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چکیده
 بهبود بازدهی و به حداکثر ر ساندن منافع یا،مدیریت انرژی مجموعه روشها و اقداماتی ا ست که در سی ستمهای مختلف باهدف م صرف صحیح انرژی
 طراحی شده و،کاهش هزینهها انجام می شود و شامل ابزارهایی ا ست که برای ح صول اطمینان از م صرف حداقل مقدار انرژی برای فعالیتهای جاری
 فرایندها و نتایج) را افزایش میدهد و یکراه حل مناسب برای مقابله، بهرهوری (کارایی و اثربخشی) نظامها (منابع، مدیریت مصرف انرژی.اجرا می شود
 م سئولیت نیروهای،با تهدیدهای د شمنان میبا شد و مقابله با تهدیدهای د شمنان یکی از ضروریتهای مهم مدیریت م صرف انرژی ا ست و همین امر
 همکاری آحاد کارکنان در جهت مدیریت مصللرف انرژی و همینین، برنامهریزی مدون.مسلللح را برای ورود و عملیاتی کردن این کار دودندان میکند
 پژوهش حاضر با عنوان رتبهبندی موانع پیادهسازی سیستم مدیریت.استفاده از الگوی عملیاتی میتواند بهعنوان یک راهکار مناسب در برنامه قرار بگیرد
 نتایج، روش مورداسللتفاده برای تعیین رتبهبندی هر موانع از روش سلللسللهمراتب فازی اسللتفادهشللده. در صللنایع دفاعی میباشللدISO50001 انرژی
 صلنایع. موانع اطالعاتی رتبه سللوم و آیرین رتبه موانع مدیریتی میباشللد، موانع فرهنگی رتبه دوم،پژوهش حاضللر نشللان میدهد موانع مالی رتبه اول
دفاعی کشور میتواند با برنامهریزیهای دقیق فرماندهان ارشد در راستای اصالح الگوی مصرف و تخصص اعتبار درست جهت سرمایهگذاری پروژههای
 بستری مناسب جهت پیاده سازی،سیستم مدیریت انرژی و با انجام اقدامات فرهنگی و تدوین ضوابط قانونی جهت باال بردن حس مسئولیت در کارکنان
.سیاستهای انرژی ایجاد نماید
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Abstract
Energy management is a set of practices that are designed and implemented in different systems aimed
at correct energy consumption, improving efficiency and maximizing the benefits or reducing costs and
includes tools that are designed and implemented to ensure the minimum energy consumption for
current activities. Energy consumption management increases the efficiency ( efficiency and
effectiveness ) of systems ( resources , processes and results ) and is a good solution to deal with enemy
threats, Dealing with enemy threats is one of the important necessities of energy management and this
is the responsibility of forces, It doubles the armed forces for entry and operation. Careful planning,
cooperation of employees to manage energy consumption and also the use of operational model can be
considered as a suitable solution in the program. The present article is entitled Prioritization of Barriers
to Implementation of ISO50001 Energy Management System in Defense Industries. The method used
to determine the ranking of each barrier is the fuzzy AHP method used. The findings show that financial
barriers are first, cultural barriers are second, information barriers are third and managerial barriers are
last. The defense industries of the Islamic Republic can provide a proper platform to implement energy
policies by careful planning of senior commanders to reform the consumption pattern and expertise to
invest energy management system projects and develop legal norms to enhance the sense of
responsibility for employees.
Keywords
“Energy Management System”, “Defense Industries”, “ISO50001”.
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ادامه در سال  1389با ابالغ سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف که
در آن ترویج و آموزش فرهنگ بهینهسازی ،اصالح فرهنگسازمانی ،انجام
مطالعات جامع بهمنظور بهینهسازی عرضه و مصرف انرژی بهعنوان
معیارهای کلیدی ذکرشده است ،میزان اهمیت رسیدگی به این امر را برای
همگان مسجل نموده و الزم میدارد تمامی موانع انجام کامل سیاستهای
انرژی ،توسط هر سازمان شناسایی و طی یک برنامهریزی مدون ،موارد
مرتفع گردد.در این یصوص ،صنایع دفاعی که همیشه پشتیبان منافع ملی
بوده ،بهعنوان پیشرو در امر اطاعت از فرمایشات مقام معظم رهبری ،تمامی
دستورات ایشان را در سرلوحه وظایف یود قرار داده و به امر اصالح الگوی
مصرف و رعایت مفاد سیاستها کلی ابالغیه اقتصاد مقاومتی اهتمام جدی
نموده است که سند آن کاهش جدی مصارف انرژی در کل سطوح
نیروهای مسلح در سالهای اییر میباشد ،ولی عدم تطبیق میزان فعلی
مصرف انرژی در این سازمان بزرگ با استانداردهای جهانی با توجه به
وجود موانع پیش رو باعث عدم تحقق منویات مقام رهبری بهطور کامل
شده است که در این یصوص الزم است موانع رسیدن به اهداف عالی
سیاستهای انرژی با انجام پژوهشهای میدانی مشخص گردد و میزان
اثرگذاری آنها جهت رفع با توجه به منابع محدود در صنایع دفاعی تعیین
و در برنامهریزیهای آتی نسبت به درصد میزان اهمیتهای موانع با آنها
بهصورت متناسب بریورد گردد.
 -2ادبیات پژوهش
اقدام به مدیریت م صرف انرژی ،مهمترین تحولی ا ست که در سایتار
اقتصادی کشورهای صنعتی رویداده است و دستاوردهایی ازجمله رشد
اقتصلللادی و افزایش تولید نایالص ملی همراه با کاهش هزینهها را به
ارمغان آورده است (حاج قسطی .)1378 ،در تمام کشورهای توسعهیافته،
دولتها اقدام به تدوین برنامههای مدیریت مصرف انرژی نمودهاند .این
برنامه ها ضلللمن تعیین نقشللله راه برای مدیریت انرژی در بخشهای
مختلف ،بر اسلللاق اقدامات تنبیهی و تشلللویقی ،مصلللرفکنندگان را
بهسللوی کاهش مصللرف و جلوگیری از اتالف انرژی پیش میبرد .این
برنامهها معموالً دارای مراحل سللیاسللتگذاری و تعیین یطی مشللی،
برنامهریزی ،اجرا ،ارزیابی و اصالح میباشد .شکوری و شکاری در سال
 ،1399مطالعهای بهعنوان پیادهسلازی سلیسلتم مدیریت انرژی در یک
واحد پتروشیمی بر اساق رویکردهای بینالمللی پردایتند .در این مقاله،
پیاده سازی سی ستم مدیریت انرژی در یک واحد صنعتی برر سی شده
ا ست .واحد صنعتی موردمطالعه یک شرکت پترو شیمی در ک شور ایران
است و تیم تحقیق با استفاده از تجربیات و رویکردهای بینالمللی اقدام
به بررسی تأثیر سیستم مدیریت انرژی بر بهبود عملکرد انرژی سازمان
داشته است .برای انجام این بررسی ،پرسشنامهای بر اساق هفده معیار
کلیدی سی ستم مدیریت انرژی تنظیم شده و این پر س شنامه در دو بازه
زمانی پیش و پس از پیادهسازی سیستم مدیریت انرژی در واحد صنعتی
تکمیل شده است .در فاصله بین دو مرحله ارزیابی ،تیم تحقیق به همراه
کارکنان کلیدی واحد صللنعتی اقدام به پیادهسللازی سللیسللتم مدیریت
انرژی نمود و نتللایج بریی اقللدامللات کلیللدی مرتبط در این تحقیق
ارائهشللده اسللت .بر اسللاق نتایج این اقدامات ،عملکرد انرژی سللاالنه
سللازمان به میزان  4/1درصللد در مقایسلله با یط مبنا بهبودیافته اسللت
(شللکوری و شللکاری.)1399 ،شللفیعی نیکآبادی و همکاران در سللال
 ،1395مقالهای با عنوان شلللناسلللایی و رتبهبندی موانع بهینهسلللازی

 -1مقدمه
در زمان حاضر با افزایش روزافزون ارزش حاملهای انرژی ،عبارت
بهینهسازی مصرف انرژی بیش از هر زمان دیگر در مجامع مختلف شنیده
میشود (ذوالفقاری .)1393 ،بهینهسازی مصرف انرژی به معنای اقداماتی
بدون هزینه ،کمهزینه ،با هزینه متوسط و یا اقداماتی پرهزینه است که
بهمنظور کاهش مصرف انرژی صورت میپذیرد (سمواتی و همکاران،
 .)1392این اقدامات در راستای اهداف راهبردی بخش انرژی هر سازمان
که اصالح الگوی مصرف و استفاده درست و بهینه انرژی است ،عملی
میگردد (رضایی و همکاران .)1389 ،تراز عرضه و تقاضای انرژی در
کشور و همینین شایص شدت انرژی ایران نشاندهنده این است که
حاملهای انرژی در کشور بهصورت کارا استفاده نمیشوند (عرب و براتی
مالیری .)1388 ،با توجه به آمارهای موجود ،شدت انرژی کشور جمهوری
اسالمی ایران دندین برابر کشورهای صنعتی است که این امر موجب
نگرانیهای فراوانی طی دهه اییر شده است بهگونهای که با ادامه این
روند ،در کمتر از  20سال آینده مقدار تولید جوابگوی مصرف دایلی نبوده
و یا باید بر میزان تولید دایلی اضافه گردد و یا نادار به واردکردن آن
میشویم .در کشور جمهوری اسالمی ایران امروزه تالشها در جهت
مدیریت عرضه انرژی بوده و کمتر به مدیریت تقاضای انرژی توجه شده
است درحالیکه مدیریت مصرف انرژی و تالش در جهت استفاده بهینه از
انرژی در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا از مهمترین عوامل پیشرفت پایدار
بوده است (مبینی دهکردی و همکاران .)1388 ،موانع سیستم مدیریت
انرژی  ISO50001از سرمایهگذاری افراد و یا سازمانها بر روی
فناوریهایی که هم ازنظر انرژی کارآمد و هم ازلحاظ اقتصادی بهصرفه
باشد ،جلوگیری میکند .این موانع در کشورهای درحالتوسعه شبیه به
کشورهای توسعهیافته هستند ،اما به علت فقدان داردوب مناسب
سیاستها و زیرسایتهای ضعیف انرژی باعث میشود این موانع در
کشورهای درحالتوسعه نمایانتر باشد .این موانع از تحقق اهداف
بهینهسازی مصارف انرژی در سازمان و یا جامعه جلوگیری کرده و مانع
اصالح رفتار نادرست افراد در بهرهبرداری از انرژی میگردد .انجام اقدامات
مشابه کشورهای توسعهیافته الزاماً موجب بهبود وضعیت سیستم مدیریت
انرژی نمیگردد و باید قبل از هر اقدامی ابتدا موانع پیادهسازی مصارف
انرژی شناسایی گردد .برای موفقیت در پیادهسازی سیستم مدیریت انرژی
 ،ISO50001درك موانع پیادهسازی و نیروهای محرك آن ضروری
میباشد ) (Poveda et al1, 2020ازآنجاکه معموالً بیشترین سهم
در تحوالت صنعتی کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه به حوزههای
دفاعی ایتصاص دارد ،بخش دفاعی در عرصه مدیریت مصرف انرژی،
بهعنوان پردمدار و پیشرو به شمار میرود .با عنایت به پیشرفتهای
قابلتوجه بخش دفاعی کشور جمهوری اسالمی ایران در نوآوری و
پدیدآوری محصوالت و یدمات نوین طی دهههای اییر ،لزوم تمرکز بر
مدیریت مصرف انرژی در سازمانها ،فرایندها ،یدمات و محصوالت
دفاعی بهعنوان یکی از شایصههای بنیادین کیفیت و ایمنی در آنها،
امری اجتنابناپذیر است .از همین رو طی دو دهه اییر ،توسعهی مدیریت
مصرف انرژی دفاعی ،همواره یکی از دغدغههای اصلی دفاعی به شمار
رفته است .در این یصوص ،مقام معظم رهبری با وسعت دید باال بهمنظور
کاهش مشکالت احتمالی در یصوص کمبود منابع انرژی برای نسلهای
آتی با نامگذاری سال  1388بهعنوان سال اصالح الگوی مصرف و در
1. Poveda et al
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می شود ،ماهیت سیا سی ب سیار باالیی دارد .از طرف وزارت دفاع فدرال
آمریکا ،سیا ست باید بر تالشها برای د ستیابی به اهداف یاص پی شی
بگیرد ،بااینوجود ،ایجاد توازن بیشللتر در مورد سللیاسللتها با تحقیقات
عملی ،مهم است ( .)Strakos et al, 2016
 -3فرآیند کلی طرّاحی و پیادهسازی سیستم مدیریت انرژی
فرآیند توسللعه و پیادهسللازی یک سللیسللتم مدیریت انرژی درواقع یک
فرآیند تدریجی بوده و آن را میتوان بهگونهای سلللازماندهی کرد که
مطابق با شلللرایط و نیازمندیهای سلللازمان (از قبیل سلللطح پیییدگی
سازمان ،میزان مستندسازی و منابع موردنیاز) باشد .در این رابطه سازمان
میتواند پس از استقرار اولیه این سیستم ،بهتدریج جزئیات بیشتری را در
صورت تمایل به آن افزوده و منافع بیشتری را از این طریق کسب نماید.
بهطورکلی در طرّاحی و پیاده سازی یک سی ستم مدیریت انرژی مراحل
زیر بایستی طی شوند :
الف) طرّاحی و برگزاری دورههای آموزشللی موردنیاز در سللطوح مختلف
سازمان.
ب) طرّاحی رو یه های جمعآوری ،تجز یهوتحل یل و ته یه گزارش های
مرتبط با سطوح مصارف و هزینههای سیستم انرژی.
ج) برنامهریزی و اجرای فرآیند ممیزی انرژی (در جهت تعیین سی ستمها
و تجهیزات اصلی انرژی بر ،تعیین یط مبنای مصرف انرژی و شناسایی
فرصتهای بالقوه صرفهجویی در مصرف انرژی).
د) تهیه و مسللتندسللازی یطمشللی ،آرمانها و اهداف انرژی از سللوی
مدیریت ارشد سازمان در رابطه با مسائلی نظیر کاهش سطح مصرف در
انواع حاملهای انرژی و هزینههای مربوط.
ه) تهیه فهرستی از پروژههای صرفهجویی انرژی بر اساق تجزیهوتحلیل
داده های انرژی ،ن تایج ممیزی انرژی و آر مان ها و ا هداف (اق بال و
صباغی.)1391،
سیستم مدیریت انرژی ،سازمان را قادر میسازد برای دستیابی به تعهدات
یطمشللی ،اقدام الزم بهمنظور بهبود عملکرد انرژی یود را انجام داده و
انطباق سللیسللتم با الزامات این اسللتاندارد را اثبات نماید .بهکارگیری این
اسللتاندارد میتواند بهگونهای سللازماندهی شللود که با الزامات سللازمان
شامل پیییدگی سی ستم ،میزان م ستندات و منابع متنا سب شده و برای
فعالیتهای تحت کنترل سازمان اعمال گردد.
 -4مزیتهای پذیرش سیستم مدیریت انرژی
استاندارد  ISO50001یک روش سیستمی و منظم برای هر نوع
سازمان و صنایعی ازجمله صنایع دفاعی از اندازهی کودک تا بزرگ ارائه
میدهد تا سیستم مدیریت انرژی یود را پایهریزی کنند .تعدادی از این
مزیتهای تجاری که این استاندارد برای سازمانها و صنایع دفاعی فراهم
میآورد به شرح زیر است:
 -1فراهم آوردن یک دهاردوب برای بهبود کارایی انرژی در طول زنجیره
عرضه.
 -2فراهم آوردن یک راهنما برای دگونگی مقایسه ،اندازهگیری،
مستندسازی و گزارش استفاده انرژی سازمان.
 -3استفادهی بهینه از داراییهای (تأسیسات) مصرفکنندهی انرژی و
درنتیجه شناسایی پتانسیلها برای کاهش هزینههای نگهداری یا افزایش
ظرفیت.

مصارف انرژی در نیروهای مسلح ایران ارائه نمودند هدف از این تحقیق
شنا سایی موانع بهینه سازی م صارف انرژی و رتبهبندی آنها بر ا ساق
نظر یبرگان ،در نیروهای م سلح ایران میبا شد ،این پژوهش ،به صورت
توصلللیفی -پیمایشلللی دریکی از رده های نظامی انجام شلللد ،روش
موردا ستفاده برای تعیین اوزان و رتبهبندی هر مانع ،روش  AHPبوده
اسللت ،یافتهها تحقیق نشللان داد شللایصهای موانع بیرغبتی مدیریت
ار شد سازمان و نبود سرمایهگذاری جهت انجام پروژههای بهینه سازی
رتبههای اول و دوم را در بین این موانع به یود ایت صاص داد همینین
مانع هزینهی باالی شنا سایی فر صتهای بهینه سازی در رتبهی آیر
این موانع قرار گرفت (شفیعی نیکآبادی و همکاران.)1395 ،
حاجی محمدی و جعفری نصلللر در سلللال  ،1387مقالهای بهعنوان
بهینه سازی م صرف انرژی در صنایع پترو شیمی موردمطالعه قراردادند.
این مقاله میکو شد در ق سمت اول لزوم و اهمیت اقدام به بهینه سازی
م صرف انرژی در صنایع پترو شیمی را با ارائه آمارها و مقای سه الگوی
مصللرف در کشللور با کشللورهای صللنعتی ارائه نموده و س ل س اصللول
ا سا سی ،موانع موجود ،اولویتبندی اقدامات عملی و اجرایی موردنیاز را
شلللرح و م ثال هایی را برای بهبود عمل یات بهرهبرداری ،جایگزینی
حا مل های انرژی مصلللرفی ،بهبود کارایی تجهیزات و دسلللت گاه ها،
بهینهسللازی فرآیندهای موجود یا جایگزینی آنها با فرآیندهای جدید و
باانرژی کمتر ارا ئه د هد .همینین در این م قا له زمی نه های اصللللی و
اولویتدار پژوهشی در بهینه سازی مصرف انرژی ذکرشده است .س س
به مقوله مدیریت انرژی و اصول عمومی آن و مقایسه هر یک از اصول
مدیریت انرژی ازنظر هزینه ،زمان ،پیییدگی و مقدار صلللرفهجویی هر
یک از آنها پردایته شده ا ست .هدف این مقاله آگاه سازی ،آ شنا سازی،
ارائه اولویتهای پژوهشللی ،ارائه روشهای بهینهسللازی و درصللدهای
صللرفهجویی هریک از آنها و درنهایت هدایت مدیران و کارشللناسللان
شللاغل در صللنعت پتروشللیمی در جهت بهینهسللازی مصللرف انرژی و
دگونگی اقدام و راهبری آن اسلللت (حاجی محمدی و جعفری نصلللر،
 .)1387میده و دونگ 1در سلللال  2008مقالهای با عنوان امنیت انرژی
برای صنایع دفاع آمریکا ارائه دادند در این مقاله وضعیت مصرف انرژی
در وزارت دفاع آمریکا را توصلللیف و بریی از مهمترین موضلللوعات
سلللیاسلللت گذاری انرژی در برابر وزارت دفاع آمریکا را موردمطالعه و
گزینههای سللیاسللت و فناوری موجود برای کاهش مصللرف انرژی را
موردبحث قراردادند .نتیجه مقاله حاضلللر بیانگر این مطلب اسلللت که
برر سی اولیه فناوریهای صرفهجوی در م صرف سویت و سویتهای
جایگزین که برای ا ستفاده از وزارت دفاع امکانپذیر ا ست انجام شود و
تخمین هایی را در مورد پسانداز احتمالی واردات نفت از این فناوری ها
و سویتهای جایگزین تهیه شود (.)Meade & Chong, 2008
اسللتراکوق و همکاران 2در سللال  ،2016مقالهای تحت عنوان :حمایت
وزارت دفاع فدرال آمریکا در داردوب سللیاسللت و تحقیقات از راهبرد
انرژی را موردبررسی قراردادند .وزارت دفاع فدرال آمریکا یک استراتژی
انرژی منتشللر کرد که راههای کاهش نیازهای انرژی را بهمنظور مقابله
با مأموریتهای ریا ستجمهوری و کنگرهای برای امنیت انرژی ت شریح
میکند .نتیجهی مقالهی حاضلللر بیانگر این مطلب اسلللت که بیشلللتر
تحقیقات بر اساق یک سؤال تحقیقاتی کوتاهمدت است .عالوه بر این،
بسلللیاری از کارهایی که در یارج از وزارت دفاع فدرال آمریکا انجام

2. Strakos et al

1. Meade & Chong
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مورد شلللرایط بازار ،ویژگی های فناوری و اسلللتفاده از انرژی اطالعات
نا کافی و ناقص دار ند و ف قدان اطال عات در مورد ف ناوری های کارآمد
انرژی ،از سرمایهگذاری در اقدامات صرفهجویی انرژی جلوگیری میکند
( .)Thollander & Dotzauer, 2010بهطور یالصلله میتوان
گفت مشلللکل اطالعات ناقص بهاحتمالزیاد در بازارهای یدمات انرژی
نفوذ کرده اسلللت و بهطور بالقوه میتواند بخش قابلتوجهی از شلللکاف
بهرهوری را در دهار موضوع توضیح دهد :اول ،کسب اطالعات از طریق
اقداماتی مانند اندازهگیری و ممیزی نیاز به سللرمایهگذاری و هزینههایی
دارد که ممکن است سازمان برای تأمین آن برنامهریزی نکرده و یا یارج
از توان آن سازمان با شد ،دوم ،هزینههای ج ستجوی مح صوالت کارآمد
در مصلرف انرژی که به نظر میرسلد بیشلتر از هزینه یود کاال باشلد و
اینیک تع صب سی ستماتیک علیه صرفهجویی در م صرف انرژی ایجاد
میکند ،سللوم ،اطالعات مربوط به ادوات کاهنده مصللارف انرژی دارای
ویژگی اعتباری است که باعث می شود در برابر شکست بازار آسیبپذیر
باشللد و دهارم گاهی اوقات ممکن اسللت اطالعات نامتقارن در بازارهای
یدمات انرژی به انتخاب نامطلوب محصلللوالت ناکارآمد منجر شلللود
( .)Apeaning & Thollander, 2013بریی دیگر از مهمترین
موانع اطالعاتی مدیریت مصرف انرژی عبارتاند از(Cagno,2010) :
 )1بی اطالعاتی از فرصتهای مدیریت مصرف انرژی.
 )2فقدان دانش و اطالعات فنی کافی در سطح سازمان.
 )3نبود اطالعات مناسب و کافی جهت محاسبه هزینههای سرمایهگذاری
در بخش انرژی.
 )4اطالعات غلط در مورد مصارف انرژی.
 )5نبود سیستمهای اندازهگیری مصرف انرژی در بخشهای مختلف.
 )6فقدان مهارتهای فنی کارکنان در حوزهی انرژی.
 موانع مالی
تقریباً تمام سللازمانها محدودیت مالی را مانعی مشللترك و بزرگ برای
اجرای گزینههای صللرفهجویی در انرژی ذکر کردهاند و رایجترین مانعی
که در سازمانهای آسیایی به آن اشارهشده است ،کمبود منابع مالی برای
سرمایهگذاری در گزینههای مدیریت م صرف انرژی ه ست و از طرفی،
گزینههایی که دوره بازگشللت هزینه آن بیش از دو یا سلله سللال باشللد،
بهندرت به اجرا درمیآیند .عدم د ستر سی به سرمایه یکی از موانع رایج
در ادبیات مدیریت انرژی میبا شد و فناوریهایی که ازنظر انرژی کارآمد
ه ستند اغلب گرانتر از فناوریهای م شابه یریداری می شوند .عالوه بر
این ،کسللب سللرمایه اضللافی بهمنظور سللرمایهگذاری در فناوری انرژی
کارآمد ممکن است مشکلساز باشد (.)Vinanchiarachi, 2017
بهطور یالصه میتوان منشأ مشکل دسترسی به سرمایه را در دو بخش
بیان کرد :اول ،سرمایه ناکافی منابع مالی دایلی و دوم ،افزایش مشکالت
بالقوه به سبب ا ستقراض و شرایط سخت بازپردایت .برای رفع این دو
م شکل ،مطالعات کثیری صورت گرفته ا ست .میزان کاهش هزینههای
حاصلللل از مدیر یت مصلللارف انرژی فقط در دوره های کو تاه مدت
قابلمشلللاهده اسلللت و این امر باعث عدم اطمینان و کاهش انگیزه در
تصلللمیمگیری بلندمدت در ادامه روند اجرای پروژه های مدیریت انرژی
میگردد ،همینین سازمان به علت نبود سرمایه کافی ،تمایلی به اجرای
پروژه های مدیر یت انرژی ندارد و یا از ادا مه ان جام اینگو نه ا قدا مات
من صرف می شود ( .)Hirst & Brown, 1990در ادامه تعدادی از
مهمترین موانع مالی مدیریت مصرف انرژی بیان میشود:
 )1انتظار بازگشت سرمایه در کوتاهمدت.

 -4نشان دادن به ذینفعان که شرکت یا سازمان برای انطباق با بهترین
شیوه برای حفاظت از محیطزیست متعهد است.
 -5برآوردن الزامات مربوطه و پاسخ به موانع تجارت سبز در بازارهای
جهانی (میربد و همکاران.)1398 ،
 -5موانع مدیریت مصرف انرژی در صنایع دفاعی
موانع مدیریت مصللرف انرژی از سللرمایهگذاری افراد و یا سللازمانها بر
روی فناوری هایی که هم ازنظر انرژی کارآمد و هم ازلحاظ اقتصلللادی
به صرفه با شد ،جلوگیری میکند .این موانع در ک شورهای درحالتو سعه
شللبیه به کشللورهای توسللعهیافته هسللتند ،اما به علت فقدان داردوب
منا سب سیا ستها و زیر سایتهای ضعیف انرژی باعث می شود این
موانع در کشللورهای درحالتوسللعه نمایانتر باشللد (Sorrell et al,
) .2004در پژوهش حا ضر ،برای شنا سایی موانع پیاده سازی مدیریت
انرژی در صنایع دفاعی  26پرسشنامه در ایتیار  14نفر از یبرگان بخش
صلللنایع دفاعی قرار گرفت و همینین برای تعیین اوزان و رتبهبندی هر
مانع ،از روش سلسلهمراتب فازی استفاده گردید و براین اساق موانع زیر
به ترتیب اولویت شامل موارد زیر میباشد:
 موانع مدیریتی
ناآگاهی و بیتوجهی به بهرهوری انرژی توسللط مدیریت ارشللد ،بهعنوان
یکی از موانع کلیدی مدیریت مصللرف انرژی محسللوب میشللود ،دراکه
بدون تعهد مدیریت ،بهبود بهرهوری انرژی یک مبارزه سخت یواهد بود.
به نظر میرسلللد این مانع ،ع لت ریشلللهای موانع دیگر مان ند عدم
سللرمایهگذاری ،سللیاسللتهای نادرسللت و گزارشهای محدود فرایند
مدیریت مصلللرف انرژی میباشلللد (حسلللن بیگی و همکاران .)2010 ،
ناآگاهی مدیریت ارشللد سللازمان در مورد منابع بهرهوری انرژی میتواند
ناشی از سیستمهای نابالغ مدیریت انرژی ،مانند فقدان مدیریت انرژی و
یا توان ضللعیف مشللاورهای آن در سللازمان باشللد .بدین ترتیب ،مدیریت
بها ندازه کافی در مورد انرژی آ گاهی پ یدا نکرده و درنتی جه نمیتوا ند
فعاالنه در را ستای مدیریت انرژی اقدامی نماید .عالوه بر این ،بدون یک
سیستم کارآمد ،کارکنان کمتر قادر به ابداع و یا اجرای طرحهای ابتکاری
برای کاهش مصللرف انرژی هسللتند ( Rohdin & Thollander,
 .)2006میتوان گفت ناآگاهی و بیرغبتی مدیریت ارشلللد به اهمیت
میزان بهرهوری انرژی در سازمان متبوعش میتواند ری شهی ب سیاری از
مشللکالت آتی در این زمینه باشللد ( .)Sardianou, 2008مدیریت
ارشد معموالً تمایل زیادی به استفاده از فناوریهای نوین و نرخ یروجی
حداکثر و تمایل کمی به اسلللتفاده از انرژی های نوین با بهرهوری کمتر
دارد .در گزارشهای اصلللی عملکرد مدیران و فرماندهان هر رده ،میزان
رعایت فرهنگ مدیریت انرژی و کاهش هزینههای دورهای بهعنوان یک
شللایص مهم تلقی نمیگردد ،همینین نبود ایتیارات قانونی و تمهیدات
کافی جهت تشویق و یا تنبیه کارکنان در یصوص رعایت اصول مدیریت
پیادهسللازی انرژی ،باعث عدم نفوذ و تأثیر کم مدیر انرژی در سللازمان
میشود (.)Wang et al, 2008
 موانع اطالعاتی
مانع دوم در مورد دانش و اطالعات اسلللت که شلللامل مسلللائلی دون
اطالعات و دانش (فنی) ناکافی در سطح سازمان و همینین د ستر سی
محدود و یا عدم دسترسی به دانش و اطالعات میباشد .اطالعات مربوط
به انرژی و منابع در سازمان ب سیار مهم ا ست زیرا تنها با این اطالعات
میتوان پیشللرفتها را پس از پیادهسللازی گزینههای مدیریت مصللرف
اندازهگیری نمود تحقیقات ن شان میدهند که م صرفکنندگان اغلب در
245

علم و صنعت روز ،دوره دوم  ،شماره سوم  ،فصل پاییز سال  ،1399صفحه 250-242
سیستمهای مدیریت انرژی و مدیریت هر دهبهتر مصرف انرژی برداشته
شود .بهصورت کلی میتوان اهداف این تحقیق را میتوان در قالب موارد
زیر بیان کرد:
)1بررسلللی رت بهبندی موانع پیادهسلللازی سلللیسلللتم مدیریت انرژی
 ISO50001در صنایع دفاعی.
)2دستهبندی موانع شناساییشده.

 )2نبود سرمایه کافی جهت اجرای پروژههای مدیریت مصرف انرژی.
 )3وجود هزینه های پنهان پروژه های مدیریت (هزینه های باالسلللری،
جمعآوری و تحلیل اطالعات).
 )4عدم قطعیت از قیمتهای آینده انرژی.
 )5هزینههای باالی شناسایی فرصتهای مدیریت مصرف انرژی.
 موانع فرهنگی و سازمانی
موانع فرهنگی و سلللاز مانی که در بریی موارد از آن ها بهعنوان موانع
رفتاری نیز نامبرده شده است ،بهعنوان یکی از مهمترین موانع بر سر راه
به مدیریت مصللارف انرژی شللناسللاییشللدهاند .در درون سللازمانها،
جهتگیری به سمت پروژههایی با دوره جبران هزینه کوتاهمدت ،ممکن
است از نتایج شکاف انگیزهها باشد .این موضوع در مورد مدیرانی که در
پست یود برای دورههای نسبتاً کوتاه باقی میماند ،بیشتر صدق میکند.
در سازمانهای بزرگ ممکن ا ست سیا ست دریش شغلی وجود دا شته
با شد اما مدیری که در یک پ ست تنها برای دو یا سه سال ح ضور دارد
هیچ انگیزهای برای شروع سرمایهگذاری دارای دوره بازپردایت طوالنی
ندارد؛ بنابراین ،سایتار انگیزه ممکن ا ست ن سبت به پروژههای با بازده
سریع سرازیر شود (.)Vinanchiarachi, 2017
ارزش هایی مانند کمک به دیگران ،نگرانی برای محیطزیسلللت و تعهد
ایالقی به اسللتفاده مؤثرتر از انرژی میتوانند بر افراد و گروهها در اتخاذ
اقدامات صللرفهجویی در انرژی مؤثر باشللند .بااینحال ،مطالعات نشللان
میدهد که هنجارها میتواند تأثیری قوی در اقدامات بهرهوری انرژی
بدون هزینه داشللته باشللد و فقدان ارزشهای مربوط به مدیریت انرژی
ممکن است اقدامات صورت گرفته جهت مدیریت مصرف انرژی را مهار
کند .ضعف در فرهنگ سازی نحوه م صرف مدیریت انرژی و عدم تبیین
بهرهوری انرژی بهعنوان یک ارزش اساسی در فرهنگ سازمانی منجر به
مهللار اثرات اجرای پروژههللای مللدیریللت مصلللرف انرژی میشلللود
( .)Aronson & Stern, 1984در ادامه مهمترین موانع فرهنگی و
سازمانی مدیریت مصرف انرژی بیان میشود:
 )1عدم تبیین بهرهوری انرژی بهعنوان یک ارزش اسللللاسلللی در
فرهنگسازمانی.
 )2قوانین و الزامات ضللعیف و عدم تبیین مدیریت انرژی مصللرف انرژی
بهعنوان یک مسئولیت.
 )3ریسک گریزی.
 )4وجود مقاومت در برابر تغییر عادات در سازمان.
 )5نبود سیستمها و یطمشیهای مدیریت انرژی در سازمان.
 )6شکاف انگیزهها میزان مدیران ارشد و کارکنان.
 -6اهداف پژوهش
با توجه به اهمیت بهبود عملکرد انرژی و استفاده بهینه از وقت و هزینه
برای صنایع دفاعی و همینین فقدان یک مطالعه تحلیلی مناسب
درزمینهی شناسایی و تحلیل موانع استاندارد سیستمهای مدیریت انرژی،
این پژوهش بر اولویتبندی موانع موجود در پیادهسازی استاندارد
سیستمهای مدیریت انرژی  ISO50001متمرکزشده است .به نظر
میرسد اولویتبندی موانع پیادهسازی استاندارد سیستمهای مدیریت
انرژی ،اطالعاتی مناسب و دارای اهمیت در ایتیار مدیران انرژی قرار
یواهد داد؛ بنابراین ،تالش یواهد شد تا با رتبهبندی موانع پیادهسازی
سیستمهای مدیریت انرژی ،گامی در جهت بهبود استقرار استاندارد

 -7روش تحقیق
هدف از انجام این پژوهش برر سی رتبهبندی موانع پیاده سازی سی ستم
مدیریت انرژی  ISO50001در صللنایع دفاعی میباشللد .این پژوهش
ازلحاظ هدف ،تحقیقی کاربردی بوده که به صورت تو صیفی -پیمای شی
صللورت گرفته اسللت .تعداد کل جامعه آماری پژوهش شللامل  14نفر از
یبرگان بخش دفاعی کشللور با تعداد  26پرسللشللنامه انتخاب شللدند که
مسئول امر مدیریت مصرف انرژی در صنایع دفاعی میباشند .رتبهبندی
موانع با روش تحلیل سلللسللله مراتبی فازی صللورت پذیرفت که مراحل
اجرا کار در شکل  1قابلمشاهده میباشد.
شناسایی و رتبهبندی موانع مؤثر درمدیریت مصرف
انرژی

تنظیم پرسشنامه به منظور رتبهبندی موانع مدیریت مصرف
انرژی درصنایع دفاعی با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

شکل -1مراحل اجرای کار

ابتدا با اسللتفاده از مرور ادبیات اسللتاندارد سللیسللتمهای مدیریت انرژی،
پیشنویسللی از موانع محتمل شللناسللاییشللده و س ل س از طریق انجام
مصاحبه با یبرگان بخش صنعت دفاعی ،موانع شناسایی شده نهایی شده
و پرسشنامهای در این رابطه تدوینشده است .پرسشنامه میان نمونههای
در نظر گرفته شده از جامعه آماری توزیع گردیده است .س س ،با استفاده
از داده های حاصلللل از دریافت پرسلللشلللنامه ،به تحلیل و ریشلللهیابی
پردایته شده است .این پژوهش ،ازنظر هدف کاربردی بوده و ازنظر روش
جمعآوری دادهها توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری مورداستفاده در
این پژوهش ،یبرگان بخش صللنعت دفاعی اسللت .در این پژوهش برای
برر سی پایایی پر س شنامه تعداد  26پر س شنامه توزیع شده ا ست و برای
تحلیل نتایج این پرسللشللنامهها از روش سلللسلللهمراتب فازیAHP 1

1. Fuzzy Analytical Hierarchy Process (AHP).

246

علم و صنعت روز ،دوره دوم  ،شماره سوم  ،فصل پاییز سال  ،1399صفحه 250-242
نوع یاصی از اعداد فازی است که با استفاده از سهتایی مرتب ()l،m،u
و رابطه  1تعریف میگردد .در هر عدد فازی مثلثی  lحد پایینی u ،حد
باالیی و  mنیز مقدار میانه است (.)Chang, 1996

 Fuzzyاستفاده شده است .نتایج دستهبندی گویهها در عوامل در جدول
 1نشان دادهشده است.
جدول  -1همبستگی بین گویهها و عاملها

عوامل

موانع مدیریتی

موانع اطالعاتی

موانع مالی

موانع فرهنگی
سازمانی

شایصها
عدم پذیرش مدیران ارشد به تأثیر استاندارد مدیریت
انرژی
حمایت ناسازگار مدیر ارشد
متعهد نبودن مدیران ارشد به مدیریت انرژی
فقدان مدیریت مناسب مصرف انرژی
عدم پشتیبانی کارمندان و کارکنان
عدم دسترسی به افراد شایسته در سازمان
فقدان اهداف مدیریت انرژی
سازماندهی نامناسب
عدم آگاهی کافی از اهمیت اجرای استاندارد سیستم
مدیریت انرژی
کمبود فناوریهای سازگار با استاندارد مدیریت
انرژی
عدم وجود برنامههای راهبردی
عدم آموزش کارکنان درزمینهی مهارتهای بهبود
مدیریت انرژی
عدم بهرهبرداری مناسب
عدم الگوبرداری از بهترین شیوههای مدیریت انرژی
عدم پاداشدهی به مدیران ارشدی
قیمت پایین انرژی
هزینههای غیرقابلپیشبینی
هزینهی باالی اجرای استاندارد مدیریت انرژی
عدم تخصیص بودجه
عدم فشار دولت برای اجرای استاندارد مدیریت
انرژی
زمانبر بودن مراحل ایذ گواهینامه استاندارد مدیریت
انرژی
عدم فرهنگسازی
نگاه به مدیریت انرژی بهعنوان فعالیت جداگانه
عدم وجود انگیزه در سازمان
وجود اولویتهای دیگر سرمایهگذاری
فقدان شایصهایی برای ارزیابی عملکرد سازمان

𝑚≤𝑥≤𝑙

)𝑙 (𝑥 − 𝑙)⁄(𝑚 −

𝑢≤ 𝑥 ≤

)𝑚 (𝑢 − 𝑥)⁄(𝑢 −
= )𝑥( ̃𝑀𝜇

)𝟏(
0

𝑒𝑠𝑖𝑤 𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

{

مراحل مختلف روش تحلیل توسعهای دانگ بهصورت ذیل است:
گام  :1مدار ترکیبی فازی ( 𝑖̃𝑆) نسبت به معیار 𝑖ام با استفاده از رابطه()2
محاسبه میشود.
−1

)𝟐(

𝑛 , 𝑖 = 1,2,3, . . . ,

m

𝑚 𝑛
𝑗
𝑗
̃
] 𝑖𝑔𝑀 ∑ ∑[ ⊗ 𝑖𝑔𝑀 ∑ = 𝑖𝑆
j=1
𝑖=1 𝑗=1

که در آن ⊗ به معنی ضرب گسترده دو عدد فازی است و هر یک از
اعداد فازی بهدستآمده ،نشاندهنده وزن نسبی یک معیار یا (گزینه)
نسبت به یک معیار دیگر میباشد.
𝑀 و ̃2
گام  :2دنانیه ̃1
𝑀 دو عدد فازی مثلثی باشند درجه بزرگی
) ̃1 = (𝑙1 , 𝑚1 , 𝑢1
̃ با استفاده از
𝑀 ≥ ) 𝑀2 = (𝑙2 , 𝑚2 , 𝑢2
رابطه( )3بهدست می آید.
𝑚2 ≥ 𝑚1

)𝟑(

𝑒𝑠𝑖𝑤 𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

1
𝑢1 − 𝑙2
) 𝜇(𝑑) = (𝑢1 − 𝑚1 ) − (𝑚2 − 𝑙2

𝑙1 ≥ 𝑢2

0
{

̃
𝑀 ≥ ̃2
در رابلللطللله فلللوق̃1 ) ،
𝑀(𝑉 = )𝑑(𝜇 𝑀2 = ،
) ̃1 = (𝑙1 , 𝑚1 , 𝑢1 ) ،(𝑙2 , 𝑚2 , 𝑢2
𝑀 میباشللد و همانطور که
در شکل 2مشاهده میگردد  dمختصات باالترین نقطه تقاطع بین 𝜇𝑀̃1
و  𝜇𝑀̃2است.

 -8معرفی روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
فرآیند تحلیل سلسهمراتبی فازی برای اولین بار در مطالعات ون الرهوون
و پدریز موردتوجه قرار گرفت ( Vanlaarhoven & Pedrycz,
 .)1983پسازآن بریی دیگر از محققین روش های تحلیل سللللسلللله
مراتبی فازی مت عددی را در زمی نه های مختلف ارا ئه نمود ند .تحل یل
توسللعهای یکی از سللادهترین و متداولترین روشهای تحلیل دند معیارِ
فازی اسللت که مبتنی بر اسللتفاده از اعداد فازی مثلثی و مقایسللههای
زوجی بوده و توسط دانگ توسعهیافته است .در این روش پس از تشکیل
سل سلهمراتب ت صمیمگیری ،با توجه به میزان اهمیت هر معیار یا گزینه
یک عدد فازی مثلثی به آن ایتصللاص مییابد و ماتریسهای مقایسلله
زوجی برای هر سطح از سل سلهمراتب ایجاد می شود .عدد فازی مثلثی

𝑴 ≥ 𝟐̃
شکل -2درجه امکان ) 𝟏 ̃
𝑴(𝑽

گام  :3درجه امکان 1یک عدد فازی محدب از درجه  kعدد فازی
محدب )̃𝑖 (i=1,2,3,…k
𝑀 بیشتر است .این مفهوم بهصورت ذیل
قابلتعریف است.

1. Degree of Possibility
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𝑀≥ ̃
𝑀 ̃1 ,
𝑀 … ̃2 ,
) 𝐾̃
𝑀(𝑉
𝑀≥ ̃
𝑀(𝑉𝑑𝑛𝑎 ) ̃1
̃
𝑀(𝑉 =
𝑀(𝑉 𝑑𝑛𝑎 ̃2 ) 𝑎𝑛𝑑 … .
̃
𝑀≥
̃
̃
̃
𝑖 ≥ 𝑀𝑘 ) = 𝑚𝑖𝑛 𝑉(𝑀 ≥ 𝑀𝑘 ),

موانع مالی
موانع فرهنگیسازمانی

موانع مدیریتی

)𝟓(

شکل -3رتبهبندی گروههای پیادهسازی سیستم مدیریت انرژی
 ISO50001در صنایع دفاعی

𝑇)) 𝑛𝐴(𝑑́ ́ = (𝑑́ (𝐴1 ), 𝑑́ (𝐴2 ), …,
𝑊

)𝟔(

گام  :4پس از نرمال سازی ́
𝑊 ،بردار وزن نرمال شده مطابق رابطه ()7
محاسبه میگردد که در آن 𝑊 یک عدد غیر فازی است.

جدول  -3رتبهبندی موانع پیادهسازی سیستم مدیریت

𝑇)) 𝑛𝐴(𝑑 𝑊 = (𝑑(𝐴1 ), 𝑑(𝐴2 ), …,

)𝟕(

 -9تجزیهوتحلیل
مطالعه حا ضر به برر سی رتبهبندی موانع پیاده سازی سی ستم مدیریت
انرژی ISO50001در صللنایع دفاعی پردایته اسللت .در این راسللتا بر
ا ساق مطالعات کتابخانهای و محا سبه با یبرگان صنایع دفاعی با تعداد
 26پر س شنامه تعیین و برای رتبهبندی هر موانع از روش سل سهمراتب
فازی ا ستفاده شده ا ست .همینین بهمنظور محا سبهی امتیاز نهایی هر
یک از گزینهها جهت اولویتبندی موانع پیادهسللازی ،تشللکیل ماتریس
مقای سهی زوجی فازی جدول  2برای معیارها انجام شد .نتایج ن شان داد
که موانع مالی ،موانع فرهنگسللازمانی ،موانع اطالعاتی و موانع مدیریتی
با ضرایب اهمیت  0/22 ،0/31 ،0/36و  0/11در رتبههای اول تا دهارم
قرار گرفت ند .همینین در شللل کل  3و جدول  3اولو یتب ندی موانع
پیاده سازی سی ستم مدیریت انرژی  ISO50001در صنایع دفاعی را
نشان میدهد.

ردیف

A1
موانع مدیریتی

 A1موانع
مدیریتی

()1،1،1

(.0/5 .1
)0/33

()1.2.3

()5.6.7

A2
موانع اطالعاتی

A3
موانع مالی

A4
موانع فرهنگی
سازمانی

()1.2.3

()0/33 .0/5 .1

()0/14 .0/17 .0/2

()1،1،1

(.0/25 .0/33
)0/2

()3،4،5

()3،4،5

()1،1،1

()1.2.3

(.0/25 .0/33
)0/2

()0/33 .0/5 .1

ردیف

گروهبندی موانع پیادهسازی

وزن

رتبه

1

موانع مدیریتی

0/11

4

2

موانع اطالعاتی

0/22

3

3

موانع مالی

0/36

1

4

موانع فرهنگسازمانی

0/31

2

 -10نتیجهگیری و پیشنهادات
انرژی برای صنایع دفاعی امری حیاتی است و میتواند هزینه اصلی این
صنایع با شد .با توجه به اهمیت مدیریت انرژی و سیا ستگذاری برای
برنامهریزی و پیادهسازی آن ،تعدادی از سیستمهای مدیریت انرژی ملی،
منطقهای و بینالمللی برای ادغام بهرهوری انرژی در شیوههای مدیریت
سلللاز مان ها برای تنظیم دقیق فرآی ند های عمل یاتی و بهبود کارایی
سیستمهای صنعتی تو سعهیافتهاند .استاندارد  ISO50001یک روش
سیستمی و منظم برای هر نوع سازمان و صنایعی ازجمله صنایع دفاعی
از اندازهی کودک تا بزرگ ارائه میدهد تا سیستم مدیریت انرژی یود را
برنامهریزی و سیاستهای اجرای آن را پایهریزی کنند .در این یصوص،
صنایع دفاعی که همیشه پشتیبان منافع ملی بوده ،بهعنوان پیشرو در امر
اطاعت از فرمایشللات مقام معظم رهبری ،تمامی دسللتورات ایشللان را در
سرلوحه وظایف یود قرار داده و به امر ا صالح الگوی م صرف و رعایت
مفاد سیاستها کلی ابالغیه اقتصاد مقاومتی اهتمام جدی نموده است که
سند آن کاهش جدی م صارف انرژی در کل سطوح نیروهای م سلح در
سللالهای اییر میباشللد .هدف اصلللی این تحقیق اولویتبندی موانع
پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی  ISO50001در صنایع دفاعی بوده
اسللت .با توجه به نتایج آماری بهدسللتآمده و موارد ذکرشللده در بخش
قبل ،در این قسللمت به نتیجهگیری و ارائه پیشللنهاد پردایته میشللود.
همانطور که م شخص شده ا ست .رتبهبندی موانع پیاده سازی سی ستم
مدیریت انرژی در صللنایع دفاعی را میتوان به دهار موانع دسللتهبندی
کرد که شلللا مل :موانع مدیریتی ،موانع اطال عاتی ،موانع مالی و موانع
فرهنگی بوده که برای رتبهبندی این دهار موانع از روش سلللسلللهمراتب
فازی اسلللتفاده و نتایج نشلللان داد که موانع (مالی ،فرهنگی سلللازمانی،
اطالعاتی و مدیریتی) با ضللرایب اهمیت به ترتیب  0/22 ،0/31 ،0/36و
 0/11در رتبههای اول تا دهارم قرار گرفتند.

جدول  -2ماتریس مقایسه زوجی معیارها

 A4موانع
فرهنگی
سازمانی

0.31

) 𝐾𝑆 ≥ 𝑖𝑆(𝑉 𝑛𝑖𝑚 = ) 𝑖𝐴( ́𝑑

در این صلللورت برای 𝑖 ≠ 𝑘 ; 𝑛  𝑘 = 1,2,3, … ,بردار وزن با
استفاده از رابطه ( )6بهدستآید.

 A3موانع
مالی

0.36

0.22

موانع اطالعاتی

𝑘 = 1,2,3, … ,
)(4
دنانیه رابطه ذیل مفروض گردد:

 A2موانع
اطالعاتی

0.11

()1،1،1
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دسلللترسلللی به دانش و اطالعات می باشلللد .برای رفع موانع دانش و
اطالعاتی که شللاید جز پرکاربرترین موارد ذکرشللده در منابع باشللد نیز
توصیههای متفاوتی میتوان داشت:
 )1ایجاد سلللیسلللتمهایی جهت ثبت اطالعات و برنامهریزی برای حفظ
دانش در صنایع دفاعی (ثبت تجربیات).
 )2برنامهریزی برای سیا ستگذاری در رابطه با م شاوره با شرکتهای
مختلف تسهیلکننده یارجی در صنعت دفاعی.
 )3ظرفیتسلللازی و برنامهریزی از طریق آموزش فنی مدیران انرژی در
بخش صنایع دفاعی.
همانطور که قبالً اشللاره شللد ،موانع مدیریتی و مخصللوصللاً ناآگاهی و
بیرغبتی مدیر یت ارشلللد سلللاز مان و نبود بر نا مهریزی برای اجرای
سلللیاسلللتهای مدیریتی و اهمیت میزان بهرهوری انرژی در سلللازمان
متبوعش میتواند ریشلله بسللیاری از مشللکالت آتی در این زمینه باشللد.
برای رفع این مانع میتوان راه حل هایی زیر را برای رفع این موانع
پیشنهاد داد:
 )1بردسبزنی انرژی بر روی فناوریها و تجهیزات صنایع دفاعی جهت
متقاعد کردن مدیریت ارشد.
 )2آموزش و ظرفیتسازی در مدیریت انرژی و امکان مشاوره به مدیریت
ارشد سازمان در صنعت دفاعی.
 )3اجرای برنامهریزی برای بررسلللی های مقایسللله (محکزنی) میان
ردههای همطراز در صنایع دفاعی.

یکی از موانع سی ستم مدیریت انرژی و سیا ستگذاریهای برنامهریزی
برای پیادهسلللازی در صلللنایع دفاعی در کشلللورهای مختلف بهویژه
کشلللورهای درحالتوسلللعه نبود منابع مالی کافی میباشلللد .لذا در این
یصللوص ،برای حل موانع مالی و تأمین سللرمایه الزم جهت اجرای این
سللیاسللتگذاریها و برنامهریزی برای پیادهسللازی پروژههای سللیسللتم
مدیریت انرژی راهکارهایی میتوان ارائه کرد:
 )1تغییر معیارهای ارزیابی سللرمایهگذاری و برنامهریزی برای اجرای این
سیاستگذاری جهت پیادهسازی مدیریت انرژی در صنایع دفاعی.
 )2باال بردن آگاهی از میزان سللودهی پروژههای بهینهسللازی توسللط
طرحهای توجیهی و برنامهریزی دقیق برای اجرای این سللیاسللتگذاری
در صنایع دفاعی.
 )3آگاهسلللازی صلللنایع دفاعی در مورداسلللتفاده اصلللولی از اعتبارات
بهینهسازی.
غلبه بر موانع فرهنگی سلللازمانی در صلللنایع دفاعی فرآیندی پیییده و
زمانبر میباشد و احتیاج به سیاستگذاری و برنامهریزی دارد دراکه نیاز
به فرهنگ سازی و برگزاری دورهها و سمینارهای هدفمند و برنامهریزی
برای برجسللته کردن مسللائل مربوط به سللیسللتم مدیریت انرژی مهم
میباشد لذا راهکارهایی الزم است که توجه عموم را به این م سائل جلب
کند .حال برای رفع این مانع ،میتوان راهحلهای زیر را پیشنهاد داد:
 )1تللدو ین یللک برنللامللهر یزی د ق یق برای قوا ن ین عمللل گرا و
سیا ستگذاریهای راهبردی الزامآور در ی صوص رعایت ا صول م صرف
انرژی در صنایع دفاعی و اجازه قطع انشعابات یگانهای پرمصرف توسط
شرکتهای ذیربط با هماهنگی قبلی با مدیریت انرژی.
 )2ورود مباحث اصللالح الگوی مصللرف در برنامه آموزشللی مقدماتی و
اجرای سللیاسللتهای تأثیرگذار برای برنامهریزی منسللجم و دقیق جهت
آشنا سازی نسل آینده با مسئله انرژی در صنعت دفاعی.
 )3بازبینی و نظارت دقیق بر پیروی از قوانین بر مبنای بهروزرسلللانی آن
در بخش صنایع دفاعی.
موانع دانش و اطالعاتی در صنایع دفاعی شامل م سائلی دون اطالعات
و دانش (فنی) ناکافی در سللطح و همینین دسللترسللی محدود و یا عدم
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