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  در ایران در مدیریت مصرف انرژي ي راهبرديها بررسی تاثیر برنامه

  ،*1محمد زرنگار
   دار مکاتبات)، ایران (عهدهدانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، گروه مدیریت، تهران استادیار،1

  1395 شهریور :یرشپذ ،1395 مرداد اصالحیه: ،1395خرداد  :یافتدر یختار

  چکیده:

باشد. از  می ابزار اصلی در نیل به این هدف راهبرديریزي بوده و برنامه ها سازمانهمواره یکی از اهداف اصلی  ها مانو ارتقاء اثربخشی ساز وريبهبود بهره
کارت امتیاز متوازن (منظر مالی، منظر مشتري، رشد و یادگیري و در مدیریت مصرف انرژي با رویکرد  راهبردياینرو در مقاله پیش رو تاثیر برنامه 

نفر  320 ها فرایندهاي داخلی) است. به این منظور جامعه آماري صاحب نظران حوزه مدیریت مصرف انرژي مورد بررسی قرار گرفت که مجموعا تعداد آن
شده و انجام پرسشنامه ي به وسیله ها وري دادهآعبعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جمنفر  145تعداد  فرمول کوکران بود که از این تعداد با استفاده از

ت. جهت جهت تعیین اعتبار آن از روش آلفاي کرانباخ استفاده شده است که ضرایب بدست آمده، قابل قبول بوده و اعتبار پرسشنامه تأیید گردیده اس
کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از  SPSSي آمار استنباطی استفاده شده که بدین منظور از نرم افزار ها از روش ها تحلیل دادهبرسی فرضیات و 

با رویکرد کارت امتیاز متوازن بر مدیریت مصرف انرژي با شدت و ضعف متفاوت تاثیر دارد. در  راهبردينشان داد که ابعاد برنامه  ها تجزیه و تحلیل داده
با توجه به چهار عامل مدل کارت امتیاز  در مدیریت مصرف انرژي کشورراهبردي انتهاي این تحقیق پیشنهاداتی از سوي محقق در راستاي بهبود برنامه 

  ارائه شده است. متوازن

  .، مصرف انرژي، کارت امتیازي متوازنراهبرديبرنامه  واژگان کلیدي:

 قدمهم .1
 "انرژي"حاضر  عصردر توسعه اقتصادي، اجتماعی تمامی کشورها در 

نقش کلیدي داشته است و روز به روز بر اهمیت و ارزش این عنصر در 
توسعه افزوده شده است. با توجه به نقش انرژي در توسعه، اگر بتوانیم به 

وري کل کشور توانیم بهره می نحو درستی مصرف انرژي را مدیریت کنیم
  1ي تولیدي ارتقاء دهیم.ها را در زمینه

زیرا وجود  ،اي برخوردار استاز اهمیت ویژه اقتصادي انرژياصول بازده 
روند باشد که  می ي مختلف از ضروریات زندگی بشرها انرژي براي فعالیت

م تقاضا براي آن در کشورهاي مختلف و از جمله کشور ما با سرعت چش
انرژي،  راهبرديیکی از اهداف برنامه  ].8[گیري در حال افزایش است

از الزامات یک جامعه  ].3[شکل بهینه و مناسب است مصرف انرژي به
موفق توجه به مقوله انرژي مورد استفاده آن است، چرا که هزینه انرژي از 

دامنه کاربرد  ].7[مهم در قیمت تمام شده محصول بوده است عوامل
ي ها ي صنعت نفت و همچنین طرحها در حوزه فعالیت راهبرديبرنامه 

ي مذکور ها به حجم سرمایه گذاري که در طرحپتروشیمی و... با توجه 
. سازد می را الزامی ها در این پروژه راهبرديوجود دارد، لزوم تدوین برنامه 

 ي متنوعی در حال تهیه و اجراها از آنجا که در صنعت نفت کشور طرح
و تدوین نظامنامه اي جهت  راهبرديباشد، لزوم به کارگیري برنامه  می
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اي برخودار چارچوب قوانین و مقرارت، از اهمیت ویژهسازي آن در پیاده
است. با توجه به رشد فزاینده مصرف انرژي در کشور دو راه حل عمده 

باشد، راه اول افزایش بیش از پیش ظرفیت در کشور است و راه  می مطرح
حل دیگر تصحیح الگوي مصرف یا مدیریت صحیح آن است. که هم به 

 تر منابع کشور منتهیهم به توزیع عادالنه باشد و می سود مصرف کننده
باشد و جهت دستیابی به  می در اینجا راه حل دوم مد نظر ].3[گردد می

ي ها یاین خواسته، نیاز به بررسی دقیق وضعیت موجود و تشخیص کاست
آن داریم تا با اتخاذ راه کاري مناسب، شرایط را به سمت مطلوب تغییر 

راهبردي در این زمینه کارآفرین  ري برنامهکه در واقع، به کارگیدهیم 
 اهداف توسعه اقتصادي تحققاین مقاله کمک به کلی  . هدفباشد می ابزار

این تحقیق که شامل اهداف علمی و  فرعی اما اهدافاست  و اجتماعی
توان چنین نقل کرد از بعد علمی هدف ارایه  می باشد را می کاربردي

در مدیریت مصرف انرژي و عوامل راهبردي  پیرامون تاثیر برنامه هايوالگ
ایجاد و یا توسعه آن است که شاید بتواند پایه و اساسی باشد جهت انجام 

هدف کاربردي از انجام این تحقیق  و سایر تحقیقات پیرامون این موضوع
و  ها بررسی و شناسایی و در نهایت تجزیه و تحلیل و ارائه توصیه

ه بهبود و ارتقاء نوع تفکر جاري در مصرف تواند ب می راهکارهاي است که
  .کمک نماید کشورانرژي 
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 ادبیات پژوهش .2

ریزي علمی و عملی در عرصه انرژي نشان داده است که برنامه بتجار
اي داشته باشد و تواند در مدیریت مصرف نقش تعیین کننده می راهبردي

مدیریت مصرف انرژي نیز تابع همین اصل علمی است. اما نتایج مالی در 
باشد.  می مصرف بهمان اندازه واجد اهمیت است که نتایج غیر مالی مهم
معطوف  از اینرو دانشمندان توجه خود را به مدل کارت امتیازي متوازن

کرده اند. در این مدل سازمان نظارت خود بر نتایج مالی، رضایت مشتري، 
را در  و تالش خود کند می رشد و یادگیري و فرایندهاي داخلی اعمال

جهت بهبود فرآیندها، ایجاد انگیزه و آموزش کارکنان، و افزایش 
  ].12[سازد می افزون ن براي یادگیريآي اطالعاتی توانایی ها سیستم

  و کارت امتیازي متوازن م برنامه راهبرديسیست 1- 2
در سال اولین بار توسط کاپالن و نورتون کارت امتیازي متوازن براي 

اي که محرك عملکرد  کارت امتیازي متوازن، سنجه«در مقاله  1992
روارد ارائه شد. کاپالن و نورتون با تمرکز به ها در مجله کسب و کار» است

ي مالی و ها نیاز مدیران مبنی بر در دست داشتن هر دوي شاخص
 ].10[نظر گرفتند امتیاز متوازن درعملیاتی، چهار حوزه اصلی را در مدل 

 مدیران چارچوبی مفهومی را ایجاد نمود که اهدافکارت امتیازي براي 
 ي عملکرد ترجمهها اي منسجم از شاخصسازمان را به مجموعه راهبردي

کرد. این چارچوب باعث ایجاد تغییرات اساسی در فرضیات زیربنایی  می
در  در این مدلچارچوب ارزیابی عملکرد  ].8[درباره ارزیابی عملکرد شد

باعث  ها این سنجه دو بعد مالی و غیر مالی است.ي هر ها برگیرنده سنجه
ر شوند، لذا عملکرد ه می در سراسر سازمان راهبردي جاري شدن اهداف

این  ].9[دهند می سازمان پیوند راهبرديیک از افراد سازمان را با اهداف 
از معیارهاي ارزیابی متوازن جهت برقراري ارتباط و انتقال  ها سازمان
نمایند. به این ترتیب روش  می سراسر سازمان استفاده ي خود درها راهبرد

ارزیابی متوازن نه تنها به عنوان یک ابزار نیرومند براي ارزیابی عملکرد 
گردید. به جامعه مدیریت معرفی  راهبردبلکه به عنوان ابزاري جهت تحقق 

 متوازن امتیازي کارت زمینه دردر ادامه دو پیشنهاد براي تحقیق و توسعه 
 از متنوع تري کاربردهاي دنبال به باید بعدي تحقیقات اینکه اول: نمود نبیا

 دیگر بر متوازن امتیازي کارت تأثیر اینکه دوم و باشند متوازن امتیازي کارت
  ].17[شود بررسی باید نیز کنترلی يها مکانیسم

  کارت امتیاز متوازنفرآیند مدیریت در 1-1- 2
گیري یک روش از طریق اندازه روش کارت امتیازي متوازن به عنوان

 یی موجود در نهادهاي عمومی را از بینها عملکرد بسیاري از چالش
برد.. با استفاده از روش کارت امتیازي متوازن، موسسات قادر به انجام  می

ي غیرمادي تکیه دارند ها دارایی ي مواد و همچنینها اندازه گیري دارایی
چهار  ].11[نماید می سازمان ایجاد يها که ارتباط اهداف را با فعالیت

طبق نظر کاپالن و نورتون شامل مالی، مشتري، متوازن  امتیاز عامل کارت
 باشد. این چهار منظر چارچوبی می رشد و یادگیري و فرآیندهاي داخلی

آورد و به اندازه گیري عملکرد در گذشته و حال و  می را فراهم متوازن
د ندارد که شرکت تمامی مناظر تشریح پردازد. هیچ لزومی وجو می آینده

تواند مبنی بر نیازهاي منظري را به  می شده را در نظر بگیرند و حتی شرکتی

کنند باید آن  می یی که از کارت امتیازي متوازن استفادهها آنها بیافزاید. شرکت
را با محیط خاص خودشان و همچنین فرآیندهاي درونی خود هماهنگ 

تون اذعان داشته اند که همیشه احتیاج به اندکی تغییرات سازند. کاپالن و نور
باید به خاطر داشته باشند  ها در کارت امتیازي متوازن وجود دارد، ولی شرکت

 ].13[یرات باید با دقت زیاد اعمال شودکه این تغی
گیري روش اندازهنگ و یکپارچه بر عملکرد یک سازمان براي تمرکز هماه

 نقشترین مورد استفاده براي شناسایی و نشان دادن مناسب ،عملکرد
مشخصات مهم در ي دهندهاصلی کسب و کار، و نیز ارائه مدیران 

ي کارت امتیازي متوازن محقق باشد که به وسیله می سازماني ها راهبرد
 راهبردها موثربخش از سازمان در بهبود و اجراي  هر فعالیت گردد.می

ي مناسب در درون سازمان ها هدف شناسایی شاخصاین روش با و  است
ي نو نیز ها شود که براي خلق دانشترین رویکردي محسوب میمناسب

ي ها ي منظرها در ادامه به بررسی). 2014(النت،  .یاري دهنده است
  پردازیم: می کارت امتیازي متوزان مختلف

  تريمش عامل 1-2- 2
ها  ري، سازماننظر مشتبه م طي مربوها نجهاب اهداف و سنتخبراي ا 

پاسخ دهند: اول اینکه چه کسانی مشتري  اصلیبایست به دو سوال  می
  ؟ ي پیشنهادي ما براي آنها چیستها و دوم اینکه ارزش ؟هدف ما هستند

  منظر فرایندهاي داخلی کسب و کار  1-3- 2
بایست فرایندهایی را مشخص  ها می در منظر فرایندهاي داخلی، سازمان

که با برتري یافتن در آنها بتوانند به ارزش آفرینی براي مشتریان و  کنند
یک از اهدافی که در منظر  نهایتاً سهامداران خود ادامه دهند. تحقق هر

یک یا چند فرایند عملیاتی به  شود، مستلزم انجام می مشتري تعیین
  .صورتی کارا و اثربخش است

  رشد و یادگیري عامل 1-4- 2
توان به اهداف بلند پروازانه تعیین شده در منظرهاي فرایند داخلی،  می چگونه

مشتري و نهایتاً سهامداران جامه ي عمل پوشاند؟ پاسخ به این سوال در 
  .ي مربوط به منظر رشد و یادگیري نهفته استها اهداف و سنجه

  مالی عامل 1-5- 2
یژه در به و ،داني مالی از اجزاء مهم نظام ارزیابی متوازنها سنجه

گویند که اجراي  می ي این منظر به ماها سنجه ي انتفاعی،ها سازمان
اند نهایتاً به چه موفقیت آمیز اهدافی که در سه منظر دیگر تعیین شده

توانیم همه تالش و  می نتایج و دستاوردهاي مالی منجر خواهد شد. ما
هش کوشش خود را صرف بهبود رضایتمندي مشتریان، ارتقاء کیفیت و کا

زمان تحویل محصوالت و خدمات خود کنیم ولی اگر این اقدامات به 
ر نشود، ارزش چندانی نخواهد ي مالی ما منجها نتایج ملموسی در گزارش

  ].5[داشت

  مدیریت مصرف انرژي 2- 2
کنترل مصرف انرژي، چالش بزرگ عصر ما است و از این رهگذر حتی 

مانند ایران نیز که از منابع غنی هیدروکربوري و ذخایر عظیم  کشوري
انرژي برخوردار است، نتوانسته از تب فراگیر این چالش هزاره سوم در 
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امان باشد؛ کما اینکه مصرف انرژي در ایران از خط قرمز نیز عبور کرده و 
به حدي رسیده که به گفته کارشناسان، میانگین تمام تولیدات نفتی 

  ].1[نرژي مصرفی در کشورمان برابر استبا اایران 
ي اقتصادي و اجتماعی در جوامع اساسی براي توسعه عواملیکی از 

 صوال ارتقامختلف انرژي است. با افزایش جمعیت، صنعتی شدن و ا
انرژي به طور قابل توجهی افزایش یافته  استانداردهاي زندگی، اهمیت

از آن است که بهبود سطح است وضعیت تقاضاي انرژي در کشور حاکی 
ي اقتصادي از ها کارایی فنی و بازده ي اقتصادي بخش انرژي و سایر بخش

ي ها اي برخوردار است. از این رو وجود انرژي براي فعالیت اهمیت ویژه
مختلف از ضروریات زندگی بشر است که روند تقاضا براي آن در 

ي در حال کشورهاي مختلف و از جمله کشور ما با سرعت چشم گیر
  ].4[افزایش است

برابر میانگین سرانه جهانی  4میزان مصرف انرژي در ایران نزدیک به 
اگرچه مصرف انرژي در کشورهاي توسعه یافته به دلیل حجم  ].1[است

ي صنعتی در حد باالیی قرار دارد اما کشورهاي در حال ها گسترده فعالیت
رویه انرژي مواجه هستند. توسعه نیز به دلیل زندگی سنتی با مصرف بی 

با این وجود بر اساس آمار منتشر شده از سوي دفتر مطالعات شرکت 
بریتیش پترولیوم، مصرف انرژي در ایران بسیار بیشتر از کشورهایی است 
که از نظر توسعه یافتگی در سطح باالتري نسبت به ایران قرار دارند. بنابر 

کشورهاي گروه سه با ي صورت گرفته، شدت مصرف انرژي ها بررسی
اقتصاد (تقریبا) دولتی شامل ایران، چین و روسیه نسبت به دیگر کشورها 
خیلی زیاد است. شدت مصرف در انرژي کشورهاي گروه دو با اقتصاد 

شود. این گروه کشورها شامل آفریقاي  می دولتی، متوسط ارزیابی نیمه
باشند. در نهایت  یم کره جنوبی و هند، جنوبی، ترکیه، کره جنوبی، مالزي

ي ناشی از الگوي مصرفی انرژي در کشورهاي گروه ها نیز نتایج بررسی
یک با اقتصاد آزاد و شدت انرژي کم، شامل آمریکا، استرالیا، آلمان، نروژ، 

  .ه شده استئلند، ایتالیا، انگلیس و ژاپن اراه
 ي صورت گرفته و از دیدگاه اقتصاد کالن، دولتیها با توجه به بررسی

ترین دالیل عدم کنترل بودن اقتصاد کشورمان به عنوان یکی از مهم
وري را در تمامی مصرف انرژي مطرح است؛ چرا که این امر میزان بهره

قانون اساسی مبنی بر  44دهد. در واقع هر چه اصل  می موارد کاهش
وري به خصوص تر انجام شود، میزان بهرهتر و کاملخصوصی سازي واقعی

  ].1[مصرف انرژي افزایش خواهد یافتدر بحث 
البته الگوهاي ارایه شده در کشورهاي مختلف براي دستیابی به این هدف 

توان بر این نکته تکیه کرد که کاهش  می متفاوت است؛ اما در نگاهی کلی
شود و از  می مطرح ها در اقتصاد آزاد به عنوان محور اصلی فعالیت ها هزینه

رژي به عنوان یکی از ابزارهاي مهم در این آنجایی که کاهش مصرف ان
گیري مدیریت مصرف در بخش خصوصی بخش مطرح است، جهت

باشد.  می کشورهاي توسعه یافته بر مبناي کاهش میزان مصرف انرژي
بسیاري از کارشناسان، فرهنگ سازي را به عنوان نقطه عطف و عامل اتکا 

سازي اگرچه ت که فرهنگدانند. باید توجه داش می در مصرف بهینه انرژي
  بسیار سودمند است اما به تنهایی کافی نیست.

سازي مصرف انرژي باید بر مبناي مدیریت تقاضا بهینه رویکرد اصلی در
باشد؛ چرا که با کاهش تقاضا در عین حفظ نرخ توسعه و رفاه مردم، 

شود. رویکرد  می پذیرامکاناجراي الگوهاي ساختاري مصرف بهینه انرژي 
-بهینه ریزي و مدیریتاي انرژي رویکرد موثري در برنامهیریت تقاضمد

رود. اهمیت این مباحت به حدى است  می سازي مصرف انرژي به شمار
کشور در آژانس بین  18که واحدي به نام مدیریت تقاضا با عضویت 

  مده است.آالمللی انرژي به وجود 
صنایع در گام اول سازي انرژي در توان گفت براي بهینه می در مجموع
 ریزي و تصمیمات مدیریتی مناسبی اتخاذ شود و از این جهتباید برنامه

ترین بخش و گیري مهمریزي و تصمیمتوان مدعی شد که برنامه می
آید که در این جهت  می نفت به شماري صنعت ها سرآغاز تمام فعالیت

بعد از مرور ادبیات بنابراین تواند مفید واقع شود.  می راهبردياتخاذ برنامه 
ي مذکور مستثنی ها مشخص گردید مصرف انرژي در کشور از چالش

ي اخیر در ها نیست خصوصا با توسعه کمی و کیفی شتابانی که در سال
ي چندانی ها این حوزه رخ داده است و با توجه به اینکه در ایران پژوهش

نگرفته در مدیریت مصرف صورت راهبردي در مورد بررسی تاثیر برنامه 
است، بنابراین این تحقیق در صدد است که وضعیت موجود را مورد 
بررسی قرار دهد و هدف اصلی این پژوهش توضیح و تبین تاثیر برنامه 

در مدیریت مصرف انرژي و همچنین ارائه معیاري مناسب براي  راهبردي
ي و ها گیريتجزیه و تحلیل با رویکرد کارت امتیاز متوازن، براي تصمیم

باشد. تا بدین طریق صنایع کشور بتواند در این  می رنامه ریزي بهترب
الطم و پر از رقیب در حوزه انرژي به حیات خود ادامه دهند و تمحیط پر

تی آماده سازند. در این راستا پس از آخود را پیشاپیش براي تغییرات 
مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق فرضیات تحقیق به شرح زیر تدوین 

 :گردید
با رویکرد کارت امتیازي متوازن در مدیریت مصرف انرژي  راهبرديبرنامه 

  تاثیر دارد.
 دارد تاثیر انرژي مصرف مدیریت در مشتریان عامل. 
 ر در مدیریت مصرف انرژي تاثیر کا و کسب داخلی فرآیندهاي عامل

 دارد.
  رشد و یادگیري در مدیریت مصرف انرژي تاثیر دارد.عامل 
 دارد تاثیر انرژي مصرف مدیریت در مالی عامل.  
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مدل مفهومی پژوهش ):1( شکل  

  

  پژوهشروش شناسی  .3
توصیفی -این تحقیق به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ روش پیمایشی 

است. بنابراین جامعه آماري تحقیق شامل کلیه مدیران، کارشناسان و 
بوده است.  1393خبرگان فعال در حوزه مدیریت مصرف انرژي در سال 

از آنجا که در این تحقیق پاسخ دهندگان باید از دید جامع و کاملی 
فقط در اختیار مدیران  ها ه موضوع برخوردار باشند لذا پرسش نامهنسبت ب

ارشد و یا در صورت نبود و عدم همکاري در اختیار معاونین و مسئولین 
قرار گرفت. در نتیجه،  ها درگیر در حوزه مدیریت مصرف انرژي سازمان

 320دهند که تعداد آنها  می جامعه آماري این تحقیق را این افراد تشکیل
 ها گیري تصادفی ساده براي انتخاب نمونهباشد. روش نمونه می فرن

گیري تصادفی ساده براي تعیین حجم استفاده شده است. در روش نمونه
نفر انجام شد و  30گیري از جامعه آماري به تعداد نمونه، ابتدا پیش نمونه

مد) به دست آ 51/0با توجه به انحراف معیار این پیش نمونه (که به مقدار 
و جاي گذاري  06/0نفر) و مقدار خطاي  320و با توجه به حجم جامعه (

عدد  145گیري تصادفی کوکران، حجم نمونه به تعداد در فرمول نمونه
  مشخص شد.

به دلیل اینکه تحقیق حاضر پیمایشی، و در قلمرو مکانی صنایع مختلف و 
سشنامه از پر ها آوري دادهبه صورت میدانی انجام گرفت براي جمع

اي محقق ساخته با استفاده شد. پرسشنامه تحقیق حاضر، پرسشنامه
استفاده از پرسشنامه استاندارد کارت امتیازي متوازن است مه بر اساس 
رویکرد مدیریت مصرف انرژي بهینه گشته است که سؤاالت آن در 
تحقیقات خارجی مورد استفاده قرار گرفته شده است. این پرسشنامه با 

ال طراحی شد که در مجموع تاثیر متغیر نقش برنامه استراتژیک سئو 37
ر، منظر مشتریان، منظر فرآیندهاي داخلی کسب و کا(منظر  و ابعاد آن

سنجد  می ي) را بر مدیریت مصرف انرژرشد و یادگیري، منظر مالی
ان ذکر ه بود. شایپرسشنامه آورده شد سوال عمومی در ابتداي 4همچنین 

روي از مقیاس لیکرت، ي پرسشنامه با استفاده ها ویهاست که تمامی گ
تا کامالٌ موافق مورد سنجش قرار گزینه اي از کامالً مخالف  5طیفی 
، از نقطه ي ایرانیها با سازمان ها ر کردن پرسشنامهبه منظور سازگاگرفت. 

ی صوري و محتوایی پرسش یروا این حوزه استفاده شد نظرات خبرگان
نظران مدیریت، مورد تأیید  احبصي نهایی از طریق بررسی نظرات نامه

ي پرسشنامه و ابعاد هریک از آنها ها قرار گرفت. ضمن اینکه روایی سازه
نیز با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدي مورد ارزیابی قرار گرفت و 

ي موردنظر مورد تایید ها سازهي مربوطه به ها معنادار شدن تمامی گونه
  قرار گرفت.

ده از ضریب ضمن اینکه انسجام درونی ابزارهاي مورد استفاده نیز با استفا
  شد که در جدول زیر گزارش شده است. محاسبهآلفاي کرونباخ 

  ضرایب آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي تحقیق :)1(جدول 

  آلفا  مقیاس ها گزینه  شماره

  876/0  منظر مشتریان  1

  932/0  منظر فرایندهاي داخلی کسب و کار  2

  802/0  منظر رشد و یادگیري  3

  713/0  منظر مالی  4
  

از دو روش آمار توصیفی  ها در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده
و استنباطی استفاده شده است، در آمار توصیفی از جداول فراوانی، 

و انحراف معیارها و در آمار استنباطی از آزمون کولوموگروف  ها میانگین
اي استفاده شد. ضمناً براي اسمیرنف و همچنین آزمون عالمت یک نمونه

به کار گرفته شده  Spss (Ver21)انجام محاسبات از بسته نرم افزاري 
  است.
  
  

ي راهبردي برنامه
 سازمان

مشتریان عامل  

فرایندهاي داخلی کسب و  عامل

 رشد و یادگیري عامل

مالی عامل  

مصرف مدیریت 
 نرژيا
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  ي پژوهشیها یافته .4
  ايي تحت بررسی در این پژوهش از نوع فاصلهها از آنجایی که متغیر

اسمیرنف بهترین گزینه براي تعیین -، آزمون کولوموگروف باشندمی 
  باشد. ها می نرمال بودن متغیر

  باشند: می به شرح زیر ها لذا فرض
  متغیر تحت بررسی داراي توزیع نرمال است. :فرض صفر

  یست.متغیر تحت بررسی داراي توزیع نرمال ن :فرض مقابل
گوییم  می کمتر شود 05/0در صورتی که سطح معنی داري آزمون از عدد 

بررسی نرمال نیست و در غیر اینصورتی متغیر نرمال است تحت  رغیکه مت
  یر نرمال هستند.غشود کلیه متغیرها  می همانگونه که مشاهده

  نتایج آزمون کولوموگروف اسمیرنف براي متغیرهاي تحقیق ):2(جدول

 –آمار کولوموگروف   مقیاس تحت بررسی  ردیف
  اسمیرنف

-سطح معنی
  داري

  008/0  656/1  منظر مشتریان  1
  005/0  728/1  منظر فرایندهاي داخلی کسب و کار  2
  00001/0  167/2  منظر رشد و یادگیري  3
  007/0  567/1  منظر مالی  4

 
  هاي فرضیه اصلی یافته

  در مدیریت مصرف انرژي تاثیر دارد. راهبرديبرنامه 
پاسخ  4الی  1براي پاسخ به این سوال الزم است که به فرضیات فرعی 

 داده شود.
  مشتریان در مدیریت مصرف انرژي تاثیر دارد. عامل :1فرضیه فرعی 

مشتریان در مدیریت مصرف انرژي داراي توزیع  عاملتوجه به آنکه نقش با
 )Sign Test(باشد، لذا از آزمون معادل غیرپارامتري عالمت نرمال نمی

  براي آزمون فرضیه استفاده شد. اگر فرض کنیم که:
θ مشتریان در مدیریت مصرف انرژي در جامعه  عامل: میانه واقعی متغیر

  بررسی باشد. مورد
اثیر را به عنوان ت 3را به عنوان عدم تاثیر و باالتر از  3مقادیر کمتر و یا مساوي 

퐻ي زیر را آزمون کنیم:ها گیریم لذا بایستی فرض می در نظر :	휃 < 3
퐻 :	휃 > 3  

푃اگر و فقط اگر  − 푣푎푙푢푒 < آنگاه فرض صفر را رد و فرض  0.05
  پذیریم. می یک را

  مشتریان در مدیریت مصرف انرژي عاملي توصیفی متغیر ها آماره ):3(جدول

  مقدار  آماره  ردیف
  36/4  میانگین  1
  525/0  انحراف معیار  2
  

  

 مشتریان در مدیریت عاملنتایج آزمون عالمت براي متغیر نقش  ):4( جدول
  مصرف انرژي

تعداد کمتر از   میانه
  میانه

تعداد مساوي 
  میانه

تعداد بیشتر از 
  میانه

سطح معنی دار 
  آزمون

4/4  2  1  142  00001/0  
  

سطح معنی داري گردد چون  می همانطور که از نتایج جدول باال مالحظه
 کمتر شده است لذا فرض صفر را رد و فرض یک را 05/0 از عدد

مشتریان در مدیریت مصرف انرژي تاثیر داشته  عاملپذیریم. یعنی  می
  است.

فرآیندهاي داخلی کسب و کار در مدیریت  عامل :2فرضیه فرعی 
  مصرف انرژي تاثیر دارد.

سب و کار در مدیریت با توجه به آنکه نقش منظر فرآیندهاي داخلی ک
 باشد، لذا از آزمون معادل غیرپارامتريمصرف انرژي داراي توزیع نرمال نمی

  براي آزمون فرضیه استفاده شد. اگر فرض کنیم که: عالمت
휃 فرآیندهاي داخلی کسب و کار در  عامل: میانه واقعی متغیر نقش

  مدیریت مصرف انرژي در جامعه مورد بررسی باشد.

فرآیندهاي داخلی کسب و  عاملي توصیفی متغیر نقش ها آماره ):5(جدول
  کار در مدیریت مصرف انرژي

  مقدار  آماره  ردیف
  17/4  میانگین  1
  607/0  انحراف معیار  2

  

فرایندهاي داخلی کسب و  عاملنتایج آزمون عالمت براي متغیر  ):6(جدول
  کار در مدیریت مصرف انرژي

تعداد کمتر   میانه
  از میانه

تعداد مساوي 
  میانه

تعداد بیشتر 
  از میانه

سطح معنی دار 
  آزمون

4/4  2  1  142  00001/0  
  

گردد چون سطح معنی داري  می همانطور که از نتایج جدول باال مالحظه
 کمتر شده است لذا فرض صفر را رد و فرض یک را 05/0از عدد 

فرایندهاي داخلی کسب و کار در مدیریت مصرف  عاملپذیریم. یعنی  می
  انرژي نقش داشته است.

رشد و یادگیري در مدیریت مصرف انرزي تاثیر  عامل :3 فرضیه فرعی
 دارد.

رشد و یادگیري در مدیریت مصرف انرزي  عاملآنکه نقش با توجه به 
 باشد، لذا از آزمون معادل غیرپارامتري عالمتداراي توزیع نرمال نمی

  براي آزمون فرضیه استفاده شد. اگر فرض کنیم که:
θ : رشد و یادگیري در مدیریت مصرف  عاملمیانه واقعی متغیر نقش

  انرژي در جامعه مورد بررسی باشد.
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 رشد و یادگیري در مدیریت عاملي توصیفی متغیر ها آماره ):7(جدول
  مصرف انرژي

  مقدار  آماره  ردیف
  50/4  میانگین  1
  428/0  معیارانحراف   2

  

رشد و یادگیري در  عاملنتایج آزمون عالمت براي متغیر نقش  ):8(جدول
  مدیریت مصرف انرژي

تعداد کمتر   میانه
  از میانه

تعداد مساوي 
  میانه

تعداد بیشتر 
  از میانه

سطح معنی دار 
  آزمون

625/4  0  2  143  00001/0  

  
گردد چون سطح معنی داري  می همانطور که از نتایج جدول باال مالحظه

 کمتر شده است لذا فرض صفر را رد و فرض یک را 05/0از عدد 
یادگیري در مدیریت مصرف انرژي نقش  رشد و عاملپذیریم. یعنی  می

  داشته است.
  مالی در مدیریت مصرف انرژي تاثیر دارد. عامل :4فرضیه فرعی 

مالی در مدیریت مصرف انرژي داراي توزیع  عاملبا توجه به آنکه نقش 
 )Sign Test( باشد، لذا از آزمون معادل غیرپارامتري عالمت نرمال نمی

  :براي آزمون فرضیه استفاده شد. اگر فرض کنیم که
θ مالی در مدیریت مصرف انرژي در جامعه  عامل: میانه واقعی متغیر نقش

  سی باشد.مورد برر

  .مالی در مدیریت مصرف انرژي عاملوصیفی متغیر نقشی ي تها آماره :)9(جدول

  مقدار  آماره  ردیف
  17/4  میانگین  1
  607/0  انحراف معیار  2

  

  مالی در مدیریت مصرف انرژي عاملنتایج آزمون عالمت براي متغیر  ):10(جدول 

تعداد کمتر   میانه
  از میانه

تعداد مساوي 
  میانه

تعداد بیشتر 
  از میانه

سطح معنی دار 
  آزمون

4/4  2  1  142  00001/0  

  
داري گردد چون سطح معنی می همانطور که از نتایج جدول باال مالحظه

 کمتر شده است لذا فرض صفر را رد و فرض یک را 05/0از عدد 
  در مدیریت مصرف انرژي نقش داشته است. پذیریم. یعنی منظر مالی می

  :گیرينتیجه  .5
با رویکرد کارت امتیازي متوازن شامل وظایف،  ي راهبرديبرنامهاصول 
دست  تحقق اهداف سازمانسواالت کلیدي است که به دنبال  و ها تکنیک

تواند توسط  می و باشد می ساختاري سازمان یابی به طراحی عالی
از طرفی مدیریت  هایشان استفاده شود.هبراي نیل به چشم انداز ها سازمان

و دانش جدید براي تولید  ها است که از ایدهمصرف انرژي یک فرآیند پویا 
 توان می هاي آنکند که از جمله هدف می استفادهو افزایش کارایی انرژي 

ي تامین انرژي به استفاده بهینه و منطقی از منابع طبیعی، مقابله با هزینه
. مدیریت کارایی انرژي به معنی نهادینه اشاره کرد از طریق کاهش مصرف

ح استفاده از منابع کشور است و توجه به این مهم کردن روش صحی
و زمینه ساز گسترش  ها ي زندگی و کاهش هزینهها موجب ارتقاي شاخص

مدیریت مصرف  راهبرديباشد. در مورد اهداف برنامه  می عدالت در جامعه
ناپذیر، کاهش ي برگشتها توان به استفاده بهتر از منابع انرژي می انرژي
ي اصلی هر فعالیت اشاره ها نها و توجه به کار کردي مصرف آها هزینه

در مدیریت مصرف انرژي به  راهبردينمود. کیفیت به کارگیري برنامه 
معنی به کارگیري روشی علمی براي حل مسائل مرتبط با مصرف انرژي 
است که نهایتاً موجب صرفه جویی و مصرف بهینه انرژي خواهد شد. 

ست که با توجه به رشد فزاینده مصرف نتایج این پژوهش حاکی از آن ا
ي الزم در جهت مصرف انرژي با به ها انرژي در کشور، صرفه جویی

ي اصالح الگوي مصرف در جامعه ما امري ضروري به ها کارگیري روش
و توجه به آن از  راهبرديرسد و در این راستا به کارگیري برنامه  می نظر

و یادگیري و مالی به عنوان  مشتریان، فرآیندهاي داخلی، رشد منظرهاي
به انرژي  سازي مصرفوري و بهینهابزاري قدرتمند در جهت بهبود بهره

  آید. می شمار
ي فرضیات چهارگانه فرعی فوق فرضیه اصلی مبنی بر ها توجه به یافته با

در مدیریت مصرف انرژي مورد تائید قرار گرفت.  راهبردي تاثیر برنامه
باشد پس الزم است  می باالي تقاضااز جمله صنایع با شدت صنعت نفت 

بهینه، مدیریت تقاضا انجام شده و فرهنگ سازي براي دستیابی به مصرف 
ي مختلف صنایع تعریف ها الزم صورت بگیرد. مدیریت تقاضا باید در بخش

-توربیني تقویت فشار، ها و ایستگاه ها ، پتروشیمیها شود. در پاالیشگاه
شود، در حالی که بخشی از انرژي خروجی  می زیادي استفاده گازي هاي

درصد است  30ي گازي حدود ها شود. بازده فعلی توربین می از آنها تلف
درصد برسد. البته در برخی  50تواند به  می که با برنامه ریزي صحیح

  .درصد نیز رسیده است 90 کشورها این رقم به

  پژوهش يها پیشنهادات برگرفته از یافته 1- 5
ي کارت امتیازي ها تاثیر بسزایی بر مولفه که برنامه ي راهبردياز آنجا  

متوازن داشته است، لذا پیشنهادات زیر در جهت ارایه بهتر آن در 
  .شود می خصوص مدیریت مصرف انرژي ارائه

 مشتریان رویکرد کارت امتیازي متوازن برنامه عاملنتایج نشان داد 
براي  شود می انرژي تاثیر دارد، لذا پیشنهاد در مدیریت مصرف راهبردي

باشد با توجه به حجم  می مشتریان منابع انرژي که اغلب در بخش خانگی
گسترده آنها راهکارهاي گوناگونی بر اساس رویکرد مدیریت تقاضاي 

ي مختلف وجود دارد. از جمله راهکارها در بخش خانگی ها انرژي در بخش
ي دو ها ي کم مصرف، استفاده از پنجرهاه و تجاري استفاده از المپ

جداره، استفاده از پرده و سایه بان، معماري صحیح در جهت حداکثر 
استفاده از نور خورشید براي روشنایی گرمایش در زمستان و ایجاد 
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  شود. می کمترین بار براي سرمایش در تابستان پیشنهاد
کرد کارت فرآیندهاي داخلی کسب و کار رویعامل نتایج نشان داد 

در مدیریت مصرف انرژي تاثیر دارد، لذا  راهبردي امتیازي متوازن برنامه
اي حیاتی اصالح فرایندهاي کسب و کار داخلی مولفه شود می پیشنهاد

باشد لذا بطور  می براي هر جامعه در خصوص بهره وري و کارایی بیشتر
مراجعات  مثال در بخش ترابري تغییر نظام اداري و محدود نمودن تعداد

باشد. استفاده از خدمات  می ترین راهکارهایکی از اصلی ها به سازمان
ي اینترنتی براي ثبت نام، توزیع ها الکترونیکی مانند عابر بانک، سیستم

، افزایش و ها فاصله امکانات در سطح کشور و کالن شهرها براي کم نمودن
اي مردم و براي ل عمومی برقاستفاده ار حداکثر طرفیت ناوگان حمل و ن

ت کم از مهمترین خبا مصرف سو روهايجابجایی بار) و استفاده از خود
  .رود می راهکارها در این زمینه به شمار

رشد و یادگیري رویکرد کارت امتیازي متوازن برنامه  عاملنتایج نشان داد 
دولت  شود می در مدیریت مصرف انرژي تاثیر دارد، لذا پیشنهاد راهبردي
کرد ارایه خدمات در کشور را از حضور مکرر به خدمات از راه دور باید روی
دهد. به عنوان مثال با استفاده از سیستم دولت الکترونیک و تغییر 

اي از رفت و آمدهاي توان بخش قابل مالحظه می ي اینترنتیها پرداحت
ي کنون قوانینی در برخی کشورهاذف کرد. هم ادر کشور را حر انرژي ب

 کاهش میزان مراجعات موظف بهوجود دارد که سیستم اداري را  پیشرفته
ي باید سرمایه گذاري بیشتري در ژکند. دولت براي کاهش مصرف انر می

ي روز ها این بخش انجام دهد. در بخش صنعت نیز استفاده از فناوري
آید  می اي در مدیریت تقاضاي انرژي دارد. در کشور ما، بنظرعمده نقش

در  مهمیشرایط طراحی اسمی کارخانجات نقش راهبري صنایع در 
مدیریت تقاضا داشته باشد. متاسفانه بدالیل گوناگون کارخانجات در 

کنند که باعث افت  می شرایط بسیار متفاوت با شرایط طراحی اسمی کار
شود. ریسک  می شدید بازده و در نتیجه افزایش شدید تقاضاي انرزي

باشد. در بسیاري  می در کاهش تقاضاي انرژي نیز مهم پذیري مدیران
شدید مصرف انرژي در  دهند ولو با افزایش می مدیران ترجیح موارد

 کارانه (بخصوص در بخش دولتی) کارخانه را اداره شرایط بسیار محافظه
صحیح تجهیزات نیز نقش اساسی در  نمایند. تعمیر و نگهداري و راهبري

نیازمند آموزش کارکنان  صنایع دارند که این امر کاهش تقاضاي انرژي در
  در آنها است. يي ضرورها جهت ایجاد مهارت

در  راهبردي لی رویکرد کارت امتیازي متوازن برنامهما عاملنتایج نشان داد 
در  راهبرديشود برنامه  می مدیریت مصرف انرژي تاثیر دارد، لذا پیشنهاد

د چشم انداز نخصوص تامین منابع مالی براي مدیریت مصرف انرژي در س
ي الزم تهیه گردد بطور مثال در ها دولت گنجانده شود و ابزارها و بسترسازي

بخش صنعت، اعطاي تسهیالت به واحدهاي تولیدي جهت استفاده از 
ي روز اهمیت زیادي دارد و در بخش تجاري، قانونمند نمودن ها فناوري

  انرژي دارد. اساسی در کاهش مصرف نیازهاي مالی اصناف نقش
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