
حفاظت  سازمان

 ستیزطیمح
3 4.3  
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 1تمایل نمودار قدرت/ -7
 بدف  تالقدف  /قددرت  ن ودار کنندگان،مشارکت از یک ار قدرت و تالقف میزان تعیین از پس

کننددگان  ترسیم  د  با استفاده از ن ودار قدرت/ تالقف، نلدش مشدارکت   1صورت  کو 

  ود مشاش می

 

 
 کنندگانمشارکت عالقه/قدرت نمودار  1شکل 

 

 

 تئوری درام -8
 اسداس بدر  کدف  اسدت  ت لیدات  در تحلیدم  در مسدئلف  ساختاردای روش یک درا  تئوری

 کدف  ادایی موقعیدت  در بدازی  تئدوری   [22ر 21ر 21ر 19] اسدت  گر تدف   دکو  بازی تئوری

گیرنددگان  تصد یم  یابند، بدف اای ماتلف بروز میبف صورت یک توالی از تص یم ت لیات

 روپدیش  مسئلف بف منار یک از طرم دو ار کندمی  رض بازی تئوری  [23کند ]می ک ک
                                                                                                                                        
1. The Power-Interest Grid 

وزارت نفت
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 را ماتلفدی  ادای بدازی  گیرنددگان، تصد یم  کدف  اسدت  ایدن  امدر  واقعیدت  اما  کنندمی نگاه

 اساسدی  تامدو  را واقعیدت  در کامدو  اطالتدات  نبود بتوان  اید  بینندمی خود رویپیش

 و پیشدر تف  ادای تحلیو از باید بازی نتای  بینیپیش برای کف دانست  رایطی چنین بروز

بدرد   بهره اند،یا تف ساختار «کامو اطالتات نبود  رایط در بازی» اساسبر کف ااییمدم

گیرندگان، بسدتف بدف  درایط، تحدت تدنثیر احساسدات، تواطدف و        تلالنیت تص یم  [24]

ای از تلدو و  گیرنددگان امیاتدف  گیرد  در  رایطی کف تص یمحانت درونی ا راد قرار می

گیرند، تئوری درا  ساختاردای مسدئلف  احساس را برای اتاا  تص ی ات خود بف کار می

ر 25] کندد مدی  اضدا ف  را نیز بف ان احساسی  اکتوراای و را از تلالنیت کامو  راتر برده

در تئددوری درا ، تلالنیددت و احساسددات ا ددراد در اددر تلابددو مددورد بررسددی قددرار   [26

  اختال داتی   دود بینی مدی اای ا راد پیشاا و جایگاهگیرد و تغییرات احت الی اولویتمی

کف م کن است بروز یابندد و روندد مدذاکرات را بدر ادم بزندد  ناسدایی  دده و سدعی          

ادایی   ود با توجف بف دانش موجود از مسئلف، تلالنیت و احساسات ا راد، اسدترات ی می

 [ 29ر 28ر 27برای حو این اختال ات طراحی  ود ]

 

 اجزای تئوری درام -3
 و اولدین    دود مدی  تشدکیو  ماتلفدی  اجدزای  از نیز درا  تئوری درا ، و ن ایش ار مانند

 1ادا  اصیت از ایمج وتف  امو درا  ار  با ندمی بازیگران درا ، در باش ترینمهم

 احساسدات  و تالیدم  ادا، وی گدی  ،2ادا اولویدت  از ایمج وتدف  دارای کددا   ادر  کدف  است

  دکو  را 4ایندده  مج دو   در کدف  دارندد  گیریتص یم برای 3ااییگزینف یک ار  با ندمی

 بسدتف   اای  اصیتی متفاوتی با دند دارای وی گی است م کن اا اصیت این  دادمی

 بدا  مدذاکره  انگدا   در خاصدی  تواطدف  و احساسدات   رد، ار  اصیتی اایوی گی بف

ر 11دارندد ]  6تعامدو  ادم  بدا  5اپیزود سری یک طریم از اا اصیت .یابدمی بروز طر ین
                                                                                                                                        
1. Character 

2. Preference 

3. Option 

4. Future 

5. Episode 

6. Contraction 
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 [ 31ر 31ر 29ر 28

 

 تحلیل تقابلی -11
 حدین  در ادا  اصیت و دادمی تلابو بف را خود جای تفاام کف زمانی  د،  کر چفچنان

  دوند، ن دی  ملابدو  طدرم  کدردن  متلاتدد  بدف  مو دم  خدود،  احساسات و اااولویت تبادم

 را «تلدابلی  تحلیدو » تنوان با رو ی 1ااوارد کف  ودمی تلابو از ایمرحلف وارد مذاکرات

 کدف  اسدت  درا  تئدوری  اسداس بر رویکرد این  داد ارائف  رایط این تحلیو و تجزیف برای

 تحلیدو  و تجزیدف  بدرای  طدر ین،  ادای اولویدت  بررسدی  و مذاکره میز از تا دادمی اجازه

 [   32ر 25 ود ] استفاده ت اد

انتلام و توزیدع   تولید، از بعد گاز دارای سف  از کلی پانیش سبز تنمین زنجیره مسئلف

با د  با توجف بف طوننی بودن  رایند مطالعف و تجزیدف و تحلیدو کلیدف  ازادا، در ایدن      می

ملالف، تنها بف ساختاردای  از پانیش بعد از تولید پرداختف  ده است   داز پدانیش پدس    

از تولید، از ایدن پدس بدا تندوان اپیدزود پدانیش بعدد از تولیدد در تئدوری درا  معر دی           

 بادش  در «مفاا دف  بازتدا   و مدذاکره  استرات ی» طریم از اپیزود نای  ود  بازیگرانمی

 و اندددازچشددم بررسددی و مصدداحبف طریددم از ان از پددس  گردیدنددد  ناسددایی پیشددین

 و ادا اولویدت  درگیدر،  طدر ین  از یک ار اایاسترات ی و مدتکوتاه مدت،بلند اایبرنامف

در ادامف با استفاده از تئوری درا  بف بررسی اپیدزود     د  ناسایی بازیگران تص ی ات

  ود پانیش بعد از تولید پرداختف می

 

 اپیزود پاالیش بعد از تولید -11
اای تصد یم  اا و گزینفدر این اپیزود  ش بازیگر وجود دارد کف ار کدا  دارای اولویت

سازمان یا ا راد درگیدر در  اا، اادام و خواستف نهایی با ند  اولویت، برنامفمتفاوتی می

ادای خدود   مسئلف است  ا چنین ادر یدک از ایدن بدازیگران بدرای ت لدی کدردن اولویدت        

 ایدن  انهدا  بدف  ادا گزیندف  کنند  ایدن انتاا  می« اای تص یمگزینف»تص ی اتی را با تنوان 
                                                                                                                                        
1. Howard 
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 تلالنیدت  احساسات و تالیم، قدرت، دانش، مبنای بر را تص ی اتی کف دادمی را توانایی

 از یدک  ادر  مدتبلند و مدتکوتاه اایبرنامف بف توجف با ااگزینف این  ن ایند اتاا  خویش

 گزیندف مبدادا یدا بدازی      است  ده استاراا مسئلف در درگیر اایگروه و ااسازمان این

 طدرم  توسدط  او نادر  مورد موقعیت اگر کف دارد را یدکی طرح حکم  رد یک برای 1تکی

[  در 34ر 33ر 29کندد ]  رو را خدود  تهدیددامیز  احت دانً  طدرحِ   رد  د، گر تف نادیده ملابو

اای تص یم و  ام بک بدازیگران اپیدزود پدانیش بعدد از تولیدد در      اا، گزینفادامف اولویت

 اورده  ده است  3جدوم 
 

 اای تص یم بازیگران اپیزود پانیش بعد از تولیداا و گزینفاولویت  3جدوم 

 وزارت نفت

 و توسعف نفت و گاز در منطلف دیبف جایگاه اوم در تول یابیدست اولویت

 ااگزینف

 موجود اایتکنولوژی و ااسیستم سازیبهینف از مالی ح ایت

 موجود اایپانیشگاه توسعف و جدید اایپانیشگاه احداث برنامف از مالی ح ایت

 دیگدر  تکنولوژیدک  و تل دی  تدوان  از گیدری بهدره  جهدت  ال للیبین مذاکرات و رایزنی

 پیشر تف کشوراای

  ام بک
 جلدب  جهدت  ملدی  مسئلف یک تنوان بف کشور گازی توان توسعف پروژه ن ودن مطرح

 حاک یت دستگاه

 رانیگاز ا ی رکت مل

 1414انداز اساس سند چشمکشور بر یگاز سعف توانتو شیا زا اولویت

 ااگزینف

 موجود اایپانیشگاه منابع از گاز بردا ت ظر یت ا زایش

 کشور گازی مشتر  میادین از بردا ت ا زایش

 جدید گازی اایپانیشگاه احداث

 موجود اایتکنولوژی و ااسیستم سازیبهینف

 قوانین از پیروی از تالف جری ف پرداخت

 کشور گازی توان توسعف برنامف کردن متوقف  ام بک

 طیحفاظددت محدد سددازمان

 ستیز

 اولویت
از لحدا  ت لکدرد    رانید ا گداه یجا یارتلدا  یدر راستا یابو  منطلف ستیزحفاظت از 

 جهان یکشوراا نیدر ب ستیزطیمح

 ااگزینف

 محیطیزیست استاندارداای و الزامات رتایت

  علی منابع جای بف زیستمحیط دوستدار منابع از استفاده بف الزا 

 تاریددب و محیطددیزیسددت اددایانینددده انتشددار بابددت سددنگین اددایجری ددف وضددع

 زیستمحیط

 ارجا  پرونده بف نهاد ریاست ج هوری  ام بک

 گاز شیپان  رکت

 1414انداز اساس سند چشمکشور بر یتوسعف توان گاز شیا زا اولویت

 ااگزینف
 تولید ظر یت ا زایش بف تابعف اای رکت الزا 

 تولید اایسیستم سازیبهینف بف تابعف اای رکت الزا 

                                                                                                                                        
1. The Fallback 
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 محیطیزیست الزامات از تبعیت بف تابعف اای رکت الزا 

 قددوانین اجددرای از تاطددی صددورت در تابعددف اددای ددرکت بددرای جری ددف وضددع

 محیطیزیست

 ندارد  ام بک

و توسعف  یمهندس  رکت

 رانیگاز ا

 1414انداز اساس سند چشمکشور بر یگاز سعف توانتو شیا زا اولویت

 ااگزینف

 ااپانیشگاه از برداریبهره ظر یت توسعف اایطرح بررسی

 ااپانیشگاه انیندگی بهبود برای دولتی غیر و دولتی اایمناقصف برگزاری

 و قدوانین  اسداس بدر  جدیدد  ادای پانیشدگاه  احدداث  برای مکانیابی اایطرح بررسی

 الزامات

 ندارد  ام بک

 مجلس یانرژ ونیسیک 

 اولویت
کشور و توسعف پایدار بر مبنای بهبدود امنیدت و کدارایی اندرژی،      یانرژ تیحفظ امن

 وری اقتصادیزیست و بهرهحفاظت از محیط

 ااگزینف
 مجلس در انرژی ک یسیون اختیارات حسب اورالزا  قوانین وضع

 مجلس در انرژی ک یسیون اختیارات حسب بازدارنده قوانین وضع

 نفت وزیر استی اح و سؤام طرح  ام بک

 

 میز مذاکره -12
 اپیدزود  در مسدئلف  بدازیگران  تصد یم  ادای گزیندف  و ادا اولویدت   دن رو ن با ادامف در

 Confrontation Manager Version ا زارنر  از استفاده با مذاکره میز تولید، از بعد پانیش

   ودمی ترسیم 1.3.1.14

 

 تحلیل میز مذاکره اپیزود پاالیش بعد از تولید -13
ناست بایدد بدازیگران را وارد یدک تعامدو جدیدد       Confrontaton Managerا زار در نر 

اای تص یم را تعریف کرد  بف ازای ادر یدک از بدازیگران    ن ود و برای ار کدا ، گزینف

گفتدف   1امیدز یک سناریو خواایم دا ت ا راه با سناریویی کف بف ان سدناریوی تهدیدد  

گیرد  در ار سناریو باید دیدد بدازیگری   می  ود  در این اپیزود، افت سناریو  کومی

 3)تالمت مربع تو پدر( و یدا رد   2ای را اتاا کف این سناریو بف وی تعلم دارد چف گزینف

)تالمت خدط تیدره(    4کند  گاای بازیگر گزینف تص یم را باز)تالمت مربع تو خالی( می
                                                                                                                                        
1. Threatened Future (t) 

2. Adopt 

3. Reject 

4. Left Open 
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ادر گزیندف تصد یم     گذاردر یعنی م کن است ان را بپذیرد و یا بدا ان ماالفدت کندد    می

)تالمت سؤام( قدرار گیدرد  بدف ایدن      1وسیلف ار یک از بازیگران مورد  کتواند بفمی

معنا کف ان بازیگر  ک دارد کف این گزینف ت لی  ود و گزینف مورد نار  بیف بدف یدک   

 ماند می 2بلوم

ید تواند مورد  ک و تردباید دقت دا ت کف ار بازیگر، گزینف سایر بازیگران را می

ادایی کدف بداز گذا دتف     قرار داد و برای گزینف خود وی این امکان وجود ندارد  گزیندف 

[  بنابراین در سناریوی مطلو  32 وند نیز امکان مورد  ک واقع  دن را ندارند ]می

ادای تصد یم بدازیگران ملابدو و یدا      ار بازیگر، باید واکنش بدازیگر نسدبت بدف گزیندف    

ردد  گاای با موضعی کدف یدک بدازیگر در برابدر     اای تص یم خودش مشاش گگزینف

 دود کدف رسدیدن بدف     کند وارد یک تلابو مدی اای تص یم بازیگر ملابو اتاا  میگزینف

کندد  در ادامدف از میدان سدناریواای موجدود در میدز       تفاام و مصالحف را سدات مدی  

  وند می مذاکره اپیزود پانیش بعد از تولید، دو سناریو بف تنوان ن ونف توضیح داده

 بدانی  کدف  اسدت  چپ س ت از ستون اولین زیستمحیط حفاظت سازمان سناریوی

 مت دایز  سدبز  رندگ  و 3زیسدت محدیط  سازمان نا  بف مربوط D اختصاری حرم با ان

 نشدان  t حدرم  با درا  تئوری مذاکره میز در تهدیدامیز سناریوی ا چنین  است  ده

  با دمی چپ س ت از ستون دومین مع ونً و  ودمی داده

 (D)زیست محیط حفاظت سازمان سناریوی -الف

 ن دوده  اتاا  را ابتدایی خود گزینف دو زیستمحیط حفاظت سازمان سناریو این در

 را انها حاضر حام در و گذاردمی باز را خود دیگر گزینف دو کند، امامی ت لی را ان و

  ن ایدد  ت لدی  را انهدا  موقعیدت  اقت دای  بف بنا در اینده است م کن البتف کندن ی ت لی

 بدف  ان تابعف اای رکت و ایران گاز ملی  رکت کردن ملز  تص یم اایگزینف از یکی

 حاضدر  حدام  در  اسدت   علدی  مندابع  جدای  بف زیستمحیط دوستدار منابع از استفاده

 ملدی   درکت  وی هبازیگران بف سایر اگر کف است منتار زیستمحیط حفاظت سازمان

 راسددتای در رتایددت نکننددد، را محیطددیزیسددت اسددتاندارداای و الزامددات ایددران، گدداز
                                                                                                                                        
1. Doubt 

2. Deceit 

3. Department of Environment (DOE) 
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 جایگداه  در گدر تن  قدرار  و ایمنطلف بو زیست از حفاظت کف خود اولویت بف دستیابی

 دوسدتدار  مندابع  از کدف  باوااد انها از است محیطیزیست ت لکرد نار از منطلف بانی

 ا راد متالف  رو  تلیف تریجدی اقدامات ان بر تالوه و ن ایند استفاده زیستمحیط

 جهددت ج هددوری ریاسددت نهدداد بددف تالددف پرونددده  رسددتادن انهددا از یکددی کددف کنددد

 بدک   ام گزینف، این کف  ود  کر باید البتف  است مسئلف این بف رسیدگی و گریمیانجی

 ایدن  نیدز  زیسدت محدیط  از حفاظدت  سازمان خود ترجیح و است زیستمحیط سازمان

 این در ا چنین . ود حو مصالحف طریم بف سازمان دو بین مسئلف کف است
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 میز مذاکره 2 کو 

 گذا دتف  بداز  1ایدران  گاز توسعف و مهندسی  رکت ابتدایی گزینف دو سناریو،

 سدازمان  امدا   اسدت  اا یدت   اقد زیستمحیط سازمان برای واقع در و  ودمی

 کندد  ا دان  مدی  استلبام ان از و است موا م سو  گزینف با زیستمحیط حفاظت
                                                                                                                                        
1. Gas Engineering and Development Company (GEDC) 

DOE

Setting environmental requirements and standards

Request for using environment friendly sources instead of current sources

Setting heavy fines for environmental emissions and degradation

Send the case to the presidential organization

GEDC

Investigation of utility expansion plans of gas refineries

Holding public and private tenders to improve refinery emissions

Study of locating plans for the construction of new refineries under the rules and requirements

MOP

Financial support for optimizing existing systems and technologies

Financial support for the construction of new refineries and expansion of existing refineries

International negotiations for scientific and technological advice and take advantage of the advanced countries

Bringing up the development project of gas power as a national issue to attract the government

NIGC

Increasing the utilization capacity of existing gas refineries

Increasing the extraction from common gas fields

Construction of new gas refineries

Optimizing existing technologies and systems

Paying fines for rules' violation

Suspend the gas development project

PEC

Legislating the obligatory Laws

Legislating the preventive laws

Questions and impeachment of minister of petroleum

GRC

Request to increase operational capacity to subsidiaries

Request to optimize operation systems to subsidiaries

Request to adapt with environmental requirements to subsidiaries

Setting fines for subsidiaries in case of violation of environmental laws

D

?
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?



 1931 بهار، 1، شماره 1دوره   ___________________________________ گیری های نوین در تصمیمپژوهش

411 

 مشدااده  زیسدت محدیط  سدازمان  سدناریوی  در مدذاکره  میدز   دکو  در کدف  طور

 رندگ  بدف  گداز  توسدعف  و مهندسدی   درکت  ادای گزیندف  بانی در  ود،  لشیمی

 حفاظددت سددازمان میددان 1مع ددو یددک داندددهنشددان کددف دارد وجددود زر ددکی

 میدان  تعامدو  یعندی  اسدتر  ایدران  گداز  توسعف و مهندسی  رکت و زیستمحیط

  دود  مدی  تلابو بف منجر گاز توسعف و مهندسی  رکت و زیستمحیط سازمان

 و ادداسیسددتم سددازیبهینددف از بایددد 2نفددت وزارت ایددن سددناریو،  در ا چنددین

 گذا تف باز  عالً خود را دیگر گزینف دو کند و مالی ح ایت موجود اایتکنولوژی

 گازی توان توسعف پروژه کردن مطرح با زیستمحیط حفاظت سازمان اما  است

 را ان و نیست موا م حاک یت دستگاه جلب جهت ملی مسئلف یک تنوان بف کشور

 خدود  ابتددایی  گزینف سف 3ایران گاز ملی  رکت سناریو، این ادامف در .کندمی رد

 گزیندف  بایدد  زیسدت محیط سازمان اایاولویت بف توجف با اما و گذاردمی باز را

 را موجددود اددایتکنولددوژی و ادداسیسددتم بایددد ن ایدددر یعنددی ت لددی را چهددار 

 ان جری ف قوانین، از پیروی از تالف صورت در باید ا چنین  ن اید سازیبهینف

 ملی  رکت کف دارد  ک زیستمحیط حفاظت سازمان چند ار  ن اید پرداخت را

 گزیندف  ایدن  روی بدر  سؤام تالمت  بپردازد را قوانین از تالف جری ف ایران گاز

 این بف گاز ملی  رکت دارد  ک زیستمحیط حفاظت سازمان کف دادمی نشان

 بدک   ام با زیستمحیط سازمان  ن اید پرداخت را جری ف و با د متعهد تص یم

 ادیچ  بدف  کشور گازی توان توسعف پروژه توقف و تعطیلی گاز، یعنی ملی  رکت

 .بگدذارد  میدز  روی را گزینف این نباید ایران گاز ملی  رکت و نیست موا م وجف

 بدین  تلابدو  داندده نشدان  کدف   دود مدی  مشدااده  رنگدی  بنفش  لش باش این در

 ایدن   است سناریو این در ایران گاز ملی  رکت و زیستمحیط حفاظت سازمان

 ملدی   رکت قوانین از تالف جری ف پرداخت تص یم گزینف اتاا  از نا ی تلابو

 برابر در زیستمحیط سازمان ا چنین  است زیستمحیط سازمان طرم از گاز

 در کدف  گدذارد مدی  باز را انها و پذیر استانعطام گاز ملی  رکت ابتدایی گزینف
                                                                                                                                        
1. Dilemma 

2. Ministry of Petroleum (MOP) 

3. National Iranian Gas Company (NIGC) 
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 اتاا  یا رد موضع دارد قرار ان در کف  رایطی بف توجف با مذاکره بعدی مراحو

ا کاری  تهدید، مع و پیدایش موجب م کن است مسئلف این کف ن اید انتاا  را

 تصدویب  بدا  بایدد  1مجلدس  اندرژی  ک یسدیون  سدناریو،  این در . ود اتت اد یا و

 زیسدت و محیط اکوسیستم بیشتر چف ار تاریب از بازدارنده و اورالزا  قوانین

 تواندمی لزو  صورت در و جلوگیری ن اید کشور گازی اایپانیشگاه پیرامونی

 میان اختال ات و داده رخ مسئلف پیرامون مجلس صحن بف دتوت با نفت وزیر از

 اقددامات  یدا  و تابعدف  ادای  رکت ایران، گاز ملی  رکت و زیستمحیط سازمان

 ابعداد  بدف  توجدف  بدا  تربغرن   رایط در حتی اینکف یا و ن وده سؤام نفت وزارت

  رکت سناریو این پایانی باش در .ن اید استی اح را نفت وزیر تواندمی مسئلف

 دارد قدرار  ایران گاز ملی  رکت اایمج وتف زیر از یکی تنوان بف 2گاز پانیش

 درون امدری  کدف  سدازمان  ایدن  ابتددایی  گزیندف  دو بدا  زیسدت محدیط  سازمان کف

 اخدر، موا دم   گزینف دو سازیپیاده با اما  ندارد کاری ت و استند، در سازمانی

 سدازمان  و گاز پانیش  رکت میان است مشاش  کو در کف طور ا ان .است

 بداز  از نا دی  تلابدو  ایدن   دارد وجدود ( رندگ ابدی   لدش ) تلابو نیز زیستمحیط

 است زیستمحیط سازمان سوی از گاز پانیش  رکت ابتدایی گزینف دو گذا تن

 پدیش  مع لی است م کن  ود،می اتاا  مذاکره در کف تص ی اتی بف توجف با و

 این بین  ودمی مشااده زیستمحیط حفاظت سازمان سناریوی در دقت اید  با

  درکت  و گداز  توسدعف  و مهندسدی   درکت  و ایدران  گاز ملی  رکت و سازمان

 دارای و ایدران  گداز  ملدی   درکت  ادای مج وتدف  زیدر  از دو ادر  کدف  گاز پانیش

 .دارد وجود استند، تلابو یکسان اایاولویت

 

 (t)تهدیدامیز  سناریوی - 

 با در یعنیمی بازیگران از یک ار اایبک ام بف مربوط تهدیدامیز سناریوی

 مفاا دف  بف نتوانند میز روی تص یم اایگزینف از استفاده با بازیگران کف زمانی
                                                                                                                                        
1. Parliament Energy Commision (PEC) 

2. Gas Refinery Company (GRC) 
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 از و کرده استفاده خود یدکی اایگزینف از ناچار بف یابند، گاه دست مصالحف و

 ایدن  گداه   برندد مدی  بهدره  خدود  ملاصد پیشبرد جهت  شاری اار  تنوان بف ان

 این بف مسائو این ا ف  ماندمی باقی بلوم یک حد در گاه و  ده ت لی اابک ام

 دارند اتت اد و  ناخت یکدیگر بف نسبت حد چف تا مذاکره طر ین کف دارد بستگی

 ادر  بدک  ام  دن ت لی با صورت این غیر در  با ند ام با ا کاری بف حاضر و

 خواادد  وجدود  بدف  تعدارض  و تلابدو  دیگر بازیگر طرم از ان  دن رد و بازیگر

 خط تالمت با را خود تص یم اایگزینف بازیگر ار تهدیدامیز سناریوی در .امد

 ت لدی  و پذیردمی پر تو لوزی تالمت با را خود بک ام گزینف و گذا تف باز تیره

 بدازیگرانی   دادد در مذاکره را نشان می م کن حالت بدترین سناریو این  کندمی

 یدا  و بک ام ندارند، را یکدیگر بف اتت اد و ا کاری توان اتت ادیبی خاطربف کف

 بیش اری مع الت امدن وجود بف باتث این و کنندمی ت لی را خود یدکی گزینف

 از صدحیح   دناخت  و مسئلف موقعیت در  تد  از نا ی مع الت این   ودمی

  درکت  پیشدین،  ادای بادش  بدف  توجدف  بدا  .است مسئلف در درگیر طر ین و خود

  درکت  تابعدف  ادای  رکت جزو کف گاز پانیش  رکت و گاز توسعف و مهندسی

 تهدیدامیز، سناریوی در بازیگران بلیف اما  ندارند بک  ام استند، ایران گاز ملی

 بدف  ان از و گذا دتف  میدز  روی را خدود  یدکی گزینف نرسند، مفاا ف بف کف زمانی

 اندرژی  ک یسیون و زیستمحیط حفاظت سازمان البتف  ن ایندمی استفاده ناچار

 توسدعف  پدروژه  تعطیلدی  درمدورد  ایران گاز ملی  رکت بک ام بف نسبت مجلس

 و دارد بلوم جنبف بیشتر بک ام این انها نار بف و دارند  ک کشور گازی توان

   د ناوااد ت لی ارگز

 

 1تحلیل معضل -14
از دیدگاه بنت، ااوارد و براینت، ار تلابو نتیجف بروز یک یا چند مع دو اسدت    

این مع الت م کن است منشن درونی دا تف با ند یا از طریم ثبت مشاادات و 
                                                                                                                                        
1. Dilemma Analysis 
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ادرا  اددر  اصددیت از ر تددار و واکددنش طددرم ملابددو نشددنت گیددرد  بررسددی  

طریدم  ناسدایی    داد تا ازکنندگان میمع الت موجود، این امکان را بف مذاکره

ان، نسبت بف ر ع مع و و در نتیجف تالش برای دستیابی بف نلاط مشتر  اقدا  

[  بف مناور حو تعارض، بف تحلیو و  ناسایی مع التی نیاز 35ر 29ر 19ن ایند ]

است کف بف تنوان نتیجف ت و تلالنی بازیگر رخ داده است و بازیگر تدالش دارد  

اایی در راستای تبدادم اطالتدات از بدین ببدرد      این مع الت تلابو را با  عالیت

تئوری درا ، مفروضات تلالنیت را متزلزم کدرده و کدانون توجدف را بدف سد ت      

دادد  ایدن رویکدرد بدف     گیرنددگان سدوت مدی   اای  کو گر تف میان تصد یم تنش

[  32گیرندگان در  رایند تحلیو تعارض توجدف بسدیاری دارد ]  احساسات تص یم

داندد کدف بدازیگران در  رایندد     را نشان می 1ایروانشناسانف مع الت، منازتات

کندد  تلابو با ان رو در رو و ناچار بف حو این منازتات استند  ااوارد بیان مدی 

داندد کدف بدازیگر در لحادف     کف مع الت، ارزش و اتتبار مسدائلی را نشدان مدی   

ئدوری  [   دش مع دو در ت  25 دود ] رو مدی با انها رو بف  2رویارویی با حلیلت

 وند: توا دم و  بندی میدرا   ناسایی  ده است کف در دو مج وتف کلی دستف

تد  توا م  اگر مواضدع بدازیگران بدا ادم سدازگار با دند، انهدا در یدک حالدت          

 4و اتت اد 3ا کاری قرار خوااند گر ت و در برابر مع الت توا م مانند ا کاری

بدا ادم ناسدازگار با دند، در      پذیر خوااند بود  در حالی کف اگر بازیگراناسیب

و  6، متلاتدسازی5گیرند و بف مع الت تد  توا م مانند ردحالت تلابلی قرار می

[  ایدن مع دالت را   34ر 32ر 25ر 21 دوند ] دچدار مدی   8و مع و تهدیدد  7موضع

[  در مسددئلف تدددوین 35ر 27ر 14نامنددد ]گانددف تئددوری درا  مددیمع ددالت  ددش

با ند ز، ار یک از بازیگران دارای مع التی میاسترات ی زنجیره تنمین سبز گا
                                                                                                                                        
1. Psychological Contentions 

2. The moment of truth 

3. Cooperation Dilemma 

4. Trust Dilemma 

5. Rejection Dilemma 

6. Persuasion Dilemma 

7. Positioning Dilemma 

8. Threat Dilemma 
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کف از طریم تحلیو تلابلی  ناسایی  ده و رااکاراایی برای حو انهدا پیشدنهاد   

گردد  مع الت مربوط بف اپیزود پدانیش بعدد از تولیدد پدس از ورود مدرد       می

 اورده  ده است  4منطلف و رااکاراای پیشنهادی برای حو انها در جدوم 

 

 معضالت و راهکار حل آنها در اپیزود پاالیش بعد از تولید  4جدول 

 چه کسی با چه کسی معضل راهکار احساسات

 مصالحف یا سازش مثبت
 رد

 رکت مهندسی و 

 توسعف گاز

سازمان حفاظت 

 زیستمحیط

 رد منفی یا خنثی

 مصالحف یا سازش مثبت
 رد

  رکت ملی گاز
 رد منفی یا خنثی

 خنثیتد  اتت اد یا 
اای  رکت تحلیو نگرانی

 ملی گاز
 اعتماد

 مصالحف یا سازش مثبت
  رکت پانیش گاز رد

 رد منفی یا خنثی

 مصالحف یا سازش مثبت
 رد

سازمان حفاظت 

 رکت مهندسی و  محیط زیست

 توسعف گاز

 رد منفی یا خنثی

 مصالحف یا سازش مثبت
 رد

ک یسیون انرژی 

 رد منفی یا خنثی مجلس

منفی )برای مثام 

 خشم( یا خنثی

تحلیو مفروضات سازمان 

 زیستحفاظت محیط
 تهدید

سازمان حفاظت 

 زیستمحیط

  رکت ملی گاز

 مصالحف یا سازش مثبت
 رد

 رد منفی یا خنثی

منفی )برای مثام 

 خشم( یا خنثی

تحلیو مفروضات ک یسیون 

 انرژی مجلس
 تهدید

ک یسیون انرژی 

 مصالحف یا سازش مثبت مجلس
 رد

 رد منفی یا خنثی

 مصالحف یا سازش مثبت
 رد

 رکت مهندسی و 

 توسعف گاز

ک یسیون انرژی 

 مجلس

 رد منفی یا خنثی

 مصالحف یا سازش مثبت
  رکت ملی گاز رد

 رد منفی یا خنثی

 مصالحف یا سازش مثبت
  رکت پانیش گاز رد

 رد منفی یا خنثی
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 مصالحف یا سازش مثبت
 رد

سازمان حفاظت 

 محیط زیست
  رکت پانیش گاز

 رد منفی یا خنثی

 مصالحف یا سازش مثبت
 رد

ک یسیون انرژی 

 رد منفی یا خنثی مجلس

 

اندد، بررسدی   در این باش بف تنوان ن ونف چند مع و کف در جدوم مشاش  دده 

  ود:می

از سوی  رکت ملی گاز ایران رو زیست با مع و رد سازمان حفاظت محیط -الف

زیسدت  روست   رکت ملی گداز ایدران معتلدد اسدت کدف سدازمان حفاظدت محدیط        بف 

دادد  در ایدن موقعیدت بدرای حدو      سناریوی انها را بف سناریوی تهدیدامیز ترجیح می

اسدت    1 ود  رااکدار ناسدت مصدالحف یدا سدازش     مع و رد دو رااکار پیشنهاد می

زیست با  رکت ملی گداز، اصدرار و پا شداری  درکت     مشکو سازمان حفاظت محیط

 ملی گاز است کف:

 اسددتاندارداای و قددوانین از تالدف  بددرای زیسدت نبایددد سدازمان حفاظددت محددیط  -

 کندر وضع را سنگینی اایجری ف زیستمحیط تاریب و محیطیزیست

 ن ایدر پرداخت را محیطیزیست قوانین از تالف جری ف  رکت ملی گاز نباید -

 اورالدزا   قدوانین  نباید کندر وضع بازدارنده قوانین ک یسیون انرژی مجلس نباید -

 .کند وضع

 زیسدت سازمان حفاظت محدیط  کند می انتاا  را سناریو این  رکت ملی گاز چرا

بدرای  درکت    را ااییپیا  سپس  کندمی تحلیو را  رکت ملی گاز اساسی ااینگرانی

سدازمان اسدت،    دو ار سناریوی تغییر برای پیشنهاداتی حاوی کف  رستدملی گاز می

 بدف   دده نسدبت   ابدراز  در این  درایط احساسدات   . وند سازگار ام با کف ایگونفبف

   رکت ملی گاز مثبت است

 متلاتدد  بدرای  را ادایی زیسدت پیدا   رااکار بعدی رد است  سازمان حفاظت محدیط 

 سدناریوی  بدف  را تهدیددامیز  سناریوی داد نشان کف  رستدمی  رکت ملی گاز کردن

 تهدیدامیز: سناریوی تحت کف کنندمی ا اره ااپیا  این  دادمی ترجیح وی
                                                                                                                                        
1. Conciliation or Compromise 
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 را سدنگینی  ادای جری ف نیست م کن یا است زیست م کنسازمان حفاظت محیط -

 .بگیرد نار در زیستمحیط تاریب و محیطیزیست استاندارداای از تالف برای

 و قددوانین از تالددف جری ددف نیسددت م کددن یددا اسددت  ددرکت ملددی گدداز م کددن  -

 .ن اید پرداخت را محیطیزیست استاندارداای

 کنددر  وضدع  بازدارنده قوانین نیست م کن یا است ک یسیون انرژی مجلس م کن -

 .کند وضع اورالزا  قوانین نیست م کن یا است م کن

 ادای پیدا    رکت ملی گاز، انیت  تغییر برای  نیستند کا ی تنهاییبف ااپیا  این اما

 ادای گزیندف  تغییدر  یدا  و جدیدد  ادای گزیندف  ا دزودن  باید زیستسازمان حفاظت محیط

 داد: انجا  را مورد دو ار یا زیر موارد از یکی باید و داد نشان را موجود

زیست با انتاا  سناریوی  رکت ملی کف سازمان حفاظت محیط این دادن نشان -

 کند، باید بپدردازد  احساسدات  انچف  رکت ملی گاز تصور میاای بیشتراز گاز، ازینف

 خنثی است  یا بف  رکت ملی گاز منفی نسبت  ده ابراز

زیست با انتاا  سدناریوی تهدیددامیز   سازمان حفاظت محیط کف این دادن نشان -

 کند، بف دست خوااد اورد  احساساتمزایایی بیش از انچف  رکت ملی گاز تصور می

 خنثی است  یا بف  رکت ملی گاز منفی نسبت  ده ابراز

زیست با  رکت ملی گاز دارای مع و اتت داد اسدتند    سازمان حفاظت محیط - 

زیست  ک دارد کف  رکت ملی گاز واقعاً پیشنهاداتش را ت لی سازمان حفاظت محیط

زیست باید بتواند بف  رکت ملی گاز اتت داد کندد  بدف ایدن     کند  سازمان حفاظت محیط

ادای  زیسدت نگراندی  بینی  ده این است کف سازمان حفاظت محیطاور رااکار پیشمن

 رکت ملی گاز را تحلیو کنند و ببینند چرا بعد از توا م با سناریوی انها،  رکت ملدی  

 گاز:

 محیطی را پرداخت نکند م کن است جری ف تالف از قوانین زیست 

 رسدتند  رکت ملی گاز مدی اایی را برای  زیست پیا سپس سازمان حفاظت محیط

 کف باید یک یا ار دو پیامد زیر را بف دنبام دا تف با د:

نشددان دادن اینکددف ازینددف یددا مشددکالت  ددرار از سددناریوی سددازمان حفاظددت      -

 کند بیشتر یا معتبرتر است زیست برای  رکت ملی گاز از چیزی کف تصور میمحیط
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زیسدت  ازمان حفاظدت محدیط  نشان دادن اینکف مزایای چسبیدن بف سدناریوی سد   -

 کند بیشتر یا معتبرتر از ان چیزی است کف  رکت ملی گاز تصور می

 احساسات ابراز  ده نسبت بف  رکت ملی گاز تد  اتت اد یا خنثی است 

زیست مع و تهدید دارد  در صورتی  رکت ملی گاز با سازمان حفاظت محیط -ا

زیست بف تص یم  رکت ملی گداز  حیطبست کنونی ادامف یابد، سازمان حفاظت مکف بن

ای را بدف تندوان تهدیدد خدود رو کندد کدف        ک دارد   رکت ملی گاز ایران باید گزیندف 

دارای اتتبار کا ی برای تحت  شدار قدرار دادن سدایر بدازیگران با دد  بدا توجدف بدف         

بینی  ده برای  رکت ملی بک خود را معتبر کند  رااکار پیش رایط موجود، باید  ام

زیسدت را تحلیدو کندد  بایدد     از این است کف مفروضات  انی سازمان حفاظت محدیط گ

بست کنونی ادامف زیست اتتلاد دارد کف اگر بنبررسی کند چرا سازمان حفاظت محیط

 پیدا کند:

  رکت ملی گاز م کن نیست پروژه توسعف توان گازی کشور را متوقف کند  

  رستد کف با بدف زیست میحفاظت محیطاایی را برای سازمان  رکت ملی گاز پیا 

 ا تد:ام زدن مفروضات  انی وی یک یا چند مورد از موارد زیر اتفات می

نشان دادن اینکف ازینف یا مشکالتی کف  رکت ملی گاز در صدورت اتادا  گزیندف     -

تر از ان چیزی است کدف سدازمان   رو خوااد  د ک تر یا بی ارزش بک با ان رو بف ام

 کندرزیست تصور مییطحفاظت مح

اورد بیشتر یدا بدا   بک بف دست مینشان دادن اینکف مزایایی کف از اتاا  گزینف  ام -

 کندرزیست  کر میتر از ان چیزی است کف سازمان حفاظت محیطارزش

 نشان دادن اینکف  رکت ملی گاز بف ناچار باید تهدیداای خود را ت لی کند  -

زیست منفی )مثالً خشدم( یدا   سازمان حفاظت محیط احساسات ابراز  ده نسبت بف

 خنثی است 

 

 1اوج کشمکش -11
                                                                                                                                        
1. Tug of War 
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 را مدذاکره  میدز  در موجود اطالتات ا ان کف است ن وداری کش کش، اوا ن ودار

 و  ناسدایی  برای کش کش اوا ن ودار از  گذاردمی ن ایش بف ترمتفاوت  کلی بف

،  وندمی روف ب رو انها با بازیگران مذاکره، حین در کف مع التی کردن برجستف

 از ن دودار  ایدن ،  ودمی مشااده 3 کو  در کف طور   ا ان[32]گردد می استفاده

 از یدک  ادر  جایگداه  داندده نشدان  ادا بی دی   اسدت   ده تشکیو مستطیو و بی ی

 بدک  دام ، اسدت  گر تدف  قدرار  ن دودار  وسدط  در کدف  مسدتطیلی  و اسدتند  بازیگران

 کشد کش،  اوا ن دودار  در ا لدی  ادای  لدش   اسدت  گدذارده  ن دایش  بف را بازیگران

  دک  ن دایش  بدرای  ت دودی  اای لش از و دادمی نشان را بازیگران اایاولویت

  [25] ود می استفاده( سؤام تالمت)

 

 
 نمودار اوج کشمکش  3شکل 

 

 اورده ادامدف  در، گیرندد  قدرار  نار مد باید کش کش اوا ن ودار تفسیر در کف نکاتی

 :[32] است  ده

 ایدن  بدف ، با دد  نشدده  خدارا  بدازیگر  یدک  جایگداه  از ت ودی  لش ایچ کف زمانی -

 برخوردار است  کا ی اتتبار بازیگر از این جایگاه کف معناست

 تدرجیح  بدازیگران  سدایر  جایگداه  پدذیرش  بف را خود بک ام بازیگر یک کف زمانی -

 بدازیگران  دیگدر  تصد یم  ادای گزیندف  پذیرش برای بازیگر این کف معناست این بف، داد

 .نیست  شاری ایچ تحت

 معناسدت  ایدن  بف، داد ترجیح خود بک ام بف را خود جایگاه بازیگر یک کف زمانی -

 .دارند قرار بازیگر این جایگاه پذیرش برای جانبف یک  شار تحت بازیگران دیگر کف

D; P G; N; G2

N may not Suspend the gas 

development project

N may not Paying fines for 

rules' violation

 [N]: NIGC's position -

 agreed by G; M; G2
 [t]: Threatened future

 [D]: DOE's position -

 agreed by M; P
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 مشداش  کف است این تلابو در درگیر بازیگر یک برای درا  تئوری کاربرد و ادم

 انجدا    لش جهت تغییر جهت در را اقداماتی باید بازیگر کش کش این کجای در کندمی

  کندد  خنثدی  را خدود  جایگداه  نشداندن  کرسی بف برای دیگر بازیگران اایتالش و داد

 کدف  اسدت  احساسدی  جریاندات  و پویدایی  در  بدازیگر،  یک تلابو برای تحلیو از ادم

 ایدن    دوند مدی  مدذاکره  حدین  در بدازیگران  گرایشدات  و اااولویت تلاید، تغییر باتث

 در تلابدو  تحلیدو    دد  خواادد  مدذاکره  در تعدارض  یدا  و ا کداری  بدف  منجدر  تغییرات

 و خدود  ادای انگیدزه  و احساسدات  تا کندمی ک ک مسئلف در درگیر بازیگر بف کش کش

،  دد  داده کدف  توضیحاتی بف توجف با حان  [32]کنند  در  درستیبف را بازیگران دیگر

 تشدریح  تولیدد  از بعدد  پانیش اپیزود در مسئلف اصلی بازیگر دو میان کش کش ن ودار

  گرددمی

 در مسدئلف  بدازیگران  کدف  دادد مدی  نشان را موقعیتی ، کو این کش کش در ن ودار

 وارد یکددیگر  بدا  خدود  ادای اولویدت  بدف  رسدیدن  سدر  بدر  تولیدد  از بعد پانیش اپیزود

 کدف  دارد قدرار  مسدتطیلی  ن دودار  این میانف در   وندمی تلابو درگیر و  ده کش کش

 بی دی  دو ،امیز تهدید سناریوی طرم دو در  دارد قرار ان روی امیزتهدید سناریوی

 حفاظدت  سدازمان  جایگداه  داندده نشدان  راسدت  سد ت  رندگ  سدبز  بی ی  دارد وجود

 واقع پذیرش موردتوسط ک یسیون انرژی مجلس و وزارت نفت  کف است زیستمحیط

 داندده نشدان  رنگ بنفش ت ودی اای لش گفت توانمی ن ودار بف توجف با .است  ده

 و نپذیر تدف  را یکددیگر  جایگاه بازیگران اینکف و است بازیگران میان اتت اد وجود تد 

 سد ت  رندگ  بدنفش  بی دی   نیست کا ی اتتبار و ارزش دارای گاز ملی  رکت موضع

 نفدت،  وزارت توسط جایگاه این کف دادمی نشان را ایران گاز ملی  رکت جایگاه چپ،

 ا دان   اسدت   دده  پذیر تدف  گاز پانیش  رکت و ایران گاز توسعف و مهندسی  رکت

 دو ادر  گداز  پانیش  رکت و گاز توسعف و مهندسی  رکت  د، بیان ترپیش کف طور

 در یکسدانی  ادای اولویدت  و اادام دارای و استند ایران گاز ملی  رکت مج وتف زیر

 دسدتی  بدان  تشدکیالت  نفدت نیدز   وزارت  با دند مدی  کشدور  گازی توان توسعف پروژه

   با دمی ا دیگر راستای در انان اایاولویت و است ایران گاز ملی  رکت

 شناسایی معضالت با استفاده از نمودار کشمکش
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  ناسایی ن ود نیز توان با استفاده از ن ودار کش کش یتئوری درا  را م مع الت

مجدد مورد تجزیدف و  موجود در ن ودار کش کش را  اای لشبف این مناور نز  است 

داندده مع دو   ار  لش در ن ودار اوا کشد کش نشدان  تحلیو قرار داد  بف بیان ساده، 

 :[32ر 25]رو است ف ب ت کف یک بازیگر با ان روخاصی اس

روست کف یک  لش ت ودی از سناریوی ف ب زمانی یک بازیگر با مع و تهدید رو -

امیز ن معناست کف گزینف تهدیدد ف ااین ب بک نا  ان بازیگر را بف ا راه دا تف با د  ام

 ربازیگر چندان معتبر نیست

روست کف یک  لش ا لی با ندا  ان بدازیگر   ف ب زمانی یک بازیگر با مع و رد رو -

ن معناست کف بدازیگر تحدت  شدار    بف س ت جایگاه بازیگر دیگری وارد  ود  این بف ای

 راای تص یم و جایگاه سایر بازیگران قرار داردبرای پذیرش گزینف

روسدت کدف یدک  لدش ا لدی از      ف بد  سدازی رو زمانی یک بازیگر با مع و متلاتد -

خارا  ود  این بف این معناست کف سایر بازیگران  ی دیگرجایگاه بازیگر با نا  بازیگر

 ریرش جایگاه ان بازیگر قرار ندارندتحت ایچ  شاری برای پذ

روست کف یک  لدش ت دودی از جایگداه    ف ب زمانی یک بازیگر با مع و اتت اد رو -

واندد بدرای   تبف این معناست کدف ان بدازیگر ن دی    بازیگر با نا  دیگری خارا  ود  این

 اای تص ی ی کف دارد بف سایر بازیگران اتت اد کند حتی اگراجرای جایگااش و گزینف

 رانها با ان گزینف تص یم از قبو توا م کرده با ند

روست کف یک  لش ت ودی از جایگاه ف ب زمانی یک بازیگر با مع و ا کاری رو -

بدف ایدن    توانندد این بف این معناست کدف دیگدران ن دی   بازیگر با نا  خودش خارا  ود  

ان بدا گزیندف و   اای تص ی ش اتت اد کنند حتی اگر پدیش از  بازیگر برای اجرای گزینف

 رجایگاه وی توا م کرده با ند

اای تصد یم  روست کف جایگاه و گزینفف ب زمانی یک بازیگر با مع و جایگاه رو -

 ابو را بف جایگاه خود ترجیح داد طرم مل

سدازمان حفاظدت    ی را کدف توان مع التمی 3در  کو با توجف بف ن ودار کش کش 

 ناسدایی کدرد  در ن دودار    ، درگیدر اسدتند  بدا انهدا    و  رکت ملی گداز  زیستمحیط

تهدیددامیز   کش کش یک  لش ت ودی بنفش رنگ با نا   رکت ملی گداز از سدناریوی  
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ایدن بدف ایدن معناسدت کدف گزیندف       دانده مع و تهدید است  خارا  ده است کف نشان

 لش ت دودی بدنفش    تالوه بر این، یک تهدیدامیز  رکت ملی گاز چندان معتبر نیست 

زیست خارا  دده اسدت   از جایگاه سازمان حفاظت محیطا   رکت ملی گاز رنگ با ن

زیست و  درکت ملدی گداز    دانده مع و اتت اد میان سازمان حفاظت محیطکف نشان

 اجدرای  بدرای  تواندن ی زیستسازمان حفاظت محیط کف معناست این بف اینبا د  می

بدا وجدود    کندد   اتت داد  گداز  رکت ملی  بف دارد کف تص ی ی اایگزینف و خود جایگاه

 زیسدت تص یم سازمان حفاظدت محدیط  اای گزینف اینکف  رکت ملی گاز پیش از این با

زیست نگران اسدت  زمان اجرای تص یم، سازمان حفاظت محیط اما، موا لت کرده بود

 لدش ا لدی   نکندد    پرداخدت  را قدوانین  از تالدف   رکت ملی گاز جری ف است کف م کن

ی و توسعف گاز و  درکت پدانیش   نا   رکت ملی گاز،  رکت مهندسرنگ کف با بنفش

این بدازیگران  مع و رد ، زیست وارد  ده استبف جایگاه سازمان حفاظت محیطگاز 

 لش ا لی سبز رنگ با ندا     بف تصویر کشیده استرا زیست با سازمان حفاظت محیط

ملدی گداز    ک یسیون انرژی مجلس بف جایگداه  درکت   و زیستسازمان حفاظت محیط

مع دو رد  داد این بازیگران با  درکت ملدی گداز دارای    نشان میوارد  ده است کف 

اای تص یم و جایگداه  این بف این معناست کف این بازیگران برای پذیرش گزینف استند 

   زیست و  رکت ملی گاز، تحت  شار قرار دارند سازمان حفاظت محیط

 

 گیرینتیجه -16
  در واقع اولدین  اد حکم چراغ راه مو لیت را داردتدوین استرات ی در ار سازمان و نه

ادا و  اسدت کدف بتواندد اولویدت     تدوین استرات ی مناسدبی گا  در مدیریت استرات یک، 

تدنمین ن ایدد   درکت ملدی      زمانی منسجماای  ینفعان را در قالب یک برنامف خواستف

صدنعت گداز   ادای  سازی استرات یو پیادهمتولی تدوین استرات ی  گاز ایران بف تنوان

این مع الت نا ی از  برخی ازرو بوده است کف ف ب رو بسیاریاای ا واره با چالش

درگیر در  رایند زنجیره تنمین سدبز گداز در    سازمانیاای برونگروهنادیده انگا تن 

، در ایدن ملالدف  اای کالن سازمانی بدوده اسدت    ریزیزمان تدوین استرات ی و برنامف

ادای بدزرا ارائدف    تدوین استرات ی در سازمان مسئلفالگویی نوین جهت ساختاردای 
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ای ،  ناسدایی ابعداد و زواید   مسدئلف  د  رویکرد این الگو، طبدم مفهدو  سداختاردای    

تدر  ناسدایی  دود،    بهتدر و دقیدم   مسئلفاست  ار چف  مسئلفماتلف و طر ین درگیر 

تدوان انتادار دا دت    تر و بهتر انجا   ود  ن یحو ان راحت توان انتاار دا ت کفمی

اای اثرگدذار  را تدوین  ود اما ا راد و سازمانکف طرح جامعی برای یک سازمان بز

ادیدده  درسدتی دیدده نشدوند  ن   ماتلدف در ان بدف   اایاا و تص یمو اثرپذیر با اولویت

تواند منجر بف تد  اجرای صحیح برنامف تدوین  دده یدا   گر تن ار  رد یا سازمان می

تددوین اسدترات ی    مسئلفانحرام از ان  ود  بف ا ین دلیو در این پ واش باشی از 

صدورت  ف  ود، بد دولتی بزرا و بسیار مهم تللی می  رکت ملی گاز کف یک سازمان

تواند الگویی کداربردی  وش مورد استفاده در این ملالف مین ونف ساختاردای گردید  ر

در تدوین  اااا با د  اگر چف م کن است سازمانسایر سازمانبرای ا ین سازمان و 

اا و ت دایالت  رپذیران، با در نار گر تن خواستفاثرگذاران و اث استرات ی، بف  ناسایی

نشان داد کدف یکدی از   اای استرات یک  رکت ملی گاز ا مطالعف برنامفام، انها بپردازند

ای این سند، نادیده گر تن ا دین بدازیگران اسدت  اگدر  ناسدایی و      اترین ضعفمهم

 رایندد تددوین اسدترات ی    مند، بف تنوان باشی از صورت ناا ف ب مسئلفساختاردای 

سدازی و  انتاار بهبود در پیادهتوان ی بزرا مورد تنایت قرار گیرد، میاادر سازمان

 رکت ملی گاز ایران جهدت تددوین   اای ت لیاتی را بیش از پیش دا ت  اجرای برنامف

 ناسایی ن ایدد تدا از   تدوین استرات ی را  مسئلفاسترات ی باید کلیف طر ین درگیر در 

در ده و کدر اای انها را نیز  ناسدایی  اا و اولویتطریم  ناسایی انها بتواند خواستف

سدازی بدا بدازیگران    چارچو  استرات ی سازمان لحا  ن اید کف بعداا در انگا  پیاده

رایندد اجدرای   در  یری از انحرا دات  ا ین امر منجر بف پیشگ دیگر وارد تعارض نشود 

 جدامع  اسدترات ی  و اد  ندد  ریدزی برنامدف  یدک  وجود  ود تدوین  ده می استرات ی

 تندوان  بدف  ا دواره  گداز  زیرا ، ودمی تللی ضروری و نز  کشور انرژی باش برای

 تددوین   اسدت  بدوده  مطدرح  سدرمایف  و انسدانی  نیدروی  کنار در مهم تولیدی تامو یک

 اد  ندد  و باشدیده  نام را توسعف رایند  تواندمی گاز صنعت توسعف جامع استرات ی

 نندد در  رایندد تددوین اسدترات ی از    توامسدئونن  درکت ملدی گداز ایدران مدی       ن اید 

حاکم بر صنعت نفت و گاز و  ااییتواقعکنند  اای ساختاردای مسنلف استفاده روش
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بدا در نادر    یاسدترات   ینا  یردمد نار قرارگ ینفزم یندر ا کشور موجود ااییوپتانس

مددوازین و  ت ددا و بددا رتایددت  یانددرژ حددوزه مدددت کشددور درگددر تن اادددام بلنددد 

زنجیدره تدنمین    اای ت دامی بدازیگران  اولویت  ود  یفتهمحیطی استاندارداای زیست

ادای  پ واشدگرانی کدف ت ایدو دارندد از روش     انرژی در تدوین استرات ی لحا  گردد 

 رایند تدوین استرات ی را  توانندمی، ساختاردای مسنلف در مطالعات خود بهره جویند

 ختیادای  دنا  اای ندر  و یدا نلشدف   اایی چون متدولوژی سیستمبا استفاده از روش

تددوین   یکرد استرات ی مذاکره و بازتدا  مفاا دف را جهدت   رو و یا ساختاردای ن ایند

تد   ی ماننداایمحدودیت ا چنین در  رایند تحلیم م کن است کار گیرند فباسترات ی 

ک بدود مندابع مدرتبط بدا موضدو  مدورد       ا نایی با رویکرداای ساختاردای مسدئلف،  

گیر بدودن مصداحبف بدا ت دامی     ، وقتلف تحلیمئبا مسنبود منبع  ارسی مرتبط ، مطالعف

 ساز  ود لفئمس برای پ واشگران و     بازیگران
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