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 مقدمه
در  یکه نظام جهان رسدیبه نظر م ینچن یجهان مناسبات در و نقش آن یانرژ یتاهم یشو افزا یکمو  یستآغاز قرن ب با

 یانم ینوارد شده است. در ا یجهان نظام شدن یاقتصاد یاشدن اقتصاد بازار آزاد و  یبه دوران جهان ی جدیداتجربه

 یدان پآ یبرا یمناسب جایگزین کنون مطرح بوده که تا یعناصر اقتصاد ینتراز مهم یکی عنوان به یلیفس هاییانرژ

ک بوده که ضمن رو در رو یتیجهان ژئوپل یج دراز مسائل را یکیهمواره  یرقابت بر سر منابع انرژ یطرف از نشده است.

 یجهان یسابقه تقاضایب افزایش .(1331نماید )فطرس و تیموری، یم یدتهد یزکننده را نیدتول کشورهای ها،کردن قدرت

ها و است تا قدرت ی در انتظارانرژ یژهوه ب یک بر محور مسائل اقتصادیتیژئوپل یهارقابت یدی ازدوران جد ی،انرژ یبرا

کرده و ادامه  یطراح از مناسبات و روابط چند جانبه را یدیبتوانند ساختار جد آن کنندهکننده و مصرفیدتول یکشورها

از  یانتقال انرژ یز... و نیدی ورشخو ی،اتم یلی،اعم از فس یبه منابع انرژ یدسترس مسأله .(1315)خالقی،  دهند یاتح

 یزو ن یانرژ یرهای انتقالو مس یدکنترل منابع تول یزو ن یازمندن یا یانرژ ی بدونها و فضاهادار به مکانربرخو یهامکان

 کشیدن و به چالش یاو منطقه یجهان یادتس یبرا یمصرف انرژ حتی و انتقال و یفناور ید،تول یو ابزارها هایتکنولوژ

 را به موضوع یاعتبار، انرژ یناست و به هم یاییجغراف یاو  ی، فضاییابعاد مکان یدارا یجملگ ی،المللینا در عرصه برقب

یاست قدرت و س یا،سه پارامتر جغراف یآن ملتقا یهاجنبه و و تمام ابعاد یانرژ یرانموده است. ز یلتبد یمهم یکژئوپلیتی

 و یاستها و ابعاد مختلف آن بر سو جنبه یو اثر انرژ نقش به مطالعه یک انرژیتیلگفت که ژئوپ توانیم ین. بنابراباشدمی

 یالنکه در ب یثنفت و گاز از آن ح یژهوه ب های فسیلیی. انرژپردازدیها مها و دولتو مناسبات گوناگون ملت قدرت

به اندازه نفت و گاز در  یزچ یچه یدشا انددهیدا کرپ یالمللیندر مناسبات ب اییژهو یگاهدارند، جا ییباال سهم جهان یانرژ

و  یجهان یرو مناسبات متغ سیاسی ها و تحوالتنداشته باشند. بحران یرامروز تأث یکیتیژئوپل تحوالت جهان و یاستس

 ریدو سوم ذخا تقریباً خزر عمدتاً متأثر از عامل نفت و گاز است. یایفارس و در یانه، خلیجبه ویژه در خاورم یامنطقه

 اگر .(1311)جوان،  فارس قرار دارد یجحوزه خل یکشورها یارجهان در اخت یعیطب گاز یرسوم ذخا یکاثبات شده نفت و 

 یشنفت و ب یدرصد برا 13به  یدشا یرذخا ینا ینسب درصد ارقام اضافه گردد، ینبه ا یزخزر ن یایبرآورد شده در یرذخا
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 هاییتواقع یناز مهمتر یکیخزر،  یایدر -یج فارسخل یانرژ یضیب لیدل ینبرسد. به ا یعیگاز طب یدرصد برا 13 از

و کشور ما به عنوان دارنده  یمدار ی قرارممتاز یتک در موقعیتیما از لحاظ ژئوپل ینماست. بنابرا دوران کیژئواستراتژ

در حوزه نفت، گاز و  بومی و یداشتن دانش فن یارنفت با در اخت یدکنندگانتول ینبزرگتر از گاز و یممنابع عظ یندوم

دانش و  ی ایننفت یعدر حوزه صنا یکند و حت یفتعر یبر اساس مصالح مل ی راالمللینمناسبات ب تواندیم یمیپتروش

 ینا سازییبوم یرگام برداشت و در مس ینهزم ینقوت و ضعف در ا یی نقاطدر جهت شناسا یدرا صادرکند که با یتوانمند

 چه هر یاییحوزه را به سمت پو ینا یعصنا یمیوگاز و پتروش نفت حوزه یانشمندان داخلو د یختگانبا کمک فره یعصنا

. در سازدیرا فراهم م یو توسعه اقتصاد یو تعال رشد ک موجباتیتیژئوپل یت. پس بها دادن به موقعادسوق د بیشتر

مادر هم چون  یعو صنا نمود حرکت یداخل دانش توان و یرو،هدف الزم است به سمت استفاده از ن ینا ی تحققراستا

پور و همکاران، )اسماعیل باشند یتاولو یرند، درگ مدنظر قرار یدبا یهپا یعکه به عنوان صنا یمیو پتروش گاز حوزه نفت و

1313 .) 

با توجه به اهمیت مساله انرژی و تامین آن برای فراهم نمودن بستر توسعه و رشد پایدار اقتصادی، کشورهای مختلف 

های استخراج و به تامین آن به طرق مختلف هستند. کشورهایی که دارای منابع نفت و گاز هستند باید پاالیشگاهمجبور 

ریزی نمایند. کشورهایی که از سازی و توزیع داخلی و خارجی آن برنامهفرآوری آن را احداث نموده و برای انتقال و ذخیره

هستند نیز باید برای خرید، نگهداری و توزیع آن اقدامات الزم را عملی  دسترسی به منابع اولیه تامین گاز و نفت محروم

ای است که همواره همراه با گیری از زنجیره تامین گسترده و پیچیدهنمایند. بدین ترتیب تامین انرژی نیازمند بهره

یط به صورت زیر قابل آالیندگی محیط زیست است. بطور کلی اثرات ناشی از استخراج، توزیع و انتقال انرژی به مح

 (:1315تفکیک است )عسکری، 

 محیط فیزیکی -

 محیط بیولوژیکی -

 اجتماعی -محیط اقتصادی -

 محیط فرهنگی -

هایی از نظر شدت، اهمیت و دامنه در برداری خطوط انتقال انرژی دارای تفاوتاثرات و پیامدهای ناشی از احداث و بهره

 بندی زیر را در نظر گرفت:قهتوان طبباشد. در این باره میهر مرحله می
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های جانوری در معرض های منحصر به فرد گونهگاهناپذیر و غیر قابل جبران مانند تخریب زیستاثرات برگشت .1

 تهدید یا تخریب آثار باستانی.

 های زیرزمینیاثرات قابل برگشت و تجدید پذیر مانند بهره برداری از رودخانه یا آب .2

 های شغلی، کاهش میزان بیکاریاشتغال و فرصتاثرات مفید مانند ایجاد  .3

 اثرات مشخص و مهم مانند تخلیه یا نشت مواد زائد خطرناک در رودخانه یا دریا .1

 اثرات کوتاه مدت مانند ایجاد سر و صدا در زمان ساخت خطوط انتقال .5

 ها در مسیر نصب خطوط انتقالاثرات بلند مدت مانند تخریب جنگل .6

 د تغییر ساختارهای قومی و محلیاثرات استراتژیکی مانن .1

 های ساختمانیاثرات اولیه مانند افزایش رسوبات یا گرد و غبار ناشی از فعالیت .1

 اثرات ثانویه مانند به هم خوردن تعادل اکولوژیک رودخانه یا جنگل در مرحله احداث طرح .3

 ان صید به دلیل آلودگی آباثرات ثالثیه مانند کاهش درآمد اقتصادی جوامع صیادی منطقه در اثر کاهش میز .13

 اثرات غیر مستقیم مانند تغییر درآمد جوامع محلی .11

 اثرات مستقیم مانند ایجاد اشتغال و پدید آمدن فرصت شغلی جدید .12

 (.1313های پذیرنده با اکسیژن محلول کم )منوری، اثرات تجمعی یا تراکمی مانند نشت نفت خام در آب .13

ترین مسائل مطرح در سطح جهانی و در سطح ملی در بسیاری از ز مهمیکی ا یزیستدر حال حاضر مسائل محیط

در این خصوص برگزار شده و کشورها به  المللی مهمیهای بینها و نشستکشورهای دنیا هستند و تا کنون کنفرانس

داشتن  اند.زیست جهانی متعهد شدهمحیط عیتهای متعددی برای جلوگیری از بدتر شدن وضمعاهدات و کنوانسیون

یکی از موضوعات مورد توجه مجامع  یزیستزیست کشورها و بررسی روند تغییرات محیطاطالعات کافی از وضعیت محیط

اخیر بوده است. این موضوع در شناخت و درک صحیح از وضعیت موجود برای تعیین تغییرات الزم  یهاجهانی طی سال

اهمیت  .(1313)ستوده و پوراصغر سنگاچین،  کندایفا می بسیار مهمیهای مدیریتی نقش و ارائه برنامه تدر نحوه مدیری

حفظ محیط زیست، موجب شد که استانداردهای محیطی و الزامات آن به زنجیره تامین انرژی راه پیدا کند و مفهوم 

یره (. مدیریت زنجVachon & Klassen, 2006را بوجود آورد )« مدیریت زنجیره تامین سبز»جدیدی با عنوان 

های درون ( به یکپارچه سازی الزامات و استانداردهای زیست محیطی با فعالیت2311تامین سبز به عقیده سرکیس )

(. با عنایت به تعریف Sarkis et al., 2011: 3شود )سازمانی مدیریت زنجیره تامین و لجستیک معکوس اطالق می
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ین انرژی بر اساس مسائل روز زیست محیطی، حتما باید ذکر شده، برای تدوین یک استراتژی منسجم در زنجیره تام

الزامات و استانداردهای زیست محیطی در تدوین استراتژی لحاظ شود. بطور معمول در تدوین استراتژی، نقاط ضعف و 

 گیرد. یکی از ایرادات اساسی درها مورد مطالعه قرار میقوت و نگاهی به محیط به عنوان خاستگاه تهدیدها و فرصت

توانند فرایند های اثرگذار و اثرپذیر برون سازمانی است، که میهای سازمانی کالن، نادیده گرفتن گروهتدوین استراتژی

(. کمتر Eden & Ackermann, 2013سازی و اجرای استراتژی تدوین شده را تسهیل نموده و یا مختل نمایند )پیاده

های مختلف به عنوان عوامل اساسی اثرگذار در کلیه بازیگران در عرصهدیده شده است که در تدوین یک استراتژی کالن، 

توان برای تولید انرژی یک استراتژی کالن تدوین نمود ولی در آن سازی استراتژی، مورد مطالعه قرار گیرند. نمیپیاده

های توان اولویتچنین نمیهای نفت و گاز را به عنوان بازیگران استراتژیک مورد بررسی قرار داد. همتنها پاالیشگاه

ای را به عنوان یک عامل تأثیرگذار در تدوین استراتژی های دولت و مسئوالن منطقهمسئوالن محیط زیست و یا اولویت

های آنان سخن گفت. اهمیت و پوشی از اولویتها یا چشمتوان به راحتی در مورد اهمیت یکی از گروهنادیده گرفت. نمی

های هر گروه رسد که عدم تأمین اولویتهای آنان زمانی به اوج خود میهای اثرگذار و اولویتضرورت مطالعه گروه

های مدون زنجیره تواند سیر رخدادها را عوض نماید. بنابراین تدوین استراتژی برای تامین انرژی بر اساس چارچوبمی

است که یکی از مراحل ساختاردهی آن، های زیست محیطی یک مساله پیچیده تامین سبز و در نظرگرفتن اولویت

های اثرگذار و اثرپذیر در آن است. ساختاردهی مسأله، مهمترین گام در رسیدن به راه حل شناسایی بازیگران و گروه

توان به درستی نسبت به اقدامات مناسب جهت حل آن اطمینان مسأله است. بدون شناساییِ ابعاد و زوایای مسأله نمی

کنند؟ هایی در فرآیند تأمین انرژی به روش سبز، ایفای نقش میه حائز اهمیت این است که چه گروهحاصل کرد. نکت

ها در زنجیره تأمین انرژی چه نقشی را ایفا ها به چه میزان است؟ این گروهمیزان عالقه و قدرت هر یک از این گروه

 باشند.اهیت مسأله و ساختار آن میکنند؟ این سؤاالت و بسیاری از سؤاالت دیگر همگی مربوط به ممی

 ن مسأله. بیا1-1

انرژی یکی از مهمترین کلیدهای دستیابی به رفاه و رشد است. تأمین انرژی مورد نیاز شهروندان، صنایع، بخش حمل و 

سازی ها به استخراج، خرید و ذخیرهشود. اهتمام دولتها محسوب مینقل و ...، از مهمترین اهداف و دستاوردهای دولت

ها برای تولید برق، های کالن در ایجاد سدها و نیروگاهگذاریانرژی حاصل از منابع فسیلی مانند نفت و گاز، سرمایه

های نوین تولید انرژی، اختصاص مبالغ هنگفت کشورها به های اتمی به عنوان روشهای اتمی و سوختاحداث نیروگاه

 دهنده اهمیت انرژی و تأمین آن باشد. تواند نشانمگی میهای تولید انرژی و ...، هپژوهش در زمینه
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نماید. ای را دنبال میاستحصال انرژی آسان نیست. انرژی از بدو تولید تا زمان مصرف فرآیند بسیار طوالنی و پیچیده

در ایران را به خود  آید بیشترین میزان از کل انرژی مورد نیازهایی که از منابع فسیلی مانند نفت و گاز به دست میانرژی

 دهد.اختصاص می

های محیط زیست های اخیر، برای حصول اطمینان از تأمین اولویتمدیریت زنجیره تأمین سبز، مفهومی است که در سال

ها در تمامی مراحل تولید، انتقال و مصرف محصول، شکل گرفته است. این ها و سازمانهای اجتماعی بنگاهو مسئولیت

ها قرار گرفت. مدیریت ها و سازمانکنندگان، دولتت مورد استقبال متصدیان امر محیط زیست، مصرفمفهوم به سرع

ها ها و سازمانکند شرکتسازی و انتقال، سعی میبندی، ذخیرهزنجیره تأمین سبز با نگاهی به استانداردهای تولید، بسته

 مام بدین قوانین، عمر سالمتی جامعه را افزایش داد. را ملزم به رعایت این استانداردها نماید تا بتوان با اهت

های فسیلی به عنوان مهمترین عامل تولید انرژی در کشور آسان همانطور که اشاره شد، استخراج و استحصال سوخت

 هایسازی، انتقال و مصرف آن توأم با آالیندگی محیط زیست است. این آالیندگی در شکلنیست. استخراج انرژی، ذخیره

توانند از مضرات های پیرامون همگی مییابد. آلودگی هوا، آب، خاک و تخریب اکو سیستم منطقهمختلفی بروز می

تواند های اجتماعی میهای فسیلی باشند. اهتمام به در نظر گرفتن استانداردهای محیطی و پذیرش مسئولیتانرژی

 های فسیلی باشد.تولید انرژی موجب کاهش آالیندگی و در نتیجه کم شدن اثرات استخراج و

های ریزی و تدوین استراتژیبدون شک دستیابی به اهداف کالن و بلند مدت در زمینه انرژی و تأمین آن، نیازمند برنامه

نیازی از واردات کاربردی و عملیاتی است. با توجه به اینکه هدف ایران اسالمی، تبدیل شدن به قطب انرژی منطقه، بی

ای مدون برای حصول این رسانی به تمامی مناطق کشور و خودکفایی در تولید بنزین است، بایستی برنامهانرژی، گاز 

بر اهداف ترسیم نمود تا از رهگذر آن دستیابی به این اهداف ممکن شود. تدوین استراتژی در سطوح کالن، فرآیندی زمان

تدوین استراتژی برای تولید انرژی با رعایت استانداردهای توان به راحتی با آن برخورد نمود. و پر هزینه است که نمی

های نفت و گاز، مسئوالن محیط های اثرگذار مانند پاالیشگاهمدیریت زنجیره تأمین سبز، شامل در نظر گرفتن گروه

های مربوط باشد. هر گروه اولویتای، مسئوالن دولتی، متصدیان امور حمل و نقل انرژی و ... میزیست، مسئوالن منطقه

به خود را دارد. بنابراین تدوین یک استراتژی عملیاتی مستلزم شناسایی مسأله و ساختاردهی آن است تا بتوان از این 

 طریق به حل مسأله نائل گردید.
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 . اهمیت و ضرورت تحقیق1-2

توان به ای مسأله نمیساختاردهی مسأله، مهمترین گام در رسیدن به راه حل مسأله است. بدون شناساییِ ابعاد و زوای

 درستی نسبت به اقدامات مناسب جهت حل آن اطمینان حاصل کرد.

ای است که باید ساختاردهی گردد. تنها تدوین استراتژی برای تأمین انرژی با رویکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز، مسأله

ها های هر گروه و پیش بینی نقاط اختالف و گرهبا دانستن ابعاد مسأله، شناسایی اثرگذاران و اثرپذیران، آگاهی از اولویت

 بینانه و کاربردی در زنجیره تأمین سبز انرژی دست یافت.توان به یک استراتژی واقعدر مذاکرات طرفین، می

گیرد، بررسی نقاط ضعف و قوت و نگاهی به محیط به عنوان خاستگاه آنچه در تدوین استراتژی مورد مطالعه قرار می

های مختلف به هاست. کمتر دیده شده است که در تدوین یک استراتژی کالن، کلیه بازیگران در عرصهفرصتتهدیدها و 

سازی استراتژی، مورد مطالعه قرار گیرند. همچنین کمتر دیده شده است که عنوان عوامل اساسی اثرگذار در پیاده

ها و اختالفات در مذاکرات طرفین شناسایی یرد و گرههای هر گروه به عنوان یک قطب اثرگذار مورد بررسی قرار گاولویت

 شود.

های نفت و گاز را مورد بررسی قرار توان برای تولید انرژی یک استراتژی کالن تدوین نمود ولی در آن تنها پاالیشگاهنمی

را به عنوان یک ای های دولت و مسئوالن منطقههای مسئوالن محیط زیست و یا اولویتتوان اولویتداد. همچنین نمی

پوشی از ها یا چشمتوان به راحتی در مورد اهمیت یکی از گروهعامل تأثیرگذار در تدوین استراتژی نادیده گرفت. نمی

 های آنان سخن گفت.اولویت

های هر رسد که عدم تأمین اولویتهای آنان زمانی به اوج خود میهای اثرگذار و اولویتاهمیت و ضرورت مطالعه گروه

 تواند سیر رخدادها را عوض نماید.روه میگ

های هر کنند؟ اولویتهایی در فرآیند تأمین انرژی به روش سبز، ایفای نقش مینکته حائز اهمیت این است که چه گروه

ها ها در همه این مراحل حضور دارند؟ آیا اولویت گروهکدام چیست؟ فرآیند تأمین انرژی چه مراحلی دارد؟ آیا همه گروه

توان برای مدیریت زنجیره تأمین سبز انرژی مدلی در مراحل مختلف تأمین انرژی از تولید تا مصرف یکسان است؟ آیا می

را طراحی نمود و با توجه به آن در هر مرحله مهمترین بازیگران را شناسایی نمود؟ این سؤاالت و بسیاری از سؤاالت دیگر 

 باشند.میهمگی مربوط به ماهیت مسأله و ساختار آن 

با توجه به اهمیت ساختاردهی مسأله، در این رساله، به ساختاردهی مسأله تدوین استراتژی در تأمین انرژی فسیلی با 

 رویکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز پرداخته خواهد شد.
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 . چارچوب نظري تحقیق1-3

ها دریافتند که طراحی مناسب و اجرای با جهانی شدن بازار اقتصادی و توسعه تکنولوژی اطالعات، بسیاری از شرکت

 کاهش (. در واقعChoi & et al., 2007ابزاری مهم برای افزایش مزیت رقابتی است ) 1سیستم مدیریت زنجیره تأمین

 محصول کیفیت افزایش نیازهای مشتریان، سریع برآوردن مشتریان، به رسانیخدمت سطح شده، افزایشقیمت تمام

 هر و هرمحصول برای صحنه رقابت، در باقی ماندن منظور به که است مواردی از جمله شتریانم به شدهارائه وخدمات

 ایجاد با تا گرفته زنجیره تأمین شکل نام به مفهومی گذشته سالیان در راستا این در است. الزامی شده ارائه خدمت

 زنجیره اثربخش مدیریت اصطالح به خدمت( و محصول )یا توزیع و تهیه اندرکاردست مختلف هایبخش بین هماهنگی

افزایش  را مشتریان به شده ارائه خدمات و کاال حال کیفیت عین در و داده کاهش را هاهزینه امکان حد تا بتوان تأمین

کند تا ریسک و عدم اطمینان را کاهش دهد، سطح (. مدیریت زنجیره تالش می1313دهد )آذر و همکاران، 

هبود دهد، سطح موجودی، فرآیندهای کسب و کار، زمان سیکل و در نتیجه افزایش مزیت رسانی به مشتری را بخدمت

 ;Stevenson, 2005; Ha & Krishnan, 2008)مندی مشتری و سوددهی را بهینه سازند رقابتی، رضایت

Heizer & Render ,2004; Monczka, Trent & Handfield, 2001; Simchi-Levi D., Kaminsky, 

& Simchi-Levi E., 2003; Chou & Chang, 2008) 

 ,.Melo & et alریزی، اجرا و کنترل عملیات در زنجیره تأمین به شکل کاراست )مدیریت زنجیره تأمین فرآیند برنامه

ها در نظر گرفته شود که بر روی تواند به عنوان یک فعالیت استراتژیک مهم در شرکت(. مدیریت زنجیره تأمین می2009

 (.Duncan, 1972گذارد )ولید، عملکرد مالی و بازار شرکت تأثیر میعملیات ت

 چند مدل از تأمین ارائه دادند. استفاده 2گیاناکیس و لوئیس، چارچوبی مبتنی بر چند عامل برای مدیریت ریسک زنجیره

 توانایی و قعیوا زمان با سازگاری. هستند دارای مزیت ریسک مدیریت برای ICT ابزار متعارف از بیش SCRM عامل

 اطالعات تقارن عدم به واکنش کارآمد یک به تواندمی است شده تعبیه مدل این در که هاییالگوریتم طریق از یادگیری

 (.Giannakis & Louis, 2011شود ) منجر تأمین زنجیره شرکای میان در

شرکت  112زنجیره تأمین بر روی  های تجاری مرتبط باالواستر و همکاران در تحقیقی به منظور درک و تحلیل ریسک

دهد که شناسایی ریسک زنجیره تأمین یک وظیفه خاص و غیرقابل فرانسوی مطالعه نمودند. نتایج تحقیق نشان می

                                                 
1 Supply Chain Management (SCM) 
2 Supply Chain Risk Management (SCRM) 
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هاست و در این راستا منابع خود را به حل ریسک و معضالت موجود تخصیص داده و اجتناب برای مدیران این شرکت

 (.Lavastre & et al., 2012کنند )سازماندهی می

 ,Rexhausenتأمین را مورد مطالعه قرار دادند ) زنجیره موفقیت بر توزیع و تقاضا مدیریت رکزاوسن و همکاران، تأثیر

Pibernik & Kaiser, 2012 ملنیک و همکاران، بر روی تحقیقات پیمایشی صورت گرفته در زمینه زنجیره تأمین .)

 (.Melnyk & et al., 2012اند )ای انجام دادهمطالعه

ها اند. آنرنگانیتان و همکاران، بر روی پیشینه و اثرات عملکرد کلیدی مدیریت زنجیره تأمین مبتنی بر وب مطالعه نموده

، نرخ بازگشت ITهای مدیریتی، زیرساخت ITکننده، شدت اطالعات، دانش افزایی تأمینبر روی شش عامل مؤثر )هم

دهد که بین هر یک از ها نشان میسمی دولتی( تحقیق کردند و نتایج حاصل از مطالعات آنهای رو مکانیزم ITسرمایه 

 Ranganathan & etاین شش عامل و گستره مدیریت زنجیره تأمین مبتنی بر وب یک رابطه مثبت قوی وجود دارد )

al., 2011.) 

اند ای انجام دادهزنجیره تأمین مطالعههال و همکاران نیز بر روی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در لنگنیک

(Lengnick-Hall & et al., 2012 مارا و همکاران بر روی مدیریت دانش زنجیره تأمین یک مطالعه مروری انجام .)

(. کالیان سینگهال و جایا سینگهال ضرورت علم مدیریت زنجیره تأمین و عملیات را Marra & et al., 2012اند )داده

اند. نخستین جنبه، پیگیری تمام مراحل علم شامل تحقیقات کیفی و اکتشافی، توسعه ورد مطالعه قرار دادهاز دو جنبه م

ها( ها برای اعتبار بیرونی )توانایی تعمیم دانش به دیگر موقعیتها و نظریهها، علیّت و اعتبار درونی، آزمون مدلنظریه

گیری علمی معتبر از یک دامنه محدود ندگانه به دلیل نتیجههای چاست و دوم اینکه فرصتی برای پیگیری دیدگاه

 (.Singhal, K. & Singhal, J., 2012آید که ممکن است تا حدی درست و یا حتی غلط باشد )وجود میبه

شود که در نهایت منجر به تولید و تحویل یک کاال و یا هایی میزنجیره تأمین شامل همه امکانات، وظایف و فعالیت

های زنجیره تأمین را با هم هماهنگ کننده تا مشتریان درگیر است. مدیریت زنجیره تأمین تمامی فعالیتاز تأمین خدمت

نماید. در واقع مدیریت زنجیره تأمین تلفیقی است از علم و هنر که در جهت بهبود دستیابی به مواد اولیه، ساخت کاال می

(. مدیریت زنجیره تأمین Angerhofer and Angelides, 2006ود )رو یا خدمات و انتقال آن به مشتری بکار می

رکن اساسی است. رکن اول، یک برنامه استراتژیک است برای مدیریت منابع، جهت برآورده کردن تقاضای  5شامل 

ساخت کننده برای تأمین کاال و خدمات مورد نیاز برای باشد. این رکن به انتخاب تأمینمشتریان. رکن دوم، منبع می

بندی و های الزم برای تولید، آزمایش، بستهباشد که تمامی فعالیتکند. رکن سوم، ساخت میمحصول یا خدمت اشاره می
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شود. رکن چهارم تحویل کاال یا خدمت به مشتری است. و رکن پنجم بازگشت است، سازی برای تحویل را شامل میآماده

ص و محصوالت برگشتی از مشتریان و پشتیبانی از مشتریان ای برای دریافت نواقکه به معنی ساخت شبکه

 (.Turban, Rainer, & Potter, 2004است)

ومی تحقیق خود را با ها مدل مفهاند. آنتلر و همکاران، بر روی بهبود اجرای مدیریت زنجیره تأمین تحقیقی انجام داده

نفر از  111ای اهمیت سه مرحله -استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری بررسی نموده و با استفاده از تحلیل عملکرد

 (. Teller & et al., 2012اند )های بزرگ را مورد پیمایش قرار دادهمدیران ارشد سازمان

مانند گرم شدن کره زمین، وارونگی شدید الگوهای آب و  های اخیراز طرفی تغییرات شدید زیست محیطی در دهه

های اسیدی و آلودگی سریع برخی از کشورها که باعث کاهش شدید منابع انرژی در هوایی، تخریب الیه ازن، بارش باران

ین ها و عموم مردم به مسائل زیست محیطی گردیده است. وجود ادنیا شده است، موجب نگرانی و توجه فزاینده دولت

رهنمون کرده است  1مشکالت، مدیریت زنجیره تأمین را به سمت مفهومی جدید به نام مدیریت زنجیره تأمین سبز

(Yin, 2009با افزایش نگرانی .) های زیست محیطی و به خطر افتادن منابع طبیعی مفهوم زنجیره تأمین سبز در فرآیند

(. امروزه تضمین توسعه پایدار هر کشور منوط به Huan, Sheoran & Wang, 2004زنجیره تأمین معرفی گردید )

ها رو دولت (. از این1333)الفت و همکاران،  حفظ و استفاده بهینه از منابع محدود و غیرقابل جایگزین در آن کشور است

زمینه گذاری در (. اتخاذ استراتژی سرمایهYu & et al., 2008دهند )های زیادی در این راستا انجام مینیز تالش

ها، جویی در منابع انرژی، کاهش آالیندهبهبود عملکرد زیست محیطی زنجیره تأمین مزایا و منابع زیادی از قبیل صرفه

(. مدیریت در زنجیره تأمین 1311حذف یا کاهش ضایعات و ایجاد ارزش برای مشتریان به همراه دارد )ایمانی و احمدی، 

باشد. کگ و های اجتماعی سازمان میشهود به دنبال پاسخگویی به مسئولیتهای مسبز عالوه بر حداقل ساختن هزینه

 (.Kogg and Mont, 2012اند )مونت نیز مسئولیت اجتماعی و محیطی در زنجیره تأمین را مورد مطالعه قرار داده

ی تولیدکنندگان های اعضای زنجیره تأمین جهت کاهش اثرات زیست محیطموفقیت زنجیره تأمین سبز وابسته به فعالیت

 ,Hervani & et al., 2005; Linton & et al., 2007; Zhuو ارائه محصول و خدمت به مشتریان است )

Sarkis & Lai, 2008; Vachon and Klassen, 2008; Sarmiento, 2010 مدیریت زنجیره تأمین سبز .)

ن، و بازیابی و استفاده مجدد از محصوالت را در کنندگان و مشتریاهای خرید سبز، طراحی سبز، همکاری با تأمینفعالیت

                                                 
1 Green Supply Chain Management (GSCM) 

http://www.amazon.com/Efraim-Turban/e/B001ILKERO/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/R.-Kelly-Rainer/e/B001ILMBHK/ref=ntt_athr_dp_pel_2
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Richard%20E.%20Potter&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
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 ,.Rao and Holt, 2005; Srivastava, 2007; Walker & et al., 2008; Chen & et alگیرد)بر می

2011.) 

مدیریت کیفیت زنجیره تأمین سبز یکپارچه کننده مدیریت زنجیره تأمین با الزامات زیست محیطی در تمامی مراحل 

خاب و تأمین مواد اولیه، تولید و ساخت، فرآیندهای توزیع، انتقال، تحویل به مشتری و باالخره پس طراحی محصول، انت

 (. Shang & et al., 2010از مصرف مجدد است )

محور به کار برده است. این مدل دارای چهار سطح گانگو الگوریتمی را برای زنجیره تأمین سبز بر اساس مدل محصول

به انطباق سازمان با محیط، سطح دوم طراحی محصول با هدف کاهش مصرف منابع و انرژی و است که در سطح اول، 

آلودگی در تولید و استفاده از محصول، سطح سوم، طراحی محصول بر اساس منابع و انرژی کارا و سطح چهارم تحویل و 

یکی از گرایشات صنعتی جدید  (. محقق دیگری زنجیره تأمین سبز راNgongo, 2009گیرد )توزیع سبز را در بر می

داند که استراتژی و نقشه سبز را (. شوآنگ، آمادگی سبز را به معنی سطوح بهینه منابع میYixi, 2010خواند )می

 (.Shuwang, 2010کنند )گیری میاندازه

رفته است که در همچنین تا کنون مطالعات بسیاری در زمینه تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی زنجیره تأمین صورت گ

های مدیریت زنجیره ای رابطه بین استراتژی و شیوهگردد. سوکاتی و همکاران در مطالعهها اشاره میادامه به برخی از آن

کانگ و همکاران، یک چارچوب نظری  (.Sukati & et al., 2012اند )تأمین در عملکرد زنجیره تأمین را بررسی کرده

 (.Kang & et al., 2012اند )رفی مدیریت زنجیره تأمین پایدار ارئه دادهبرای توسعه استراتژی جهت مع

ها و کارکردهای های مدیریت زنجیره تأمین سبز را برای هدایت اثربخش فعالیتای استراتژیچن و همکاران در مطالعه

زنجیره تأمین پیشنهاد  ای برای تشریح سطوح مدیریتی درکسب و کار در صنعت برق تعیین نمودند. این مطالعه، شبکه

های مرتبط با و فعالیت -کند که شامل مدیریت چرخه عمر محصول، طراحی، خرید، ساخت، بازاریابی و خدماتمی

 (.Chen & et al., 2012است ) 1سبزی

و محیطی ژائو و همکاران، در تحقیقی با استفاده از تئوری بازی نحوه انتخاب استراتژی به منظور کاهش خطرات زیست

ای یک مدل چنگ و شو، در مقاله (.Zhao & et al., 2012انتشار کربن در زنجیره تأمین سبز را توصیف کردند )

های توسعه و اجرا در روابط درون سازمانی در یک زنجیره تحقیق جدید برای بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت استراتژی

 (.Cheng & Sheu, 2012اند )تأمین سبز پیشنهاد کرده

                                                 
1 Greenness 
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اند. این مقاله محیطی برای زنجیره تأمین سبز کار کرده -گذاری قانونیهای قیمتو شو در تحقیقی بر روی استراتژیچن 

محیطی موجب افزایش گذاری مبتنی بر قوانین و مقررات زیستهای قیمتدهد که طراحی مناسب استراتژینشان می

 (.Chen & Sheu, 2009گردد )یک بازار رقابتی میهای زنجیره تأمین سبز در پذیری اجتماعی شرکتمسئولیت

ژو و همکاران نیز در پژوهشی دیگر به ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین سبز در میان تولیدکنندگان چینی از دیدگاه 

 Zhuاند )ها تعیین نمودهمحیطی مناسب را برای این شرکتهای زیستاند و استراتژیمحیطی پرداختهسازی زیستنوین

& et al., 2011 .) 

 کنندهتعیین عوامل (تأمین سبز زنجیره مدیریت) GSCM هایچراغ و هاسایه"ای تحت عنوان تستا و ایرالدو، در مطالعه

 & Testaاند )ملیتی مورد بررسی قرار داده چند مطالعه یک اساس های مختلف را بر، استراتژی"هاشیوه این اثرات و

Iraldo, 2010های اطالعاتی را بر روی عملکرد زنجیره رفدار در تحقیقی دیگر تأثیر استراتژی سیستم(. کرانفله و ط

 (.Qrunfleh & Tarafdar, 2013اند )ها مورد مطالعه قرار دادهتأمین و عملکرد شرکت

اند. قرار دادهبندی زنجیره تأمین مورد مطالعه های مدیریت و پیکرهدمیتر و همکاران نیز تأثیر استراتژی را بر روی شیوه

 Demeter & etدهد که بین استراتژی و مدیریت زنجیره تأمین ارتباط قوی و معناداری وجود دارد )نتایج نشان می

al., 2006اند تأمین ارائه نموده زنجیره استراتژی توسعه برای تجزیه بر مبتنی (. اشنتزلر و همکاران، رویکردی

(Schnetzler & et al., 2007.) 

های های ظرفیت و استراتژیای با محدودیتای بر روی تعادل شبکه زنجیره تأمین چند دورهدوچ در مقالهیونس حم

های زنجیره (. چانگ و همکاران نیز بر روی استراتژی همکاری در شبکهHamdouch, 2011است )خرید کار کرده

 (.Chang & et al., 2012اند )تأمین مطالعاتی را صورت داده

 Greenاند )های بازاریابی در طول زنجیره تأمین جهت ارتقاء عملکرد مطالعه نمودهمکاران، بر روی استراتژیگرین و ه

& et al., 2012 ژانگ و لی، نیز استراتژی کاربرد .)RFID  در زنجیره تأمین مواد غذایی کشاورزی مبتنی بر تحلیل

 (.Zhang and Li, 2012اند )سود و امنیت را مورد بررسی قرار داده

های زنجیره تأمین را بر اساس یک مدل مراجعه برای محصوالت با چرخه پاتیل و همکاران در پژوهشی دیگر استراتژی

کنندگان و رسانند از تأمینهایی که محصوالت با چرخه عمر خیلی کوتاه به فروش میاند. شرکتعمر کوتاه تحلیل نموده

کنند. پژوهشگران با مطالعه الگوهای برای سفارشات بزرگتر دریافت می کنندگان خود تخفیفات مقداریحمل و نقل

تواند هزینه و ریسک را های مناسب در زنجیره تأمین میاند. استفاده از استراتژیفروش، پایان فصل تخفیفات را رقم زده
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ترین زم نیست پیچیدهدهد که همیشه البه میزان زیادی کاهش دهد. نتایج تجربیات محاسباتی این تحقیق نشان می

 (.Patil & et al., 2010استراتژی انتخاب شود )

ها در زنجیره تأمین صنایع های آنها و استراتژیبندی اولیه از شرکتای یک طبقهکانیاتو و همکاران نیز در مطالعه

اندازه شرکت، حجم های موجود در صنایع لوکس را بر اساس متغیرهای ها نخست، شرکتاند. آنلوکس ارائه نموده

اند که چهار خوشه شناسایی شده است. بندی کردهفروش، پیچیدگی محصول، مد روز بودن محصول و اعتبار برند طبقه

دهد شود. نتایج نشان میزنجیره تأمین استفاده می ها از چه استراتژیاند که در هر کدام از این خوشهسپس بررسی کرده

یابی های مدیریت و ساخت و فرآیندهای توزیع و منبعهای زنجیره تأمین بر حسب شیوهها در استراتژیکه این خوشه

 (.Caniato & et al., 2011باشند )هایی میدارای تفاوت

های فرآیند/ ای میان استراتژیتواند واسطهسازی زنجیره تأمین میدروج و همکاران در پژوهشی نشان دادند که یکپارچه

(. کریستال و همکاران با مطالعه بر روی استراتژی دو سو Droge & et al., 2012مات باشد )محصول و عملکرد خد

 ,.Kristal & et alاند )توانی زنجیره تأمین، تأثیر این استراتژی را بر روی قابلیت رقابتی و عملکرد تجاری سنجیده

2010.) 

 . اهداف تحقیق1-4

 هدف اصلی این تحقیق عبارتست از:

 «مسأله تدوین استراتژي در تأمین انرژي فسیلی با رویکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز ساختاردهی»

 باشند:با توجه به هدف اصلی این تحقیق، اهداف فرعی این تحقیق به ترتیب زیر می

 شناسایی مسائل و مشکالت زنجیره تأمین انرژی فسیلی -

 ساختاردهی مسائل و مشکالت زنجیره تأمین انرژی فسیلی -

 یی بازیگران زنجیره تأمین سبز انرژی فسیلیشناسا -

 های تصمیم بازیگرانها و گزینهشناسایی اولویت -

 شناسایی معضالت تدوین استراتژی زنجیره تأمین سبز انرژی فسیلی -

 . سؤاالت تحقیق1-5

 سؤال اصلی این تحقیق عبارتست از:

 «زنجیره تأمین سبز چگونه است؟ساختار مسأله تدوین استراتژي در تأمین انرژي با رویکرد مدیریت »
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 و سؤاالت فرعی تحقیق عبارتند از:

 زنجیره تأمین سبز انرژی دارای چه مسائل و مشکالتی است؟ -

 توان مسائل و مشکالت زنجیره تأمین سبز انرژی را ساختاردهی نمود؟چگونه می -

 بازیگران زنجیره تأمین سبز انرژی چه کسانی هستند؟ -

 صمیم بازیگران زنجیره تأمین سبز انرژی کدام هستند؟های تها و گزینهاولویت -

 معضالت تدوین استراتژی زنجیره تأمین سبز انرژی چیست؟ -

در تأمین انرژی فسیلی با چه راهکارهایی برای دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی در تدوین استراتژی  -

 رویکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز وجود دارد؟

 . روش تحقیق1-6

تحقیق بر اساس هدف، از نوع بنیادی و کاربردی است. از آنجا که این تحقیق به بررسی ساختار مسأله تدوین  این

. از طرفی دیگر، از پردازد، از نوع بنیادی استدر تأمین انرژی فسیلی با رویکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز میاستراتژی 

دهد در حوزه انرژی پیشنهاد می زنجیره تأمین سبزاستراتژی ها و راهکارهایی جهت تدوین آنجا این تحقیق سیاست

اکتشافی است. مراحل انجام این تحقیق در قالب  -ها از نوع تحلیلیآوری دادهکاربردی است. از طرف دیگر روش جمع

 ارائه شده است: 1نمودار 

 

 

 

 

 . مراحل انجام تحقیق1-1نمودار 

گیرد. پیچیدگی بینی شکل میدر شرایطی بسیار پیچیده و غیرقابل پیشها گیری، حل مسائل و طراحی سیستمتصمیم

ها و افراد در همه جای گستره گیتی دانست. توان ناشی از ارتباطات گسترده و عمیق سازمانموجود در مسائل را می

توان به این دالیل، میها نیز دالیل گوناگونی دارد. از جمله بینی و اطمینان نسبت به رخ دادن پدیدهکاهش قابلیت پیش

ها به عدم آگاهی نسبت به تصمیمات دیگران اشاره کرد. وقتی ارتباطات گسترده موجب وابستگی و نزدیک شدن سازمان

شود و بالعکس. ها در گرو تصمیماتی است که از سوی دیگران اتخاذ میشود، به قطع یقین سرنوشت سازمانیکدیگر می
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اطمینان نسبت به وقوع رخدادها مواجه شود. شود شرایط با حد باالیی از عدمموجب می عدم آگاهی از تصمیمات دیگران

شمار ها با پویایی و تغییرات روزافزونی مواجه است. آگاهی اندک از الگوی رفتار و تغییرات بیدنیای پیرامون سازمان

ها جستجو کرد. فردا، باید در دل سازمان توان عامل دیگری در این راستا برشمرد. دلیل سوم رامحیط پیرامونی را می

دهند و رکود ها و اهداف خود را با توجه به محیط پیرامون تغییر میها به طور دائم مأموریتشکل امروز نیست. سازمان

ز توانند به ثبات خو بگیرند و هر روها نمیهاست. در این شرایط افراد در سازماندر اهداف سازمانی به منزله شکست آن

اند، به هایی که پیش از این برای مقابله با مسائل ارائه شدههای جدید بروند. روشباید به استقبال مأموریت

اطمینان معمول در محیط، فائق آیند. البته این کرد تا بتوانند بر پیچیدگی و عدمگیرندگان تا حد ممکن کمک میتصمیم

ها باید مدنظر قرار گیرد، عمالً ند، اما شرایطی که برای استفاده از این روشگیرها، امروزه نیز مورد استفاده قرار میروش

نظر کرد و تا نماید. مثالً باید از بسیاری از روابط پیچیده، آشفته و مبهم محیطی صرفدست آمده را غیرواقعی مینتایج به

ها کدام در محیط پیرامون سازمانیچهایی که هفرضهای به دور از واقعیت تبعیت نمود. پیشفرضحد ممکن از پیش

گیری ها در شرایط تصمیمها عموماً به ارائه مدلی با استفاده از عوامل کلیدی و روابط بین آنشوند. این روشمحقق نمی

 بندند. سپس، برایحل ممکن )در بسیاری از موارد( به کار میتأکید دارند و روابط ریاضی را برای پیدا نمودن بهترین راه

افزارها نیز به سرعت نتایج و پیامدهای هر تصمیم را بر اساس گیرند. نرمافزارهای موجود بهره میحل مدل از رایانه و نرم

 دهند. شده، بررسی نموده و در نهایت بهترین تصمیم ممکن را ارائه میروابط ریاضی تعریف

وجه مانند ها به هیچباشند. این رویکردمی 1مسألههای مورد استفاده در این تحقیق، رویکردهای ساختاردهی رویکرد

ترین گام در حل یک مسأله، شناسایی آن است. بدین منظور، تمام های پیشین نیستند و بر این باورند که مهمرویکرد

و سازی ها و پرهیز از سادهکنند تا به شناسایی عوامل مختلف، روابط آشکار و پنهانِ بین آنتالش خود را صرف می

گیرنده زیرا در بسیاری گیرندگان )و نه تصمیمغیرواقعی کردن مسأله بپردازند. رویکردهای ساختاردهی مسأله به تصمیم

شود(، امکان شناسایی ساختار مسأله، شناسایی نتایج و گیرندگان اتخاذ میاز موارد یک تصمیم توسط جمعی از تصمیم

دهد. بنابر این، رویکردهای ات و تبعات منتج از تصمیمات متوالی را میپیامدهای احتمالی هر تصمیم و آگاهی از تعهد

تر هستند زیرا شرایط کنند. اهداف واقعیتر و واالتر از یافتن پاسخ بهینه را دنبال میساختاردهی مسأله، اهدافی واقعی

ردهای ساختاردهی مسأله وجود شود و این نگاه غیرواقعی در رویکپیچیده پیرامونی هرگز منتج به یک پاسخ بهینه نمی

                                                 
1 Problem Structuring Methods (PSM) 
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گیری یک رخداد ندارد. همچنین اهداف واالترند، زیرا سعی دارند برای بهبود فرآیند اتخاذ تصمیم، تمامی مراحل شکل

 (.1332اعم از گفتگوها و مذاکرات را نیز مورد مداقه و مطالعه قرار دهند )آذر و همکاران، 

مرحله اساسی است. در مرحله اول، با بررسی ادبیات موضوع، مسائل و  طور که بیان شد این تحقیق دارای سههمان

 شود.مشکالت موجود در حوزه تدوین استراتژی به ویژه در زنجیره تأمین سبز شناسایی می

های مختلف این زنجیره از مرحله تولید تا مصرف انرژی شناسایی در مرحله دوم، با بررسی زنجیره تأمین انرژی، بخش

شود و سپس بر اساس رویکردهای نرم مانند در ادامه، زنجیره تأمین انرژی، از نظر زمانی و عملیاتی فازبندی می گردد.می

 شوند. ها و طرفین درگیر در زنجیره تأمین انرژی شناسایی می، گروه1استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه

ما برای حل مسائل مدیریتی در دنیای واقعی در اختیار گذاشتن یک راهن JOURNEY Makingهدف اصلی از ارائه 

کنند متفاوت است. در محیط است. مسائل دنیای واقعی با مسائلی که محققان در محیط آزمایشگاه مطالعه می

خوبی تعریف و تواند بهتواند مسأله را تعریف و کنترل کند، اما یک مسأله در دنیای واقعی نمیآزمایشگاهی محقق می

گونه مسائل چند بعدی هستند و بنابر این یافتن صورت مجزا مطالعه شود. ایناش در محیط بهطات پیچیدهخاطر ارتبابه

دلیل پیچیدگی ها با یک تکنیک واحد امری بسیار دشوار و پیچیده است. هر مسأله در دنیای واقعی بهحل برای آنراه

های مرتبط با حل آن مسأله به دیگر مسائل تکنیک تواند شبیه به دیگر مسائل باشد و منطقی نیستماهیت آن نمی

 (.1332شود )آذر و همکاران،  تعمیم داده

JOURNEY Making کیاستراتژ یهانهیو درک ساختار و کمک به توسعه گز لیمنظور تسهاست که به یروش 

توانند دارند که می کیراتژجهت است یها تعدادکه سازمان ردیپذیم این رویکرد. ردیگیمورد استفاده قرار م یسازمان

مسیر  کیسازمان را در  کیاز اقدامات است که  یامجموعه یناخودآگاه باشند. استراتژ ایناهماهنگ، آگاهانه  ایهماهنگ 

 :تجهت تفکر در موارد زیر اس یشناسروش کی JOURNEY Making. کندیم تیخاص هدا

 ،شودکه در حال حاضر در سازمان اجرا می یاستراتژ -

 ،کییموجود برای جهات مختلف استراتژ یهانهیزگ -

 .جهت در صورت لزومهم ریغ یهایچگونگی تحقق یافتن استراتژ -

نسبت به  یشتریب یریپذتحقق آنها، انعطاف یبرا یابزار نیممکن، همچن کیاز جهات مختلف استراتژ یامجموعه داشتن

 .دینمایم جادیثابت و منفرد را ا یاستراتژ

                                                 
1 JOURNEY Making 
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های مواجه با آن و فرصت یمختلف در مورد مسائل سازمان یهایریگمیتصم ندیفرآ ،یتوسعه استراتژ یاهاز راه یکی

وجه از موارد  نیبرای مقابله با آنها به بهتر یریگمیها و سپس تصمچگونگی درک مشکالت و فرصت ن،یخواهد بود. بنابرا

 (.1332)آذر و همکاران،  است یضرور

نظور شناسایی معضالت تدوین استراتژی زنجیره تأمین سبز انرژی و ساختاردهی مسأله تدوین در مرحله پایانی و به م

استراتژی تأمین انرژی با رویکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز از یکی دیگر از رویکردهای نرم ساختاردهی مسأله به نام 

 گردد. استفاده می 1تئوری درام و تحلیل تقابلی

های مختلف قصد رسیدن به مواضع مشترکی و تحلیل است که در آن گروهای از تجزیه بلی شیوهتئوری درام و تحلیل تقا

های خود از تغییرات و اثرگذاری بر هایی که دارای عالیق مختلف هستند و سعی دارند در راه رسیدن به آرماندارند. گروه

ها تالش برای رسیدن به یکدیگر نباشند و قصد آن ها کامالً مخالفروی رخدادها استقبال نمایند. ممکن است این گروه

گیرد. این تضادها ممکن است آثار ها در تضاد با یکدیگر قرار مینتایج موردنظر خود باشد. اما در اکثر اوقات شرایط آن

 باری را به همراه داشته باشد. البته تعارضات لزوماً اثرات مخربی ندارند.تأسف

تواند گیرنده نیست و نمیکدام از طرفین تصمیمر تعارض، نکته قابل توجه این است که هیچفارغ از شرایط موجود در ه

 طور حتم جریان بروز رخدادها را کنترل نماید.به

هر طرف باید تالش کند نسبت به اقدامات طرف مقابل آگاهی الزم را پیدا کرده و سعی کند از طریق تأثیرگذاری بر 

کند عیناً همین کار را انجام دهد(. ود تغییر دهد )و البته باید بداند که طرف مقابل نیز سعی میها، شرایط را به نفع خآن

 تواند دستمایه طرفین برای رسیدن به مقاصد خود باشد.تهدید و فریب می

رفع اختالفات ها سعی در توان با تکیه بر آنالجمع نیستند. همیشه نقاط اشتراکی وجود دارد که میگاه مانعهتضادها هیچ

های همکاری او اعتماد داشت؟ )آذر و توان به طرف مقابل و وعدهنمود. همکاری راه مقابله با تضاد است. اما تا چه حد می

 (1332همکاران، 

 است گرفته شکل 2بازی تئوری اساس بر که است عملیات در تحقیق در مسأله ساختاردهی روش یک درام تئوری

(Fraser & Hipel, 1984; Fang & et al., 1993; Howard, 1994 .)عملیات که هاییموقعیت در بازی تئوری 

 (.Bryant, 2009) کندمی گیرندگان کمکتصمیم یابند، بهبه صورت یک توالی از تصمیمات مختلف بروز می

                                                 
1 Drama Theory and Confrontation Analysis (DT & CA) 
2 Game Theory  
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 که است ینا امر واقعیت اما. کنندمی نگاه روپیش مسأله به منظر یک از طرف دو هر کندمی فرض بازی تئوری

 عامل را واقعیت در کامل اطالعات نبود بتوان شاید. بینندمی خود رویپیش را مختلفی هایبازی گیرندگان،تصمیم

 اساس بر که هاییمدل و پیشرفته هایتحلیل از باید بازی نتایج بینیپیش برای که دانست شرایطی چنین بروز اساسی

 (.Rosenhead & Mingers, 2001) برد بهره اند،یافته تارساخ «کامل اطالعات نبود شرایط در بازی»

ترین معضل آن همین باشد که تغییر در شود و شاید عمدهها، شرایط و ترجیحات افراد ثابت فرض میدر تئوری بازی

ها، زنیشود. افراد ممکن است در هنگام شروع مذاکرات و رایهای افراد در حین بازی مجدداً تعریف نمیموضع و اولویت

ها و مواضع طرف مقابل مطرح شده باشد، ولیکن در و ترجیحات داشته باشند که بدون توجه به اولویت یک سری اولویت

های خود شوند. این تغییر باید در ها و تغییر موقعیت و اولویتپوشی از برخی از آنحین تقابل و رویارویی مجبور به چشم

گیرد. در تئوری درام، ها و موضع افراد را در سراسر بازی بدون تغییر در نظر میولویتها، امدل اعمال شود. تئوری بازی

بینی ها و مواضع افراد پیشگیرد و تغییرات احتمالی اولویتعقالنیت و احساسات افراد در هر تقابل مورد بررسی قرار می

شود با توجه به بزند شناسایی شده و سعی می شود. اختالفاتی که ممکن است بروز یابند و روند مذاکرات را بر هممی

 هایی برای حل این اختالفات طراحی شود.دانش موجود از مسأله، عقالنیت و احساسات افراد، استراتژی

شود. اگر این موضع در تضاد با موضع طرف در یک تقابل هر یک از طرفین یک موضع و اولویت را برای خود متصور می

ممکن است نسبت به اولویت دیگری، حساسیتی نشان ندهند. در این صورت اصالً تقابلی رخ نداده مقابل نباشد، طرفین 

ها و گیرد که افراد نتوانند به همین راحتی بر سر اولویتاست. نکته اساسی اینجاست که تقابل هنگامی صورت می

شود و تئوری درام و تحلیل تقابلی به ر میهای یکدیگر توافق نمایند. اینجاست که عقل و احساساتِ طرفین، درگیموقعیت

ها دارد، یا تمسّک به هایی که ارجحیت کمتری برای آنآید. افراد در این صورت بایستی بر اساس اولویتها میکمک آن

 هایی را اعمال کرده و تصمیماتی را بگیرند. ماهیتهای قبلی، استراتژیها برای پافشاری نسبت به اولویتبرخی از روش

کنند. هر چند در همین عقالنیت مورد بحث در تئوری درام ممکن است متفاوت از ماهیتی باشد که فالسفه از آن یاد می

توان عقالنیت را در هدف، دیدگاه، ثبات در عقاید، برداشت است. میزمینه نیز به تعریف راسل در عقالنیت اشاره شده

ها و ... دانست. آنچه که در تئوری درام از عقالنیت برداشت ع به آنها و مشاهدات و استناد به موقصحیح از پدیده

شود که اگر شود، طبق تعریف راسل، انتخاب بر مبنای ترجیحات است. این عقالنیت در عمل این گونه تعریف میمی

ه از عقالنیت مدنظر کند؟ اگر الف را انتخاب کند بدین معنی است کفردی الف را بر ب ترجیح دهد، آیا الف را انتخاب می
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یابد ترجیحات ای می(. آنچه در تئوری درام اهمیت ویژهBennett & Howard, 1996در تئوری درام برخوردار است )

 است.

های فرد بیشتر چه اولویتها معتقدند هر نمایند. آنها مطرح میهای مبتنی بر ارزشبنت و هاوارد مدلی بر اساس اولویت

گاه عواطف و احساسات دهد. بنابراین هرها از خود واکنش نشان میی داشته باشد، بر سر تغییر آنهای وریشه در ارزش

ها برای فرد دارای ارزش بیشتری های وی بیشتر تحریک شود، بدین معنی است که اولویتفرد در ازای تغییر اولویت

 (.Bennett & Howard, 1996است )

 دارد.ها، توجه بسیاری را معطوف میواطف و تغییر اولویتها، عبنابراین تئوری درام به ارزش

شود، معموالً این ترجیحات دائماً تحت فشار ها بر اساس شرایط طرفین اتخاذ میبه دلیل آنکه تمامی تصمیمات و اولویت

رد تغییر باشند. این فشار و تغییر لزوماً ناشی از شخصیت مقابل نیست و گهگاه توسط خود فو در معرض تغییر می

پردازد و بر اساس عقالنیت مطرح شده، در بینی شخصیت مقابل میکند؛ زیرا وی به بازخوانی شرایط خود و پیشمی

های خود، به نحوی به کند با تغییر اولویتصورت امکان، قصد دارد به بهترین نتیجه دست یابد. بنابراین سعی می

 (.Bennett, 1998الشعاع قرار دهد )تصمیمات را تحت های مطلوب نهایی خود دست یابد و مسیراولویت

 . قلمرو تحقیق1-7

 . قلمرو موضوعی تحقیق1-7-1
های تحقیق در عملیات نرم در قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در حوزه مطالعات علوم انسانی و در زمینه کاربرد روش

اثرگذار و اثرپذیر در تدوین استراتژی  هایساختاردهی مسأله است. موضوع تحقیق حاضر، شناسایی طرفین و گروه

زنجیره تأمین سبز گاز است. با توجه به اهمیت تدوین استراتژی برای زنجیره تأمین انرژی هدف، شناسایی 

شود. وظیفه کنندگان در این مسأله است. شرکت ملی گاز ایران به عنوان متولی صنعت گاز در کشور شناخته میمشاکت

های عملیاتی نیز به عهده شرکت ملی گاز ایران ها و برنامهسازی و عملیاتی کردن استراتژیهتدوین استراتژی، پیاد

باشد که ممکن است در این ارتباط از آنها ها در ارتباط میها و سازمانای از گروهباشد. هر سازمان همواره با مجموعهمی

توانند در کنندگان میها و یا به عبارت بهتر، مشارکتگروه ها واثر پذیرفته و یا بر روی آنها اثر بگذارد. این سازمان

های باال دستی و یا پایین دستی شرکت ملی گاز واقع شوند و بنا به موقعیتی که در زنجیره تأمین گاز دارند هر مجموعه

الزامات زیست  کدام دارای میزان قدرت اثرگذاری متفاوتی خواهند بود. به خصوص آنکه در تدوین استراتژی بنا باشد

تر شود. هر کدام شود درگیران مسأله به مراتب بیشتر و ابعاد آن پیچیدهمحیطی نیز رعایت شود که همین امر موجب می
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کنند دارای میزان قدرت و تمایل متفاوتی کنندگان با توجه به نقشی که در زنجیره تأمین سبز گاز ایفا میاز این مشارکت

ها و حل مسأله در این زنجیره خواهند بود. در این نوشتار، ابتدا بازیگران مسأله و اولویتبرای گام برداشتن در جهت 

دهد شناسایی شده و تحلیل شود. در پی آن، تقابالتی که میان بازیگران رخ میهای تصمیم آنها شناسایی میگزینه

 شود.گردد. سپس برای حل این تقابالت، راهکارهایی ارائه میمی

 مرو زمانی تحقیق. قل1-7-2
جمع آوری شده  1331تا ماه اردیبهشت سال  1332داده ها و اطالعات الزم برای این تحقیق در فاصله ماه بهمن سال 

 آوری شده اثرگذار بوده است.های جمعاست. بنابراین شرایط حاکم بر این دوره زمانی بر مصاحبه ها و داده

 . قلمرو مکانی تحقیق1-7-3
ن تحقیق شرکت ملی گاز ایران و سازمان حفاظت محیط زیست است که متولیان اصلی زنجیره تأمین قلمرو مکانی ای

باشند. از جمله اهداف این تحقیق، شناسایی مسائل و مشکالت زنجیره تأمین گاز است که سبز صنعت گاز در کشور می

به مطالعه سایر بازیگران زنجیره تأمین گاز  بی شک بدون مطالعه بازیگران اصلی آن امکان پذیر نخواهد بود. در گام بعد

پرداخته شد. که این مطالعه از طریق مصاحبه با خبرگان هر یک از این بازیگران میسر شد. سایر بازیگران زنجیره تأمین 

انرژی گاز، وزارت نفت، شرکت مهندسی و توسعه گاز، شرکت پاالیش گاز، سازمان حفاظت محیط زیست، کمیسیون 

ها، مراتع و آبخیزداری و ... بوده س، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، سازمان جنگلانرژی مجل

 است.

 . واژگان تحقیق1-8

 . ساختاردهی مسأله1-8-1
ها و روابط، قابل بندی منطقی از طریق معیارها، محدودیتها فرمولساخت، مسائلی هستند که برای آنمسائل خوش

های کالسیک تحقیق در عملیات قابل تعریف هستند. اما این دسته از مسائل عمدتاً با استفاده از روشتعریف باشد. 

های مسائل وجود آمدن رویکردهای ساختاردهی مسأله هستند. ویژگیمسائلی که فاقد چنین شرایطی هستند، علت به

 غیرساختاریافته عبارتند از: 

 نفعان چندگانهذی 

 انههای چندگدیدگاه 

  منافع گنگ و )یا( متناقض 

  عوامل نامشهود 
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 عدم قطعیت 

کند، راهی برای تبیین شرایط و موقعیت است )یعنی یک های ساختاربندی مسأله پیشنهاد میآنچه که هر یک از روش

طور یط خود را بهسازند تا حالت و شرانفعان فراهم میکنندگان و )یا( ذیها این امکان را برای مشارکتمدل(. این روش

طور کنندگان بهیابند که مشارکتصریح و شفاف بیان کنند و از این طریق به یک مسأله یا موضوع متقابل دست می

 ضمنی نسبت به حل )حداقل بخشی از( آن تعهد دارند. بدین منظور، یک روش ساختاردهی مسأله باید: 

 لیل( تقارن و همبستگی برقرار سازد. های مختلف چندین راهکار )به دبتواند بین دیدگاه 

 های تخصصی، کنندگان )با سوابق تحصیلی و دانشی متفاوت(، بدون نیاز به آموزشاز نظر شناختی برای همه مشارکت

 قابل دسترسی و فهم باشد؛ تا ساختاردهی مسأله از طریق یک فرآیند مشارکتی حاصل شود. 

 طریق امکان تعدیل را فراهم ساخته و چگونگی مباحثه میان مشارکت  به صورت تکرارپذیر عمل کند تا از این

 کنندگان و مراحل آن را بازتاب دهد.

 حل کلی ارائه دهد که ادغام منافع بهبودهای جزئی و موضعی را شناسایی کرده و آنها را الزام کند، نه آنکه یک راه

 کند. مختلف را تداعی می

گیری تا سازی و تعامل با فرآیند جاری تصمیمای ساختاردهی مسأله، اگر چه در مفهومدر نتیجه الزامات فوق، رویکرده

های مذکور، در هایی با ویژگیکنند. روشاند، اما از ابزار ریاضی و آمار بسیار ابتدایی و ساده استفاده میحدودی پیچیده

اند، هنگام اجرا، انواع بسیاری داشتههایی که در عمل کاربرد های خاص یکبار مصرف هستند و حتی روشموقعیت

 (.1332اند )آذر و همکاران، ها به کار رفته که شرایط محیطی را نیز لحاظ کردهای از آنخالقانه

 . زنجیره تأمین سبز1-8-2
اهمیت حفظ محیط زیست، موجب شد که استانداردهای محیطی و الزامات آن به زنجیره تامین انرژی راه پیدا کند و 

(. مدیریت Vachon & Klassen, 2006را بوجود آورد )« مدیریت زنجیره تامین سبز»م جدیدی با عنوان مفهو

های ( به یکپارچه سازی الزامات و استانداردهای زیست محیطی با فعالیت2311زنجیره تامین سبز به عقیده سرکیس )

 (.Sarkis et al., 2011: 3شود )درون سازمانی مدیریت زنجیره تامین و لجستیک معکوس اطالق می

 . تئوري درام1-8-3
که در آن برخی از  یک مجموعه اپیزود درام. دهدمی ارائه آن با مقابله هایحلراه و تضادها از کلی مدل یک درام تئوری

اپیزود مشخص هر  نتایج بر تنها نه طرفین اقدامات سازد.دارند را آشکار می تعامل یکدیگر با( افراد بعد به این از)ها بخش
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 خود به مخصوص شرایط دارای اپیزود افتاد؟ هر خواهد اتفاقی چه بعدی قسمت در کندمی تعیین بلکه است اثرگذار

 .است

 فاصله واقعیت دنیای از تئوری بازی مانند نیز درام تئوری اگر چه. است های مسألهواقعیت تحلیل درام، تئوری هدف

 .کند مدل وارد را متغیرها بیشترین و کم را فاصله این بتواند که کندمی را خود تالش تمام اما دارد،

 که گونههمان. ادعاست این بر شاهدی مدل و در مهم متغیری انسانی عواطف و احساسات روابط، گرفتن نظر در

 یسع درام تئوری ولی. دارد وجود درام تئوری در نیز هاییمحدودیت داشت، وجود تئوری بازی در هاییمحدودیت

 در شخصیت استقالل چندگانه، روابط گروهی،درون روابط. بپردازد متنوعی متغیرهای به ممکن حد تا کندمی

 .هستند متغیرها این جمله از همگی...  و گیریتصمیم

 و عقالنیت جایگاه مسأله شرایط به بسته. کندمی مدل را مسأله احساس و عقل از ایآمیخته اساس بر درام تئوری

 گیریتصمیم برای تالش حداکثر اگر چه. نمایدمی بررسی را ممکن نتایج آن، به توجه با و گیردمی نظر در را تاحساسا

 زدن هم بر در ایبرجسته نقش احساس که آنجا اما شود،می گرفته کاربه هااولویت ارجحیت و عقالنیت اساس بر

 .نمایدمی آن آثار شناسایی در سعی و نشده غافل آن از درام تئوری کند،می پیدا عقالنی ساختارهای و هااولویت

تئوری درام با عنایت به چنین تفکری از دل تئوری بازی بیرون کشیده شد. درام به دنبال شناسایی و تحلیل تضادها، 

ای عقالنی هگیری بر اساس اولویتها، مشکالت و نحوه تغییر و رشد آنها در خالل بازی است. در تئوری درام تصمیمتقابل

گیری تنها بر محور کند که تصمیمشود. ولی بیان میآید بلکه از آن استقبال میمسأله مذمومی به حساب نمی

چرخد. تئوری درام به دنبال ریشه اختالفات است. مشکالت موجود در شرایط انتخاب و نمی« های عقالنی طرفیناولویت»

ای این مشکالت است )آذر و همکاران، وری درام به دنبال حل ریشهشود و تئگیری موجب بروز اختالفات میتصمیم

1332.) 

 . استراتژي مذاكره و بازتاب مفاهمه1-8-4
های منظور تسهیل و درک ساختار و کمک به توسعه گزینهروشی است که به مذاکره و بازتاب مفاهمه یاستراتژ

 JOintly Understanding Reflectingمخفف  JOURNEYگیرد. استراتژیک سازمانی مورد استفاده قرار می

and Negotiating strategY  .استJOURNEY making ها تعدادی جهت استراتژیک پذیرد که سازمانمی

ای از اقدامات است که یک استراتژی مجموعه .توانند هماهنگ یا ناهماهنگ، آگاهانه یا ناخودآگاه باشنددارند که می

شناسی جهت تفکر در مورد استراتژی یک روش JOURNEY makingکند. ص هدایت میسازمان را در یک مسیر خا



33 

 

ای از جهات مختلف استراتژیک ممکن، همچنین باشد. داشتن مجموعهفعلی سازمان و استراتژی مطلوب سازمان می

ید )آذر و همکاران، نماپذیری بیشتری نسبت به استراتژی ثابت و منفرد را ایجاد میابزاری برای تحقق آنها، انعطاف

1332.) 

 بندي. جمع1-9

اند محققان بسیاری در زمینه تدوین استراتژی فعالیت داشته و دستاوردهای مؤثری نیز در این زمینه به ارمغان آورده

باشد، کاربردی بودن استراتژی تدوین شده است. اگر در تدوین استراتژی لیکن آنچه در تدوین استراتژی حائز اهمیت می

تواند روند پیاده سازی استراتژی و رخداد وقایع آتی ها از نظر دور بماند میهای آنهای اثرگذار یا اولویتیک از گروه هر

گران تواند کمک شایانی به تدوینرا به کلی تحت تأثیر قرار داده و تغییر دهد. بنابراین شناسایی درست ساختار مسأله می

 استراتژی نماید.

های د در این تحقیق از دو جنبه قابل بررسی است. نخست آنکه در این رساله، به معرفی روشهای موجونوآوری

ها با مطالعه موردی هر مسأله، برای مقابله و حل آن به بررسی زوایای شود. این روشساختاردهی مسأله پرداخته می

نمایند. تحقیق در رو آشنا میکل پیشگیرندگان را تا حد ممکن با مشمختلف مسأله پرداخته و از این طریق تصمیم

نماید و معتقد است راه حل درست تنها های موجود، به سرعت برای حل مشکل اقدام نمیعملیات نرم بر خالف روش

های شود استفاده از روشزمانی قابل شناسایی است که ابعاد مسأله به خوبی شناسایی شوند. آنچه در این رساله ارائه می

 دهی و شناسایی ساختار مسأله تدوین استراتژی است.سأله برای شکلساختاردهی م

های پیش روی آن نیست. در این این تحقیق، به دنبال شناسایی نقاط قوت و ضعف یک سازمان و تهدیدها و فرصت

های گروه گیرد. با شناساییتحقیق مراحل شناسایی و ساختاردهی مسأله تدوین استراتژی مورد مطالعه و مداقه قرار می

ها بر شود و استراتژیها و اهداف، مسأله تا حد ممکن شناسایی میاثرگذار و اختالفات و تضادهای هر یک در اولویت

گردد. ها و نقطه نظرات مشترک و کاهش تعارضات و تقابالت بین گروهی تدوین میاساس مذاکرات و توافقات، دیدگاه

 های ساختاردهی مسأله دانست.ن به کارگیری روشتوابنابراین نخستین جنبه نوآوری را می

 2331نوآوری در موضوع مورد انتخاب نیز، جنبه دیگری از نوآوری است. هر چند مدیریت زنجیره تأمین سبز از سال 

ای به مدیریت زنجیره تأمین سبز در مبحث انرژی پرداخته است. مورد استفاده محققان قرار گرفته است ولی کمتر مقاله

های آن باشد و البته میزان آالیندگیهای هر کشور برای رشد و توسعه میترین گلوگاههای فسیلی یکی از حیاتیژیانر

های نیز چه در تولید و چه در مصرف بسیار باالست. بنابراین تدوین یک استراتژی یکپارچه که در آن هم بتوان اولویت


