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 كشور دولتي هاي يارانه و ارزان سوخت دليل به .نيست كشور اقتصاد و صنعت توليد، ساختار با متناسب ايران در انرژي سرانهمصرف  – چکيده

 موجود منابع از بهينه استفاده از عبارت آن و است انرژي مديريت مصرف، كنترل راهكارهاي از يكي .است برخوردار غيربهينه مصرف وضعيت از

اين  در .دارد انرژي مديريت در اساسي نقش نياز مورد هاي زمينه در انرژي متخصصان تربيت و كارشناسان آزاد آموزش راستا اين در .باشد مي

  ي چه آموزش هايي ببينند بحث شده است.رمورد اينكه چه كسانمقاله بعد از بيان رده اي سطوح صرفه جويي انرژي د
 مصرف كنندگان -صرفه جویی -آموزش - -مدیرت مصرف انرژی -كليد واژه

 مقدمه

 در ای تعيين كننده جایگاه و محوری نقش از ایران در انرژی بخش

 سهم و انرژی های حامل جهت از ویژه اقتصادی به توسعه فرایند

 رشد كشور داخل در .است برخوردار كشور صادرات سبد در آن

 ساالنه متوسط بطور و بوده افزایش به رو انرژی مصرف شدید

 توان می كه است داشته رشد ما كشور در انرژی مصرف درصد7

 رشد متوسط برابر 5 الی 4 از بيش ایران در انرژی مصرف رشد گفت

 .باشد می جهان در مصرف

 مديريت انرژي

 انرژی موجود منابع از بهينه استفاده از است عبارت انرژی مدیریت

 كمينه انرژی مدیریت از هدف. انرژی اتالف رساندن حداقل به و

 یك در اجرای فرایندها طی انرژی های هزینه و مصرف كردن

 كيفيت در اساسی عنصر یك انرژی مدیریت .باشد می سازمان

 [2].باشد می سازمان هر سيستم به بخشيدن

 

 

 

 انرژي مديريت اساسي اصول

 : از عبارتند انرژی مدیریت اساسی اصل سه

 انرژی به بسته انرژی ارزانتر خرید یعنی انرژی منابع ابتياع(الف

 .صنعت یا مؤسسه یك نياز مورد

 ارزان انرژی از استفاده از پس :بيشتر بازدهی با سيستم عملکرد(ب

 .است انرژی اتالف از اجتناب و انرژی وری بهره بعدی گام قيمت،

 سه در عمالً انرژی در جویی صرفه :مناسب آوری فن از استفاده (ج

 این .باشد می اجرا قابل  پرهزینه، و هزینه كم هزینه، بدون :رده

 موفقيت اساسی عامل  .است شده خالصه زیر جداول در ارزیابی

 و هزینه كم سطوح در .باشند می مردم ]هزینه بدون[ اول رده در

 هر است، آوری فن در گذاری سرمایه روی بيشتر تأكيد پرهزینه

 به رده سه هر در بنابراین .است مهم نيز انسانی نيروی عامل چند

 [3].باشد می نياز آموزش

 
 سطح صرفه جویی انرژی: 1جدول 

 بدون هزينه: 

 بر و شود می انجام مردم توسط معموالً جویی صرفه از رده این

 به است.  استوار بيشينه بازده با موجود وسایل از استفاده اساس

 .كرد ایجاد توانایی و آگاهی انگيزه، مردم در باید دیگر عبارت

 به مصرف كنندگان لزوم آموزش مديريت مصرف انرژيبررسي 

  1محبوبه مجيدی زاده

 majidizade.m@gmail.com  بهره وری و تحول اداری دانشگاه زابل ارشد مدیریت بازرگانی و كارشناس كارشناس-1

 رده مثالها عوامل موثر

نحوه استفاده مردم از 

 فناوری موجود

تنظيم كنترل ها  خاموش 

كردن وسائل هنگام عدم نياز 

تناسب مصرف با وسيله مورد 

 استفاده

بدون 

 هزینه

تركيبی از سرمایه گذاری، 

فن آوری ارزان و عوامل 

 انسانی

 -عایق بندی -تعمير و نگهداری

 -برآورد انرژیM7Tنظارت 

 كنترلهای ساده

 كم هزینه

سرمایه گذاری در فن 

آوری هزینه بر و نيز برخی 

 عوامل نيروی انسانی

 -سيستم های بازیافت حرارت

 -انرژیسيستم های مدیریت 

تلفيق گرما و  -تغير سوخت

 توان

گران قيمت 

 )هزینه بر(
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 كم هزينه:

 می گرفته نظر در حل راه بعنوان آوری فن در تحول رده این در

 را انسانی نيروی و كاركنان كه واقعی ورودی یك با البته شود،

 .شود می شامل

 هزينه بر:

 .دارد اختصاص آوری فن به رده این در انرژی در جویی صرفه

 فنی تحليل و تجزیه باید گذاری سرمایه به تصميم از قبل یعنی

 نيز مرحله این در حتی .گيرد صورت مالی بررسی نيز و دقيق

 گروه یك ابتدا یعنی شوند، می موضوع درگير افراد از تعدادی

 این كار بر نيز برخی و شوند می منصوب سيستم به متخصص

 انرژی مشاورین انرژی مدیریت (EMS) .كنند یم نظارت گروه

 می مشاهده اغلب كنند، می هدایت را انرژی های ارزیابی كه

 مورد انرژی مدیریت سيستم در مفيد موارد از بسياری كه كنند

 را آنها كه شخصی آنکه بدليل شاید گيرد، نمی قرار استفاده

 و گردیده منتقل دیگری مکان به یا شده بازنشسته دیده آموزش

 فن از استفاده منظور به .است ندیده آموزش نيز وی جایگزین

 های حل راه و انسانی نيروی از صحيح ای آميزه تخصصی، آوری

 بکارگيری از صحبت كه جا هرد. رو بکار مرحله هر در باید فنی

 .است نياز مورد نيز آموزش است، افراد

 

 راهبرد مكمل بخش بعنوان انرژي آموزش

 فنی كامالً موضوع یك عنوان به انرژی از گذشته در انرژی مدیریت 

 به انرژی به امروزه ها سازمان از بسياری صورتيکه در شد، می یاد

 چند ارائه .نگرند می فنی كاربردهای با مدیریتی امر یك عنوان

 .سازد می آشکار را مدیریت برای موضوع اهميت موردی بررسی

 با و دارد انرژی مدیریت در حياتی نقش آموزش كه دانست باید

 زمينه دو به باید انرژی، مدیریت آموزش در اوليه مباحث به توجه

 [4].كرد دقت زیر آموزشی

 انرژی مدیریت یا اجرایی بخش -

 تشکيالتی بخش -

 یادگيری ایجاد برای مربی دار هدف های فعاليت به معموالً آموزش

 متقابل كنش صورت به یادگيری این .است شده گفته یادگيرنده در

 و یادگيری .یابد می جریان یادگيرنده و مربی بين

 و است هدف یادگيری .یکدیگرند به وابسته فرایند دو آموزش

 انواع و سطوح یادگيری . [9]هدف  این به رسيدن وسيله آموزش

 همان به است، آموزش هدف یادگيری كه آنجا از .دارد گوناگون

 نيز آموزشی های هدف هستند، متنوع ها یادگيری كه نسبت

 متخصصان كار انجام سهولت برای منظور همين به گوناگونند،

 .اند كرده بندی طبقه را آموزشی های هدف و یادگيری آموزشی،

 به ابتدا آموزش های هدف ها بندی طبقه این مهمترین از یکی در

 حركتی – روانی و عاطفی ،شناختی های بنام حيطه یا حوزه سه

 .[1] اند شده تقسيم

 
 اهداف آموزشی و حوزه های آن :2جدول

 آموزش گيرنده سطوح حوزه

دانش، فهميدن،  حوزه شناختی

بکارگيری تحليل یا 

 تجربه، تركيب، ارزشيابی

اصول عایق بندی و 

روش های اصالح 

منحنی بار خانگی را 

 بداند

دریافت كردن، پاسخ  حوزه عاطفی

دادن، ارزش گذاری، 

سازمان دادن ارزش ها، 

 تشخص

هواداری از عقاید زیست 

محيطی و تمایل به 

استفاده از وسایل كم 

مصرف، تمایل به 

عضویت در شبکه 

 دوستان انرژی

حركتی  -حوزه روانی

 )رفتاری(

حركات كلی بدنی، 

حركات هماهنگ ظریف 

رفتارهای ارتباطی 

 غيركالمی ارتباط كالمی

استفاده از المپ كم 

مصرف، استفاده از 

موتورهای با راندمان باال 

 و انجام مميزی انرژی

 

 مصرف مدیریت زمينه در آموزشی های فعاليت ریزی برنامه در

 توجه مورد حوزه سه هر دوره، اهداف در تا شود تالش باید انرژی

 تحقق آموزش از پس زمانی انرژی مصرف جویی صرفه .گيرد قرار

 .دهند قرار توجه مورد را حيطه سه ها آموزش كه یافت خواهد

 كارآموزان رفتار و نگرش تغيير به حيطه سه این مبنای بر آموزش

 .شد خواهد منتهی

 

 انرژي مديريت آموزش هاي برنامه انواع

 اجرا و ریزی برنامه قابل انرژی مدیریت آموزش هایه برنام انواع

 را انرژی مدیریت آموزش مراحل برخی زیر جدول .باشند می

 سطوح بيانگر اما نيست جامع مذكور جدول .كند می خالصه

 [5].است ایران در آموزش (متداول و)ممکن
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 : انواع آموزش و مزایا و معایب آنها3جدول 

 معایب مزایا مثال نوع آموزش ردیف

آموزش مداوم  1

با استفاده از 

آموزشگران 

خارجی یا 

 مربيان داخلی

دوره سه یا 

ساعته چهار 

آگاهسازی و 

حساس سازی 

برای كارگران 

و تکنسين 

 های فنی

با صرفه، توجه به 

موقعيت و مکان، 

عوامل شغلی و 

نيازهای 

آموزشی، فرصت 

طرح مباحث و 

 ایجاد انگيزه

عدم ارائه عقاید 

سایرین در صورت 

اجرا بعد از ساعات 

كار عادی كارخانه 

تمركز فکری 

 كاهش می یابد

دوره های  2

كوتاه مدت 

آزاد در محل 

موسسه یا 

 سازمان

دوره سه یا 

چهار روزه 

صرفه جویی 

انرژی در 

يط مح

كارخانه 

مخصوص 

مهندسين 

برق، مکانيك، 

انرژی، توليد و 

تعمير و 

 نگهداری

می تواند به 

منظور نيازهای 

آموزشی مشخص 

و یگانه ای مطرح 

شود و یا تركيب 

انواع دیگر می 

تواند كاربرد 

بهتری داشته 

 باشد.

برخی دوره ها 

ممکن است 

نامناسب باشند 

اعزام به دوره ها و 

ارائه مطالب 

شده  آموخته

هنگام بازگشت 

 هزینه بر است

آموزش حين  3

خدمت در 

محل موسسه 

 یا سازمان

آموزش كادر 

جدید توسط 

متصدی كار با 

سركارگر به 

منظور بهره 

وری و ایمنی 

 باال

غير رسمی، 

عملی و باصرفه 

است مختص 

كارخانه و توجه 

به آموزش در 

حين انجام كار، 

مدیران معموال 

 موافقند

 فقدان زیربنا و

عدم رسميت می 

تواند منجر به 

حذف این نوع 

آموزش شود 

اصول اساسی 

ممکن است بازگو 

نشوند و متقابال 

عادات ناپسند 

كاری آموزش 

 دیده شود.

دوره های  4

دانشگاهی 

خارج از 

موسسه یا 

 سازمان

درجه 

كارشناسی 

ارشد، 

كارشناسی یا 

كاردانی با 

آموزش فراگير 

 تشخيص مناسب

برای بهبود در 

صورت تمام وقت 

بودن تحصيل 

توانایی تمركز 

محدودیت عملی 

برخی قسمت 

های دوره ممکن 

است نامناسب 

باشد هزینه 

باالست مدیران 

مدرک 

 مدیریت انرژی

بدون شرایط 

 فشار كار را دارد.

مسئول ممکن 

است ترتيب اثر 

 ندهند.

دوره های  5

آموزش آزاد 

خارج از محل 

موسسه یا 

 سازمان

اعزام 

ه بكارشناسان 

مراكز آموزش 

مدیریت انرژی 

خارج از 

موسسه یا 

 سازمان

با صرفه انعطاف 

پذیر زمان و 

مکان مطالعه در 

اختيار خودمان 

است. مدیران 

 معموال موافقند.

به انگيزه باالی 

دارد  شخصی نياز

معموال به شرایط 

مکانی یا نيازهای 

آموزش انفرادی 

 توجه نمی شود.

 

 آموزش دورنماي

 شود می ها هزینه افزایش باعث اول قدم در آموزش امر به پرداختن

 سؤاالتی .ی باشدم مرتبط افراد آموزشی نيازهای به افزایش این و

 شوند داده پاسخ باید زمينه این در كه

 :از عبارتند

 كرد؟ گذاری سرمایه باید مقدار چه -

 هستند؟ ضروری مواردی چه -

 باشد؟ باید چگونه منابع از بهينه استفاده -

 هستند؟ غيرضروری مواردی چه -

 كه گفت توان می عملی، تجارب اساس بر و ساده محاسبه یك با

 % 15 تا %3 از هزینه بدون روش در انرژی جویی صرفه قابليت

 صرف محتاطانه ارزیابی یك بعنوان .است تغيير در ساليانه انرژی

 انرژی، مدیریت آموزش مورد در ساليانه مصرفی انرژی %1 هزینه

 اوليه سطح به بسته تواند می سرمایه مقدار این .است مناسب

 چند حتی یا هفته چند ظرف انرژی جویی صرفه قابليت و آگاهی

 [6].شود بازگردانده روز

 

 ببينند؟ آموزش بايد كساني چه

 .دارد اهميت افراد انتخاب ، خاص آموزشی برنامه یك طرح هنگام

 این با هستند.  انرژی كننده مصرف سازمان، هر اعضای تك تك

 یك مثالً .دارند انرژی روی بيشتری كنترل كاركنان از برخی وجود

یك  از بيشتری خيلی تأثير انرژی نهایی استفاده در عملياتی كارمند

 برای پرسنل از یك كدام :پرسيد باید بنابراین .دارد نویس ماشين

 داشت؟ خواهد را بازده بيشترین آموزش

 انرژی وری بهره كه نحوی به است عمومی بينش ارتقاء هدف اگر

 آموزشهایی باید پرسنل تمام شود، سازمان كاری فرهنگ از جزئی

 كيفيت كنترل مدیریت برای همانطوریکه درست ببينند، را

(TQM )[7] .است الزم همگانی آموزش 
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 ساعته 3 همایش یك عمومی بينش ایجاد برای ها سازمان برخی

 نيروی یك حالت این در .كنند می برگزار پرسنل تمامی شركت با

 مشاهده كس هر كه چرا .یشود م وارد اعضاء به آموزشی جانبه همه

 در حال این با .است آموختن حال در همکارانش كه كند می

 یکی .است گروه دو مختص معموالً آموزش ها سازمان از بسياری

 نظارت انرژی از استفاده روی عمالً كسانيکه دیگر و ریزان برنامه

 .است مدیران و اپراتورها مختص آموزش عبارتی به دارند،

 به نسبت بيشتری اهميت حائز متخصصان آموزش كه نيست شکی

 مابين ارتباطی درروند سرعت برای رحاله به ولی .است سایرین

 كه است مفيد گاهی احتمالی، موانع برداشتن و اپراتورها و مدیریت

 مثال برای .شوند گرفته نظر در آموزش برای نيز ها گروه سایر

 ولی دارند، مجتمع یا كارخانه از خوبی شناخت اغلب اپراتورها

 با مدیران بالعکس .ندارند را تحول و تغيير ایجاد توانایی معموالً

 كار حين در اپراتورها كه جزئياتی باره در اختيارات، داشتن وجود

 و اپراتورها توأم آموزش .ندارند شناختی هستند، مواجه آن با

 .كند برطرف را ارتباطی موانع تواند می مدیران

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ره های آموزشی نشان داده رشکل باال تركيب شركت كنندگان دود

 [8]شده است

 ها دوره این اثربخشی ها دوره برگزاری مشکالت بزرگترین از یکی

 آموزش یاآ  مثالً .باشد می سازمان یك فعاليت روند در آن تأثير و

 می باال را فروش ميزان سازمان، یك در مشتری با برخورد زمينه در

 همه ارزد؟ می آموزش هزینه به فروش افزایش این آیا برد،

 اما است، سودمند آموزش كه موافقند موضوع این با خوانندگان

 .است سخت آن گيری اندازه نحوه چون چقدر؟ داند نمی هيچکس

 باشيم، كلی ارزشيابی یك به قادر باید انرژی مدیریت آموزش در ما

 های هزینه بتواند باید مؤسسه یا سازمان اطالعات مركز بنابراین

 آموزش سهم و مشخص دوره اجرای از بعد و قبل را انرژی پرداختی

 كه است داده نشان ایران در فعاليت نتایج .كند تعيين آن در را

 مشاهده .شود منتهی انرژی جویی صرفه % 10 به تواند می آموزش

 نمایند، نظارت را فراگيران رفتار توانند می مدیران :مدیران توسط

 رفتاری تغييرات بازگشتند خود كار محل به آنها وقتی یعنی

 این و كنند مشاهده خود های حرف و شغلی محيط در را كارآموز

 می مدیر .گردد آنها توقف یا آموزش این ادامه و دلگرمی به منجر

 ترین مشتاق مدیر بعالوه و نماید ارزیابی و مشاهده را پيشرفت تواند

 خود پرسنل آموزش از ناشی هیدوسود عملکرد بر نظارت برای فرد

 .باشد می

 

 

نحوه اثر بخشی آموزش بر رفتار در شکل قبل نشان داده شده 

 [1]است

 

 

 نتيجه گيري

 و صنعت ،توليد ساختار با متناسب ایران در انرژی سرانه مصرف

 مدیریت مصرف، كنترل راهکارهای از یکی .نيست كشور اقتصاد

 .یباشد م موجود منابع از بهينه استفاده از عبارت آن و است انرژی

 در انرژی متخصصان تربيت و كارشناسان آزاد آموزش راستا این در

 اقدامات .دارد انرژی مدیریت در اساسی نقش نياز مورد های زمينه

 پرهزینه و هزینه كم هزینه، بدون روش سه با انرژی جویی صرفه

 باالترین هزینه كم و هزینه بدون رده در آموزش كه شود می انجام

 مصرف .دارد انرژی جویی صرفه و مصرف مدیریت در را اثربخشی

 دو تقریباً و جهان متوسط از بيش درصد 64 ایران در انرژی سرانه

 بکارگيری راستا همين در .باشد می جهان كشورهای از برخی برابر

 از یکی بعنوان انرژی مصرف سازی بهينه و تقاضا مدیریت ابزارهای

 تأثير انرژی عرضه و تعادل برقراری در تواند می مؤثر راهکارهای

 مصرف كشور در انرژی دالر ميليارد 20 از بيش ساالنه .باشد گذار

 قابل انرژی مدیریت های روش با آن چهارم یك حدود كه شود می

 .است بازیابی
 

 منابع 
[1] Pyrko. J, Noren.c (2002) can we change residetial customers 
energy attitudes . R&D company-Eiforsk 

 
 بررسی 1379 كامبيز، رضاپور مجيد، نيا صفاری حميدرضا، مساوات [2]

 انرژی در جویی صرفه خصوص در آگاهسازی و آموزش های اثربخشی فعاليت
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 معاونت – نيرو وزارت تهران، شهر راهنمایی و ابتدایی آموزان مدارس دانش

 انرژی امور

 اطالع رسانی و آموزش راهبردهای بررسی ” 1375 غالمعباس توسلی [3]

 انرژی امور معاونت – نيرو وزارت ، “انرژی در مصرف جویی صرفه

 بررسی ” 1381 كامبيز، پور رضا كامبيز، كامکاری ، مجيد نيا صفاری [4]

 در انرژی مصرف هجویی صرف آگاهسازی و آموزش های اثربخشی فعاليت

 -انرژی امور - نيرو وزارت تهران، شهر فرزانگان و پيشتازان آموزان مدارس دانش

 ایران انرژی وری سازمان بهره

 كاربرد 1382 كامبيز پور رضا كامبيز، كامکاری مجيد، نيا صفاری [5]

 و آموزش آموزان دانش انرژی مصرف رفتار تغيير در روانشناسی آموزشی

 وزارت – انرژی ملی همایش چهارمين مقاالت مجموعه تهران .تهران پرورش

 .انرژی ملی كميته نيرو

 آموزش نقش 1382 مهرداد خاجوی مجيد، نيا صفاری سلمان، غضنفری [6]

 چهارمين مقاالت مجموعه تهران انرژی مصرف سازی بهينه آگاهسازی بر و

 . انرژی ملی كميته نيرو انرژی وزارت ملی همایش

 و آموزش های فعاليت ارزشيابی ، 1380 علی شادرخ مجيد، نيا صفاری [7]

 مقاالت مجموعه تهران شهر مدارس در انرژی مصرف سازی آگاهسازی بهينه

 . انرژی ملی كميته نيرو وزارت انرژی همایش ملی سومين

 آموزش 1387 عليرضا محمدیه محمدعلی، خانی رحيم اصغر، سقطی حاج [8]

  . ایران انرژی وری بهره سازمان تهران، مدیریت انرژی
 نظریه ، 1383 اكبر علی سيف ترجمه متيو، اچ السون – آر بی هرگنهان [9]

 . دوران انتشارات تهران، ششم، چاپ یادگيری های
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