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 رسجاد شکوهیا

 علی احمدی

 چکیده
از اهمیات  پااس  جواوب     یهاا  فااز ی مربوط به ها ی نفت و گاز به خصوص پروژهها اجرای پروژه 

هزیواه و کیفیات بااز از     ،زمان مدتی مذکوس دس چاسچوب ها اجرای پروژه بسیاسی برخوسداس است.
ایازت متحده آمریکا، قوانین کوگره آمریکا و اتحادیه ی ظالمانه ها تحریم باشد. م  الزامات قراسدادی

 شاده اسات.   ها باعث اخالل دس سوند اجرای  پروژه 2011 سالاز  علیه جمهوسی اسالم  ایراناسوپا 
 نیتر مهم ،(IFE)یس عوامل داخل   ماتر ،(EFE)یس عوامل خاسج  دس این تحقیق با استفاده از ماتر

و  شاده  ناو  اساترات ی تییاین   ساوات   داخل  شواسای  و با استفاده از مااتریس  خاسج  و عوامل
اسا  این تحلیال بار    شده است. یبود تیاولو ها استرات ی ،QSPMیس  تفاده از ماتربا اس دسنهایت

نقااط عاید داخلا  سا کااه       ، ی موجودها ده که بر اسا  نقاط قوت و فرصتشاین پایه استواس 
شاویم. دس بیتاتر    موازوی  همچاون تحاریم   های دیا تهدداده و به سمت  پی  سویم که دس مقابل 

موسد نقاد و برسسا  قاراس گرفتاه      ها سازماناسترات ی  ، استفاده شده سواتیس  مواسدی که از ماتر
اساتفاده   باشد: مواسد م این شده شامل  یبود تیاولواسترات ی موتخب هفت  ، براسا  نتایج است.

مجموعه گروه و حمایت از آنها دس جهت کاه  تاخیرات دس بخ  خریاد   زیر یها شرکتاز توانای  
سفاسش تجهیازات   موظوس بهه از توانای  مدیران مجموعه استفاد، تجهیزات و حمایت از تولید داخل

مدیریت قراسداد متاوس و پیمانکاس دس جهت کااه   ، تحریم یساز  خوث برایاز سازندگان دیگر دس 
دس جهت انتقال اسز به سازندگان الملل  بینی مپوا ها استفاده از توانای ،   آنهایادعا یها ساهو بستن 
 .خاسج 

 کلیدی ناگواژ
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 جستارگشایی

 چواان   با سا مدیران امروز، جهان متالطم و متغیر تشد به محیط و ها فیالیت سوزافزون پیچیدگ 

 رقابال یغ پیامادهای ، مساالل  باه  نساتت  آنها غفلت نیتر کوچک که ساخته مواجه ی ها دشواسی

 اتخاا   نتیجاه  دس کاه  ماوفق   بسایاس  یهاا  ساازمان  متااهده  .داشات  خواهاد  دنتاال  به  جتران

 صحوه از و داده دست از سا خود برجسته موقییت محیط، به  توجه  ب و نسوجیده یها استرات ی

 اخیر، سالیان دس. (5 :1372 ،مووسیان. )است نکته این مؤید شدند، گذاسده کواس  الملل نیب سقابت

 باه  قاادس  ،ساوت   شکل به سیزی برنامه که دسیابود فراست به مدیران تا شده باعث متیددی دزیل

 یاک  عواوان  باه  اساترات یک  سیازی  برناماه  از یریگ بهره ،سو نیا از .بود نخواهد آنها متکالت حل

 یهاا  سویکارد  گذشاته،  یهاا  ساال . دس است شده مطرح جوامع و ها سازمان ها، دولت دس عروست

 بخ  یها وی گ  با متواسب آنها اکثر که شده مطرح استرات یک سیزی برنامه با سابطه دس مختلف 

 زمیواه  دس آنها سسالت و نق  و دولت  یها سازمان موقییت این، باوجود .اند شده تدوین خصوص 

 پی  از بی  توجه که است برخوسداس حساسیت  چوان  از جامیه افراد میووی و مادی سفاه یاستقا

 ایجااب  موجاود  احاوال  و اوعاا   سو نیا ا از ت.اسا  ساخته ناپذیر اجتواب سا آنها مدیریت به نستت

 اقادام  و تفکار  به جدید شکل به « استرات یک سیزی برنامه» اب نیز دولت  یها سازمان که کود م 

 .(5: 1372 ،مووسیان) بود دوخواه برخوسداس موقییت نیتر برجسته از شک  بکه  بپردازند

 ی هاا  سویکارد  و ساهکاسهاا  ،ها استرات ی چه انتخاب با ها شرکت و ها سازمان که نکته مهم این

 کرده تتدیل فرصت به سا خاسج  محیط تهدیدهای و قوت به سا خود دسون  عید نقاط توانود م 

 خود دسون  یها مأموسیت و اهداف محیط ، یها فرصت و داخل  یها توانمودی از یریگ بهره با و

 جستن بهره برای باید ها سازمان که است این استرات یک مدیریت اساس  اصل .بختود عیویت سا

 تادوین  دسصادد  آنهاا  کاه  یا خاسج  تهدیدات از ناش  اثرات از پرهیز و خاسج  یها فرصت از

 ایان  اساترات یک  مادیریت  عروسی و اصل  یها فیالیت از یک  طرف  از و برآیود؛ ی ها استرات ی

، فارد ) کواد  اسزیااب   سا آنهاا  و شواساای   سا سازمان واحدهای و دوایر عید و قوت نقاط که است

1373 :16). 

خصوص دس سوابط خااسج    به ،ایران پس از انقالب اسالم  حوادث مختلف  سا. لهئبیان مس

هماراه  با تو  و جوجال همواسه  57پس از انقالب سال و آمریکا تجربه کرده است. سوابط ایران 

ترین شاخص جوگ سرد باین ایاران و غارب باه سهتاری       تحریم باسز ،امروزبوده است. دس جهان 

شود ایان پرسا  سا دس پا  داسد کاه      از تحریم اقتصادی سخن گفته م که امریکا است. هر باس 

 است؟ شده دس دنیا چه میزان بوده  های اقتصادی اعمال بخت  تحریم اثر
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 هاا  پاروژه  یاجارا  زماان  شدن   طوزنباعث  ریدس چود سال اخ  الملل نیب های یم تحر دیتتد

نتاانه گرفتاه و     الملل نیمیامالت ب  اصل انیعووان شر سا به  بانک ستمیس ها میشده است. تحر

 یهاا  طارح  وکاه یکارده اسات. عامن ا    جادیالملل اعم از صادسات و واسدات وقفه ا نیدس تجاست ب

فتااس بار داسنادگان     قیسا از طر شیم  گاز و پترو ،جمله نفت از عیصوا  برخ یها پروژه وتوسیه 

 تیسو کرده و وسود کازها و قطیات با محدود هبا متکل سوب زاتیو تجه آزت نیماشو   دان  فو

دس  زین مهینقل و ب و چون حملبه ایران هم  عرعه خدمات اساس ،نیمواجه شده است. عالوه بر ا

متاکالت  دس اجارای پاروژه     ، اخاتالزت  نیا به تتع ادچاس اختالل شده است.  ، الملل نیسطح ب

یا  و همچواین افازای     اجرا نکااسا  پیماان از جاناب   یطرح دعاو جادیموجر به ا و شده  حادث

 .شده است ها و هزیوه اجرای پروژه زمان مدت

هاای پااس  جواوب      ها دس اجرای پروژه استرات ی مقابله با تحریم ،تحقیقاین هدف از انجام 

 .است پاس  جووب  19فاز  106)موسد مطالیه: واحد 

اساترات ی تحاریم، سشاد اقتصاادی و صاویت  ایاران سا       . اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ضیید، نرخ توسم سا چود برابر تسیال سا اسزش ی خاسج  سا محدود، ها گذاسی کاه  داده، سرمایه

دس  ،(بانک مرکزیوقت سلیس )و تولید و صادسات نفت و گاز سا کاه  داده است. محمود بهمو  

، موساویان ) چیزی کمتر از جوگ نظاام  نداسناد   ها گوید که این تحریم م  ها توصید اثر تحریم

1392). 

و  میلیون مترمکیب گاز تولید خواهد شاد  56کامل از این فاز، سوزانه بی  از  یبرداس بهرهبا 

شتکه تزسیق میلیون متر مکیب گاز تولیدی از این فاز به  50شود سوزانه  م بیو   پی همچوین 

تان   2000سوزاناه   همچواین  .هزاس بتکه مییانات گازی تولید و صاادس شاود   80و سوزانه حدود 

تن اتان از این فاز تولید و به عووان خوساک پتروشیم  تحویل  2550تن بوتان و  1500پروپان، 

ات به تن گوگرد تولید و برای مصرف داخل  و صادس 400سوزانه حدود  عالوه بر این،. خواهد شد

 .شود م بازاس عرعه 

که اثر تحاریم   است آشکاسو  شود م  بیتتر متخص 19فاز  طرح اندازی ساهاهمیت  ،بوابراین

د. دس ایان برسسا    کار چقدس به اقتصاد ایران لطمه واسد خواهد  طرحشدن زمان اجرای  و طوزن 

پااس    19فااز   106تالش خواهد شد تا میزان اثرات تحریم دس استرات ی اجرای پاروژه یونیات   

بیان و به تصویر کتیده شاود تاا دس آیواده     QSPMکم  با استفاده از ماتریس  صوست بهجووب  

سا  هاو کاااه  تهدیااد هااا ساهکاسهااای ززم باارای اسااتفاده از فرصاات ،ن و پیمانکاااسان کاسفرمایااا

 پذیر سازند. امکان
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عالوه  ،الملل  علیه جمهوسی اسالم  ایران های بین تحریم. بودن و نوآوسی دس تحقیق جوته جدید

تاالش   مقالاه فاراوان داشاته اسات. دس ایان      تأثیرتجهیزات نیز  تأمینبر سیستم بانک  بر نحوه 

بار اساترات ی اجارای پاروژه باا اساتفاده از تجزیاه و تحلیال          ها خواهد شد تا برسس  اثر تحریم

ه که بر اسا  نقاط قوت و شدانجام شود. اسا  این تحلیل بر این پایه استواس  QSPMماتریس 

نقاط عید داخل  سا کاه  داده و باه سامت  پای  سویام کاه دس مقابال        ، ی موجودها فرصت

و برسس   طرحاین سوش استرات ی اجرای شویم. همچوین دس  موزویهمچون تحریم  هایید تهد

انجاام   بااز مربوطه تااکوون تحقیاق    طرح. همچوین دس دشو  معوامل داخل  و خاسج  برسس  

باا اساتفاده از تجزیاه و تحلیال      طرحبر استرات ی اجرای  ها باس اثر تحریم نخستیننتده و برای 

 .شود  مانجام  QSPMماتریس 

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری. 1

 بلودمادت هاای  تواند بدین وسیله به هدفها ابزاسی هستود که شرکت م  استرات ی استراتژی:

 .(38 :1394 ،دیوید) خود دست یابد

ای چودگاناه   وظیفاه  ،اجارا و اسزیااب  تصامیمات    ، هور و علم تدوین :مدیریت استراتژیک

خاود دسات یاباد. فرایواد مادیریت       بلودمادت هاای   ازد به هادف س م سازمان سا قادس است که 

 .(24 :1394 ،دیوید) استها  استرات ی اجرا و اسزیاب  استرات یک دسبرگیرنده سه مرحله تدوین

 دی، شاهو  و یا   دهای عقاال  سویکر از یت ک تر با که است ی فرایود ،ساهتردی مدیریت واقع، دس

 توسایه  جستجوی دس ساهتردی مدیریت .کود م  یاسی خود مهم ی ها  تصمیم اتخا  دس سا سازمان

 موجاود  مواابع  همه کردن اداسه از استفاده با نظر موسد آیوده ساخت به کمک و سقابت  یها مزیت

 مزیت سقاابت  اسات   به دستیاب  برای مهم ابزاسی ساهترد،. (Wheelen & Hunger, 1994)است 

(Porter, 1985). ودن با  کیفا   ایا   کما  ساهتارد  تادوین  فرایود دس مهم بسیاس نکات از یک  التته

/ کیفا   تا عیو / کم  طید از نظر اختالف این کسان  است که ساهتردی عمل م  کوود. یکرد سو

 .کود م تغییر  شهودی

1میوتزبرگ
 سمت به بیتتر و کود م  تأکید ساهترد تدوین «هور»بر که است افرادی جمله از 

 دو هر که است این هدف ، . با این حال(Mintzberg, 1987)است  متمایل شهودی/ کیف  نگرش

 دس مواسب ساهومای  صوست به  کم یها نتایج سوش از و گیرد قراس توجه موسد فرایود، این جوته

 .شود استفاده ی شهود یها قضاوت و ها گیری تصمیم

                                                                                                                                        
1. Mintzberg 
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هاا و   ها، اجرای استرات ی تدوین استرات یاین مراحل شامل  :مراحل مدیریت استراتژیک

 .(43 و 42 :1394 دیوید،) شود م   ها اسزیاب  استرات ی

از   الگاوی جاامی  ، 1شده دس نماوداس شاماسه    چاسچوب اساله الگوی مدیریت استراتژیک:

ول  برای  ، کود موفقیت شرکت سا تضمین نم  گاه چیهاین الگو  .فرایود مدیریت استرات یک است

سابطه بین  ،د. دس این الگوکو سوشن و عمل  اساله م ها اجرا و اسزیاب  آنها سوش   تدوین استرات ی

 (42 ،1394، )دیویداجزای اصل  فرایود مدیریت استرات یک نتان داده شده است. 

 الگوی جامع مدیریت استراتژیک -(1)نمودار شماره 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 (213 و 170 :1394دیوید،  )موتع:

 پارس جنوبی 19 فاز 106معرفی پروژه واحد . 2

شاود،   کیاب ما    دو مرحلاه تار   دس 105ن دس واحاد   یافات اتاا   قیق حاصله از هر مسایر بااز   گاز س

عا  دوم ترکیاب    هام دس هادس فار    4و  3هاای   ع  و مسایر  های اول و دوم دس یک هدس فر مسیر

 8ک کاه شاامل    ی متاتر  سااز  اکم دس یک واحد متر ، مسیر 4شده از هر  ی آوس شوند. گاز عمل م 

اسی  یان دس مواقاع اعاطر    عواوان جاایگز   واحد از آنها به 2)که  استیفیوژ  س سانتروسو واحد کمپر

 یک ، کتن دسام ی شامل یک دستگاه سا ساز د. هر بخ  فتردهشو م  وسیآفرگردد(  استفاده م 

. مسایر لولاه خروجا  گااز     اسات کوواده   خوکگازی و یک دستگاه  بین توسو  سوس کمپردستگاه 

بااس   33یاباد و باا فتااس     م کتن دسام ساه  ک ابتدا به سا متر خواهد بود. گاز از هدس متتر 1000

دسجاه   58هوا تا  کووده خوکد و سپس دس شو باس فتاس از آن خاسج م  5/93سوس و با  واسد کمپر
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)پایگااه   یاباد  ما  جا  انتقاال    ی خارو  هاا  یوگ به مسیر لولاه  زیق سیستم میت خوک و بید از طر

 .(مپواشرکت ترنت  ایو

تااسیخ پایاان قاراسداد:    . 30/11/90قاراسداد:   تااسیخ شارو   . پااس  ایاران   فرما: شارکت پتارو   کاس

 ماه تمدید 26+ شمس ماه  20: قراسداد زمان مدت. (25/09/94تا  )تمدید30/07/92

 مدل مفهومیها و  توسعه فرضیه. 3

سه مرحله وسودی، مقایسه و  براسا  چاسچوب تحلیل  دیوید دسحقیق مدل تحلیل  ت

 شده است. یزیس طرح یریگ میتصم

 ها چارچوب تحلیلی برای تدوین استراتژی -(2)نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 (357 :1394موتع: دیوید،)

 یشناس روش. 4

انجام  زیرموظوس تحقق اهداف مراحل  به این تحقیق به سوش توصیف  و تحلیل  انجام شده است.

 شده است:

 آنو مسالل و متکالت  که دس اجرای  طرحای  ماهانه و دوسه یاه و برسس  گزاسش مطالیه -

 ؛وجود داشته است

شواسای  نقاط فرصت و تهدید و قوت و  برای طرحمطالیه و برسس  محیط خاسج و داخل  -

 ؛آنبا استفاده از خترگان  طرحعید 

ساپس   .اسات لفاه  ؤمحاسته وزن هار م  برایپرستوامه اطالعات با استفاده از  یآوس جمع -

 لفاه ؤباه هار م   ، از ابتادا  براسا  عملکرد پاروژه  میان سیزی و  مصاحته با مدیران برنامه وسیله هب

 ؛است شده  دادهامتیاز 

 بر اساا   سوات( ماتریس EFEو  IFEآمده  دست هبا استفاده از نتایج مرحله قتل )اعداد ب -

از مااتریس داخلا  و    هو تحلیل قراس گرفته و باا اساتفاد   موسد تجزیهتهیه و طوفان مغزی  فوون
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دس پایاان نیاز باا اساتفاده از نظار       د.شاو  تدوین م  طرحهای کالن برای  استرات ی (IE)خاسج  

 بودی شده است. کالن اولویت های استرات ی QSPMخترگان به سوش 

ای  کتابخاناه  مطالیات از پس ها استرات ی تدوین برای .آماری نمونه حجم و جامعه

مادیران   شاامل  اسشاد  مدیران از) نفر 25 که آماسی جامیه بین از و استفاده محققپرستوامه  از

 کاوکران سوش  باا  ،باشاد  م  (است شده تتکیل سیزی پروژه و مدیران میان  و کاسشواسان برنامه

 .گردید انتخاب شده یبود طتقه تصادف  صوست به نمونه حجم عووان به نفر 15 تیداد

ای  پرستاوامه  تحقیاق،  مادل  اساا   بار  محقق ابتدا دس .ابزار پایایی و روایی و گردآوری

 از نفار  10 اختیااس  دس احتمال  ابهامات و اشکازت سفع برای و دکر تدوین پرس  40 متتمل بر

 سوایا   جهات  امر کاسشواسان و خترگان نظرات اسا  بر سپس و داد قراس حوزه تحقیق خترگان

 داده؛ انجام (شده لحاظ آن دس خترگان نظرات دسصد 90 که) سا ززم اصالحات تحقیق،پرستوامه 

 چهااس  دس نهاای  پرستاوامه   .است دهکر تدوین پرس  33 بر متتملای  پرستوامه دس نتیجه و

 طارح  تهدیاد  و فرصات  عاید،  نقااط  قاوت،  نقااط  (ستته و عریب اهمیت تییین) برسس  بخ 

 توزیع آماسی نمونه عووان هب کاسشواسان و مدیران از نفر 25بین پرستوامه  و شد طراح  ،مربوطه

 تحلیال  و تجزیاه  جهات  دسصاد  60 حادودا   بازگتت نرخ باوامه پرست 15 ،دس نهایت که گردید

 کرونتاخ، آزمون ،  spss افزاس نرم طریق از تحقیق این دس محقق . گرفت قراس استفاده موسد اطالعات

پرستاوامه   باازی  پایاای   مؤید ،مقداس این که است آوسده دست به دسصد 80 ساپرستوامه  پایای 

 .باشد م  تحقیق

دهاد کاه کال پاساخگویان مارد       نتایج حاصال نتاان ما     .آمار توصیفی. ها داده تحلیل

دسصاد   85دسصد داسای مدسک کاسشواسا  و   15 ، هلأمت دسصد 89مجرد و  دسصد 11هستود، 

دسصاد دس گاروه    52 ، ساال  30از  کمتار دس گروه سو   دسصد 5 ، داسای مدسک کاسشواس  اسشد

دسصاد   3اناد. همچواین    سال باوده  40دس گروه سو  بازتر از  دسصد 43 و سال 40 تا 30سو  

دسصاد کمتار از    5/12. هساتود دسصد کاسشوا   71دسصد مدیر میان  و   6مدیر اسشد سازمان، 

 سال سابقه خدمت داسند. 20دسصد بازی  5/22سال و  20تا  10دسصد بین  65سال،  10

 Tآزمون  آماری فرض آزمون ( وk-s) اسمیرنوف-کولموگروف آزمون استنباطی آمار

 k-s-z آمااسه  دشا  متخص ،حاصل نتایج براسا  و گرفته صوست تحلیل و تجزیه و برسس  از پس

 کلیاه  نمارات  توزیاع  لذا نتوده، داس  میو ≥ p 05/0 سطح دس بخ  چهاس هر یها مؤلفه به مربوط

ناامیلوم   جامیه مییاس انحراف ایوکه نیز و آماسی توزیع بودن نرمال به توجه با . است نرمال ها مؤلفه

 اساتفاده  تحقیاق  یها فرعیه آزمون برای t توزیع از فرع  میانگین عووان به 3 عدد قتول با ،است

 دس قاوت  نقاط t شد متخص حاصل نتایج براسا  و تحلیل و تجزیه و برسس  از پس .است هشد
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تادوین   دس تواناد  ما   شاده  گرفته نظر دس یها مؤلفه کلیه بوابراین است، داس  میو ≥p 0.01 سطح

 .گیرد قراس مدنظر مربوطه طرح یها استرات ی

 تهدیدات و ها فرصت ضعف، قوت، نقاط رتبه و اهمیت ضریب تعیین

 و دسونا   عوامال  از یاک  هار  اهمیات  عریب به نستت پاسخگویان نگرش تییین و سوج  برای

 لیکارت  ، طیاد  بار اساا    ییدشاده أت عوامال  این از کدام هر به  ده وزن از پس سازمان بیرون 

 جماع ) هاا  وزن مجماو   محاساته  و (1=کام  خیل  ،2=کم ،3=متوسط ،4=زیاد ،5=زیاد خیل (

 خااسج ،  و داخلا   عوامال  کاردن  نرماالیزه  با و دس نهایت نظر( موسد پرس  یها گزیوه امتیازات

 و داخلا   عوامال  بارای  عارایب  این مجمو  که طوسی به آمد دست هب یها مؤلفه اهمیت عریب

 هر امتیاز و ستته به نستت پاسخگویان نگرش تییین و سوج  برای .دش یک برابر خاسج  عوامل

 واکاو   دادن نتان دس کوون  یها ساهترد اثربخت  میزان) سازمان بیرون  و دسون  عوامل از یک

 ،3=میمول  قوت ،4=عال  قوت: داخل  عوامل برای) عددی ودیب دسجه  طید عوامل از به نستت

 ،)4=طالیا   فرصات ( عاال   واکاو  : خاسج  عوامل برای ،1= بحران  عید، 2= میمول  عید

 تهدید) بد خیل  واکو  ،(2=اعتوا قابل تهدید( بد واکو  ،(3=اعتوا قابل فرصت) خوب واکو 

 عید، قوت، نقاط یها مؤلفه ستته تییین موظوس به است  کر شایان .است شده استفاده( 1=جدی

( مد( محاسته نما از( 4،3،2،1)  مطلق اعداد گرفتن نظر دس لزوم به توجه با و هاتهدید و ها فرصت

 .است هشد استفاده

 ی پژوهشها یافته. 5

 نتایج حاصل از انجام مرحله ورودی مدل تحلیلی تحقیق. 5-1

بازترین دسصد وزن  دس  ، 1شماسه  نگاسهبا توجه به : (EFE)نتایج ماتریس اسزیاب  عوامل خاسج  

دس ایان   شده جذبباشد و همچوین امتیاز وزن   م  T9 هاو دس بخ  تهدید O1 ها بخ  فرصت

تارین عامال    مهام  T9و  O1دس بین عوامل خاسج   بوابراین، ؛دو عامل بیتتر از سایر مواسد است

سا  دسصاد  85دسصاد وزنا     طرحتوسبین و کمپرسوس دس ساختاس شکست کاس  شواخته شده است.

تاوسبین و کمپرساوس از    تأمینبوابراین ؛ است آنقسمت  نیتر مهمباشد که به لحاظ مال   داسا م 

خیر دس أتا  ، طارح دو عامل اصال  تهدیاد    باشد. کراین برای شرکت مپوا حالز اهمیت م وکتوس ا

ممووعیت تحریم از سوی اتحادیه اسوپا متو  بر  لیبه دلشودگان خاسج  وهاد از فردسیافت پیتو

برباودن   و زماان  ی نظاام  و غیرنظاام  داسناد   هاا  صادسات و واسدات کازها و فواوسی که استفاده

ی ایران  به سازندگان دس خاسج ها انتقال پول با بانک و فرایود پرداخت وجه به علت ممووعیت نقل

 سا اخاذ  2و دس سابطه باا ماوسد دوم نماره     3نمره گروه مپوا دس سابطه با موسد اول  .استاز کتوس 
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 ،باشاد. دس مجماو    ها به مواسد مذکوس م  دس تحریم گروه مپواواکو   دهوده نتانده است که کر

دست آوسده  هپاس  جووب  ب 19فاز  106واحد  طرحسا  4از  30/2دس بخ  عوامل خاسج  نمره 

 است.

 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی .(1شماره ) نگاره

 پارس جنوبی 19فاز  106 واحد طرحدر 

 عوامل خارجی #

ضریب 
اهمیت از 

100 

ضریب 
 1اهمیت از 

 نمره
امتیاز 
 وزنی

 ها فرصت

O1 
دسیافت لیساانس شارکت ساام  و زوسیاا     

 اوکراین دس تولید کمپرسوس
10.3 0.10 3 0.31 

O2 
گروه مپوا  شدن پتانسیل کاسی برای فراهم

 با توجه به شرایط تحریم
7.0 0.07 3 0.21 

O3 
عاادم نیاااز بااه تاادوین قااراسداد باارای     

 مجموعه گروه مپوا های زیر شرکت
3.4 0.03 3 0.10 

O4 
خودکفای  دس جهت تولید  یسو بهحرکت 
 داخل

4.9 0.05 3 0.15 

O5 
استفاده از تولیدکووادگان گاروه و کساب    

 تأمینسود حاصل از زنجیره 
5.8 0.06 3 0.17 

O6 
باودن   ی )باه لحااظ یاوسو    افزای  نرخ اسز

 قراسداد(
2.2 0.02 3 0.07 

 تهدیدات

T1 

اسالااه  باارایبااودن زمااان ززم   طااوزن 
ناماااه باااانک  )اسزی( از ساااوی  عااامانت
 سازندگان

4.5 0.04 2 0.09 

T2 

باودن فرایواد پرداخات وجاه بااه      بار  زماان 
خیر دس أتا کتاوس ) سازندگان دس خااسج از  

خیر دس انتقاال  أعلات تا   هبا  POشدن  ثرؤم
 اسز(

8.0 0.08 2 0.16 

T3 
 تاأمین ادعای پیمانکاس نصاب به علت عدم 

 موقع تجهیزات ناش  از تحریم هب
3.5 0.04 1 0.04 

T4 
بااودن  ادعااای متاااوس بااه علاات بالتکلیااد
 بیض  از تجهیزات ناش  از تحریم

2.5 0.03 2 0.05 

T5 
مواد اولیاه بارای سااخت     تأمینتاخیر دس 

 تجهیزات داخل
3.0 0.03 2 0.06 

T6 
عدم سعایات  -ساخت تجهیز  هوگام ریتأخ

کااس   دیا تال/عادم   کیفیت توساط ساازنده  
 توسط کاسفرما()

6.6 0.07 2 0.13 

T7 
 دیا ألتعدم -ی کاسفرماها خیر دس پرداختأت

بازسساا  شااخص ثالااث باارای خریاادهای  
  خاسج

3.4 0.03 2 0.07 

T8 
-دسخواساات تغییاار قیماات پیمانکاااسان  

 تغییرات نرخ اسز و توسم
6.2 0.06 2 0.12 
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T9 

 فروشاودگان دس دسیافت پیتوهاد از  ریتأخ
عاادم فااروش -تحااریم لیاابااه دلخاااسج  

 تجهیزات خاسج 
12.2 0.12 2 0.24 

T10 
متاکل دس اسالاه خاادمات پاس از فااروش    

 کووده نیتأمتوسط 
2.5 0.02 2 0.05 

T11 
انتقال اسز باه ساازندگان خااسج     کاسمزد 

 ها توسط صراف 
3.5 0.03 2 0.07 

T12 
دن فرایواد  کر فتاس کاسفرما دس جهت کوتاه

 خرید
1.8 0.02 2 0.04 

T13  0.17 2 0.09 8.6 یا کرهکیفیت پایین سازندگان چیو  و 

 2.30   1 100 جمع  

 (217و  216 :1394)موتع: دیوید، 

 (IFE)نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی . 5-2

 سازمان عید و قوت نقاط نیتر مهم ، خل  دا عوامل یاب  اسز یس ماتر دس 2 شماسه نگاسهبا توجه به 

است. دس بخ  عوامل داخل   شده داده وزن آنها به اهمیتتان به توجه با است که شده داده نتان

 دست آوسده است. هپاس  جووب  ب 19فاز  106واحد  طرحسا  4از  56/2نمره 

 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی -(2نگاره شماره )

 پارس جنوبی 19فاز  106 واحد طرحدر 

 عوامل داخلی #
ضریب 

اهمیت از 
100 

ضریب 
اهمیت از 

1 
 نمره

امتیاز 
 وزنی

 ها قوت

S1 0.20 3 0.07 6.8 عووان سازنده دسام وجود مپوا بویلر به 

S2 
عوااوان سااازنده تااوسبین و   وجااود توگااا بااه 

 کمپرسوس
17.7 0.18 3 0.53 

S3 
عواوان نصااب تجهیازات     وجود نصب نیرو به

 مکانیک 
4.0 0.04 3 0.12 

S4  0.12 3 0.04 4.0 انتقال اسز برایالملل  بینوجود مپوا 

S5 
وجود مدیران پاروژه قاوی دس حال مساالل     

 پی  سوی سازمان دس مواجه با تحریم
6.5 0.06 4 0.26 

S6 
پتتوانه مال  قوی مپوا و نیرپااس  دس حال   

 مسالل مال 
9.1 0.09 3 0.27 

S7 
هااای زیاار  وجااود توانااای  دس سااایر شاارکت

 مجموعه گروه مپوا
6.2 0.06 3 0.19 

S8 
وجود فرایودهای سازمان  مصاوب دس جهات   

 اجرای پروژه
4.5 0.04 3 0.13 

 ها عفض
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W1 0.16 2 0.08 7.8 کیفیت پایین سازندگان 

W2 

محاادودیت وجااود سااازندگان داخلاا  دس    
بانااک اطالعااات  سااازندگان مااوسد  فهرساات

 ید شرکت مل  مهودس  و ساختمان نفتأیت
7.4 0.07 2 0.15 

W3 
انتقال دسآماد   -مدیریت سیستم دسآمد نتود
 به مپوا و از مپوا یه نیرپاس  ها پروژه

5.7 0.06 1 0.06 

W4 
تجهیازات باه جهات     تاأمین بخ   عملکرد
 بودن ماتریس 

10.4 0.10 2 0.21 

W5  0.04 1 0.04 4.1 عملکرد عیید متاوس دس طراح 

W6 
عملکرد عیید پیمانکااس اجرایا  دس بخا     

 کت  لوله
5.8 0.06 2 0.12 

 1 100 جمع  
 

2.56 

 (284و  283، 1394)موتع: دیوید، 

 تحقیقنتایج حاصل از انجام مرحله مقایسه مدل تحلیل . 5-3

 SOهای  های خانه : استرات ی(SWOT)نقاط قوت و نقاط عید  ، ها فرصت ، هاماتریس تهدید

 است: ریزبه شرح  (تدافی ) WTکاسانه( و  )محافظه WO)سقابت (،  ST)تهاجم (، 

 پارس جنوبی 19فاز  106واحد  طرح سواتماتریس  -(3)شماره  نگاره
 عوامل داخلی

 خارجی عوامل
 S-ها قوت

S1-S2-S3-S4-S5-S6- S7-S8 

 w-ها ضعف

W1-W2-W3-W4-W5-W6 

 O-ها فرصت
O1 
O2 
O3 
O4 
O5 
O6 

 (SO)  ساهتردهای تهاجم

گااروه مپوااا و   یهااا کاسخانااهحمایاات از 
 ازیا محصوزت آنها دس پروژه به لحاظ عادم ن 

پرداخاات  واادینامااه و فرا بااه اخااذ عاامانت 
 (S7,O2) مدت  طوزن

 دس جهات گروه مپواا   یها کاسخانهحمایت از 
 (S7,O2) گروه مپوا یاستقا

 (WO) کاسانه محافظهساهتردهای 

 تیا فیبهتاود ک  بارای  رانهیگ سخت  بازسس
 (W1,O4)  خاسج یکازها

 فاتیو تاارک تتاار  دیااکاااه  زمااان خر 
 واد یدن فراکار  کوتاه دیخر برایمواقصه دس 

 (W14,O4) دیخر

 T-تهدیدات
T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
T7 
T8 
T9 

T10 
T11 
T12 
T13 

 (ST)ساهتردهای سقابت  
همانود  نیگزیجا یها استفاده از سوش

اخذ  یجا چک و سفته به افتیدس
 (S5,T1)نامه از سازندگان  عمانت

مجموعه جهت  رانیمد ی استفاده از توانا
دس  گریاز سازندگان د زاتیسفاسش تجه

 میتحر سازی( )خوث  جهت دوسزدن
(S5,T9,T12) 

دس جهت  مانکاسیقراسداد متاوس و پ تیریمد
 آنها ادعای یها کاه  و بستن ساه

(S5,T3,T4) 

دس الملل  بینمپوا  یها ی استفاده از توانا
  جهت انتقال اسز به سازندگان خاسج

(S5,T2,T11) 

 (WT) ساهتردهای تدافی 

بهتود وجهاه، اعتتااس و قابلیات اعتمااد دس     
انتقاال   قیگاز از طر بین کاسفرمایان نفت و

 مجموعااه گااروه دس ریااز یهااا نااام شاارکت
ساازندگان ماوسد     باناک اطالعاات   فهرست
و سااختمان    مهودسا   شرکت ملا  تأیید
 (W2,T12) نفت
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مجموعه ریز یها شرکت ی استفاده از توانا
از آنها دس جهت کاه   تیگروه و حما

و  زاتیتجه تأمین دیدس بخ  خر راتیخأت
 ,S1, S2, S3, T5داخل ) دیاز تول تیحما

T6, T7) 

 (365 :1394)موتع: دیوید، 

 نگاسه چهاسماعداد متیلق به ناحیه  ، 3شماسه  نموداسمطابق  .استراتژی اصلی ماتریس

های  که دس خانه  شرکت د.کواستفاده  سقابت ی ها از استرات ی بایدپروژه  ،عتاست  . بهاست سوات

به فیالیت متغولود  ول  دس صویت   ،موعی  قوی داسندگیرند، از نظر سقابت ،  م قراس  4شماسه 

توانود  ی  از توان ززم برخوسداسند و م ها کوود. چوین شرکت که با آهوگ  بسیاس کود سشد م 

های  که دس  های گوناگون  سا به اجرا دسآوسند. شرکت برنامه ،دهد ی  که نوید سشد م ها دس زمیوه

داسای وعی  بسیاس خوب هستود و از سوی  ، های نقدی ر جریاناز نظ ، قراس داسند 4خانه شماسه 

های توو   آمیز از استرات ی صوست  موفقیت توانود به م سشد داخل  محدود است، بوابراین  ،دیگر

 4های  که دس خانه شماسه  ود. همچوین سازمانکوتوو  ناهمگون و توو  افق  استفاده  همگون،

 .(384 : 1394)دیوید، متاسکت سا انتخاب نمایود توانود استرات ی قراس داسند م 

 ارزیابی موفقیت و اقدام استراتژیک ماتریس -(3) شماره نمودار

 پارس جنوبی 19فاز  106 واحد طرح

 

 

 

 

 

 
 (369 :1394)موتع: دیوید، 

  یخارج و داخلی ماتریس نتایج
2
IE  : داخل عوامل نمرات بر اسا  (IFE) نمرات و 

، ماتریس داخل  و خاسج  آمد به دست 30/2و  56/2 اعداد ترتیببه  (EFE) خاسج  عوامل

(IE)  نمای  داده شده است. 4دس نموداس شماسه 
  

                                                                                                                                        
2. Internal & External 

 2خانه شماره  1خانه شماره 

 4خانه شماره  3 خانه شماره
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 ماتریس داخلی و خارجی -(4) نمودار شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 (381 :1394)موتع: دیوید، 

هاای  سا   باید استرات ی ،گیرند م قراس  7و  5 و 3های واحدهای  از سازمان که دس خانهبرای 

 .(380 :1394)دیوید، فظ و نگهداسی وعع موجود باشودابه اجرا دسآوسد که ح

 گیری مدل تحلیلی تحقیق نتایج حاصل از انجام مرحله تصمیم .5-4

سقابت  موادسج   یها استرات ی ،و همچوین ماتریس اصل  سواتبراسا  نتایج حاصل از ماتریس 

 .بودی انتخاب شده است اولویت موظوس به ،باشد م  ریزکه شامل مواسد  چهاسمدس خانه 

اخاذ   یجاا  چک و سفته باه  افتیهمانود دس نیگزیجا یها استفاده از سوش :یکماستراتژی 

 ؛(S5,T1)نامه از سازندگان  عمانت

از  زاتیا سافاسش تجه  باه موظاوس  مجموعاه   رانیماد  ی از تواناا  اساتفاده  استراتژی دوم:

 ؛(S5,T9,T12) میتحر سازی خوث دس جهت  گریسازندگان د

 ادعای یها ساهدس جهت کاه  و بستن  مانکاسیقراسداد متاوس و پ تیریمد استراتژی سوم:

 ؛(S5,T3,T4) آنها

جهت انتقال اسز باه ساازندگان   الملل دس  نیمپوا ب یها ی استفاده از توانا استراتژی چهارم:

 ؛(S5,T2,T11)  خاسج

از آنهاا دس   تیا مجموعاه گاروه و حما   ریا ز یها شرکت ی استفاده از توانا استراتژی پنجم:

 داخاال دیاااز تول تیااو حما زاتیااتجه تااأمین دیااخر دس بخاا  راتیخأجهاات کاااه  تاا 

(S1,S2,S3,T5,T6,T7). 

 شود. م موتقل  QSPMبه ماتریس  IEو ماتریس  سواتنتایج حاصل از ماتریس  بوابراین،



 های پاس  جووب  ها دس اجرای پروژه استرات ی مقابله با تحریم 332

  (QSPM)ی ریزی راهبردی کمّ ماتریس برنامه -(3نگاره شماره )

 )عوامل خارجی( پارس جنوبی 19فاز  106 واحد طرحدر 
ی

ستراتژ
ا

 

ت از 
ب اهمی

ضری
100

 

ت
ب اهمی

ضری
 

 ی قابل اجراها انواع استراتژی

استراتژی 
 یکم

استراتژی 
 دوم

استراتژی 
 سوم

استراتژی 
 چهارم

استراتژی 
 پنجم

ST1 ST2 ST3 ST4 ST4 

 عوامل
 خارجی

نمره
 

ی
نمره نهای

 

نمره
 

ی
نمره نهای

 

نمره
 

ی
نمره نهای

 

نمره
 

ی
نمره نهای

 

نمره
 

ی
نمره نهای

 

                     ها فرصت
  

O1 
10.
3 

0.10                   
 

O2 7.0 0.07                   
 

O3 3.4 0.03                   
 

O4 4.9 0.05                   
 

O5 5.8 0.06                   
 

O6 2.2 0.02             1 0.02   
 

                     هاتهدید
  

T1 4.5 0.04 4 0.18               
 

T2 8.0 0.08 1 0.08 2 0.16     4 0.32   
 

T3 3.5 0.04         4 0.14       
 

T4 2.5 0.03         4 0.10       
 

T5 3.0 0.03         1 0.03     2 0.06 

T6 6.6 0.07         1 0.07     2 0.13 

T7 3.4 0.03         1 0.03     2 0.07 

T8 6.2 0.06                   
 

T9 
12.
2 

0.12     3 0.37 1 0.12     2 0.24 

T10 2.5 0.02                 2 0.05 

T11 3.5 0.03     2 0.07     3 0.10   
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T12 1.8 0.02     4 0.07           
 

T13 8.6 0.09                   
 

  100 1   0.26   0.67   0.50   0.45   0.55 

 (385 :1394)موتع: دیوید، 

نتاایج   بار اساا    :(3شاماسه   نگااسه خاسج  ) QSPMسیزی استرات یک کم   ماتریس برنامه

کمتارین   /.26باا نماره    یکمو استرات ی ترین امتیاز تبی /.67استرات ی دوم با نمره شده،  حاصل

 .استسا داسا امتیاز 

 (QSPM)ی ریزی راهبردی کمّ برنامهماتریس  -(4نگاره شماره )

 )عوامل داخلی( پارس جنوبی 19فاز  106 واحد طرحدر 

ی
ل داخل

عوام
ت از  

ب اهمی
ضری

100
 

ت
ب اهمی

ضری
 

 ی قابل اجراها انواع استراتژی

 استراتژی 
 یکم

 استراتژی 
 دوم

 استراتژی
 سوم 

 استراتژی
 چهارم 

 استراتژی 
 پنجم

ST1 ST2 ST3 ST4 ST4 

نمره
ی 

نمره نهای
 

نمره
 

ی
نمره نهای

 

نمره
 

ی
نمره نهای

 

نمره
 

ی
نمره نهای

 

نمره
 

ی
نمره نهای

 

 ها قوت
           

S1 6.8 0.07                 2 0.14 

S2 
17.
7 

0.18                 3 0.53 

S3 4.0 0.04                 2 0.08 

S4 4.0 0.04 1 0.04 2 0.08 4 0.16 4 0.16   
 

S5 6.5 0.06 3 0.19 4 0.26 4 0.26 4 0.26   
 

S6 9.1 0.09     2 0.18 2 0.18 3 0.27 1 0.09 

S7 6.2 0.06     1 0.06 1 0.06 3 0.19 2 0.12 

S8 4.5 0.04     2 0.09 2 0.09       
 

 ها ضعف
 

          

W1 7.8 0.08                   
 

W2 7.4 0.07                   
 

W3 5.7 0.06                   
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W4 10.4 0.10                   
 

W5 4.1 0.04                   
 

W6 5.8 0.06                   
 

  100 1   0.23   0.67   0.75   0.88   0.96 

 (385 :1394)موتع: دیوید، 

براسا  ماتریس  :(4شماسه  نگاسه)  داخل QSPMسیزی استرات یک کم   برنامهماتریس 

 0.96مره با نچهاسم به ترتیب استرات ی  بازداخل ، دس ماتریس  QSPMاسترات یک کم  

 .استداسا امتیاز سا  کمترین 0.23با نمره  یکمو سپس استرات ی بیتترین امتیاز 

 گیری مدل تحلیلی تحقیق میمنتایج حاصل از انجام مرحله تص .5-5

 جذابیت راهبردی نسبت به عوامل داخلی و خارجی. 5-5-1

سیزی ساهتاردی کما  داخلا  و خااسج  و میاانگین نماره        با استفاده از خروج  ماتریس برنامه

اسالاه شاده    5شاماسه   نگااسه نتاایج دس  ) شده استاولویت هر ساهترد متخص  ، هر آیتم جذابیت

با کمتارین نماره    یکمو استرات ی  نخستاولویت داسای استرات ی پوجم با بیتترین نمره  .(است

به علت انحراف مییاس از لیست مواسد  یکماسترات ی  .دشو م عووان پوجمین استرات ی انتخاب  به

. دسصد وزنا  پاایین   باشد  م IFEدس ماتریس  S5و  S4وزن حذف شده است که علت اصل  آن 

فاصاله   56/0از مقاداس میاانگین    25/0 )عادد  اسات تری مواسد  های دیگر از اصل  نستت به آیتم

 .داسد(

 جذابیت راهبردی نسبت به عوامل داخلی و خارجی -( 5)شماره  نگاره

 استراتژی ردیف

نمره 
جذابیت 

 داخلی

نمره 
جذابیت 
 خارجی

 اولویت میانگین

1 
ی جایگزین همانود دسیافت چک و ها استفاده از سوش

 (S5,T1نامه از سازندگان ) جای اخذ عمانت بهسفته 
0.23 0.26 0.25 5 

2 
سافاسش   موظوس  بهاستفاده از توانای  مدیران مجموعه 

 ساازی  خوثا  تجهیزات از سازندگان دیگار دس جهات   
 (S5,T9,T12) تحریم

0.67 0.67 0.67 2 

3 
مدیریت قراسداد متاوس و پیمانکاس دس جهت کااه  و  

 (S5,T3,T4) آنها ادعای یها ساهبستن 
0.75 0.50 0.63 4 

4 
دس جهت انتقاال  الملل  بینی مپوا ها استفاده از توانای 

 (S5,T2,T11) اسز به سازندگان خاسج 
0.88 0.45 0.66 3 

5 

مجموعاه گاروه و    هاای زیار   استفاده از توانای  شرکت
خیرات دس بخا   أحمایت از آنها دس جهت کااه  تا  

 تجهیاازات و حمایاات از تولیااد داخاال تااأمینخریااد 
(S1,S2,S3,T5,T6,T7) 

0.96 0.55 0.76 1 
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 نتایج و اولویت راهبردها

مجموعه گروه و حمایت  های زیر استفاده از توانای  شرکت»استرات ی  ،5شماسه  نگاسهبا توجه به 

ستته  «تجهیزات و حمایت از تولید داخل تأمینخیرات دس بخ  خرید أاز آنها دس جهت کاه  ت

دسصاد سا داسا   85تجهیزات دسصد وزن   تأمینبخ   طرحباشد. دس ساختاس شکست کاس  م یک 

، EFEه نگااس . به هماین دلیال دس   استدسصد سا داسا  77و توسبین و کمپرسوس دسصد وزن   است

توسبین و کمپرسوس از شرکت اکراین  تأمین. تمام اهمیت این پروژه به است 10.3مقداس  O1وزن

به علت عملکرد مواسب شارکت مپواا داده    3همچوین دس بخ  نمره به این سدید، نمره . است

آشکاس است که توانای  گروه مپواا و حمایات از آن کاه تولیاد داخال       کامال  بوابراین،شده است. 

دست آمده است. دس سابطه با استرات ی دوم  هستته یک ب بوابراین،. استبسیاس با اهمیت  ،باشد م 

جهات   دس دیگار  ساازندگان  تجهیازات از  سافاسش  موظوس به مدیران مجموعه از توانای  استفاده»

. اسات  دسصاد  85تجهیازات   تاأمین طوس که گفته شد دسصد وزنا    همان ،«تحریم سازی خوث 

لاذا باا نظار باه اعاداد       ،خواهاد شاد   طارح خیر دس بخ  اجرای أخیر دس این بخ  موجر به تأت

 .استستته دوم  ، آمده دست هب

دسات آماده اسات و     هب IFEو  EFEهای ماتریس  از وزن QSPMعمن ایوکه اعداد ماتریس 

اعاداد   زیار  نگااسه با توجاه باه    ، مجمو  باشد. دس م هر سدید بر استرات ی  تأثیر بر اسا نمرات 

شااید باه اولویات     طرح. دس اجرای هستودبسیاس نزدیک یکدیگر  4و  3و  2مربوط به استرات ی 

 یکمهمه این سه موسد انجام شود. حت  استرات ی  زمان هم طوس بهدقت نتود و  ها یاسترات این 

 شود. دیگر نیز انجام م ی ها استرات یبا  زمان همدس پروژه  ول  ،ه استحذف شدکه 

باه   شاده  کسببا توجه به نمرات میانگین  ها اولویت استرات ی ،5شماسه نگاسه براسا  نتایج 

 :است ریزقراس 

مجموعه گروه و حمایت از آنها دس جهت کاه   های زیر از توانای  شرکتاستفاده  •

 ؛(S1,S2,S3,T5,T6,T7) تجهیزات و حمایت از تولید داخل تأمینخیرات دس بخ  خرید أت

سفاسش تجهیزات از ساازندگان دیگار دس جهات     برایاستفاده از توانای  مدیران مجموعه  •

 ؛(S5,T9,T12) تحریم سازی خوث 

 ,S5, T3) های ادعای آنهاا  قراسداد متاوس و پیمانکاس دس جهت کاه  و بستن ساه مدیریت •

T4)؛ 

 ,S5, T2)  خااسج دس جهت انتقال اسز به سازندگان الملل  بینی مپوا ها استفاده از توانای  •

T11). 
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 فرجام

و  پاس  جووب  19فاز  106های کم  برای پروژه واحد  ، با استفاده از سوشموسدنظرس پ وه  د

ساهتردهاای   ساوات آمده و با استفاده از مااتریس   دست بهو اعداد  EFE, IFEیس  با محاسته ماتر

حرکت دس ساستای اساتفاده   ،ماتریس سقابت  استخراج شده است. همچوین بر متوای این ساهترد

ماذکوس عاوامل  دسونا  و     طارح بدون شک دس اجارای  . استی آت  مهم ها از نتایج آن دس پروژه

اثار تحاریم دس    شرایط حاعر دس ایران صرفا  ول  به لحاظ ،گذاس خواهد بودتأثیربیرون  دیگر نیز 

 :استداسای اهمیت  زیرآمده مواسد  دست بهدس موسد نتایج نظر گرفته شده است. 

مقابله با آن، تغییار   یها ساهو   سازی تحریم ها یک  از مواسد خوث  ات تحریمتأثیرا نظر به ب •

ی گاروه مپواا و   هاا  های تجاسی و تولید برخ  کازها دس داخل کتوس باا توجاه باه تواناای      طرف

شااکله اصال     ثر باشد. عمن ایوکهؤتواند م حل جایگزین م  عووان ساه برسس  مسالل مال  آن به

تولیاد داخلا     بحث حمایات از  سهتر میظم انقالبهای اقتصاد مقاومت  ابالغ  از سوی  سیاست

شرکت مپوا با استفاده از توانموادی متخصصاان و کاسشواساان داخلا ، اکواون شتامین        .است

ی بار،، نفات و گااز،    ها شرکت مپوا اکوون دس بخ  ها دس جهان است.تجهیزات نیروگاهسازنده 

هاای زیاادی    ی تجدیدپذیر واسد شده و به پیترفتها ونقل، تولید آب شیرین و حوزه انرژی حمل

 .استبوابراین بخ  نفت و گاز یک حوزه نو جهت وسود به آن  ؛ست پیدا کرده استد

کااه  زماان    .استدن فرایود خرید داسای اهمیت فراوان کر کوتاه ، طرحدس مقطع کوون   •

مدیران توانمود  دست بهاز طریق اتخا  ساهتردها  ها تحریم یساز  خوثی ها تجهیزات و ساه تأمین

 باناک  فهرسات مجموعه گروه مپواا دس   ی زیرها گروه مپوا میسر خواهد بود. از جمله ثتت شرکت

کمکا    ساختمان نفات  وسد تأیید شرکت مل  مهودس  وم کوودگان نیتأم / اطالعات  سازندگان

چک های  همانود دسیافت  . همچوین سوشاستهای این مجموعه  دس جهت استفاده از توانمودی

ناماه از ساازندگان دس جهات تساریع دس سوناد خریاد تجهیازات و         جای اخذ عامانت  و سفته به

 .است طرحاجرای  زمان مدتدن کر کوتاه

هاا   . بروز تحریماستها دس کتوس  ی جدید ادعاهای پیمانکاسان پروژهها تحریم یک  از علت •

موجار باه افازای     و دس نهایات   هاا  ی اجرای  و مدت زمان اجارای پاروژه  ها باعث افزای  هزیوه

 اخیر های سال ها دس تحریم وجود به توان م  ،ساستا این دسادعاهای پیمانکاسان اجرای  شده است. 

مطالیات انجام  بر اسا کرد؛  اشاسه ادعا ایجاد بر نتیجه،  دس و ساخت صویت بر آن احتمال  آثاس و

اسات.   آمده وجود به ساخت و طرح های طرح دس ها اعمال تحریم اثر بر ادعا ایجاد علت پانزده شده

 باروز  ساتب  پاروژه،  هاای  جوتاه  از دیگر بیض  بر اثرگذاسی با ها تحریم دهد بروز م  نتان نتایج

 گاذاسد.  ما   اثر ادعا د ایجا اصل  علل عووان به هزیوه، و زمان افزای  بر و شود م جدید  ادعاهای
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 ادعاهاای  نماای   و شادید  سشاد  موجاب  و یاباد  م  افزای  ها تحریم شدت با افزای  ها تأثیر این

هاای   هاای مواساب بارای کااه  ادعاهاا و ساه      اتخاا  اساترات ی   بواابراین،  .شاود  م پیمانکاسان 

 .استسسیدن به اهداف اصل  پروژه با اهمیت و عروسی  برایبیو  آن  جلوگیری از آن یا پی 

وجود آمده که  هس  و سولیفت ب افتادن ال کاس های ایران، متکالت  همانود از با تحریم بانک •

هاا   جای  پول باید از طریق صاراف   به جای  پول شده است، بوابراین جا باعث بروز متکل دس جابه

نقل و  خطرپذیریی تتادل مال  و ها صوست پذیرد. این نقل و انتقال پول از طریق صراف  هزیوه

ی هاا  هزیواه  بارای ززم   وا یب  یپا ه پیمانکاسان ک است یعروسانتقال سا افزای  داده است. لذا 

 ها دس نظر داشته باشود. سا دس اجرای پروژهآن های  خطرپذیریانتقال اسز و 

 آتی های پژوهشپیشنهاد 

سا دس لاوزان ساولیس امضاا    ای  کتوس قدستمود جهاان  بیانیاه   6ایران و  1394سال  ماه نیفروسد

شده علیه ایران پاس از توافاق نهاای      ی اعمالها تحریم ،ای کردند که بر اسا  این بیانیه هسته

امکان حضوس دوباسه ایاران دس باازاس جهاان  نفات و همچواین حضاوس        ها د. لغو این تحریمشلغو 

ی امیدی ها خاسج  دس این صویت سا فراهم خواهد کرد و این موعو  اکوون سوزنه گذاسان هیسرما

دس ایان   .دهاد  ما  سوشن برای این بخ  سا نویاد   سا به سوی صویت نفت کتوس باز کرده و آیوده

، سلیس اتا، بازسگان  و صوایع و میادن تهران میتقاد اسات کاه مادیریت     اسحا، یحی  آل میان

بیاد از   .تر از مدیریت قتل تحریم نتاشد، هم ساطح آن اسات   مراتب سوگین پس از تحریم اگر به

گیارد و هماه    اقتصاد ایاران شاکل ما    ها، فضای تهاجم  از سوی غرب به  شدن تحریم برداشته

بواابراین ممکان    ؛خواهود به دلیل سکودی که دس دنیا وجود داسد، به یک بازاس بکر واسد شوند م 

ی هاا  همچوین حضوس شارکت  پی  سود که تولید آسیب بتیود.ای  گونه است که واسدات ایران به

یا مقاله جای برسس  و   وه پعووان موعو   از جمله موعوعات  که به نفت  پرسنگ خواهد شد.

 :است زیرشامل مواسد  ،تحقیق داسد

 ؛ها برسس  آیوده اقتصادی ایران پس از لغو تحریم •

 ؛و نقاط قوت و عید بازاس دس شرایط پس از تحریم هاو تهدید ها برسس  فرصت •

 ؛ی ناش  از تحریم بر اقتصاد ایرانها برآوسد خساست •

 ؛پس از تحریم شرایط و موانع اقتصادی ایران •

برسسا  نقااط   ) رانیا انفت  دس  یگذاس هیسرمانو  قراسدادهای  برسس  و لزوم بازنگری •

 ؛قوت و عید قراسدادهای بیع متقابل(

 ؛ی خروج از سکود اقتصادی و سسیدن به دوسان سونق اقتصادیها برسس  پی  شرط •



 های پاس  جووب  ها دس اجرای پروژه استرات ی مقابله با تحریم 338

 منابع فارسی

 دفتر: اعراب ، تهران مدمحسید و یانیپاسسا عل  ترجمه، استراتژیک مدیریت، (1394) فرد. آس دیوید،

 .فرهوگ  یها پ وه 

 .تهران: مرکز آموزش مدیریت دولت ، مدیریت استراتژیک(، 1372مووسیان، عتا  )

 .17/12/1392، دیپلماسی ایرانیدس سایت  پیامد عظیم تحریم 12(، 1392موسویان، سیدحسین )

 منابع التین

Mintzberg, H. (1987) “The Strategy Concept 1: Five Ps of Strategy”, California 

Management Review, Vol 30, No 1. 

Porter, M. E (1985), The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance, NY: Free Press. 

Wheelen, T. L. & Hunger, J. D (1998), Strategic Management and Business Policy, 

Addison- Wesley Publications, New York. Wickham, P. A. 


