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چکیده
 روش تحقیق ترکیبی مبتنی بر تحقیق آمیختهه اکتشهافی، طراحی الگوی زیست محیطی توسعه پایدار در صنعت گاز ایران بوده،هدف از پژوهش حاضر
 جامعه آماری در بخش کیفی اساتید رشته مدیریت دولتی و رشته مهندسی محیط زیست دانشگاه های کشور و روئسهای شهرکت.(کیفی – کمی) است
 اداره زیرمجموعه شرکت گاز اسهتان مازنهدران بهه تعهداد50  گانه کشور و در بخش کمی؛ کارکنان رسمی و قرارداد مستقیم5 ملی گاز ایران در مناطق
، خبهره25  نفر قرارداد مستقیم) بوده؛ در بخش کیفی با استفاده از روش گلوله برفی تا رسیدن بهه اشهبان نیهری بها700  نفر رسمی و380(  نفر1080
 نفر از نمونهه285  پرسشنامه محقق ساخته ای با روش نمونه گیری خوشه ای نسبی در بین، برای سنجش مدل،مصاحبه عمیق انجام و در بخش کمی
 داده ها با روش تحلیهل عهاملی. روایی پرسشنامه با روش صوری و محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت.ها توزیع گردید
 نتایج بخش کیفی حاکی از آن بوده که الگوی زیسهت محیطهی توسهعه پایهدار. تحلیل گردیدAMOS  وSPSS اکتشافی و تائیدی با نرم افزارهای
، آموزش و یادگیری.4(  شرایط زمینه ای،) مسئولیت اجتماعی.3 ، الزامات ایمنی و بهداشت.2 ، رسالت خدماترسانی.1(  بعد بشرح شرایط علی15 دارای
(  راهبهرد،) تکنولوژی و عملیات فنی.9 ، تأسیسات و تجهیزات فنی.8 ، پیمانکاران.7(  شرایط مداخله ای،) نگرش و آگاهی مدیران.6 ، فرهنگسازی.5
.13 ، برنامههای مدیریت مصرف مشهترکان.12 ، نیارت و ارزیابی مستمر بر روند پروژهها.11 ، سیاستگذاریهای میانمدت و بلندمدت وزارت نیرو.10
 نتایج بخش. حرکت در جهت توسعه پایدار) است.15  ارتقاء عملکرد زیست محیطی شرکت گاز و.14 ( برنامههای مدیریت آالیندههای حاصله) و پیامد
. مورد تائید واقع شدند،کمی نشان داد که تمامی ابعاد مدل پارادایمی پژوهش
""آلودگی محیطی, ""سوخت فسیلی, " "توسعه پایدار" " صنعت گاز ایران, "  " محیط زیست:کلمات کلیدی
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Abstract
This study was carried out aimed to design an environmental model of sustainable development in the
Iranian gas industry. This study is considered as a mixed method research in terms of the method used
and exploratory mixed method (qualitative-quantitative) was used in the present study. Statistical
population in the qualitative section includes professors of public administration and environmental
engineering in the country's universities and the heads of the National Iranian Gas Company in the
regions of the country and in the quantitative section; permanent and contractual staff of 50 subdepartments of Mazandaran Gas Company with 1080 people (380 permanent and 700 contractual
staff); In the qualitative section, the snowball method was used to achieve theoretical saturation, indepth interviews were conducted with 25 experts, and in the quantitative section, a researcher-made
questionnaire was used among 285 people who were selected using cluster sampling method to
measure the model. The validity of the questionnaire was confirmed using face and content method
and Cronbach's alpha method was used to confirm its reliability. Exploratory and confirmatory factor
analysis with SPSS and AMOS software were used to analyze data. According to the results of the
qualitative section, the environmental model of sustainable development has 15 dimensions in terms
of causal conditions (1. service mission, 2. safety and health requirements, 3. Social responsibility),
contextual conditions (4. education and learning, 5. Building culture, 6. Attitudes and awareness of
managers), intervention conditions (7. Contractors, 8. Technical facilities and equipment, 9.
Technology and technical operations), strategy (10. Medium and long-term policies of the Ministry of
Energy, 11. Monitoring and evaluation of the project process continuously, 12. Customer
consumption management programs, 13. Management programs of pollutants resulting from
processes and 14. (Improving the environmental performance of the gas company and 15. Moving
towards sustainable development). According to the results of the quantitative section, all dimensions
of the research paradigm model were confirmed.
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دادن به حقو بشر و حقو زنان و کودکان ،امنیهت بشهر ،تعهادل بهوم
شناختی و حفظ محیط زیست ،صلح ،گفت وگو ،تفهاهم و همبسهتگی و
همکاری در سطوح ملی و بین المللهی منجهر شهده اسهت(ملکی نیها و
همکاران .)1393،عرصه مطالعات توسعه به صهورت محهدود در سهال
های بعد از جنگ جهانی دوم پدیدار شد و به سرعت بر مجموعه ای از
مشکالت اقتصهادی کهالن ،بهه ویهژه ارتبهاط جههانی ،نهابرابری بهین
کشورهای فقیر و غنی متمرکز شد و باال بردن تولیهد ناخهالص ملهی و
درآمد سرانه را اهداف توسعه قرار داده بودند و چنین فرض می کرده اند
که رشد اقتصادی برابهری بیشهتری را بهه ارمغهان خواههد آورد و ایهن
برابری موجب نابودی قطعی فقر خواههد شهد .امها بها تشهدید مسهائلی
همنون فقر ،بیکاری و نابرابری ،حتی در کشهورهایی کهه دارای رشهد
اقتصادی باالیی بودند ،کاربرد متغیرهای اقتصادی به عنوان تنها عامل
مؤثر در سنجش توسعه مورد تردید قهرار گرفهت (محمهدی حمیهدی و
سبحانی .)1397 ،بعد زیست محیطی با حفاظهت و تقویهت پایهه منهابع
فیزیکی و بیولوژیکی و اکوسیستم مرتبط است و به رابطه بین طبیعت و
انسان می پردازد(زاهدی .)1390،این بعد به رابطه بین انسان و طبیعت
می پردازد و با حفاظت و تقویت منابع فیزیکی و زیسهتی و اکوسیسهتم
های مختلف مرتبط است .طبیعهت پینیهدگی هها و قانونمنهدی ههای
خاف خود را دارد و انسان بهرای بههره منهدی از منهابع آن ،ملهزم بهه
رعایت قوانین و الزامات طبیعت است .انسهان بهه دلیهل برخهورداری از
هوش و خرد خدادادی موظف است در حفظ و حراسهت از سهایر گونهه
های زیستی بکوشد و مسیر نادرست تخریهب منهابع طبیعهی در دوران
گذشته را اصالح نماید .استفاده معقول و محتاطانه از منابع طبیعی برای
نسل حاضر و تداوم این استفاده برای نسل های آتی مدنیر قهرار دارد.
در این بعد عدالت بین نسلی مدنیر قرار مهی گیرد(زاههدی .)1395،در
پژوهشی که توسط فیاضی ( )1399و در خصوف ابعاد زیست محیطی
و مدیریت شهری با تأکید برکارافرینی و توسعه پایهدار ،انجهام گرفهت،
محقق نتیجه گرفت که در میهان عوامهل تأثیرگهذار در شههرها ماننهد
محیط زیست شهری ،حمل و نقل شهری ،ایمنی شهری و برنامه ریزی
شهری ،یک عامل بسیار مهم که تأثیر فزاینده و تعیهین کننهده ای بهر
دیگر عوامل سازنده زنهدگی شههری دارد ،مهدیریت شههری اسهت .در
پژوهشی که توسط توانا و کریمی دمنه ( )1399و تحت عنوان بررسهی
ارتباط بهینه سازی انرژی با امنیت زیست محیطی و دستیابی به توسعه
پایدار ،انجام گرفت ،محققان بیان داشتند که امنیت زیست محیطی بهه
عنوان یکی از ابعاد هفت گانه امنیت انسهانی ،بها چگهونگی اسهتفاده از
منابع انرژی ،رابطه مسهتقیم دارد .مهدیریت بخهش انهرژی بها کهاهش
آلودگی های زیست محیطی ،نقش کلیدی در دسهت یهابی بهه توسهعه
پایدار ایفا می نماید و توسعه پایدار بدون تامین امنیت زیست محیطهی،
امری غیرممکن خواهد بود .افزایش انتشار گازهای گلخانهه ای و لهزوم
اتخاذ سیاست های مناسب جهت کاهش آن و همننین ضرورت دست
یابی به رشد اقتصادی باالتر در کشورهای در حال توسعه ،توجهه اکثهر
کشورها را به سمت استفاده بهینه از انرژی ،سو داده است  .مهدیریت
مصرف انرژی و بهینه سازی آن ،با کاهش تقاضای مصهرف در بخهش
انرژی های فسیلی و کاهش تولید گازهای گلخانه ای ،گهامی مههم در
راستای تامین امنیت زیست محیطهی محسهوم مهی گهردد .پهژوهش
حاضر ،با نگرشی مروری بر پیامدهای مصهرف انهرژی ،تهاثیر آن را در
تحقق اهداف توسعه پایدار از منیر زیست محیطی ،بررسی می نمایهد.
در پژوهشی که توسط عزیزیهان و همکهاران ( )1394و تحهت عنهوان

 -1مقدمه
توسعه کشورها ،براساس تهدوین راهبردهها ،سیاسهت هها و برنامهه هها
صورت می پذیرد که با تکیه بر آرمان ها ،توانایی ها ،امکانات و شرایط
محیطی حاکم بر کشورها تدوین شده است .رشد و توسعه پایدار فعالیت
های بشر ،متاثر از میزان پایهداری در سیسهتم ههای زیسهت محیطهی،
اقتصادی و اجتماعی می باشد .امروزه مدیریت و برنامهه ریهزی جههت
بهره برداری از منابع برای نیل به توسعه پایدار ،به عنوان یکی از مههم
ترین مسایل اقتصادی ،زیست محیطی و اجتمهاعی بشهر تبهدیل شهده
است .محیط زیست و لزوم حفاظت از آن در دهه های اخیر مورد توجه
جدی کلیه افراد و مجامع بین المللی و جهانی قرار گرفته است .توسهعه
بی رویه فعالیت های اقتصادی انسان از یک سو و اتکای بی واسهطه و
وابستگی معیشتی قشر کثیری از جمعیت رو به رشد جهان به طبیعت از
سوی دیگر ،روز به روز از تنون طبیعی اکوسیستم ها و زیستگاه ها مهی
کاهد و محدودیت های بیشتری را برای زندگی و بقای حیهات وحهش
فراهم می کند .در نتیجه اجرای برنامهه ههای حفهاظتی از گونهه هها و
اکوسیستم ها فقط به نقاط مشخصی محدود شهده کهه امهروزه تحهت
عنوان مناطق حفاظت شده مشهورند .محیط زیست کاربردهای مختلفی
برای انسان ها دارد .از جمله زیبایی ،منشا منابع طبیعی ،باز تولید اما در
سال های اخیر طبیعت توانایی خود را برای انجام این فعالیهت ههای از
دست داده است که این شاید به خاطر فشاری باشد که از طرف فعالیت
های بشری به دلیل مصرف بی رویه و رفاه طلبی فهراوان ایجهاد شهده
است .امروزه افزایش بی رویه فعالیت های اقتصادی برای رسهیدن بهه
توسعه ،پایداری اکوسیستم ها را در معرض جدی قهرار داده اسهت و از
طرف دیگر ،ما وظیفه داریم سالمت اکوسیستم ههای طبیعهی را بهرای
تامین نیازها و رفاه نسل آینده حفظ کنیم(الهایی زاده و عابدی.)1397 ،
تقلیل آلودگی های زیسهت محیطهی و کهاهش اثهرات تخریبهی آن در
حدی معقول و در روند توسعه پایدار بهه همهراه اسهتفاده از تکنولهوژی
های متعادل و منطبق با وضعیت جامعه جهت حفظ و تضمین سالمت،
رشد و بقای حال و آینده موجودات زنهده و همننهین بسهتر حیاتشهان
امری ضروری می باشد .با عنایت به این موضون و نیهز در نیرگهرفتن
جنبه های اقتصادی ،آلودگی ها و مسایل زیسهت محیطهی مربهوط بهه
انرژی سوخت های فسیلی ،لزوم بهره برداری هر چهه بیشهتر از منهابع
انرژی تجدیدپذیر و پاک و جایگزینی آنها بجای سوخت های فسیلی به
عنوان یکی از مسائل مهم شهرهای امهروز و بهویژه شههرهای خهال
بطور فزاینده ای احساس می شود(کاشهانی اصهل ،صهالحی و رامهش،
 .)1397مفهوم توسعه از علوم طبیعی اسهتخرا و در خصهوف فراینهد
تغییر در جوامع بشری به کار گرفته شده است .واژه توسعه در نخستین
کاربردش در زبان های فرانسه و انگلیسهی در سهال  1752بهه معنهای
رسیدن به اهداف یا ایده هایی طبق یک طرح یا برنامه بوده است .واژه
مذکور در سطح کالن تا نیمه دوم قرن بیستم عمال با توسعه اقتصادی
مترادف بود و پارامترهای اقتصادی از جمله میزان تولید ناخالص داخلی،
درآمد سرانه و غیره به عنوان عوامهل تعیهین کننهده توسهعه و توسهعه
یافتگی قلمداد می شده است .با این حال ،وجود نارسایی هها و تنهاق
هایی در بنیان های فلسفی و نیری و تجربهه ههای عملهی توسهعه در
سطح جهان ،به بازنگری در مفهوم توسعه و توجه جدی و اساسهی بهه
مسائلی همنون فقر ،گرسنگی و سوء تغذیه ،نیاز ،دوگهانگی ،نهابرابری،
وابستگی ،مبادله نابرابر ،بدهی ها ،خشونت ،جنهگ ،تروریسهم ،آلهودگی
زیست محیطی ،از خودبیگانگی ،قومیت گرایهی و نژادپرسهتی ،اهمیهت
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و ارتباطی است .تعارض بین اهداف سیاست ههای زیسهت محیطهی و
کسانی که بر توسعه اقتصادی متمرکهز هسهتند ،فقهدان انگیهزه بهرای
اجرای سیاست های زیست محیطی و شکست در برقهراری ارتبهاط بها
ذینفعان اصلی ،از جمله عوامل کلیدی هستند که به ناتوانی در دستیابی
به پایداری محیطی کمک می کند .در پژوهشی کهه توسهط میکهولی ،
دوئی و دویل ( )2017و تحت عنهوان مهدیریت زیسهت محیطهی بهه
عنوان پایه ای برای توسعه پایدار ،انجام گرفت ،محققان اظهار داشهتند
که نگرانی رو به رشد در مورد چگونگی به حداقل رساندن تاثیر فعالیت
های انسانی در محیط زیست وجهود دارد .در حهال حاضهر امهروزه ،در
برخی از نقاط تالش های انطباقی برای جلوگیری از برگشت ناپهذیری
فعالیت های انسانی ضهروری اسهت .بها توجهه بهه تغییهرات اقلیمهی و
تغییرات اجتماعی و زیست محیطی ،نیازمندیهای زیهادی بهرای توسهعه
پایدار بشر وجود دارد .در طول سالها ،مطالعهات تحقیقهاتی کهه توسهعه
پایدار جوامع مختلف را با رویکرد چند رشته ای تجزیه و تحلیهل کهرده
اند ،بر ضرورت حفظ محیط زیست نسهل ههای بعهدی تأکیهد داشهتند.
بنابراین ،مدیریت مسئوالنه و محتاطانه محیط زیسهت ،سهتون مفههوم
توسعه پایدار است .در اهمیت تحقیق حاضر باید به این نکته هم اشاره
نمود که باتوجه به عدم انجام چنین تحقیقهی در صهنعت گهاز تهاکنون،
نتایج حاصل از تحقیق و بهره گیری از نیرات خبرگان عرصهه صهنعت
گاز ،زیست محیطی و خبرگان دانشگاهی ،می توان الگهوئی مناسهب و
کاربردی را در اختیار تصمیم گیران کهالن ایهن صهنعت قهرار داد و در
جهت توسعه پایدار همه جانبه کشور ،بخصوف پایداری زیست محیطی
گام هایی اساسی برداشت .با توجه به اهمیت موضون ،تحقیق حاضر در
پی تدوین الگوی زیست محیطی توسعه پایهدار در صهنعت گهاز ایهران
بوده ،چرا که صنعت گاز ایران بعنوان یکی از مهمترین و حیهاتی تهرین
صنایع کشور که اقتصاد کشور را هم شدیدا تحت تاثیر قرار می دهد ،در
پی سالیان اخیر و در پی توسعه پایدار از نیر اقتصادی ،بنیر مهی رسهد
که بعد زیست محیطی توسعه پایدار را بطور منفی تحت تاثیر قرار داده
که عدم توجه به آن و ادامهه شهرایط ،خسهارتهای جبهران ناپهذیری را
متوجه محیط زیست کشور خواهد نمود .شرکت ملی گاز ایران در زمینه
پاالیش و توزیع گاز طبیعی فعالیت میکنهد .مالکیهت ایهن شهرکت در
اختیار دولت ایران میباشد و از شرکتهای تابعه وزارت نفت محسهوم
میشود .هریک از دو مقوله فو در صنعت گاز ایران ،نیهاز بهه احهدا
زیرساخت های عییم و استفاده از تکنولوژی های مدرن در کشور مهی
باشد و با توجه به اینکه ،از نیر ذخایر گازی ،ایران بعد از کشور روسهیه
در رتبه دوم دنیا قرار دارد ،هرساله شرکت ملی گاز ایران در پی توسهعه
میدان های گازی خود جهت تولید ،بهره برداری و پاالیش بیشهتر مهی
باشد .صنعت گاز از آالینده ترین صنایع محسوم شده و عدم توجه بهه
مسائل زیست محیطی در این صنعت عییم ،محیط زیست ایهران را بها
بحران های بسیار جدی و شاید جبران ناپذیری همراه کند .بنیهر مهی
رسد که در مقوله توسعه پایدار ،صنعت گهاز ایهران ،بیشهتر بهه توسهعه
اقتصادی و بعد از آن به توسعه اجتماعی توجه کهرده و توسهعه زیسهت
محیطی از نیر جامانده است .در مقوله توزیع گاز طبیعی ههم ،شهرکت
ملی گاز ایران ،قدم¬های بسیار مناسهبی برداشهته و بسهیاری از نقهاط
ایران ،حتی روستاهای دور افتاده هم با احهدا امکانهات و تکنولهوژی
های مورد نیاز ،از این نعمت خدادادی برخوردارند ،لهذا گسهتره فعالیهت
های صنعت گاز ایران ،عمال کل کشور را فهرا گرفتهه و نیهاز بهه یهک
بازنگری در جهت توسعه پایدار همه جانبه ،خصوصا توسعه پایدار زیست

بررسی رابطه محیط زیسهت و توسهعه پایهدار شههری ،انجهام گرفهت،
محققان اظهار داشتند که در عصر جدید پایداری شهری تبدیل به یک
معیار شده است .اگر روزگاری توسعه صرفاً بهه معنهای تولیهد گرایهی و
رشد اقتصادی بوده امروز این مفهوم دچار تغییر ماهوی شده اسهت .در
مطالعه مذکور سعی بر این بوده که مؤلفه های توسعه پایدار در ارتبهاط
با محیط زیسهت در ایهران معرفهی شهود ،کهه ههدف از آن اسهتفاده از
معیارهای توسعه پایدار جههت حرکهت بهه سهمت تبهدیل شههرها بهه
شهرهای پایدار در کشورمان می باشهد .شهن و همکهاران ( )2019بهه
ارزیابی پایدار در زمینه پایداری محیط زیست تولید فوالد چین از سهال
 2005تا  ،2015پرداخته و نتایج تحقیق نشان داد کهه بخهش آههن و
فوالد چین دارای بارگذاری محیطی به صورت صعودی است و انتشهار
آلودگی زیست محیطی بارگذاری محیطی را تا  ٪99.80-6.39افزایش
می دهد .به طور کلی ،میزان پایداری بخهش آههن و فهوالد چهین بهه
میزان  ٪31.49کاهش می یابد که به علت انتشار گازهای گلخانهه ای
به میزان  ٪99.80-6.39تضعیف مهی شهود .در پژوهشهی کهه توسهط
اسنرر و همکاران ( )2018و تحت عنوان تعارض بین اههداف توسهعه
پایدار اجتماعی و زیست محیطی ،انجام گرفت ،محققان اظهار داشهتند
که اهداف هفده گانه ی توسعه پایدار سازمان ملل متحهد )(SDGs
خواهان بهبود زندگی مردم ،افزایش رفاه و محافیت از این سیاره است.
با توجه به تعداد زیادی از اهداف ،تعامل اجتنام ناپذیر اسهت .محققهان
تعامل بین دو هدف اجتماعی (مربوط به فقر و نهابرابری) و سهه ههدف
زیست محیطی (مربوط به کربن ،زمین و آم) را تجزیه و تحلیل کرده،
از یک رویکرد مبتنی بر مصهرف و مبتنهی بهر تجهارت بهرای ارزیهابی
تعامالت در  166کشور استفاده شد که هر کدام به چهار گهروه درآمهد
تقسیم می شوند .نتایج نشان داد که پیگیری اهداف اجتماعی بهه طهور
کلی با اثرات زیست محیطی همراه است .با این حهال ،تعهامالت بهین
کشورها بسیار متفاوت است و به اهداف مشخصی بستگی دارد .در ههر
دو تعامل ،کربن تغییرات کمتری نسبت به زمهین و آم را تجربهه مهی
کند .اگر چه تالش های گروه های با پر درآمد و کم درآمد الزم است،
اما ثروتمندان برای کاهش ردپای بشریت اهرم های بیشتری دارند .در
پژوهشی که توسط کالریهن ( )2018و تحهت عنهوان مفههوم توسهعه
پایدار :از آغاز تا مسائل معاصر ،انجام گرفت ،محقق اظهار داشهت کهه
مفهوم توسعه پایدار از زمان معرفی آن به مرحله های مختلهف توسهعه
رسیده اسهت .توسهعه تهاریخی ایهن مفههوم ،مشهارکت سهازمان هها و
مؤسسات مختلفی بود که در حال حاضر به شدت بهر اجهرای اصهول و
اهداف آن تأثیر می گذارد .در زمینه ی توسهعه ی آن ،ایهن مفههوم بها
الزامات معاصر محیط جهانی پینیده تطبیق یافته اسهت امها اصهول و
اهداف اساسی و همننین مشکالت اجرای آنها تقریبا بدون تغییر بهاقی
مانده است .با این حال ،برخی از اهداف بهه روز شهده و اههداف جدیهد
تنییم شده است .این اهداف در چارچوم اهداف توسهعه ههزاره 2015
قرار دارند و چالش هایی را که بشریت برای مبارزه بها آن نیهاز دارد ،در
نیر بگیریم که نه تنها برای دستیابی به توسعه پایدار مهی باشهد بلکهه
برای زنده ماندن در زمین نیز هست .در پژوهشی که توسهط ههاوس و
همکاران ( )2017و تحت عنوان پایداری زیست محیطی :یهک مهورد
عدم اجرای سیاست؟ ،انجام گرفت ،این تحقیق استدالل نمود که عامل
مهمی برای این وضعیت ،عدم موفقیت در اجرای سیاست است .بررسی
سیستماتیک از ادبیات نشان می دهد که شکست در دستیابی به نتهایج
منتخب سیاست های زیست محیطی به دلیل عوامل اقتصادی ،سیاسی
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در نرم افزار مکس.کیو.دی.ای ،طرحهواره الگهوی زیسهت محیطهی در
صنعت گاز ایران شناسایی شده و بصورت مدل پارادایمی ارائه شد.
الف -بخش کمی؛ برای آزمودن و کمی سازی طرحواره الگوی زیسهت
محیطی در صنعت گاز ایران شناسایی شده ،نیاز بوده که در یک جامعه
آماری ،مدل پارادایمی ،مورد آزمون قرار بگیرد .با نیرسنجی از کارکنان
شرکت گاز استان مازندران با پخش پرسشنامه در بین آنهها ،اطالعهات
مورد نیاز جمع آوری شد .آنگاه بکارگیری معادالت سارختاری ()SEM
در محیط نرم افزار  ،AMOSداده ها تجزیه و تحلیهل شهد تها ابعهاد
طرحواره الگوی زیست محیطی در صنعت گهاز ایهران شناسهایی شهده،
مورد آزمون قرار بگیرند.

محیطی احساس می شود .این مهم میسر نمی شهود ،جهز اینکهه یهک
الگوی زیست محیطی توسعه پایدار در صنعت گاز ایران تهدوین گهردد.
در اهمیت تحقیق حاضر باید به این نکته هم اشاره نمود که باتوجه بهه
عدم انجام چنین تحقیقی در صنعت گاز تاکنون ،نتایج حاصل از تحقیق
و بهره-گیری از نیرات خبرگان عرصه صنعت گاز ،زیسهت محیطهی و
خبرگان دانشگاهی ،می توان الگوئی مناسهب و کهاربردی را در اختیهار
تصمیم گیران کالن این صنعت قرار داد و در جهت توسعه پایدار همهه
جانبه کشور ،بخصوف پایداری زیسهت محیطهی گهام ههایی اساسهی
برداشت .لذا در تحقیق حاضر به این مهم پرداخته و سواالت بشرح ذیل
مطرح گردید:
سوال اصلی
الگوی زیست محیطی توسعه پایدار در صنعت گاز ایران ،چگونه اسهت؟
چه ابعادی دارد؟
سوال های فرعی:
 .1ابعاد الگوی زیست محیطهی توسهعه پایهدار در صهنعت گهاز ایهران،
کدامند؟
 .2روابط بین ابعاد الگوی زیست محیطی توسعه پایدار در صهنعت گهاز
ایران ،چگونه است؟
 .3اولویت بندی هر یک از ابعاد الگوی زیست محیطی توسعه پایدار در
صنعت گاز ایران ،چگونه است؟

 -3نتایج:
یافته های بخش کیفی
در بخش کیفی پژوهش ،محور اصلی سؤاالت پژوهش مربوط به
کاوش و اکتشاف عوامل متأثر در خصوف ابعاد ،مولفه ها و شاخص
های مربوط به طراحی الگوی زیست محیطی توسعه پایدار در صنعت
گاز ایران به عنوان اصلی مفهوم اصلی بود .برای نیل به این موضون،
در مرحله اول ،مقولههای اصلی و مؤلفههای فرعی بر اساس کدگذاری
باز و محوری دادههای حاصل از مصاحبههای عمیق و اکتشافی با
خبرگان کلیدی و انجام پاالیش کدهای مفهومی ارائه میگردد .بر این
اساس برای انجام کدگذاری باز و محوری در مرحله اول ،دادهها در
سطح جمله و عبارت برای هر یک از مصاحبهها موردبررسی قرار گرفت
و کدهای مفهومی از رونوشت مصاحبهها استخرا شدند .در مرحله
بعدی با انجام پاالیش و عمل کاهش ،این مؤلفهها در قالب مقولههای
فرعی سازماندهی و با بررسی مستمر نامگذاری شدند .بهمنیور
اطمینان از سازماندهی مناسب هر یک از مفاهیم و مقوالت ،مجددا
رونوشت مصاحبهها وارسی شد؛ و با مرور این مقولهها بهمنیور رسیدن
به اشبان منطقی برای مقولههای اصلی و مقولههای فرعی صورت
گرفت .کدگذاری باز و محوری ،زمانی متوقف گردید که یک طبقهبندی
معنا دار پس از چندین بررسی درباره رونوشت مصاحبهها حاصل شد.
بهطور کلی از تحلیل دادههای کیفی پژوهش در مرحله کد گذاری
 ،329کد مفهومی اولیه حاصل شد .یافتههای بخش کیفی در قالب
یافتههای حاصل از نتایج کدگذاری با رویکرد تحلیل و مفاهیم از دادهها
است .ابتداییترین کار در این مرحله کدگذاری باز است .بر این اساس
مفاهیم مشترک از واحدهای ضبط احصا شد و کدهای مشترک
شمارش شد .نتایج کدگذاری باز و شماره کد مصاحبه شونده به هر یک
از عوامل از نیر خبرگان ،مورد بررسی قرار گرفت .جدول شماره ()1
فراوانی درصد پاسخدهندگان خبرگان در مصاحبهها به مهمترین
مقولهای حاصل از کدگذاری باز در میپردازد.

 -2روش انجام تحقیق:
روش تحقیق ترکیبی و طرح تحقیق نیز از نون طهرح تحقیهق آمیختهه
اکتشافی (کیفی – کمی) است.
جامعه آماری پژوهش ،در بخش کیفی شهامل  .1خبرگهان دانشهگاهی
(اساتید رشته مدیریت دولتی و رشته مهندسی محیط زیست در دانشگاه
ها و موسسات آموزش عالی کشور) و  .2روئسای شرکت ملی گاز ایران
در مناطق  5گانه کشور می باشد .بهه منیهور نمونهه گیهری در بخهش
کیفی ،طیفی از آگاهان کلیدی در زمینه « توسعه پایدار زیست محیطی
» انتخام شدند که از روش نمونه گیری "گلوله برفی" تا رسیدن بهه
اشههبان نیههری ،اسههتفاده گردیههد .در ایههن بخههش 25 ،نفههر انتخههام
گردیدند .جامعه آماری پژوهش ،در بخش کمی شهامل کلیهه کارکنهان
رسمی و قهرارداد مسهتقیم  50اداره زیرمجموعهه شهرکت گهاز اسهتان
مازندران بتعداد  1080نفر ( 380نفر رسمی و  700نفر قرارداد مستقیم)
بود .روش نمونه گیری پژوهش با توجه به جامعهه آمهاری مهورد نیهر،
بصورت نمونه گیری نمونه گیری خوشهه ای نسهبی چندمرحلهه ای بها
فرمول کوکران و به تعداد  285نفر بود ،بطوریکه هر یک از سهه حهوزه
غرم ،شر و مرکز استان مازندران ،نقش یک حوزه را ایفا کهرده و در
مرحله بعد ،ادارات واقع شده در هر حوزه هم ،یک خوشه را تشکیل داد.
پخش پرسشنامه به صورت تصادفی در خوشه و به نسهبت جمعیهت آن
خوشه بود .باتوجه به اینکه روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی بهوده،
طی دو مرحله و بشرح ذیل انجام شد:
الف -بخش کیفی؛ این بخهش از پهژوهش بهرای شناسهایی طرحهواره
الگوی زیست محیطی در صنعت گاز ایران ،با انجام مصاحبه عمیهق از
خبرگان و بکارگیری تکنیک گرندد تئوری )(GTدر محیط نهرم افهزار
مکس.کیو.دی.ای  (MAXqda2018).انجام گرفهت کهه مراحهل
کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی بر روی مصهاحبه
های عمیق انجام گرفته از خبرگان ،انجام شد و با انجام تحلیل کیفهی

شاخص(کدگزاری باز)

ابعاد (کدگزاری محوری)
نیاز به شناسایی ریسک ها برای گازرسانی به
مناطق صعب العبور

رسالت خدماترسانی

کاهش صدای ایستگاههای تقلیل فشار شهری
گازرسانی به صنایع ،نیروگاه ها و پاالیشگاه ها
گازرسانی به جایگاههای سی ان جی
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گازرسانی به مناطق مختلف کشور از جمله

مطالعات زیست محیطی و گرفتن مجوزهای

مناطق جنگلی و کوهستانی

الزم قبل از اجرای پروژه
مطالعات زیست محیطی و گرفتن مجوزهای

برنامهریزی و کنترل توسط واحد محیط زیست

الزم قبل از اجرای پروژه

سازمان گاز

تأمین اعتبارات الزم زیست محیطی در

ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت

بودجههای سنواتی

تقویت مسئولیتهای اجتماعی ،قانونی و
الزامات ایمنی و
بهداشت

زیست محیطی

توسعه پایدار زیست

اجرای الزامات استانداردهای مختلف درزمینه

محیطی

بهداشت،ایمنی ومحیط زیست

فرآیندها

ایجاد واحد بهداشت ،ایمنی و محیط زیست

توسعه پژوهش و الگوبرداری رفتاری موفق

جهت حفاظت از محیط زیست

آموزش پیمانکاران مجری

تقویت مسئولیتهای اجتماعی ،قانونی و

الزام پیمانکاران به حفظ محیط زیست در متن

زیست محیطی

پیمانکاران

رونق اقتصاد بومی در جهت کاهش مهاجرت

مؤثر پروژههای گازرسانی

کوچ معکوس از شهر به روستا

توسعه جایگاههای سی ان جی جهت کاهش

جبران تخریب منابع طبیعی پس از اجرای

آلودگی هوا

پروژهها
با کاشت نهال جایگزین

تأسیسات و تجهیزات

عدم قطع درختان و چوم برای سیستم

فنی

گرمایش منازل

و جزء
استفاده از فناوریهای نوین زیست محیطی
باالترین سرعت

تدوین سرفصلهای آموزشی زیست محیطی

افزایش بهرهوری و بقای لوازم تجهیزات گازی

بهرهگیری از پتانسیل دانشگاهها در اجرای

حفاظت از خطوط لوله در مقابل خوردگی

پروژههای عملیاتی

تکنولوژی و عملیات

تهیه کتب و جزوات آموزشی و ارائه در مدارس

تعوی
تعوی

آموزش نیروهای شرکت گاز

صحیح و خرو فیلترهای مربوط به
ایستگاههای تقلیل فشار

فنی

پخش تیزرهای آموزش از صدا و سیما

صحیح روغن ترانس و کثیفایر و عدم
تخلیه و ریزش آن به روی خاک

برنامههای آموزش مدیران و کارکنان

در قالب و حدود شرح داده شده در استاندارد

فرهنگسازی در خصوف ابعاد زیست محیطی

ایزو مربوطه

درسطح کارکنان و سایر ذینفعان

اولویت واقعی مسائل زیست محیطی در

اجرای طرحهای تشویقی/تنبیهی برای پرسنل

برنامههای پنجساله

و پیمانکاران

ارتباط مؤثر و الگوبرداری از پروژههای انجام

فرهنگسازی در مورد اهمیت اقدامات زیست
محیطی

سیاستگذاریهای

ترغیب رانندگان به گازسوز کردن خودروها

میانمدت و بلندمدت

آگاهی از مدیریت ریسکهای احتمالی

وزارت نیرو

اعتقاد و التزام مدیریت ارشد به پاسخگویی به

مدیران

ارتقاء و بهبود تجهیزات گازی مشترکین عمده

ایجاد فناوری های ردیابی کننده انوان نشت با

پاسخگویی از تأثیرات منفی بر محیط زیست

نگرش و آگاهی

پیمانهای اجرائی
پایش مستمر عملکرد پیمانکاران در اجرای

از روستاها به شهرها

فرهنگسازی

توسعه مشارکت سیستمهای مدیریتی و ارتقاء
توسعه سامانههای اطالعاتی و مکانیزاسیون

و محیط زیست

آموزش و یادگیری

آسیب به محیط زیست
سالمت

تخصیص بودجه کافی به امور بهداشت ،ایمنی

مسئولیت اجتماعی

کاهش دهنده مطالعات بیشتر پیرامون راهحل

گرفته کشورهای دیگر
تدوین و تشریح آییننامهها و دستورالعملهای
زیست محیطی
تدوین استانداردها و معیارهای مصرف انرژی
تدوین استراتژی تأمین انرژی پایدار

مردم

تحت پوشش قرار دادن روستاها و مناطق

تغییر نگرش بنیادی و اساسی در نگاه مدیران

دارای  20خانوار

ارشد

سیاستگذاری کالن

استفاده از مشاوران با دانش روز

تبدیل کشور به قدرت منطقهای در ژئوپاینکی

کاهش شعارهای زیست محیطی بدون عمل
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و ژئواونومیکی تا 1404

توسعه پایدار

توسعه مدیریت دانش

پایش و اندازهگیری جنبههای زیست محیطی

کاهش هزینه های سوخت

تجهیزات درحال بهرهبرداری

ارزیابی پایداری زیست محیطی

ارزیابی زیست محیطی پروژهها قبل از طراحی

سرمایهگذاری در حوزه مدیریت انرژی

نظارت و ارزیابی

و اجرا

رفاه ناشی از تأمین سوخت راحت ،ارزان و

مستمر بر روند

بازنگری در نکات زیست محیطی در صورت

تقریباً پاک

پروژهها

لزوم

ایجاد فضای ارتباطی باز درون و برونسازمانی

امکانسنجی درست پروژهها

در رسیدن به هدف

پایش فعالیت شرکت از طریق ایزو

بهسازی و تقویت سیستم حمل و نقل همگانی

نیارت و کنترل بر حفاریهای صحیح

در شهرهای بزرگ استان

ارتقای راندمان گرمایش و سرمایش منازل

مدل پارادایمی حاصل از تحلیل کیفی بصهورت زیهر نمهایش داده مهی
شود:

محدود کردن استفاده از چوم جنگل برای
گرمایش منزل با جایگزینی گاز
استفاده از سوخت پاک به جای سوخت های
برنامههای مدیریت
مصرف مشترکان

فسیلی (بهره وری انرژی)
بهینهسازی مصرف گازهای ایستگاههای تقلیل
فشار سی جی اس
بازیافت و بازیابی
کاهش مصرف منابع و انرژی (بهینه سازی
مصرف انرژی)
بازطراحی وسایل گازسوز با راندمان باال
اجرای برنامههای جمعآوری ضایعات رها شده
در محیط زیست
بازیابی ته مانده مرکاپتان از بشکه ها
جلوگیری از ریزش مرکاپتان روی زمین در
حین تخلیه

برنامههای مدیریت
آالیندههای حاصله

شناسایی و برنامهریزی کنترل آالینده محیط
زیست براساس ابالغیه ها
شکل  :1مدل پارادایمی پژوهش در محیط نرم افزار مکس کیودا

کاهش فلرینگ
مدیریت پسآم

یافته های بخش کمی

استقرار نیام جامع مدیریت پسماند

آمار توصیفی
در بررسی توصیفی آزمودنی های تحقیق 232 ،نفر مرد ( 81/40درصد)
و  53نفر زن (  18/60درصد) و  48نفر مجرد ( 16/84درصد) و 237
نفر متاهل (  83/16درصد) بوده اند .در رده های سنی آزمودنی ها27 ،
نفر  30سال و کمتر ( 9/47درصد) 72 ،نفر بین  31تا  40سال (25/26
درصد) 98 ،نفر  41تا  50سال (  34/39درصد) و  88نفر (30/88
درصد) بیشتر از  50سال بوده¬اند .در میزان تحصیالت 73 ،نفر
کاردانی و کمتر ( 25/61درصد) 148 ،نفر کارشناسی ( 51/93درصد) و
 64نفر ( 22/46درصد) دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر
بودند .در سابقه خدمت هم 26 ،نفر کمتر از  5سال و کمتر (9/12
درصد) 43 ،نفر بین  6تا  10سال ( 15/09درصد) 79 ،نفر بین  11تا
 15سال ( 27/72درصد) 76 ،نفر ( 26/67درصد)  16تا  20سال و 61
نفر ( 21/40درصد) بیشتر از  20سال داشته اند.

استقرار نیام مدیریت و ارزیابی چرخه عمر
مواد
ایجاد واحد مدیریت کربن
توسعه مشترکین سوخت پاک
صیانت از جنگلها و محیط زیست در اجرای
پروژهها
ارتقاء عملکرد زیست
محیطی شرکت گاز

مدیریت بحرانهای زیست محیطی
افزایش بهرهوری انرژی
حذف تمامی حواد اثرات سوء بر افراد و
محیط زیست
تغییرات اولویت شرکت گاز از منیر تولید به
دوستدار محیط زیست

حرکت در جهت

اشتغال زایی
رونق کسب و کار
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ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی با نرم افزارهای  SPSSو
 AMOSتحلیل گردید.
سوال ویژه اول :ابعاد الگوی زیست محیطی توسعه پایدار

آمار استنباطی
در این مرحله ابتدا روایی صوری پرسشنامه حاصل از مرحله کیفی ،طی
نیرسنجی از چندین خبره و انجام اصالحات مورد نیر آنها تائید گردید
و بر اساس محاسبه  CVRو  CVIبرای هریک از گویه ها ،روایی
محتوایی پرسشنامه ،مورد تایید یک گروه  20نفره متشکل از خبرگان
دانشگاهی و سازمانی قرار گرفت ،بطوریکه محدوده  CVRو CVI
برای هر یک از گویه¬ها بین  0/8تا  1/0بدست آمد .برای سنجش
مدل ،پرسشنامه حاصل از مرحله کیفی بعد از تائید پایایی ،با روش
نمونه گیری خوشه ای نسبی در بین  285تن از نمونه ها توزیع و داده

در صنعت گاز ایران ،کدامند؟
برای تشخیص این مسئله که تعداد داده های مورد نیر ( اندازه نمونه
ها و رابطه بین متغیرها) برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر ؟ از
شاخص آزمون تناسب کایزر – مایر و آزمون بارتلت استفاده گردید.
آزمون تناسب کایزر– مایر شاخصی از کفایت نمونه-گیری است که
کوچک بودن هبستگی جزئی بین متغیرها را بررسی می کند.

جدول  :2نتایج شاخص  KMOو آزمون بارتلت برای سازه پژوهش

عدد آزمون تناسب کایزر مایر و آزمون بارتلت
0/853
KMO
1878/272
Barttlett
120
Df

سازه
شرایط علی

شرایط زمینهای
شرایط مداخلهای
P-Value

0/0009

راهبرد

پیامد
KMO
Barttlett
Df
P-Value
KMO
Barttlett
Df
P-Value
KMO
Barttlett
Df
P-Value
KMO
Barttlett
Df
P-Value

شرایط زمینه ای

شرایط مداخله ای

راهبرد (راهکار)

نتایج ( پیامد)

جدول شماره ( )2نشان می دهد ،مقدار (KMOکفایت نمونه برداری)
برابر  0/854 ،0/782 ،0/861 ،0/853و  0/829برای هر یک از شرایط
علی ،زمینه ای ،مداخله ای ،راهبرد و پیامد و سطح معناداری آزمون
کرویت بارتلت برابر  0/0009است .بنابراین ،عالوه بر کفایت نمونه

0/861
2017/364
120
0/0009
0/782
1314/198
55
0/0009
0/854
3792/804
496
0/0009
0/938
1613/066
105
0/0009

برداری ،اجرای تحلیل عاملی بر پایه ماتریس همبستگی مورد مطالعه
نیز قابل توجیه خواهد بود .جدول شماره ( )3نتایج مربوط به عوامل
استخرا شده و درصد واریانس تبیین شده توسط ابعاد شرایط علی،
زمینه ای ،مداخله ای ،راهبرد و پیامد را نشان می دهد.
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ابعاد
کل
رسالت خدمات
رسانی
الزامات ایمنی
و بهداشت
مسئولیت
اجتماعی
آموزش و
یادگیری
فرهنگ سازی
نگرش و
آگاهی مدیران
پیمانکاران
تاسیسات و
تجهیزات فنی
تکنولوژی و
عملیات فنی
سیاستگذاری
های میان
مدت و بلند
مدت وزارت
نیرو
نیارت و
ارزیابی مستمر
بر روند پروژه
ها
برنامه های
مدیریت
مصرف
مشترکان
برنامه های
مدیریت
آالینده های
حاصله
ارتقای عملکرد
زیست محیطی
شرکت گاز
حرکت در
جهت توسعه
پایدار

مقادیر ویژه اولیه
درصد از واریانس
درصد از
تجمعی
واریانس

مجمون توان دوم بارهای عاملی استخرا شده
درصد از واریانس
درصد از
کل
تجمعی
واریانس

مجمون توان دوم بارهای عاملی بعد از چرخش واریماکس
درصد از واریانس
درصد از واریانس
کل
تجمعی

5.64

35.27

35.27

5.64

35.27

35.27

3.38

21.15

21.15

1.74

10.90

46.17

1.74

10.90

46.17

3.17

19.84

41.00

1.64

10.26

56.44

1.64

10.26

56.44

2.46

15.36

56.35

5.39

33.71

33.71

5.39

33.71

33.71

3.71

23.22

23.22

2.33

14.56

48.27

2.33

14.56

48.27

3.02

18.85

42.07

1.83

11.46

59.74

1.83

11.46

59.74

2.80

17.49

59.56

3.60

32.70

32.70

3.60

32.70

32.70

2.76

25.13

25.13

2.49

22.68

55.38

2.49

22.68

55.38

2.55

23.14

48.27

1.49

13.58

68.95

1.49

13.58

68.95

2.28

20.69

68.95

7.98

22.94

24.94

7.98

22.94

24.94

4.56

14.26

14.26

2.71

8.46

33.40

2.71

8.46

33.40

3.81

11.91

26.17

2.53

7.91

41.31

2.53

7.91

41.31

3.61

11.27

37.44

1.63

5.08

46.38

1.63

5.08

46.38

2.86

81.94

46.38

6.01

40.07

40.07

6.01

40.07

40.07

4.24

28.30

28.30

1.32

8.78

48.84

1.32

8.78

48.84

3.06

20.38

48.68

برای بررسی مدل پژوهش از تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم استفاده
شده که نتایج در جدول  4بشرح ذیل آمده است :
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جدول  :4تحلیل عاملی مرتبه دوم ابعاد تبیینکننده مدل پارادایمی پژوهش

ابعاد سازه الگوی زیست محیطی توسعه پایدار در
صنعت گاز ایران
رسالت خدماترسانی
الزامات ایمنی و بهداشت
مسئولیت اجتماعی
آموزش و یادگیری
فرهنگسازی
نگرش و آگاهی مدیران
پیمانکاران
تأسیسات و تجهیزات فنی
تکنولوژی و عملیات فنی
سیاستگذاریهای میانمدت و بلندمدت وزارت نیرو
نیارت و ارزیابی مستمر بر روند پروژهها
برنامههای مدیریت مصرف مشترکان
برنامههای مدیریت آالیندههای حاصله

ضرایب
استاندارد
0/59
0/78
0/75
0/60
0/67
0/56
0/61
0/39
0/41
0/56
0/77
0/73
0/59

با توجه به اینکه نتایج (پیامد) دارای دو بعد می باشد بنابراین انجام
تحلیل عاملی مرتبه دوم برای آن امکان پذیر نمی باشد .از دیگاه نمونه
ها ،ابعاد پانزده گانه مدل اکتشافی به عنوان سازه های مدل در تبیین
زیست محیطی توسعه پایدار در صنعت گاز ایران ،تاثیر معناداری دارد.
برای اولویت بندی ابعاد تبین کننده مدل ،با توجه ضرایب استاندارد
تحلیل عاملی مرتبه دوم مالحیه می گردد که بعد الزامات ایمنی و
بهداشت در اولویت اول و بعد تأسیسات و تجهیزات فنی در اولویت
نهایی قرار می گیرد.

tمقادیر

P-Value

نتایج

6/715
8/347
8/224
6/013
6/692
6/179
5/847
3/820
3/654
6/807
8/866
9/833
7/421

0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009

معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.

سوال ویژه دوم :روابط بین ابعاد الگوی زیست محیطی
توسعه پایدار در صنعت گاز ایران ،چگونه است؟
برای بررسی سوال دوم پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر در مدل
پژوهش به بررسی روابط بین ابعاد الگوی مطلوم زیست محیطی
توسعه پایدار پرداخته شد .شکل ( )2خروجی اثرات و روابط میان هر
یک از ابعاد مدل را در حالت ضرایب استاندارد نشان می دهد:

شکل  :2مدل پارادایمی پژوهش در حالت ضرایب استاندارد
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حرکت در جهت توسعه پایدار با میانگین رتبه  1/58و کمترین اولویت
از لحاظ عملکردی مربوط به بعد ارتقاء عملکرد زیست محیطی شرکت
گاز با میانگین رتبه  1/42بوده است.
 -4نتیجهگیری:
تحقیق حاضر در پی طراحی الگوی زیست محیطی توسهعه پایهدار در
صنعت گاز ایران بوده و با بهره گیری از روش های کیفی و کمهی بهه
سواالت پهژوهش پاسهخ داده شهد .طبهق نتهایج بخهش کیفهی ،مهدل
پارادایمی پژوهش دارای پانزده بعد بوده و طبق نتایج بخش کمی ،ابعاد
رسالت خدماترسانی( ضریب مسیر  ،0/59مقادیر تی  6/715و مقدار
 ،(0009/0 p-valueالزامهات ایمنهی و بهداشهت ( 8/347 ،0/78و
 ،)0/0009مسههئولیت اجتمههاعی ( 8/224 ،0/75و  ،)0/0009آمههوزش و
یههادگیری ( 6/013 ،0/6و  ،)0/0009فرهنگسههازی ( 6/692 ،0/67و
 ،)0/0009نگهههرش و آگهههاهی مهههدیران ( 6/179 ،0/56و ،)0/0009
پیمانکههاران ( 5/847 ،0/61و  ،)0/0009تأسیسههات و تجهیههزات فنههی
( 3/82 ،0/39و  ،)0/0009تکنولوژی و عملیات فنهی ( 3/654 ،0/41و
 ،)0/0009سیاستگذاریهای میانمدت و بلندمدت وزارت نیرو (،0/56
 6/807و  ،)0/0009نیارت و ارزیابی مستمر بر رونهد پروژههها (،0/77
 8/866و  ،)0/0009برنامههههای مههدیریت مصههرف مشههترکان (،0/73
 9/833و  ،)0/0009برنامههای مهدیریت آالینهدههای حاصهله (،0/59
 7/421و  ،)0/0009ارتقههاء عملکههرد زیسههت محیطههی شههرکت گههاز و
حرکت در جهت توسعه پایدار ،تبیهین کننهده الگهوی زیسهت محیطهی
توسعه پایدار در صنعت گاز ایران می باشند .نتهایج پهژوهش محمهدی
حمیهدی و سههبحانی ( )1397و در خصههوف توسهعه پایههدار در منطقههه
خاورمیانه ،نشان داد که ایران از نیر میزان گازهای گلخانهای و انرژی
تجدیدپذیر ،وضعیت مطلوبی ندارد که ناظر بهر برنامهه ههای مهدیریت
آالینده های حاصله می باشهد .در پهژوهش حاضهر ،بعهد برنامهه ههای
مدیریت آالینده های حاصله از ابعاد راهبرد (راهکار) تعیین گردیهد .لهذا
نتایج پژوهش حاضر در تبیین بعد مذکور ،با نتیجه حاصهل از پهژوهش
محمدی حمیدی و سبحانی همخهوانی دارد .نتهایج پهژوهش فیهروزی،
محمدی ده چشمه و سعیدی ( )1396و در خصهوف ارزیهابی شهاخص
های پایداری زیست محیطی ،بر نقش آلهودگی ههوا و آالینهده ههای
صنعتی در پایبندی به توسعه زیست محیطی تاکیهد نمهود .در پهژوهش
حاضر ،بعد برنامه های مدیریت آالینده ههای حاصهله از ابعهاد راهبهرد
(راهکار) تعیین گردید .لذا نتایج پژوهش حاضر در تبیین بعد مذکور ،بها
نتیجههه حاصههل از پههژوهش فیههروزی ،محمههدی ده چشههمه و سههعیدی
همخوانی دارد .نتهایج تحقیهق سهادات هاشهمی ،نصهراللهی و بهامری
( )1395و در خصوف عوامل مؤثر بر محیط زیسهت و توسهع پایهدار،
حاکی از آن است که کارایی انرژی عموماً باعث کاهش شهدت انتشهار
آالینده¬ها شده¬اند .در پژوهش حاضر ،بعهد ارتقهاء عملکهرد زیسهت
محیطی از ابعاد نتایج (پیامد) تعیین گردید .لذا نتایج پژوهش حاضهر در
تبیین بعد مذکور ،با نتیجه حاصل از پژوهش سادات هاشمی ،نصراللهی
و بامری همخوانی دارد .در تحقیق قادری ،رنجبر و قادری ( )1394و در
خصوف اثرات زیست محیطی پاالیشگاه های نفت و گاز ،تاکید گردید
که اولین گام در مسیر ارزیابی اثرات زیست محیطی ،انتخام معیارهای
خطرآفرین و در واقع تعیین ریسک فاکتورها است که این امر نهاظر بهر
آگاهی مدیران ارشد و میانی است .در پهژوهش حاضهر ،بعهد نگهرش و
آگاهی مدیران از ابعاد شرایط زمینه ای تعیین گردید .لذا نتایج پژوهش
حاضر در تبیین بعد مذکور ،با نتیجه حاصل از پژوهش قادری ،رنجبر و
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سوال ویژه سوم :اولویت بندی هر یک از ابعاد الگوی زیست محیطی
توسعه پایدار در صنعت گاز ایران ،چگونه است؟
با توجه به اینکه در بخش مربوط به تحلیل عاملی تایید مرتبه دوم به
اولویت بندی هریک از ابعاد تبیین کننده الگوی زیست محیطی توسعه
پایدار در صنعت گاز ایران پرداخته شد ،در این بخش ،بررسی اولویت ها
با استفاده از آزمون فریدمن انجام گردید .بیشترین اولویت از لحاظ
عملکردی مربوط به مربوط به متغیر نتایج با میانگین رتبه ،4/27
دومین اولویت مربوط به مقوله اصلی با میانگین رتبه  ،4/26سومین
اولویت مربوط به شرایط مداخله ای با میانگین رتبه  ،3/54چهارمین
اولویت مربوط به راهبرد با میانگین رتبه  ،3/39پنجمین اولویت مربوط
به شرایط زمینه ای با میانگین رتبه  3/01و کمترین اولویت از لحاظ
عملکردی مربوط به مقوله علی با میانگین رتبه  2/53بوده است .در
شرایط علی ،بیشترین اولویت از لحاظ عملکردی مربوط به بعد رسالت
خدماترسانی با میانگین رتبه  2/16و کمترین اولویت از لحاظ
عملکردی مربوط به بعد الزامات ایمنی و بهداشت با میانگین رتبه 1/76
بوده است .در شرایط زمینه ای ،بیشترین اولویت از لحاظ عملکردی
مربوط به بعد فرهنگسازی با میانگین رتبه  2/28و کمترین اولویت از
لحاظ عملکردی مربوط به بعد نگرش و آگاهی مدیران با میانگین رتبه
 1/69بوده است .در شرایط مداخله ای ،بیشترین اولویت از لحاظ
عملکردی مربوط به بعد پیمانکاران با میانگین رتبه  2/24و کمترین
اولویت از لحاظ عملکردی مربوط به بعد تأسیسات و تجهیزات فنی با
میانگین رتبه  1/62بوده است .در راهبردها ،بیشترین اولویت از لحاظ
عملکردی مربوط به بعد نیارت و ارزیابی مستمر بر روند پروژهها با
میانگین رتبه  2/99و کمترین اولویت از لحاظ عملکردی مربوط به بعد
برنامههای مدیریت آالیندههای حاصله با میانگین رتبه  1/94بوده
است .در نتایج ،بیشترین اولویت از لحاظ عملکردی مربوط به بعد
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فرهنگ سازی و آموزش و یادگیری از ابعهاد شهرایط زمینهه ای تعیهین
گردید .لذا نتایج پژوهش حاضر در تبیهین بعهدهای مهذکور ،بها نتیجهه
حاصل از پژوهش صالحی امیری ،قهدمی و بیهگ زاده همخهوانی دارد.
شن و همکاران ( )2019در تحقیق خود در مورد ارزیابی پایدار در زمینه
پایداری محیط زیست ،بر نقش مهم آالینده های و گازهای گلخانه ای
تولیدی ،تاکید داشتند .در پژوهش حاضهر ،بعهد برنامهه ههای مهدیریت
آالینده های حاصله از ابعاد راهبرد (راهکار) تعیهین گردیهد .لهذا نتهایج
پژوهش حاضر در تبیین بعد مذکور ،با نتیجه حاصل از پژوهش شهن و
همکاران همخوانی دارد .نتایج تحقیق پالتها و همکهاران ( )2019و در
خصوف دانشگاه¬ها ،صنایع و توسعه پایدار رهبری توسعه پایهدار ،بهر
توانایی ایجاد شراکت با دیگر دانشگاه ها و شبکه های ارزش مشهترک
با همه ذینفعان مرتبط با توسعه پایدار ،داللت دارد .در پژوهش حاضهر،
بعدهای فرهنگ سازی و آموزش و یادگیری از ابعاد شرایط زمینهه¬ای
و بعد رسالت خدمات رسانی از ابعاد شرایط علی تعیین گردید .لذا نتایج
پژوهش حاضر در تبیین بعدهای مذکور ،با نتیجه حاصل از پژوهش پالتا
و همکاران همخهوانی دارد .یافتهه ههای تحقیهق اورازالهین و محمهود
( )2018و در خصوف شاخص های زیست محیطی پایداری ،نشان داد
که برای تنییم کنندگان ،سیاست گهذاران ،سهرمایه گهذاران جههانی و
مدیران در ارتقاء استانداردهای کاربردی برنامه جهانی طرح گزارشگری،
برای ایجاد سیاست های افشای شرکت برای شرکت های ذکر شهده و
ایجاد شیوه های پایداری در زمینه بازارهای نوظهور سودمند اسهت .در
پژوهش حاضر ،بعد سیاست گذاری میان مدت و بلندمدت وزارت نیهرو
از ابعاد راهبرد (راهکار) تعیین گردید .لذا نتایج پژوهش حاضر در تبیهین
بعد مذکور ،با نتیجه حاصل از پژوهش اورازالهین و محمهود همخهوانی
دارد .نتایج پژوهش لیو ،لو و چن ( )2018و در خصوف شهکاف ههای
دانش در بهداشت و ایمنی زیست محیطی برای توسعه پایدار ،نشهان از
تاثیر الزامات ایمنی و بهداشت داشهته اسهت .در پهژوهش حاضهر ،بعهد
الزامات ایمنی و بهداشت از ابعاد شرایط علی تعیین گردیهد .لهذا نتهایج
پژوهش حاضر در تبیهین بعهد مهذکور ،بها نتیجهه حاصهل از پهژوهش
احمدنژاد ،پهاکرو و مشههدی همخهوانی دارد .نتهایج تحقیهق ههاوس و
همکاران ( )2017و در خصوف پایداری زیست محیطی ،نشان داد کهه
تعارض بین اهداف سیاست های زیست محیطی و کسانی که بر توسعه
اقتصادی متمرکز هستند ،فقدان انگیهزه بهرای اجهرای سیاسهت ههای
زیست محیطی و شکست در برقراری ارتباط با ذینفعان اصلی ،از جمله
عوامل کلیدی هستند که به ناتوانی در دستیابی بهه پایهداری محیطهی
کمک می کند .در پژوهش حاضر ،بعد سیاست گهذاری میهان مهدت و
بلندمدت وزارت نیرو از ابعاد راهبرد (راهکار) تعیهین گردیهد .لهذا نتهایج
پژوهش حاضر در تبیین بعد مذکور ،با نتیجه حاصل از پژوهش ههاوس
و همکاران همخوانی دارد .نتایج تحقیق ساتهینای-مسی و سهاواندی
( )2016و در خصوف تاثیرات زیست محیطهی بخهش خهدمات بهرای
ترویج توسعه پایدار ،حاکی از توجه به بحث خهدمات رسهانی در جههت
توسعه پایدار داشته است .در پژوهش حاضر ،بعد رسالت خدمات رسانی
از ابعاد شرایط علی تعیین گردید .لذا نتایج پژوهش حاضر در تبیین بعد
مذکور ،بها نتیجهه حاصهل از پهژوهش سهاتهینای مسهی و سهاواندی
همخوانی دارد .در پژوهش ناسهیبولینا ( )2015و در خصهوف توسهعه
پایدار و اخال زیست محیطی ،محققهان مسهئولیت پهذیری و اخهال
زیست محیطی را در روند توسعه پایدار موثر ارزیابی نمودند .در پژوهش
حاضر ،بعد مسئولیت پذیری اجتماعی از ابعاد شرایط علی تعیین گردید.

قادری همخوانی دارد .نتهایج تحقیهق نهوابخش و ثهابتی ( )1394و در
خصوف تأثیر سرمایه فرهنگی بر ابعاد توسعه پایدار شهری ،نشهان داد
که برای نیل به اهداف توسعه پایهدار پیشهنهاداتی چهون فرهنگسهازی
برای حفظ محیط زیست ،تهیه پیوست فرهنگی ،ارتقاء سهطح فرهنهگ
عمومی و مسئولیت پذیری شهروندان ارائه گردید .در پهژوهش حاضهر،
بعد مسئولیت اجتماعی از ابعاد شرایط علی و بعد فرهنگ سازی از ابعاد
شرایط زمینه ای تعیین گردیهد .لهذا نتهایج پهژوهش حاضهر در تبیهین
بعدهای مذکور ،با نتیجه حاصل از پژوهش نوابخش و ثابتی همخهوانی
دارد .نتایج پژوهش عزیزیان و همکاران ( )1394و در خصهوف رابطهه
محیط زیست و توسعه پایدار شهری ،بر ارتباط بین این دو متغیر تاکیهد
نمود .در پژوهش حاضر ،بعد حرکت در جهت توسعه پایدار از ابعاد نتایج
(پیامد) تعیین گردید .لذا نتایج پژوهش حاضر در تبیین بعهد مهذکور ،بها
نتیجه حاصل از پژوهش عزیزیان و همکاران همخوانی دارد .در تحقیق
احمدنژاد ،پهاکرو و مشههدی ( )1394و در خصهوف توسهعه پایهدار در
صنعت نفت و گاز از طریق الزامات و تعههدات شهرکت ههای خهارجی،
محققان بر اهمیت پایبندی به الزامات و قوانین موجود تاکید نمودند .در
پژوهش حاضر ،بعد الزامات ایمنی و بهداشت از ابعاد شرایط علی تعیین
گردید .لذا نتایج پژوهش حاضر در تبیین بعد مذکور ،با نتیجه حاصل از
پههژوهش احمههدنژاد ،پههاکرو و مشهههدی همخههوانی دارد .در تحقیههق
کمال¬غریبهی ( )1393و در خصهوف دسهتیابی بهه توسهعه پایهدار در
صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی ،محقق بر ارتبهاط بهین توسهعه پایهدار و
الزامات زیست محیطی تاکید نمود .در پژوهش حاضر ،بعهد حرکهت در
جهت توسعه پایدار از ابعاد نتایج (پیامد) تعیین گردید .لذا نتایج پژوهش
حاضر در تبیین بعد مذکور ،با نتیجه حاصل از پهژوهش کمهال غریبهی
همخوانی دارد .در تحقیق پروین ،غیاثی ندوشن و محمهدی ( )1393و
در خصوف کیفیت برونداد آموزش عالی و توسعه پایهدار ،نتهایج نشهان
داد که ارتباط معناداری بین روند آمهوزش و حرکهت در جههت توسهعه
پایدار وجود دارد .در پژوهش حاضر ،بعهد آمهوزش و یهادگیری از ابعهاد
شرایط زمینه ای تعیین گردید .لذا نتایج پژوهش حاضهر در تبیهین بعهد
مذکور ،با نتیجه حاصل از پژوهش پروین ،غیهاثی ندوشهن و محمهدی
همخوانی دارد .به مانند پژوهش قبلی ،نتایج پژوهش مومنی ( )1393و
در خصوف برنامه ریزی آموزش های محیط زیست در توسهعه پایهدار،
نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین روند آموزش و حرکت در جهت
توسعه پایدار وجود دارد .در پژوهش حاضر ،بعد آمهوزش و یهادگیری از
ابعاد شرایط زمینه ای تعیین گردید .لذا نتایج پژوهش حاضهر در تبیهین
بعد مذکور ،بها نتیجهه حاصهل از پهژوهش مهومنی همخهوانی دارد .در
پژوهش ذاکریان ،موسوی و بهاقری کشهکولی ( )1392و در خصهوف
مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار ،محققهان بهه فرهنهگ-سهازی،
آموزش و استفاده از تاسیسات و تجهیزات بروز تاکید داشته و آن را بهر
روند توسعه پایدار موثر دانستند .در پژوهش حاضهر ،بعهدهای فرهنهگ
سازی و آموزش و یادگیری از ابعاد شرایط زمینه ای و بعد تاسیسهات و
تجهیزات فنی از ابعاد شرایط مداخله ای تعیین گردید .لذا نتایج پژوهش
حاضر در تبیین بعدهای مذکور ،با نتیجه حاصهل از پهژوهش ذاکریهان،
موسوی و باقری کشکولی همخوانی دارد .یافته های تحقیهق صهالحی
امیری ،قدمی و بیگ زاده ( )1391و در خصوف تاثیر سرمایه اجتماعی
بر توسعه پایهدار ،حکایهت از تهاثیر مثبهت و معنهی دار متغیهر سهرمایه
اجتماعی بر ابعاد متغیر توسعه پایدار داشته که ناظر بر فرهنگ سازی و
آموزش مردم و کارکنهان سهازمان بهود .در پهژوهش حاضهر ،بعهدهای
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گیران ارشد در مسائل زیست محیطی در برنامههای پنجسهاله .ارتبهاط
مؤثر و الگوبرداری از پروژههای انجام گرفته کشورهای دیگر ،در تدوین
سیاستگذاری میان مدت و بلندمدت وزارت نیرو موثر خواهدبود .تهدوین
و تشهههریح آییننامههههها و دسهههتورالعملهای زیسهههت محیطهههی در
سیاستگذاری میان مدت و بلندمدت شرکت گاز .امکانسهنجی درسهت
پروژهها ،جلوی بسیاری از مشکالت و چالش هایی که شرکت گهاز بها
آن مواجه است را خواهدگرفت .نیارت و کنترل بر حفاریهای صهحیح
و استفاده از افراد متخصص و متعهد در عملیات حفاری شرکت گهاز .از
موارد مهم در اتخاذ راهبردههای مناسهب در توسهعه زیسهت محیطهی
توسعه ،بازطراحی وسایل گازسوز با راندمان باال بوده که این امر ،تعامل
صنعت و شرکت ملی نفت و گاز را می طلبد .شناسهایی و برنامههریزی
کنترل آالینده محیط زیست براساس ابالغیههای صادرشده در شهرکت
گاز .استقرار نیام مدیریت و ارزیابی چرخه عمر مواد و مدیریت کنتهرل
گازهای گلخانه ای و آالیندههای ههوا .در نهایهت بها توجهه بهه نتهایج
حاصله از مرحله کیفی و کمی پژوهش ،الگوی زیست محیطی توسهعه
پایدار در صنعت گاز ایران ،بشرح ذیل ارائه می گردد:

لذا نتایج پژوهش حاضهر در تبیهین بعهد مهذکور ،بها نتیجهه حاصهل از
پژوهش ناسیبولینا همخوانی دارد .بر اساس داده های بدست آمده و بها
استناد به نتایج حاصل از سوال های پژوهش ،پیشنهاداتی به شرح زیهر
ارائه می گردد:
الف -تقویت شرایط علی الگوی زیست محیطی توسعه پایدار در صنعت
گاز ایران :گازرسانی به مناطق مختلف کشور از جمله مناطق جنگلهی و
کوهستانی برای بهره مندی همه مردم از این انرژی .شناسایی ریسهک
ها و مشکالت برای گازرسهانی بهه منهاطق صهعب العبهور تها بها رفهع
مشکالت و چالش های پیش روی ،روند توسعه صنعت گاز بها سهرعت
بیشتری دنبال شود .برنامهریزی و کنترل توسهط واحهد محهیط زیسهت
سازمان گاز تا روند خدمت رسانی با معیارهای زیست محیطی هماهنگ
باشد .توسعه واحد  HSEشرکت گهاز بمنیهور ارتقهاء سهطح ایمنهی و
بهداشت از مواردی ست که بایستی مدنیر قرار گیرد .تخصیص بودجهه
کافی به امور بهداشت ،ایمنی و محیط زیست تا توسهعه واحهد HSE
شرکت گاز با سرعت بیشتری دنبال شود .تعامل بهین منهابع طبیعهی و
شرکت گاز برای مقابله با قطع درختان و چوم برای سیستم گرمهایش
منازل .رونق اقتصاد بومی در جههت کهاهش مههاجرت از روسهتاها بهه
شهرها با شرکت کردن شرکت گهاز در طهرح ههای عمرانهی خهار از
محدوده فعالیت شرکت گاز.
م -تقویت شرایط محیطی الگوی زیسهت محیطهی توسهعه پایهدار در
صنعت گاز ایران :تدوین سرفصلهای آموزشی مسائل زیست محیطهی
و برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت در ایهن خصهوف .تعامهل
شرکت گاز با موسسهات آمهوزش عهالی بهرای بهرهگیهری از پتانسهیل
دانشههگاهها در اجههرای پروژههههای عملیههاتی شههرکت گههاز .برگههزاری
برنامههای آموزش مدیران و کارکنان بطور متناوم و در طهول فصهول
مختلف تا بر مسائل زیست محیطی حساس شده و پایبند به آن باشهند.
فرهنگسازی در خصوف ابعاد زیست محیطی درسطح کارکنان و سهایر
ذینفعان که البته این امر در سایه همکاری شرکت گاز با سایر سازمان
های ذی نفع امکان پذیر خواهدبود .اعتقاد و التزام مهدیریت ارشهد بهه
پاسخگویی به مردم منجهر بهه بهبهود بعهد نگهرش و آگهاهی مهدیران
خواهدبود .بهره¬مندی و استفاده از مشاورانی که از دانش روز بهره مند
هستند ،تا حدود زیهادی باعهث بهبهود بعهد نگهرش و آگهاهی مهدیران
خواهدبود.
 تقویت شرایط مداخله ای الگوی زیست محیطی توسهعه پایهدار درصنعت گاز ایران :الزام پیمانکهاران بهه حفهظ محهیط زیسهت در مهتن
پیمانهای اجرائی و توجه به ایهن مسهئله در هنگهام عقهد قهرارداد بها
پیمانکاران .پایش مستمر عملکرد پیمانکاران در اجرای مؤثر پروژههای
گازرسانی ،آنان را ملزم به رعایت مسائل زیست محیطی خواههدکرد .از
موارد مهم در بعد تاسیسات و تجهیزات فنی ،توسعه جایگاههای سی ان
جی جهت کاهش آلودگی هوا می¬باشد .استفاده از فناوریهای نهوین
زیست محیطی با اختصاف ردیف بودجه مناسهب تها شهرکت گهاز بهه
تجهیزات با استانداردهای روز دنیا مجهز باشد .حفاظت از خطوط لولهه
انتقال گاز در مقابل خوردگی با استفاده از شیوه های نوین و مهدرن در
نت (نگهداری و تعمیرات) .تعوی صحیح روغهن تهرانس و کثیفهایر و
عدم تخلیه و ریزش آن به روی خاک از مباحث مربوط به تکنولهوژی و
عملیات فنی است.
د -تقویت شرایط راهبرد(راهکار) الگوی زیست محیطی توسعه پایدار در
صنعت گاز ایران :اولویت دهی واقعی و در عمل مدیران عالی و تصمیم
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