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سازي مصارف انرژي در  بندي موانع بهینه شناسایی و رتبه

 نیروهاي مسلح ایران

 
 3حسینی  محمدحسنسید ، 2ی شفیعیبمجت،  1ي آباد کینمحسن شفیعی 

 
 تاریخ پذیرش مقاله:  تاریخ دریافت مقاله:

12/2/95  18/5/95 
 
 

 چکیده: 
بندي آنها بر اساس نظـر خبرگـان، در نیروهـاي مسـلح      سازي مصارف انرژي و رتبه هدف اصلی این تحقیق، شناسایی موانع بهینه

شده است. حجم جامعه آماري  ي نظامی انجامها ردهدریکی از  1394پیمایشی در سال  -صورت توصیفی باشد. این پژوهش، به ایران می
که وظیفه امر اصالح الگـوي مصـارف انـرژي در نیروهـاي     است هاي مهندسی  نفر از مسئولین ارشد و کارشناسان معاونت 105شامل 

اي  حقیقات کتابخانـه سازي مصارف انرژي، با ت باشد و موانع بهینه ها شامل دو پرسشنامه می ابزار گردآوري داده. دارند مسلح را به عهده
موانع  ،اي بوده است. بر اساس مطالعات کتابخانه AHPبندي هر مانع، روش  استخراج شد. روش مورداستفاده براي تعیین اوزان و رتبه

هـاي موانـع    دهـد شـاخص   ها نشـان مـی   باشد و یافته سازي مصارف انرژي شامل موانع مدیریتی، اطالعاتی، مالی و فرهنگی می بهینه
در  2019/0و  3055/0سـازي بـا ضـرایب اهمیـت      هاي بهینـه  گذاري جهت انجام پروژه سرمایه نبودبتی مدیریت ارشد سازمان و رغ بی

در آخرین رتبه قرار دارد. سـازمان   0399/0سازي با ضریب اهمیت  هاي بهینه هاي اول و دوم و مانع هزینه باالي شناسایی فرصت رتبه
هاي دقیق فرماندهان ارشد در راستاي اصالح الگوي مصرف و تخصیص اعتبـار درسـت جهـت     ریزي مهتواند با برنا نیروهاي مسلح می

سازي و با انجام اقدامات فرهنگی و تدوین ضوابط قانونی جهت باال بردن حس مسـئولیت در کارکنـان،    هاي بهینه گذاري پروژه سرمایه
 .هاي انرژي ایجاد نماید سازي سیاست بستري مناسب جهت پیاده

 
 کلمات کلیدي:

 نیروهاي مسلح ایران سازي مصارف انرژي، سازي، موانع بهینه انرژي، بهینه
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 مقدمه

سازي مصرف انرژي بیش از هر زمان دیگر در  هاي انرژي، عبارت بهینه در زمان حاضر با افزایش روزافزون ارزش حامل
 وهزینه متوسط هزینه، با  ، کمبدون هزینه سازي مصرف انرژي به معناي اقداماتی . بهینه]6[شود مجامع مختلف شنیده می

 راهبردياهداف  و این اقدامات در راستاي] 8[پذیرد منظور کاهش مصرف انرژي صورت می که به است پرهزینه اقداماتی یا
 .]7[گردد ، عملی میاست انرژي بهینـه و استفاده درست ومصرف اصالح الگوي  کهبخش انرژي هر سازمان 

 هاي حاملرژي ایران نشاندهنده این است که تراز عرضـه و تقاضـاي انـرژي در کشور و همچنین شاخص شدت ان
شدت انرژي کشورمان چندین برابر  ،با توجه به آمارهاي موجود و ]10[شوند نمیکـارا اسـتفاده  صورت بهانـرژي در کشـور 

کـه بـا ادامـه ایـن  اي گونه بهفراوانی طی دهه اخیر شده است  هاي نگرانیکشورهاي صنعتی است که این امر موجب 
سـال آینـده مقـدار تولیـد جوابگوي مصرف داخلی نبوده و یا باید بر میزان تولید داخلی اضافه گردد و  20کمتر از رونـد، در 

کمتر به ده و بوژي نرادیریت عرضه ـت مـجهها در  وزه تالشمراا ــمر شوــک. در ]8[شویم میآن  واردکردنیا ناچار به 
ژي در نراز ابهینه ده ستفاات ـجهش در الـتژي و رـنمصرف امدیریت که  شده است درحالیتوجه ژي نري اضادیریت تقاـم

مقام معظم  ،. در این خصوص]12[تـسا دهوـبار دـشرفت پایـل پیـماعوترین  مهم ازنیا دپیشرفته ي هارشوـامی کـتم
هاي آتی با  کمبود منابع انرژي براي نسلمنظور کاهش مشکالت احتمالی در خصوص  رهبري با وسعت دید باال به

هاي کلی اصالح  ابالغ سیاستبا  1389عنوان سال اصالح الگوي مصرف و در ادامه در سال  به 1388گذاري سال  نام
منظور  انجام مطالعات جامع بهسازمانی،  سازي، اصالح فرهنگ که در آن ترویج و آموزش فرهنگ بهینه الگوي مصرف

میزان اهمیت رسیدگی به این امر را براي  عنوان معیارهاي کلیدي ذکرشده است، به و مصرف انرژيسازي عرضه  بهینه
هاي انرژي، توسط هر سازمان شناسایی و طی یک  دارد تمامی موانع انجام کامل سیاست همگان مسجل نموده و الزم می

 موارد مرتفع گردد. ریزي مدون، برنامه

هاي  سازي مصارف انرژي همین بس که معظم له با توجه به افزایش تحریم هدر بیان حساسیت اهمیت بحث بهین 
یه، ابالغاین  8جهت اجرا ابالغ فرمودند که استناد به بند  1392هاي کلی اقتصاد مقاومتی را در سال  اقتصادي، سیاست

پیروي از الگوي کارهاي عنوان یکی از راه ، بههاي کلی اصالح الگوي مصرف با تأکید بر اجراي سیاست ،مدیریت مصرف
نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادي علیه  عامل شکست و عقب و علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی

عنوان پیشرو  شده است. در این خصوص، نیروهاي مسلح که همیشه پشتیبان منافع و منابع ملی بوده، به معرفیملت ایران 
تمامی دستورات ایشان را در سرلوحه وظایف خود قرار داده و به امر اصالح  قام معظم رهبري،در امر اطاعت از فرمایشات م

ها کلی ابالغیه اقتصاد مقاومتی اهتمام جدي نموده است که سند آن کاهش جدي  الگوي مصرف و رعایت مفاد سیاست
یق میزان فعلی مصرف انرژي در این باشد، ولی عدم تطب هاي اخیر می مصارف انرژي در کل سطوح نیروهاي مسلح در سال
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طور کامل  باعث عدم تحقق منویات مقام رهبري به سازمان بزرگ با استانداردهاي جهانی با توجه به وجود موانع پیش رو
هاي میدانی  هاي انرژي با انجام پژوهش شده است که در این خصوص الزم است موانع رسیدن به اهداف عالی سیاست

هاي آتی  ریزي و در برنامه اثرگذاري آنها جهت رفع با توجه به منابع محدود در نیروهاي مسلح تعیین مشخص گردد و میزان
 صورت متناسب برخورد گردد. هاي موانع با آنها به نسبت به درصد میزان اهمیت

 مبانی نظري

نه نرژي مدیریت و بهی  سازي مصرف ا

هاي مختلف باهدف مصرف صحیح انرژي  شود که در سیستم ها و اقداماتی اطالق می مدیریت انرژي به مجموعه روش
مدیریت انرژي باید به اهداف عملی  شود. حداکثر نمودن منافع بدون کاهش کیفیت محصوالت یا خدمات انجام می منظور به

آمیز مدیریت انرژي باید یک  هاي موفقیت سازمان متصل گردد نه اینکه در یک مسیر منفک و جداافتاده حرکت کند. فعالیت
ی راه عنوان بهو خدمات  محصوالتکه این کاهش مقدار مصرف انرژي در  ]5[شودراهبرد کاهش مصرف را نیز شامل 

وري انرژي به ارائه  سازي مصرف انرژي و یا بهره بهینه ،بیانی دیگر شود. در محسوب میرشد مصرف  و مهار تیریمد براي
 يساز نهیبه ].18[شود ي ورودي کمتر تعریف میانرژ باخدمات بیشتر با همان انرژي ورودي و یا ارائه خدمات مشابه 
رچوب قوانین ا، در چشده یابتکاري و بوم يها روش يریمصرف انرژي مستقل از قیمت انرژي مصرفی بوده و با بکارگ

اقدامات  دو نوعسازي مصرف انرژي شامل  هاي بهینه روش ].20[مقررات دولتی، سعی در اعمال تحوالت در سازمان دارد
ي اداري ها سازمانصرف هزینه ندارد که نمونه آن در  که اجراي موارد غیر اعتباري نیازي به شود یمغیراعتباري و اعتباري 

یا نظامی، اقدام به حذف روشنایی مازاد و استفاده از روشنایی طبیعی روز است و انجام اقدامات اعتباري مستلزم صرف  و
هاي جبران ساز جهت  سازي در سازمان است که یک نمونه آن نصب خازن هزینه جهت اجراي آن در راستاي اهداف بهینه

  .باشد یم 1حذف بار ري اکتیو

 مصرف انرژيسازي  موانع بهینه

انرژي کارآمد و  ازنظریی که هم ها يفناوربر روي  ها سازماني افراد و یا گذار هیسرماسازي مصرف انرژي از  موانع بهینه
یافته  توسعه يبه کشورها هیتوسعه شب درحال يدر کشورها. این موانع کند یمصرفه باشد، جلوگیري  هم ازلحاظ اقتصادي به

شود این موانع در کشورهاي  هاي ضعیف انرژي باعث می ها و زیرساخت به علت فقدان چارچوب مناسب سیاست هستند، اما
در سه دسته موانع  جه به تحقیقات صورت گرفته معموالي انرژي با توور بهره. موانع ]23[باشد تر انینماتوسعه  درحال

1  -  Reactive 
______________________________________________________________________________ 
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ي مصارف انرژي در سازمان و یا جامعه ساز نهیبههداف و از تحقق ا ]24[اند قرارگرفتهاقتصادي، سازمانی و رفتاري 
 .]26[گردد یمي از انرژي بردار بهرهجلوگیري کرده و مانع اصالح رفتار نادرست افراد در 

 نیروهاي مسلح ایران

سپاه پاسداران  ،ارتش جمهوري اسالمی ایران هاي از چهار نهاد جداگانه به نام نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران
 .شود تشکیل می و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح نیروي انتظامی ، انقالب اسالمی

 پیشینه تحقیق

تا دهه هفتاد قرن بیستم، کشورهاي جهان در مصرف انرژي بویژه نفت گوي سبقت را از هم ربوده و فقط به فکر 
 1973لی بعد از بحران انرژي در سالتوسعه سریع و رشد اقتصادي جهت دسترسی به رفاه بیشتر، براي جامعه خود بودند و

ي و ریپذ بیآس بهغرب  یاقتصادي و صنعت گذاران استیس هاي نفتی، و تحریم رژیم صهیونیستیدر پی جنگ اعراب و 
 یدآغاز گرد در آن دههمصرف انرژي در جهان  يساز نهیتفکر بهو  ]2[پی بردهبـه نفـت  صنعت خودشـدید  وابستگی

عنوان یکی از منابع جدید  در کنار منابع فیزیکی موجود به، مصرف انرژي يساز نهیاکنون مقوله مدیریت و به هم که يطور به
تحـولی اسـت کـه در سـاختار اقتصادي  نیتر مصرف انرژي، مهم يساز نهیبه. اقدام به ]4[شود محسوب می انرژي

صادي و افزایش تولید ناخالص ملی همراه بـا کاهش و دستاوردهایی ازجمله رشد اقت است داده يکشورهاي صنعتی رو
سازي مصرف  هاي بهینه ها اقدام به تدوین برنامه یافته، دولت در تمام کشورهاي توسعه ].3[است آوردهبه ارمغان ها را  هزینه

قدامات تنبیهی و هاي مختلف، بر اساس ا ها ضمن تعیین نقشه راه براي مدیریت انرژي در بخش اند. این برنامه انرژي نموده
داراي  ها معموال برد. این برنامه یش میسوي کاهش مصرف و جلوگیري از اتالف انرژي پ کنندگان را به تشویقی، مصرف
که نمونه آن، تدوین  ]2[باشد ریزي، اجرا، ارزیابی و اصالح می گذاري و تعیین خطی مشی، برنامه مراحل سیاست

، استاندارد آنها نیتر مهمي مصرف انرژي بوده است که ساز نهیبهاجراي اقدامات یکپارچگی  منظور بهي ملی استانداردها
 توجه قابلموفقیت . باشد یم 2009در سال   EN-16001و استاندارد اروپایی  2000در سال  ANS/MSEآمریکایی 

داشت تا استاندارد مدیریت انرژي براي کل اتحادیه اروپا تدوین  بر آناستفاده از این استانداردها در کشورها، اتحادیه اروپا را 
مقرر گردید تمام کشورها از این  ISO 50001 ی مدیریت انرژيالملل نیببا تدوین استاندارد  2011در سال  تاینهانماید و 

نماید که هدف آن بهبود مستمر  می، برسی و اقدام را دنبال اجراي، زیر طرحیند ااستاندارد بهره گیرند. این استاندارد یک فر
در این  شده مصرف، میزان انرژي افتهی توسعهدر کشورهاي  ذکرشدهاقدامات  واسطه به سیستم مدیریت مصرف انرژي است.

ي اخیر روند رو به کاهش داشته است که باعث تولید ناخالص داخلی با میزان مصرف انرژي کمتر نسبت ها سالکشورها در 
قانون بـرنامه دوم  19تبصره » و«دولت جمهوري اسالمی ایران با تصویب بند  ،. در این خصوص]1[به قبل شده است

و  را شروع کرده سازي مصرف انرژي بهینهبه سمت ساله دوم، حرکت  توسـعه اقتصـادي و اجتماعـی و فرهنگـی پنج

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

   1395پاییز  3شماره   19نشریه انرژي ایران / دوره 

 

185 

یین نموده و همانند کشورهاي دیگر، تببراي کلیه مسئوالن  يا فهیصورت وظ گسترش مصرف منطقی منابع انرژي را به
 .]9[ذکرشده است )1(الگوي مدیریت مصرف انرژي را انتخاب نموده و اقداماتی در این راستا انجام داده که در جدول 

 ) تاریخچه مقررات و قوانین مرتبط باانرژي در ایران1جدول 

 اجتماعی دولت -قانون برنامه دوم اقتصادي
 1374سال  اي مدیریت انرژيه سیاست 19بند (و) تبصره 

 اجتماعی دولت –قانون برنامه سوم اقتصادي 
 1379سال  هاي کلی مدیریت انرژي سیاست 121ماده 

 مصوبه مجلس شوراي اسالمی
 هاي انرژي هاي حامل طرح تثبیت قیمت

 1383سال 

 اجتماعی دولت –قانون برنامه چهارم اقتصادي 
 برنامه سوم) 121(تنفیذ ماده 20ماده 

 1384سال 

 ها قانون هدفمندي یارانه
 1389سال  هاي انرژي واقعی کردن قیمت حامل

 اجتماعی دولت –قانون برنامه پنجم اقتصادي 
 1389سال  134ماده 

 قانون اصالح الگوي مصرف
 1390سال  هاي کلی مدیریت انرژي سیاست

 
 

گردد و باید قبل از هر  یافته الزاما موجب بهبود وضعیت مصرف انرژي نمی انجام اقدامات مشابه کشورهاي توسعه
سازي  بهینه  نهیدرزمسازي مصارف انرژي شناسایی گردد. براي موفقیت در اتخاذ هر سیاست  اقدامی ابتدا موانع بهینه

با توجه به اهمیت موضوع،  ،حال بااین .]15[باشد سازي و نیروهاي محرك آن ضروري می مصارف انرژي، درك موانع بهینه
سازي مصارف انرژي در سراسر جهان صورت گرفته است که  انرژي و موانع موجود بر سر راه بهینه نهیدرزممطالعات زیادي 

بندي متفاوتی براي این  ترین موانع برشمرده و طبقه عنوان مهم شده، موضوعاتی را بهیک با توجه به موردمطالعه  در هر
هاي  بندي تر به منابع ذکرشده در مقاالت مختلف و طبقه سعی شده است با نگاهی جامع ،اند. در این پژوهش کرده  موانع ارائه

صورت مجزا  بخش به یی شوند و این موانع در هرسازي مصارف انرژي شناسا شده در حوزه بهینه متعدد، موانع مختلف مطرح
 معرفی گردند. ذیربطهاي کلیدي  با شاخص

نع مدیریتی  موا

سازي مصرف انرژي  عنوان یکی از موانع کلیدي بهینه وري انرژي توسط مدیریت ارشد، به بهره به یتوجهبیآگاهی و نآ
رسد این مانع،  ي یک مبارزه سخت خواهد بود. به نظر میوري انرژ شود، چراکه بدون تعهد مدیریت، بهبود بهره محسوب می

یند مدیریت مصرف اهاي محدود فر هاي نادرست و گزارش گذاري، سیاست اي موانع دیگر مانند عدم سرمایه علت ریشه
هاي نابالغ  تواند ناشی از سیستم وري انرژي می آگاهی مدیریت ارشد سازمان در مورد منابع بهرهنا. ]28[باشد یم انرژي

اندازه  مدیریت به ،ي آن در سازمان باشد. بدین ترتیبا مشاورهمدیر انرژي و یا توان ضعیف  فقدانمدیریت انرژي، مانند 
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االنه در راستاي مدیریت انرژي اقدامی نماید. عالوه بر این، تواند فع کافی در مورد انرژي آگاهی پیدا نکرده و درنتیجه نمی
 ]21[هاي ابتکاري براي کاهش مصرف انرژي هستند بدون یک سیستم کارآمد، کارکنان کمتر قادر به ابداع و یا اجراي طرح

مان متبوعش وري انرژي در ساز مدیریت ارشد به اهمیت میزان بهره رغبتی آنچه ذکر شد،بیآگاهی ناتوان گفت  و می
ترین موانع مدیریتی  مهم عنوان عواملی بهبه  توجه . با]22[تواند ریشه بسیاري از مشکالت آتی در این زمینه باشد می

 آورده شده است. )2( جدول در که اند شده سازي مصرف انرژي انتخاب بهینه
 

 انرژي سازي مصارف ) موانع مدیریتی بهینه2 جدول

 شرح مختصر موانع  

1 
گذاري در  سرمایه یگرهاي د وجود اولویت

 ]21،22،27[سازمان
هاي نوین و نرخ خروجی حداکثر و  تمایل زیادي به استفاده از فناوري مدیریت ارشد معموال

 وري کمتر دارد. هاي نوین با بهره تمایل کمی به استفاده از انرژي

در ي مسائل مربوط به انرژ یگیريعدم جا 2
 ]28[یریتمدی هسته اصل هاي گزارش

سازي  میزان رعایت فرهنگ بهینه ،ي اصلی عملکرد مدیران و فرماندهان هر ردهها گزارشدر 
 گردد. ینمعنوان یک شاخص مهم تلقی  ي بها دورههاي  ینههزو کاهش 

در  يانرژ یرقدرت و تأثیر کم مد یاعدم نفوذ  3
 ]22،24،28،29[سازمان

در خصوص رعایت  کارکناناختیارات قانونی و تمهیدات کافی جهت تشویق و یا تنبیه  نبود
 .گردد مییر کم مدیر انرژي در سازمان تأث سازي مصارف باعث عدم نفوذ و اصول بهینه

4 
 هاي پروژه ییکارا یزانعدم اعتماد به م

 ]26،29،30[مصارف انرژي  سازي بهینه
و محاسبه  بر زمانسازي  هاي بهینه دوره بازگشت سرمایه صرف شده جهت اجراي پروژه

ممیز جهت نشان  نبود ،در این صورت .هاي کاسته شده نیاز به تخصص خاصی دارد ینههز
 .گردد میسازي مصارف انرژي  ي بهینهها پروژهاعتمادي به  یبوري، باعث  دادن میزان بهره

5 
در  گذاري به سرمایه یریت ارشدرغبتی مد بی

 ]16،17،28،30[يساز هاي بهینه پروژه
ي و نبود منابع کافی و یا اثرگذاردرك میزان  عدم سازي، ي بهینهها پروژههاي باالي  ینههز

رغبتی مدیر ارشد به اجراي  یبعدم الزام قانونی در خصوص اصالح الگوي مصرف باعث 
 .گردد می ها پروژهگونه  ینا

نع  اطالعاتی موا

مانع دوم در مورد دانش و اطالعات است که شامل مسائلی چون اطالعات و دانش (فنی) ناکافی در سطح سازمان و 
باشد. اطالعات مربوط به انرژي و منابع در سازمان  همچنین دسترسی محدود و یا عدم دسترسی به دانش و اطالعات می

گیري  سازي اندازه هاي بهینه سازي گزینه ها را پس از پیاده توان پیشرفت بسیار مهم است زیرا تنها با این اطالعات می
وري و استفاده از انرژي اهاي فن کنندگان اغلب در مورد شرایط بازار، ویژگی دهند که مصرف تحقیقات نشان می .]31[نمود

ري در اقدامات گذا هاي کارآمد انرژي، از سرمایه وريااطالعات ناکافی و ناقص دارند و فقدان اطالعات در مورد فن
 .]27[کند جویی انرژي جلوگیري می صرفه
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طور  در بازارهاي خدمات انرژي نفوذ کرده است و به ادیز احتمال بهتوان گفت مشکل اطالعات ناقص  طور خالصه می به
کسب اطالعات از طریق  ،اول :وري را در چهار موضوع توضیح دهد توجهی از شکاف بهره تواند بخش قابل بالقوه می

که ممکن است سازمان  براي تأمین آن  هایی دارد گذاري و هزینه گیري و ممیزي نیاز به سرمایه اقداماتی مانند اندازه
هاي جستجوي محصوالت کارآمد در مصرف انرژي که به  هزینه ،دوم ،ریزي نکرده و یا خارج از توان آن سازمان باشد برنامه

 ،کند جویی در مصرف انرژي ایجاد می یک تعصب سیستماتیک علیه صرفه ز هزینه خود کاال باشد و اینرسد بیشتر ا نظر می
شود در برابر شکست بازار  که باعث می اطالعات مربوط به ادوات کاهنده مصارف انرژي داراي ویژگی اعتباري است ،سوم

ر بازارهاي خدمات انرژي به انتخاب نامطلوب و چهارم گاهی اوقات ممکن است اطالعات نامتقارن د پذیر باشد آسیب
ترین موانع اطالعاتی  مهم عنوان عواملی به گرفته، صورت مرور به توجه با ،درمجموع. ]29[محصوالت ناکارآمد منجر شود

 .اند ذکرشده) 3(جدول  در که اند شده سازي مصرف انرژي انتخاب بهینه

 انرژي سازي مصارف ) موانع اطالعاتی بهینه3 جدول

 شرح مختصر موانع 

1 

رف انامناسب بودن شکل اطالعات مص
  ]24،15[يانرژ

وجود اطالعات ناقص و غیر مرتبط، امکان مقایسه مصارف انرژي با میزان مصرف 
صورت  نماید و میزان افزایش و یا کاهش مصارف انرژي به پذیر نمی استاندارد را امکان

 نماید. غیرقابل سنجش میهاي قبلی را  اي نسبت به دوره دوره

2 
سازي مصرف  هاي بهینه از فرصتی اطالعبی
 ]25،22،21،15[ يانرژ

آگاهی ناسازي مصرف انرژي و  هاي بهینه نداشتن اطالعات کافی در خصوص انواع روش
عنوان یک مانع  توان به هاي پیشروي در موضوعات کالن را می مدیران ارشد از فرصت

 اطالعاتی برشمرد.

3 
در سطح  یکاف یدانش و اطالعات فن فقدان

 ]31،28،27،21[ سازمان
اطالعی و یا اطالعات کم از دانش فنی ادوات کاهنده انرژي باعث استفاده از ابزار و یا  بی

 شود. یمسازي مصرف انرژي  هاي بهینه وسایلی مغایر باسیاست

4 
 محاسبه جهت یکاف مناسب و اطالعات نبود

 يدر بخش انرژي گذار هیهاي سرما هزینه
]30،22،16 [ 

هاي ادوات کاهنده و تغییر  عدم ثبات بازار، افزایش تنوع و یا تغییرات سریع فناوري
گذاري در بخش  هاي سرمایه هاي آن، باعث پیچیدگی محاسبات مربوط به هزینه هزینه

 گردد. انرژي می

5 
 يبه اطالعات مصرف انرژ یابیدست يدشوار
 ]29،27،16[یزاتتجه

محاسبات دقیق میزان مصرف انرژي تجهیزات فعلی و مقایسه مصرف آن با ادوات جدید 
کننده، باعث ایجاد مشکل و یا  مصرف و استخراج تفاوت میان این دو گروه مصرف کم

 گردد. دشواري دستیابی به این اطالعات می

به بحث ممیزي انرژي باعث  تجربه و ناآگاه افراد باتجربه و آگاه و یا ورود افراد کم نبود ]28،19[اطالعات غلط در مورد مصارف انرژي 6
 شود. ایجاد اطالعات غلط در این خصوص می

7 
در  يگیري مصرف انرژ اندازه يها سیستم نبود

 ]27[فهاي مختل بخش
ها و واحدهاي مستقر در یک  با توجه به عدم نصب لوازم اندازي گیري فرعی در بخش

 یست.نپذیر  سنجش میزان انرژي هر بخش نسبت به نرم استاندارد امکان امکان رده،

8 
 در حوزه انرژي کارکنان یفن يها مهارت فقدان

]15،22،27[ 
هاي خصوصی و خارجی  هاي فنی در کارکنان هر رده باعث نیاز به بخش مهارت نبود

 گردد. سازي اصول، تمهیدات و نصب ادوات کاهنده می جهت پیاده
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نع مالی  موا

ي ذکر انرژ در جویی صرفه هاي گزینه ياجرا ی را مانعی مشترك و بزرگ برايمال تیمحدود ها سازمان تمام تقریبا

 در گذاري سرمایه يبرا منابع مالی کمبود ،شده است  ه آن اشارهب هاي آسیایی ی که در سازمانمانع ترین رایج اند و کرده

هایی که دوره بازگشت هزینه آن بیش از دو یا سه سال  گزینه ،باشد و از طرفی می سازي مصرف انرژي بهینه هاي گزینه

باشد و  وري انرژي می عدم دسترسی به سرمایه یکی از موانع رایج در ادبیات بهره .]29[آیند ندرت به اجرا درمی به ،باشد

کسب  ،شوند. عالوه بر این هاي مشابه خریداري می تر از فناوري هایی که ازنظر انرژي کارآمد هستند اغلب گران فناوري

توان منشأ  طور خالصه می از باشد. بهس گذاري در فناوري انرژي کارآمد ممکن است مشکل منظور سرمایه سرمایه اضافی به

افزایش مشکالت بالقوه  ،و دوم سرمایه ناکافی منابع مالی داخلی ،اول :مشکل دسترسی به سرمایه را در دو بخش بیان کرد

در . ]17[مطالعات کثیري صورت گرفته است ،به سبب استقراض و شرایط سخت بازپرداخت. براي رفع این دو مشکل

 پردازیم. شده در منابع می سازي مصرف انرژي اشاره ترین موانع مالی بهینه مهمبه ذکر )4( جدول

 سازي مصارف انرژي ) موانع مالی بهینه4 جدول

 شرح مختصر موانع 

1 
هاي  سازي مصارف انرژي فقط در دوره هاي حاصل از بهینه میزان کاهش هزینه ]29[مدت در کوتاه یهانتظار بازگشت سرما

مشاهده است و این امر باعث عدم اطمینان و کاهش انگیزه در  قابلمدت  کوتاه
 گردد. سازي می هاي بهینه گیري بلندمدت در ادامه روند اجراي پروژه تصمیم

2 
هاي  پروژهي جهت اجرا یکاف یهسرما نبود

 ]28،27،25،21،17[ي سازي مصرف انرژ بهینه
سازي ندارد و یا از  هاي بهینه پروژهی به اجراي لیتما د سرمایه کافی،نبوسازمان به علت 

 شود. گونه اقدامات منصرف می ادامه انجام این

3 
 سازي هاي بهینه هاي پنهان پروژه هزینهوجود 
 یلتحل آوري و جمع ي،هاي باالسر (هزینه

 ]29،25،21[اطالعات)

کنندگان خدمات  هاي پنهان که در خصوص جستجوي اطالعات، مالقات با فراهم هزینه
هاي جانبی  و دیگر فعالیت هاي سربار مدیریت انرژي قراردادها، هزینه نوشتن انرژي،

 سازي است. هاي بهینه شود در بعضی موارد بیشتر از سود ناشی از اجراي پروژه صرف می

4 
هاي آینده  مورد قیمت مصارف انرژي به علت وجود بازار مصرف زیاد و عدم اطمینان در ]21،16[ي انرژ یندههاي آ از قیمت قطعیتعدم 

هاي انرژي مانعی  هاي حامل داراي نوساناتی خواهد بود و این عدم قطعیت در مورد قیمت
 باشد. هاي کارآمد انرژي می گذاري در ساخت و یا خرید سیستم براي سرمایه

5 
هاي  فرصت ییشناسا يباال يها نهیهز

 ]29،27،21،16[ي سازي مصرف انرژ بهینه
سازي  هاي بهینه ي متخصص ممیزهاي انرژي جهت شناسایی فرصتها گروهبکارگیري 

باشد  کرد باالیی میمستلزم هزینه ،در کل سازمان و یا بخشی از آن، عالوه بر صرف وقت
 شوند. هاي باالي مقدماتی از ادامه مسیر منصرف می که بعضی از مدیران به علت هزینه
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نع فرهنگی و سازمانی  موا

یکی از  عنوان عنوان موانع رفتاري نیز نامبرده شده است، به که در برخی موارد از آنها به یسازمان ی وفرهنگ موانع
ها، سوگیري به سمت  . در درون سازمان]21[اند شده سازي مصارف انرژي شناسایی ترین موانع بر سر راه بهینه مهم

در  ها باشد. این موضوع در مورد مدیرانی که کاف انگیزهمدت، ممکن است از نتایج ش هایی با دوره جبران هزینه کوتاه پروژه
هاي بزرگ ممکن است سیاست  کند. در سازمان ماند، بیشتر صدق می کوتاه باقی می هاي نسبتا پست خود براي دوره

ع اي براي شرو اما مدیري که در یک پست تنها براي دو یا سه سال حضور دارد هیچ انگیزه چرخش شغلی وجود داشته باشد
هاي با بازده سریع  بنابراین، ساختار انگیزه ممکن است نسبت به پروژه .گذاري داراي دوره بازپرداخت طوالنی ندارد سرمایه

زیست و تعهد اخالقی به استفاده مؤثرتر از انرژي  هایی مانند کمک به دیگران، نگرانی براي محیط ارزش. ]29[سرازیر شود
دهد که  یمحال، مطالعات  نشان  بااین .جویی در انرژي مؤثر باشند اتخاذ اقدامات صرفه ها در توانند بر افراد و گروه می

وري  ي مربوط به بهرهها ارزشوري انرژي بدون هزینه داشته باشد و فقدان  قوي در اقدامات بهره يتواند تأثیر می هنجارها
 ترین موانع به ذکر مهم )5(جدول  در. ]26[کندسازي انرژي را مهار  انرژي ممکن است اقدامات صورت گرفته جهت بهینه

 پردازیم. سازي مصرف انرژي می سازمانی بهینه ی وفرهنگ
 

 سازي مصرف انرژي ) موانع فرهنگی و سازمانی بهینه5دول ج

 شرح مختصر موانع 

1 
 یکعنوان  به يوري انرژ بهره یینعدم تب

 ]24،21[ی سازمان در فرهنگ اساسی ارزش
عنوان  به يوري انرژ بهرهتبیین سازي نحوه مصرف بهینه انرژي و عدم  ضعف در فرهنگ

سازي  هاي بهینه ی منجر به مهار اثرات اجراي پروژهسازمان در فرهنگ اساسی ارزش یک
 شود. می

2 
 یینعدم تبو  ]28،19[قوانین و الزامات ضعیف

 یکعنوان  به يسازي مصرف انرژ بهینه
  ]29،21[یتمسئول

سازي تبعیت  نبود مقررات جدي و عدم بازخواست و جریمه افرادي که از فرهنگ بهینه
 عنوان یک وظیفه و یا مسئولیت تلقی نگردد. کنند باعث شده رعایت الگوي مصرف به نمی

3 
ها منجر به  هاي سرانگشتی و وجود عدم اطمینان عقالنیت محدود، قواعد مبهم، حساب ]25،24،21،17[یزيگر یسکر

سازي مصرف انرژي  هاي بهینه هاي اجراي پروژه گریزان شدن مدیریت ارشد از ریسک
 شود. می

4 

 در سازمان ییر عاداتوجود مقاومت در برابر تغ
]25،24،21،19[  

بدان معناست که افراد و سازمان همواره پایبند  در سازمان ییراتوجود مقاومت در برابر تغ
به ینه کم هزاستفاده زیاد از انرژي و صرف  ،ها عادتباشند که یکی از این  یمبرخی عادات 

هاي ویژه است که ایجاد این تغییر بسیار  و وجود تخفیف ي دولتیها ارانهپرداخت یعلت 
 . دشوار است

5 

 يانرژ یریتمد يها یمش و خط ها ستمیس نبود
 ]29،28[ندر سازما

بکارگیري اصول مدیریت  سازي و هاي بهینه شناسایی فرصت مسئول سیستم مدیریت انرژي
سازي فرهنگ  پیاده نبود آن،باشد که در صورت  هاي سازمان می مصرف انرژي در فعالیت

 شود. می بر زمانسازي مشکل و یا  بهینه

میزان مدیران ارشد و  ها شکاف انگیزه 6
 ]25،21[کارکنان

به جبران هزینه در  آنهاکوتاه بودن دوره تصدي مدیران ارشد نسبت به کارکنان و تمایل 
 شود. مدت، باعث شکاف انگیزه میان کارکنان و مدیران می کوتاه
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 تحقیق  روش

هاي  دریکی از رده 1394در سال پیمایشی  -صورت توصیفی پژوهش ازلحاظ هدف، تحقیقی کاربردي بوده که بهاین 
 مسئولیناز میان که  باشد مینفر  105شامل  جامعه آماري پژوهش کل شده است. تعداد انجامنظامی نیروهاي مسلح ایران 

که انتخاب شدند ها  هاي مستقر در تمامی استان سازي معاونت مهندسی رده ارشد، مدیران و کارشناسان مدیریت بهینه
بندي موانع با روش تحلیل سلسله مراتبی صورت  رتبه. باشند می نرژي در نیروهاي مسلحسازي مصارف ا مسئول امر بهینه

 پذیرفت.

 مراحل اجراي کار

صورت شکل  توان به با توجه به روش تحقیق ذکرشده و اقدامات اجرایی صورت گرفته، مراحل اجراي این تحقیق را می
 ترسیم نمود. )1(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ) مراحل اجراي کار1شکل 

 ي آماري نمونهو   جامعه

. نمونه آماري باشد یم ها استانجامعه آماري تحقیق، کارکنان معاونت مهندسی یک رده نظامی مستقر در تمامی 
سازي مصارف انرژي در  که مأموریت اجرایی آنها در سازمان مرتبط با بحث بهینهاست پژوهش منتخب از کارکنانی 
هاي برق  سازي مصارف انرژي با تحصیالت مرتبط با رشته سال سابقه کار درزمینه بهینه )3(نیروهاي مسلح و داراي حداقل 

 مصارف انرژي بر اساس ادبیات تحقیق سازي شناسایی موانع مؤثر در بهینه

 منظور گام اول: تنظیم پرسشنامه اول به
شده  سازي مصارف انرژي از میان چهار گروه اصلی موانع شناسایی ترین موانع بهینه انتخاب مهم

 و مدیران بهینه سازي هاي مهندسی در ادبیات تحقیق، توسط مسئولین ارشد معاونت
 

 نظیم پرسشنامه دوم (مقایسات زوجی)گام دوم: ت
سازي مصارف انرژي در نیروهاي  موانع بهینه نیتر مهمبندي  منظور رتبه به

 )AHP(مسلح با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی 
 

 
 هاگیري و ارائه پیشنهاد نتیجه
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 و مکانیک است.

باشد و تعداد افراد مطلوب و مرتبط براي  که موضوع تحقیق از موضوعات جدید در نیروهاي مسلح می ازآنجایی
 ایم.  ی و هدفمند انتخاب کردهها را در گام دوم تحقیق به نحوي قضاوت باشد، نمونه پاسخگویی محدود می

 یري تحقیقگ نمونهو روش  تعداد نمونهي، آمار) مراحل، جامعه 6دول ج

 گیري و تعداد  روش نمونه جامعه آماري مراحل

سازي  ترین موانع بهینه گام اول: انتخاب مهم
 مصارف انرژي از میان چهار گروه اصلی

ي ساز نهیبههاي مهندسی و مدیران  مسئولین ارشد معاونت
 )نفر 49( يانرژمصارف 

 نفر) 40سرشماري (

موانع  نیتر مهمبندي  گام دوم: رتبه
 سازي مصارف انرژي بهینه

هاي مهندسی، مدیران و کارشناسان  مسئولین ارشد معاونت
 ي با تحصیالت مرتبط با رشته برق و مکانیکساز نهیبهمدیریت 

 گیري قضاوتی و هدفمند نمونه
 ) نفر 90( 

 ترین موانع بهینه انرژي در نیروهاي مسلح اول: شناسایی مهمگام 

باشد که بعد از ارسال  می )5( تا )2(سازي مصارف انرژي ذکرشده در جداول  پرسشنامه اول حاوي تمامی موانع بهینه 
مشغول به خدمت سازي  ها و مدیران بهینه هاي مهندسی رده نظامی تمام استان مسئولین ارشد معاونتبراي  این پرسشنامه

نفر به  9نفر پرسشنامه را تکمیل و  40، شده پرسشنامه توزیع 49(از میان  شدپرسشنامه برگشت داده  40در این معاونت، 
تحلیل پاسخ آنها موانعی که باالي و ) که با تجزیه دلیل عدم تمایل براي مشارکت در مطالعه، پرسشنامه را تکمیل نکردند

عنوان موانع اصلی  نفر) را به خود اختصاص داده بود به 40نفر از  30شده توسط بیش از  درصد از آراء خبرگان (انتخاب 75
  ذکرشده است. )7(بندي انتخاب شدند که در جدول  سازي مصارف انرژي در نیروهاي مسلح جهت رتبه بهینه
 

 شده از دید خبرگان در نیروهاي مسلح انع انتخابی از کل موانع شناساییترین مو ) مهم7 جدول

 درصد -نفر گروه شده در گام اول تحقیق  شده از کل موانع شناسایی ترین موانع انتخاب مهم

موانع  عدم نفوذ، قدرت و تأثیر کم مدیریت انرژي در سازمان 1
 مدیریتی

 نفر 36
 درصد 90

موانع  سازي هاي بهینه گذاري در پروژه سازمان به سرمایهرغبتی مدیریت ارشد  بی 2
 مدیریتی

 نفر 38
 درصد 95

موانع  سازي دانش و آگاهی فنی کافی در سطح سازمان در خصوص رعایت نکات بهینه نبود  3
 اطالعاتی

 نفر 34
 درصد 85

موانع  هاي مختلف گیري مصرف در بخش هاي اندازه سیستم فقدان 4
 اطالعاتی

 نفر 30
 درصد 75

 نفر 35 موانع مالی سازي مصرف انرژي هاي بهینه سرمایه کافی جهت انجام پروژه نبود 5
 درصد 88

 نفر 30 موانع مالی سازي مصرف انرژي هاي بهینه هاي باالي شناسایی فرصت هزینه 6
 درصد 75

موانع  عنوان یک مسئولیت براي کارکنان سازي مصرف انرژي به عدم تبیین بهینه 7
 فرهنگی

 نفر 33
 درصد 82
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 سازي مصارف انرژي با روش تحلیل سلسله مراتبی بندي موانع بهینه رتبه گام دوم:

 )AHP( 1معرفی روش تحلیل سلسله مراتبی

توان تصمیماتی که وابسته به  گیري است که توسط آن می مراتبی یک روش تصمیم وتحلیل سلسله فرایند تجزیه
گیري ابتدا  تصمیم الهمس، AHPتوان گفت توسط  معیاره است، اتخاذ نمود. اینکه می چند معیارهاي مختلف و یا تصمیمات

مقایسه شوند و بعد  باهم گیري تصمیممعیارهاي مطرح در  اساس برمختلف موجود  هاي گزینهو سپس  شده دادهساختار 
نسبت به خودش مساوي با یک است، لذا اصل  ارجحیت یک گزینه. ]14[مشخص شود آنهاانتخاب هر یک از  اولویت

معکوس بودن یک عامل نسبت به دیگري و ارجحیت یک براي یک عامل یا گزینه نسبت به خودش، دو خاصیت اصلی 
 n که براي مقایسه شود میهستند. این دو خاصیت باعث  تحلیل سلسله مراتبی یندادر فر دویی دوبه هاي مقیاسماتریس 

از  گیرندگان تصمیم ،هاي زوجی مقایسهدر . ]11[دپاسخ ده سؤال n(n-1)/2 تنها به گیرنده میمتصمعیار یا گزینه، 
خواهد گفت که  گیرنده تصمیممقایسه شود،  j با عنصر i که اگر عنصر اي گونه بهشفاهی استفاده خواهند کرد  هاي قضاوت
بعد از تعیین اهمیت معیارها  .توماس ساعتی ارائه گردیده استاست که توسط ) 8( جدولیکی از حاالت  j بر i اهمیت

 3از تقسیم شاخص سازگاريکه نرخ سازگاري  باشد بیشتر 1/0از  سیستم )CR( 2نسبت به یکدیگر نباید نرخ سازگاري
)CI ( یعنیشود میمحاسبه بر متوسط شاخص سازگاري ، CR=CI/RIمقدار ، RI براي  1991 در سال ساعتی نیز توسط

 .شود میمحاسبه  )1( رابطهنیز از  CI است، مقدار شده آمادهدر ابعاد مختلف  هاي ماتریس
𝐶𝐼 )1رابطه ( = λMAX−n

n−1
 

 تجدیدنظر ها وزنباید در  ،شود بیشتر 1/0از  CR . اگر مقداراست مقدار ویژه ترین بزرگ λmaxو تعداد معیارها  n که
 .]13[کرد

 مراتبی روش تحلیل سلسله ازوجی و ب قایساتبا استفاده از ماتریس م موانع اصلی بندي رتبه منظور بهپرسشنامه دوم 
مانع  7سؤال مربوط به  21 ،مشخصات فردي کارکنان و در بخش دوم پرسشنامه ،. در بخش اول پرسشنامهشدطراحی 

تحلیل  روش در کهاز آنجا  جهت پاسخ و دریافت نظرات ارسال گردید. ،صورت مقایسه زوجی که به سازي اصلی بهینه
شوند، از کارکنان خواسته شد تا هرکدام از معیارهاي موردمطالعه را  دو با یکدیگر مقایسه می معیارها دوبهسلسله مراتبی 

یعنی هر نمونه با توجه  ،نسبت به معیارهاي دیگر مقایسه کرده و میزان اهمیت آن را نسبت به عوامل دیگر مشخص سازند
گذاري در  رغبتی مدیریت ارشد به سرمایه مانع بیاگر  ،مثالبراي  ندنک ربوط به آن را مشخص میبه اهمیت معیار، عدد م

و یا  کند را انتخاب می 9عدد  ،بودسازي  هاي بهینه مانع هزینه باالي شناسایی فرصتتر از  کامل مهم سازي هاي بهینه پروژه
سازي  سازي نسبت به مانع عدم تبیین بهینه ت نکات بهینهوجود دانش و آگاهی کافی در کارکنان در خصوص رعای نبوداگر 

 کند. را انتخاب می 1عدد  ،عنوان یک مسئولیت براي کارکنان داراي اهمیت یکسان باشد مصرف انرژي به
  

1)  Analytical Hierarchy Process (AHP) 
2) Consistency Ratio(CR) 
3) Consistency Index(CI) 

______________________________________________________________________________ 
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 ) میزان ارجحیت مقایسات زوجی8 جدول

 توضیح اولویت ارزش

 اهمیت برابر دارد و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند. jنسبت به  iگزینه یا شاخص  اهمیت یکسان 1

 تر است. کمی مهم jنسبت به  iگزینه یا شاخص  تر کمی مهم 3
 تر است. مهم jنسبت به  iگزینه یا شاخص  تر مهم 5
 است. jداراي ارجحیت خیلی بیشتر از  iگزینه یا شاخص  تر خیلی مهم 7
 نیست. jمقایسه با  تر و قابل مطلقاً مهم jاز  iگزینه یا شاخص  تر کامل مهم 9

 دهد. هاي ترجیحی را نشان می بین ارزش بینابین 8،6،4،2
 

پرسشنامه را  نفر 90، پرسشنامه 105(از میان  شدپرسشنامه برگشت داده  90، شده دوم توزیع پرسشنامه 105از میان 
ها از  . براي تحلیل داده)نفر به دلیل عدم تمایل براي مشارکت در مطالعه، پرسشنامه را تکمیل نکردند 15تکمیل و 

نظر  تن از اساتید صاحب 4شده با استفاده ازنظر  روایی پرسشنامه توزیع .شداستفاده  Expert Choice 11.0 افزارهاي نرم
محاسبه شد که نشاندهنده سازگاري ماتریس روابط بین موانع و پایایی  08/0زوجی نرخ سازگاري مقایسات  وتأیید 

 باشد. پرسشنامه مذکور می
 
 

 هاي تحقیق یافته

خ  دهندگان وضعیت جمعیت شناختی پاس

 باشد. می )9( کننده در این پژوهش به شرح جدول مشخصات افراد شرکت

 دهندگان ) وضعیت جمعیت شناختی پاسخ9 جدول

 درصد فراوانی فراوانی متغیر مشخصات

 سابقه کاري
 66/26 24 سال 10تا  3بین 
 55/55 50 سال 20تا  11

 77/17 16 30تا  21

 تالمیزان تحصی

 55/15 14 دیپلم
 11/21 19 دیپلم فوق

 22/52 47 لیسانس
 66/6 6 لیسانس فوق

 44/4 4 دکترا

 درجه
 22/42 38 افسر جز

 77/57 52 افسر ارشد
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نباطی تحقیق یافته  هاي است

گذاري  سرمایهفقدان و  سازي هاي بهینه گذاري در پروژه رغبتی مدیریت ارشد سازمان به سرمایه موانع بینشان داد  نتایج
هزینه باالي  مانعاول و دوم و  هاي رتبهدر  2019/0و  3055/0اهمیت  ایببا ضر سازي هاي بهینه جهت انجام پروژه

موانع مدیریتی در رتبه اول و  ،و در کل آخر قرار دارد رتبه در 0399/0با ضریب اهمیت سازي  هاي بهینه شناسایی فرصت
 موانع مالی، فرهنگی، اطالعاتی در رتبه دوم تا چهارم قرار دارند.

نع کلیدي در سازمان نیروهاي بندي موا نتایج حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی جهت رتبه )2(و شکل  )10(جدول 
 دهد. مسلح را نشان می

 سازي مصارف انرژي در نیروهاي مسلح(نتایج گام دوم تحقیق) بندي موانع بهینه ) رتبه10جدول 

 رتبه وزن گروه شده در گام اول تحقیق شده از کل موانع شناسایی ترین موانع انتخاب مهم ردیف

موانع  انرژيعدم نفوذ، قدرت و تأثیر کم مدیریت  1
 4 1559/0 مدیریتی

موانع  سازي هاي بهینه گذاري در پروژه رغبتی مدیریت ارشد سازمان به سرمایه بی 2
 مدیریتی

3055/0 1 

موانع  دانش و آگاهی کافی در کارکنان سازمان نبود 3
 5 0880/0 اطالعاتی

موانع  گیري مصرف فرعی هاي اندازه سیستم فقدان 4
 اطالعاتی

049/0 6 

 2 2019/0 موانع مالی سازي سرمایه کافی جهت اجراي پروژه بهینه نبود 5

 7 0399/0 موانع مالی سازي هاي بهینه هزینه باالي شناسایی فرصت 6

موانع  عنوان یک مسئولیت براي کارکنان سازي مصرف انرژي به عدم تبیین بهینه 7
 3 1598/0 فرهنگی
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 سازي انرژي در نیروهاي مسلح بندي موانع بهینه رتبه )2شکل 

سازي مصارف انرژي در سازمان  شده در موانع بهینه بندي هریک از ابعاد مطرح نیز رتبه )3(و شکل  )11(جدول 
 دهد. نیروهاي مسلح را نشان می

 

 سازي انرژي در نیروهاي مسلح بندي گروه هاي موانع بهینه اولویت )11 جدول

 اولویت وزن سازي گروه موانع بهینه ردیف

 1 4614/0 موانع مدیریتی 1

 4 137/0 موانع اطالعاتی 2

 2 2418/0 موانع مالی 3

 3 1598/0 موانع فرهنگی 4
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 سازي مصارف انرژي در نیروهاي مسلح بندي گروه هاي موانع بهینه رتبه )3شکل 

 

 گیري و پیشنهادها نتیجه

مدیریت ارشد سازمان به اهمیت میزان  رغبتیبیآگاهی و نا مخصوصااشاره شد، موانع مدیریتی و  طور که قبال همان
بر اساس تجربیات  باشد. تواند ریشه بسیاري از مشکالت آتی در این زمینه وري انرژي در سازمان متبوعش می بهره

 براي رفع این موانع پیشنهاد داد: هاي زیر را حل توان راه کشورهاي دیگر و مطالعات صورت گرفته، براي رفع این مانع می

 انرژي و امکان مشاوره به مدیریت ارشد سازمان یتمدیر سازي در آموزش و ظرفیت 
 در سازمان مساله راهبرديعنوان  وري انرژي به به رسمیت شناختن بهره 
 ها و تجهیزات جهت متقاعد کردن مدیریت ارشد زنی انرژي بر روي فناوري برچسب 

 طراز هاي هم زنی) میان رده هاي مقایسه (محک بررسی 

موانع دانش و اطالعاتی شامل مسائلی چون اطالعات و دانش (فنی) ناکافی در سطح و همچنین دسترسی محدود و یا 
ي ها یمتحرتشدید  سالهجریان آزاد اطالعات و نیز م نبودیل به دل ،باشد. در کشور ما عدم دسترسی به دانش و اطالعات می

سازي مصرف انرژي و نیز استفاده از دانش جهانی در این زمینه با  بهینه نهیدرزمها  المللی، اطالع از آخرین پیشرفت ینب
هاي جدي روبروست. همچون موانع گذشته، براي رفع موانع دانش و اطالعاتی که شاید جز پرتکرارترین موارد  یتمحدود

 توان داشت: متفاوتی میهاي  یهتوصذکرشده در منابع باشد نیز 

 ثبت تجربیات)( هایی جهت ثبت اطالعات و حفظ دانش در سازمان ایجاد سیستم 
 ي اطالعات و فناوري جهت تسهیل در استفادهساز یسفارش 
 تقویت تحقیقات و توسعه سازمان 
  خارجی  کننده لیتسههاي مختلف  شرکت بامشاوره 

0
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 موانع فرهنگی موانع مالی موانع اطالعاتی موانع مدیریتی

0.4614 

0.137 

0.2418 

0.1598 
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 الگوي مصرفهاي پیشرو در امر اصالح  سازمان بازدید از 
 آموزش فنی مدیران انرژي سازي از طریق ظرفیت 
 خارج از سازمان استفاده از حسابرسان، ممیزان و تسهیل گران 

سازي مصرف  ها به امر بهینه محدودیت منابع انرژي و افزایش روزافزون مصرف آن موجب توجه کشورها و سازمان
از آن شده است، اما یکی از موانع عمده فرا روي توسعه انرژي، یعنی کاهش مصرف انرژي بدون کاهش خدمات حاصل 

منابع مالی کافی جهت تأمین  نبود ،توسعه سازي مصرف انرژي در کشورهاي مختلف و بویژه کشورهاي درحال صنعت بهینه
شده   ن اشارهسازي مصرف انرژي به آ ترین مانعی که در سراسر جهان بر سر راه بهینه باشد. رایج ها می گونه پروژه مالی این

محدودیت مالی را مانعی  ها سازمانتمام  اباشد. تقریب سازي می هاي بهینه گذاري در گزینه کمبود پول براي سرمایه ،است
تواند مانعی باشد که  نیز می دانند. از سوي دیگر، عدم تأمین مالی جویی در انرژي می هاي صرفه بزرگ براي اجراي گزینه

راهکارهایی براي حل موانع مالی و تأمین سرمایه الزم جهت اجراي  ،لذا در این خصوص .کند ف میرا متوق ها سازماناقدام 
 توان ارائه کرد: سازي مصرف انرژي می هاي بهینه پروژه

 گذاري تغییر معیارهاي ارزیابی سرمایه 
 سازي مصرف انرژي هاي ویژه براي بهینه تخصیص بودجه 
 سازي صولی از اعتبارات بهینهاستفاده ا ي سازمان در موردساز آگاه 

 هاي توجیهی سازي توسط طرح هاي بهینه باال بردن آگاهی از میزان سودهی پروژه 

 سازي  هاي بهینه منظور اجراي طرح تعامل با وزارت نیرو و مؤسسات اعتباري جهت گرفتن وام به 

و  ها دورهي و برگزاري ساز فرهنگباشد، چراکه نیاز به  می بر زمانیندي پیچیده و اسازمانی فر -غلبه بر موانع فرهنگی
باشد تا بتوان توجه عموم را به این  زیست می یطمحسمینارهاي هدفمند در راستاي برجسته کردن مسائل مربوط به انرژي و 

اقتصادي در  هایی که تنها باهدف بازدهی سریع کلیدي است، سیاست ئلهمسیک  مؤثرهاي  فقدان سیاست مسائل جلب کرد.
 بلندمدتتهدیدي که براي توسعه اقتصادي و اجتماعی در  ،یجهدرنتمحیطی و  یستزشوند، اما از اثرات  یممدت برقرار  کوتاه

هاي موجود است که معموال با توجه به  اجراي ضعیف قانون و سیاست ،اما مشکل دوم .کنند یمی پوش چشم ،دارند یپدر 
در کشور  مسالهترین  شاید شایع ،سوي دیگر از گیرد. توجهی قرار می تنبیهی مناسب مورد بی الزامات قانونی و سیستم فقدان

براي رفع این مانع، بر اساس تجربیات  حال هاي انرژي باشد. و سایر حامل هاي نفتی هاي دولتی براي فرآورده ما یارانه
 پیشنهاد داد:هاي زیر را  حل توان راه می کشورهاي دیگر و مطالعات صورت گرفته،

 ي مصرفیها نهیهزي ها فیتخفیارانه و  حذفگذاري بر روي منابع انرژي و طبیعی،  تصحیح نحوه قیمت 
 هاي انرژي نحوه محاسبه قیمت  نهیدرزمرسانی  اطالع 
 محیطی هاي انرژي و زیست سیاست نهیدرزمسازي  آگاه 
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 رعایت اصول مصرف انرژي و اجازه قطع آور در خصوص  هاي الزام راهبريگرا و تدوین  وجود قوانین عمل
 با هماهنگی قبلی با مدیر انرژي  ذیربطي ها شرکتتوسط  پرمصرفي ها گانانشعابات ی

 نظارت دقیق بر پیروي از قوانین 
 انرژي سالهورود مباحث اصالح الگوي مصرف در برنامه آموزشی مقدماتی جهت آشنا سازي نسل آینده با م 

به اینکه هزینه مصرف انشعابات نیروهاي مسلح توسط وزارت دفاع و پشتیبانی  با توجهاست  ذکر انیشا خاتمه،در 
با همکاري کارشناسان سازمان  گردد یمپیشنهاد  ،گردد یمي وابسته به وزارت نیرو واریز ها شرکت حساب بهنیروهاي مسلح 

شترك هر رده، میزان نرم مصرف هر مجموعه ي وابسته به معاونت مهندسی ستاد مساز نهیبهي انرژي ایران و اداره ور بهره
ي مصرفی ساالنه انشعابات آن ها نهیهز، شده میتنظو سپس متناسب با نرم  شده نییتعنظامی با توجه به شرایط حاکم بر آن 

ي مصرف انرژي گردد که در ازا در ذیربطي ها شرکترده در اختیار فرماندهی ارشد آن قرار گیرد و متضمن پرداخت آن به 
یافته و قطع داخلی  طورجدي افزایش صورت تحقق این امر، نظارت و کنترل دقیق فرمانده ارشد از میزان مصرف انرژي به

 شود. یماالجرا  امري الزم ،با توجه به منابع اعتباري محدود در اختیار پرمصرفي ها مجموعهانشعابات 

 

 نابعم

 

  .سابا)( رانیاانرژي  يور بهرهسازمان  استاندارد مدیریت انرژي، :ISO 50001استاندارد  ]1[

 سابا).( رانیاانرژي  يور بهرهآموزش مدیریت انرژي، سازمان  ]2[

 .سابا)( رانیاانرژي  يور بهرهسازمان  ي انرژي در صنایع،ور بهرهي آموزش ها دوره)، نقش 1391( .حاجسقطی، اصغر  ]3[

اولـین کنفـرانس    سازي مصـرف انـرژي در صـنایع پتروشـیمی،     بهینه )،1387.(جعفري نصر، محمدرضا .محمود، حاجی محمدي ]4[
 .پتروشیمی ایران، تهران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی

انـرژي در شـهرداري    مصـرف  يساز نهیشناسایی عناصر کلیدي موفقیت در به)، 1393( .عباس، طلوعی اشلقی .روژین، درخشان ]5[
 .44 -23، ص ص 2 شماره ،18دوره  ،انرژي ایران نشریه، تهران 7منطقه 

تخصصـی   –سازي مصرف انرژي در ساختمان، دو فصلنامه علمی )، واکاوي الزامات و قیود بهینه1393( .ذوالفقاري، سید علیرضا ]6[
 ي تجدید پذیر و نو، شماره اول.ها يانرژ

مطالعه  وري بهرههینه مصرف انرژي در صنایع و توسعه مدیریت ب )،1389( .حسینعلی ،نهاوندي .امیرعباس ،یزدانی .علی ،رضایی ]7[
 .مصرف انرژي، تهران، موسسه همایش صنعت سازي بهینه کنفرانسموردي: صنایع چوب و کاغذ مازندران، 

اولـین   در مصـرف انـرژي،   جـویی  صرفه، ارائه راهکارهایی براي )1392( میثم. ،مستقیمیان علیرضا. ،حبیبیانحمیدرضا.  ،سمواتی ]8[
 .فردا زیست محیطنو و پاك، همدان، شرکت هم اندیشان  هاي انرژيهمایش ملی 

 وري انرژي ایران )، انتشارات سازمان بهره1390( هاي کلی اصالح الگوي مصرف. سیاست ]9[
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مـین  هفت مصـرف انـرژي در ایـران و ژاپـن،     سازي ي بهینه نهیدرزم، مقایسه پژوهش )1388( عقیل. ،براتی مالیري قاسم. ،عرب ]10[
 .همایش ملی انرژي، تهران، کمیته ملی انرژي جمهوري اسالمی ایران

هـاي   بنـدي پهنـه   جهـت اولویـت   ، کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی)1391( .قمی، مجتبی .احسان ،نصراللهی. فیلی، حمیدرضا ]11[
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پژوهشـی مـدیریت    -فصـلنامه علمـی   )،مراکز ثقل جمعیتـی  یابی برمکان تأکیدبا (در منطقه شمال تنگه هرمز  غیرعاملپدافند 
 .112 – 77، سال دوازدهم، ص ص 48شماره ، نظامی

 ،AHP روشبه  قدرت انواع ازمدیران و فرماندهان  ي استفاده بندي اولویتبررسی )، 1391سته، اکبر. (، حسین. پیوباري نصیري ]14[
 .120 – 93ص ص ، ، سال دوازدهم45شماره ، پژوهشی مدیریت نظامی -فصلنامه علمی

[15] Cagno, E., Trucco, P., Trianni, A., Sala G., (2010) “Quick-E-Scan: a methodology for the 
energy scan of SMEs”, journal of Energy,35(5):1916e26. 

[16] Barzegar, Z., Mirshamsi, M. 2014. “Drawing the Timetable of Climatic Need by Means of 
Chai, K., Yeo, C., (2012) “Overcoming energy efficiency barriers through systems approach-A 
conceptual framework”, journal of Energy Energy Policy, 46, pp. 460–472. 

[17] Hirst, E., Brown, M., (1990)  “Closing the efficiency gap: barriers to the efficient use ofenergy 
Resources”, journal of Conservation and Recycling,3(4):267e81. 

[18] Key world energy statistics., (2015), International Energy Agency (IEA). 

[19] Nagesha, N., Balachandra, P., (2006) “Barriers to energy efficiency in small industry clusters: 
Multi-criteria-based prioritization using the analytic hierarchy process”, journal of Energy, 31, 
pp.1969–1983. 

[20] Newell, R. G., & et al., (1998) “The Induced Innovation Hypothesis and Energy Saving 
Technological Change, Published in Quarterly”, Journal of Economics:, pp.  941-975. 

[21] Rohdin, P., Thollander, P., (2006) “Barriers to and driving forces for energy efficiency in the 
non-energy intensive manufacturing industry in Sweden”, journal of Energy 31(12):18, pp.36-
44. 

[22] Sardianou, E., (2008) “Barriers to industrial energy efficiency investments in Greece”, Journal 
of Cleaner Production,16(13):1416e23. 

[23] Sorrell S., O'Malley, E., Schleich, J., Scott, S., (2004). The Economics of Energy Efficiency - 
Barriers to Cost-Effective Investment, Edward Elgar, Cheltenham. 

[24] Sorrell, S., Schleich, J., Scott, S., O’Malley, E., Trace, F., Boede, E., Ostertag, K. Radgen, P., 
(2000) “Reducing barriers to energy efficiency in public and private organizations”, SPRU 
(Science and Technology Policy Research). 

[25] Stavins, R.N., (1994)  “The energy efficiency gap, What does it mean?”, Journal of Energy 
Policy,22(10), p.p. 804–810. 



     

/ نشریه انرژي ایران 1395 پاییز 3شماره  19 دوره     

 
200 

[26] Stern, PC., Aronson, E., (1984) “Energy use: the human dimension”, New York, Freeman & 
Co. 

[27] Thollander, P., Dotzauer, E., (2010)  “An energy efficiency program for Swedish industrial 
small- and medium-sized enterprises”, Journal of Cleaner Publication, 18, pp. 1339–1346. 

[28] UNEP., (2006) “Barriers to Energy EfficienyinIndustry in Asia”, United Nations Environment 
Program. 

[29] UNIDO (Unite Nation Industrialization Development Organization), (2011) “Industrial energy 
efficiency for sustainable wealth creation: Capturing environmental”, economic and social 
dividends.UNIDO, Vienna. 

[30] Wang, G., Wang, Y., et al., (2008) “Analysis of interactions among the barriers to energy 
saving in China”, Energy Policy 36 (6), pp. 1879–1889. 

[31] Weber, L., (1997)  “Some reflections on barriers to the efficient use of energy”, Journal of 
Energy Policy (25), pp. 833-835. 


	محسن شفیعی نیکآبادی 1 ، مجتبی شفیعی2، سید محمدحسن حسینی 3

