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 چکیده

باشئد  ارتبئا  سازی، مسئئله مئدیریت انئرمی میخصوص صنایع در تمامی کشورها ازجمله صنایع خودروامروزه یکی از نیازهای مبرم جوامع انسانی به
ی منطقئی از انئرمی را وئروری ی اقتصادی و انتظاری که از افزایش قیمت انرمی در آینده وجود دارد، توجه به امئر اسئتدادهو توسعهتنگاتنگ انرمی 

سوم از کئل انئرمی در فراینئد صئنعتی وئرورر مئدیریت مصئرف انئرمی در صئنایع یک سازد  عدم کار آیی مصرف انرمی و هدر رفتن نزدیک بهمی
ها نیاز به شناسئایی و آگئاهی از موانئع، کند؛ اما در این راه موانع متعددی وجود دارد، جهت رفع آنسازی را روشن و آشکار میروخصوص صنایع خودبه

در بخئش  ISO50001 مدیریت انئرمی سازی سیستماز این پژوهش بررسی موانع تأثیرگذار در پیاده کلید موفقیت در این زمینه است؛ بنابراین هدف
سازی مدیریت انرمی در صنایع خودروسئازی ایئن باشد  در پژوهش سعی شده است که با تحلیل عاملی موانع پیادهخودرو( میسازی )ایرانروصنایع خود

 سازی قرار گرفت و نتایج این پژوهش نشانندر از خبرگان بخش صنعت خودرو 30پرسشنامه در اختیار  14موانع بررسی شود  برای انجام این مهم تعداد 
، کمترین میانگین را در بین دیگر عوامئل را 82/2، بیشترین میانگین و عامل فرهنگی با میانگین 04/7عامل اقتصادی با میانگین  داد که موانع ناشی از

زی ایئن اسئتاندارد در صئنایع سئاهئا، بئه پیادهرو توجه بیشتر به این موانع و انجام اقدامار موردنیاز برای رفع آنباشند  ازایندر میان این موانع دارا می
 کند توجهی میخودرو( کمک قابلخودروسازی )ایران

 یکلیدکلمات 
 " سازی سیستم مدیریت انرمیموانع پیاده ", "سازیصنعت خودرو "," خودروایران "

Analysis Barriers to Implementing Energy Management System 

(ISO50001) in Automotive Industry: A Study on (Iran-Khodro) 
Akbar Jafari1, *, Javad Fahim2 

1.* Researcher, Higher National Defense University 

2.Assistant professor, Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Alborz, Iran 

*Email Address: jafariakbar9727@gmail.com 

  

Abstract 
 

Today, one of the urgent needs of human societies, especially industries in all countries, including the 

automotive industry, is the issue of energy management. The close relationship between energy and 

economic development and the expectation that energy prices will rise in the future make it necessary 

to pay attention to the rational use of energy. The inefficiency of energy consumption and the loss of 

nearly one-third of all energy in the industrial process highlights the need for energy management in 

industries, especially the automotive industry; But there are several obstacles in this way, in order to 

overcome them, the need to identify and be aware of the obstacles is the key to success in this field; 

Therefore, the purpose of this study is to investigate the effective barriers in the implementation of 

ISO50001 energy management system in the automotive industry (Iran-Khodro). In this research, an 

attempt has been made to study the barriers to the implementation of energy management in the 

automotive industry by factor analysis. To do this, 14 questionnaires were provided to 30 experts in 

the automotive industry and the results of this study showed that the barriers caused by the economic 

factor with an average of 7.04, the highest average and the cultural factor with an average of 2.82, the 

lowest average Among other factors, they are among these obstacles. Therefore, paying more 

attention to these obstacles and taking the necessary measures to eliminate them will contribute 

significantly to the implementation of this standard in the automotive industry (Iran-Khodro). 
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 مقدمه -1
در توسعه اقتصادی، اجتماعی تمامی کشئورها در عصئر حاوئر انئرمی 

روز بر اهمیت و ارزش ایئن عنصئر در نقش کلیدی داشته است و روزبه
شده است  با توجه به نقش انرمی در توسعه، اگئر بتئوانیم توسعه افزوده

وری کئل توانیم بهرهبه نحو درستی مصرف انرمی را مدیریت کنیم می
سئازی ارتقئا  خصئوص صئنایع خودروهای تولیدی بهدرزمینه کشور را

دهیم  یکی از اهداف برنامه راهبردی انرمی مصرف انئرمی بئه شئکل 
های بهینه و مناسب است  دامنه کاربرد برنامه راهبردی در حوزه فعالیت

هئای گذاری کئه در رر سازی با توجه به حجم سئرمایهصنایع خودرو
مدیریت انرمی را الزامی  تدوین برنامه راهبردی مذکور وجود دارد، لزوم

هئای متنئوعی در سازی کشور رر سازد  ازآنجاکه در صنایع خودرومی
مئدیریت  کارگیری برنامئه راهبئردیباشد، لزوم بهحال تهیه و اجرا می
سازی آن در چارچوب قئوانین و ای جهت پیادهنامهانرمی و تدوین نظام

ریزی ی برخئئوردار اسئئت، هم نئئین برنامئئهامقئئرارر، از اهمیئئت ویئئژه
ای داشته کنندهتواند در سیستم مدیریت انرمی نقش تعیینراهبردی می

 & Marinاسئت ) باشد و مصرف انرمی نیز تابع همین اصل علمی

Verdier, 2012)  مدیریت سیستم انئرمی در صئنایع خودروسئازی
تولید و افئزایش ها و دانش جدید برای یک فرآیند پویا است که از ایده

تئوان بئه های آن میکند کئه ازجملئه هئدفکارایی انرمی استداده می
ی تئأمین انئرمی از استداده بهینه و منطقی از انرمی، مقابله بئا هزینئه

رریق کاهش مصرف اشاره کرد  مئدیریت سیسئتم انئرمی بئه معنئی 
نهادینه کردن روش صحیح استداده از منابع کشور است و توجه به این 

ها در صئنایع های صنایع و کئاهش هزینئههم موجب ارتقای شاخصم
توان گدئت بئرای درمجموع می باشد مختلف ازجمله صنایع خودرو می

سازی و مدیریت سیستم انرمی در صنایع خودروسازی در گام اول بهینه
جهئت ریزی و تصمیمار مدیریتی مناسبی اتخاذ شود و ازاینباید برنامه

تئرین بخئش و گیری مهمریزی و تصمیمکه برنامهتوان مدعی شد می
آید که در ایئن ها ازجمله صنایع خودرو به شمار میسرآغاز تمام فعالیت

 ( 1378تواند مدید واقع شود )جهانیئان، جهت اتخاذ برنامه راهبردی می
ها سازمان توانمندسازی ISO50001هدف از سیستم مدیریت انرمی 
 الزم فرایندهای و هاسیستم استقرار به و صنایع ازجمله صنعت خودرو

برداری و مصرف انئرمی عملکرد انرمی شامل کارایی، بهره بهبود برای
ها و صئنایع در المللی برای تمام انواع سئازماناست  این استاندارد بین

نظر از شرایط جغرافیایی، فرهنگی یا اجتمئاعی های مختلف صرفاندازه
ه اهمیت سیستم مدیریت انئرمی و اجئرای قابل کاربرد است  با توجه ب

آن در صنایع خودرو باید راهکارهای اجئرای آن شناسئایی و موانئع آن 
ی ی تحلیلی درزمینهرسد فقدان یک مطالعهبرررف شود اما به نظر می

سئازی مئدیریت انئرمی ایئن مهئم را بئا شناسایی و تحلیل موانع پیاده
بئر ایئن شئده اسئت بئا مشکالتی مواجه کرده اسئت؛ بنئابراین سئعی 

بئاره در اختیئار بندی آن ارالعئاتی دراینشناسایی این موانئع و دسئته
مدیران ارشد قرارگرفته تئا گئامی در جهئت بهبئود اسئتقرار اسئتاندارد 

بهتر مصئرف انئرمی در مدیریت انرمی و مدیریت هئر چئههای سیستم
صئورر کلئی اهئداف ایئن تحقیئق را صنعت خودرو برداشته شئود  به

 توان در قالب موارد زیر بیان کرد:یم
مئدیریت انئرمی  سئازی سیسئتمبررسی موانئع تأثیرگئذار در پیاده -1

ISO50001  در صنایع خودروسازی 
 شده بندی موانع شناساییدسته -2

 ادبیات پژوهش -2

شئود کئه در ها و اقداماتی ارالق میمدیریت انرمی به مجموعه روش
منظور حئداکرر ف صئحیح انئرمی بئههای مختلف باهدف مصرسیستم

شود نمودن منافع بدون کاهش کیدیت محصوالر یا خدمار انجام می
 ISO50001بئر (  سیستم مدیریت انرمی مبتنی 1391حاج سقطی، )

باید به اهداف عملی سازمان متصل گردد نه اینکه در یک مسیر مندک 
مئدیریت آمیز سیسئتم هئای موفقیئتفعالیت افتاده حرکت کنئد  و جدا

باید یک راهبرد کاهش مصرف را نیئز  ISO50001انرمی مبتنی بر 
این کاهش مقدار مصرف انئرمی در خئدمار و صئنایع  ؛ کهشامل شود

عنوان راهئی بئرای مئدیریت و مهئار سازی بهخصوص صنایع خودروبه
رشد مصرف محسوب شود  بئه عبئارتی، مئدیریت مصئرف انئرمی بئه 

ی خدمار مشابه انرمی ورودی و یا ارائه ی خدمار بیشتر با همانارائه
المللئی انئرمی بیئان آمانئ  بین شود باانرمی ورودی کمتر تعریف می

هئا در جهئت مند انرمی یکی از مئثثرترین روشدارد، مدیریت نظاممی
الخصئوص صئنایع مصئرف علیوری انئرمی در بخئش صئنایع پربهره

آورد تا فرایند و روش زیرا این امکان را به وجود می؛ خودروسازی است
وری رور مستمر بهبود بخشیده و بهرهتولید را از منظر مصرف انرمی به

 & Wells)و مئدیریت صئحیح انئرمی را بئه همئراه داشئته باشئد 

Nieuwenhuis, 2012)  ای مقاله 2016فرانز و همکاران در سال
های مدیریت انرمی فعال در صئنعت با عنوان الزامار و وظایف سیستم

های خودرو ارائه نمودند  در این مقاله بئه الزامئار مربئو  بئه سیسئتم
ها و هم نئئین سئئاختمئئدیریت انئئرمی ناشئئی از کنتئئرل تولیئئد، زیر

زمان با تمرکز بئر مشخصئار ( هم1TBSهای فنی ساختمان )سیستم
های پئژوهش حئاکی از آن اسئت کئه صنعت خودرو پرداختنئد  یافتئه

به عملکردهئای جدیئد نیئاز دارد امئا  های مدیریت انرمی فعالسیستم
عنوان یئک فراینئد توان بههایی را میسازی چنین سیستموظایف پیاده

 Franz)ی رویکردهای قبلی بناشده است رسمی تلقی کرد که بر پایه

et al, 2016).  ای بئا عنئوان مقالئه 2013چیارا و کئانوادر در سئال
های خودرو بئا در سیستمبررسی مصرف انرمی، مدیریت و بازاریابی در 

نظر گرفتن روند آینده ارائه نمودند  در این تحقیق با مئرور بئر فنئاوری 
هئا های خودرو پرداختند  آنی مدیریت انرمی و بازیابی سیستمدرزمینه

ی بهبود مصرف سئوخت خئودرو از های بالقوهدیدگاهی را برای فرصت
ی گرمایی موجود رریق مدیریت انرمی در سطح سیستم و برداشت انرم
سئازی و اسئتداده از و انرمی جنبشی ارائئه دادنئد کئه شئامل: کوچک

ی تزریق سوخت و مدیریت مسیر هئوای سیسئتم های پیشرفتهسیستم
کت سئئووانمانی و   (Chiara & Canova, 2013) باشئئدمی

وری به بررسی یک رویکرد یکپارچه برای بهره 2017همکاران در سال 
تولیئئد خئئودرو پرداختنئئد  در ایئئن مقالئئه یئئک  هایانئئرمی در سیسئئتم

افئزار مئرتبط بئرای ی نرمسئازی و توسئعهشناسی مبتنی بر شبیهروش
سئازی ی خودروسازی مدیریت حرارتی و انرمی در سراسر کارخانهمدل

های تولیئدی از رریئق و کاربرد آن در مدیریت مثثر انرمی بر سیسئتم
ها نشئان داد کئاهش نئد  یافتئهمدیریت تولید هوشمند انرمی ارائئه داد

باعث کاهش کلی مصرف انئرمی در  2HVASمصرف انرمی سیستم
 ,Katchasuwanmanee et al)شئود سیستم تولید خئودرو می

بابیان مووئوع محئدود  2016گاندهی و همکارانش در سال  ( 2018
تبع آن نتئایج شده بر روی بخشی از صنعت که بهبودن تحقیقار انجام

آمده نیز تنها در همان زمینئه قابئل کئاربرد اسئت بئه ستدحاصل و به

                                                           
1. Technical Building systems 

2. Heating, Ventilating and Air Conditioning 
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انجام تحقیقی در خصوص شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در 
تر و در نظئر گئرفتن صئنایع اجرای مدیریت انرمی در رویکردی جئامع

گیئئری از روش ترکیبئئی یعنئئی انئئد و بئا بهرهتولیئدی مختلئئف پرداخته
گیری چنئد معیئار ، های تصمیمتکنیکزمان دو روش از کارگیری همبه
(1AHP( و )2DEMATEL نتایج تحلیل خود را در قالب مدلی از )

شئده ارائئه بنئدی عوامئل شناسایینوع روابط علت و معلئولی و اولویت
، 2016سینج و همکاران در سال ( Gandhi et al, 2017)اند کرده

رمی، روابئط میئان سازی مدیریت انبا ارائه مدلی از عوامل کلیدی پیاده
های هئا را جهئت تئدوین برنامئهعوامل و درجه اهمیت هر یئک از آن

اند  در این تحقیئق ها و صنایع تحلیل کردهراهبردی و عملیاتی سازمان
مواردی هم ون تعهد مدیریت ارشد، برقراری سیستم ارزیابی عملکئرد 

اند شدهترین عوامل عنوانعنوان مهمو یکپارچگی در مدیریت انرمی، به
(Singh et al, 2016 ) 

 خودروی شرکت صنایع ایرانپیشینه -3

سازی ترین کارخانه اتومبیلکارخانجار صنعتی ایران ناسیونال که بزرگ
مورد  1342اسدند  28ایجاد شد و در  1341مهرماه  12در ایران است در 

 بئرداری از تأسیسئاربهره 1346برداری قرار گرفت  در اردیبهشئت بهره
بئرداری از خطئو  تولیئد های بعد بهرهساخت اتومبیل پیکان و در سال

و وانت آغاز گردید  پ  از پیروزی  302، اتوبوس بنز 309بوس بنز مینی
خئودرو تغییئر یافئت  ایئن انقالب اسالمی ایران نام این شرکت به ایران

به دنبال تعطیلی کارخانه تالبور انگلسئتان اقئدام  1367شرکت در سال 
که خط  1383ازآن تا سال آالر خط تولید آن کرد و پ ه خرید ماشینب

تولید پیکان متوقف شد، اکرر قطعار خودرو پیکان در داخل کشور تولید 
آالر شرکت تالبور، قرارداد استداده از قوای زمان با ورود ماشینشد  هم

خئودرو نیئز در ایران 405محرکه شرکت پژوی فرانسئه و تولیئد پئژوی 
بئئوس و مینی RDتولیئد اتومبیئئل پئئژو  1376قئد گردیئئد  در سئئال منع

تولید اتومبیل پژو پارس )پرشیا( و پژو استیشن  1378هیوندای و در سال 
، 206، پژو 1380در این کارخانه آغاز گشت  در ادامه این روند و در دهه 

نیئز جئزو تولیئدار  90دار و تنئدر صئندوق 206، پئژو 207سمند، پئژو 
اتوماتیک هئم بئه  90ازآن رانا، دنا و تندر قرار گرفت و پ  وخودرایران

  3این مجموعه اوافه شد
انااارژی  هاااای پاااییرم سیساااتم مااادیریتمزیت -4

ISO50001 خودرودر صنایع ایران 
منظور ها بهسازی سازمانتوانمند ISO50001سازی هدف استاندار

ملکرد انرمی های وروری برای بهبود عها و فرایندریزی سیستمپایه
باشد  این استاندارد برای تمام فاکتورهایی که مصارف انرمی را متأثر می
توانند توسط یک سازمان کنترل شوند، کاربرد دارد  کنند و میمی

های عملکرد انرمی را مشخص شاخص ISO50001استاندارد 
ها و آورد که به سازمانکند، بلکه یک سیستم باهدف کلی فراهم مینمی
دهد تا استانداردهای عملکردی را ایع ازجمله صنایع خودرو اجازه میصن

ها را برآورده خواهد کرد، پندارند به بهترین نحو نیازهای آنکه می
یک روش سیستمی و منظم  ISO50001انتخاب کنند  استاندارد 

دهد برای هر نوع سازمان و صنایعی ازجمله صنایع خودروسازی ارائه می
ریزی کنند )احمدخان بیگی و ریت انرمی خود را پایهتا سیستم مدی

                                                           
1. Analytical Hierarchy process 

2. Decision Making Trial And Evaluation 

3. www.ikco.ir/fa/Intro.aspx 

های تجاری که این استاندارد برای (  تعدادی از مزیت1396همکاران، 
 آورد به شر  زیر است:سازی فراهم میصنایع خودرو

کمک به کاهش مصرف انرمی و کاهش انتشار کربن به روش -1
 سیستمی و منظم 

ها و اقدامار جدید و کارآمد ناوریبندی اجرای فارزیابی و اولویت -2
 انرمی 

فراهم آوردن یک چارچوب برای بهبود کارایی انرمی در رول  -3
 زنجیره عروه 

 روم تحقیق -5

سئازی مئدیریت انئرمی هدف از انجام این پژوهش بررسی موانئع پیاده
ISO50001 خئئودرو( اسئئت  بئئرای سئئازی )ایراندر صئئنایع خودرو

های مدیریت انرمی، ترکیبی از مطالعار د سیستمشناسایی موانع استاندار
شئئرکت )ای و مصئئاحبه بئئا خبرگئئان صئئنایع خودروسئئازی کتابخانئئه

خودرو( مورداستداده قرارگرفته است  ابتدا با استداده از مرور ادبیئار ایران
نویسئی از موانئع محتمئل های مئدیریت انئرمی، پیشاستاندارد سیستم

جئام مصئاحبه بئا خبرگئان صئنعت شئده و سئپ  از رریئق انشناسایی
ای در ایئن شئده نهئایی شئده و پرسشئنامهسازی، موانع شناساییخودرو

شئده از های در نظر گرفتهشده است  پرسشنامه میان نمونهرابطه تدوین
های حاصل از جامعه آماری توزیع گردیده است  سپ ، با استداده از داده

شئده اسئت  ایئن پرداختهیابی دریافت پرسشئنامه، بئه تحلیئل و ریشئه
هئا آوری دادهپژوهش، ازنظر هدف کاربردی بئوده و ازنظئر روش جمئع

پیمایشی است  جامعه آماری مورداسئتداده در ایئن پئژوهش،  -توصیدی
خودرو( اسئت  در ایئن سازی )ایرانی خبرگان بخش صنعت خودروهمه

ندر  30پرسشنامه میان  14پژوهش برای بررسی پایایی پرسشنامه تعداد 
آلدئای  ها از روششده است و برای تحلیل نتئایج ایئن پرسشئنامهتوزیع

روش کرون باخ اولین بار توسط لی کئرون  شده است کرون باخ استداده
بئرای تعیئین قابلیئت اعتمئاد  1951روانشناس آمریکئایی در سئال  باخ

های آموزشی و روانشناسی بسط داده شد و مقادیری بین صئدر و آزمون
کنئد  سئازگاری درونئی کئه آلدئای کئرون بئاخ آن را ختیار مییک را ا
کند به معنای این است که تا چه حدی تمام اجزا در یک گیری میاندازه

دهنده ارتبا  درونی این آزمون، یک مدهوم یکسان را بیان کرده و نشان
اجزا است وریب کرون باخ آلدا برای سنجش میزان همئاهنگی درونئی 

رود  ایئن ا و معیارها در یک پرسشنامه بئه کئار مئیهها، قضاورنگرش
باشد  نتیجئه ایئن های محاسبه پایایی پرسشنامه میروش یکی از روش

باشد )کرون بئاخ(  وئریب آزمون شر  اساسی برای تائید پرسشنامه می
ها ها، قضئاوربعدی بودن نگرشکرون باخ آلدا برای سنجش میزان تک

رود هئا آسئان نیسئت بئه کئار مئیگیئری آنو سایر مقوالتی که اندازه
(Cronbach LJ, 1951)   ( بئه 1وریب کرون باخ آلدئا از )رابطئه

 آید:دست می

 
 و یان  هر پرسش و  هاپرسش دادتع  در این رابطه

آلدا باید برای هر یک از مداهیم نه برای  .ها استاریان  کل پرسشو
کرون باخ به کل آزمون یا مقیاس محاسبه شود  هرقدر شاخص آلدای 

تر باشد همبستگی درونی بین سثاالر یک پرسشنامه یک نزدیک
بود  غالباً وریب آلدای تر خواهند ها همگنتر و درنتیجه پرسشبیش

شود و در صورر پایین بودن مقدار آلدا مطلوب تلقی می 7/0باالی 
های دارای ناهمگونی زیاد را حذف کرده تا به مقدار بایستی پرسش
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تواند در کمک به تعیین می 1جدول مطلوب نزدیک شود  حال 
 اشد ها مثثر بهای آلدای کرون باخ و میزان سازگاری درونی گویهکران

 

 درونی سازگاری میزان وکرون باخ  آلفای هایکران تعیین -1جدول 

 هاگویه

 ضریب آلفا کرون باخ پایایی درونی

≤ α عالی 9٫0  

8/0 خوب  > α ≥ 9/0  

قبولقابل  7/0  > α ≥ 8/0  

6/0 مورد سثال  > α ≥ 7/0  

5/0 وعیف  > α ≥ 6/0  

قبولغیرقابل  α> 5/0  

 
 و اسئت شئدهحاصل 806/0 وئریب ارمقئد آزمئون، این انجام از پ 

 خوب پرسشنامه این پایایی باشد،می 7/0 از بیشتر آن مقدار کهازآنجایی
بخئش  خبرگئان نظرار از پرسشنامه صوری روایی بررسی برای  است

از  یئیروا بررسی برای هم نین،  است شدهصنعت خودروسازی استداده
 عاملی تحلیل شدررو  اسئت شئدهگرفته اکتشافی بهئره عاملی تحلیل
 هاعامل تعداد حداقل ردنئک شخصئم دفئه ترینعمده 14 اکتشافی

 بئر فئر  روش این در  است هاآزمون بین همبستگی برآورد منظوربه
 گروهی بین همبستگی برآورد برای هاعامل دارئمق چه هر که است این
 نیز روانشناسی ازلحئئا  هئئاعامل این تدسیر ،باشد کمتر هئئاآزمون از

عدد، تعئداد  14متناسب با تعداد سثاالر پرسشنامه،  بود  خواهد ترساده
 شیپرسشنامه است  پئ 30 یعامل لیانجام تحل یمناسب پرسشنامه برا
مشخصئار  2در جئدول  ،یو مدهئوم یآمار یهالیاز پرداختن به تحل

رور شده است  همئاننشان داده تیکنندگان ازجمله سن و جنسشرکت
  دشویکه مشاهده م

 توصیفی هاییافته -2جدول 

رمتغی  درصد سطوح متغیر درصد سطوح 

 سن

26-30  45/21  

 جنسیت

 41 زن

31-35  92/30  

 59 مرد
به باال 35  63/47  

 

 خودروسازی مدیریت انرژی در صنایع ایرانموانع پیاده -6
صنایع مختلف در کشور ازجمله صنایع خئودرو بئرای تولیئد محصئول 

کنند و همئین نسئبت ، از استانداردهای جهانی انرمی استداده میبیشتر
های اقتصادی و حتی اجتماعی کشور ساختپیامدهای فراوانی برای زیر

(  عدم کارایی فنی مصرف انرمی، 1386داشته و دارد )ستاری و عوامی، 
به هدر رفتن انئرمی در برخئی از فراینئدهای صئنعتی ازجملئه صئنایع 

سازی و مدیریت مصرف انرمی در ایئن بخئش را نهخودرو ورورر بهی
تئوان کند  اولین گام در جهت مدیریت مصرف انئرمی را میآشکار می

در خئدمار و صئنایع  شناسایی موانع موجود بر سر راه مدیریت انئرمی
 ازجمله صنعت خودرو ذکر کرد کئه بایئد موردتوجئه قرارگرفتئه شئود

(Nunes & Bennctt, 2010 ) سئایی ایئن موانئع لذا بئرای شنا

ندئئر از خبرگئئان بخئئش صئئنعت  30پرسشئئنامه در اختیئئار  14تعئئداد 
خودروسازی قرار گرفت بنابراین هدف از این پئژوهش تحلیئل عئاملی 

در صئنعت  ISO50001سئازی مئدیریت انئرمی بررسی موانع پیاده
آمده از دسئئتباشئئد  درنتیجئئه بئئا توجئئه بئئه نتئئایج بهخودروسئئازی می

در صنایع  ISO50001سازی مدیریت انرمی پیاده ها موانعپرسشنامه
 توان در پنج گروه عمده به شر  زیر عنوان کرد:خودرو را میایران

 موانع ناشی از مدیریت دولتی 

شدن بستگی دارد توجه جهانی، مزیت قابل21قرن در فضای رقابتی 

تواننئد دگرگئونی را هئای رهبرانئی کئه میهئا و تواناییبه مهارر

کنند و توانایی اجرای راهبردهئای تجئاری بسئیار پی یئده مدیریت 

رادارنئئد  مئئدیریت کارآمئئد، تغییئئرار نیئئروی کئئار، کلیئئد موفقیئئت 

صئالحیت مئدیران،   (Okoro, 2012اسئت )وکار جهانی کسب

های مدیریتی نیز یکی از عوامل اسئتمرار موفقیئت در ازنظر مهارر

سئتلزم داشئتن هر سازمانی است  اثربخشی و کار آیئی مئدیران، م

هئا و هئا در موقعیتکارگیری آنهای مدیریتی است که با بهمهارر

توان به این اهداف نائل شئد )میئر های مختلف سازمانی میجایگاه

(  عمده نقا  وعف در صنعت خودروسازی ایران بئه 1370سپاسی، 

گئردد  اگرچئه عمئده نوع مالکیت و نحوه مدیریت این صنعت برمی

شود، مدیریت ای بزرگ کشور در بورس عروه میسهام خودروسازه

در این صنعت ماهیتاً دولتی بوده و ایئن امئر در اتخئاذ تصئمیمار، 

انداز، راهکارهای اجرایی و انتصاب مدیران نمایان بوده اهداف، چشم

است  پیامدهای موانع مدیریت دولتی بر صنعت خودروسازی ازجمله 

 اند از:خودرو عباررایران

 های غیراقتصادیگیاریایهتحمیل سرم 
وجئئود مئئدیریت دولتئئی در صئئنعت گسئئترده و بزرگئئی مرئئل 

ای را بئه ایئن صئنعت ها و انتظارار گسئتردهخودروسازی، دخالت
های بئاالیی از فشئارهای سیاسئی بئه تحمیل کرده است  هزینئه

صنعت خودرو کشور واردشئده و بئه کئارایی پئایین آن دامئن زده 
یک دوره تنها به دلیل ارتبئا  خئوبی  است  اینکه رئی  دولت در

جمهور کشوری دیگر دارد، خودروساز داخلی را موظف که با رئی 
های مجل  اندازی کارخانه در کشور مذکور نماید، یا نمایندهبه راه

اندازی خط تولید خودرو با قطعار خودرو در استان خود به برای راه
های ازجمله هزینئه های فعال در این صنعت اشاره بیاورند،شرکت

شده از سوی حکومئت بئه ایئن صئنعت اسئت  دو ماندگار تحمیل
تر کئردن خئط تولیئد خودروساز بزرگ کشور عئالوه بئر گسئترده
انئئدازی خئئط تولیئئد در خودروهئئای خئئود در داخئئل کشئئور و راه

هایی مرل مشهد، تبریز، بابل، کاشان و سمنان که صرفه شهرستان
اخیئر در  هایل اسئت، در سئالهئا زیئر سئثااقتصادی اغلئب آن

کشورهای آذربایجان، سوریه، سنگال، عراق، بئالروس، ونئزوئال و 
انئد  انئدازی کردهسودان نیز واحئدهایی بئرای مونتئام خئودرو راه

خودروهای تولیدی خودروسئازان ایرانئی در کشئورها اول عمئدتاً 
شود که مشخصاً ازلحا  کیدیت قئادر شامل پراید، تیبا و سمند می

دسترسئی در آن کشئورها نبئوده و ه رقابت با اکرر برندهای قابلب
شده است  از ررف گهگاه فروش مستلزم عروه در زیر قیمت تمام
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دیگر ازآنجاکه بازار خئودرو در ایئن کشئورها انحصئاری نبئوده و 
های متنئوعی بئرای انتخئاب دارنئد، اسئتقبال از متقاویان گزینئه

ز داخل کشور خواهد بود که این مراتب کمتر اخودروهای ایرانی به
شود مقیاس تولید حتی کمتر از داخل کشور باشئد و امر موجب می

 ( 1394خانی، باشد )میرصرفه نمیبهلذا ازلحا  مالی مقرون

 یانسان یروین لیتحم 
 یدر سئئاختار سئئازمان یانیئئم رانیمئئد یارشئئد و حتئئ رانیانتصئئاب مئئد

داول بوده اسئت  عئالوه مت یامر ،یداخل یبزرگ خودروساز یهاشرکت
و  یدولتئ یهاها متعلئق بئه سئازمانشئرکت نیئعمده سهام ا نکهیبر ا
ارشئد دخالئت  رانیها در انتخئاب مئدسئازمان نیبوده و لذا ا یدولتشبه

صئئورر گرفتئئه از  یدولتئئ یهئئاتیو حما اهئئدارنئئد، کمک میمسئئتق
خواهئد  ها به دنبئالرا از آن یرورقطع انتظارار و توقعاتخودروسازان به

اسئتخدام در سئطو   یبه سدارش بئرا یگاه یانتظارار حت نیداشت  ا
 ( 1394 ،یخانری)م رسدیهم م نیمهندس و تکنس

 هااستیعدم ثبات س 
 یهاکارخانئئه یانیئئارشئئد و م رانیدر سئئطح مئئد یاقهیسئئل رارییئئتغ

ها را خرد و کالن آن یو راهبردها هااستیعدم ثبار در س ،یخودروساز
مانئدن  جئهینتیو بئ هئاتیاولو رییباعث تغ یامر گاه نیارد  ابه همراه د
 و معئدن صئنعت، )وزارر شئودیصئورر گرفتئه مئ یهانهیزمان و هز
 ( 1394تجارر، 

 یراصولیغ یهاتیحما 
بئه دولئت و وابسئته بئه  کیئنزد یاز ابتدا صئنعت رانیدر ا یخودروساز

 تیئحما نیتئریدولت بوده است  اصل میرمستقیو غ میمستق یهاتیحما
موانع  جادیا لهیوسکردن بازار، به یررقابتیغ ران،یصنعت در ا نیدولت از ا
واردار خئودرو و عئدم صئدور  یتوجه بئراقابل یاتعرفه ریو غ یاتعرفه
خئودرو در داخئل  دیئجهئت تول دیجد یخارج یگذارهیسرما یبرا زمجو

 رایواردار خودرو بئه داخئل کشئور بسئ یکشور بوده است  تعرفه گمرک
 لندر،یحجئم سئ بر اساس تعرفه واردار خودرو رانیباالست  در گمرك ا

 یمتداور اسئت بئرا گرید یفاکتورها ینوع سوخت و برخ ،ینوع کاربر
یسئ 2500کمتر از  لندریبا حجم س یودروهابه خ 1394مرال، در سال 

یسئ 2500بئاالتر از  یو به خودروها یدرصد 55تا  40 یهاتعرفه یس
تمئام  یبئر رو نیئگرفته است  عالوه بئر اتعلق یصددر 75تعرفه  یس

 نیئ  اشئودیافزوده ووع مبر ارزش اریدرصد مال 9 یواردات یخودروها
نداشته  یچندان رییمتوسط تغ رورقبل به یهابا سال سهیدر مقا هانهیهز

و  یاز گمرك، عوار  شماره گئزار صیپ  از ترخ نیاست  عالوه بر ا
 یواردات یخودروها یکه مقدار آن برا شودیاخذ م زین یعوار  شهردار
ونقل از حمل نهیبه هز دیبا هانهیهز نیاست  ا یداخل یباالتر از خودروها
 ،یو گمرکئ یبازرگئان یهانئهیثبت سدارش، هز یهانهیگمرك مبدأ، هز

انتقئال از  نئهیو هز یکارر بازرگان نهیافزوده خدمار هزبر ارزش اریمال
از  یدولت تیحما گریافزوده شود  نوع د زین داریخربه نام  یکارر بازرگان
 یبئانک سئتمیس قیکالن از رر یهاکشور، پرداخت وام یصنعت خودرو

معئوق  الریها به تسهآن زا یاخودروسازها بوده که بخش عمده نیبه ا
 خودرورانیشرکت ا دیکنیمشاهده م 1است  چنانکه در شکل  شدهلیتبد

هئزار  50بئه  کیئنزد ییتنهابئه 1390و  1389 یهااز سال کیدر هر 
هزار  5/38رور متوسط به زین 1397تا  1391 یهاو در سال الیر اردیلیم
 نهیزم نیاگرچه در ا زین پایکرده است  سا افتیدر الریتسه الیر اردیلیم

هئزار  28رور متوسط سئاالنه بازهم هرساله به رسد،ینم خودرورانیبه ا
از  یدولت یهاتیحما جهیکرده است  درنت افتیدر الریتسه الیر اردیلیم

صنعت منجر  نیمعنادار ا شرفتیتنها به توسعه و پصنعت خودرو کشور نه
نیئا،  اسئت )سئعیدلو شئدهلیتبد ییعدم کارا یبرا ینشده، بلکه به عامل

1394 ) 

 
 

 بزرگ شرکت دو توسط مالی تسهیالت دریافت میزان -1شکل 

 (1394، این دلویسع)کشور  خودروسازی

 

 گیاری محصوالتقیمت 
گذاری دستوری که معموالً ناکارآمد و غیر منعطف است، نظام قیمت

وری و کیدیت محصوالر و ها برای افزایش نوآوری، بهرهانگیزه شرکت
ها جای سرکوب قیمتگذار بهدهد  اگر سیاستمدیریت را کاهش می
زنی جای چانهبرد، خودروسازان بهکردن بازار میفضا را به سمت رقابتی 

ها به بهبود کیدیت محصوالر خود از رریق رقابت بر سر قیمت
 ( 1392پرداختند )صالحی و همکاران، می

 موانع کالن اقتصادی و سیاسی 

توجهی بر موفقیت یا عدم شرایط کالن اقتصادی تأثیر مستقیم و قابل
سازی دارند  ص در صنایع خودروخصوموفقیت یک صنعت در کشور به

در ایران، نظام تأمین مالی ناکارآمد و تالش برای حدظ مصنوعی ارزش 
ریال در برابر ارزهای خارجی، ازجمله شرایط اقتصاد کالن کشور هستند 

  (IKCO, 2009)اند بر عملکرد صنعت خودرو داشته که تأثیر مندی
ن اقتصاد و سیاسی عبارتند نظام تأمین مالی  برخی از تأثیرار موانع کال

 از:

 نظام تأمین مالی 

ترین روش تأمین فقدان بازار بدهی در اقتصاد کشور موجب شده اصلی
های بزرگ، ازجمله خودروسازها، بازار پول یا همان سیستم مالی شرکت

های بزرگ تولیدی کشور نتوانند از رریق بانکی باشد  زمانی که بنگاه
ر بدهی به تأمین مالی بپردازند، همواره به دنبال های متداول در بازاروش

قیمت از سیستم بانکی خواهند بود  این امر گذشته از تسهیالر ارزان
ی اعتبارار لطمه زده و اغلب موجب افزایش آنکه به تخصیص بهینه

ها نیز شود، به چالشی در ترازنامه این شرکتمعوقار بانکی می
 ( IKCO, 2009)شده است تبدیل

 رخ ارزن 

تربیت دستوری و رشد کم و نامتناسب نرخ ارز اسمی اغلب موجب 
ررف کاالهای افزایش ارزش واقعی ریال شده است  این امر ازیک

ی کننده داخل به نسبت ارزان کرده و انگیزهخارجی را برای مصرف
برد و از ررف دیگر کاالی داخلی را به نسبت گران واردار را باال می
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سازی در کند  این امر به توقیف قطعهر را مشکل میکرده و صادرا
ای کشور کمک کرده و خودروسازان را به واردار کاالهای واسطه

کند  در چنین شرایطی با بروز یک شوك مرل کاهش متمایل می
درآمدهای ندتی، دولت قدرر ادامه حدظ ارزش ریال در مقابل ارزهای 

ره نرخ ارز رشد شدیدی را تجربه بایکداده و بهمعتبر خارجی را ازدست
کند  این افزایش نرخ ارز برای خودروسازان داخلی که به کاالهای می

ی افزایش شدید منزلهاند بهای وارداتی وابستگی پیداکردهواسطه
 ,IKCO)شده خواهد بود های تولید و باال رفتن قیمت تمامهزینه

2009 ) 

 موانع ساختاری 

ددی در درون ساختار صنعت خودرو کشور های متعمشکالر و کاستی
ها عمدتاً در رابطه با مدیریت انرمی وجود دارد که البته منشأ اصلی آن

ازاین گردد که پیشهای کالن اقتصادی برمیبه مدیریت دولتی و چالش
 اند از:ترین این موانع عبارر(  مهم1370ها اشاره شد )میر سپاسی، به آن

 دعدم وجود صرفه در تولی 

ی ثابت تولید در آن بسیار خودروسازی ازجمله صنایعی است که هزینه
باالست و لذا هر چه تعداد خودروی تولیدی در یک کارخانه باال رفته و 

تر شود، از متوسط هزینه تولید هر خودرو به ظرفیت اسمی تولید نزدیک
شود  تولید در مقیاس پایین و عدم ای کاسته میمالحظهرور قابلبه

استداده از صرفه در تولید که عمدتاً ناشی از فقدان قطعه ساز بزرگ برای 
باشد، ازجمله مشکالر تأمین باثبار قطعار موردنیاز در تولید خودرو می

صنعت خودروسازی کشور است  در چنین شرایطی تا وقتی تولید یک 
صرفه شود، آن مدل در خودرو به مقیاس انبوه رسیده و برای صادرار به

 ( 1385شده است )جهانگرد، ازارهای جهانی از رده خارجب

 توجهی به تحقیق و توسعهکم 

درصد از  4که برندهای معتبر خودروسازی در جهان بیش از درحالی
( اختصاص داده و 1R&Dارزش فروش خود را به تحقیق و توسعه )

سرعت در پی تنوع و توسعه محصوالر خود هستند، خودروسازان به
رور متوسط کمتر از نیم درصد از فروش را به این امر داخلی به

دهند این امر باعث شده که عمده تداور بین تولید یک اختصاص می
های متمادی، به تغییرار ناچیزی در قطعاتی خودروی داخلی ری سال

مرل چراغ یا آینه خودرو محدود شود  برای مرال شرکت هیوندای موتور 
المللی خود قیق و توسعه برای بازارهای بینمرکز تح 7اکنون دارای هم

مرکز آن در کره جنوبی، یک مرکز در آلمان، یک مرکز در  3است که 
ترین مرکز ماپن و یک مرکز نیز در کشور هند مستقر است  بزرگ

تحقیق و توسعه این شرکت در ایالت کالیدرنیای آمریکا قرار دارد که 
 ( 1394خانی، متحده است )میررفعالیت آن تنها متمرکز بر بازار ایاال

 زنجیره تأمین ناکارآمد 

اتکا در زنجیره تولید سازان بزرگ و قابلوجود قطعه سازان و مجموعه
ریزی برای افزایش شود خودروسازها در برنامهصنعت خودرو موجب می

ظرفیت تولید خود محدودیتی از این نظر نداشته باشند و با اعتماد به 
تمر و باکیدیت مشخص، به تولید بپردازند  در حال تأمین قطعار مس

حاور خودروسازان داخلی گاهی مجبورند حتی یک قطعه مشخص خود 
را نیز از رریق چندین قطعه ساز مختلف تأمین کنند که همین امر 

های موجب بروز مشکالر متعدد ازجمله مشکل در سازگاری بین قطعه

                                                           
1. Research and Development 

م به ذکر است که علیرغم حال الزشود  بااینمختلف یک خودرو می
های موجود در زنجیره تأمین صنعت خودرو، این صنعت همه کاستی

نسبت به سایر صنایع کشور از این لحا  از ووعیت مناسبی برخوردار 
های تأمین در داخل کشور برای صنعت ترین زنجیرهبوده و یکی از کامل

عث شده که ها در صنعت خودرو کشور بابرآیند این چالش .خودرو است
تری خودروهای ساخت داخل از قیمت نسبی باالتر و کیدیت نسبی پایین

های موفق خارجی برخوردار باشند  کیدیت پایین در مقابل نمونه
خودروهای ساخت داخل که به لطف بازار غیررقابتی سهم غالب 

های جانبی باشند، هزینهخودروهای مورداستداده در کشور را دارا می
ای و آلودگی هوا را بر کشور ازجمله افزایش تصادفار جادهمعناداری 

 ( IKCO, 2009)اند تحمیل کرده

 موانع اطالعاتی 

در حوزه یادگیری در سازمان اهمیت دارد،  آن ه"کند:دانیل کیم بیان می
ها در کارکنان، بلکه میزان مهارر آن فقط میزان دانش مدهومینه
گیرند؛ ب کرده و یا ومن کار فرامیکارگیری دانشی است که قبالً کسبه

 ( Kim, 1998)"کندیاد می عنوان یادگیری عملیاتیو ایشان از آن به
وارد، میزان بایست عالوه بر سطح دانش مدهومی افراد تازهرو میازاین

شود نیز های ومن کاری که منجر به یادگیری عملیاتی میآموزش
ها بایستی وزن نسبتاً آموزشموردتوجه قرار گیرد  برای این دسته از 

باالیی را قائل شد  چراکه، آن ه در عمل در باال رفتن کیدیت محصوالر 
کند، دانایی است که کارکنان شرکت در برخورد با مسائل نمود پیدا می

رور های دانشگاهی  همانفقط آموختهکنند و نهواقعی سازمان کسب می
به متوسط سطح دانایی شده، جهت محاسنمایش داده 2که در شکل 

و  "کل حجم دانایی سازمان "بایست دو عامل کارکنان در سازمان، می
 ( 1388را مدنظر قرارداد )خاك پور،  "تعداد نیروی انسانی "

 
شرکت  "حجم دانایی کارکنان"نمودار جریان متغیر  -2شکل 

 (.1388)خاک پور،  خودرورانیا

 

 موانع فرهنگی 

سازی های پیشرو پیادهتعدادی از شرکتمدیریت انرمی که توسط 
سازی مدیریت دهد که اولین اولویت در پیادهشده است نشان می

خصوص صنایع خودروسازی یک انرمی در یک سازمان به
سازمانی مناسب است که بر پایه اعتماد دوجانبه بین افراد و فرهنگ
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ل ترین مسائسازمان باشد  بنابراین موووع اعتماد یکی از مهم
مدیریت انرمی موفق است  اگر یک مدیریت انرمی، نتایج 

شویم که یک ای را کسب نماید، اغلب متوجه میمتقاعدکننده
ای بر روی فرهنگ موجود آن سازمان صورر فعالیت هوشمندانه

سازی یک فرهنگ پیاده ( Raub & Von, 2004) گرفته است
گذارد که یمدیریت انرمی به کمک این رویکرد فر  را بر این م

ها اصال  گردد  موانع ها و فرایندها و نحوه کارکرد آنسیستم
فرهنگی ازجمله مواردی است که مجریان مدیریت انرمی در اجرای 

اند  عواملی نظیر اعتماد، تعهد، روایت این مدیریت با آن مواجه
ترین عواملی هستند شغلی، یادگیری، ارتبارار سازمانی ازجمله مهم

سازمانی در مدیریت انرمی در صنایع خودرو مثثرند نگکه در فره
 ( 1388اللهی، )سیف

 وتحلیلتجزیه -7
ها، از رریق پرسشنامه، ابتدا آوری دادهدر این پژوهش پ  از جمع

و آزمون بارتلت جهت  (KMO) اولکین -مایر -آزمون کایزر
 -شده است  شاخص کایزرها برای تحلیل عاملی انجامتأیید داده

ل ئئا تحلیئه آیئککند میشخص ئم (KMO) الکین -یرما
باشد  شدر اجرا میشده قابلآوریهای جمعدادهبر رویاملی ئئع

کند  ها یا متغیرها را بررسی میسثالبین های متقابل همبستگی
این ت  ئاسشده بیاناز ررف متخصصان متداور  KMO حداقل

قدار شاخص نزدیک به شاخص در دامنه صدرتا یک قرار دارد اگر م
 .های موردنظر برای تحلیل عاملی مناسب هستندیک باشد، داده

رای ئاجکه روریکند بهمیتعیین  0٫60را  KMOداقل ئحکایزر 
که داند میاملی را در صورتی بدون مانع ئل عئتحلی
0٫60KMO≥  ل از ئقببایست میباشد  دومین آزمون تائیدی که
آزمون کرویت ، ی به کار گرفته شودتور تحلیل عاملئرای دسئاج
های اساسی در تحلیل عاملی این ست  یکی از مدرووهلت ابارت

ر ئد  اگئته باشئود داشئاست که بین متغیرها باید همبستگی وج
مدل تحلیل عاملی کارگیری بها مستقل از یکدیگر باشند ئمتغیره
ن نشا 3رور که در جدول (  همان1389، ست )عبادیئئب نیئمناس
اولکین،  -مایر -گیری کایزرشده، مقدار شاخص کدایت نمونهداده
دهنده این است که تناسب بین باشد  این مورد نشانمی 843/0
های دیگر دادهعباررها جهت تحلیل عاملی وجود دارد یا بهداده

 باشند های زیربنایی میتقلیل به تعدادی عاملتحقیق قابل
 

 بارتلت و تست KMOآزمون  -3جدول 

KMO تست بارتلت sig 
843/0 784/2386 000/0 

 
تر ( که در سطح خطا کوچک784/2386آزمون بارتلت ) جهینت ن،یهم ن
 نیب یهمبستگ  یکه ماتر دهدیاست، نشان م داریمعن 01/0از 
در  هاهیگو یبنددسته جی  نتاباشدیو واحد نم یهمان  یماتر ها،هیگو

 یهمبستگ  یجدول ماتر نیشده است  ادادهنشان  4ها در جدول عامل
 نیب یکه در آن مقدار همبستگ دهدیها را نشان مو عامل هاهیگو نیب
 نوسان دارد  -1+ و 1

 
 

 
 چرخش از بعد هاعامل و هاگویه بین همبستگی جدول -4جدول 

 هاشاخص عوامل
بار 

 عاملی

درصد 

 واریانس

موانع 

 مدیریتی

 893/0 عدم پذیرش مدیریت ارشد

987/15 

 771/0 حمایت ناسازگار مدیریت ارشد

عدم تعهد مدیریت ارشد به 
 مدیریت انرمی

889/0 

بر بودن مراحل اخذ زمان
 گواهینامه استاندارد

889/0 

 938/0 فقدان مدیریت مناسب انرمی

 893/0 عدم دسترسی به افراد شایسته

 موانع فرهنگی

 846/0 سازی مناسبعدم فرهنگ

 767/0 عدم پشتیبانی کارمندان 668/11

نگاه به مدیریت انرمی 
 عنوان فعالیت جداگانهبه

874/0 

 

موانع 

-اقتصادی

 سیاسی
 

 883/0 پایین انرمی قیمت

371/17 

 898/0 نشدهبینیهای پیشهزینه

هزینه زیاد اجرای استاندارد 
 مدیریت انرمی

873/0 

 903/0 عدم تخصیص بودجه

دم تعلق پاداش به مجریان ع
 استاندارد مدیریت انرمی

891/0 

عدم فشار دولت بر اجرای 
 استاندارد مدیریت انرمی

781/0 

 
 

 

موانع 

 ساختاری
 
 
 

های سازگار با کمبود فناوری
 استاندارد مدیریت انرمی

791/0 

182/13 

های دیگر وجود اولویت
 گذاریسرمایه

863/0 

انرمی  فقدان اهداف مدیریت
 های راهبردیدر برنامه

886/0 

های عدم وجود برنامه
 راهبردی

787/0 

 839/0 دهی مناسبعدم سازمان

هایی برای فقدان شاخص
 ارزیابی عملکرد انرمی

653/0 

 869/0 برداری مناسبعدم بهره

 931/0 عدم وجود انگیزه

موانع 

 اطالعاتی

عدم آموزش کارکنان 
بود مدیریت ی بهدرزمینه

 انرمی
784/0 

های عدم الگوبرداری از روش 787/18
 مدیریت انرمی سرآمد

891/0 

عدم آگاهی اهمیت از اجرای 
 استاندارد

873/0 

 

 ستمیس یسازادهیآمده، موانع پدستبه جیبا توجه به نتا
شرکت ) یسازخودرو عیدر صنا ISO50001 یانرم تیریمد
-یاقتصاد ،یتیریعامل مد 5ه ب توانی( را مخودرورانیا
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داد   لیتقل یو موانع فرهنگ یارالعات ،یساختار ،یاسیس
 تیریناسازگار مد تیارشد، حما تیریمد رشیموانع )عدم پذ

بر زمان ،یانرم تیریارشد به مد تیریعدم تعهد مد رشد،ا
مناسب  تیریاستاندارد، فقدان مد نامهیبودن مراحل اخذ گواه

( مربو  به مشکالر ستهیافراد شا به یعدم دسترس ،یانرم
یم یتیریجز عامل مد جهیدرنت باشدیسازمان م یتیریمد

مناسب، عدم  یسازموانع )عدم فرهنگ نی  هم نباشند
 تیعنوان فعالبه یانرم تیریکارمندان، نگاه به مد یبانیتپش

مانند  ی  موانعباشدیم یجداگانه( مربو  به موانع فرهنگ
 ادیز نهیهز نشده،ینیبشیپ یهانهیهز ،یانرم نییپا متی)ق

بودجه، عدم  صیعدم تخص ،یانرم تیریاستاندارد مد یاجرا
عدم فشار  ،یانرم تیریاستاندارد مد انیتعلق پاداش به مجر

انرمی( ازجمله موانع  تیریاستاندارد مد یدولت بر اجرا
سازگار  یهایکمبود فناورموانع )  باشندیم یاسیس-یاقتصاد
 گرید یهاتیانرمی، وجود اولو تیریندارد مدبا استا
 یهادر برنامه یانرم تیریفقدان اهداف مد ،یگذارهیسرما
 یده، عدم سازمانیراهبرد یهاعدم وجود برنامه ،یراهبرد

عدم  ،یعملکرد انرم یابیارز یبرا ییهامناسب، فقدان شاخص
 ی( ازجمله موانع ساختارزهیمناسب، عدم وجود انگ یبرداربهره

 تیریبهبود مد ینهیهستند  موانع )عدم آموزش کارکنان درزم
سرآمد،  یانرم تیریمد یهااز روش یعدم الگوبردار ،یانرم

استاندارد( ازجمله موانع  یجرااز ا تیاهم یعدم آگاه
یخودرو م عیدر صنا ISO50001 یانرم تیریمد یسازادهیپ

ها، از آن یبندتیعوامل، جهت اولو یی  پ  از شناساباشند
 5آن در جدول  جیشده است که نتااستداده دمنیآزمون فر
از آن است که عامل  یحاک جیشده است  نتانشان داده

 یو عامل فرهنگ نیانگیم نیشتریب ،04/7 نیانگیبا م یاقتصاد
ها عامل گرید نیرا در ب نیانگیم نی، کمتر82/2 نیانگیبا م
 است  شدهنشان داده 3که در شکل  باشندیدارا م

 

فریدمن آزمون - 5جدول   

 میانگین عوامل
63/3 موانع مدیریتی  

82/2 موانع فرهنگی  

04/7 موانع اقتصادی  

76/3 موانع ساختاری  

09/6 موانع ارالعاتی  
 

 

استاندارد  یسازادهیاز موانع در عدم پ کیاثرات هر  زانیم -3شکل 

(خودرو رانیشرکت ا)خودرو  عیدر صنا یژانر تیریمد یهاستمیس  

 گیری و پیشنهادنتیجه -8
آید که با تولید صنعت خودرو از صنایع اصلی کشور ایران به شمار می

های اخیر، نقش بسزایی را در اقتصاد کشور خصوص در سالفزاینده به
ی بازی کرده است  با توجه به پی یدگی و چندبعدی بودن مقوله

در صنایع خودرو و  ISO50001 ستم مدیریت انرمیسازی سیپیاده
شده است  این پژوهش با تحلیل اجرای آن، کمتر به این مهم پرداخته
 سازی سیستم مدیریت انرمیعاملی به بررسی موانع پیاده

ISO50001  خودرو( پرداخته است  شرکت ایرانخودرو )در صنعت
رو حاصل تحلیل عاملی بر اساس نظرار خبرگان بخش صنعت خود

ها قرار گرفت  تحلیل نتایج باشد که در اختیار آنهایی میپرسشنامه
دهد عامل موانع اقتصادی بیشترین تأثیر را در اجرای نشان می

سازی را در صنعت خودرو ISO50001 سازی مدیریت انرمیپیاده
سازی خودرو در راستای اجرای پیادهدیگر شرکت ایرانعبارردارد  به
نرمی خود با موانعی چون موانع مدیریتی، موانع فرهنگی، موانع مدیریت ا

 هایسیاسی و موانع ارالعاتی روبروست  چالش-ساختاری، اقتصادی
مدیریت انرمی صنعت خودرو در ایران بیش از هر چیز به موانع اقتصادی 

گردد  اگرچه عمده سهام خودروسازهای بزرگ کشور در این صنعت برمی
شود، اما مدیریت در این صنعت ماهیتاً دولتی بوده و بورس عروه می

انداز، راهکارهای اجرایی و این امر در اتخاذ تصمیمار، اهداف، چشم
های غیراقتصادی، گذاریانتصاب مدیران نمایان است  تحمیل سرمایه

ها ازجمله ها و استراتژیثباتی در سیاستتحمیل نیروی انسانی و بی
های این صنعت است  یکی دیگر از چالش تبعار این نوع مدیریت

مشکالر تأمین مالی در آن است که به فقدان بازار بدهی و ابزارهای 
گردد  عالوه بر این، ساختار درونی این صنعت تأمین مالی در کشور برمی
های متعدد است  عدم استداده از صرفه در تولید، نیز دارای کم و کاستی

و زنجیره تأمین ناکارآمد ازجمله این توجهی به تحقیق و توسعه کم
برای حل موانع مالی و تأمین سرمایه الزم  راهکارهایی کمبودهاست 

شرکت )جهت اجرای سیستم مصرف انرمی در صنایع خودروسازی 
 توان ارائه کرد:خودرو( میایران

 گذاری تغییر معیارهای ارزیابی سرمایه -1

 مصرف انرمی های ویژه برای مدیریت تخصیص بودجه -2

 سازی سازمان در مورداستداده اصولی از اعتبارار مدیریت انرمی آگاه -3

شرکت )ارالعاتی در صنایع خودروسازی  پیشنهاداتی نیز برای حل موانع
 توان ارائه کرد:خودرو( میایران

هایی ی بهبود مدیریت انرمی همایشجهت آموزش کارکنان درزمینه -1
 در این حوزه برپا شود 

های مدیریت انرمی، جهت آگاهی از اهمیت استاندارد سیستم -2
 بروشوری تهیه و بین کارکنان سازمان توزیع شود 

با ایجاد فضای تبلیغاتی داخل سازمان و هم نین قرار دادن یک روز  -3
سازی در این حوزه عنوان روز مدیریت انرمی، به فرهنگدر هدته به
گونه اساس نتایج این پژوهش این توانیم بردرمجموع می کمک شود 
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انرمی بیشتر با موانع اقتصادی و ارالعاتی مواجه است  بنابراین، خودرو در راستای اجرای مدیریت بندی نماییم که شرکت ایرانجمع

خودرو جهت اجرای مثثر مدیریت انرمی شود شرکت ایرانپیشنهاد می
ن رریق موجبار اجرای اقدام به تحلیل و رفع این موانع نموده و از ای

کارآمدتر مدیریت انرمی را فراهم آورد  با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد 
 گردد تحقیقار ذیل در ادامه این تحقیق ادامه یابد:می

 انرمی سازی سیستم مدیریت ی راهبردهای مثثر برای پیادهارائه
(ISO50001 در صنایع خودروسازی با توجه به جایگاه این )

 هم در اقتصاد کشورصنعت م

 سازی بررسی اقدامار داخلی و خارجی جهت رفع موانع پیاده
 ( در صنعت خودروسازیISO50001سیستم مدیریت انرمی )
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