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چکیده
در دهههای اخیر ،آلودگیهای محیطزیستی بخصوص شاخص آلودگی هوا به یکی از مهمترین مسائل روز در کشوورهای در حوال توسو ه تبودیل شوده کوه
سالمتی تمامی موجودات زنده و اکوسیستمهای طبی ی را تحت تاثیر قرار داده است .درحالیکه آلودگی محیطزیستی حاصل برهم کنش عوامل مختلفی است،
بخش صن ت یکی از مهمترین عوامل ایجاد آالینده محسوب میشود .با توجه به پیچیدگی ذاتی عوامل انتشار دهنده آالیندهها ،نمیتوان با استفاده از ابزارهای
مرسوم مدلسازی ریاضی آنها را تحلیل کرد .در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحقیق در عملیات نرم ،مدلی شامل زیر سیستم عوامل تأثیرگوذار بور میوزان
آالینده های ناشی از صن ت کاشی و سرامیک ،به منظور تحلیل مسأله و شناسایی عوامل استراتژیک ارائه گردید .این پژوهش با ترسیم نقشهی شناختی افراد
خبره آغاز و به ادغام نقشهها و تحلیل متغیرها میانجامد .نتایج نشان میدهد که مهمترین عامل برای جلوگیری از آلودگی هوا در این صن ت ،فیلتر تصفیه هوا
میباشد که بهصورت مستقیم بر انتشار و شدت میزان آالیندهها اثر میگذارد .دومین عامل مهم قوانین مرتبط میباشد و از دیگر عوامل کلیدی و مهم ،عامل-
های عملکرد سازمان حفاظت محیطزیست و مسافت میباشد .برای حل بحران آلودگی هوا مدیران و مسئوالن باید عوامل مرتبط با منتشر کنندههای آالینده-
ها را بشناسند و میزان تأثیر آنها بر شدت آلودگی را درک کنند تا بتوانند بهعنوان نقشه راهی برای حفظ محیط زیست از آن استفاده کنند.
واژگان کلیدی
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Abstract

In recent decades, environmental pollution, especially the air pollution index, has become one of the
 While environmental pollution results from the؛most important issues in developing countries
interaction of various factors, the industry sector is one of the most important contributors to
pollutants. Due to the inherent complexity of pollutant emission factors, they cannot be analyzed by
conventional mathematical modeling tools. In this study, using a soft operations research approach, a
model including a subsystem of factors influencing the amount of pollutants from the ceramic tile
industry was presented, in order to analyze the problem and identify the strategic factors. The
purpose of this research is applied and developmental research and the method of implementation is
descriptive survey. This research begins by delineating the cognitive map of the expert and leads to
the integration of maps and variables analysis. The results show that the most important factor in
preventing air pollution in the industry is the air purifier filter which directly affects the emission and
intensity of pollutants; The second most important factor is the relevant laws and Another key and
important factors are the function of the EPA and distance.
Keywords
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کاشی و سرامیک در کلیه بخشهای چرخه حیات خود ،از جمله بهوره-
برداری از منواب طبی وی ،تولیود ،مصورف و پوم از مصورف در ت امول
مستقیم و غیرمستقیم با محیط زیست قرار دارد .طبی ی اسوت کوه اگور
مسائل محیط زیستی در این صن ت مورد توجه قرار نگیرنود ،خسواراتی
که در بلندمدت به محیطزیست این استان و کشور وارد میشود جبوران
ناپذیر خواهد بود .در نتیجه اگر هر کدام از واحدهای تولیودی بوه نوبوه
خود ،اقدامی هرچند جزئی در جهت افزایش کارایی زیستمحیطی خوود
انجام دهد ،در مجموع شاهد بهبود وسی ی در این زمینه خواهیم بود .لذا
با عنایت به آسیبهای گستردهای که این صن ت به محیطزیسوت وارد
میکند ،ضروری است که مالحظات زیستمحیطی به طور جدی در این
صن ت اعمال شود .از سووی دیگور ،بسویاری از مسوائل پیچیوده ماننود
آلودگی هوا ،که اکنون با آن سروکار داریم را نمیتووان بوا رویکردهوای
قدیمی تصمیمگیری حل کرد؛ برای حل این گونه مسوائل مویتووان از
تحقیق در عملیات نرم استفاده کورد کوه بیشوترین تمرکوز آن در حول
مسئله ،بر ت ری درست مساله است و قبل از رسیدن به جواب به دنبال
یافتن تمام عوامل متغیر و تاثیرگذار بور مسواله اسوت (آذر و همکواران،
 .)1381بنابراین ،با توجه به مطالب بیان شوده ،هودف پوژوهش حاضور
شناسایی عوامل استراتژیک و تأثیرگذار بر انتشار آالیندههوای ناشوی از
صن ت کاشی و سرامیک در شهر یزد میباشد .برای تحقق این هدف از
تکنیک تحلیل و توس ه گزینههوای اسوتراتژیک (سوودا) 1کوه یکوی از
تکنیکهای تحقیق در عملیات نرم است ،استفاده شدهاست .این رویکرد
با شناسایی تمام عوامل مؤثر و تأثیرگذار س ی به ایجواد دیود دقیوق بور
مسئله و یافتن تاثیرگذارترین عوامل برای رف مشکل موجود میکند .در
ادامه پژوهش ابتدا به ت ریفی جام از آلودگی هوا پرداخته میشود سپم
رویکرد سودا م رفی میشود و گوامهوای آن اجورا مویشوود و در آخور
تحلیلهای حاصل شده از نقشههای شناختی ادغام شده در نورم افوزار
 Decision Explorerمووورد بح و و بررسووی قوورار موویگیرنوود.
مشخص کردن سطوح و ارتباط بوین مؤلفوههوای تولیدکننوده گازهوای
گلخانهای و همچنین مشخص کردن مؤلفههای استراتژیک و کلیدی با
استفاده از رویکرد سودا از اهداف این پژوهش محسوب میشوند.
 .6مبانی نظری و پیشینه پژوهش
محیطزیست مجموعه ای است از آب ،خاک ،هوا ،نورخورشید ،گیاهوان،
جانوران ،اقلیم و دیگر عوامل جاندار و بیجان که با یکودیگر در ارتبواط
هسووتند و شوورایط زنوودگی را بوورای موجووودات زنووده فووراهم مووی-
کند(ذوالقدر )1391،آلودگی هوا یکی از عمده مشوکالت محویطزیسوتی
اسوت کوه بووا صون تی شوودن و افوزایش مصورف انوورشی شودت یافتووه
است(گالبچی و همکاران .)1381،هرگونه تغییر در ترکیالت ایدهآل هوا،
آلودگی هوا است که سبب تغییر در کیفیت آن مویشوود .آالینودههوای
جوی عناصری هستند که در شرایط و مقادیر م ین سبب آسیبدیودگی
انسان ،حیوان ،نبات و حیات میکروبی میشوند (کاویانی .)1393 ،وجوود
هر نوع آالینده اعم از جامد ،مای  ،گاز و یا تش ش پرتوزا و غیرپرتوزا در

.9مقدمه
امروزه یکی از مهمترین م ضوالت جهوانی محویطزیسوت بوهویوژه در
شهرهای بزرگ ،آلودگی هوا است که به عنووان یوک تهدیود دائموی و
جدی برای سالمت تمام جانداران و محویط تلقوی مویشوود .گسوترش
شهرنشینی ،افزایش بیرویو جم یوت ،توسو ه ف الیوتهوای صون تی و
مصرف بیرویه سوختهای فسویلی بوه شودت میوزان ایون آلوودگی را
افزایش داده است (شری تموداری و همکواران .)1389 ،کوالن شوهرها
روزانه با افزایش آلودگی هوا ناشی از ترافیک و توس ه صونای مختلو
روبرو هستند که این رویداد مدیریت شهرها را با مشوکل مواجوه کورده
است .منشاء آلودگی هوا در اوایل انقالب صن تی ،سوخت زغوال سون
در صنای مختل بوده که در حال حاضر آلوودگی هووا از حمول و نقول
درون شووهری و فرآینوودهای صوون تی بووا مصوورف مووواد خووام و تولیوود
محصوالت از عوامل تولیدکننده آلودگی هووای غیور طبی وی مویباشود
(غیاث الدین .)1339 ،پر واضح است که آالیندههای ناشوی از ف الیوت-
های بشری نسبت ترکیبات هوا را تغییر و بر کیفیت هوای منطقوهای و
آب و هوای جهانی تأثیر میگذارند (رمضوانی .)1383 ،از طرفوی دیگور،
صن ت و صن تی شدن یکی از ف الیتهای مهمی است کوه در افوزایش
رفاه انسان نقش مهمی ایفا میکند( .)Gollin et al.2016ولی اگور
در خصوص اب اد مدیریتی و اجرای طرحهای صن تی بررسیهوای الزم
صورت نگیرد ،آالیندهها وارد هوا شده و اثرات زیوانبواری بور سوالمت
جسومی و روحوی افوراد خواهود مویگوذارد ( ;Tang et al.2014
 .)Carter et al.2014از مهمترین دغدههای سیاستگذاران ،اتخاذ
سیاستهای مناسب و کارآ در زمینه بهبود کیفیوت محویطزیسوت و بوه
ویژه رف آلودگی هوا است که این سیاستها منجر به تغییر رفتار افراد و
بنگاهها میشود (ن متاللهوی و همکواران .)1383 ،هرچنود بسویاری از
خطرات مرتبط با تشدید آلودگی هوا در شهرها با بهبود خدمات بهداشتی
 درمانی قابل کنترل هستند ،اما هزینههای بهبوود شورایط محیطوی وافزایش سطح خدمات بهداشتی و آسایش حرارتی و نیوز جبوران اثورات
کاهش کیفیت هوا در شهرها ،مستلزم صرف هزینههای زیادی از طرف
بخشهای خصوصی و دولتی در این زمینهها میباشد .عوالوه بور ایون،
تشدید آلودگی هوا ،سبب تشدید ت ارضات روحی و روانی و ناهنجواری-
های مختل اجتماعی و فرهنگی میشوود (رمضوانی .)1383 ،بنوابراین
مدیریت کیفیت هوا برای به حداقل رساندن اثرات مضر آالیندههای هوا
و کاهش اثرات نامطلوب آن ،امری ضروری است .تغییر فرهن مصرف
و استفاده از مصالح مرغوب و مناسب در ساختمانسازی ،مشارکت دولت
در ساختوسازهای گسترده برای اقشار بدون مسکن ،افوزایش جم یوت
کشور و باالرفتن میزان ساختوسازها باعو شوده کوه تولیود کاشوی و
سرامیک به نحو چشمگیری توسو ه یابود و کشوور ایوران را در جایگواه
پنجمین تولیدکننده کاشی و سرامیک در جهان قرار دهد .صن ت کاشی
و سرامیک استان یزد در بین صن ت کشور ،جایگاه ویوژه و منحصوربه-
فردی دارد ،به نحوی که با تولیود حودودان نیموی از کاشوی و سورامیک
کشور ،این استان به قطب مهم تولید کاشی و سورامیک کشوور و حتوی
خاورمیانه تبدیل شده است (مقیمی و دهقانی .)1381 ،از طرفی صون ت
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ساختاری و تحلیل مسیر مورد شناسایی قرار دادهاند .نتایج نشان داد کوه
توس ه اقتصادی نقش مهمی در تسری انتشار آلودگی هوا ایفا مویکنود،
در حالی که کاهش شدت انتشار گازهای گووگرد عامول کلیودی بورای
جلوگیری از رشد انتشار گازهوای گلخانوه ای اسوت و از طرفوی دیگور
تشکیل سرمایه ثابت ،عامول اصولی انتشوار آلوودگی هووا و پوم از آن
مصرف خانگی و صادرات م رفی میشود .قابل ذکر است در زنجیرههای
تأمین چهار عامل تغییرات توس ه در مقیاس اقتصادی ،تغییرات سواختار
ورودیهای مداخلهگر (میانجی) ،تغییرات مقوله مصرف نهایی و تغییرات
توس ه در مقیاس جم یت منجر به افوزایش انتشوار آلوودگی مویشووند.
بنابراین با تنظویم سواختار مصورف انورشی ،هودایت مصورف و تمیوزی
سرمایهگزاری همچنین بهینهسوازی ورودی متوسوط سواختار محصوول
میتوان منجر به کاهش انتشار گوگرد منواکسید در زنجیرههوای توامین
حیاتی شد .کوشکباغی و احرام پوش( )1381در پژوهشوی بوه سونجش
غلظت و پهنه بندی ذرات م لق ناشی ازف الیت کارخانوه هوای بوتن بوا
استفاده از شاخص  AQIو نرم افزار GISپرداختند و نتوایج حواکی از
آن بود که در زمان ف الیت کارخانه میزان آلودگی تولید شده در محوطه
به شدت خطرناک و ناسالم است و حتی تا شو اع  211متوری از مرکوز
کارخانه شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسوالم اسوت .همچنوین ،شو 1و
همکاران ( )2111در پژوهش خود تأثیرات آلودگی هووا و مورگ و میور
دریک گروه از مردان چینی را بررسی کردند .نتایج پژوهش نشان داد که
ارتباط م نادار بین ذرات م لق در هوا و مرگ و میر ناشی از بیماریهای
قلبی عروقی وجوود دارد ،هومچنوین نتوایج حاصول از تحقیوق اثورات
بلندمدت آلودگی هوا ناشی از حضور ذرات در هوا را بسیار خطرناک بیان
میکند .با بررسی پیشینه پژوهش ،ایون موضووع آشوکار مویشوود کوه
پژوهشهای گذشته اغلب به بررسی تأثیر آلوودگی هووا بور منطقوه یوا
گروهی از مردم پرداخته است .در حالی کوه پوژوهش حاضور سو ی بوه
ساختاردهی به مسئله و ایجاد بینش کلی برای درک بهتر محیط صن تی
مورد نظر با هدف شناسایی عوامل کلیدی آلوده کننوده هووا در صون ت
کاشی و سرامیک را دارد ،به طوری که بتوان در زمان اندک با کمتورین
هزینه به بیشترین نتیجه با اثرگذاری بر کاهش آالیندههای ناشوی ایون
صن ت دست یافت.
 .3روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر از حی هدف یک تحقیق کاربردی و از لحاظ نوع دادهها
یک تحقیق کیفی و دارای ماهیتی اکتشافی اسوت ،همچنوین از لحواظ
افق زمانی ،مقط ی است زیورا تنهوا در یوک مقطو زموانی مشوخص،
پژوهش صورت گرفته و طی دورههای زمانی دیگر ،تکرار نخواهد شود.
جام ه آماری پژوهش دربرگیرنوده مودیران صون ت کاشوی و سورامیک
استان یزد میباشد که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند 9 ،نفور از
آنها انتخاب شدند که در مرحله نهاییسازی عوامل و ت یین روابط بین
این عوامل (روش سودا) همکاری کردنود .جمو آوری دادههوا از طریوق
بررسی تحقیقاتی پیشین مرتبط با عوامول تشودید کننوده آالینودههوای

هوا به ت داد و در مدت زمانیکه کیفیت زندگی را برای انسوان و دیگور
جانداران به خطر اندازد و یا به آثار باستانی و اموال خسوارت وارد آورد،
آلودگی گفته میشود که این آلودگی هرساله موجب مورگ زود هنگوام
بویش از چهوار میلیوون نفور در جهوان مویشوود (.)Li et al.2019
آالیندههای اولیه آالیندههایی هستند که مستقیمان نشات گرفته از منواب
آلودگی هستند و بصورت مستقیم وارد اتمسفر شده و با هموان ترکیبوی
که وارد هوا شده اند در هوا حضور داشته و قابل اندازه گیری میباشوند.
منواکسیدکربن ،هیدروکربنها ،اکسویدهای نیتوروشن ،دیاکسویدگوگرد،
گرد و غبار و  ...آالینده اولیه میباشد.آالیندههای ثانویوه آالینودههوایی
است که در اثر بر هم کنش عوامل محیطی مانند نور خورشید ،رطوبت و
واکنشهای فتوشیمیایی ،هیدرولیز و اکسیداسیون بر روی آالینودههوای
اولیه تولید میشوند و بطور کلی منشاء این آالیندهها آالیندههای اولیه-
ای هستند که وارد اتمسفر میشوند این آالیندهها شوامل ازن ،پراکسوی
استیل نیترات ،اسیدسولفوریک و اسید نیتریک که از آالیندههوای اولیوه
نظیر ترکیبات هیدروکربنیSO2 ،و  NOxحاصل میشوند  .با توجه
به محدودیت مناب تجدیدپذیر طبی ی و ضرورت همگرایی بیشوتر بوین
انسان و زیست بوم او ،توجه به مسائل زیستمحیطی و فهم و پیشبینی
متغیرها و سازوکارهای تأثیرگذار بور ایون رابطوه اهمیوت بوهسوزایی در
تحقیقات عرصههای گوناگون داشته است چرا که اعتقاد بر این است که
با شناسایی عوامل مرتبط میتوان پیامدهای منفی ت امل انسان با محیط
را کمتر کرد (ادهمی و اکبرزاده .)1382 ،پوم از رشود شهرنشوینی و در
پی آن رشد عوامل تخریبکننده محیطزیسوت و افوزایش آلوودگی هووا
تحقیقات بسیاری برای افزایش سطح آگاهی و پیدا کردن راه حلهوایی
برای حل م ضالت مربوطوه صوورت گرفتوهاسوت .بوه هموین منظوور،
جیان  2و همکاران ( )2118در مقالهایی با عنوان «یک سیستم هشدار
دهنده سری آلودگی هوا مبتنی بر پیش بینی آالینودههوا بوا اسوتفاده از
روش ارزیابی کیفیت هوا» م تقدند که توس ه سیستمهای هشدار دهنده
سری آلودگی هوا به منظور کاهش ضرورت نظارت و تحلیل کیفیت هوا
بسیار مهم هستند .شوان و یوو آن )2119( 3در مقالوهای خوود تحوت
عنوان «ظرفیت دولوت در زمینوه مودیریت آلوودگی صون تی در اسوتان
شانشی :تحلیل انگیزشوی واکونش» بوه بیوان پیونودی کوه بوین رشود
اقتصادی و شدت آلودگی محیط صن تی بورای شوش عامول خواص در
استان شانشی در افق زموانی  21سواله بوا اسوتفاده از مودل رگرسویون
خودکار پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که اثرات دو طرفوه بوین
این دو عامل وجود دارد ی نی توس ه اقتصادی بیشتر منجر به آلوودگی-
های محیطی بیشتر می شود .پن و همکاران )2119( 1در مقالهای بوا
تحلیل عوامل موثر بر انتشار آلودگی هوا از دیدگاه زنجیورههوای توأمین
حیاتی ،به بیان یک مدل غیر رقابتی ورودی  -خروجوی بورای چوین از
سال  1881تا  ،2118تاثیر عوامل محورک و زنجیورهتوأمین کوه باعو
تغییرات در تش ش ات آلودگی هوا میشوند را با استفاده از روش تحلیول
2
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صن تی و اثرات صنای بر کیفیت محیطزیست و همچنوین مصواحبه و
برگزاری کارگاه با خبرگان صاحب نظر در زمینه مذکور صوورت گرفتوه
است.

مرحله اول :ساختن وض یت ،تسهیل رونود و نقشوه بورداری ادراکوات
ذینف ان :1ساختن وض یت به عنوان اولین قدم ،برای ت ری یک گوروه
کاری ضروری است .نقش اصلی آنها ارائه اطالعات ورودی برای مراحل
ب دی است .یک گروه کاری که همچنین گروه کاری تسوهیل شوده 3
نامیده میشود که برای مقابله با وض یت مشکلزا نامگذاری شود .ایون
گروه به طور هدفمند و متمرکز بر ارزیابی و تجزیوه و تحلیول وضو یت
آشفته و نیز پیشنهاد یک برنامه عملی برای کمک به پاسخ دادن به هور
گونه مشکالت درک شده ناشوی از ارزیوابی ایجواد شوده اسوت .چنوین
برنامههایی ممکون اسوت موورد تاییود تصومیم گیرنودگان قورار گیورد
(.)Phillips & Phillips. 1993; Bell & Morse. 2013
به عنوان کاربرد موثر روشهای نرم بستگی به تجربه و دانش هر فورد،
مشارکت افراد برای موفقیوت ایون پروسوه حول مسوئله ضوروری بوود
( .)Vidal. 2006با این وجود ،نباید با هر کارمند یا فوردی مصواحبه
کوورد .یووک نمونووه نمایشووی م موووالن کووافی اسووت ( Bardwick,
.)2008این باع میشود که بین کار خالقانوه ت وادل برقورار شوود و
نتیجه ،اجماع در مورد مسائل قابل دستیابی است ،در حالی که نمایانگر
دیدگاههای اصلی گروه است ( .)Phillips & Phillips, 1993در
این مرحله تسهیلگر با هر یک از خبرگان انتخاب شده بصورت جداگانه
مصاحبه میکند که مصاحبه میتواند ساختاریافته ،نیمه ساختاریافته و یا
ساختار نیافته باشد .تسهیلگر باید تالش کند ذهن فرد مصاحبه شوونده
را درک کند (آذر و همکاران.)1381 ،
مرحله دوم :ارزیابی ادراکات ذینف ان استفاده از گزینههای استراتژیک
توس ه و تجزیه و تحلیل ،مرحله دوم مودل سوازی پیشونهاد شوده فورد
تسهیلگر است .سودا ،روش شناسی انتخواب شوده ،مسوتلزم اسوتفاده از
نقشه شناختی است ( ،)Georgiou, 2009زیرا نیاز اساسی بوه درک
محیط واق ی کار بود .همانطور که یک مسئلهی منحصر به فرد وجوود
نداشت ،فرد تسهیلگر در تالش برای ساختن وض یت مساله برای درک
هر فرد قرار میگیرد .قبل از اینکه از طریوق جوایگزینهوای احتموالی
تفکر کنیم ،زمانیکه با موق یتهای پیچیوده مواجوه مویشوویم ،زموان
زیادی را صرف تمرکز بر ارزش گذاری به عنوان اهمیت میکنویم .فورد
تسهیلگر در این مرحله نقشه شناختی هر فرد خبره را ترسیم مویکنود
نکته قابل توجه این است که تسهیلگر نباید درک خود از مسوئله را در
نقشه شناختی افراد وارد کند.پم از تشکیل نقشه شوناختی تسوهیلگور
مفاهیم بدست آمده را در کارگاه اول با تمامی خبرگوان در میوان موی-
گذارد .این کار صرفان جهت شناخت افراد از مفاهیم انجام میگیرد.
مرحله سوم و چهارم :پم از رسم نقشههای شناختی ،تسوهیلگور
وظیفه دارد نقشه ادغام شده از کل نقشهها را ترسیم کند که اینکوار بوا
شناسایی مفاهیم یکسان و ارتباط بین مفاهیم انجام مویگیورد .پوم از
رسم نقشه ادغام شده کارگاه دوم برگزار میشود که در این کارگاه افراد
خبره به بح و تبادل نظر میپردازند و به بهبود نقشه ادغام شده کمک

 .9 .3تحقیق در عملیات نرم
از نظر اندیشمندان تحقیق در عملیات سخت ،یک رویکرد ایستا و خطی
است و قادر به تحلیل پویایی مسائل پیچیده و مهم در جهان نمیباشود
(حسینی و شاهبندرزاده .)1381،تحقیق در عملیات نورم شاخهای از علم
تحقیق در عملیات است که در تقابل با تحقیق در عملیات سخت موی-
باشووود کوووه در دربرگیرندة مجموعهای از روششناسیهای کیفی است
(حسینزاده و همکاران .)1381 ،تحقیق در عملیات نرم ،چشمانودازهای
مختلفی از مشکالت تحت بررسی را کش کورده و بوه سواختار دهوی
مسائل میپردازد ( .)Heyer, 2004یکی از تکینیکهای تحقیوق در
عملیات نرم ،روش تحلیل و توس ه گزینه استراتژیک میباشد .طبق نظر
ادن و اکرمن ،تئووری پایوهایوی روش سوودا از روانشناسوی شوناختی و
مذاکرات اجتماعی مشتق شوده اسوت ( Eden & Ackermann,
 .)2006نتایج حاصل از جم آوری دادهها توسط تسهیلگور منجور بوه
ایجاد یکسری مفاهیم کلی میشود .همچنین در روش سودا به منظوور
ساختدهی مسئله از نتایج مصواحبههوای صوورت گرفتوه یوک نقشوه
شناختی توسط تسهیلگر ایجاد میشوود .پوم از آن یوک کارگواه بوه
منظور ت دیل و اصالح مدل ایجاد شده از طریق طوفان مغزی تشوکیل
میشود .البته الزم به ذکر است که بح در میان شرکتکننودگان ایون
کارگاه توسط یک تسهیلکننده پشتیبانی میشود با این هودف کوه بوه
گروه برای پیوروی از یوک الگوویی از یوک حووزه خواص کموک کنود
( .)Rouwette, 2011در نهایت مدل توسط تسهیلگر در نورمافوزار
 Decision Explorerترسیم شده ،آنگاه شروع به تجزیه و تحلیل
مدل میکند .با توجه به مبنای روانشناسی این روش ،الزم است تحلیل-
گر با سیستمهای ادارکسازی که افراد استفاده میکنند کار کند ،نوه بوا
دنیای واق ی که خود می بیند .بنابراین تاکید بر ساختارهای علوی اسوت
که پایه روانشناسی دارند نه منطقی .تحلیلگر باید بتواند به افراد کموک
کند تا با دید تازهای به مسائل بنگرند و آنها را تجزیه و تحلیل کنند (آذر
و همکاران)1383 ،؛ پم به طور خالصه روش سوودا ترکیبوی از چهوار
چشمانداز یا دیدگاه است:
(الف) یک دیدگاه فردی شامل اداراکات ،تجربیوات ،اهوداف فوردی ،و
ذهنیتگرایی تصمیم گیرندگان که برای ساختاربندی مشکل بکارگرفتوه
میشود؛
(ب) از دیدگاه ماهیت سازمانی که سیاستها ،مذاکرات ،ائتالف هوا ،در
زمینه تصمیم را مدیریت میکند؛
(ج) از دیدگاه تسهیل کننده که مسئول اجرای روش مطرح شده است؛
(د) از دیدگاه فنی و فنآوری ،که با کمک نقشه شناختی محاسباتی کار
میکند (.)Eden & Ackermann, 2006
در ادامه ،چهارچوب سیستمی چهارمرحلهای برای استفاده از روش سودا
شرح داده میشود.

6 Beneficiaries
)7 Facilitated Work Group (FWG
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گفتوگو به این شکل باع شناخت و درک ذهنیت یکدیگر میشوود و
به پیشرفت و حل مسئله کمک شایانی خواهد کرد.

می کنند .هدف از برگزاری کارگاه دوم نشان دادن این نکته است که در
ارتباط با مسئله دیدگاههایشان بهم مرتبط است و میتوانند به یک درک
جام برسند (بر اساس نقشه ادغام شده) .این تصور به روند حل مشکل
کمک قابل مالحظهای میکند .در گام آخر فرد تسهیلگر نقشه شناختی
ادغام شده و کامل را وارد نرمافزار  Decision Explorerمیکنود.
نرمافزار کمک میکند نقشههای شناختی با مفاهیم زیواد را بوه راحتوی
ترسیم شوند و دو تحلیل دامنهای و مرکزی را برای هر مفهوم محاسوبه
میکند .با استفاده از این دو مفهوم میتووان گزینوههوای اسوتراتژیک و
مهم را شناسایی کرد.
 .4یافته های پژوهش
در این پژوهش ،تسهیلگر با استفاده از تکنیک سودا با هشت خبره
مصاحبه و پم از درک کامل ذهن افراد مصاحبه شونده ،نقشه ذهنی هر
فرد را رسم کرد .سپم با تشکیل کارگاه و ادغوام اظهوار نظرهوا نقشوه
ادغام شده را ترسیم کرده است .در طی این مراحل افراد خبره از نظرات
و ایدههای یکدیگر مطل میشوند و به اجماع نظر کلی میرسند .هودف
کلی این بخش رسیدن به یک توافق کلی بین اعضاء گروه است .زمانی
که مدیران یک بخش در مورد مسوئلهای توافوق نظور ندارنود ،بحو و

 .9 .4شناسایی متغیرها
طی مراحل سودا عوامل مرتبط با تولید کننده گازهای گلخانهای ناشوی
از صن ت کاشی و سرامیک شناسایی شد که ایون متغیرهوای شناسوایی
شده در جدول ( )1بیان شده است .برای هر یک توضیح مختصوری بوا
توجه به ذهنیت افراد خبره شرکت کننده در مراحل پژوهش ،آورده شده
است .این ت اری پم از بح بین افوراد خبوره حاصول شوده اسوت و
اطالع از مفهوم متغیرها در اذهان افراد بوه درک رسوم نقشوه شوناختی
فردی و ادغام شده ،کمک خواهد کرد .الزم به ذکور اسوت ،بسویاری از
مفاهیم مرتبط در طول تبدیل نقشه فردی بوه نقشوه ادغوام شوده کنوار
گذاشته شدهاند ،زیرا افراد گروه در ارتباط بوا اهمیوت ایون متغیرهوا بوه
صورت کلی بر آلودگی هوای ناشی از صن ت کاشی و سورامیک توافوق
نداشتهاند و باع شده است که این متغیرها بهطور کلی حذف شوند.

جدول ( :)9خالصه توضیح و تفسیر متغیرهای شناسایی شده

ردیف
1

عناصر مدل
فرهن

2

فیلتر تصفیه هوا

3

قوانین و مقرات

1

تکنولوشی ساخت

1

میزان حمل و نقل

1

مسافت

3

آموزش

9
8

عملکرد سازمان
حفاظت محیط
زیست
عملکرد سیاسی و
اقتصادی دولت

توضیح
بهطور کلی فرهن  ،راه مشترک زندگی ،اندیشه و کنش انسان در یک جام ه است .کاهش عوامل انتشار دهنده
آالیندهها نیاز به فرهن سازی و اندیشیدن در ارتباط با کاهش این آالیندههاست .منظور از فرهن میزان دغدغه افراد
نسبت به آلوده شدن هوا از طریق صن ت و احساس نیاز تالش در جهت کاهش این آالیندهها میباشد.
فیلتر دستگاهی است که جهت جم آوری و کاهش ذرات م لق آالینده که در مراحل مختل تولید در هوا پراکنده می-
شوند به کار میرود .وظیفه فیلتر جدا کردن ذرات ناشی از صنای تولیدی از هوای پاک است.
بهطور کلی مجموعه ای از دستورال ملها که از سوی مجموعهای از موسسات به اجرا گذاشته میشود و بهعنوان میانجی
در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل میکند .قوانین در برگیرنده بایدها و نبایدها سازمانها و اجرای اصولی که باع
حفظ محیط زیست از خطرات جدی صن تی است.
مجموعه ای از تکنیک ها ،مهارت ها ،روش ها و فرایندهای مورد استفاده در تولید کاال یا خدمات است .هر چه سطح
تکنولوشی باالتر و بهروزتر باشد موجب کاهش انتشار آالیندهها در زمان تولید،مونتاش و بستهبندی میشود.
بهطور کلی به جابجایی یا انتقال انسان ،حیوان یا کاال گفته می شود .منظور در این پژوهش میزان حمل مواد و کاالهای
تولیدی در طول فرآیند تولید است.
بهطور کلی مسیر طی شده در طول حرکت یک جسم را مسافت گویند .میزان مسافتی که مواد اولیه میپیمایند تا به
بخش تولید برسند ،مسافتی که محصول نهایی میپیماید تا به مشتری نهایی برسد و میزان مسافتی که کارکنان تا محل
کار خود میپیمایند مد نظر میباشد.
به هر گونه ف الیت یا تدبیر از پیش طراحی شدهای گفته میشود که هدف آن ایجاد یادگیری در یادگیرندگان است.
مدیران و کارگران برای کاهش مسائل زیست محیطی و همچنین آالیندهها نیاز به آموزش در این زمینه دارند تا بتوانند
در این جهت گام بردارند.
این سازمان با ت یین شاخصها و ارزیابی عملکرد سازمان میتواند در کاهش میزان آلودگیهای صن تی کمک کند.
سازمان حفاظت محیطزیست با کنترل صنای  ،مشاوره دادن و حتی با م وق کردن آنها میتواند به بهتر شدن سازمانها
در جهت کاهش آالیندهها کمک شایانی انجام دهد.
اقداماتی از جمله برنامهریزی و بودجهبندی ،کنترل و قانونگذاری در جهت کاهش آالیندهها و بهبود سازمانها مؤثر
است؛ هرچقدر دولت نسبت به مسائل محیطی سختگیرتر باشد ،نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
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11
12
13
11
11
11
13
19
18

شدت خطر
ت داد وسایل حمل
و نقل
مشتری
قیمت
سال خرید محصول
مسافت با تامین
کننده
مسافت با توزی
کننده
کشور سازنده
کیفیت و کمیت
مواد خام
ت هد مدیران به
تولید سبز

میزان خطری که از سوی مردم و مسئولین احساس می شود .اگر شدت خطر از سوی مردم و مسئلین زیاد احساس شود،
س ی و تالششان برای بهبود وض یت بیشتر خواهد شد و اهمیت مناف مالی کمرن تر خواهد شد.
ت داد وسایل حمل و نقلی که در کل مراحل تولید محصول ،از جمله خرید ،بازاریابی ،فروش و توزی استفاده میشود.
منظور از مشتری خریدار نهایی محصول است.
میزان پولی که پرداخت قیمت محصول گفته میشود .قیمت فیلتر تصفیه هوا بر انتخاب نوع آن تأثیرگذار است.
سال تولیدی مرتبط با جدید یا قدیمی بودن محصول است .هرچه قدیمیتر باشد کارایی کمتری دارد.
میزان مسافتی که سازمان با تامین کنندگان خود دارد که مسافت بیشتر باع حمل و نقل بیشتر میشود.
میزان مسافتی که سازمان با توزی کنندگان خود دارد .مسافت بیشتر باع حمل و نقل بیشتر میشود.
کشورهای سازنده فیلتر در کیفیت و تصفیه هوا نقش بسزایی دارند.
کیفیت و کمیت مواد خام مورد استفاده در سازمانها برای تولید محصوالت در تولید گازهای گلخانهای تاثیر قابل توجهی
دارد .توجه به خرید و استفاده از مناب اولیه سبز نقش مهمی در کاهش آالیندهها خواهد شد.
بهطور کلی ت هد ی نی وظیفه یا ضمانتی در مقابل کسی یا برای چیزی و خود را ملزم به انجام کاری دانستن .در این
پژوهش منظور این است که تا چه اندازه مدیران خود را در قبال محیط زیست مسئول میدانند و در جهت کاهش میزان
آالیندهها تالش میکنند.

شده مشخص است ،متغیر آلودگی هوا در باالترین سطح قورار دارد کوه
هدف کاهش میزان آلودگی هوا میباشد و در اداموه نقشوه گزینوههوای
استراتژیک در سطوح ب دی قرار دارند که بر انتشار آالیندههای هوا تأثیر
میگذارند .در سطح دوم ،عوامل استراتژیک واق شدهانود؛ هور کودام ار
این عوامل در برگیرنده هزینه و زمان میباشند تا به سطح ایدهآل خوود
برسند ،عاملی مانند قوانین و مقررات برای رسیدن به سطح ایدهآل نیواز
به صرف زمان برای بررسی و آزمون و خطا دارد تا بتواند تغییر و بهبوود
یابد؛ و در مقابل برخی عاملها مثل فیلتور تصوفیه هووا ،بورای ارتقواء و
بهبود در برگیرنده هزینه میباشد .سه سطح آخر نقشه شناختی ،گزینوه-
های نقشه شناختی ادغام شده میباشند که در طول زمان بر گزینههای
استراتژیک و هدف اثرگذار هستند و در بین این سطوح ،عوامول مورتبط
با آخرین سطح نیاز به صرف زمان و هزینه کمتری مویباشوند و بورای
رسیدن به هدف در زمان حاضر باید اولین گامها با اصالح و بهبود ایون
عوامل شروع شود.

 .6 .4وارد کردن نگاشت نهایی ادغام شده در نررم افرزار
Decision Explorer
گام آخر برای شناسایی عوامل کلیدی استراتژیک و مهم تولید کنندهی
گازهای گلخانهای ناشی از صن ت کاشی و سرامیک در ایون پوژوهش،
پم از رسم نقشههای شناختی تک تک افراد خبره ،وارد کوردن نقشوه
شناختی ادغام شده در نرم افزار  Decision Explorerاسوت .ایون
نرم افزار این قابلیت را دارد که متغیرها و روابط بین آنهوا را بوه وضووح
نشان دهد حتی زمانی که ت داد متغیرها و روابط زیاد باشد .نکتهی حائز
اهمیت این است که باید در حین وارد کردن متغیرها در نقشه شوناختی،
اصل سلسله مراتب حفظ شود و رابطهها همجهت و به سمت باال باشند
به طوری که گزینههای مهمتر و استراتژیکتر به هدف نزدیکتر باشند.
نقشه شناختی ادغام شده پژوهش در شکل ( )1آورده شده است .همان-
طور که مالحظه میشود هدف در بواال صوفحه و ب ود از آن بوهترتیوب
گزینههای استراتژیک و گزینهها قرار دارنود .پوم از وارد کوردن نقشوه
شناختی ،میتوان تحلیل دامنهای و مرکزی را حساب کرد .تحلیلهوای
حاصل شده در جدول ( )2آورده شده است .همانطور که در نقشه ادغام
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شکل ( :)9نگاشت نهایی رسم شده در نرم افزار

زمان و وقت در گزینههایی که در سطوح پایین نقشه هستند منجور بوه
رسیدن به هدف نهایی که کاهش آلودگی هوا اسوت ،مویباشود .بورای
شناسایی عوامل کلیدی از دو تحلیل دامنهای و مرکزی استفاده میشود؛
درجه تحلیلهای مرکزی و دامنهای هر یک از مفاهیم نامبرده شده کوه
با استفاده از نرمافزار  Decision Explorerبهدست آمده در نقشه
ادغام شده در جدول ( )2مشاهده میشود.

 .3 .4تجزیه و تحلیل
در این نگاشت ،هدف در باالی صفحه قورار دارد و بوه صوورت سلسوله
مراتبی به سمت پایین بوا گزینوههوای اسوتراتژیک و گزینوههوا رو بورو
هستیم .عوامل کلیدی نزدیک به هدف هستند و س ی ما بور شناسوایی
مهمترین این عوامل میباشد که این عوامل در بردارنده زمان و هزینوه
هستند .در پایین ترین سطح گزینهها هستند که تغییر این عوامل موی-
تواند به تغییر عوامل مهم و کلیدی در طول زمان منجور شوود .صورف
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جدول ( : )2درجه تحلیلهای دامنهای و مرکزی برای متغیرهای شناسایی شده

تحلیل دامنهای
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
1
1
1

عنوان متغیر
فرهن
فیلتر تصفیه هوا
قوانین و مقررات
تکنولوشی ساخت
حمل و نقل
مسافت
آموزش
عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست
عملکرد سیاسی و اقتصادی دولت
شدت خطر احساس شده
ت داد وسایل حمل و نقل
مشتری
قیمت
سال تولید
مسافت با تامین کننده
مسافت با توزی کننده
کشور سازنده
کیفیت و کمیت مواد خام

تحلیل مرکزی
8
11
11
8
8
11
8
11
9
9
1
3
9
1
8
1
1
3

12
10
8
6
4
2
0

تحلیل مرکزی

تحلیل دامنهای

شکل ( .)2تحلیلهای دامنهای و مرکزی عوامل

بزرگتر باشد ،آن عامل به عنوان عاملی مهمتر و اثرگذارتر شناخته موی-
شود .تحلیل مرکزی مدل را بهصورتی بررسی میکند که کدام عاملهوا
مرکزیت بیشتری دارد و ارتباطهای غیر مستقیم را مدنظر قرار میدهد و

تحلیل دامنهای ت داد ورودی و خروجی هر عامل را نشان میدهد و به-
طور کلی ت داد ارتباط هر عامل را با دیگر عامولهوا بوه طوور مسوتقیم
مشخص میکند .هر چقدر عدد بدستآمده از از این تحلیل برای عامول
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کاشی و سرامیک ،نتیجهگیری شود کوه مهومتورین عامول در کواهش
آالیندههای هوا  ،قوانین مرتبط با آلودگی هووا مویباشود کوه بور روی
کارخانه و سازمانهای مربوطه اثرگزار است .این نتیجهگیری تأکیدی بر
اهمیت قوانین اعمال شده بر سازمانهاست که برای تصوویب و اعموال
قانونها باید دقت الزم بهعمل آورده شود .عامول مهوم دیگور عملکورد
سازمان حفاظت محیطزیست است؛ کوه ایون عامول نقشوی کلیودی در
اجرای قوانین مرتبط با حفظ محیطزیست و کاهش آلودگیهای ناشی از
صنای دارد .این سازمان با پیاده کردن و نظوارت بور اجورای قووانین از
سوی صنای میتواند نقش ویژهایی در کاهش آالیندهها داشته باشد که
صن ت کاشی و سرامیک از این قائوده مسوتثنی نیسوت ،در بسویاری از
سازمانها وجود فشار حداکثری و نظارت دقیق بر اب واد کارهوای آنهوا
میتواند بهطور مؤثر بر عملکرد آنهوا در مقابول بوا محویطزیسوت اثور
بگذارد .یکی دیگر از عوامل مهم و کلیدی میزان مسافت طوی شوده در
کل فرآیند خرید ،تولید و توزی است .مدیران باید با استفاده از تکنیک-
های ریاضی نزدیکترین تولیدکننده و توزی کننده را شناسایی و با آن-
ها همکاری کنند و همچنین در مراحل ابتدایی احداث کارخانه بهتورین
مکان از لحاظ فاصله با شهر و نزدیک بودن با کل زنجیره توأمین را در
نظر بگیرند .بنابراین توجه به متغیرهوای م رفوی شوده نوه تنهوا بورای
صاحبان کارخانهها الزامی است بلکه همچنین این مسئولیت برای دولت
قبل از مجوز دادن برای افراد خود اشتغالی کوه پیگیور احوداث کارخانوه
هستند ت ری میشود که آموزشهای الزم در زمینه کم کردن آلودگی-
ها را ارائه دهند .در رابطه با اقدامات پیشنهادی میتوان گفوت شورایط
محیطی میتواند دستکاری شود تا اجازه تجزیه و تحلیل سیستماتیک را
بدهد ،در نتیجه ،نتایج بدست آمده از این پژوهش میتوانود بوه عنووان
یک سیستم پشتیبانی تصمیمگیری مؤثر برای مدیران سازمان و مدیران
محیط زیست بهکار برده شود تا بتواننود شورایط محیطوی را دسوتکاری
کنند و به نتیجه دلخواه نزدیک شوند ،رویکرد ارائهشده در این تحقیق
از جنبههای مختل قابل توس ه میباشد .بوهعنووان پیشونهاد بورای
تحقیقات آتی ،مدیران از نقشه شناختی ادغام شده میتواننود در جهوت
ترسیم نمودار علی م لولی و نمودار انباشت استفاده کننود و بوا اسوتفاده
پویایی سیستم ،سناریوسازی و شبیه سازی انجام دهند .عالوه بر آن این
پژوهش را میتوان به صورت ترکیب سودا با دیگر روشهای تحقیق در
عملیات نرم انجام داد.

این تحلیل برای اطمینان حاصل کردن از اهمیت مفواهیم بسویار مهوم
است .با استفاده از این تحلیلها میتوان عوامل کلیدی و استراتژیک بر
کاهش آلودگی هوای ناشی از صن ت کاشی و سرامیک را شناسایی و بر
اساس آن در جهت کاهش آالیندهها اقدام کرد .در این پژوهش عوامول
استراتژیک شناسایی شده عبوارتانود از :فیلتور تصوفیه هووا ،قووانین و
مقررات ،عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست و مسافت.
 .5بحث و نتیجه گیری
بحران زمانی رخ میدهد که نه تنها وض یت از حالت عادی خارج موی-
شود ،بلکه نوعی عدم ت ادل بههمراه دارد که میتواند بسویار خطرنواک
باشد در این حالت مشکالت ناگهانی و بصورت پیشبینی نشده رخ می-
دهند؛ که برای حل م ضالت و رف بحران بایود تودابیر ویوژهای اتخواذ
نمود .محیطزیست در وض یتهای کنونی دچار بحرانهوای فزاینودهای
شده است .امروزه کسب و کارهای صن تی یکی از مناب ایجاد آلوودگی
در جهان هستند و مسائل زیست محیطی در شرکتهای صون تی یوک
امر مهم تلقوی مویشوود .در عوین توجوه شورکتهوا بوه همواهنگی و
سازماندهی اقدامات در راستای اهدافشان باید به اقداماتی در جهت حفظ
محیطزیست نیز توجه داشته باشند .آلودگی هوا از جمله فاکتورهای مؤثر
بر کیفیت محیط زیست است که حاصل بر هم کنش عوامل مختلفوی-
است که تحلیل آن به سادگی امکانپذیر نیست .یکی از دالیل انتخواب
رویکرد سودا شناخت و تأکید بر درک ساختار مسئله و شناسایی عوامول
مهم و تأثیرگذار در مسائل پیچیوده اسوت .در ایون روش بوا توجوه بوه
تحلیل دامنهای و مرکزی میتوان مهمترین عاملها را شناسوایی کورد.
نتایج پژوهش مهمترین متغیر در ارتباط با کاهش میزان آلودگی هووای
ناشی از صن ت کاشی و سرامیک را متغیر تصفیه هوا نشوان دادهاسوت،
این متغیر فیلتر مورد استفاده در کارخانهها میباشد و در بین متغیرهوای
شناسایی شده بیشترین درجه تحلیل دامنهای و مرکزی را دارد که نشان
دهنده اهمیت این متغیر میباشد .هموانطوور کوه در پژوهشوی تحوت
عنوان(مدل سازی انتشار آالینده هوای ناشوی از کارخانوه آسوفالت و
دستگاه سن شکن پروشههای راهسوازی )مطال وه مووردی بانوددوم
محورسراب -بستان آباد( نشان داده شده است که گازهوای گلخانوهای
( )PM ,PM10 ,CO ,NOx ,VOC ,SO2تولید شده از واحود
تولیدی آسفالت مورد نظر را ،با کنترل فیلتر تصفیه هووا (دودکوش) بوه
طور قابل مالحظهای میتوان کنترل کرد؛ در نتیجه با استفاده از فیلتر با
کیفیت میتوان به کاهش تولیود گازهوای گلخانوهای ناشوی از صون ت
کاشی و سرامیک کمک فراوانی کرد .دیگر عامل مهم شناسایی شوده ،
قوانین مرتبط با آلودگی هوا میباشد که تاثیر زیادی بر میوزان آلوودگی
هوا دارد چرا که قوانین در بسیاری از عوامل از جمله کیفیت فیلتر هووا،
کیفیت مواد خام مورد استفاده ،فاصله واحود تولیودی توا شوهر و ت هود
مدیران به تولیود سوبز مویتوانود تاثیرگوذار باشود .در پژوهشوی تحوت
عنوان(ارائه مدل پویایی سیستم برای آلودگی هوای شهر یوزد ناشوی از
صن ت کاشی و سرامیک) با استفاده از رویکرد پویایی سیسوتم و انجوام
تحلیل حساسیت بر روی عوامل منتشر کننوده آلوودگی هووا در صون ت
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