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مذیزیت ٌشیىً  ،اَلیه گام در تحقق الگُی مصزف
1
اکبز خلیلی چزمٍیىی
چکیذي
رُجر هؼظن اًقالة اسالهی ثب ثررسی اّضبع ّ شرایط کًٌْی جِبًی ّ داخلی ،اهساب را ساب احاال
الگْی هصرف ًبهیدًد .ایي ًبم هِن ّاقؼیت هِوتاری را در خاْد دارد کاَ های اْاى ثاَ اساتتبدٍ ثِتار ا
اهکبًبت هْجْد اشبرٍ کرد .یؼٌای ثاب ّرّدی ّ ُنیٌاَ کوتار ،خرّجای ّ دریهاد ثی اتر ثاَ دسات یّردى.
احال الگْی هصرف ثَ هتِْم کوتر هصرف کردى ًیست ثلکَ ثَ هؼٌی هٌطقی ّ خردهٌداًَ هصرف
کردى ّ اجتٌبة ا اسراف ّ ُنیٌَ ُبی ائد ّ غیر ضرّری است کَ در ًظبم اقتصبدی ک ْر هاب هاَ
د ر سطح خبًْارُب ّ هَ در سطح ًظبم اداری ّ فؼبلیت ُبی اقتصبدی ثَ ّفْردیادٍ های شاْد .اهارّ ٍ
سب هبى ُب ثرای ثقب در ثب ار ثسیبر رقابثتی االم های کٌٌاد اب راداکشر ار م را ثاب راداقب ُنیٌاَ ثارای
ه تریبى خْد فراُن سب ًد .ایي شرایط هْقؼیتی دّگبًَ ثَ ّجْد یّردٍ است .یرا ا یا ساْ ساب هبى
ثَ هٌظْر رتظ ّ افنایش سِن خْد در ثب ار ثَ دًجب ایجبد رداکشر ار م ثرای ه تریبى هی ثبشد ّ ا
طرفاای ثااَ هٌظااْر ایجاابد رااداکشر اًتتاابع ثااَ دًجااب کاابُش ُنیٌااَ ُبساات .در هٌاایي شاارایطی اسااتتبدٍ ا
هادیریت ُنیٌاَ های ْاًاد راُکابری ا اارث ش ثبشاد .در ایاي هقبلاَ ًظار ثااریى اسات کاَ ثاَ ارائاَ هتِااْم
هدیریت ُنیٌَ ّ احْ ربکن ثر یى ثَ طْر ه تصر پرداختَ شْد.
َاژي ٌای کلیذی :الگْی هصرف ،هدیریت ُنیٌَ ،رداکشر ار م ،رداقب ُنیٌَ ،راٍ کبر ا رث ش
مقذمً
هصرف گرایی یکی ا پدیدٍُبی اقتصبدی است کَ پس ا اًقالة حاٌؼتی رًّاچ ه اوگیری پیادا کارد.
ا جولاَ ػااْاری ایاي پدیاادٍ های ااْاى ثاَ ِدیااد هٌابثغ ،یلااْدگیُابی هیاایط یسات ّ فبحاالَ اجتواابػی ّ
دید رفتبرُبی غلط فردی ّ اجتوبػی هْى "اسراف" اشبرٍ کردٌُ .گبهی کَ یار ثٌابی هٌبسات ْلیاد
ّ در یهدی ّجْد ًداشتَ ثبشد ّ در ػیي رب ثر هصرف أکید شْد ،یسیتُبی هتؼددی در جبهؼَ ثارّ
هیکٌد .در شرایط رًّاچ اقتصابدی ّ ثاب رفاتي قادرت خریاد هاردم ،هصارفگرایای رّا هاییبثاد ّلای
ػْاهب فرٌُگی در ؼییي ردّد یى ثسیبر هْ رًد .ا جولَ ػْاهب هِن در کٌتر هصرفْ :یچ هاردم
ثااَ پااساًاادا ّ ساارهبیَگااراری ،ارائااَ الگُْاابی حااییح هصاارف ّ ایجاابد هیٌااَ هٌبس ات جِاات فؼبلیاات
اقتصبدی است .هصرفگرایی ،سدی در هقبثب ْسؼَ است ،یرا هبًغ ا سرهبیَگاراری جِات طار ّ
اجرای یر سبختُبی ْسؼَ هیشاْدُ .ار اًادا ٍ کاَ در درّى جبهؼاَ جلینابت ًبسابلن در ساطح ثاب ّ
سطح فرٌُگ ػوْهی در رد پبییي ثبشد ،ثَ ُوبى اًدا ٍ ًین اهکبى پریرم رّریَ رارتطلجای ّ جواب
پرساتی ثی اتر اساات .اًسابىُاابیی کاَ کوتاار اػتوابد ثااَ ًتاس داشااتَ ّ کوتار در هااْرد ًقاششاابى در درّى
جبهؼَ تکر هیکٌٌد ،سِب ر پریرای رّریَ هصرفگرایی در جبهؼَ ُستٌد .اگر ثتْاًین یگبُی ّ ساطح
فرٌُاااگ ػااابم را افااانایش دُاااین ،قااابدر خااااْاُین ثاااْد ُااان ثِااارٍّری ْلیاااد را افااانایش دادٍ ّ ُاااان ا
هصرف گرایی جلْگیری کردٍ ّ جرم ا ا الف هٌبثغ هوبًؼت ثَ ػوب یّردٍ ّ ُویي اهر ،هٌبثغ را ثاَ
رد ّفْر ثرای گسترم ظرفیتُبی ْلیدی در اختیبر خْاُد گراشت .ػوْهبً فؼبلیتُبی ُر هؤسساَای
شبهب اًجبم هجوْػَ ای ا اهْر است هبًٌد طراریْ ،لید ،ثب ار یبثی ،یْیب ّ خدهبت پاس ا فارّم
كَ ُر یك دارای ُنیٌَُبی هتؼددی ُستٌد .ركیت هجوْع ایي ُنیٌَُبی هتٌْع ً ،ابى دٌُادٍ سابختبر
ُنیٌَ داخلی سب هبى است .ثب ایي ؼریفُ ،نیٌَ ُر فؼبلیت در ّضاؼیت هجواْع ُنیٌاَُابی شاركت ّ
در ار جاابب ثااب ُنیٌااَُاابی ساابیر رقجااب ااأ یری شااگرف دارد .ثااب ْجااَ ثااَ ایااي هطلاات ،أكیااد احاالی یلیااب
راُجردی ُنیٌَ  ،هقبیسَ ُنیٌَ فؼبلیاتُابی ه تلاف ساب هبى ثاب ُنیٌاَُابی ه ابثَ رقجابی احالی ّ ًیان
 1ػضْ ُیئت ػلوی داً گبٍ پیبم ًْر
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ْجَ ثَ ضرّرت تكیك ثیي ُنیٌَُبی رقبثتی ّ غیر رقبثتی ّ ػٌبیت ثَ ایي ًكتَ است كَ هَ هٌابثؼی،
هٌجغ ُنیٌَ رقبثتی ّ هَ هْاردی ػبهب ُنیٌَُبی غیر رقبثتی ُستٌد .پی رفت سریغ ّ شگرف فٌابّری
ُوااراٍ ثااب افاانایش رّ افاانّى رقبثاات در ثب ارُاابی جِاابى ،هاادیراى ّاراادُبی اقتصاابدی را ثااَ ْلیااد
هیصْ ی ثب کیتیت ثب  ،ارائَ خدهبت هطلْة ثَ ه تریبى ّ در غبیت کبستي ا ُنیٌاَ وابم شادٍ کاب
ّ خاادهبت رغیاات ًوااْدٍ اساات .ا ایااي رّ جِاات یقااچ ایااي اًتظاابرات ،ااأهیي اطالػاابت هااْرد ًیااب ثااَ
حااْرت جاابهغ ثاارای سیسااتن رساابثداری یا ضاارّرت اساات ّ ثااَ ُواایي ػلاات ثساایبری ا دساات اًاادر
کبراى اهاْر اقتصابدی ثاَ ادری ا دیادگبٍ ُابی ساٌتی هجتٌای ثار رسابثداری ثِابی وابم شادٍ فبحالَ های
گیرًد ّ ثَ ایجبد سیستن هدیریت ُنیٌَ گرایش پیدا هیکٌٌد .سیستن هادیریت ُنیٌاَ ًاْػی سیساتن ثرًبهاَ
رینی ّ کٌتر است کَ ثراسبس اطالػبت جبهغ طر رینی هی گردد ّ ایي اُداف را پی هیگیارد-1:
ثریّرد ّ ؼییي ثِبی وبم شدٍ هٌبثؼی کَ در راٍ اًجبم فؼبلیت ُبی احلی ّارد اقتصابدی هاْرد اساتتبدٍ
قاارار هاای گیاارد -2 .ا یو ّ راارف اقالهاای ا ُنیٌااَ کااَ ار م افاانّدٍ ایجاابد ًواای کٌٌااد -3 .ؼیاایي
یو ّ ار یبثی
کبرایی ّ ا رث ی فؼبلیتِبی احلی اًجبم شدٍ در ّاردُبی اقتصبدی-4 .
مذیزیت مصزف چیست؟
هدیریت هصرف هجوْػَ ای ا رّم ُب ّ راُجردُبست کَ ثوٌظْر ثِیٌاَ ساب ی هصارف اًارژی ثاَ
کبر گرفتَ هی شْد .ثدیِی است ّاژگبى هدیریت هصرف اًارژی در هتِاْم ػابم خاْد درثرگیرًادٍ ُواَ
اشکب ّ اًْاع اًرژی هی ثبشد .ثب ایي رب ثَ دلیب گسترٍ کبرثرد اًرژی الکتریکی در ًادگی ث ار کاَ
ًبشی ا هنایبی هتؼدد یى هی ثبشد ،قسوت ػودٍ فرییٌدُبی هدیریت هصرف هر جط ثب هدیریت هصرف
اًرژی الکتریکی هی ثبشاد .هادیریت هصارف ثارا شابهب هجوْػاَ ای ا فؼبلیات ُابی ثِان پیْساتَ ثایي
حٌؼت ثرا ّ ه اترکیي یى ثاَ هٌظاْر ؼادیب ثابر هصارفی ه اترا اسات اب ثتاْاى ثاب کابرایی ثی اتر ّ
ُنیٌَ کوتار ثاَ هطلْثیات یکسابًی در هیٌاَ هصارف دسات یبفات .ثادیي ر یات ُان ػرضاَ کٌٌادٍ ّ ُان
هصرف کٌٌدٍ ثرا ثَ سْد ثی تری در ایي هیٌَ دست خْاٌُد یبفت.
هدیریت هصرف اًرژی الکتریکی ثب ْجَ ثَ استرا ژی ّ اُداف ؼییي شدٍ ثارای یى ثاَ دّ گارٍّ یار
قسین ثٌدی هی شْد :
 -1هدیریت هصرف اًرژی در ث ش هصرف ()Demand side management
 -2هدیریت هصرف اًرژی در ث ش ْلید ()Supply side management
هؼوْ راٍ کبرُبی اجرایی در ث ش هصرف ثسیبر هْ ر ر ا راٍ کبرُبی ث ش ْلید ُستٌد.
مذیزیت ٌشیىً چیست؟
پس ا پبیبى جٌگ جِبًی دّم ک ْرُبی یلوبى ّ ژاپي ثَ دلیب خسبرات فراّاى در جٌگ ّ کوجْد شدید
هْاد اّلیَ ثَ سوت استتبدٍ ثِیٌاَ ّ هاْ ر ا اهکبًابت هْجاْد پایش رفتٌاد ّ راداکشر اْاى خاْد را ثارای
ْلید هیصْ ت ثب کیتیت ثب ّ قیوت پبییي (کبهال اقتصبدی) ثَ کابر ثردًاد در ًتیجاَ پاس ا ساب ُابی
 1945هاادیریت ُنیٌااَ پبیااَ ریاانی شاادٍ ّ در فاارا ّ ً اایت ُاابی هرخااَ اقتصاابدی جِاابى در فرٌُااگ
سب هبًی وبهی ک ْرُب جبیگبٍ ّاقؼی خاْد را پیادا کاردٍ اسات .ایجابد ّ ًگِاداری یا فرٌُاگ ُنیٌاَ
یبثی ثب ػولکرد هطلْة در ُر ساب هبى ًیاب ثاَ فرایٌاد ،لتیاچ ّ ًظابم ث ایدى ثاَ اثتکابرات ّ اقاداهبت
اًجبم شدٍ در ایي هیٌَ (ایجبد ی سیستن ُنیٌَ یبثی هطلْة) ثب خرّجی هٌبست ّ ثِرٍ ثرداری ثِیٌاَ
ا اًرژی کبرکٌبى در ُر سطح سب هبى دارد ّ ایي فؼبلیت ُب ٌِب ثبید در راستبی فؼبلیت ُبی ػولیب ی
شرکت ثبشد .ثٌبثرایي هی اْاًین هادیریت ُنیٌاَ را هٌایي ؼریاف کٌاین :ادارٍ ًواْدى ُنیٌاَُاب ّ هراكان
ُنیٌااَ ( )cost centersثااَ ًیااْی كااَ ُنیٌااَُااب در رًّااد ایجاابد ار م افاانّدٍ ّ هٌاابفغ ُاار هااَ ثی ااتر
سیٌرژیكی ثبشد.
ضزَرت مذیزیت ٌشیىً َ تعییه قیمت ٌذف
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هدیریت ُنیٌَ رّیکردی سیستوب ی ّ سبختبرهٌد ثرای درا ُنیٌَ ُبی ی سب هبى ،ثب ُدف فاراُن
کردى هبرهْثی کلی ثرای کٌتر  ،کبُش ّ یب ررف ُنیٌَ ُب هی ثبشدُ .وچٌیي هی ْاى گتت هادیریت
ُنیٌَ سیستوی است کَ ا صویوبت هدیریت پ تیجبًی ًوْدٍ ّ ثب ثکبر ثردى اطالػبت در هْرد ُنیٌاَ
ثَ ْسؼَ ّ شٌبسبیی استرا ژی ُبی ثر ار کاَ هنیات رقابثتی را فاراُن های کٌاد ،کوا های ًوبیادً .کتاَ
هِن ایٌکَ هدیریت ُنیٌَ ثبید ثیش ا ایٌکَ کبًْى ْجاَ خاْد را هؼطاْف یهابر ّ ارقابم کٌاد ثاَ اّلْیات
ثٌاادی فؼبلیاات ُااب ّ کاابری کااَ سااب هبى در ثراثاار ًیب ُاابی ػولیااب ی ّ اسااترا ژی خااْد ثبیااد اًجاابم دُااد
ثپردا د ،لرا هی ْاى گتت هدیریت ُنیٌاَ ًقاش فاراُن کٌٌادٍ اطالػابت جِات صاوین گیاری هادیریت را
دارا هی ثبشد ّ ثبید ثتْاًد در ایي اهْر ثَ هدیریت یبری ثرسبًد:
 -1ؼییي ُنیٌَ هٌبثغ هصرف شدٍ ثرای اًجبم فؼبلیت ُبی ثب اُویت سب هبى
 -2ؼییي هیناى کبرایی ّ ثِرٍ ّری ػولکرد فؼبلیت ُب
 -3ؼییي ّ ار یبثی فؼبلیت ُبی جدید کَ اجرای یًِب ثبػث ثِجْد ػولکرد ییٌدٍ سب هبى هی شْد
اصُل مذیزیت ٌشیىً
احْ هدیریت ُنیٌَ کَ در طی  25سب گرشتَ کبهب یبفتَ است ثَ هؼٌی کلیاَ فؼبلیات ُابیی اسات کاَ
درجِت ایجبد ی فرٌُگ ُْشیبری ًسجت ثَ ثِبی وبم شدٍ ( ثب ثِیٌَ ًواْدى ُنیٌاَ) ،اًجابم های شاْد
ّ ثااَ طااْر ُونهاابى ثِیٌااَ سااب ی ػولکاارد ّ کاابُش ُنیٌااَ در واابم سااطْ سااب هبًی ،ا ثااب ریي ردٍ
سب هبًی ب پبییي ریي یى ،را درًظر دارد.
 -1شفافیت َ ساسگار کزدن اٌذاف عملکزدی
ً سات ثبیااد واابم اػضاابی سااب هبى ثااَ اُویاات ػولکارد هااْرد اًتظاابر پاای ثااردٍ ّ یى را قجااْ کٌٌااد یاارا
هقجْلیت اُداف ػولکردی راٍ رسیدى ثَ یًِب را سِیب هی کٌد .در هررلَ ثؼدی ثبیاد اُاداف ػولکاردی
ُن سطح شًْد.
 -2ارتقای داوش َ ابشارکار
داًش ّ اثانار کابر ػاْاهلی ُساتٌد کاَ ثبػاث های شاْد کبرکٌابى ثاب هیاب ّ رغجات ثی اتر ثاَ کابر اشاتنب
ّر ًااد ّ وبیااب ثاارای اًجاابم یى را ثااَ ثِتااریي ًیاااْ داشااتَ ثبشااٌد .سااطح داًااش هٌبساات ،شبیساااتگی ّ
حالریت ،اجنای ضرّری ْاًبیی اًجبم کبر هیساْة های شاًْد .داشاتي اًگیانٍ م ضارّرت دیگار
ثرای اًجبم دادى هطلْة کبر ثَ شوبر هی رّد .اهرّ ٍ تکرا ی ًظیر هدیریت کیتیت جابهغ ثار " اًجابم
حییح کبرُب در هر جَ اّ ّ ثرای ُوی َ " بکید هی کٌٌد.
 -3درک قُی اس بٍای تمام شذي محصُالت َ خذمات
اطالػبت هرثْب ثَ ثِبی وبم شدٍ استبًدارد  ،ثَ ػٌْاى ُستَ هرکنی اغلت صوین گیری ُاب ثاَ شاوبر
هی رّد ّ سیستن ُنیٌَ یبثی ثر هجٌبی فؼبلیت درا ثِتری ا ثِبی وبم شدٍ هیصاْ ت ّ خادهبت را
ارائَ هی ًوبید.
 -4بزتزی (مشیت) ،تىٍا ٌذف عملکزدی مُرد قبُل است.
اهرّ ٍ ه تریبى ًَ ٌِب اًتظبر ػولکرد ثد یب ًبهطلْة ا سب هبى ُب ًداشتَ ّ یى را ًوای پریرًاد ،ثلکاَ
اًتظبر ػولکارد ثِتاری را دارًاد .اگار هاَ هوکاي اسات هْشاکبفی ّ ثررسای ثارای رسایدى ثاَ ػولکارد
ثر ر ُنیٌَ ُبی جبری یبدی ثدًجب داشتَ ثبشد ّلی ایي اهر قبثب پریرم اسات یارا فرییٌادُبی کٌتار
شاادٍ ّ ْاًااب هااْى ثراساابس داًااش هیااْری ّ قبثلیاات پبسا گْیی اسااتْار هاای ثبشااٌد ،کوتاار ارتوااب دارد
ػولکرد ًبهٌبسجی داشتَ ثبشٌد.
 -5کاٌش پیچیذگی ٌا َ حذف فعالیت ٌای غیز ضزَری
اهرّ ٍ اکشر سب هبى ُب ثبید ث ش ػودٍ ای ا فؼبلیت ُب ّ گنارم ُابی ائاد ّ غیار قبثاب اساتتبدٍ ّ یاب
ثَ ػجبر ی فؼبلیت ُب ّ گنارم ُبی کن ار م را ررف کٌٌد .در هررلَ ثؼد سب هبى ُب ثبیاد ثار فؼبلیات
ُبی ثبقیوبًدٍ هتورکن شًْد ّ یًِب را ثب هؼیبرُبی دقیچ ّ حییح هْرد ار یابثی قارار دٌُاد کاَ هگًْاَ
ایي فؼبلیت ُب هی ْاًٌد ثبػث افنایش سْدیّری شًْد.
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 -6تُجً بً داوش محُری
است دام کبرکٌبى هبُر ی صوین هِن ّ ضرّری ثرای ساب هبى ُابی اهارّ ی اساتْ .جاَ ثاَ داًاش
در رّیَ ُبی است دام  ،ار یبثی  ،ار قب»  ،اًتصبثبت ّ پرداخت ُب ،اػطبی ساِیالت ّ پابدام هصاداا
ُبیی ثرای داًش هیْری سب هبى است .داًش هیْری فرییٌد یابدگیری ساب هبى را ساِیب ّ ررکات ثاَ
سْی " ی سب هبى یبدگیرًدٍ" را ُوْار هی کٌد.
ٌ -7شیىً ٌای ساسماوی
وبهی ُنیٌَ ُبی سب هبًی ثَ دّ گرٍّ قسین هی شًْد:
الف) ُنیٌَ ُبی سبختبری
ة) ُنیٌَ ُبی ػولکردی
ٌشیىً ٌای سااخااری ػجبر ٌاد ا ُ :نیٌاَ ُابیی کاَ ثاب گرشات هابى ّ ثاَ خابطر صاویوبت هادیریت در
گرشتَ ّ رب در سیستن ثَ ّجْد هی ییٌد .ایي ُنیٌَ ُب ثیبى کٌٌدٍ گسترٍ ّسیؼی ا ُنیٌَ ُابی هرثاْب
ثاَ یا سااب هبى ُساتٌد هبًٌاد ُنیٌااَ ُابی سیساتن ُاابی لجساتیکی ّ طرارای ًیب ُاابی اسبسای سااب هبى ،
ُنیٌااَ ُاابی سیسااتن ُاابی ػولکااردی ّ اًگینشاایُ ،نیٌااَ ُاابی سیسااتن ُاابی ار شاایبثی ّ ْسااؼَ ًیاارّی
اًساابًیُ ،نیٌااَ ُاابی سیسااتن ُاابی کٌتاار نییاارات ّ ْسااؼَ هیصااْ ت ّ خاادهبت .واابهی ایااي صااوین
گیاری ُاب هرثااْب ثاَ قلوارّ گاارٍّ ُابی هاادیریت گرشاتَ ّ راب ُسااتٌد .ثٌابثرایي هادیراى اهاارّ ثبیاد ثااَ
هٌظْر کبُش ُنیٌَ ُب صویوبت کبهال هتتبّ ی در هْرد سبختبر سب هبًی ثگیرًد.
مشیت ٌای ٌشیىً یابی ٌذف
ُنیٌَ یبثی ثار هجٌابی ُادف ا کبرساب ریي رّم ُابی هادیریت ُنیٌاَ اسات .یارا ثاب سابیر اساترا ژی
ُبی هدیریت کَ اهرّ ٍ در ثب ارُبی رقبثتی ّ ه صْحبً ثب ار جبرت ی اد جِابًی ثارای هیصاْ ت
ثب هرخَ ػولیب ی کْ بٍ هدت ثَ کبر گرفتَ هی شْد هقبیسَ پریر اسات .هیبساجَ ُنیٌاَ ثار هجٌابی ُادف،
ایي اهکبى را فراُن هی یّرد کَ شارکت ُاب ُادف کابُش ُنیٌاَ را در قبلات ػولای ثیابى کٌٌاد .ایاي کابر
اثنار ًیرّهٌدی ثرای هدیراى فراُن هی یّرد ،یرا رسبثداری هدیریت ا ایاي راٍ ،ثاب هیصاْ راثطاَ
ثسیبر ًندیکی پیادا های کٌاد ّ درا اطالػابت ِیاَ شادٍ ثاَ ّسایلَ سیساتن رسابثداری هادیریت ًیان ثارای
کبرکٌبى یسبى هی شاْدُ .نیٌاَ یابثی ُادف یا اثانار راُجاردی قاْی اسات کاَ ساب هبى ُاب را ُونهابى
قبدر ثَ یبفتي سَ ثؼد کیتیتُ ،نیٌَ ّ هبى هی کٌد ّ ُنیٌَ ُب را قجب ا ّقْع کٌتر هی کٌدُ .وچٌایي
ُنیٌااَ یاابثی ُاادف ،فرٌُگاای را هقاارر هاایکٌااد کااَ ثااَ ه ااتری ار م دُااد ،کبرکردُاابی ُاان ػااری را
ُوبٌُگ هی سب د ّ اطالػبت را شتبف هیکٌاد .اگار در اجارا ّ رتاظ یا سابهبًَی ُنیٌاَ یابثی ُادف
هؤ ر ،هْفچ ثبشین ػالٍّ ثر هْارد ثب  ،قبدر ثَ اًجبم هْاردی ثَ شر یر خْاُین ثْد:
( )1ؼییي ُنیٌَ اًتظبری ْلید هیصْ یب ارائَ خدهبت )2( ،دستیبثی ثاَ ُنیٌاَ کابری ر )3( ،شٌبسابیی
ًیب ُاابی ه ااتریبى )4( ،افاانایش سااْدیّری در ثلٌااد هاادت )5( ،طاابثچ فؼبلیاات ُاابی شاارکت ثااب ًیب ُاابی
ه تریبىّ )6( ،رّد ثَ رقبثت جِبًی )7( ،یگبٍ سبختي اػضبی کبری ا اُداف ُنیٌاَ ّ ارسابس ؼِاد
یًِاب ًساجت ثااَ ًاْیّری در هیصااْ  )8( ،اساتتبدٍ ا فرحات ُاابی هْجاْد در ثااب ار )9( ،کابُش ثِاابی
خرید قطؼبت ّ هْاد )11( ،ایجبد اًگینٍ ّ رّریَ کبر گرُّی در سب هبى ّ....
مىشأ َ تاریخچً ٌشیىً یابی ٌذف
در دَُ  1961رشد حٌبیغ ه تلف ُوگبم ثاب ْساؼَ هبشایٌی شادى ،شاتبة ثی اتری گرفات .در یى هابى
قبضب ثرای هیصْ ت شاگتت یّر ثاْد ّ کابًْى ْجاَ هادیریت ُنیٌاَ ثار هراراب ْلیاد هتورکان قارار
داشاات ّ ا ایااي رّ ُنیٌااَ یاابثی اسااتبًدارد اثاانار احاالی کٌتاار ُنیٌااَ شااوردٍ هاای شااد .در اّایااب دُااَ
 ،1971اشجبع ثب ار ّ ثب رفتي سطح ًدگی هردم شرکت ُب را هججْر ثَ ْلیاد هیصاْ ت هتٌاْع ثاب
ّیژگی ُبی هتتبّت ًوْد ّ ثب استتبدٍ ا اهکبًبت جدید هرخَ ػور هیصْ ت ثَ ًتغ هیصاْ ت ثِتار

مجمىعه مقاالت همایش نقش حسابداری مدیریت و حسابرسی در اصالح الگىی مصرف
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خىراسگان(اصفهان)

ّ جدید ر دائوب کْ بٍ ر شدٍ ّ ا ایي رّ اُویت هدیریت ُنیٌاَ را در هررلاَ ثرًبهاَ ریانی ّ طرارای
افنایش داد.
تعزیف ٌشیىً ٌای ٌذف
ُنیٌَ یبثی ُدف ثَ ػٌْاى ی هقْلاَ اساترا ژی در هادیریت ُنیٌاَ اسات کاَ ثیاث احالی یى ثاریرّد
ُنیٌاَ ثاارای هیصااْ یااب خادهت هاای ثبشااد کااَ ثار اساابس یى پااس ا فاارّم هیصاْ یااب ارائااَ خاادهبت،
شرکت ثَ دریهد ثر هجٌبی ُدف (دریهد هطلْة) دست هی یبثد .در رقیقت ُنیٌاَ یابثی ُادف رّیكارد
است ثرای رسیدى ثَ ثِبی هیصْ یب خدهبت در شرایطی کَ قیوت ثر اسبس رقبثت ؼیایي های شاْد ّ
سْد هْرد اًتظبر ا پیش ؼییي شدٍ اسات .ثٌابثرایي در هؼبدلاَ کلای (ثِابی وابم شادٍ -فارّم = ساْد)،
فرّم ّ سْد ا پیش ؼییي شدٍ ّ قطؼی فری هی شْد .لرا ثبید ُنیٌَ ّ ثِبی وبم شدٍ را ثاَ ساطیی
رسبًد کَ ثب فری قیوت ا پیش ؼییي شدٍ فرّم ّ رداقب سْد اًتظبریُ ،نیٌَ ُاب ا ساطح ّ هیاناى
پیش ثیٌی شدٍ فنًّی ًیبثد .یًچَ کبر هدیریت ثٌگبٍ را در ایاي هؼبدلاَ دشاْار ر های ساب د ایاي اسات کاَ
کبُش ّ کٌتر ُنیٌَ ُب ثبید ثاب رتاظ ّ رتای گابُی ار قابی کیتیات ًیان ُواراٍ ثبشاد .ثاَ ُوایي لیابی های
گْیٌادُ ،نیٌاَ یاابثی ُادف ث اای ا فرایٌاد هاادیریت جابهغ ثارای ثقاابی ساب هبى در هیاایط رقبثات فنایٌاادٍ
است.
اٌذاف ٌشیىً یابی ٌذف
ُنیٌَ یابثی ُادف کابُش ُنیٌاَ ُاب را در هررلاَ قجاب ا ْلیاد ّ ثاب هتورکان کاردى االم وابهی دّایار
هرثْب ثَ ی شارکت ّ ایجابد اًگیان ٍ در وابم کبرکٌابى شارکت ثارای رسایدى ثاَ ُادف ساْد در فرایٌاد
ْسؼَ هیصْ ت جدیاد را ثاَ ػٌاْاى ُادف ُابی احالی دًجاب های کٌاد .رسابثداری حاٌؼتی ّ هادیریت
ُنیٌَ ثب ثکبرگیری ُنیٌَ یبثی ُدف کَ هساتلنم )1( :صاوین گیاری در خصاْی ایٌکاَ هاَ هیصاْلی
در ًظار اساات فرّختاَ شااْد )2( .ؼیایي قیوات فارّم کااَ رقبثات هْجااْد اجاب ٍ هاای دُاد )3( .هاادیریت
ُنیٌَ ُاب ثاَ هٌظاْر یصایب ساْد هاْرد اًتظابر اسات ،ثاب دایارٍ فارّم ّ ثب اریابثی ّ دایارٍ هٌِدسای،
ُوکبری ًندی دارًد.
ٌشیىً یابی ٌذف در مقایسً با مذیزیت سىای ٌشیىً
هتداّ ریي سبهبًَ هدیریت در ثرًبهاَ ریانی ساْد ،رّیکارد ساٌتی های ثبشاد کاَ ُوابى رّیکارد ثِابی
وبم شدٍ ثَ ػالٍّ درحدی سْد است .جراثیت ُبی رّم ُنیٌَ یابثی ساٌتی ثاَ دلیاب ساِْلت اساتتبدٍ ّ
سِْلت درا ،در هْاردی کَ هرخَ ػولیبت سبخت هیصْ طْ ًی ،رقبثت هیدّد ّ قبضبی داخلی
ثرای خرید هیصْ ثب ثبشد ،اًکبر ًبپریر است ّ اقالم ُنیٌاَ ثاَ رارتای ا طریاچ سیساتن رسابثداری
هْرد هیبسجَ قرار های گیارد .در ایاي رّیکارد اثتادا ُنیٌاَ ُابی اّلیاَ ْلیاد را ثاریّرد ّ ساپس ربشایَ
ساْد را ثاارای ثااَ دسات یّردى قیواات ثااب ار ثاَ یى اضاابفَ هاای کٌٌاد ّ اگاار ثااب ار ایاي قیواات را ًپااریرفت
شرکت در یبفتي راٍ ُبیی ثرای کبُش ُنیٌَ الم هی کٌد .در حْر ی کَ ُنیٌاَ یابثی ُادف ثاب قیوات
ثااب ار ّ ربشاایَ سااْدی کااَ ثاارای هیصااْ ثرًبهااَ ریاانی شاادٍ اساات ّ ثااب ثرقااراری ُنیٌااَ ُاابی هجااب
هیصْ شرّع هی شْد ّ طراری ػولیبت ّ ْلید ،پس ا یًکَ ُنیٌَ هیصْ ب هیناى ُنیٌاَ هجاب
کبُش یبفت ،یغب هی شْد .سیر تبّت ُبی ُنیٌَ یاب ثی ساٌتی ّ ُنیٌاَ یابثی ثار هجٌابی ُادف ثاَ شار
یر هی ثبشد.

هقبیسَ دّ رّیکرد سٌتی هدیریت ُنیٌَ ّ ُنیٌَ یبثی ُدف

ردیف
1

ٌشیىً یابی ٌذف
بٍای تمام شذي  +درصذی سُد
قیوت ثب ار ثَ ػٌاْاى ث ای ا ثرًبهاَ ریانی ثِابی قیوت ثب ار رقابثتی در ثرًبهاَ
رینی ثِبی وبم شادٍ در ًظار
وبم شدٍ در ًظر گرفتَ ًوی شْد.
گرفتَ هی شْد.
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و هی کٌد.

2

ُنیٌَ ُب ،قیوت را ه

3

ثااَ هٌظاااْر کاابُش ُنیٌاااَ ُااب ،ثاااَ ضاابیؼبت ّ ػااادم
کبرایی ّ سرثبر ْلید ْجَ هی شْد.

4

ه تری در کبُش ُنیٌَ دخبلتی ًدارد ّ ثَ ًیب ُاب ّ
سطح رضبیت ه تری ْجَ ًوی شْد.

5

أهیي کٌٌادگبى قطؼابت ّ هاْاد اّلیاَ ثؼاد ا طرارای
هیصْ درگیر هی شًْد.

6

در ثرًبهااَ ریاانی ثِاابی واابم شاادٍ ا ًجیاارٍ ار م
استتبدٍ ًوی شْد ّ یب کوتر استتبدٍ هی شْد.

قیوااتُ ،نیٌااَ ُااب را ه ا و
هی کٌد.
طراراای ،ػبهااب ثااب اُویتاای در
کاابُش ُنیٌااَ ُبساات ّ ُنیٌااَ
ُب قجب ا ّقْع هْرد ًظابرت
ّ کٌتر قرار هی گیرد.
دادٍ ُاابی ه ااتریبى ثااَ ػٌااْاى
راٌُواابیی ثاارای کاابُش ُنیٌااَ
ُبست.
أهیي کٌٌادگبى قطؼابت ّ هاْاد
اّلیاَ ّد ار ا ا وابم طرارای
درگیر هی شًْد.
در ثرًبهاااَ ریااانی ثِااابی وااابم
شدٍ ا ًجیرٍ ار م اساتتبدٍ
هی شْد.

ٌشیىً یابی ٌذف در ایزان
طجچ یقیقبت اًجبم شدٍ ،ػدم اهکابى ؼیایي قیوات ُابی رقابثتیًْ ،سابًبت ػوادٍ اقتصابدی ،رایا ًجاْدى
ه تری هداری ،فقداى رّریَ کبری ،ػدم ثِرٍگیری ا سیستنُبی حییح ثِبی وبم شدٍ ّ ػدم استتبدٍ
ا هٌِدسی ار م ثَ ػٌْاى ػودٍ ریي هْاًغ ّ ه اکالت هْجاْد در ثکابر گیاری ُنیٌاَ یابثی ُادف در
ایراى هی ثبشد .لرا جِت رفغ ایي هْاًغ پی ٌِبدُبیی ثَ شر یر ارائَ هی گردد.
 -1ب هبًی کَ ک ْر ا ثب ار ثستَ ّ شجَ اًیصبری ثرخْردار ثبشد ،شارکت ُاب ُیچگًْاَ وابیلی ثاَ
اساتتبدٍ ا ُنیٌاَ یابثی ُادف ً ْاٌُااد داشات ّ فقاط در شارایط رقابثتی اساات کاَ شارکتُاب جِات ایٌکااَ
ثتْاًٌد ثَ ثقبی خْد اداهَ دٌُد ،هججْر ثاَ اساتتبدٍ ا ایاي رّم ساْدهٌد خْاٌُاد ثاْد .در ایاراى ثاَ دلیاب
ػدم ّجْد ثب ارُبی رقبثتی ،ؼییي قیوت ُدف ثب ه کب هْاجَ است .لرا پی اٌِبد هایگاردد دّلات اقادام
ثَ گ ْدى دریجی هر ُب جِت ّرّد کب ُب ّ هیصْ ت خابرجی ًوبیاد اب شارایط رقابثتی در ْلیاد ّ
ػرضَ هیصْ ت فراُن یید.
 -2ا طریااچ ا اابا سیبسااتُاابی هاابلی ّ پااْلی هٌبساات ،هتنیرُاابی هااؤ ر در ًْساابًبت اقتصاابدی را ثااَ
رداقب رسبًد ب ثتْاى ثرای ْلید در ییٌدٍ ثرًبهَ رینی ًوْد.
 -3ثب ْجَ ثَ ایٌکَ ورکن ثر ه تری ،راٌُوبیی ثرای کبُش ثِبی وبم شادٍ هیصاْ ت اسات ،ا ایاي
رّ پی ٌِبد هی شْد شرکت ُب ثطْر هداّم ثب ه تریبى خْد جِت دریبفت ًظریبت یًِب ،ار جبب ثرقارار
سب ًد ّ ًظرات یًِب را در طراری هیصْ ت هْرد ْجَ قرار دٌُد.
 -4ثااب ْجااَ ثااَ اُویاات هٌااد هِاابر ی ساابختي ًیاارّی اًساابًی در دًیاابی رقاابثتی اهاارّ ی ّ ًقااش یى در
افاانایش کیتیاات ّ کاابُش ُنیٌااَ هیصااْ ت ،ثااَ شاارکتُااب پی ااٌِبد هاایگااردد ثااَ هٌااد هِاابر ی ساابختي
ًیرُّبی خْد اقدام ّ کبرگرُّی را جبیگنیي کبر سٌتی ّ فردی ًوبیٌد.
 -5ا سیستن ُبی ثِبی وبم شدٍ ًْیي ،هبًٌد ُنیٌَ یبثی ثر هجٌابی فؼبلیات اساتتبدٍ شاْدُ .نیٌاَ یابثی ثار
هجٌاابی فؼبلیاات سیسااتوی اساات کااَ ثبػااث کاابُش ُنیٌااَ ُااب ّ ُوچٌاایي هیبسااجَ دقیااچ اار ثِاابی واابم شاادٍ
هیصْ ت است.
 -6ثااب ْجااَ ثااَ ّجااْد اًجوااي هٌِدساای ار م در ایااراى ،پی ااٌِبد هاایشااْد شاارکت ُااب ثاارای اسااتتبدٍ ا
هٌِدسی ار م ّ ثِرٍگیری هؤ ر ر ا یى ،ا راٌُوبییُبی ایي اًجوي استتبدٍ کٌٌد.
وایجً گیزی
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هیاایط جاابری رقاابثتی ،هْسساابت را هلاانم کااردٍ اساات کااَ هیصااْ ی را ثااب کیتیاات ّ هطاابثچ خْاساات
ه ااتریبى ،در راابلی کااَ قیواات ُاابی فاارّم کاابهالً ْسااط ثااب ار ؼیاایي هاای شااْدْ ،لیااد ًوبیٌااد .ػرضااَ
کٌٌدگبًی کَ ثتْاًٌاد هیصاْ ی را ثاب کیتیات ّ کابرکرد ه ابثَ اهاب قیوات ُابی پابییي ار ثاَ ثاب ار ارائاَ
کٌٌد ،گْی سجقت را ا دیگر رقجب خْاٌُاد رثاْد ّ ساِن خاْد را در ثاب ار افانایش خْاٌُاد داد .یکای ا
هِوتریي کٌی ُبیی کاَ های ْاًاد هْسسابت را در ایاي راٍ کوا کٌاد ،سیساتن ُنیٌاَ یابثی ُادف های
ثبشدُ .نیٌَ یبثی ُدف ی هقْلَ استرا ژی در هدیریت ُنیٌَ است کَ ثَ طْر ػوادٍ ورکان خاْد را
ثر هدیریت ُنیٌَ هیصْ ت ی ی ّارد ْلیدی هؼطْف هی کٌد .در ُنیٌَ یبثی ُدف ًگارم ایاي اسات
کَ هْى پس ا طراری ی هیصاْ ث اش ػوادٍ ای ا ُنیٌاَ ُابی یى ؼِاد های شاْد ،کابُش ُنیٌاَ
اهکبى پریر ً ْاُد ثْد هگر ثب طراری هجدد هیصْ  .در ایي کٌی قجب ا هررلَ ْلید ،ثَ هادیریت
ُنیٌَ ْجَ هی شْد ب هیصْلی ثب ثِبی وبم شدٍ ا پیش ؼییي شدٍ ْلیاد ّ در ػایي راب ساْد هاْرد
ًظر هدیریت را أهیي ًوبیدُ .نیٌَیبثی ُدف در ایراى ثب ه کالت ػدیادٍ ای هْاجاَ اسات ّلای هنایاب ّ
ییٌدٍ دًیبی جبرت ،هب را هججْر ثَ استتبدٍ ا ایي رّم ثسیبر سْدهٌد خْاُد کرد.
هدیریت ُنیٌَ در یك ثیبى سبدٍ ػجبرت اسات ا ثاَ كابرگیری هطلاْة ّ اْام ثاب كابرییی هٌابثغ ساب هبى
در جِات ار م یفریٌای ثارای ه اتریبى .ایاي ؼریاف ثار ایاي ًكتاَ هیاْری بكیاد دارد كاَ سااْدیّری ّ
رشد ثٌگبٍ ا طریچ خلچ ار م ثرای ه تریبى یقچ هی یبثد .هٌ ب رّت ایی ثٌگبٍ ُابی اقتصابدی ّ
سب هبى ُب ه تریبى ُستٌد ّ ٌِب ه تریبى رضبیتوٌد ّ خ ٌْد ّفبدار هی هبًٌد ّ ثَ حاْرت پبیادار ثاَ
ایجبد رّت در سب هبى ُب اداهَ های دٌُاد .رضابیتوٌدی ه اتریبى ًیان ثاَ یى ثساتگی دارد كاَ هاب اب هاَ
هیناى در هقبیساَ ثاب رقجاب هیصاْ ّ خادهبت ار شاوٌد ّ دارای كیتیات را ثاب قیوات هٌبسات ّ در هابى
هٌبست ثَ یًبى ػرضَ هی كٌین .پس «هدیریت ُنیٌَ» هتِاْهی اسات كاَ ثاَ هیاناى یابدی یقاچ ُادف
فْا را ثاریّردٍ های ساب د .هادیریت ُنیٌاَ فلساتَ ثِجاْد اسات .یارا های كْشاد راٍ ُابی هٌبسات ثارای
صوین گیری ُبیی كَ هتضوي ار م یفریٌی ثرای ه اتریبىُ ،واراٍ ثاب كابُش ُنیٌاَ ُاب سات را ثیبثاد.
هدیریت ُنیٌَ ثر ایي ًگرم استْار است كَ ُنیٌَ ُب ثَ خْدی خْد ایجبد ًوی شًْد ،ثلكَ وبم ُنیٌاَ
ُبی ْلید ّ یب اًجبم خدهبت هیصْ ّ ًتیجَ صوین گیاری ُابی هادیریت اسات كاَ ػواد ًب هؼطاْف ثاَ
هگااًْگی اسااتتبدٍ ا هٌاابثغ هیاادّد سااب هبى اسااتً .گاارم هاادیریت ُنیٌااَ ًقااش هِواای در جِاات دادى
صااویوبت هاادیراى ثااَ سااْی ایجاابد ار م ثاارای ُوااَ ای ًتااغ ُااب (سااِبم داراى ،ه ااتریبى ،كبركٌاابى ّ
جبهؼَ) ثَ ػِادٍ دارد ّ های كْشاد ثایي هٌابفغ ای ًتاغ ُابی ه تلاف لتیاچ هٌبسات ّ خالقبًاَ ایجابد كٌاد.
فلسااتَ ّ ًگاارم «هاادیریت ُنیٌااَ» هت ااكب ا هجوْػااَ ای ا اثاانار ّ كٌیااك ُبساات كااَ هاای ْاًااد ثااَ
جنیَ ّ یلیب جابهغ صاویوبت هادیریت ثپاردا د ّ در ُار هاْرد صاویوبت هادیریت را پ اتیجبًی كٌاد.
هجوْػَ اثنار ّ كٌیك ُبی «هادیریت ُنیٌاَ» كاَ ثاَ پی اجرد اُاداف ّ ثرًبهاَ ُابی یابری های رسابًد،
«سیستن هدیریت ُنیٌَ» ًبهیدٍ هی شْد.
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