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چکیده
 مسئئله مئدیریت انئرمی میباشئد ارتبئا،امروزه یکی از نیازهای مبرم جوامع انسانی بهخصوص صنایع در تمامی کشورها ازجمله صنایع خودروسازی
 توجه به امئر اسئتدادهی منطقئی از انئرمی را وئروری،تنگاتنگ انرمی و توسعه ی اقتصادی و انتظاری که از افزایش قیمت انرمی در آینده وجود دارد
میسازد عدم کار آیی مصرف انرمی و هدر رفتن نزدیک به یکسوم از کئل انئرمی در فراینئد صئنعتی وئرورر مئدیریت مصئرف انئرمی در صئنایع
، جهت رفع آنها نیاز به شناسئایی و آگئاهی از موانئع،بهخصوص صنایع خودروسازی را روشن و آشکار میکند؛ اما در این راه موانع متعددی وجود دارد
 در بخئشISO50001 کلید موفقیت در این زمینه است؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی موانع تأثیرگذار در پیادهسازی سیستم مدیریت انئرمی
صنایع خودروسازی (ایرانخودرو) میباشد در پژوهش سعی شده است که با تحلیل عاملی موانع پیادهسازی مدیریت انرمی در صنایع خودروسئازی ایئن
 ندر از خبرگان بخش صنعت خودروسازی قرار گرفت و نتایج این پژوهش نشان30  پرسشنامه در اختیار14 موانع بررسی شود برای انجام این مهم تعداد
 کمترین میانگین را در بین دیگر عوامئل را،2/82  بیشترین میانگین و عامل فرهنگی با میانگین،7/04 داد که موانع ناشی از عامل اقتصادی با میانگین
 بئه پیادهسئازی ایئن اسئتاندارد در صئنایع،در میان این موانع دارا میباشند ازاینرو توجه بیشتر به این موانع و انجام اقدامار موردنیاز برای رفع آنهئا
خودروسازی (ایرانخودرو) کمک قابلتوجهی میکند
کلمات کلیدی
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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).
Keywords
“Iran-Khodro”, “automotive industry”, “Barriers to implementing energy management”
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مدیریت انرمی به مجموعه روشها و اقداماتی ارالق میشئود کئه در
سیستمهای مختلف باهدف مصرف صئحیح انئرمی بئهمنظور حئداکرر
نمودن منافع بدون کاهش کیدیت محصوالر یا خدمار انجام میشود
(حاج سقطی )1391 ،سیستم مدیریت انرمی مبتنی بئر ISO50001
باید به اهداف عملی سازمان متصل گردد نه اینکه در یک مسیر مندک
و جدا افتاده حرکت کنئد فعالیتهئای موفقیئتآمیز سیسئتم مئدیریت
انرمی مبتنی بر  ISO50001باید یک راهبرد کاهش مصرف را نیئز
شامل شود؛ که این کاهش مقدار مصرف انئرمی در خئدمار و صئنایع
بهخصوص صنایع خودروسازی بهعنوان راهئی بئرای مئدیریت و مهئار
رشد مصرف محسوب شود بئه عبئارتی ،مئدیریت مصئرف انئرمی بئه
ارائهی خدمار بیشتر با همان انرمی ورودی و یا ارائهی خدمار مشابه
باانرمی ورودی کمتر تعریف میشود آمانئ بینالمللئی انئرمی بیئان
میدارد ،مدیریت نظاممند انرمی یکی از مئثثرترین روشهئا در جهئت
بهرهوری انئرمی در بخئش صئنایع پرمصئرف علیالخصئوص صئنایع
خودروسازی است؛ زیرا این امکان را به وجود میآورد تا فرایند و روش
تولید را از منظر مصرف انرمی بهرور مستمر بهبود بخشیده و بهرهوری
و مئدیریت صئحیح انئرمی را بئه همئراه داشئته باشئد ( & Wells
 )Nieuwenhuis, 2012فرانز و همکاران در سال  2016مقالهای
با عنوان الزامار و وظایف سیستمهای مدیریت انرمی فعال در صئنعت
خودرو ارائه نمودند در این مقاله بئه الزامئار مربئو بئه سیسئتمهای
مئئدیریت انئئرمی ناشئئی از کنتئئرل تولیئئد ،زیرسئئاختها و هم نئئین
سیستمهای فنی ساختمان ( )TBS1همزمان با تمرکز بئر مشخصئار
صنعت خودرو پرداختنئد یافتئههای پئژوهش حئاکی از آن اسئت کئه
سیستمهای مدیریت انرمی فعال به عملکردهئای جدیئد نیئاز دارد امئا
وظایف پیادهسازی چنین سیستمهایی را میتوان بهعنوان یئک فراینئد
رسمی تلقی کرد که بر پایهی رویکردهای قبلی بناشده است ( Franz
 .)et al, 2016چیارا و کئانوادر در سئال  2013مقالئهای بئا عنئوان
بررسی مصرف انرمی ،مدیریت و بازاریابی در سیستمهای خودرو بئا در
نظر گرفتن روند آینده ارائه نمودند در این تحقیق با مئرور بئر فنئاوری
درزمینهی مدیریت انرمی و بازیابی سیستمهای خودرو پرداختند آنهئا
دیدگاهی را برای فرصتهای بالقوهی بهبود مصرف سئوخت خئودرو از
رریق مدیریت انرمی در سطح سیستم و برداشت انرمی گرمایی موجود
و انرمی جنبشی ارائئه دادنئد کئه شئامل :کوچکسئازی و اسئتداده از
سیستمهای پیشرفتهی تزریق سوخت و مدیریت مسیر هئوای سیسئتم
میباشئئد ( )Chiara & Canova, 2013کت سئئووانمانی و
همکاران در سال  2017به بررسی یک رویکرد یکپارچه برای بهرهوری
انئئرمی در سیسئئتمهای تولیئئد خئئودرو پرداختنئئد در ایئئن مقالئئه یئئک
روششناسی مبتنی بر شبیهسئازی و توسئعهی نرمافئزار مئرتبط بئرای
مدلسازی مدیریت حرارتی و انرمی در سراسر کارخانهی خودروسئازی
و کاربرد آن در مدیریت مثثر انرمی بر سیسئتمهای تولیئدی از رریئق
مدیریت تولید هوشمند انرمی ارائئه دادنئد یافتئهها نشئان داد کئاهش
مصرف انرمی سیستم HVAS2باعث کاهش کلی مصرف انئرمی در
سیستم تولید خئودرو میشئود ( Katchasuwanmanee et al,
 )2018گاندهی و همکارانش در سال  2016بابیان مووئوع محئدود
بودن تحقیقار انجامشده بر روی بخشی از صنعت که بهتبع آن نتئایج
حاصل و بهدستآمده نیز تنها در همان زمینئه قابئل کئاربرد اسئت بئه

 -1مقدمه
در توسعه اقتصادی ،اجتماعی تمامی کشئورها در عصئر حاوئر انئرمی
نقش کلیدی داشته است و روزبهروز بر اهمیت و ارزش ایئن عنصئر در
توسعه افزودهشده است با توجه به نقش انرمی در توسعه ،اگئر بتئوانیم
به نحو درستی مصرف انرمی را مدیریت کنیم میتوانیم بهرهوری کئل
کشور را درزمینههای تولیدی بهخصئوص صئنایع خودروسئازی ارتقئا
دهیم یکی از اهداف برنامه راهبردی انرمی مصرف انئرمی بئه شئکل
بهینه و مناسب است دامنه کاربرد برنامه راهبردی در حوزه فعالیتهای
صنایع خودروسازی با توجه به حجم سئرمایهگذاری کئه در رر هئای
مذکور وجود دارد ،لزوم تدوین برنامه راهبردی مدیریت انرمی را الزامی
میسازد ازآنجاکه در صنایع خودروسازی کشور رر هئای متنئوعی در
حال تهیه و اجرا میباشد ،لزوم بهکارگیری برنامئه راهبئردی مئدیریت
انرمی و تدوین نظامنامهای جهت پیادهسازی آن در چارچوب قئوانین و
مقئئرارر ،از اهمیئئت ویئئژهای برخئئوردار اسئئت ،هم نئئین برنامئئهریزی
راهبردی میتواند در سیستم مدیریت انرمی نقش تعیینکنندهای داشته
باشد و مصرف انرمی نیز تابع همین اصل علمی اسئت ( & Marin
 )Verdier, 2012مدیریت سیستم انئرمی در صئنایع خودروسئازی
یک فرآیند پویا است که از ایدهها و دانش جدید برای تولید و افئزایش
کارایی انرمی استداده میکند کئه ازجملئه هئدفهای آن میتئوان بئه
استداده بهینه و منطقی از انرمی ،مقابله بئا هزینئهی تئأمین انئرمی از
رریق کاهش مصرف اشاره کرد مئدیریت سیسئتم انئرمی بئه معنئی
نهادینه کردن روش صحیح استداده از منابع کشور است و توجه به این
مهم موجب ارتقای شاخصهای صنایع و کئاهش هزینئهها در صئنایع
مختلف ازجمله صنایع خودرو میباشد درمجموع میتوان گدئت بئرای
بهینهسازی و مدیریت سیستم انرمی در صنایع خودروسازی در گام اول
باید برنامهریزی و تصمیمار مدیریتی مناسبی اتخاذ شود و ازاینجهئت
میتوان مدعی شد که برنامهریزی و تصمیمگیری مهمتئرین بخئش و
سرآغاز تمام فعالیتها ازجمله صنایع خودرو به شمار میآید که در ایئن
جهت اتخاذ برنامه راهبردی میتواند مدید واقع شود (جهانیئان)1378 ،
هدف از سیستم مدیریت انرمی  ISO50001توانمندسازی سازمانها
و صنایع ازجمله صنعت خودرو به استقرار سیستمها و فرایندهای الزم
برای بهبود عملکرد انرمی شامل کارایی ،بهرهبرداری و مصرف انئرمی
است این استاندارد بینالمللی برای تمام انواع سئازمانها و صئنایع در
اندازههای مختلف صرفنظر از شرایط جغرافیایی ،فرهنگی یا اجتمئاعی
قابل کاربرد است با توجه به اهمیت سیستم مدیریت انئرمی و اجئرای
آن در صنایع خودرو باید راهکارهای اجئرای آن شناسئایی و موانئع آن
برررف شود اما به نظر میرسد فقدان یک مطالعهی تحلیلی درزمینهی
شناسایی و تحلیل موانع پیادهسئازی مئدیریت انئرمی ایئن مهئم را بئا
مشکالتی مواجه کرده اسئت؛ بنئابراین سئعی بئر ایئن شئده اسئت بئا
شناسایی این موانئع و دسئتهبندی آن ارالعئاتی دراینبئاره در اختیئار
مدیران ارشد قرارگرفته تئا گئامی در جهئت بهبئود اسئتقرار اسئتاندارد
سیستمهای مدیریت انرمی و مدیریت هئر چئهبهتر مصئرف انئرمی در
صنعت خودرو برداشته شئود بهصئورر کلئی اهئداف ایئن تحقیئق را
میتوان در قالب موارد زیر بیان کرد:
 -1بررسی موانئع تأثیرگئذار در پیادهسئازی سیسئتم مئدیریت انئرمی
 ISO50001در صنایع خودروسازی
 -2دستهبندی موانع شناساییشده
 -2ادبیات پژوهش

1. Technical Building systems
2. Heating, Ventilating and Air Conditioning
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همکاران )1396 ،تعدادی از مزیتهای تجاری که این استاندارد برای
صنایع خودروسازی فراهم میآورد به شر زیر است:
-1کمک به کاهش مصرف انرمی و کاهش انتشار کربن به روش
سیستمی و منظم
 -2ارزیابی و اولویتبندی اجرای فناوریها و اقدامار جدید و کارآمد
انرمی
 -3فراهم آوردن یک چارچوب برای بهبود کارایی انرمی در رول
زنجیره عروه
 -5روم تحقیق
هدف از انجام این پژوهش بررسی موانئع پیادهسئازی مئدیریت انئرمی
 ISO50001در صئئنایع خودروسئئازی (ایرانخئئودرو) اسئئت بئئرای
شناسایی موانع استاندارد سیستمهای مدیریت انرمی ،ترکیبی از مطالعار
کتابخانئئهای و مصئئاحبه بئئا خبرگئئان صئئنایع خودروسئئازی (شئئرکت
ایرانخودرو) مورداستداده قرارگرفته است ابتدا با استداده از مرور ادبیئار
استاندارد سیستمهای مئدیریت انئرمی ،پیشنویسئی از موانئع محتمئل
شناساییشئده و سئپ از رریئق انجئام مصئاحبه بئا خبرگئان صئنعت
خودروسازی ،موانع شناساییشئده نهئایی شئده و پرسشئنامهای در ایئن
رابطه تدوینشده است پرسشنامه میان نمونههای در نظر گرفتهشئده از
جامعه آماری توزیع گردیده است سپ  ،با استداده از دادههای حاصل از
دریافت پرسشئنامه ،بئه تحلیئل و ریشئهیابی پرداختهشئده اسئت ایئن
پژوهش ،ازنظر هدف کاربردی بئوده و ازنظئر روش جمئعآوری دادههئا
توصیدی -پیمایشی است جامعه آماری مورداسئتداده در ایئن پئژوهش،
همهی خبرگان بخش صنعت خودروسازی (ایرانخودرو) اسئت در ایئن
پژوهش برای بررسی پایایی پرسشنامه تعداد  14پرسشنامه میان  30ندر
توزیعشده است و برای تحلیل نتئایج ایئن پرسشئنامهها از روش آلدئای
کرون باخ استدادهشده است روش کرون باخ اولین بار توسط لی کئرون
باخ روانشناس آمریکئایی در سئال  1951بئرای تعیئین قابلیئت اعتمئاد
آزمونهای آموزشی و روانشناسی بسط داده شد و مقادیری بین صئدر و
یک را اختیار میکنئد سئازگاری درونئی کئه آلدئای کئرون بئاخ آن را
اندازهگیری می کند به معنای این است که تا چه حدی تمام اجزا در یک
آزمون ،یک مدهوم یکسان را بیان کرده و نشاندهنده ارتبا درونی این
اجزا است وریب کرون باخ آلدا برای سنجش میزان همئاهنگی درونئی
نگرشها ،قضاورها و معیارها در یک پرسشنامه بئه کئار مئیرود ایئن
روش یکی از روشهای محاسبه پایایی پرسشنامه میباشد نتیجئه ایئن
آزمون شر اساسی برای تائید پرسشنامه میباشد (کرون بئاخ) وئریب
کرون باخ آلدا برای سنجش میزان تکبعدی بودن نگرشها ،قضئاورها
و سایر مقوالتی که اندازهگیئری آنهئا آسئان نیسئت بئه کئار مئیرود
( )Cronbach LJ, 1951وریب کرون باخ آلدئا از (رابطئه  )1بئه
دست میآید:

انجام تحقیقی در خصوص شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در
اجرای مدیریت انرمی در رویکردی جئامعتر و در نظئر گئرفتن صئنایع
تولیئدی مختلئئف پرداختهانئئد و بئا بهرهگیئئری از روش ترکیبئئی یعنئئی
بهکارگیری همزمان دو روش از تکنیکهای تصمیمگیری چنئد معیئار،
( )AHP1و ( )DEMATEL2نتایج تحلیل خود را در قالب مدلی از
نوع روابط علت و معلئولی و اولویتبنئدی عوامئل شناساییشئده ارائئه
کردهاند ( )Gandhi et al, 2017سینج و همکاران در سال ،2016
با ارائه مدلی از عوامل کلیدی پیادهسازی مدیریت انرمی ،روابئط میئان
عوامل و درجه اهمیت هر یئک از آنهئا را جهئت تئدوین برنامئههای
راهبردی و عملیاتی سازمانها و صنایع تحلیل کردهاند در این تحقیئق
مواردی هم ون تعهد مدیریت ارشد ،برقراری سیستم ارزیابی عملکئرد
و یکپارچگی در مدیریت انرمی ،بهعنوان مهمترین عوامل عنوانشدهاند
()Singh et al, 2016
 -3پیشینهی شرکت صنایع ایرانخودرو
کارخانجار صنعتی ایران ناسیونال که بزرگترین کارخانه اتومبیلسازی
در ایران است در  12مهرماه  1341ایجاد شد و در  28اسدند  1342مورد
بهرهبرداری قرار گرفت در اردیبهشئت  1346بهرهبئرداری از تأسیسئار
ساخت اتومبیل پیکان و در سالهای بعد بهرهبئرداری از خطئو تولیئد
مینیبوس بنز  ،309اتوبوس بنز  302و وانت آغاز گردید پ از پیروزی
انقالب اسالمی ایران نام این شرکت به ایرانخئودرو تغییئر یافئت ایئن
شرکت در سال  1367به دنبال تعطیلی کارخانه تالبور انگلسئتان اقئدام
به خرید ماشینآالر خط تولید آن کرد و پ ازآن تا سال  1383که خط
تولید پیکان متوقف شد ،اکرر قطعار خودرو پیکان در داخل کشور تولید
شد همزمان با ورود ماشینآالر شرکت تالبور ،قرارداد استداده از قوای
محرکه شرکت پژوی فرانسئه و تولیئد پئژوی  405نیئز در ایرانخئودرو
منعقئد گردیئئد در سئئال  1376تولیئد اتومبیئئل پئئژو  RDو مینیبئئوس
هیوندای و در سال  1378تولید اتومبیل پژو پارس (پرشیا) و پژو استیشن
در این کارخانه آغاز گشت در ادامه این روند و در دهه  ،1380پژو ،206
سمند ،پئژو  ،207پئژو  206صئندوقدار و تنئدر  90نیئز جئزو تولیئدار
ایرانخودرو قرار گرفت و پ ازآن رانا ،دنا و تندر  90اتوماتیک هئم بئه
این مجموعه اوافه شد3
 -4مزیتهاااای پاااییرم سیساااتم مااادیریت انااارژی
 ISO50001در صنایع ایرانخودرو
هدف استاندارسازی  ISO50001توانمندسازی سازمانها بهمنظور
پایهریزی سیستمها و فرایندهای وروری برای بهبود عملکرد انرمی
میباشد این استاندارد برای تمام فاکتورهایی که مصارف انرمی را متأثر
میکنند و میتوانند توسط یک سازمان کنترل شوند ،کاربرد دارد
استاندارد  ISO50001شاخصهای عملکرد انرمی را مشخص
نمیکند ،بلکه یک سیستم باهدف کلی فراهم میآورد که به سازمانها و
صنایع ازجمله صنایع خودرو اجازه میدهد تا استانداردهای عملکردی را
که میپندارند به بهترین نحو نیازهای آنها را برآورده خواهد کرد،
انتخاب کنند استاندارد  ISO50001یک روش سیستمی و منظم
برای هر نوع سازمان و صنایعی ازجمله صنایع خودروسازی ارائه میدهد
تا سیستم مدیریت انرمی خود را پایهریزی کنند (احمدخان بیگی و

و یان هر پرسش و
در این رابطه تعداد پرسشها
واریان کل پرسشها است .آلدا باید برای هر یک از مداهیم نه برای
کل آزمون یا مقیاس محاسبه شود هرقدر شاخص آلدای کرون باخ به
یک نزدیکتر باشد همبستگی درونی بین سثاالر یک پرسشنامه
بیشتر و درنتیجه پرسشها همگنتر خواهند بود غالباً وریب آلدای
باالی  0/7مطلوب تلقی میشود و در صورر پایین بودن مقدار آلدا
بایستی پرسشهای دارای ناهمگونی زیاد را حذف کرده تا به مقدار

1. Analytical Hierarchy process
2. Decision Making Trial And Evaluation
3. www.ikco.ir/fa/Intro.aspx
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تعئئداد  14پرسشئئنامه در اختیئئار  30ندئئر از خبرگئئان بخئئش صئئنعت
خودروسازی قرار گرفت بنابراین هدف از این پئژوهش تحلیئل عئاملی
بررسی موانع پیادهسئازی مئدیریت انئرمی  ISO50001در صئنعت
خودروسئئازی میباشئئد درنتیجئئه بئئا توجئئه بئئه نتئئایج بهدسئئتآمده از
پرسشنامهها موانع پیادهسازی مدیریت انرمی  ISO50001در صنایع
ایرانخودرو را میتوان در پنج گروه عمده به شر زیر عنوان کرد:

مطلوب نزدیک شود حال جدول  1میتواند در کمک به تعیین
کرانهای آلدای کرون باخ و میزان سازگاری درونی گویهها مثثر باشد
جدول  -1تعیین کرانهای آلفای کرون باخ و میزان سازگاری درونی
گویهها

پایایی درونی
عالی
خوب
قابلقبول
مورد سثال
وعیف
غیرقابلقبول

ضریب آلفا کرون باخ
α ≥0٫9
0/8 > α ≥ 0/9
0/7 > α ≥ 0/8
0/6 > α ≥ 0/7
0/5 > α ≥ 0/6
α>0/5



موانع ناشی از مدیریت دولتی

در فضای رقابتی قرن  ،21مزیت قابلتوجه جهانیشدن بستگی دارد
به مهاررهئا و تواناییهئای رهبرانئی کئه میتواننئد دگرگئونی را
مدیریت کنند و توانایی اجرای راهبردهئای تجئاری بسئیار پی یئده
رادارنئئد مئئدیریت کارآمئئد ،تغییئئرار نیئئروی کئئار ،کلیئئد موفقیئئت
کسبوکار جهانی اسئت ( )Okoro, 2012صئالحیت مئدیران،
ازنظر مهاررهای مدیریتی نیز یکی از عوامل اسئتمرار موفقیئت در

پ از انجام این آزمئون ،مقئدار وئریب  0/806حاصلشئده اسئت و
ازآنجاییکه مقدار آن بیشتر از  0/7میباشد ،پایایی این پرسشنامه خوب
است برای بررسی روایی صوری پرسشنامه از نظرار خبرگئان بخئش
صنعت خودروسازی استدادهشده است هم نین ،برای بررسی روایئی از
تحلیل عاملی اکتشافی بهئره گرفتهشئده اسئت درروش تحلیل عاملی
اکتشافی  14عمدهترین هئدف مئشخص کئردن حداقل تعداد عاملها
بهمنظور برآورد همبستگی بین آزمونها است در این روش فئر بئر
این است که هر چه مقئدار عاملها برای برآورد همبستگی بین گروهی
از آزمونهئئا کمتر باشد ،تدسیر این عاملهئئا ازلحئئا روانشناسی نیز
سادهتر خواهد بود متناسب با تعداد سثاالر پرسشنامه 14 ،عدد ،تعئداد
مناسب پرسشنامه برای انجام تحلیل عاملی  30پرسشنامه است پئیش
از پرداختن به تحلیلهای آماری و مدهئومی ،در جئدول  2مشخصئار
شرکتکنندگان ازجمله سن و جنسیت نشان دادهشده است همئانرور
که مشاهده میشود

هر سازمانی است اثربخشی و کار آیئی مئدیران ،مسئتلزم داشئتن
مهاررهای مدیریتی است که با بهکارگیری آنهئا در موقعیتهئا و
جایگاههای مختلف سازمانی میتوان به این اهداف نائل شئد (میئر
سپاسی )1370 ،عمده نقا وعف در صنعت خودروسازی ایران بئه
نوع مالکیت و نحوه مدیریت این صنعت برمیگئردد اگرچئه عمئده
سهام خودروسازهای بزرگ کشور در بورس عروه میشود ،مدیریت
در این صنعت ماهیتاً دولتی بوده و ایئن امئر در اتخئاذ تصئمیمار،
اهداف ،چشمانداز ،راهکارهای اجرایی و انتصاب مدیران نمایان بوده
است پیامدهای موانع مدیریت دولتی بر صنعت خودروسازی ازجمله
ایرانخودرو عبارراند از:
 تحمیل سرمایهگیاریهای غیراقتصادی
وجئئود مئئدیریت دولتئئی در صئئنعت گسئئترده و بزرگئئی مرئئل
خودروسازی ،دخالتها و انتظارار گسئتردهای را بئه ایئن صئنعت
تحمیل کرده است هزینئههای بئاالیی از فشئارهای سیاسئی بئه
صنعت خودرو کشور واردشئده و بئه کئارایی پئایین آن دامئن زده
است اینکه رئی دولت در یک دوره تنها به دلیل ارتبئا خئوبی
که با رئی جمهور کشوری دیگر دارد ،خودروساز داخلی را موظف
به راهاندازی کارخانه در کشور مذکور نماید ،یا نمایندههای مجل
برای راهاندازی خط تولید خودرو با قطعار خودرو در استان خود به
شرکتهای فعال در این صنعت اشاره بیاورند ،ازجمله هزینئههای
ماندگار تحمیلشده از سوی حکومئت بئه ایئن صئنعت اسئت دو
خودروساز بزرگ کشور عئالوه بئر گسئتردهتر کئردن خئط تولیئد
خودروهئئای خئئود در داخئئل کشئئور و راهانئئدازی خئئط تولیئئد در
شهرستانهایی مرل مشهد ،تبریز ،بابل ،کاشان و سمنان که صرفه
اقتصادی اغلئب آنهئا زیئر سئثال اسئت ،در سئالهای اخیئر در
کشورهای آذربایجان ،سوریه ،سنگال ،عراق ،بئالروس ،ونئزوئال و
سودان نیز واحئدهایی بئرای مونتئام خئودرو راهانئدازی کردهانئد
خودروهای تولیدی خودروسئازان ایرانئی در کشئورها اول عمئدتاً
شامل پراید ،تیبا و سمند میشود که مشخصاً ازلحا کیدیت قئادر
به رقابت با اکرر برندهای قابلدسترسئی در آن کشئورها نبئوده و
گهگاه فروش مستلزم عروه در زیر قیمت تمامشده است از ررف

جدول  -2یافتههای توصیفی

متغیر

سطوح

درصد

30-26

21/45

35-31

30/92

 35به باال

47/63

متغیر

سطوح
زن

سن

درصد
41

جنسیت
مرد

59

 -6موانع پیادهسازی مدیریت انرژی در صنایع ایرانخودرو
صنایع مختلف در کشور ازجمله صنایع خئودرو بئرای تولیئد محصئول
بیشتر ،از استانداردهای جهانی انرمی استداده میکنند و همئین نسئبت
پیامدهای فراوانی برای زیرساختهای اقتصادی و حتی اجتماعی کشور
داشته و دارد (ستاری و عوامی )1386 ،عدم کارایی فنی مصرف انرمی،
به هدر رفتن انئرمی در برخئی از فراینئدهای صئنعتی ازجملئه صئنایع
خودرو ورورر بهینهسازی و مدیریت مصرف انرمی در ایئن بخئش را
آشکار میکند اولین گام در جهت مدیریت مصرف انئرمی را میتئوان
شناسایی موانع موجود بر سر راه مدیریت انئرمی در خئدمار و صئنایع
ازجمله صنعت خودرو ذکر کرد کئه بایئد موردتوجئه قرارگرفتئه شئود
( )Bennctt, 2010 & Nunesلذا بئرای شناسئایی ایئن موانئع
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صنعت خودرو کشور نهتنها به توسعه و پیشرفت معنادار این صنعت منجر
نشده ،بلکه به عاملی برای عدم کارایی تبدیلشئده اسئت (سئعیدلو نیئا،
)1394

دیگر ازآنجاکه بازار خئودرو در ایئن کشئورها انحصئاری نبئوده و
متقاویان گزینئههای متنئوعی بئرای انتخئاب دارنئد ،اسئتقبال از
خودروهای ایرانی بهمراتب کمتر از داخل کشور خواهد بود که این
امر موجب میشود مقیاس تولید حتی کمتر از داخل کشور باشئد و
لذا ازلحا مالی مقرونبهصرفه نمیباشد (میرخانی)1394 ،
 تحمیل نیروی انسانی
انتصئئاب مئئدیران ارشئئد و حت ئی مئئدیران می ئانی در سئئاختار سئئازمانی
شرکتهای بزرگ خودروسازی داخلی ،امری متداول بوده اسئت عئالوه
بر اینکه عمده سهام ایئن شئرکتها متعلئق بئه سئازمانهای دولتئی و
شبهدولتی بوده و لذا این سئازمانها در انتخئاب مئدیران ارشئد دخالئت
مسئئتقیم دارنئئد ،کمکهئئا و حمایتهئئای دولتئئی صئئورر گرفتئئه از
خودروسازان بهرورقطع انتظارار و توقعاتی را از آنها به دنبئال خواهئد
داشت این انتظارار حتی گاهی به سدارش بئرای اسئتخدام در سئطو
مهندس و تکنسین هم میرسد (میرخانی)1394 ،
 عدم ثبات سیاستها
تغییئئرار سئئلیقهای در سئئطح مئئدیران ارشئئد و میئئانی کارخانئئههای
خودروسازی ،عدم ثبار در سیاستها و راهبردهای خرد و کالن آنها را
به همراه دارد این امر گاهی باعث تغییر اولویتهئا و بئینتیجئه مانئدن
زمان و هزینههای صئورر گرفتئه مئیشئود (وزارر صئنعت ،معئدن و
تجارر)1394 ،
 حمایتهای غیراصولی
خودروسازی در ایران از ابتدا صئنعتی نزدیئک بئه دولئت و وابسئته بئه
حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم دولت بوده است اصلیتئرین حمایئت
دولت از این صنعت در ایران ،غیررقابتی کردن بازار ،بهوسیله ایجاد موانع
تعرفهای و غیر تعرفهای قابلتوجه بئرای واردار خئودرو و عئدم صئدور
مجوز برای سرمایهگذاری خارجی جدید جهئت تولیئد خئودرو در داخئل
کشور بوده است تعرفه گمرکی واردار خودرو بئه داخئل کشئور بسئیار
باالست در گمرك ایران تعرفه واردار خودرو بر اساس حجئم سئیلندر،
نوع کاربری ،نوع سوخت و برخی فاکتورهای دیگر متداور اسئت بئرای
مرال ،در سال  1394به خودروهای با حجم سیلندر کمتر از  2500سئی
سی تعرفههای  40تا  55درصدی و به خودروهای بئاالتر از  2500سئی
سی تعرفه  75درصدی تعلقگرفته است عالوه بئر ایئن بئر روی تمئام
خودروهای وارداتی  9درصد مالیار بر ارزشافزوده ووع میشئود ایئن
هزینهها در مقایسه با سالهای قبل بهرور متوسط تغییر چندانی نداشته
است عالوه بر این پ از ترخیص از گمرك ،عوار شماره گئزاری و
عوار شهرداری نیز اخذ میشود که مقدار آن برای خودروهای وارداتی
باالتر از خودروهای داخلی است این هزینهها باید به هزینه حملونقل از
گمرك مبدأ ،هزینههای ثبت سدارش ،هزینئههای بازرگئانی و گمرکئی،
مالیار بر ارزشافزوده خدمار هزینه کارر بازرگانی و هزینئه انتقئال از
کارر بازرگانی به نام خریدار نیز افزوده شود نوع دیگر حمایت دولتی از
صنعت خودروی کشور ،پرداخت وامهای کالن از رریق سیسئتم بئانکی
به این خودروسازها بوده که بخش عمدهای از آنها به تسهیالر معئوق
تبدیلشده است چنانکه در شکل  1مشاهده میکنید شرکت ایرانخودرو
در هر یک از سالهای  1389و  1390بئهتنهایی نزدیئک بئه  50هئزار
میلیارد ریال و در سالهای  1391تا  1397نیز بهرور متوسط  38/5هزار
میلیارد ریال تسهیالر دریافت کرده است سایپا نیز اگرچه در این زمینه
به ایرانخودرو نمیرسد ،بازهم هرساله بهرور متوسط سئاالنه  28هئزار
میلیارد ریال تسهیالر دریافت کرده است درنتیجه حمایتهای دولتی از

شکل  -1میزان دریافت تسهیالت مالی توسط دو شرکت بزرگ
خودروسازی کشور (سعیدلو نیا)1394 ،

 قیمتگیاری محصوالت
نظام قیمتگذاری دستوری که معموالً ناکارآمد و غیر منعطف است،
انگیزه شرکتها برای افزایش نوآوری ،بهرهوری و کیدیت محصوالر و
مدیریت را کاهش میدهد اگر سیاستگذار بهجای سرکوب قیمتها
فضا را به سمت رقابتی کردن بازار میبرد ،خودروسازان بهجای چانهزنی
بر سر قیمتها به بهبود کیدیت محصوالر خود از رریق رقابت
میپرداختند (صالحی و همکاران)1392 ،
 موانع کالن اقتصادی و سیاسی
شرایط کالن اقتصادی تأثیر مستقیم و قابلتوجهی بر موفقیت یا عدم
موفقیت یک صنعت در کشور بهخصوص در صنایع خودروسازی دارند
در ایران ،نظام تأمین مالی ناکارآمد و تالش برای حدظ مصنوعی ارزش
ریال در برابر ارزهای خارجی ،ازجمله شرایط اقتصاد کالن کشور هستند
که تأثیر مندی بر عملکرد صنعت خودرو داشتهاند ()IKCO, 2009
نظام تأمین مالی برخی از تأثیرار موانع کالن اقتصاد و سیاسی عبارتند
از:
 نظام تأمین مالی
فقدان بازار بدهی در اقتصاد کشور موجب شده اصلیترین روش تأمین
مالی شرکتهای بزرگ ،ازجمله خودروسازها ،بازار پول یا همان سیستم
بانکی باشد زمانی که بنگاههای بزرگ تولیدی کشور نتوانند از رریق
روشهای متداول در بازار بدهی به تأمین مالی بپردازند ،همواره به دنبال
تسهیالر ارزانقیمت از سیستم بانکی خواهند بود این امر گذشته از
آنکه به تخصیص بهینهی اعتبارار لطمه زده و اغلب موجب افزایش
معوقار بانکی میشود ،به چالشی در ترازنامه این شرکتها نیز
تبدیلشده است ()IKCO, 2009
 نرخ ارز
تربیت دستوری و رشد کم و نامتناسب نرخ ارز اسمی اغلب موجب
افزایش ارزش واقعی ریال شده است این امر ازیکررف کاالهای
خارجی را برای مصرفکننده داخل به نسبت ارزان کرده و انگیزهی
واردار را باال میبرد و از ررف دیگر کاالی داخلی را به نسبت گران
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مختلف یک خودرو میشود بااینحال الزم به ذکر است که علیرغم
همه کاستیهای موجود در زنجیره تأمین صنعت خودرو ،این صنعت
نسبت به سایر صنایع کشور از این لحا از ووعیت مناسبی برخوردار
بوده و یکی از کاملترین زنجیرههای تأمین در داخل کشور برای صنعت
خودرو است .برآیند این چالشها در صنعت خودرو کشور باعث شده که
خودروهای ساخت داخل از قیمت نسبی باالتر و کیدیت نسبی پایینتری
در مقابل نمونههای موفق خارجی برخوردار باشند کیدیت پایین
خودروهای ساخت داخل که به لطف بازار غیررقابتی سهم غالب
خودروهای مورداستداده در کشور را دارا میباشند ،هزینههای جانبی
معناداری ازجمله افزایش تصادفار جادهای و آلودگی هوا را بر کشور
تحمیل کردهاند ()IKCO, 2009
 موانع اطالعاتی
دانیل کیم بیان میکند":آن ه در حوزه یادگیری در سازمان اهمیت دارد،
نهفقط میزان دانش مدهومی کارکنان ،بلکه میزان مهارر آنها در
بهکارگیری دانشی است که قبالً کسب کرده و یا ومن کار فرامیگیرند؛
و ایشان از آن بهعنوان یادگیری عملیاتی یاد میکند"()Kim, 1998
ازاینرو میبایست عالوه بر سطح دانش مدهومی افراد تازهوارد ،میزان
آموزشهای ومن کاری که منجر به یادگیری عملیاتی میشود نیز
موردتوجه قرار گیرد برای این دسته از آموزشها بایستی وزن نسبتاً
باالیی را قائل شد چراکه ،آن ه در عمل در باال رفتن کیدیت محصوالر
نمود پیدا میکند ،دانایی است که کارکنان شرکت در برخورد با مسائل
واقعی سازمان کسب میکنند و نهفقط آموختههای دانشگاهی همانرور
که در شکل  2نمایش دادهشده ،جهت محاسبه متوسط سطح دانایی
کارکنان در سازمان ،میبایست دو عامل "کل حجم دانایی سازمان " و
"تعداد نیروی انسانی " را مدنظر قرارداد (خاك پور)1388 ،

کرده و صادرار را مشکل میکند این امر به توقیف قطعهسازی در
کشور کمک کرده و خودروسازان را به واردار کاالهای واسطهای
متمایل میکند در چنین شرایطی با بروز یک شوك مرل کاهش
درآمدهای ندتی ،دولت قدرر ادامه حدظ ارزش ریال در مقابل ارزهای
معتبر خارجی را ازدستداده و بهیکباره نرخ ارز رشد شدیدی را تجربه
می کند این افزایش نرخ ارز برای خودروسازان داخلی که به کاالهای
واسطهای وارداتی وابستگی پیداکردهاند بهمنزلهی افزایش شدید
هزینههای تولید و باال رفتن قیمت تمامشده خواهد بود ( IKCO,
)2009
 موانع ساختاری
مشکالر و کاستیهای متعددی در درون ساختار صنعت خودرو کشور
در رابطه با مدیریت انرمی وجود دارد که البته منشأ اصلی آنها عمدتاً
به مدیریت دولتی و چالشهای کالن اقتصادی برمیگردد که پیشازاین
به آنها اشاره شد (میر سپاسی )1370 ،مهمترین این موانع عبارراند از:
 عدم وجود صرفه در تولید
خودروسازی ازجمله صنایعی است که هزینهی ثابت تولید در آن بسیار
باالست و لذا هر چه تعداد خودروی تولیدی در یک کارخانه باال رفته و
به ظرفیت اسمی تولید نزدیکتر شود ،از متوسط هزینه تولید هر خودرو
بهرور قابلمالحظهای کاسته میشود تولید در مقیاس پایین و عدم
استداده از صرفه در تولید که عمدتاً ناشی از فقدان قطعه ساز بزرگ برای
تأمین باثبار قطعار موردنیاز در تولید خودرو میباشد ،ازجمله مشکالر
صنعت خودروسازی کشور است در چنین شرایطی تا وقتی تولید یک
خودرو به مقیاس انبوه رسیده و برای صادرار بهصرفه شود ،آن مدل در
بازارهای جهانی از رده خارجشده است (جهانگرد)1385 ،
 کمتوجهی به تحقیق و توسعه
درحالیکه برندهای معتبر خودروسازی در جهان بیش از  4درصد از
ارزش فروش خود را به تحقیق و توسعه ( )R&D1اختصاص داده و
بهسرعت در پی تنوع و توسعه محصوالر خود هستند ،خودروسازان
داخلی بهرور متوسط کمتر از نیم درصد از فروش را به این امر
اختصاص میدهند این امر باعث شده که عمده تداور بین تولید یک
خودروی داخلی ری سالهای متمادی ،به تغییرار ناچیزی در قطعاتی
مرل چراغ یا آینه خودرو محدود شود برای مرال شرکت هیوندای موتور
هماکنون دارای  7مرکز تحقیق و توسعه برای بازارهای بینالمللی خود
است که  3مرکز آن در کره جنوبی ،یک مرکز در آلمان ،یک مرکز در
ماپن و یک مرکز نیز در کشور هند مستقر است بزرگترین مرکز
تحقیق و توسعه این شرکت در ایالت کالیدرنیای آمریکا قرار دارد که
فعالیت آن تنها متمرکز بر بازار ایاالرمتحده است (میرخانی)1394 ،
 زنجیره تأمین ناکارآمد
وجود قطعه سازان و مجموعهسازان بزرگ و قابلاتکا در زنجیره تولید
صنعت خودرو موجب میشود خودروسازها در برنامهریزی برای افزایش
ظرفیت تولید خود محدودیتی از این نظر نداشته باشند و با اعتماد به
تأمین قطعار مستمر و باکیدیت مشخص ،به تولید بپردازند در حال
حاور خودروسازان داخلی گاهی مجبورند حتی یک قطعه مشخص خود
را نیز از رریق چندین قطعه ساز مختلف تأمین کنند که همین امر
موجب بروز مشکالر متعدد ازجمله مشکل در سازگاری بین قطعههای

شکل  -2نمودار جریان متغیر "حجم دانایی کارکنان" شرکت
ایرانخودرو (خاک پور.)1388 ،

 موانع فرهنگی
مدیریت انرمی که توسط تعدادی از شرکتهای پیشرو پیادهسازی
شده است نشان میدهد که اولین اولویت در پیادهسازی مدیریت
انرمی در یک سازمان بهخصوص صنایع خودروسازی یک
فرهنگسازمانی مناسب است که بر پایه اعتماد دوجانبه بین افراد و
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سازمان باشد بنابراین موووع اعتماد یکی از مهمترین مسائل
مدیریت انرمی موفق است اگر یک مدیریت انرمی ،نتایج
متقاعدکنندهای را کسب نماید ،اغلب متوجه میشویم که یک
فعالیت هوشمندانهای بر روی فرهنگ موجود آن سازمان صورر
گرفته است ( )Raub & Von, 2004پیادهسازی یک فرهنگ
مدیریت انرمی به کمک این رویکرد فر را بر این میگذارد که
سیستمها و فرایندها و نحوه کارکرد آنها اصال گردد موانع
فرهنگی ازجمله مواردی است که مجریان مدیریت انرمی در اجرای
این مدیریت با آن مواجهاند عواملی نظیر اعتماد ،تعهد ،روایت
شغلی ،یادگیری ،ارتبارار سازمانی ازجمله مهمترین عواملی هستند
که در فرهنگسازمانی در مدیریت انرمی در صنایع خودرو مثثرند
(سیفاللهی)1388 ،
 -7تجزیهوتحلیل
در این پژوهش پ از جمعآوری دادهها ،از رریق پرسشنامه ،ابتدا
آزمون کایزر -مایر -اولکین ) (KMOو آزمون بارتلت جهت
تأیید دادهها برای تحلیل عاملی انجامشده است شاخص کایزر-
مایر -الکین ) (KMOمئشخص میکند کئه آیئا تحلیئئل
عئئاملی بر رویدادههای جمعآوریشده قابلاجرا میباشد شدر
همبستگیهای متقابل بین سثالها یا متغیرها را بررسی میکند
حداقل  KMOاز ررف متخصصان متداور بیانشده اسئت این
شاخص در دامنه صدرتا یک قرار دارد اگر مقدار شاخص نزدیک به
یک باشد ،دادههای موردنظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند.
کایزر حئداقل  KMOرا  0٫60تعیین میکند بهروریکه اجئرای
تحلیئل عئاملی را در صورتی بدون مانع میداند که
 KMO≥0٫60باشد دومین آزمون تائیدی که میبایست قبئل از
اجئرای دسئتور تحلیل عاملی به کار گرفته شود ،آزمون کرویت
بارتلت است یکی از مدرووههای اساسی در تحلیل عاملی این
است که بین متغیرها باید همبستگی وجئود داشئته باشئد اگئر
متغیرهئا مستقل از یکدیگر باشند بهکارگیری مدل تحلیل عاملی
مناسئب نیئئست (عبادی )1389 ،همانرور که در جدول  3نشان
دادهشده ،مقدار شاخص کدایت نمونهگیری کایزر -مایر -اولکین،
 0/843میباشد این مورد نشاندهنده این است که تناسب بین
دادهها جهت تحلیل عاملی وجود دارد یا بهعبارردیگر دادههای
تحقیق قابلتقلیل به تعدادی عاملهای زیربنایی میباشند

جدول  -4جدول همبستگی بین گویهها و عاملها بعد از چرخش

عوامل

موانع
مدیریتی

موانع فرهنگی

موانع

KMO
0/843

عدم فرهنگسازی مناسب

0/846

عدم پشتیبانی کارمندان
نگاه به مدیریت انرمی
بهعنوان فعالیت جداگانه
قیمت پایین انرمی
هزینههای پیشبینینشده
هزینه زیاد اجرای استاندارد
مدیریت انرمی

0/767

سیاسی

عدم تعلق پاداش به مجریان
استاندارد مدیریت انرمی
عدم فشار دولت بر اجرای
استاندارد مدیریت انرمی
کمبود فناوریهای سازگار با
استاندارد مدیریت انرمی
وجود اولویتهای دیگر
سرمایهگذاری
فقدان اهداف مدیریت انرمی
در برنامههای راهبردی
عدم وجود برنامههای
راهبردی

ساختاری

sig
0/000

هم نین ،نتیجه آزمون بارتلت ( )2386/784که در سطح خطا کوچکتر
از  0/01معنیدار است ،نشان میدهد که ماتری همبستگی بین
گویهها ،ماتری همانی و واحد نمیباشد نتایج دستهبندی گویهها در
عاملها در جدول  4نشان دادهشده است این جدول ماتری همبستگی
بین گویهها و عاملها را نشان میدهد که در آن مقدار همبستگی بین
 +1و  -1نوسان دارد

0/938
0/893

اقتصادی-

موانع

موانع
اطالعاتی

عاملی
0/893
0/771

واریانس

عدم پذیرش مدیریت ارشد
حمایت ناسازگار مدیریت ارشد
عدم تعهد مدیریت ارشد به
مدیریت انرمی
زمانبر بودن مراحل اخذ
گواهینامه استاندارد
فقدان مدیریت مناسب انرمی
عدم دسترسی به افراد شایسته

عدم تخصیص بودجه

جدول  -3آزمون  KMOو تست بارتلت

تست بارتلت
2386/784

شاخصها

بار

درصد

0/889
15/987
0/889

0/874
0/883
0/898
0/873
0/903

17/371

0/891
0/781
0/791
0/863
0/886
0/787

عدم سازماندهی مناسب

0/839

فقدان شاخصهایی برای
ارزیابی عملکرد انرمی

0/653

عدم بهرهبرداری مناسب

0/869

عدم وجود انگیزه

0/931

عدم آموزش کارکنان
درزمینهی بهبود مدیریت
انرمی
عدم الگوبرداری از روشهای
مدیریت انرمی سرآمد
عدم آگاهی اهمیت از اجرای
استاندارد

11/668

13/182

0/784
0/891

18/787

0/873

با توجه به نتایج بهدستآمده ،موانع پیادهسازی سیستم
مدیریت انرمی  ISO50001در صنایع خودروسازی (شرکت
ایرانخودرو) را میتوان به  5عامل مدیریتی ،اقتصادی-
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شکل  -3میزان اثرات هر یک از موانع در عدم پیادهسازی استاندارد

سیاسی ،ساختاری ،ارالعاتی و موانع فرهنگی تقلیل داد
موانع (عدم پذیرش مدیریت ارشد ،حمایت ناسازگار مدیریت
ارشد ،عدم تعهد مدیریت ارشد به مدیریت انرمی ،زمانبر
بودن مراحل اخذ گواهینامه استاندارد ،فقدان مدیریت مناسب
انرمی ،عدم دسترسی به افراد شایسته) مربو به مشکالر
مدیریتی سازمان میباشد درنتیجه جز عامل مدیریتی می
باشند هم نین موانع (عدم فرهنگسازی مناسب ،عدم
پشتیبانی کارمندان ،نگاه به مدیریت انرمی بهعنوان فعالیت
جداگانه) مربو به موانع فرهنگی میباشد موانعی مانند
(قیمت پایین انرمی ،هزینههای پیشبینینشده ،هزینه زیاد
اجرای استاندارد مدیریت انرمی ،عدم تخصیص بودجه ،عدم
تعلق پاداش به مجریان استاندارد مدیریت انرمی ،عدم فشار
دولت بر اجرای استاندارد مدیریت انرمی) ازجمله موانع
اقتصادی-سیاسی میباشند موانع (کمبود فناوریهای سازگار
با استاندارد مدیریت انرمی ،وجود اولویتهای دیگر
سرمایهگذاری ،فقدان اهداف مدیریت انرمی در برنامههای
راهبردی ،عدم وجود برنامههای راهبردی ،عدم سازماندهی
مناسب ،فقدان شاخصهایی برای ارزیابی عملکرد انرمی ،عدم
بهرهبرداری مناسب ،عدم وجود انگیزه) ازجمله موانع ساختاری
هستند موانع (عدم آموزش کارکنان درزمینهی بهبود مدیریت
انرمی ،عدم الگوبرداری از روشهای مدیریت انرمی سرآمد،
عدم آگاهی اهمیت از اجرای استاندارد) ازجمله موانع
پیادهسازی مدیریت انرمی  ISO50001در صنایع خودرو می
باشند پ از شناسایی عوامل ،جهت اولویتبندی آنها ،از
آزمون فریدمن استدادهشده است که نتایج آن در جدول 5
نشان دادهشده است نتایج حاکی از آن است که عامل
اقتصادی با میانگین  ،7/04بیشترین میانگین و عامل فرهنگی
با میانگین  ،2/82کمترین میانگین را در بین دیگر عاملها
دارا میباشند که در شکل  3نشان دادهشده است

سیستمهای مدیریت انرژی در صنایع خودرو (شرکت ایران خودرو)

 -8نتیجهگیری و پیشنهاد
صنعت خودرو از صنایع اصلی کشور ایران به شمار میآید که با تولید
فزاینده بهخصوص در سالهای اخیر ،نقش بسزایی را در اقتصاد کشور
بازی کرده است با توجه به پی یدگی و چندبعدی بودن مقولهی
پیادهسازی سیستم مدیریت انرمی  ISO50001در صنایع خودرو و
اجرای آن ،کمتر به این مهم پرداختهشده است این پژوهش با تحلیل
عاملی به بررسی موانع پیادهسازی سیستم مدیریت انرمی
ISO50001در صنعت خودرو (شرکت ایرانخودرو) پرداخته است
تحلیل عاملی بر اساس نظرار خبرگان بخش صنعت خودرو حاصل
پرسشنامههایی میباشد که در اختیار آنها قرار گرفت تحلیل نتایج
نشان میدهد عامل موانع اقتصادی بیشترین تأثیر را در اجرای
پیادهسازی مدیریت انرمی  ISO50001در صنعت خودروسازی را
دارد بهعبارردیگر شرکت ایرانخودرو در راستای اجرای پیادهسازی
مدیریت انرمی خود با موانعی چون موانع مدیریتی ،موانع فرهنگی ،موانع
ساختاری ،اقتصادی-سیاسی و موانع ارالعاتی روبروست چالشهای
مدیریت انرمی صنعت خودرو در ایران بیش از هر چیز به موانع اقتصادی
این صنعت برمیگردد اگرچه عمده سهام خودروسازهای بزرگ کشور در
بورس عروه میشود ،اما مدیریت در این صنعت ماهیتاً دولتی بوده و
این امر در اتخاذ تصمیمار ،اهداف ،چشمانداز ،راهکارهای اجرایی و
انتصاب مدیران نمایان است تحمیل سرمایهگذاریهای غیراقتصادی،
تحمیل نیروی انسانی و بیثباتی در سیاستها و استراتژیها ازجمله
تبعار این نوع مدیریت است یکی دیگر از چالشهای این صنعت
مشکالر تأمین مالی در آن است که به فقدان بازار بدهی و ابزارهای
تأمین مالی در کشور برمیگردد عالوه بر این ،ساختار درونی این صنعت
نیز دارای کم و کاستیهای متعدد است عدم استداده از صرفه در تولید،
کمتوجهی به تحقیق و توسعه و زنجیره تأمین ناکارآمد ازجمله این
کمبودهاست راهکارهایی برای حل موانع مالی و تأمین سرمایه الزم
جهت اجرای سیستم مصرف انرمی در صنایع خودروسازی (شرکت
ایرانخودرو) میتوان ارائه کرد:
 -1تغییر معیارهای ارزیابی سرمایهگذاری

جدول  - 5آزمون فریدمن

عوامل
موانع مدیریتی
موانع فرهنگی
موانع اقتصادی
موانع ساختاری
موانع ارالعاتی

میانگین
3/63
2/82
7/04
3/76
6/09

 -2تخصیص بودجههای ویژه برای مدیریت مصرف انرمی
 -3آگاهسازی سازمان در مورداستداده اصولی از اعتبارار مدیریت انرمی
پیشنهاداتی نیز برای حل موانع ارالعاتی در صنایع خودروسازی (شرکت
ایرانخودرو) میتوان ارائه کرد:
 -1جهت آموزش کارکنان درزمینهی بهبود مدیریت انرمی همایشهایی
در این حوزه برپا شود
 -2جهت آگاهی از اهمیت استاندارد سیستمهای مدیریت انرمی،
بروشوری تهیه و بین کارکنان سازمان توزیع شود
 -3با ایجاد فضای تبلیغاتی داخل سازمان و هم نین قرار دادن یک روز
در هدته بهعنوان روز مدیریت انرمی ،به فرهنگسازی در این حوزه
کمک شود درمجموع میتوانیم بر اساس نتایج این پژوهش اینگونه
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-

جمعبندی نماییم که شرکت ایرانخودرو در راستای اجرای مدیریت

انرمی بیشتر با موانع اقتصادی و ارالعاتی مواجه است بنابراین،

پیشنهاد میشود شرکت ایرانخودرو جهت اجرای مثثر مدیریت انرمی
اقدام به تحلیل و رفع این موانع نموده و از این رریق موجبار اجرای
کارآمدتر مدیریت انرمی را فراهم آورد با توجه به نتایج تحقیق ،پیشنهاد
میگردد تحقیقار ذیل در ادامه این تحقیق ادامه یابد:

 ارائهی راهبردهای مثثر برای پیادهسازی سیستم مدیریت انرمی
( )ISO50001در صنایع خودروسازی با توجه به جایگاه این
صنعت مهم در اقتصاد کشور
 بررسی اقدامار داخلی و خارجی جهت رفع موانع پیادهسازی
سیستم مدیریت انرمی ( )ISO50001در صنعت خودروسازی
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