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الگو ذون شنزسی استرات

متزنگت از سز  9117ب مترزا  9/9درصرد

جستارگشایی
سززمز هزیی د رویکرد انفعزلی ب مقول

رشد داشت است (.)ANSI, 2000, p.2005

هز مدیریت انری

انری دارنرد ،برز توجر بر ترتتررا روزمرره

سززمز بهرهور انری ایرا (سرزبز) نترز

جهزنی بز ریسک قزبل توجهی مواج هسرتند.

بتز می دنرد در شرزخص شرد انرری در

دمتوجهی ب مقول انری  ،میتواند منجرر بر

ایرا  ،دو برابر متوسط جهرزنی است(سرززمز

میکالتی برا آینده فعزلتتهرز دسرب و
دزر و مردیریت آ شرود

(Ralston, 2006, pp.30-

 ،)39زیرا منزبع انری هز فستلی در جهز در
حز دزهش و ب تبرع آ هزینر هرز ترأمت

بهرهور  ،خبر .)1329/3/5
صررنزیعی مزننررد صررنزیع یتروشررتیی و
یزالییگزههز چند سزلی است د فعزلترتهرز
مدیریت انری را آغرزز درردهانرد ،ولری اغلرب

آنهررز نتررز در حررز افررزایش اسررت .شررد

سززمز هز فعز در صرنزیع دیگرر بر دلترل

انری ()1مطزبق بز تعریرف آیانرب برت الیللری

ارزا بررود انررری در ایرررا  ،نسرربت برر

انری  1معزد متزا مصرف انری نسربت بر

برنزم ریز استرات یک انری و دزهش مصرف
آ بیتوج بودهاند.

تولتد نزخزلص داخلی است.
2

سززمز اطالعز انری امریکز بز بررسی
تعزبتر و تعرزریف متفرزو از درزرآیی انرری و

از طرف دیگر ب نظر میرسد بز توج بر
اجرا قزنو هدفیند درد یزران هز و افزایش

شد مصرف انری  ،تعریفی را بتز مریدنرد

قتیت حزملهز انری  ،امروزه توجر جرد

د در سطوح متفزو شزمل دیور ،سززمز و

برر برنزمرر ریررز اسررترات یک انررری برررا

یک بخش قزبل درزربرد اسرت :شرد انرری

سززمز هز فعز در سزیر صرنزیع ایررا یرک

(شد مصرف انری ) نسبتی اسرت از مترزا

الزام است ،زیرا در غتر ای صرور بر دلترل

مصرف انرری بر ازا تقزضرز بررا خردمز

افزایش هزین هز انری  ،قتیت تیرزمشرده

انری .
در ذزارش سز  9111سززمز اطالعرز
انری امریکز آمده است د مصررف انرری در
بخش صنعت دیرورهز خزورمتزنر بر طرور

محصرروال آنهررز افررزایش و رقزبررتیررریر در
بززارهز جهزنی بسرتزر درزهش مرییزبرد و در
ای صور سززمز هز ،مییو ضرررهز غترر
قزبل جبرا میشوند.
بنزبرای موضروع اصرلی در برنزمر ریرز

1. International Energy Agency
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2. U.S. Energy Information Administration

استرات یک انری در سرززمز هرز ایرانری آ

هزیی را میتروا بررا

است د چ استرات

شنزسزیی و ارزیزبی قرار میذترد .تعزمل مترز

مرردیریت انررری در سررززمز  ،شنزسررزیی و

تهدیرردهز و فرصررتهررز از یررک طرررف و نقررزط

اسررتفزده نیررود و آیررز متررز هیررزهنگی ای ر

ضعف و قرو از طررف دیگرر مبنرز تعترت

عیلکرد مردیریت انرری در سرززمز ارتبرزط
معنزدار وجود دارد

).Majluf,1996, p.220
در اغلررب دتررز هررز و مقررزال مرردیریت

بررز توجرر برر مطزلررب و ضرررور هررز
بتز شرده ،ایر مقزلر درصردد یررداخت بر
شنزسزیی ذون هز استرات

مدیریت انری و

بررسی ارتبزط آنهز بز استرات

دسب و درزر و

اسرترات یک ،سر سرط از اسررترات
مرریشررود .اسررترات
استرات

مطرررح

هررز سررط بنگررزه،3

دسب و دزر4و استرات

وظتفر ا

5

(ویل و هزنگر ،1332 ،صص ( ،)93-92دفت،

تأثتر آ بر عیلکرد مدیریت انری در سززمز

 ،133صص 31و( ،)117هزنگر ،1337 ،صص-

است.

( ،)13 ،95 ،99 ،157-153هریسررررررررو و
دزرو  ،1331 ،ص  .)121استرات

 .2چارچوب نظری
موضوع ای تحقتق ،ارائ الگرویی جهرت
شنزسزیی اسرترات

هرز مردیریت انرری در

بنگرزه بر

توصتف جهتذتر دال سززمز و مردیریت
انرواع دسررب و دزرهرز مرییرردازد ،اسررترات

تعزریف و

دسب و دزر بر بهبود موقعتت رقزبتی دزالهرز و

تعزبتر زیزد ارائ شده است .هکب و مجلوف

خرردمز سررززمز در یررک صررنعت خررزص یررز

سززمز است .برا مفهوم استرات
تعریف نسبتزً جزمعی از استرات
اسررترات

ارائ دادهاند:

روشرری اسررت د ر سررززمز برررا

رسرتد بر اهررداف بلندمرد خرود انتخررز
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اسررترات

هررز بررز اسررترات

دسررب و دررزر و

اسررترات

سررززمز خواهررد بررود

& (Hax

بخیی از بززار د واحرد دسرب و درزر در آ
فعزلتررت دارد ،تأدتررد مرریدنررد .اسررترات
وظتف ا نتز رویکرد است د توسرط یرک

میدند .ای اهداف بر اسزس نتززهز و خواست

حوزه وظتف ا اتخزذ میشود تز از طریرق بر

ذ نفعز تدوی میشود .در مسرتر دسرتتزبی

حردادرر رسررزند بهررهور منررزبع ،اهررداف و

ب اهداف مورد نظر ،فرصرتهرز و تهدیردهزیی
برا سززمز وجود دارد د بزید مرورد توجر
قرار ذترند .از طرف دیگر قزبلتت و توانینرد
سززمز برا دستتزبی بر اهرداف نترز مرورد

3. Corporate Strategy
4. Business Strategy
5. Functional Strategy
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استرات

هز دسب و درزر و بنگرزه را تحقرق

بخید (دیوید ،1337 ،صص 351و.)651
برایسو بتز میدند در اسرترات

بهتن سزز مصرف انری در سززمز بر درزر
ذرفت میشود.
بز توج بر تعریرف اسرترات

مردیریت

رابط برز مسرزئل اسرترات یک شرنزخت شرده

انررری و تعریررف هررزنگر از اسررترات

هررز

تدوی میشود (برایسرو و السرتو ،1333 ،

وظتف ا  ،ب نظر میرسد استرات

هز مدیریت انری

صررص  .)2-11اسررترات

در

هررز میکرر اسررت

چندی نوع بزشند:
 -استرات

اصلی برا سرززمز  ،شربک
بررررا زیرستسرررتمهرررز

سززمزنی؛
 -استرات

هزیی بررا برنزمر  ،خردمز ،

محصو یز فرآیند دسب و دزر؛
 -اسررترات

هز وظتفر ا اسرت

د میخواهد بز حدادرر درد بهرهور منزبع

یز جزمع ب عنوا یک دل؛
 -اسرررترات

انری یکی از استرات

هررز وظتفرر ا هیچررو

مدیریت منزبع انسزنی ،مزلی و خرید.
بز توج ب مفرزهتم برزال مریتروا ذفرت
مرردیریت انررری  ،امررروزه یکرری از مسررزئل
اسررترات یک سررززمز هررز ایرانرری اسررت د ر

انری مورد استفزده سززمز  ،ب تحقق اهرداف
و استرات

هز دسرب و درزر و بنگرزه دیرک

دند.

 .2-2الگوی مفهومی تحقیق
برا تدوی استرات

هرز وظتفر ا از

دو الگو و مد اصلی مد منطقی یز

یکرری از روشهررز ایجررزد هیررزهنگی در
تدوی استرات

هز وظتف ا  ،مد منطقری

یز عقالیی است .در ایر مرد یرب از انجرزم
تحلتلهز ستسرتیزتتک از محرتط بتررو و

میتوا آ را ب عنوا یکری از برنزمر هرز یرز
وظزیف سرززمز در نظرر ذرفرت در نتززمنرد

میشود .در ای نگرش بت استرات

برنزم ر ریررز اسررترات یک اسررت (برایسررو و
الستو  ،1333 ،صص .)2-11
مطررزبق تعریررف مرریترروا بتررز درررد
هز مدیریت انرری مجیوعر ا از

عقالیری6

و مد طبتعی و واقعی 7استفزده میشود.

درو سررززمز  ،اسررترات

استرات

مردیریت

سررززمز اتخررزذ
سززمز

و سطوح یزیت تر ،یک رابط یکطرف و از بزال
برر یررزیت وجررود دارد و اسررترات
یزیت تر بر اسزس اسرترات

سررطوح

سرززمز تردوی

میشود .ب ای معنی د هدفهز ،استرات

هز

راهبردهز و روشهزست د ب منظور دزهش و
6. Rational Model
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7. Natural Model

و ستزسررتهررز سررطوح یررزیت تررر در جهررت

الگوهز عقالیی وارد ذردید ،صرور ذرفرت.

سررززذزر بررز هرردفهررز سررززمز ترردوی

ای مد هز ،هیچنز د از نزم آ برمریآیرد،

میشوند .استرات

توج قرار ذترد ،آبیزر است د از برزال فررو

واقعی و الزامرز محرتط داخلری هسرتند .برز

مرریریررزد و در فرآینررد ترردوی اسررترات

در

وجررود اینک ر نظری ر یررردازا ستسررتمهررز

سررط سررززمز ب ر نتززهررز سررززمز توج ر

عقالیرری ،سررززمز هررز را مردررب از اجزایرری

میشود و آنهز را معرفری مریدنرد (اعرابری و

میدانند د طبق برنزم و در جهت هدفهز

منتی ،1332 ،صص .)31-23در ای الگو یک

خزص ذرد آمدهاند ،ولری طرفردارا ستسرتم

عنصر ب عنوا محور هیرزهنگی قرارذرفتر و

طبتعی معتقدند سززمز هز را نییتروا صررفزً

بقت عنزصر بز آ هیزهنگ میشروند .نیرودار

تنهررز ابررزار حصررو بر هرردفهررز میررخص

شیزره ( )1الگو عقالیری تردوی اسرترات

دانسررت ،بلکرر آنهررز متیررکل از ذررروههررز

وظتف ا را نیز میدهد.

اجتیزعی هستند در مریدوشرند خرود را برز

نمودار شماره ( - )2الگوی عقالیی تدوین

شرایط وی ها د در آ ب سر میبرند ،وفرق

استراتژی وظیفهای

داده و حفظ دنند (اسکز  ،1339 ،ص .)37
در یزسررخ ب ر چررزلش هیررزهنگی ،مررد

استراتژی سطح سازمان

دیگر بز عنوا مد طبتعی مطرح میشرود.
در مد هز طبتعری سرعی مریشرود هرچر

استراتژی سطح کسب و کار

بتیتر ب مترترهز واقعی اثرذرار توج شرده
و در مررد ذنجزنررده شررود (اعرابرری و منترری،

استراتژی سطح وظیفهای

 ،1332صص  .)31-23مد هرز طبتعری در

در یزسخ ب چزلش هیرزهنگی در تردوی
استرات
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د از ایر دیردذزه مرورد

درصدد تطبتق یزفت هرچ بتیتر برز شررایط

هز ،از اواخرر دهر  ،1231الگوهرز

دیگر بز عنوا الگرو طبتعری و واقعری یرز
الگو فزاینده 8مطرح شد .یتردایش الگوهرز
طبتعری ،بتیررتر بر دنبررز نقرردهزیی در بررر
8. Emergent

فرآیند تدوی استرات

وظتفر ا  ،بر نقرش

عوامررل ستزسررری و نهرررزد درو و بتررررو
سززمز بتیتر از محزسبز و عوامرل دیری و
فنی ،توجر نیرز مریدهنرد .ایر مرد هرز
هیچنت توانستند الگوهز استرات یک سط
دزردرد یز وظتفر ا مزننرد فنرزور  ،منرزبع
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انسزنی یز بززاریزبی را بردو وجرود اسرترات
سررززمز  ،ارائرر دننررد؛ چرررا درر عنزصررر
تصیتمذتر در آنهز شزمل عوامل وی ه مربوط
ب ای حوزههرز وظتفر ا اسرت .البتر در
موارد هرم در اسرترات

سرززمز موجرود

هز مدیریت انری

است ،ای مد هز هیزهنگی خرود را برز آ  ،از

الف) زمرزنی در اسرترات
دسب و دزر وجود نداشت بزشد.
) زمزنی د استرات

سززمز یز دسب

و دررزر وجررود دارد ،ولرری مسررتندا مربوط ر
موجود نتست.
پ) زمزنی د استرات

سززمز یز دسب

طریق ایجزد رابط ا دوطرف حفظ مریدننرد

و دزر وجود دارد ،امز مترترهزیی خزص وظتف

(بررزمبرذر و میررولم ،1336 ،صررص .)51-53

وجود دارد و ضررورتی نداشرت در اسرترات

ایر ارتبررزط در نیررودار شرریزره ( )9در قزلررب

سززمز یز دسب و درزر لحرزش شرود(اعرابی و

الگرو طبتعری ترردوی اسرترات

وظتفر ا

ترستم شرده اسرت (اعرابری و منتری،1332 ،
صص .)31-23

منتی ،1332 ،صص .)31-23
عالوه بر الگو عقالیی و الگو طبتعری،
در مررورد ترردوی هررر یررک از اسررترات

هررز

نمودار شماره ( - )1الگوی طبیعی تدوین

وظتف ا  ،الگوهز خزصی توسرع یزفتر انرد.

استراتژی وظیفهای

هیز طور در در مبزحرق قبرل توضرت داده

استراتژی
سازمان یا
کسب و
کار

شد ،استرات
استراتژی
وظیفهای

از استرات

مدیریت انری ب عنروا یکری
هز وظتف ا ب حسز میآیرد.

بنزبرای بز چنت تعریفی میتروا بر منظرور
تدوی استرات

عوامل موقعیتی و نهادی

ب ای ترتترب ،عرواملی در متعلرق بر
مزهتت و طبتعت هر واحد وظتفر ا اسرت و
ضرررور اسررت درر در طراحرری اسررترات
وظتف ا بر آنهرز یرداختر شرود ،وارد مرد
مرریشرروند .الگررو طبتعرری در شرررایط زیررر
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سرززمز یرز

استفزده میشود:

هز مدیریت انری از الگو

عقالیی یز الگرو طبتعری اسرتفزده دررد .امرز
توج ب ای نکت ضرور اسرت در هیزننرد
سزیر استرات

هز وظتف ا  ،الگوهز خزصی

برا تدوی استرات

هز مدیریت انرری در

سززمز توسع یزفت اند .ای الگوهز را میتروا
"الگوهررز خررزص ترردوی اسررترات

هررز

مدیریت انری " نزمتد ،زیرا بر صرور ویر ه
برا تدوی اسرترات

هرز مردیریت انرری

توسع داده شدهاند .هر یک از ایر الگوهرز

شزمل چهزر مرحل است ،ب سززمز هز دیرک

خزص میتواند مبتنی برر الگرو عقالیری یرز

میدند د فرصتهرز مربروط بر انرری در

طبتعی تدوی استرات

سززمز را شنزسزیی و سرسب یرک چرزرچو

بزشد.

مدیریت و برنزم ریز دزرآیی انری دزنرزدا برز

مراحل نقی راه شنزسزیی فرصتهرز انرری
هررز

میتز یز حسزبرسی منزبع انری در سرززمز

در سررززمز و طرررحریررز اسررترات

شروع میشود .حسزبرسی انری ( 9د میکر

مدیریت انری عبرزر انرد از :ارزیرزبی اولتر ،

است تحت عنوا بررسی/تحلتل و یرز ارزیرزبی

طراحرری فرآینررد ،ارزیررزبی فرصررتهررز و اجرررا

انری هم ذدر شود) میخص میدنرد در در

(.)Bennett et al., 2005, p.6

حررز حزضررر انررری در تجهتررزا و در دررل

در ارائررر برنزمررر بززسررررزز ایزلررررت

سززمز بر چر صرورتی مصررف مریشرود و

مزسزچوست ،مدیریت انری بر صرور یرک

راهکزرهز دزهش مصرف و هزین هز انرری

فرآیند س فزز در نظر ذرفت شده د شزمل

چتست .در ای راهنیز برنزم مردیریت انرری

مروارد زیرر اسرت

مطزبق مراحل برنزمر ریرز  ،اجررا ،ارزیرزبی و

(،1993, pp.6-10

(Massachusetts Program,

اقرردام ترردوی و اجرررا مرریشررود

(Canadian

دستتزبی ب دنترر انرری  ،یرک بخرش

Efficiency

Energy

مهم هزین هرز عیلترزتی اسرت .دنترر برر

and

Planning

(. Management Guide, 2002, pp.11-15
طبق نظر بنت و هیکرزرا  ،انرری اصرل
الینفکی اسرت در بردو آ هرتز سرززمزنی
نییتواند فعزلتت دنرد؛ تیرزم دسرب و دزرهرز

مصرف انری ب ای معنزست د خط مبنزیی
برا متزا مصرف انری و اینک دجز مصرف
میشود ،تعریف شود.
حفظ دنتر  :تالشهز صور ذرفت در

بزید تز حرد انرری را مردیریت دننرد .ورا

زمتن دنتر بر مصرف انری بز ذرشت زمز

ای نتزز اولت  ،تصیتیز مرتبط بز فرصتهز و

دچررزر نقصررز مررریشررود .بنررزبرای بزیرررد

ذزین هز استرات

ب ای بستگی دارند در

فرآیندهزیی توسع یزبند تز از حفظ دنتر در

هزین هز و آثزر محتط زیستی انری تز چ حد

بلندمد اطیتنز حزصل شود .ب طور مررز

برا سززمز اهیتت دارد .نقیر راه زیرر در

یک ستستم اطالعزتی در ارتبزط بز انری یکی
از ابزارهز حفظ دنتر است.

9. Energy Audit
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برنزمرر مرردیریت انررری در راهنیررز

استرات یک برا تحقق آنهز طرحریز دننرد.
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سرمزی ذرار  :سرمزی ذرار هز فنی یز
غتر فنی د منجر ب دزهش مصرف انری در
دوتزه و بلندمد میشوند .آمروزش دزردنرز
یک مرز از سرمزی ذرار هز غتر فنی است.
برا تعریف خط مبنرز مصررف انرری

عیلکرد میک اسرت در سرطوح مختلرف و
بززههز زمزنی مختلف در نظر ذرفت شود؛
) ب دزرذتر تجهتزا و فرآینردهز
جدیدتر برا استفزده مؤثرتر از انری ؛
ث) بززنگر هزیی در زمتن تکنترکهرز

هز مدیریت انری

بزید فرصتهز بزلقوه صرف جویی در مصررف

عیلتزتی و نگهدار

انری را شنزسزیی درد .راههز مختلفی بررا

(.1993, pp.6-10

شنزسزیی فرصتهز برزلقوه صررف جرویی در

(Massachusetts Program,

یکرری دیگررر از روشهررز برنزم ر ریررز
مزتریب11SWOT

مصرف انری و بهبود عیلکرد آ وجرود دارد

استرات یک انری ،

د برخی از آنهز عبزر اند از:

جررری تررررادس و هیکرررزرانش آ را بررررا

الف) اجرا حسزبرسی یز میتز انرری

است در

برنزم ریز انری منطق ا بر درزر ذرفتنرد

شررزمل بززرسرری سررزختیز هررز ،فرآینرردهز و

(et al., 2007, pp.1275-1287

تجهتزا برا شنزسزیی منزبع اتالف انرری و

شنزسزیی نقزط قدر  ،نقزط ضعف ،فرصتهز و

انرردازهذتررر متررزا اثربخیرری ،هیچنررت

تهدیدهز ستستم انرری از طریرق مرزتریب

استفزده از نترزی ترازیرزبی 10بررا شنزسرزیی

سوآ صور میذترد

ضعتفتری عیلکردهز در زمتن انری ؛

( .pp.1275-1287بز اسرتفزده از ایر مرزتریب،

) انجررزم فعزلتررتهررزیی بررز تیردررز بررر

.)Terrados

(Terrados et al., 2007,

ای امکز فراهم میشود تز میکال موجرود
هررز

دزردنز برا افزایش انگتزه ،سرط آذرزهی و

در حروزه انررری و هیچنررت اسررترات

شردت در فعزلترتهرز اثربخیری انرری در

منزسب بررا برطررف دررد ایر میرکال

سراسر سززمز و ایجزد یک دیدذزه مربرت در

میخص شوند.

ذه دزردنز نسبت ب برنزم مدیریت انری ؛

هزنز والت معتقد است هرر سرززمزنی در

پ) در نظر ذرفت مالحظز سززمزنی از

برا یزیدار ارزش قزئل اسرت ،بزیرد توسرع

قبتل تدوی خط میی ،تخصتص مسئولتتهز

یک راهبرد مدیریت انری در سرط سرززمز

در ارتبزط بز انرری  ،آمروزش و ...ایر اهرداف

را مد نظر قرار دهد .از یک سو انرری بخرش
اصلی هزین تولترد بسرتزر از محصروال را
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10. Benchmarking

11. Strenght, Weakness, Opportunity, Threat

قتیت انری در  31سز اخترر اهیترت ایر

دل تولتد محصروال ایر ستسرتمهرز ثزبرت

مسرئل را بتیرتر نیرز داده اسرت ،بنرزبرای

مزنرده یرز درزهش یتردا دنرد .در واقرع هردف

مرردیریت انررری

مدیریت انری حداقل دررد هزینر  /اترالف

مردیریت انرری در

انری بدو لطی زد ب تولترد و دتفترت و

سط سززمز بزید حداقل چهرزر مؤلفر را در

حداقل درد آثزر مخر زیستمحتطی است.

برذترررد :تیرریت عرضرر  ،تیرریت قتیررت،

ب منظور اثربخیی ،برنزم هز مردیریت

اثربخیررری انرررری و نظرررزر برررر محرررتط

انری بزید در برذترنرده چهرزر بخرش اصرلی

زیست(.)Hanawalt, 2009, pp.2-3

بزشد .1 :تحلتل دادههز تزریخی .9 ،میترز

سررززمز هررز بزیررد اسررترات
داشت بزشرند .اسرترات

امز نکت قزبل توج آ اسرت در بردو
تردید مهمتری چرزلش یرتش رو مردیرا ،
اجرا استرات

است تز توسرع و ایجرزد آ .

در ایجزد یک برنزم اجرایی بزید ب سر جرزء
توج داشت :افرراد ،فرآینردهز و بسرترسرزز

و حسزبرسری انرری  .3 ،تحلترل فنری و ارائر
طرح تحقتق براسزس مطزلعز امکز سرنجی،
 .6آمرروزش و اطررالعرسررزنی برر دزردنررز
).(Abdelaziz et al., 2010, pp.150-168
هزر در سز  ،1225یک ذونر شنزسری

تکنولوی  .12ای س جزء بزیرد بر خروبی برز

از استرات

یکدیگر هیزهنگ بزشند و ضعف در هر یک از

چهزر ذزین استرات

ای بخشهز بزعرق خواهرد شرد در احتیرز
موفقترت اسرترات

یرزیت بتزیرد

(Hanawalt,

).2009, pp.2-3
عبردالعزیز و دیگرررا مرردیریت انررری را
استرات
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تیکتل مریدهرد و از سرو دیگرر نوسرزنز

خروجی دزهش یتدا دند ،در حزلی د هزینر

نیود :استرات

هز محتط زیست را ارائ دررد و
محتط زیست را تعریف

دنتر آلرودذی؛ 13اسرترات

یتیگتر از آلودذی؛ 14استرات
محصو ؛ 15و استرات
هررر اسررترات

نظرزر برر

توسع یزیدار.

16

محررتط زیسررت توسررط

بررآورده دررد تقزضرز انرری در

مجیوعرر ا میررخص از منررزبع بررز ارزش و

زمز و مکزنی میدانند در مرورد نترزز اسرت.

دیتز قزبل حصو است د تعویض و تقلترد

ای مسئل بز تنظتم و بهتن سزز ستستمهز و

آنهز سخت است (.)Hart, 1995, pp. 986-1014

فرآیندهز مصرف انری ب دست میآیرد؛ بر
طور د انری مورد نتزز ب ازا هر واحد از

13. Pollution Control
14. Pollution Prevention
15. Product Stewardship

12. “Three Ps”—People, Process, and Platform

16. Sustainable Development
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ذون شنزسی هزر بر رو تعزمال متز
مراحل دیردذزه مبتنری برر منرزبع نسربت بر
اسرررترات
استرات

محرررتط زیسرررت تأدترررد دارد.
هز دنترر آلرودذی ذررا و غترر

بهرهور هستند ،در حرزلی در اسرترات

هرز

شود (.)Lee & Rhee, 2007, pp.196-216
شزرمز بتز میدنرد در اسرترات

هرز

محررتط زیسررت و درم اهیتررت آ جهررت
یکسزرچ دررد مردیریت محرتط زیسرت برز

هز مدیریت انری

یتیگتر از آلودذی از طریق افزایش درزرآیی

برنزم ریز استرات یک ب ای بستگی دارد د

و بهرهور منجر ب مزیت هزین ا میشروند.

مدیریت ارشد سززمز چگونر بر موضروعز

برخی از سززمز هز سعی میدنند تز از طریرق

محتط زیست نگزه مریدنرد

سرمزی ذرار در استرات

(Sharma, 2000,

هز یتیرگتر از

(pp.671-698؛ ب عنوا فرصتهز یز تهدیدهز:

آلودذی ،درآمد خرزلص مرزلی خرود را بهبرود

 -سززمز ب موضوعز محتط زیست بر

دهند .سززمزنی د ب استرات

یتیرگتر از

عنوا یک فرصت جهرت افرزایش سرود نگرزه

آلودذی متعهد میشود ،مریتوانرد بر سریت

می دند .در ای سرززمز هرز مردیریت محرتط

استرات

نظزر بر محصو و دسب سرود از

زیسررت برر عنرروا بخیرری از برنزمرر ریررز

طریق تیزیز در محصو و در نهزیت ب سریت

استرات یک تلقی میشود .سرززمز بر صررف

توسع یزیدار و یتیرو شد در یرک موقعترت

منزبع و سرمزی ذرار بودج هز توج میدند.

(Hart,

 -سززمز ب موضوعز محتط زیست بر

رقزبتی ایی تر در آینده حردرت دنرد
(.1995, pp. 986-1014

مزذرینی و سزنتوس برا برخرورد یرتش

عنوا یک تهدید د منجر ب افزایش هزینر
میشود ،نگزه مریدنرد .سرززمز در موقعترت

فعز نسبت بر محرتط زیسرت بر یکسزرچر

انفعزلی قرار میذترد و صرفزً مقرررا را اجررا

شد مدیریت محتط زیست برز برنزمر ریرز

میدند و مزنع جریی هرز مریشرود

استرات یک اشزره

دردند (Magrini et al., 2007,

(.pp. 4869-4878
لی و آرهی معتقدند د تلفترق مردیریت

(Sharma,

(.2000, pp.671-698
هیز طور د از الگوهز خزص مردیریت
انرررری یتداسرررت ،در ایررر الگوهرررز بررر

محررتط زیسررت بررز برنزم ر ریررز اسررترات یک

استرات

میتواند از طریق ارزیرزبی اولویرتهرز اجررا،

اشزره شده است.

نگهدار و ب روزسزز در دنزر سرمزی ذرار
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منزبع بر رو محرتط زیسرت در نظرر ذرفتر

هز مدیریت انری بسرتزر یرادنرده

طبتعرری ،رویکرررد تردتبرری از دو رویکرررد

هیزهنگ دنند ،یک هیزهنگی هی جزنبر بر

عقالیی و طبتعی توسط فتگنبزم و هیکزرانش

وجود میآید (اسکزفی ،1336 ،ص53؛ اعرابی،

(Fiegenbaum et al., 1996,

 ،1333صررررص  .)99-93نقررررزط مرجررررع

( .pp.219-235هدف اصلی از ارائ ای رویکررد

استرات یک ب سززمز هز نیز میدهد در در

افزایش هیزهنگی و در نتتج همافزایی مترز

هررر ستسررتم و زیرستسررتم سررززمزنی چرر

مطرح شرده اسرت

استرات

هز و ستزستهزیی انتخز شود تز برز

اهررداف و اسررترات

هررز سررطوح متفررزو

سززمز است .ایر رویکررد تردتبری ،تئرور

اسررترات

هررز و ستزسررتهررز سررزیر عنزصررر

نقررزط مرجررع اسررترات یک 17نررزم دارد .نقررزط

سززمزنی هیزهنگی داشت بزشند .انتخز نقزط

مرجع ،محرل یرز نقطر ا هسرتند در تیرزم

مرجررع اسررترات یک بزعررق ایجررزد اشررترام

اندازهذتر هز و انتخرز هرز در مقزیسر برز آ

اسرررترات یک در جهرررت بهبرررود عیلکررررد و

سنجتده مریشرود (اعرابری و منتری،1332 ،

دستتزبی بر مزیرت رقرزبتی یزیردار مریشرود
(et al., 1996, pp.219-235

صص .)31-23

 .)Fiegenbaumدر

نقزط مرجع استرات یک ب عنوا هدفهز

ای تحقتق سرعی شرده اسرت ترز برر اسرزس

و نقزط ارجزع هستند در مردیرا از آنهرز در

تئررور نقررزط مرجررع اسررترات یک و انجررزم

ارزیزبی ذزین هز ،اتخزذ تصیتیز اسرترات یک

مصزحب هز بزز و ددذررار اسرترات

و در مخزبره درد اولویرتهرز سرززمزنی بر

مرردیریت انررری ب ر طررور جررزمع و یکسزرچ ر

افراد دلتد سززمز استفزده میدنند.

استخراج ذردد.

فتگنبزم و هیکزرا مطرح میدننرد در

هرز

یکررری از محورهررررز مررررورد توجررر

تدوی و تعتت نقزط مرجع استرات یک روشی

صررزحبنظرررا مرردیریت در ذونرر شنزسرری

است د مریتوانرد هیرزهنگی اسرترات یک را

مؤلفر هرز سرززمز  ،درزنو توجر مرردیریت

تییت دند و از قزبلترت اجررا نترز برخروردار

می بزشد .توجر برخری مردیرا رو مسرزئل

بزشد (.)Fiegenbaum et al., 1996, pp.219-235

درونی سززمز متیردز میشود و برخی دیگرر

بنزبرای میتوا ذفت نقزط مرجع استرات یک

ب مسزئل بترو از سززمز توج مریدننرد و

نقزطی بررا هیرزهنگی هسرتند و اذرر هیر

خود سززمز را از نظر محتط مورد توج قررار
مررررریدهنرررررد (هرررررز  ،1337 ،ص )23؛

17. Strategic Reference Point
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اختررراً در دنررزر دو رویکرررد عقالیرری و

عنزصر و ستستمهز سرززمز خرود را برز آ
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( .)Fiegenbaum et al., 1996, pp.219-235اغلب

مبنز دست بنرد اسرترات

ابزارهز دو یز چند بعد د بررا تردوی و

انری بهره برد.

انتخررز اسررترات

فررراهم شررده ،دارا بعررد

در ای ی وهش ،برا استخراج ذون هز

دزنو توج مردیریت (داخرل -خرزرج) اسرت

استرات

مدیریت انری از روش نیون ذترر

(هز  ،1337 ،ص .)23

نظر و مصزحب هرز برزز و عیترق اسرتفزده

هز مدیریت انری

یکی دیگر از نقزط مرجع مورد توجر  ،از

شده است .در روش نیون ذتر نظر  ،محقق

الگو اثربخیی و مجیوع ا از ارزشهرز در

در جریز تحقتق و بز توج بر نظریر ا در

توسررط ریچررزرد هررز طرررح شررده ،اسررتخراج

در حز یتدایش است ،تصیتم مریذتررد در

ذردیده (هز  ،1337 ،ص  )23در بر شرتوه

برا روش شد ابعزد مختلف مفرزهتم دجرز

دنتر در سززمز مربوط مریشرود و عبرزر

ب دنبز نیونر جدیردتر بررود .در ایر نروع

است از دنتر انعطزفیرریر و دنترر شردید.

نیون ذتر میک است برز حردرت محقرق از

منظور از دنتر انعطزفیرریر ایر اسرت در

یک محتط ب محتطری مترزا نیونر ترتترر

سززمز برا نوآور  ،انطبرز و ترتترر ،ارزش

یزبد .فرضرت هرز در حرز ظهرور در جریرز

قزئل است و در جهرت تعرزلی خرود و بزلفعرل

تحقتق تعتت دننده میزردتدنندذز برزلقوه

درد امور بزلقوه خود نتززمند ترتتر و حردت

است ،از سو دیگر اندازه نیون نترز ترزبعی از

خواهد بود و بنزبرای بتیتر نتزی فرآینردهز را

نظری در حز ظهور خواهد بود (دانزیی فرد و

دنتر میدند .دنتر شردید بر ایر معنری

هیکزرا  ،1337 ،ص  .)193در ایر تحقترق

اسررت درر سررززمز ثبررز  ،نظررم و قزبلتررت

تعداد  11نفر ب مرور انتخز شدند و برز آنهرز

یتشبتنی امور را مطلو میدانرد و بنرزبرای

مصزحب هز برزز و عیترق انجرزم شرد .نترزی

جزئتز فرآیندهز را دنترر مری دنرد (هرز ،

مصررزحب هررز ددذرررار و بررزل بررر  111دررد

 ،1337ص .)23

استخراج ذردیرد و از تردترب و تلفترق دردهز

ب نظر میرسد بتوا از دو نقطر مرجرع

مطزبق نگزره شریزره ( )1مفرزهتم در هیرز

دزنو توج مدیریت (داخل -خزرج) ب عنوا

استرات

 SRP1و شرررررتوه دنترررررر در سرررررززمز

آمد.

(انعطررزفیررریر -شرردید)  SRP2ب ر عنرروا دو
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هرز مردیریت

هز مدیریت انری است ،ب دسرت

نیرررودار شررریزره ( )1طبقررر بنرررد
استرات

نمودار شماره ( – )2گونههای استراتژی

هرز مردیریت انرری را برر مبنرز

 SRP1و SRP2

مدیریت انرژی در سازمان

نیز میدهد.

SRP1

مفاهیم
ردیف

مفاهیم

2

استراتژی
نظام برتر

1
استراتژی
نظام جامع

9
استراتژی
نظام متمرکز

1
استراتژی
نظام موردی

کدهای باز
PA11, PA12, PA13,
PB7, PB11, PC2, PC5,
PC8, PC14, PD5, PE1,
, PF1, , PF2, , PF5, , PF6,
, PF7, , PF8, PG2, PG4,
PG6, PG7, PG12, PH3,
PH6, PI1, PI3, PK1,
PK11, PM1, PM2,
و PM3, PM4, PM6, PN2
PO1, PO4,و PN7, PN8
PO5, PO9, PP1
PA2, PA3, PA6, PA7,
PE8, PF4, PH3, PH6,
PI5, PK1, PK8, PL3,
PL4 , PM1, PM2,
PN5,و PM4, PM5, PN2
PO3, PP10و PN10و PN9
PA8, PB6, PC13, ,
PF3, PH3, PH6, PI4,
PJ10, PK1, PK10, PL2,
PL5 , PM1, PM2,
PM4, PM6, PN2, PO8,
PP2
PA1, PA4, PA5, PB1,
PB2, PB5, PE7, PF3,
PF9, PG1, PH3, PH4,
PI2, PK1, PL1, PL2,
PL5, PM1, PM4, PM5,
PN3و PN2

()2

()1

نظام

نظام

برتر

جامع

()1

()9

نظام

نظام

متمرکز

موردی

انعطافپذیر
کنترل

شدید

SRP2

بز توج ب طبقر بنرد اسرترات

هرز

مدیریت انری در نیودار شریزره ( )1تعریرف
استرات
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نگاره شماره ( - )2جدول تبدیل کدها به

خارج کانون توجه داخل

هز استخراجشده عبزر است از:

الررف) اسررترات

نظررزم برتررر .ترازیررزبی

نیون هز برتر صنعت از نظر صررف جرویی در
مصرف انری و دزهش تبعز محرتطزیسرت،
محررور اصررلی مررورد توج ر سررززمز در ای ر
استرات

است ب عبزر دیگر سززمز در ای

اسرررترات

بر ر بررسررری مررروارد موفرررق در

بهتن سزز مصررف انرری و درزهش تبعرز
محتطزیستی آ در سززمز هز هرممحرور و
میررزب خررود مررییررردازد و سررعی مرریدنررد
استزنداردهز مصرف انری خود را مطزبق برز
متزا انری مصرفی الگوهرز انتخرز شرده
تعتت و اقدامز صرف جویی انری شبت آنهز
انجزم دهد.
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) اسرررترات
استرات

نظرررزم جرررزمع .در ایرر

سززمز ب طور درونرزا بر بررسری

استرات

سززمز ب انجزم اقدامز مورد در

دزمل و دقتق تیرزمی بخرشهرز سرززمز از

بخشهزیی از سززمز مییردازد د انری بر

منظر متزا مصرف انری یرداختر و تیرزمی

بتیررتر دارنررد .برر عبررزر دیگررر در ایرر

هز مدیریت انری

عوامررل مررؤثر و درذتررر در مصرررف انررری

استرات

شنزسررزیی مرریشررود و سررسب راهحررلهررز

در بخشهز مختلف سززمز سعی در اجرا

یکسزرچ برا بهتن سرزز مصررف انرری در

اقدامز مورد برا درزهش مصررف انرری

تیزمی بخشهز سززمز ارائ و اجرا میشود.

سرززمز اطالعرز

در ای استرات

سززمز ب تردوی و اجررا

سززمز بز اندازهذتر هز یرادنرده

مینیزید .در ای استرات

دقتررق متررزا اتررالف انررری در بخررشهررز

یزیگزه اطالعز انری جزمع مییرردازد در از

مختلف سززمز را ندارد ،بلک ب طور یرادنده

طریق آ میتواند در هر زمز مترزا ورود و

اطالعزتی را در مورد مترزا مصررف و اترالف

مصرف انرواع حزمرلهرز انرری را میرخص

انررری در بخررشهررز خزصرری از سررززمز

درررده و بررر مبنررز آ ذررزارشهررز جررزمع

جیعآور میدند.

مرردیریتی در مررورد متررزا اتررالف انررری در

 .9سؤال و فرضیه اصلی تحقیق

بخشهز مختلف سرززمز اسرتخراج دنرد و
منیررأ تصرریتیز مرردیریتی جهررت دررزهش
مصرف انری بزشد.
پ) اسررترات
اسرررترات

نظررزم متیردررز .در ایرر

سرررززمز برررر رو تجهترررزا و

سختافزارهز و فرآیندهز اصلی موجود خرود
متیردررز شررده و انررری مصرررفی در آنهررز را

سؤا اصلی ای تحقتق ای است د آیرز
هیررزهنگی عیررود بترونرری اسررترات
مدیریت انری بز استرات

هررز

سززمز بر عیلکرد

مدیریت انری در سززمز تأثتر دارد
ب تنزسب ای سؤا اصلی ،فرضت اصلی
زیر مطرح میشود:
هیزهنگی استرات

مردیریت انرری برز

بررسی و راهکزرهز بهتن سزز مصرف انری

استرات

را استخراج میدند .بر عبرزر دیگرر محرور

بر عیلکرد مدیریت انری در سرززمز ارتبرزط

اصلی توج در ای اسرترات

 ،مترزا انرری

مصرررفی در سررختافزارهررز ،مزشررت آال و
تجهتزا اصلی سززمز میبزشد.
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) اسررترات

نظررزم مررورد  .در ایرر

سززمز (هیزهنگی عیود بترونی)

معنیدار دارد.

جزمع آمزر ای تحقترق ،شرردتهرز

5

یتروشتیی
خراسز

91

یتروشتیی
خوزستز

یتروشتیی و یزالییگزههز هستند .نیون آمزر

1

یتروشتیی
تندذویز

91

یتروشتیی ارومت

تحقتررق شررزمل آ دسررت از شررردتهررز

7

یتروشتیی
شتراز

99

یتروشتیی برزوی

3

یتروشتیی
ارام

93

یزالییگزه شتراز

2

یتروشتیی
تبریز

96

یزالییگزه الوا

11

یتروشتیی
اصفهز

95

یزالییگزه
بندرعبزس

شردتهز در مجیوع  31مورد اسرت .انتخرز

11

یتروشتیی
درمزنیزه

91

یزالییگزه تهرا

ای نیون آمزر بدی دلتل است د بتروانتم

19

یتروشتیی
غدیر

97

از شرررد انرررری منتیرشرررده در ترازنزمر ر

13

یتروشتیی
زاذرس

93

یزالییگزه ارام

هترردوردربور دیررور برر عنرروا عیلکرررد

16

یتروشتیی
مزرو

92

یزالییگزه درمزنیزه

مدیریت انری در تحلترلهرز اسرتفزده دنرتم.

15

یتروشتیی
راز

31

یزالییگزه آبزدا

 .1جامعه و نمونه آماری

یتروشتیی و یزالییگزههزیی اسرت در شرد
انری آنهز بر وسرتل ترازنزمر هتردوردربور
دیور (منتیرشده توسرط مؤسسر مطزلعرز
بت الیللی انری ) اعالم میشرود .تعرداد ایر

براسزس مطزلب ذفت شده ،نیون برردار ایر
تحقتق ،نیون بردار غتر احتیزلی هدفینرد و
قیزوتی است (ترازنزم هتدرودربور دیرور،
 .)1332نگررزره شررریزره ( )9نیونرر آمرررزر
انتخزبی تحقتق را نیز میدهد.
نگاره شماره ( - )1نمونه انتخابی تحقیق

یزالییگزه اصفهز
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6

یتروشتیی
یزرس

12

یتروشتیی آریز
سزسو

منبع :ترازنامه هیدروکربوری کشور ،منتشرشدده

توسط مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی

 .1روش جمعآوری اطالعات
بخیرررری از اطالعررررز و دادههررررز از
ذرررزارشهرررز منتیرشرررده در ترازنزمررر
هتدوردربور دیور توسط مؤسس مطزلعرز

ردیف

ردیف

نام
شرکت

نام شرکت

بت الیللی انری  ،جیع آور شده است .عالوه
بر ای  ،از ابزار یرسینزم نتز برا اندازهذتر

1

یتروشتیی
بوعلی

11

یتروشتیی فنزورا

9

یتروشتیی
جم

17

یتروشتیی بتستو

3

یتروشتیی
امزم

13

یتروشتیی
امتردبتر

مترترهرررز مسرررتقل اسرررتفزده شرررد .ایر ر
یرسینزم برا تعتت ذونر هرز اسرترات
مدیریت انری  ،حزو  39سؤا بز یزسخهرز
بست در قزلب طترف لتکرر تهتر ذردیرد و
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یب از سنجش روایری (محترو و صرور ) و

نمودار شماره ( – )1گونههای استراتژی

یزیزیی(ضریب آلفز درونبرز  ،)1/316از هرر

کسب و کار در سازمان

یرسینزم  3نسخ برا هرر شرردت ارسرز
شد تز افراد در آذرزه بر مبزحرق مردیریت
استرات یک شردت هستند ،اقردام بر تکیترل

 .9متغیرهای تحقیق
ب منظور تعتت سط عیلکرد مردیریت
ان رری شررردتهررز نیون ر تحقتررق (مترتررر
وابست ) ،از شرزخص شرد انرری یرز شرد

داخل

خارج کانون توجه
()2

()1

استراتژی

استراتژی

کامالً

نسبتاً

متمایز

متمایز

()1

()9

استراتژی

استراتژی

نسبتاً

رهبری

کاهش

در کاهش

هزینهها

هزینهها

انعطافپذیر
کنترل

SRP2

هز مدیریت انری

آ نیزیند.

SRP1

شدید

مصرف انری اسرتفزده شرده اسرت .شرزخص
شد انری در شرردت هرز یتروشرتیی برر
مبنز واحد سوخت ب محصو تولترد و در

 .7تجزیه و تحلیل اطالعات
برا آزمو فرضتز  ،مبنی بر هیزهنگی

یزالییگزههز بر مبنز انری مصررفی بر ازا

استرات

یزالیش هر بیک نفت محزسب میشود.

و تررأثتر آ بررر عیلکرررد سررززمز  ،از مررد

برا تعتت ذون استرات
و استرات

دسب و درزر

مدیریت انری  ،از دو معتزر دزنو

توج و نوع دنتر استفزده دردهایم ،بر ایر
نحو د ابتدا بز توج ب برآیند نظرا خبرذز
(یرسینزم ) و سسب از تردتب ای دو معترزر،
ذون اسرترات

مردیریت انرری و اسرترات

سززمز بز استرات

مدیریت انرری

معزدال سزختزر ب روش دیتری توا دوم
جزیی استفزده شده است.
در ادام نتزی مد معرزدال سرزختزر
برا آزمو ای فرضت ارائ میذردد.
برا آزمو هیزهنگی  SRP1و  SRP2در
انواع مترترهز اصلی تحقترق و ترأثتر آ برر

دسب و دزر برا هرر شرردت میرخص شرد

عیلکرد سززمز هرز ،الزم اسرت نقطر نظررا

(نیودارهز شیزره  1و .)9

میررزردتدننرردذز در خصرروص ذون ر هررز
مختلف استرات

شردت بر صرور نیررا

 SRP1و  SRP2هر مترتر تعترت شرود .بررا
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ایررر منظرررور از قرررزنو جیرررع بردارهرررز

(برآیند بردارهز) استفزده شده است .بز استفزده

مرردیریت انررری توانسررت انررد  73درصررد از

از قزنو برآیند بردارهز ،اذر دو برردار  aو  bبرر

ترتترا عیلکررد مردیریت انرری را یوشرش

از

دهنررد .بررر ایر اسررزس  97درصررد بزقتیزنررده

هم عیود بزشند ،بزرذری برردار برآینرد

)(R

رابط زیر ب دست میآید:
)R = √(a2 + b2

می تواند شزمل مزبقی مترترهز تأثترذرار برر

بنزبرای برز اسرتفزده از مترزنگت نیررا
ذون هز مختلف هرر مترترر مریتروا نیرره
 SRP1و  SRP2هر مترتر را محزسب درد:

)-

2

)-

2

+

نیرره ذونر 9

)

2

نیره ذون

+

نیرره ذونر 3

)

2

نیرره ذونر

+1

2

نیرره ذونر

2

نیره ذون

+1

√(6

 .1مدیریت انرری بر مفهروم چگرونگی

= SRP1

نیره ذون

2

√(3

= SRP2

نیره ذون

√(9

نگاره شماره ( -)9ضرایب مسیر و آماره t

مربوط به سنجش اثرات مستقیم هماهنگی
 SRP1و  SRP2بر روی عملکرد سازمان
فرضیات

آمارهt

سطح

نتیجه

معناداری

فرضیه

ضریب

هیزهنگی
SRP1
←
عیلکرد
سززمز

1/62

6/91

<0.01

تأیتد

هیزهنگی
SRP2
←
عیلکرد
سززمز

1/33

3/11

<0.01

تأیتد

مسیر()β

فرجام
اسررتفزده از منررزبع انررری در جهررت تولتررد

2

√(6

عیلکرد مدیریت انری بزشد.

محصوال و خدمز سززمز مدتی اسرت در
مورد توج دیورهز و سززمز هرز قررار ذرفتر
اسررت .عیررده تحقتقررز انجررزمشررده ،اغلررب

شیزره شصت و ن ● سز بتست و دوم ● زمستز 1329

مربرروط ب ر خطررز یررتشبتنرری مرریبزشررد و

معطررروف بررر تعریرررف فرآینرررد تررردوی
استرات

هز مدیریت انری بوده است.

 .9در ای تحقترق سرعی نیرودیم ترز برز
جیررعآور اطالعررز از تحقتقررز یتیررت و
افررراد صررزحبنظررر الگررو یکسزرچرر ا از
مدیریت انری در سززمز

ذون هز استرات

ارائ دهتم .برا ای دزر از الگو نقزط مرجع
اسررترات یک اسررتفزده شررد و دررزنو توج ر و
دست بند استرات

هز مدیریت انری قرار

ذرفت .بر ایر اسرزس چهرزر نروع اسرترات

هیچنررت تحلتررل ضررریب تعتررت ()R2
حررزدی از ای ر اسررت د ر هیررزهنگی  SRP1و
 SRP2استرات

مترررزا دنترررر دو مبنرررز اصرررلی بررررا

هز سززمز بز استرات

هرز

مدیریت انری ب قرار زیرر اسرتخراج ذردیرد:
ذون ر اسررترات

"نظررزم برتررر"  ،اسررترات
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الگو ذون شنزسی استرات

"نظزم جزمع" ،استرات
استرات

"نظزم متیردز" و

مرجع استراتژیک ،یزیز نزم دزرشنزسری ارشرد،

"نظزم مورد ".

 .3بز توج ب تحلتل ضریب تعتت ()R2
حررزدی از ای ر اسررت د ر هیررزهنگی  SRP1و
 ،SRP2استرات

هز سززمز بز استرات

 .9اسکزفی ،امتررضز ( ،)1336سازمان مبتنی بر نقاط

هز

هز مدیریت انری

مدیریت انری توانست اند رو هرم رفتر 73
درصد از ترتترا عیلکرد مردیریت انرری را
یوشررش دهنررد .بررر ایرر اسررزس  97درصررد
بزقتیزنده مربوط ب خطز یتشبتنی میبزشد
و می تواند شزمل مزبقی مترترهرز تأثترذررار

دانیکده حسرزبدار و مردیریت ،دانیرگزه عالمر
طبزطبزیی.
 .3اعرابررری ،سرررتدمحید و حسرررت منتررری (،)1332
استراتژی تکنولوژی ،انتیرزرا مهکزمر  ،چرزپ
او .

 .6اعرابی ،ستد محیرد ( ،)1333جزوه درسی تئوری
سددازمان و مدددیریت ،دوره ددتررر مرردیریت
دانیررکده حسررزبدار و مرردیریت دانیررگزه عالم ر
طبزطبزیی.

 .5بزمبرذر ،یتتر و ایلر میرولم ( ،)1336اسدتراتژی

بر عیلکرد مدیریت انری بزشرد .بنرزبرای بر

منددابع انسددانی ،ترجیرر علرری یزرسررزئتز و

نظر مریرسرد هیرزهنگی عیرود اسرترات

س رتدمحید اعراب ری ،تهرررا  :دفتررر ی ر وهشهررز

دسب و دزر بز اسرترات

مردیریت انرری برر

عیلکرد مدیریت انری در سززمز تأثتر دارد.

فرهنگی ،چزپ دوم.
 .1برایسو  ،جرز ام .و السرتو فرزرنوم دری،)1333( .
خلق و پیادهسازی برنامه استراتژیک ،ترجیر
محید اعرابی و مصطفی تقیزاده قیری ،انتیرزرا

* ای مقزل برذرفت از نتزی رسزل ددتر در
دانیگزه عالم طبزطبزیی میبزشد

پانوشت
( )1شررد انررری ) (Energy Intensityمطررزبق بررز
تعریف آیانب برت الیللری انرری معرزد مترزا
مصرف انرری نسربت بر تولترد نزخرزلص داخلری
است.

منابع فارسی
 .1اسکز  ،ریچزرد ( ،)1339سازمانها :سیستمهدای
حقددوقی ،حقیقددی و بدداز ،ترجی ر محیدرضررز
بهرنگی ،تهرا  :نیر دیز تربتت ،چزپ دوم.
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مهکزم  ،چزپ او .

 .7دانررزیی فرررد ،حسرر و هیکررزرا ( ،)1337روش
تحقیق کیفدی در مددیریت ،تهررا  :انتیرزرا
صفزر.

 .3دفررت ،ریچررزرد ا  ،)1337( .تئددوری و طراحددی
سددازمان ،ترجیر علرری یزرسررزئتز و سررتدمحید
اعرابرری ،تهرررا  :انتیررزرا دفتررر یرر وهشهررز
فرهنگی.
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ترجی علی یزرسزئتز و ستد محید اعرابی ،تهرا :
دفتر ی وهشهز فرهنگی ،چزپ هیتم.
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