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بررسی نقص
ىسینو یابی بر مبنای ىدف ً ميندسی ارزش در اصالح الگٌی مصرف
2
دکتردسین رضایی دًلت آبادی 1رضا صالخ زاده
چکیده
با تٕخّ بّ َاو گذاری طال  1388بهّ ػُهٕاٌ طهال" اصهحذ انوهٕی يفهز "اس طهٕی رْرهز اَمهح
اطحيی ٔ با تٕخّ بّ اًْیت زیهاتی يفهز يُهابغ کؼهٕر بفهٕرص صهسیر ٔ کار،يهر یر اقهٍ يمانهّ بهّ
بزرطههی َمههغ یٔ ت ُیههه ْشقُههّ قههابی بههز يرُههای ْههر ٔ يُٓرطههی ارسع یر اصههحذ انوههٕی يفههز
پزیاختّ ػرِ اطت .بزای اقٍ يُظٕر يراَی َظزی ْشقُهّ قهابی بزيرُهای ْهر ٔ يُٓرطهی ارسع تؼهزقر
ػرِ ٔ طپض يرنی پیؼُٓایی یر سيیُّ تهفیك اقهٍ یٔ ت ُیهه ارائهّ ػهرِ اطهت .یر ایايهّ بهّ بزرطهی َمهغ
اقهٍ یٔ ت ُیههه یر اصهحذ انوههٕی يفهز پزیاختههّ ػهرِ ٔ دههًٍ بهز ػههًزیٌ يُها غ ٔ دههزٔرص ْههای
اخزای َٓ،ا بّ یالقم ػرو اخزای َٓ،ا یر اقزاٌ اػارِ ػرِ اطت ٔ یر َٓاقت بّ َتاقح زاصهم اس اطهتفایِ
اقٍ یٔ ت ُیه ٔ تاثیز اخزای َٓ،ا یر اصحذ انوٕی يفز پزیاختّ ػرِ اطت.
ًاژه ىای کلیدی :اصحذ انوٕی يفز ْشقُّ قابی بز يرُای ْر يُٓرطی ارسع
مقدمو
انوٕی يفز يفٕٓيی تزکیری اس کًیت ْا کیفیت ْا الراياص ٔ گزاقغ ْاقی اطت کّ َؼاَوز
اطتفایِ قه زی ٔ قا خايؼّ اس يُابغ ٔ اي اَاص يی باػر .ػٕايم يتؼریی یر ػ م گیزی انوٕی
يفز یخیم ْظتُر کّ اس  ٌ،خًهّ يی تٕاٌ بّ ػٕايم زُْوی ٔ اختًاػی اػارِ کزی .ػايم يٓى
یقوزی کّ َمؼی بی برقم یر انوٕی يفز اقفاء يی کُر يتغیزْای التفایی يی باػرَ، .چّ يظهى
اطت ػرو اطتفایِ يُاطب ٔ بٓیُّ اس يُابغ یر بخغ ْای يختهف ٔ رػاقت َ زیٌ دزٔرص ْا اصحذ
انوٕی يفز را یر کؼٕرْا اس خًهّ اقزاٌ اختُا َاپذقز يی طاسی(خرزگشاری اقزَا .)1388
اصحذ انوٕی يفز بّ يؼُی َٓایقُّ کزیٌ رٔع صسیر ٔ کار،ير اطتفایِ اس يُابغ کؼٕر ٔ ػٕايم
تٕنیر کار ٔ طزياقّ اطت کّ طرب پیؼرزی تٕطؼّ يهی ارتمای ػاخص ْای سَرگی ٔ کاْغ ْشقُّ ْا
يی ػٕی .اس خًهّ رٔع ْاقی کّ يی تٕاٌ بّ کًه َٓ،ا تغییزاتی اطاطی یر خٓت اصحذ انوٕی
يفز ٔ کاْغ ْشقُّ ْا اقدای کزی ْشقُّ قابی بز يرُای ْر ٔ يُٓرطی ارسع يی باػر.
بزای یرک بیؼتز نشٔو تٕخّ بّ اصحذ انوٕی يفز بّ چُر ًََّٕ اختح يیاٌ يیشاٌ يفز
یر اقزاٌ ٔ يیشاٌ يفز یر یقوز کؼٕرْا اػارِ يی ػٕی .بّ عٕر يثال بیغ اس  36یرصر کم
يفز بُشقٍ خأريیاَّ یر طال  2007یر اقزاٌ يفز گزیقرِ اطت .اقزاٌ پض اس ايزقكا ٔ رٔطیّ
اس َظز يفز گاس یر رترّ طٕو لزار یاری .اقزاٌ َٕسیًْیٍ كؼٕر پزيفز بزلي یَیاطت .اقزاٌ
یر يماقظّ با يمیاص خٓاَی  4تا  5بزابز بیؼتز طٕخت يفز يی کُر .باَك خٓاَي انوٕي يفز
، ،ػايیرَي بزاي قك َفز یر طال را قك يتز يكؼب ٔ بزاي يفار بٓراػتي  ۰۱۱يتز يكؼب اػحو
كزیِ اطت ٔني یر اقزاٌ  ۰۱یرصر بیؼتز اس اقٍ  ،يفز يي ػٕی .طزاَّ يفز َاٌ یر اقزاٌ
َظرت بّ کؼٕرْای ارٔپاقی َظیز زاَظّ ٔ ،نًاٌ بیغ اس  2تا  3بزابز اطت ٔ يٕاریی يؼابّ یر
سيیُّ يفز ػ ز بخغ طاختًاٌ ٔ يظ ٍ ٔ ايثال اقُٓا (ازًری .)1388
با تٕخّ بّ اًْیت يٕدٕع یر اقٍ يمانّ طؼی ػرِ اطت تاثیز اطتفایِ اس یٔ ت ُیه ْشقُّ قابی بز
يرُای ْر ٔ يٓ ُرطی ارسع را بز اصحذ انوٕی يفز بزرطی کزیِ ٔ با ذکز يؼ حص ٔ يٕاَغ
اَداو اقٍ کار ٔ ارائّ راِ کارْاقی گايی یر خٓت َیم بّ ْر بشرگ اصحذ انوٕی يفز یر
اقزاٌ بزیاػت.

 1اطتایقار یاَؼ رِ ػهٕو ایاری ٔ التفای یاَؼواِ اصفٓاٌ
 2یاَؼدٕی کارػُاطی ارػر يرقزقت صُؼتی یاَؼواِ اصفٓاٌ
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ىسینو یابی بر مبنای ىدف
یر أاخز یّْ  ٔ 1960أاقم یّْ  1970با باال ر تٍ طغر سَرگی يزیو ژاپٍ ٔ ًْچُیٍ باال ر تٍ
طغر ،گاْی يفز کُُرگاٌ ػزکت ْا يدرٕر ػرَر يسفٕالص يتُٕػی با ٔقژگیٓای يتفأص
تٕنیرکُُر .چزخّ ػًز يسفٕالص بّ َفغ يسفٕل بٓتز ٔ خرقرتز یائًا کٕتاِ تز يیػر ٔ اقٍ ايز
عریؼتا اًْیت" يرقزقت ْشقُّ" را یر يززهّ بزَايّرقشی ٔ عزازی ا شاقغ يییای .یر أاخز یّْ
ْ "1980شقُّقابی ْر " با اطتزاتژی ػزکتٓا ػدیٍ ػر ٔ بّ ػُٕاٌ ابشار اطتزاتژقه یر يرقزقت
ْشقُّ بّ يُظٕر یطتیابی بّ طٕی ْر يٕری اطتفایِ لزار گز ت.
ْشقُّ قابی ْر ػرارص اطت اس زاقُر يرقزقت اطتزاتژقه ْشقُّ بّ يُظٕر کاْغ يدًٕع ْشقُّْا
یر يزازم عزازی ٔ بزَايّرقشی يسفٕل (خٕع عیُت ٔ خايؼی ْ .)1381شقُّ قابي ْر قه
ابشار راْرزیي لٕي اطت کّ طاسياٌ را ًْشياٌ لایر بّ قا تٍ طّ بؼر کیفیت ْشقُّ ٔ سياٌ يي کُر
ٔ دًٍ کُتزل ْشقُّ ْا لرم اس ٔلٕع زُْوي را يمرٔر يي یاری کّ بّ يؼتزي ارسع یْر .یر ٔالغ
ؼانیت ْاي ْشقُّ قابي بز يرُای ْر بیؼتز بز رٔی َیاسيُری ْای يؼتزی تًزکش يی کُر تا بز
رٔی ْشقُّ ( .(Lockamy and Smith, 2000يغانؼاتی کّ اخیزا اَداو ػرِ ػًٕيا بیاٌ يی کُُر کّ
ْشقُّ قابی بز يرُای ْر بّ عٕر يثرت با ػرص رلابت ًْرظتوی یاری( Ax ,
َزش پذقزع
 .)Greve and Nilsson, 2008یر زمیمت َزش شاقُرِ تغییزاص التفایی ٔ ٍ ٔ،ری یر یَیا
طاسياٌ ْا را يتماػر کزیِ اطت کّ بزای بماء یر اقٍ يسیظ رلابتی بّ اطتفایِ اس اقٍ طیظتى رٔی
ٔ،رَر .اقٍ طیظتى یٔ ْر ػًرِ را یر طاسياٌ یَرال يی کُر :أل کاْغ ْشقُّ ْای تٕنیر يسفٕالص
خرقر تا خاقی کّ طٕی السو بزای بمای ػزکت یر صُؼت تضًیٍ ػٕی ٔ یٔو اَویشع ًّْ ی کارکُاٌ
طاسياٌ یر خٓت یطتیابی بّ طٕی بیؼتز یر چزخّ ػًز يسفٕل(.)Monden,1995
ْشقُّ قابي ْر رٔق زیي اطت بزاي رطیرٌ بّ بٓاي يسفٕل/خرياص یر ػزاقغي کّ لیًت زٔع
بز اطاص رلابت ت ؼییٍ يي گزیی ٔ طٕی يٕری اَتظار اس پیغ يؼخص ٔ تؼییٍ ػرِ اطت .یر اقٍ ػیِٕ
بز اطاص تسمیماص باسار ٔ َیاسيُری ْای يؼتزقاٌ لیًت زٔع يسفٕالص پیغ اس ػزٔع ز،قُرْای
تٕنیری پیغ بیُی طپض طؼی يی ػٕی يسفٕنی با بٓای تًاو ػرِ اس پیغ تؼییٍ ػرِ عزازی ٔ تٕنیر
گزیی؛ تا بتٕاَر طٕی يٕری َظز طاسياٌ را تايیٍ کُر ٔ یر ػیٍ زال اس کیفیت يغهٕ ٔ ػزاقظ رلابتی
بزخٕریار باػر؛ بّ گَّٕ ای کّ رداقت يؼتزی بّ ػیِٕ ای ػاقظتّ خهب ػٕیَ .واِ اقٍ رٔع ْشقُّ
قابی بّ لیًت ٔ ْشقُّ کايحً يتفأص اس رٔع ْای طُتی اطت .سقزا یر اقٍ ػیِٕ بدای تًزکش بز
یاخم طاسياٌ بّ خارج طاسياٌ تًزکش يی ػٕی .یر طیظتى ْای طُتی کّ يسیظ ؼانیت ْا رلابتی َرٕی
ابترا ْشقُّ ْای ػًرِ ای صز تسمیك ٔ عزازی يی ػر .طپض يسفٕالص عزازی ػرِ بّ تٕنیر
اَرِٕ يی رطیر ٔ بؼر اس تؼییٍ ْشقُّ یر يززهّ بؼر با تٕخّ بّ طٕی يٕری َظز يرقزقت یرصری اس
بٓای تًاو ػرِ بّ ػُٕاٌ طٕی بّ  ٌ،ا شٔیِ يی ػر ٔ طزاَداو يسفٕل با لیًتی يؼخص بّ باسار
ػزدّ يی ػر .یر طیظتى ْشقُّ قابی بز يرُای ْر ابترا لیًت باسار بز اطاص تسمیماص باسارقابی
تؼییٍ ػرِ طپض با یر َظز گز تٍ طٕی يٕری َظز يرقزقت یر َٓاقت بٓای تًاو ػرِ ی يسفٕل
زاصم يی ػٕی .بز خح رٔع طُتی کّ يؼتزی ْیچ تاثیزی یر تؼییٍ َٕع ز،قُرْای تٕنیری َراری
یر اقٍ ػیِٕ يؼتزی َمغ بظیار يًٓی باسی يی کُر .تفأص ْشقُّ قابی بّ ػیِٕ طُتی ٔ ْشقُّ قابی بز
يرُای ْر یر ػ م  1بّ خٕبی ًَاقغ یایِ ػرِ اطت.
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ضکل.1مقایسو
سیستم ىای سنتی ىسینو یابی ً سیستم ىسینو یابی بر مبنای ىدف
(اػتًایی ٔ سارػی )1384
مرادل فرآیند ىسینو یابی بر مبنای ىدف
با ٔخٕی اقُ ّ ْشقُّ قابی بز يرُای ْر بّ يرص بیغ اس یٔ یّْ
یر زال بزرطی اطت ٔني قه تٕا ك خًؼی یر يٕری ٔقژگی ْای
کهیری ٔ ٌ،خٕی َراری( .)Ax , Greve and Nilsson, 2008
باتٕخّ بّ يغانؼّ ای کّ اخیزا اَداو ػرِ)(Everaert et 2006
ًْ ٔ al.,چُیٍ يغانؼاتی یقوز َظیز (Cooper and
) Slagmulder.,1997
(Ibusuki and
((Ellram., 2002-2006
) (Ansari and Bell., 1997)ٔ Kaminski.,2007يزازم
اخزای ْشقُّ قابی بز يرُای ْر بّ صٕرص قه يرل یر ػ م 2
ًَاقغ یایِ ػرِ اطت .گزچّ تًزکش ْشقُّ قابی ْر بیؼتز یر
يززهّ لرم اس عزازی (عزازی يفٕٓيی) ٔ بزَايّ رقشی يی باػر
با اقُسال ز،قُر ْشقُّ قابی بز يرُای ْر کاْغ ْشقُّ را یر
تًاو يزازم تٕطؼّ قه يسفٕل خرقر یر َظز يی گیزیًْ .اَوَّٕ
کّ یر ػ م  2يحزظّ يی ػٕی ز،قُر ْشقُّ قابی بز يرُای ْر
یر  7يززهّ اَداو يی گیزی کّ بّ ػزذ يزازم  ٌ،يی پزیاسقى .یر
يززهّ أل با تٕخّ بّ اعحػاتی کّ اس ارسقابی باسار بزرطی
يؼتزقاٌ ٔ ٔدؼیت رلرا برطت يی ٔ،رقى ٔقژگی ْای يٕری
اَتظار يسفٕالص ٔ قا خرياتی کّ ياقم بّ ارائّ ْ ٌ،ظتیى را تؼییٍ
يی کُیى .یر يززهّ یٔو با تٕخّ بّ اْرا زٔع بهُر يرص ػزکت
لیًت زٔع يسفٕالص يؼابّ چزخّ زیاص يسفٕالص
خفٕصیاص پیغ بیُی ػرِ يؼتزقاٌ ٔ زدى يغهٕ زٔع لیًت
زٔع ْر را تؼییٍ يی کُیى .بُابزاقٍ تؼییٍ لیًت ْر يُؼ ض
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کُُرِ اطتزاتژی ػزکت اطتزاتژی رلرا ٔ ًْچُیٍ تمادای يؼتزقاٌ يی باػر .یر يززهّ طٕو با تٕخّ
بّ بزَايّ بهُريرص طٕی ػزکت طٕی يسفٕالص يؼابّ انشاياص يرقزقت ٔ ػزاقظ رلابتی باسار طٕی

ْر تؼییٍ يی گزیی .یر يززهّ چٓارو ْشقُّ ْر اس تفأص بیٍ لیًت ْر ٔ طٕی ْر يساطرّ يی
گزیی .یر يززهّ پُدى با تٕخّ بّ اعحػاتی کّ اس بخغ تسمیك ٔ تٕطؼّ بخغ يُٓرطی ٔ ًْچُیٍ

تايیٍ کُُرگاٌ يٕای ٔ لغؼاص برطت يی ٔ،رقى ْشقُّ ْر را بّ اخشای تؼ یم یُْرِ يسفٕالص ٔ قا
خرياص تدشقّ يی کُیى .یر يززهّ ػؼى تحع ْا بّ يُظٕر بظتٍ ػ ا ْشقُّ يی باػرْ .ر ْای
کهی یر ْشقُّ قابی بز يرُای ْر تٕطؼّ يسفٕنی اطت کّ دًٍ یطتیابی بّ ْشقُّ ْر َیاسيُری
ْای يؼتزقاٌ را َیش تايیٍ کُر .بزای َیم بّ اقٍ اْرا يی تٕاٌ الراياتی بّ ػزذ سقز اَداو یای :بٓیُّ
کزیٌ ز،قُر تٕنیر اقدای تؼایل بیٍ کیفیت ػًه زی ٔ ْشقُّ تؼییٍ راِ ْا ٔ رٔع ْای بٓرٕی
ز،قُرْای يٕخٕی ٔ ًْچُیٍ اطتفایِ اس ت ُیه ْاقی ياَُر يُٓرطی ارسع َ،انیش ارسع تدشقّ ٔ
تسهیم ػًه زی ٔ گظتزع ػًه زی کیفی .یر يززهّ ،خز ْر بٓرٕی يظتًز يی باػر .با تٕخّ بّ
يغانؼاتی کّ یر گذػتّ اَداو گز تّ یر بزخی يغانؼاص بیاٌ ػرِ یر صٕرتی قه يسفٕل خرقر را
يی تٕاٌ بّ باسار يؼز ی کزی کّ ْشقُّ ْر زاصم ػرِ باػر یر غیز اقٍ صٕرص َراقر اقٍ يسفٕل
بّ باسار يؼز ی ػٕی .بزخی یقوز اس يغانؼاص َیش بیاٌ کزیِ اَر کّ ػزکت ْا يً ٍ اطت بّ يُظٕر
رلاب ت خرياص ٔ قا یالقهی یقوز يسفٕالص خٕی را لرم اس اقُ ّ ْشقُّ ْر زاصم ػرِ باػر بّ
باسار يؼز ی کُُر .یر ْز زال ًْاَوَّٕ کّ یر ػ م يحزظّ يی ػٕی یر يززهّ ْفتى ُْوايی کّ
قه يسفٕل بّ باسار يؼز ی يی ػٕی تحع ْا بّ يُظٕر بٓرٕی يرأو ٔ يظتًز یر عٕل چزخّ
ػًز يسفٕل باقر ایايّ یاػتّ باػر .اقٍ تحع ْا بّ ْشقُّ قابی کاقشٌ يؼزٔ يی باػُر( Ax ,
.)Greve and Nilsson, 2008
ميندسی ارزش
يُٓرطی ارسع یر سياٌ خُگ خٓاَی یٔو ُْوايی کّ یطتیابی بّ يٕای ٔ يفانر دزٔری یچار
يؼ م بٕی یر صُاقغ يغزذ گزیقر .کار عزازی ٔ ترٔقٍ اقٍ رٔع بّ یطتٕر ُْزی ارنیچز يؼأٌ
ُی بخغ خزقرْای ػزکت خُزال ان تزقه ،غاس ػر .الرَض یی ياقهش کّ بُیاَوذار يُٓرطی ارسع بّ
ػًار يی رٔی قه رٔع رطًی را بّ اخزا یر ٔ،ری کّ یر خزقاٌ  ٌ،چُرقٍ گزِٔ اس کارکُاٌ
ػزکت ػًه زی يسفٕالص تٕنیری ػزکت خُزال ان تزقه را بزرطی يی کزیَرَ، .اٌ بّ ات ای
رٔع ْای خحق گزْٔی ٔ برٌٔ ا ت کاراقی يسفٕل تغییزاتی یر يسفٕالص ػزکت بّ ٔخٕی
ٔ،ریَر ٔ ْشقُّ ْای تٕنیر را کاْغ یایَر .رٔع "تسهیم ارسع" بّ ػُٕاٌ قه اطتاَراری یر ػزکت
خُزال ان تزقه پذقز تّ ػر ٔ بّ تررقح ػزکت ْای یقوز اقٍ رٔع خرقر را بّ ػُٕاٌ ابشاری بزای
کاطتٍ اس ْشقُّ ْای خٕی ب ار بظتُر ٔ یر َتیدّ بّ يزٔر رٔع ٔ ت ُیه يُٓرطی ارسع بّ ٔخٕی
،ير (خرم ػايهی ٔ يیزيسًری صایلی .)1380
يُٓرطي ارسع تحػي اطت خحق کارکزیگزا ٔ طاسياٌ قا تّ با ْر ػُاطاقی ْشقُّ ْای غیز
دزٔری قؼُي ْشقُّ ْاقی ک ّ َّ بّ کیفیت َّ بّ بٓزِ ٔری َّ بّ ػًز يفیر َّ بّ سقراقی ظاْزی ٔ
َّ بّ يؼخفاص یرخٕاطتی يؼتزی يزبٕط يی ػٕی .يُٓرطی ارسع با ْر بزرطي ٔ تسهیم تًاو
ؼانیت ْاي قك عزذ اس سياٌ ػكمگیزي تفكز أنیّ تا يززهّ عزازي ٔ اخزا ٔ طپض راِ اَراسي ٔ
بٓزِ بزیاري بّ ػُٕاٌ قكي اس كار،يرتزقٍ ٔ يٓىتزقٍ رٔع ْاي التفایي یر ػزصّ ؼانیت ْاي
يُٓرطي ػُاختّ ػرِ اطتْ .ر یر يُٓرطي ارسع صز اً كاْغ ْشقُّ َیظت بهكّ ْر ي خايغتز
قؼُي ا شاقغ "ارسع" را پیویزي ييكُر)بي َاو .)1382
مدل تلفیقی ميندسی ارزش در ىسینو یابی بر مبنای ىدف
يُٓرطی ارسع ٔ ْشقُّ قابی بز يرُای ْر یٔ ز،قُر ي ًم يی باػُر .سقزا یر زانی کّ ق ی تؼییٍ
يی کُر یر کدای طاسياٌ کاْغ ْشقُّ يی تٕاَر اتفاق بیفتر (يُٓرطی ارسع) یقوزی ْر ی کّ تضًیٍ
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کُُرِ طٕی بهُر يرص طاسياٌ يی باػر را تؼییٍ يی ًَاقر (ْشقُّ قابی بز يرُای ْر ) (Ibusuki and
) .Kaminski, 2007یر زمیمت يُٓرطی ارسع َمؼی زیاتی یر اخزای ز،قُر ْشقُّ قابی بز يرُای
ْر باسی يی کُر ) .(Gandhinathan, Raviswaran and Suthakar, 2004با اطتفایِ اس اقٍ
رٔع ْز چیشي كّ يٕخب تسًیم ْشقُّ ْاي غیز دزٔري يي ػٕی اس يیاٌ بزیاػتّ قا اصحذ يی
ػٕی برٌٔ َ،كّ ،طیري بّ كاركزیْاي اصهي ٔ اطاطي عزذ ٔاری ،قر .رٔع يُٓرطي ارسع را يي
تٕاٌ یر تًاو يزازم قك پزٔژِ اخزاقي بّ كار بظت با اقٍ زال بیؼتزقٍ يشاقاي  ٌ،سياَي زاصم يي
ػٕی كّ یر َخظتیٍ يزازم بزَايّرقشي ٔ عزازي بّ كار گز تّ ػٕی .سقزا یر اقٍ صٕرص بیؼتزقٍ
تاثیز را رٔی کاْغ ْشقُّ ْا خٕاْر یاػت .يزازم ز،قُر يُٓرطی ارسع را یر  5يززهّ اصهی بّ
ػزذ سقز يی تٕاٌ خحصّ کزی -1:اس تؼخیص يٕلؼیت  -2اس خًغ ٔ،ری اعحػاص  -3اس خحلیت ٔ
َٕٔ،ری  -4اس تدشقّ ٔ تسهیم راِ کارْا  -5اس اخزا.
اگز يزازم ز،قُر تٕطؼّ قه يسفٕل خرقر را یر  6اس (تؼخیص زصت ٔ بزَايّ رقشی بزای
يسفٕل خرقر اقدای ٔ خهك اقرِ ارسقابی اقرِ ْا تٕطؼّ يفٕٓو يسفٕل عزازی ٔ طاخت يسفٕل
ٔ اس،غاس تٕنیر اَرِٕ يسفٕل) یر َظز بویزقى) (Ribbens and Jack, 2000يی تٕاٌ یر عی
ز،قُر تٕطؼّ قه يسفٕل خرقر يرنی تهفیمی اس يُٓرطی ارسع ٔ ز،قُر ْشقُّ قابی بز يرُای ْر
ارائّ کزی .اگز اسْای  1تا  4ز،قُر تٕطؼّ يسفٕل را بؼُٕاٌ يززهّ ی عزازی يفٕٓيی (يززهّ لرم
اس عزازی) ٔ اسْای  6 ٔ 5را بؼُٕاٌ يزازم عزازی يسفٕل ٔ يززهّ تٕنیر یر َظز بویزقى
اسْای ز،قُر يُٓرطی ارسع بّ ػُٕاٌ رٔقكزیی گزْٔي خحلاَّ ٔ كاركزیگزا بزاي ارسقابي ٔ
بٓرٕی ارسع قه يسفٕل خرقر یر كهیّ ٖ اقٍ طّ يززهّ اس عزازي تا بٓزِ بزیاري يی تٕاَر بّ كار
گز تّ ػٕی .يرل تهفیمی پیؼُٓایی يُٓرطی ارسع یر ْشقُّ ْابی بز يرُای ْر یر عی ز،قُر تٕطؼّ
قه يسفٕل خرقر یر ػ م ًَ 3اقغ یایِ ػرِ اطت .با تٕخّ بّ ػ م 3اس عزقك اعحػاتی کّ اس
تدشقّ ٔ تسهیم باسار َیاسْا ٔ خٕاطتّ ْای يؼتزقاٌ ٔ ٔدؼیت رلرا برطت يی ٔ،رقى ٔ ًْچُیٍ با
کًه گز تٍ اس يُٓرطی ارسع بزای تؼخیص زصت ْای يٕخٕی ٔ خهك اقرِ ْای يسفٕل ٔقژگی
ْای يٕری اَتظار يسفٕالص ٔ قا خرياتی کّ ياقم بّ ارائّ ْ ٌ،ظتیى را تؼییٍ يی کُیى .یر ایايّ با
تٕخّ بّ اْرا زٔع بهُر يرص ػزکت لیًت زٔع يسفٕالص يؼابّ خفٕصیاص پیغ بیُی ػرِ
يؼتزقاٌ ٔ ...لیًت زٔع ْر را تؼییٍ يی کُیى طپض با تٕخّ بّ بزَايّ بهُر يرص طٕی ػزکت
طٕی يسفٕالص يؼابّ انشاياص يرقزقت ٔ ػزاقظ رلابتی باسار زاػیّ طٕی ٔ اس  ٌ،عزقك ْشقُّ
ْر را يساطرّ يی کُیى .بؼر اس تؼییٍ لیًت ٔ ْشقُّ ْر با تٕخّ بّ اعحػاتی کّ اس بخغ تسمیك ٔ
تٕطؼّ بخغ يُٓرطی ٔ تايیٍ کُُرگاٌ يٕای ٔ لغؼاص برطت يی ٔ،رقى ٔ ًْچُیٍ بٓزِ گیزی اس رٔع
ْاقی ياَُر ْشقُّ قابی بز يرُای ؼانیت ْشقُّ ْر را بّ اخشای تؼ یم یُْرِ يسفٕالص ٔ قا خرياص
تدشقّ کزیِ ٔ اس  ٌ،عزقك ْشقُّ تخًیُی يسفٕل را برطت يی ٔ،رقى .یر ایايّ با يماقظّ ْشقُّ
تخًیُی ٔ ْشقُّ ْر اگز ْشقُّ تخًیُی بشرگتز اس ْشقُّ ْر باػر با اطتفایِ اس ت ُیه يُٓرطی
ارسع یر خٓت زذ ْشقُّ ْای غیز دزٔری َٕٔ،ری تفًیى بّ عزازی يدری ٔ ْ ...شقُّ
تخًیُی يسفٕل را کاْغ یایِ ٔ اقٍ ز،قُر را تا خاقی ایايّ يی یْیى کّ ْشقُّ تخًیُی بزابز ٔ قا
کٕچ تز اس ْشقُّ ْر گزیی .بؼر اس زفٕل اقٍ ْر بّ عزازی ٔ تٕنیر يسفٕل يی پزیاسقى یر
زانی کّ يُٓرطی ارسع یر اقٍ یٔ يززهّ ْى کًاکاٌ َمغ کهیری خٕی را اقفاء يی کُر.
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ػ مًَٕ.3یار
يُٓرطی ارسع یر ْشقُّ قابی بز يرُای ْر
نقص ىسینو یابی بر مبنای ىدف ً ميندسی ارزش در اصالح الگٌی مصرف
ْشقُّ قابی بز يرُای ْر ٔ يُٓرطی ارسع کاربزی بظیار کًی یر اقزاٌ یارَر کّ اس یالقهم اصههی ٌ،
يی تٕاٌ بّ ػرو ٔخٕی بظتزْای يُاطب ٔ طاختارْای صسیر بهزای اخهزای َٓ،ها ٔ ًْچُهیٍ ػهرو ٔخهٕی
بهاسار رلهابتی یر اقهزاٌ اػههارِ کهزی؛ یالقههی کهّ بههّ عهٕر يؼهابّ بهزای َرههٕی انوهٕی صهسیر يفههز یر
اقزاٌ ْى صایق اطت .ارتماء بٓزِ ٔري برنیم طاختارْاي غهظ َاکار،ير ُْٕٔ ...س خاقواِ ٔالؼهي خهٕی
را یر خايؼّ پیرا َ زیِ اطت .یر صٕرص ٔخٕی بظتزْای يُاطب اخهزای ْشقُهّ قهابی بهز يرُهای ْهر
ٔ يُٓرطی ارسع يی تٕاَر بّ ارتماء بٓزِ ٔري يُدز ػهٕی ٔ اقهٍ خهٕی باػهر يفهز بٓیُهّ يُهابغ يهی
ػٕی .باسار رلهابتی َیهش اس يٕدهٕع ْهاي کهیهري یر يفهز بٓیُهّ يُهابغ کؼهٕر اطهت .ضهاي رلهابتي
سيیُّ ٔ بظتز السو را بزاي اصحذ انوٕي يفز یر کؼهٕر هزاْى يهي ٔ،ری .یر ػه م 4تهاثیز يسهیظ
رلابتی بز ْشقُّ قابی بز يرُای ْر ٔ اصحذ انوٕی يفز َؼاٌ یایِ ػرِ اطت.
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ضکل .4تاثیر مذیط رقابتی بر ىسینو یابی ىدف ًاصالح الگٌی مصرف
مظ يزبٕط بّ ػزکت ْای تٕنیری َیظت به ّ اقٍ رٔع یر
يرقزقت ْشقُّ قابی بز يرُای اْرا
ػزکت ْای خرياتی َیش يٕثز اطت .قؼُی يی تٕاٌ اس عزقك  ٌ،خرياص کاربزیی ٔ با کیفیت را با
ْشقُّ خرياص يتؼایل طاخت .اخزای ْشقُّ قابی بز يرُای ْر ٔ يُٓرطی ارسع بّ عٕر يٕثزی يی
یر بخغ تٕنیری ٔ خرياص را تغییز یْر .با پیزٔی اس يزازم اَداو اقٍ یٔ
تٕاَر انوٕی يفز
ت ُیه السو اطت ز،قُر ْای کاری بٓرٕی قابر ْشقُّ ْای غیزدزٔری کّ الر ارسع يی باػُر
زذ ػٕی بٓزِ ٔری ا شاقغ قابر ٔ ...کّ اقٍ بّ يؼُی ززکت بّ طًت تغییز انوٕی يفز يٕخٕی
يی باػر .اس عز ی ْشقُّ قابی بز يرُای ْر را يی تٕاٌ بّ صٕرص ػریّ طاسی ػرِ ٔ خیهی طایِ
یر سَرگی رٔساَّ َیش بّ کار بزی .يرل ػریّ طاسی ػرِ  ٌ،یرػ مًَ 4اقغ یایِ ػرِ اطت.
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ضکل .5تعیین

ىسینو ىدف ً استفاده از آن در زندگی رًزانو
ق ههی اس یالقههم اصهههی کههّ بههّ ػُههٕاٌ يٕاَههغ اصههحذ انوههٕی يفههز یر اقههزاٌ ذکههز گزیقههرِ اطههت َرههٕی
زُْگ پض اَراس یر التفهای هزی ٔ خهإَایِ اطهت کهّ ػايهم يًٓهی یر ْهرر یایٌ يُهابغ ٔ اي اَهاص يهی
باػر .با تٕخهّ بهّ ػه م  ٔ 4بها انوهٕگیزی اس يهرل ْشقُهّ قهابی بهز يرُهای ْهر ؛ بها یر َظهز گهز تٍ پهض
اَراس باقر بّ گَّٕ ای يخارج خٕی را تُظیى کُیى تا با طغر یر،ير ؼهی بتٕاَیى اس ػٓرِ ی اقٍ يخهارج
بز،ئیى ٔ اقٍ خٕی باػر اطتفایِ بٓیُّ ٔ صسیر یر يفز اي اَاص یر اختیهار ا هزای ياَُهر  ،بهزق
گاس ٔ طاقز يٕاری خٕاْر ػر.
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ًْاَوَٕهّ کههّ اػهارِ ػههر ْشقُههّ قهابی بههز يرُههای ْهر ٔ يُٓرطههی ارسع کههاربزی بظهیار کًههی یر اقههزاٌ
یارَههر کههّ اس یالقههم  ٌ،يههی تههٕاٌ بههّ َٕطههاَاص ػًههرِ التفههایی یر اقههزاٌ راقههح َرههٕیٌ رٔزیههّ يؼههتزی
يراری مراٌ رٔزیّ کاری مراٌ طیظتى ْای ،يٕسع کا ی ٔ ...اػارِ کزی (اػتًایی ٔ اقًاَی بزَرق
 .)1383اس عز ی ق ی اس راِ ْای اصهی اصحذ انوٕی يفز اصحذ انوٕی تٕنیر ٔ زاْى کهزیٌ
بظتزْای سقزبُاقی اطت .يی تٕاٌ َتیدّ گیزی کزی کّ یر صٕرص اقدای بظتز يُاطب ٔ اخزاقهی کهزیٌ
ْشقُّ قهابی بهز يرُهای ْهر ٔ يُٓرطهی ارسع تها زهرٔی سقهایی يهی تهٕاٌ انوهٕی تٕنیهر را اصهحذ ٔ یر
َتیدّ انوٕی يفز اصحذ ػٕی .اس يشاقای زاصم اس اخزای ْشقُّ قابی بهز يرُهای ْهر ٔ يُٓرطهی
ارسع يی تٕاٌ بّ بٓرٕی ز،قُرْای کاری بٓرٕی يظهتًز يسفهٕل زهذ ْشقُهّ ْهای غیهز دهزٔری
کاْغ ْشقُّ ا شاقغ ارسع ا شاقغ کیفیت ٔ بٓزِ ٔری اقدای اَویشِ یر کارکُاٌ تاکیهر بهز خٕاطهتّ
ْای يؼتزقاٌ کار گزْٔی ٔ ٔرٔی بّ رلابت خٓهاَی اػهارِ کهزی .یر َتیدهّ اطهتفایِ اس اقهٍ یٔ ت ُیهه
گايی يثرت یر خٓت تغییز انوٕی يفز بزیاػتّ ػرِ ٔ يظیز انوٕی يفز ؼهی بّ طهًت بٓیُهّ
ػرٌ ٔ اصحذ تغییز خٓت يی یْر .يشاقای زاصم اس اخهزای اقهٍ یٔ ت ُیهه ٔ تهاثیز َٓ،ها یر اصهحذ
انوٕ ی يفز یر ػ مًَ 6اقغ یایِ ػرِ اطت.

ضکل .6مسایای
اجرای ىسینو یابی بر مبنای ىدف ً ميندسی ارزش
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بذث ً نتیجو گیری
رلابت طخت يٕخٕی یر باسارْای ايزٔس طاسياٌ ْا را يدرٕر کزیِ اطت کّ بزای بماء یر اقٍ
ػزاقظ اس طًت ػیِٕ ْای لرقًی يرقزقت ْشقُّ بّ طًت ػیِٕ ْای خرقر رٔی ٔ،رَرْ .شقُّ قابی
ْر ٔ يُٓرطی ارسع کّ یٔ ت ُیه ي ًم ق رقوز يی باػُر يی تٕاَُر طاسياٌ ْا را یر اقٍ ػزاقظ
رلابتی قاری کُُر .با ٔخٕی کار،ير بٕیٌ ٔ ًّْ گیز بٕیٌ اقٍ طیظتى ْا یر خٓاٌ ايزٔس بّ ینیم َرٕی
بظتزْای السو کاربزی بظیار کًی یر اقزاٌ یارَرْ .شقُّ قابی بز يرُای ْر ٔ يُٓرطی ارسع با
ْر زذ ْشقُّ ْای غیزدزٔری ٔ ا شاقغ ارسع تاثیز بظیار يًٓی یر بٓیُّ کزیٌ ز،قُر ْای
تٕنیری یارَر .دزٔرص بّ کارگیزی اقٍ یٔ ت ُیه یر ػزاقظ کَُٕی اقزاٌ کّ َسِٕ ی اطتفایِ اس
يُابغ بّ صٕرص بٓیُّ ًَی باػر بیغ اس پیغ ازظاص يی ػٕی .با اطتفایِ اس َتاقدی کّ اس ب ارگیزی
َٓ،ا زاصم يی ػٕی رَٔرْای ؼهی انوٕی يفز تغییز کزیِ ٔ بّ طًت اصحذ پیغ يی رٔی.
اصحذ انوٕی يفز کّ بّ يؼُی َٓایقُّ کزیٌ رٔع صسیر اطتفایِ اس يُابغ کؼٕر ٔ ػٕايم تٕنیر
کار ٔ طزياقّ يی باػر َیاسيُر قه ززکت اصحزی تررقدی زُْوی ٔ ،يٕسػی یر طغٕذ
يختهف اختًاع ٔ زی اطت .اس يٕاَؼی کّ یر طز راِ اصحذ انوٕی يفز يی باػر يی تٕاٌ بّ
َرٕی باسار رلابتی بٓیُّ َرٕیٌ ز،قُرْای تٕنیر َرٕی زُْگ پض اَراس یر التفای زی ٔخإَایِ ٔخٕی
ػایاص يظز اَّ َرٕی طیظتى ْای ،يٕسػی کا ی ٔ ...اػارِ کزی .برٌٔ ػه ق ی اس اصهی تزقٍ
ػٕايم یر يظیز اصحذ انوٕی يفز اصحذ انوٕی تٕنیر يی باػر .با زاْى کزیٌ بظتزْای سقز
بُاقی السو اصحذ ر تارْا ٔ رٔقّ ْای تفًیى گیزی ٔ ًْچُیٍ اطتفایِ اس َُٕی َظیز ْشقُّ قابی بز
يرُای ْر ٔ يُٓرطی ارسع يی تٕاٌ گايی يٓى یر خٓت َیم بّ ْر بشرگ اصحذ انوٕی يفز
یر اقزاٌ بزیاػت .یر اقٍ يمانّ بؼر اس تؼزقر يراَی َظزی ْشقُّ قابی بز يرُای ْر ٔ يُٓرطی
ارسع ٔ ارائّ قه يرل پیؼُٓایی یر تهفیك اقٍ یٔ ت ُیه بّ يُا غ زاصم اس اخزای َٓ،ا پزیاختّ ػر
ٔ ًْچُیٍ تاثیز اخزای اقٍ یٔ ت ُیه یر اصحذ انوٕی يفز تؼزقر گزیقر.
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