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ارتقاء  و بهبود بهره وری و از طرفی ریزی و مدیریت مصرف انرژی است.گامی اساسی و مهم برای برنامه، بررسی رفتار مصرف انرژی

رو  از .یباشدهدف م ینبه ا یلدر ن یراهبردی ابزار اصل یزیر سازمانها بوده و برنامه یاز اهداف اصل یکیسازمانها همواره  یاثربخش

عه یران می باشد. جامدر ا یمصرف انرژ یریتبر مد یراهبرد یو برنامه ها یانسان یهبررسی تاثیر سرماهدف اصلی تحقیق حاضر 

ی شود. که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان نفر م 023 به تعداد صاحب نظران حوزه مدیریت مصرف انرژیآماری پژوهش 

 استفاده شد. استاندارد پرسشنامهاز متغیرها ی ریگاندازه منظوربهنفر به عنوان نمونه به روش تصادفی در دسترس انتخاب شدند.  171

رضیات و تحلیل جهت برسی ف. با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید پرسشنامه نیزو پایایی روایی صوری  صورتبه پرسشنامهروایی 

کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از تجزیه و  SPSS دادهها از روشهای آمار استنباطی استفاده شده که بدین منظور از نرم افزار

ر ابعاد برنامه راهبردی بو تاثیر معنادار  سرمایه انسانی بر مدیریت مصرف انرژی تاثیر معناداری دارد.تحلیل دادهها نشان داد که 

ت مصرف برنامه راهبردی در مدیریسرمایه انسانی پیشنهاداتی در راستای بهبود مقاله در انتهای نیز تایید شد. مدیریت مصرف انرژی 

 گردید.انرژی کشور ارائه 
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 مقدمه -1

داشته است و روز به روز بر  یدیکل نقش "انرژی"کشورها در عصر حاضر  یتمام یر توسعه اقتصادی، اجتماعد
 یدرست ونح به یمافزوده شده است. با توجه به نقش انرژی در توسعه، اگر بتوان توسعه عنصر در ینو ارزش ا یتاهم

 (.1031یم )زرنگار، ارتقاء ده یدیتول ینه هایرا در زم  بهرهوری کل کشور یتوانیمم یمکن یریتمصرف انرژی را مد

 ینعتص یت،جمع یشانرژی است. با افزا مختلف در جوامع یی اقتصادی و اجتماعبرای توسعه یاز عوامل اساس یکی
قاضای ت یتوضع یافته است یشافزا یانرژی به طور قابل توجه یتاهم ی،زندگ استانداردهای شدن و اصولا ارتقا

های بخش یرو بازده ی اقتصادی بخش انرژی و سا یفن کارایی از آن است که بهبود سطح یانرژی در کشور حاک
شر ب یزندگ یاتاز ضرور یتهای مختلفرو وجود انرژی برای فعال ینای برخوردار است. از ا یژهو اهمیت اقتصادی از

 ستا افزایش در حال یریمختلف و از جمله کشور ما با سرعت چشم گ کشورهای است که روند تقاضا برای آن در
 (.1031)خاتمی، 

ر متخصص( است که تغییرات د دومین مورد از بسط مفهوم سرمایه مربوط بـه سـرمایه انسـانی )نیـروی انسـانی
ده در و مخارج مصرف ش گذاری در انسان کیفیت نیروی کار را مد نظر دارد. اغلب اقتصاددانان معتقدند کـه سـرمایه

افزایش میدهد و بر بهرهوری اثر مثبت دارد. پذیرش  آموزشهای شغلی و بهداشت نیروی کار ، کیفیت نیروی کـار را
میلادی مربوط می شود؛ یعنی  1393اقتصادی به اوایل دهه  سرمایه انسانی بهعنوان یک محور اصلی در ادبیـات

قانعکنندهای برای بخش چشمگیری از رشد اقتصادی که بـدون توضـیح  ـیحزمانی که اقتصاددانان تلاش کردند توض
نیـز ثابـت شـد کـه سـرمایه انسـانی ( 1331) 2و بارو(  1311) 1مطالعات لوکاس باقیمانـده بـود، ارائـه دهنـد. در

  (.1032)آقایی و همکاران،   وگسترش دانش از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است

سازمانهای موجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدودی که در اختیار دارند، به گونهای به رفع نیازهای فردی و 
گروهی افراد جامعه میپردازند و از آنجا که منابع تولید همواره با یک ویژگی یعنی کمیابی مواجه هستند، اغلب 

لید و رسیدن به اثربخشی است. این عوامل شامل زمین، سرمایه، اصلیترین هدف سازمانها استفاده بهینه از عوامل تو
. یآیندم ارشم سازمانها به ییدارا ینارزشمندتر یانسان یروین ینب یناست. در ا یریتو مد یفناور ی،انسان نیروی

(. 1031)دیزجی و کتابفروش بدری،  است او یاز دانش، مهارت و ارزشها یعملکرد انسان در درون سازمان انعکاس
 یمصرف انرژ یریتمد چه تاثیری بر یراهبرد یو برنامه ها یانسان یهسرمابنابراین مساله اصلی تحقیق این است که 

 یران دارد؟در ا
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -2

 سرمایه انسانی -1 -2

ت که این اس موجود در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور عنوان یکی از مهمترین ابعاد و ظرفیتهای سرمایه انسانی به

است. علیرغم اینکه  موضوع در بیشتر مطالعات داخلی و خارجی که در این زمینه صورت گرفتـه نیـز تأییـد شـده
ناهماهنگیهای موجود بین  یکی از مظاهر رشد و توسعه هر کشور همگنـی میـان منـاطق مختلـف آن اسـت و

، بیشتر مطالعات انجام شده داخلی از جمله ابعاد توسعه نیافتگی آن کشور محسوب میشـود، درمناطق یک کشور 
خاص  تاکنون مطالعهای در این زمینه بهطور تأثیر سرمایه انسانی کل کشور بر رشد اقتصادی ایـران بررسـی شـده و

(. 1032)آقایی و همکاران،  اه نشده استاز این منظر نگ در باره استانهای کشور صورت نگرفته و به وضـعیت اسـتانها

افزایش   ایده اصلی نظریه سرمایه انسانی مبتنی بر این نکته است کـه سـرمایه گـذاری در منـابع انسـانی سـبب

منابع انسانی به  گـذاری در توان تولید افراد و در نهایت، بهبود رشد اقتصادی میشود. البته، از نظر تاریخی سرمایه

سرمایهگذاری در زمینه  د اقتصادی منجر میشود. اسـمیت و اقتصـاددانان کلاسـیک نیـز بـر اهمیـتافزایش رش

در یک تابع تولید، علاوه بر تعداد  مهارت و تخصص نیروی کار تأکید داشتند. چنین تفکراتی منجر به ایـن شـد کـه

آموزش ضمن کار[ نیز وارد الگو شود. به  یا کمیت نیروی کار، کیفیت نیروی انسانی ]مانند تحصـیلات رسـمی و

آلات  گذاری در تجهیزات و ماشین کلاسیک سرمایه هرحـال، در مطالعـات نـوین رشـد مفهـوم سـرمایه از وضـعیت
تأثیرگذاری سرمایه انسانی بر رشد از دو وجه قابل تصور . گذاری در منابع انسانی نیز گسترش یافـت به سرمایه

  .ذاری در منابع انسانی با فرض ثابت بودن سایر شرایط، توان تولید افراد را افـزایش مـی دهـدگ سرمایهاول   :است

انسانی  این برداشت در واقع، محور اصلی نظریه سرمایه انسانی است و بر مبنای آن هـر چقـدر انباشـت سـرمایه

ر تحلیلها بر این نکته متمرکز است که این محور دیگ .بیشتر باشد، انتظار میرود تولیدات با شتاب بیشتری رشد یابد

فناوری جدید و کاربرد آن محقق میسازد. بر مبنای این ملاحظات،  سرمایهگذاریها افزایش تولیدات را از ناحیه انتقـال

 آموزش بیشتر باشد، زمینههای لازم برای استفاده از فناوری وارداتی نیز بیشتر هـر چقـدر سـرمایه انسـانی از ناحیـه
 (.32خواهد شد )آقایی و همکاران 

به سرمایۀ انسانی هم  های مولد و رشـد اقتصـادی، عـلاوه بـر سـرمایۀ فیزیکـی، برای دستیابی هر کشور به سرمایه

استوارند که دانش و مهارتهای نهادینه  نیاز میباشـد. تئـوری هـای سـرمایۀ انسـانی و بهـره وری بـر ایـن فـرض

هـای اقتصـادی بـرای جـ  وری سبب افزایش ظرفیت بهره نسانی بـه طـور مسـتقیم بـا افـزایششده در سرمایۀ ا
  "آدام اسـمیت»نظریۀ سرمایۀ انسـانی از عقایـد (. 1339، 0)فیلیپس و نیلسونذب فنـاوری هـای جدیـد مـی شـود

ارتقــای درآمــد   یک منبع اصـلی درمیگیرد. وی بهبود مهارت کارکنان )مثلاً از طریق آموزش( را بهعنوان  نشـأت

گذاری در تحصیلات  سرمایه در توجیــه اهمیــت اقتصــادی( 1303، )افــراد مطــرح مــی کنــد. کــوزنتس

کالایی را شامل میشود، مفهومی ناقص و نارساسـت.  فیزیکـی ویه مطرح میکند که مفهوم سـرمایه کـه تنهـا سـرما

وری و متعاقباً رشد اقتصادی، اتکا بـه سـرمایه  نشان داد که در توضیح بهره هـای کـوزنتسبـدین ترتیـب تحلیـل 

                                                           
5 Phelps and Nelson 

https://pnmktk.science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 0515-0352                                                                 44 تا 93، صفحه: از 1911 زمستان ، 4شماره، 1جلد 

https://pnmktk.science-journals.ir                                                       https://science-  journals.ir    

       

 53  جباری ترکمانی          های راهبردی بر مدیریت مصرف انرژی در ایرانسرمایه انسانی و برنامهبررسی تاثیر 

 

ی و وکننده است و باید سرمایۀ انسانی و سرمایۀ فیزیکی هر دو بـه حسـاب آینـد )موسـ گمراه گـذاری فیزیکـی

اهمیت و ضرورت توجه به  ـت بـهنامیده شده اس” تئوری سرمایۀ انسانی“که پدر ( 1391) شولتز (. 1012ایلیایی، 

معتقد است که توانـایی هـای اکتسـابی انسـان  های اقتصـادی تأکیـد فراوانـی داشـته وسرمایۀ انسانی در تحلیل

اقتصادی بهشمار میآید. بـه عقیـده وی توانـایی هـای اکتسـابی  هـ ا مهـم تـرین منبـع رشـد بهـره وری و توسـعۀ

وری و بالا رفتن قدرت تولید میشود، درواقع همانند یک کالای سـرمایه ای پایـدار  بهره فـزایشانسـان کـه موجـب ا

قالب نظریۀ سرمایۀ  فرایند تولید بوده و نوعی سرمایهگذاری قلمداد میشود. بهطور کلی، شـولتز و پیـروانش در در
گذاری در سرمایۀ انسانی بهعنوان  سرمایه ریـقانسانی بر این نکته تأکید دارند که بهبـود کیفیـت نیـروی کـار از ط

وری میباشد. مطالعات بسیاری نیز به بررسـی  افزایش بهره  کنندة رشد اقتصادی از طریـق یکی از عوامل تعیین

به نقل  1391. )شولترز، اند رشد اقتصادی پرداخته و اثر مثبت آن را تأیید کرده نقـش ایـن عامـل بـر بهـره وری و
  (.1033زاده و همکاران، از محمد

 برنامه راهبردی -2 -2

برای  ریگیتصمیمفرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان و  -استراتژیک -ریزی راهبردیبرنامه

را نیز  گیرد. این فرایند افراد و منابعچگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، صورت می
از آن  است. پسشود. برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفتهشامل می

درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مستندات  خواهد باشد را بهباید آنچه می

ر ریزی مؤثر به منظوریزی راهبردی برای برنامهنامند. برنامهسازمان می برنامه راهبردیحاصل از این فرایند را 

نده دقیقًا بازار در آی بینی کندتواند مشخصا پیشرود، اما هرگز نمیتصویر کردن طرح و برنامه یک سازمان بکار می
 (.1071چگونه خواهد بود و در آینده نزدیک چه اتفاقاتی رخ خواهد داد )الوانی، 

 مصرف انرژی -0 -2

کشوری مانند ایران نیز که از منابع غنی  کنترل مصرف انرژی، چالش بزرگ عصر ما است و از این رهگذر حتی

امان باشد؛ کما  توانسته از تب فراگیر این چالش هزاره سوم درانرژی برخوردار است، ن هیدروکربوری و ذخایر عظیم

به حدی رسیده که به گفته کارشناسان، میانگین تمام  اینکه مصرف انرژی در ایران از خط قرمز نیز عبور کرده و

هی کی از عوامل اساسی برای توسع(. 1033)افشار،  ایران با انرژی مصرفی در کشورمان برابر است تولیدات نفتی

استانداردهای  مختلف انرژی است. با افزایش جمعیت، صنعتی شدن و اصولا ارتقا اقتصادی و اجتماعی در جوامع

است وضعیت تقاضای انرژی در کشور حاکی از آن است  زندگی، اهمیت انرژی به طور قابل توجهی افزایش یافته

اهمیت ویژه ای برخوردار  بخشهای اقتصادی ازکارایی فنی و بازده ی اقتصادی بخش انرژی و سایر  که بهبود سطح

 مختلف از ضروریات زندگی بشر است که روند تقاضا برای آن در است. از این رو وجود انرژی برای فعالیتهای

میزان مصرف (. 1031)خاتمی،  افزایش است کشورهای مختلف و از جمله کشور ما با سرعت چشم گیری در حال

اگرچه مصرف انرژی در کشورهای (. 1033)افشار، است برابر میانگین سرانه جهانی 1انرژی در ایران نزدیک به 

توسعه نیز به دلیل  گسترده فعالیتهای صنعتی در حد بالایی قرار دارد اما کشورهای در حال توسعه یافته به دلیل حجم
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عات شده از سوی دفتر مطال با این وجود بر اساس آمار منتشر. زندگی سنتی با مصرف بی رویه انرژی مواجه هستند

که از نظر توسعه یافتگی در سطح  بریتیش پترولیوم، مصرف انرژی در ایران بسیار بیشتر از کشورهایی است شرکت

اقتصاد  بررسیهای صورت گرفته، شدت مصرف انرژی کشورهای گروه سه با بالاتری نسبت به ایران قرار دارند. بنابر

خیلی زیاد است. شدت مصرف در انرژی کشورهای  ن و روسیه نسبت به دیگر کشورها)تقریبا( دولتی شامل ایران، چی

جنوبی، ترکیه، کره جنوبی،  نیمه دولتی، متوسط ارزیابی میشود. این گروه کشورها شامل آفریقای گروه دو با اقتصاد

انرژی در کشورهای نیز نتایج بررسیهای ناشی از الگوی مصرفی  مالزی، کره جنوبی و هند میباشند. در نهایت

هلند، ایتالیا، انگلیس و ژاپن ارائه شده  یک با اقتصاد آزاد و شدت انرژی کم، شامل آمریکا، استرالیا، آلمان، نروژ، گروه
  .است

مترین بودن اقتصاد کشورمان به عنوان یکی از مه با توجه به بررسیهای صورت گرفته و از دیدگاه اقتصاد کلان، دولتی

موارد کاهش میدهد. در  وری را در تمامی مصرف انرژی مطرح است؛ چرا که این امر میزان بهره رلدلایل عدم کنت

خصوصی سازی واقعیتر و کاملتر انجام شود، میزان بهرهوری به  قانون اساسی مبنی بر 11واقع هر چه اصل 
 (.1033)افشار،  در بحث مصرف انرژی افزایش خواهد یافت خصوص

متفاوت است؛ اما در نگاهی کلی میتوان  شده در کشورهای مختلف برای دستیابی به این هدف البته الگوهای ارایه

آنجایی   ها در اقتصاد آزاد به عنوان محور اصلی فعالیتها مطرح میشود و از هزینه بر این نکته تکیه کرد که کاهش

جهتگیری مدیریت مصرف در بخش مطرح است،  که کاهش مصرف انرژی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در این
  .کشورهای توسعه یافته بر مبنای کاهش میزان مصرف انرژی میباشد بخش خصوصی

در مصرف بهینه انرژی میدانند. باید توجه  بسیاری از کارشناسان، فرهنگ سازی را به عنوان نقطه عطف و عامل اتکا

رویکرد اصلی در بهینهسازی مصرف . نیست بسیار سودمند است اما به تنهایی کافی داشت که فرهنگسازی اگرچه

اجرای  باشد؛ چرا که با کاهش تقاضا در عین حفظ نرخ توسعه و رفاه مردم، انرژی باید بر مبنای مدیریت تقاضا

مدیریت تقاضای انرژی رویکرد موثری در  الگوهای ساختاری مصرف بهینه انرژی امکانپذیر میشود. رویکرد

که واحدی به  سازی مصرف انرژی به شمار میرود. اهمیت این مباحت به حدى است -برنامهریزی و مدیریت بهینه
  .المللی انرژی به وجود آمده است کشور در آژانس بین 11نام مدیریت تقاضا با عضویت 

ریزی و تصمیمات مدیریتی مناسبی  باید برنامه سازی انرژی در صنایع در گام اول در مجموع میتوان گفت برای بهینه

سرآغاز تمام فعالیتهای  گیری مهمترین بخش و ریزی و تصمیم میتوان مدعی شد که برنامه خاذ شود و از این جهتات

اتخاذ برنامه راهبردی میتواند مفید واقع شود. بنابراین بعد از مرور  صنعت نفت به شمار میآید که در این جهت

نیست خصوصا با توسعه کمی و کیفی  مستثنیمشخص گردید مصرف انرژی در کشور از چالشهای مذکور  ادبیات

در مورد  این حوزه رخ داده است و با توجه به اینکه در ایران پژوهشهای چندانی شتابانی که در سالهای اخیر در

است، بنابراین این تحقیق در صدد است که وضعیت  بررسی تاثیر برنامه راهبردی در مدیریت مصرف صورت نگرفته

راهبردی در مدیریت مصرف  بررسی قرار دهد و هدف اصلی این پژوهش توضیح و تبین تاثیر برنامه موجود را مورد

تجزیه و تحلیل با رویکرد کارت امتیاز متوازن، برای تصمیمگیریهای  انرژی و همچنین ارائه معیاری مناسب برای
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پرتلاطم و پر از رقیب در حوزه انرژی به محیط  برنامه ریزی بهتر میباشد. تا بدین طریق صنایع کشور بتواند در این و
 خود را پیشاپیش برای تغییرات آتی آماده سازند.  حیات خود ادامه دهند و

مصرف  یریتدر مد های راهبردی برنامه یرتاث (، به بررسی 1031در تکمیل مطالب فوق لازم به ذکر است که زرنگار )
با رویکرد کارت امتیاز متوازن بر مدیریت مصرف انرژی  ه راهبردیابعاد برنامیران پرداخت و نشان داد که در ا انرژی

با شدت و ضعف متفاوت تاثیر دارد. در انتهای این تحقیق پیشنهاداتی از سوی محقق در راستای بهبود برنامه راهبردی 
روش و کتابف. دیزجی ارائه شده است در مدیریت مصرف انرژی کشوربا توجه به چهار عامل مدل کارت امتیاز متوازن

های مختلف اقتصاد  وری نیروی کاربر مصرف انرژی در بخش وبهره اثرسرمایه انسانی ( به بررسی1031بدری )
وری نیروی کار، اثر تقاطعی سرمایه انسانی در بهرهوری نیروی  سرمایه انسانی، بهرهپرداختند و نشان دادند که  ایران

افزوده تاثیر مثبت بر مصرف انرژی در  رای تاثیر منفی و ارزشهای اقتصادی دا افزوده بخش کار و مجذور ارزش

ی و سرمایه انسان به طوری که بر اساس نتایج تخمین مدل، آثار متقابل متغیرهای .بازة زمانی مورد بررسی داشته اند
نرژی ادار در سطح بحرانی یک درصدبر مصرف  های اقتصادی تأثیر منفی و معنی وری نیروی کار در بخش بهره

ری و داشته است که این ضریب تلویحاً این واقعیت را بیان میدارد که با افزایش سرمایه انسانی و لذا بهبود بهره

 ارزش همچنین ضرایب برآورد شده برای متغیرهای.هموار میگردد انرژی جویی در مصرف نیروی کار،مسیر صرفه

 افزوده بخش معکوس مابین ارزشUنده یک رابطه به شکل کن فعالیتهای اقتصادی، بیان افزوده ومجذورارزش افزوده
و  یو رشد اقتصاد یرابطۀ مصرف انرژ یبررس(، به 1011د. آماده و همکاران )های اقتصاد و مصرف انرژی میباش

 طرفهکیمدت و بلندمدت کوتاه یترابطۀ عل یران پرداختند و نشان دادند که یکمختلف اقتصاد ا یهااشتغال در بخش
 یکمدت کوتاه یترابطۀ عل یکوجود دارد.  یبرق به رشد اقتصاد یانرژ ییو مصرف نها یانرژ ییرف نهااز مص
ه از مصرف طرف یک یترابطۀ عل یک ین،وجود دارد. علاوه بر ا یعیگاز طب ییبه مصرف نها یاز رشد اقتصاد یزطرفه ن

مدت و کوتاه یترابطۀ عل یک ینچنبخش وجود دارد. هم ینصنعت به رشد ارزش افزوده در ا بخشدر  یانرژ یینها
بخش وجود دارد.  ینبه رشد ارزش افزوده در ا یبرق در بخش کشاورز یانرژ ییطرفه از مصرف نها یکبلندمدت 

میان مصرف انرژی اولیه و تولید  (، آزمون علیت را برای بررسی وجود رابطۀ علّی 2331گلستان اردل و همکاران ) 
، به کار برده اند. آن ها در این مطالعه از آزمون های ریش  2339 - 1373داخلی برای ترکیه در طی دورة ناخالص 

 پرون، آزمون هم انباشتگی یوهانسون و آزمون علیت گرانجر استفاده کرده اند . -فیلیپس فولر و -ة واحد، دیکی 
ت هم انباشته هستند و رابطۀ علّی اخالص داخلی ،نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف انرژی اولیه و تولید ن

داخلی در ترکیه وجود دارد. نویسندگان نتیجه می گیرند که انرژی،  دوطرفه میان مصرف انرژی اولیه و تولید ناخالص
 مصرف میان رابطۀ بررسی به ،( 2337)  مهرآرا دیگر، ای مطالعه در برای رشد اقتصادی است. عامل محدودکننده

 داده اب انباشتگی تحلیل هم و واحد ریشه آزمون از استفاده با نفت ة صادرکنند کشور 11 در رشد اقتصادی و انرژی
 انرژی مصرف به سرانه داخلی ناخالص از تولید قوی طرفۀ یک علیت رابطۀ که داد نشان نتایج. پرداخت پانل های

 شد ر و انرژی مصرف بین علیت به بررسی رابطۀ( 2331) لی و اوه .وجود دارد نفت صادرکنندة کشورهای در سرانه
 خطای پرداختند آنها از یک الگوی تصحیح 1333-1373 های سال های کشور کره با استفاده از داده در اقتصادی

 می نبیا ها آن. کردند استفاده سرمایه اشتغال و انرژی، مصرف داخلی، ناخالص تولید شامل متغیره، چهار برداری
 کار یروین و سرمایه متغیرهای بنابراین. است همراه سرمایه و نیروی کار جایگزینی با انرژی مصرف رشد که کنند
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ابطۀ ر که داد نشان بلندمدت و مدت کوتاه در علیت آزمون از حاصل نتایج. گیرند می در نظر زا برون صورت به را
 رفط از ارتباط مدت در کوتاه.  است برقرار بلندمدت در داخلی ناخالص تولید و انرژی مصرف بین دوطرفه علّی

 .است داخلی ناخالص تولید به انرژی

  :گردید مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق فرضیات تحقیق به شرح زیر تدوین در این راستا پس از

 .داردمعناداری تاثیر  مدیریت مصرف انرژیسرمایه انسانی بر  .1

 .داردمعناداری تاثیر  مدیریت مصرف انرژیبر  برنامه راهبردی .2

 

 روش تحقیق -3

 یراندر ا یمصرف انرژ یریتبر مد یراهبرد یو برنامه ها یانسان یهبررسی تاثیر تاثیر سرماهدف از تحقیق حاضر 
است از منظر نوع کاربردی و از نظر روش همبستگی است. و از آنجایی که این تحقیق هدفش کشف روابط و تعامل 
بین متغیرها، و بررسی صفت و ویژگی ها بر حسب متغیر مورد بررسی در زندگی واقعی می باشد تحقیق پیمایشی 

و خبرگان فعال در حوزه مدیریت مصرف نیز محسوب می گردد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، کارشناسان 
نفر می باشد که بر اساس جدول  023( 1031می باشد که تعداد آنها طبق مقاله آقای زرنگار ) 1030انرژی در سال 

 نفر براورد گردید. و به روش تصادفی ساده در بین جامعه آماری توزیع گردید. 171مورگان نمونه آماری برابر با 

ی اختصاص سؤالاتهمراه و  نامهبخش دو درپرسشنامه  .باشدیماعات در این پژوهش پرسشنامه اطل یآورجمعابزار 
 لهیوسبه. در بخش اول تحت عنوان نامه همراه، علاوه بر بیان عنوان پژوهش، هدف از گردآوری اطلاعات تنظیم گردید

 ز شاملو بخش دوم نیداده شد.  در تکمیل پرسشنامه توضیح دهندگانپاسخپرسشنامه و ضرورت همکاری صمیمانه 
ت است. لیکری ادرجهپنج طیف مورداستفاده. مقیاس استمتغیرهای مستقل و وابسته در مورد اختصاصی  سؤالات

ن اساس بر ای. کندیم، موافق و کاملاً موافق استفاده نظریب خاص از مبنای کاملاً مخالف، مخالف، طوربهاین مقیاس 
 دهند. پرسشنامه پاسخ سؤالاتلیکرت، به  یانقطهاز اعضای نمونه آماری درخواست گردید تا بر اساس مقیاس پنج 

 روایی و پایایی ابزار سنجش -1 -0

از روش صوری را فراهم آورد  موردنظرهای از روایی لازم برخوردار باشد و داده شدهتنظیمبرای اینکه پرسشنامه 
رارگرفته نظر مورد تأیید قشد به این صورت که اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط چند تن از افراد صاحباستفاده 

 03باشد. به منظور سنجش پایایی سوالات پرسشنامه یک نمونه اولیه شامل است و از اعتبار لازم برخوردار می
 ده از داده های بدست آمده از پرسشنامه،پرسشنامه از مشتریان هتل شهر سرعین پیش آزمون شد و سپس با استفا

آورده شده است. ضریب همبستگی  1میزان ضریب اعتماد با آلفای کرونباخ محاسبه شد که نتایج آن در جدول شماره 
باشد. در صورتی یک پرسشنامه پایاست که مقدار آلفای کرونباخ آن آلفای کرونباخ، یک مقدار بین صفر و یک می

اشد. بتر باشد پرسشنامه از پایایی بالاتری برخوردار مینزدیک 1باشد و هرچه این مقدار به عدد  7/3از مقدار  تربزرگ
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باشد پرسشنامه فاقد پایایی لازم است.  1/3باشد پایایی متوسط و اگر کمتر از  7/3تا  1/3اگر مقدار آلفای کرونباخ بین 
 پایایی لازم برخوردار است. پرسشنامه از 1که با توجه به نتایج بدست آمده در جدول 

 هاپایایی پرسشنامه -1جدول

 ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه

 ۸7/۰ سرمایه انسانی

 ۸8/۰ برنامه های راهبردی

 ۹1/۰ مدیریت مصرف

 

 -وروف آزمون کلموگ یریکارگبهبا  هادادهدر اولین گام به بررسی نرمال بودن توزیع  هاداده لیوتحلهیتجز منظوربه
، آزمون میباشند ای از آنجایی که متغیرهای تحت بررسی در این پژوهش از نوع فاصله. شودیماسمیرنوف پرداخته 

 :لذا فرضهابه شرح زیرمیباشند.اسمیرنف بهترین گزینه برای تعیین نرمال بودن متغیرها میباشد-کولوموگروف 

 نرمال استمتغیر تحت بررسی دارای توزیع :فرض صفر

 متغیر تحت بررسی دارای توزیع نرمال نیست:فرض مقابل

میگوییم که متغیرتحت بررسی نرمال نیست و در  کمتر شود 31/3د در صورتی که سطح معنی داری آزمون از عد
آزمون  منظورهبد سپس میشود کلیه متغیرها غیر نرمال هستن غیر اینصورتی متغیر نرمال است همانگونه که مشاهده

 استفاده می شود. spssنرم افزار مدل پژوهش از 

 

 های تحقیقیافته -4

 اسمیرنف -آزمون کولموگروف  -1 -1

شده از توزیع نرمال یا غیر یآورجمعهای های آماری ابتدا باید مشخص شود که دادهیکتکناستفاده از  منظور به
توان از ها مییهفرضشده، برای آزمون یآورجمعهای نرمال برخوردار است؟ چون در صورت نرمال بودن توزیع داده

 یک استفاده کرد کهپارامتر یرغهای یرفرمال بودن باید از آزمونغهای پارامتریک استفاده نمود و در صورت آزمون
، لنتایج حاص بر اساسپردازیم و در این مرحله به بررسی نتایج حاصل از آزمون مزبور در مورد هریک از متغیرها می

 کنیم.فرضیات تحقیق انتخاب می وسقمصحتآزمون مناسب برای بررسی 

 

 

یرنوفکولموگروف اسمبا استفاده از آزمون  هادادهنتایج نرمال بودن توزیع  -2جدول  
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 نتیجه سطح معناداری تعداد نمونه متغیرها

۰۰۸/۰ 171 سرمایه انسانی  غیر نرمال 

۰۰1/۰ 171 برنامه های راهبردی  غیر نرمال 

۰۰0/۰ 171 مدیریت مصرف  غیر نرمال 

 

است بنابراین توزیع  31/3داری برای تمامی متغیرها کمتر از مقدار خطا یمعنمقدار سطح  با توجه به جدول فوق
 دارای توزیع نرمال نیستند. موردنظرهای متغیرها فراوانی گویه

 های تحقیقیافته -2 -1

  رسد.های تحقیق میو آزمون فرضیهپس از بررسی آمار توصیفی، نوبت به بررسی 

 دارد. یمعنادار یرمصرف انرژی تاث یریتبر مد یانسان یهسرما :فرضیه اول

در مدیریت مصرف انرژی دارای توزیع نرمال نمیباشد، لذا از آزمون معادل  سرمایه انسانیبا توجه به آنکه نقش 
 :شد. اگر فرض کنیم که برای آزمون فرضیه استفاده(  (Sign Testغیرپارامتری علامت 

Θ:  در مدیریت مصرف انرژی در جامعه مورد بررسی باشدسرمایه انسانی میانه واقعی متغیر نقش. 

 در مدیریت مصرف سرمایه انسانیهای توصیفی متغیر نقشی  آماره -3جدول

 مقدار آماره ردیف

 11/1 میانگین 1

 1۰۹/۰ انحراف معیار 8

 

 برای متغیر سرمایه انسانی در مدیریت مصرف انرژینتایج آزمون علامت  -4جدول

سطح معنی داری  تعداد بیشتر از میانه تعداد مساوی میانه تعداد کمتر از میانه میانه

 آزمون

8/3 8 1 13۹ ۰۰۰۰1/۰ 

 

کمتر شده است لذا فرض صفر   31/3همانطور که از نتایج جدول بالا ملاحظه می گرددچون سطح معنی اری از عدد 
 رد و فرض یک را می پذیریم یعنی سرمایه انسانی در مدیریت مصرف انرژی نقش دارد.را 

 

 دارد. یمعنادار یرمصرف انرژی تاث یریتبرنامه راهبردی بر مد فرضیه دوم:
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در مدیریت مصرف انرژی دارای توزیع نرمال نمیباشد، لذا از آزمون معادل  برنامه راهبردیبا توجه به آنکه نقش 

 :برای آزمون فرضیه استفاده شد. اگر فرض کنیم که(  (Sign Testی علامت غیرپارامتر

Θ:  در مدیریت مصرف انرژی در جامعه مورد بررسی باشدبرنامه راهبردی میانه واقعی متغیر نقش. 
 در مدیریت مصرف سرمایه انسانیهای توصیفی متغیر نقشی  آماره -5جدول

 مقدار آماره ردیف

 83/1 میانگین 1

 071/۰ انحراف معیار 8

 

 نتایج آزمون علامت برای متغیر سرمایه انسانی در مدیریت مصرف انرژی -6جدول

سطح معنی داری  تعداد بیشتر از میانه تعداد مساوی میانه تعداد کمتر از میانه میانه

 آزمون

131/1 ۰ 8 111 ۰۰۰۰1/۰ 

 

کمتر شده است لذا فرض صفر   31/3معنی اری از عدد همانطور که از نتایج جدول بالا ملاحظه می گردد چون سطح 
 را رد و فرض یک را می پذیریم یعنی برنامه راهبردی در مدیریت مصرف انرژی نقش دارد.

 

 گیرینتیجه -5

 یاستوس اقتصاد در اساسی نقش انرژی عامل جهانی، جامعه روزافزون وتحولات پیچیدگی به دلیل اخیر درسالهای
 و باتث حفظ اصلی ارکان از مناسب استراتژی اتخاذ و انرژی بخش دورنمای دقیق وپیگیری میکند ایفا ملت هر

 سازی بهینه طرح یک وجود ضرورت بازرگانی و اقتصادی شرایط امروزه، .است کشور هر اقتصادی سیاسی قدرت

 نبود وهمچنین اقتصاد مختلف بخشهای در انرژی روزافزون مصرف.میدهد  هشدار را انرژی مختلف منابع درمصرف
 فمعیارمصر تدوین مختلف های پروژه زمینه،اجرای این در جامع مدون ومقرارت وقوانین انرژی مصرف استانداردهای

رمایه سبررسی تاثیر . در این راستا هدف از تحقیق حاضر نماید می ضروری امری را انرژی مدیریت وهمچنین انرژی
می باشد. که نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که  مدیریت مصرف انرژی در ایرانبر و برنامه های راهبردی  انسانی

 ریتیبرنامه راهبردی بر مدو همچنین نتایج معنادار  دارد. یمعنادار یرمصرف انرژی تاث یریتبر مد یانسان یهسرما
دی در مدیریت های راهبر نقش سرمایه انسانی و برنامه نتایج تأییدکنندة این حقیقت نیز تایید شد. درمصرف انرژی 

 ادیاقتص رشد و افزوده ارزش ایجاد در انسانی نقش نیروی اهمیت به توجه با که است مصرف انرژی است. واضح
 قرار رتأثی تحت سرمایه انسانی را تواند می انرژی مصرف است، نگرفته توجه قرار مورد مقاله این در که ها بخش

 خشب در برنامه های راهبردی بهبود سبب تواند می انرژی برق نهایی مصرف یا و نهایی طور به انرژی مصرف. دهد
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 قتصادیا مختلف های بخش نیروی انسانی و برنامه های راهبردی در به مربوط های در سیاست بنابراین. شود صنعت
 نهبهی های سیاست و ها برنامه در شود می و نهایتا پیشنهاد. گیرد قرار مدنظر انرژی مصرف است موضوع لازم ،

 جای که به باشد هایی برنامه و ها سیاست بر تأکید انرژی، های حامل یا و نهایی طور به مصرف انرژی سازی
 هستند ها قیمت نظام بر که مبتنی اقتصادی انگیزش اصول از تر بیش دسترسی، تحدید های برنامه و ها سیاست
 .شود استفاده
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