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 آمروزش » زیاد، تأثیر «ساز  بهینه ها  روش تبیین برا  ا  رسانه اقالم سایر و ها نامه ویژه

 از آگراهی » و «خرانواده  در مصرف ناظرین به کودکان تبدیل و مدارس در ساز  فرهن  و

 ها  آموزش» متوسط، تأثیر «انری  بهینه  مصرف از ناشی اقتصاد  صرفه پتانسیل میزان

 و پرایین  نسبتاً تأثیر «خانه در انری  مصرف ساز  بهینه مینهز در دار خانه زنان به عمومی

 آن تبرع  بره  و مصررفی  رفترار  برر  انرد   ترأثیر   «دار خانه زنان تحصیال  سطح افزایش»

 .دارد خانگی بخش در انری  مصرف ساز  بهینه

ساز  مصرف، انری ، رفترار مصررفی، آزمرون     ساز  عمومی، بهینه آگاه کلیدی: های هواژ

   فریدمن، تابع مطلوبیت، تئور  مصرف، بخش خانواربند رتبه

 JEL:  P28, P29, P48, Q48, Q49, R21, R28بندی  طبقه

 



 

 

 مقدمه. 1

 آن اهمیت و مسئله تبیین .1-1

 صورت به انرژی های حامل کننده مصرف عمده کشورهای که است دهه سه از بیش
 مصهرف  از ناشه   تلفهات  کهاهش  ههای  فعالیهت  ،شهده  یزیه ر برنامهه  و جدی کامالً
 ههای  هزینهه  در اینکهه  بهر  عهالوه  رهگذر، این از و کرده دنبال را انرژی های حامل

 رونهد  فزاینهده  توسهعه  از اند، یافته دست  کالن های جوی  صرفه به انرژی مصارف
 مصهرف  سهازی  بهینهه  و نمهوده  جلوگیری مؤثر نحوی به نیز زیست  محیط تخریب
 همکاران، و )امین  است شده پایدار توسعه به اه آن تر سریع دستیاب  موجب انرژی
 -مصهرف  درسهت  الگهوی  رعایهت  برای که مثبت  آثار و پیامدها از برخ  (.1388
 توسهعه  و رشهد  از: انهد  عبهارت  برشمرد، توان م  جامعه در -انرژی مصرف ژهیو به

ی ارتقها  تکنولهوژیک ،  و علمه   ههای  پیشرفت مل ، سرمایه ارزش حفظ اقتصادی،
 در اقتصهاد  حرکت نابرابری، و تبعیض و فقر رفع ،وری بهره و کارای  یها شاخص
 رعایهت  و جمعیت  تقاضاهای به نسبت نگری آینده رویکرد با و پایدار توسعه مسیر
 از جلهوگیری  و صهادرات  افهزایش  تولیهد،  در خودکفهای   آته ،  ههای  نسل حقوق

 شهدن  کمرنه   اقتصهادی،  عوامهل  بهینهه  تخصیص منابع، مناسب توزیع وابستگ ،
 (.1388 فرد، قهرمان  )بقائ ، و... اقتصادی های تحریم و تهدیدها

نخسهت   گهروه ؛ گیرند  م قرار گروه دوی تقاضا مورد عمدتاً انرژی یها حامل
 تهممین  جههت  و مصهرف   نهای  کاالی عنوان به را انرژی که هستند انرژی متقاضیان
 دوم دسهته  ها بنگاه ند.ن دسته هستاز ای خانوارها معموالًو  ندکن  م تقاضا مطلوبیت

 ترکیهب  از و نگرند  م تولید نهاده یک عنوان به انرژی بهبوده،  انرژی تقاضاکنندگانِ
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 صهنعت،  یهها  بخش هستند. سود کسب دنبال به تولید، عوامل سایر با انرژی نهاده
 )سههیل ،  هسهتند  انهرژی  کنندگان مصرف از گروه این جزء کشاورزی و ونقل حمل
 مصههرف کههلاز  نهههای  کننههدگان مصههرف سهههم بیشههترین میههان ایههن در (.1381

 مصهرف  بیشترین و است ونقل حمل بخش به متعلق ما کشور در نفت  های فرآورده
 25 بهر  )مهروری  دارد تعلهق  تجاری و عموم  خانگ ، بخش به برق و طبیع  گاز
 (.1394 نیرو، وزارت کشور، انرژی آمار سال

 رو،یه ن وزارت 1394 سهال  یانهرژ  ترازنامهه  در منتشرشهده  اطالعات اساس بر
 در را سههم  نیشهتر یب بیترت به یکشاورز و صنعت ونقل، حمل ، خانگ یها بخش
 مصهرف  در را مختلف یها بخش سهم 1شماره  نمودار دارند. یانرژ ی نها مصرف

 یکشهاورز  و نقهل و حمل یها بخش بر طبق این نمودار .دهد  م نشان یانرژ ی نها
 1394 سهال  در انهد.  داشهته  یشهتر یب رشد ها بخش ریسا به نسبت یانرژ مصرف در

 26/ 8 صهنعت  بخهش  سههم  درصهد،  39  صهنعت  و  عمهوم  ، خهانگ  بخش سهم
 چههار  حدود یکشاورز بخش سهم و درصد 29/ 1 ونقل حمل بخش سهم درصد،
 است. بوده درصد

 (١٣٩4-١٣86های مختلف از مصرف انرژی در کشور ) . سهم بخش١نمودار 

 
 بههه مربههو  ونقههل، حمههل بخهش  در (درصههد 90 از بههیش) انههرژی مصههرف دهعمه 
 بنهزین  مصهرف  به مربو  درصد 40 از بیش مقدار این از است. ای جاده ونقل حمل
 خودروههای  در طبیعه   گهاز  مصرف نیز و کلتیموتورس و سواری خودروهای در
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 هبه  مربو  انرژی مصرف از درصد 40 حدود مجموع در موارد، این که است سبک
 اختصها   خهود  بهه  را انرژی نهای ِ مصارف کل از درصد 11 و ونقل حمل بخش
 40 حهدود  انهرژی  نههای   مصرف از ساختمان بخش سهم اینکه به توجه با اند. داده

 تهوان  مه   را ونقل حمل بخش سهم درصد 11 با آن مجموع شود، م  تخمین درصد
 از مهمه   بخهش  چراکهه  دانست؛ خانوار بخش در انرژی مصرف از 1پروکس  یک

 طرفه   از و اسهت  مهرتبط  خهانوار  بخش به نیز ونقل حمل بخش در انرژی مصرف
 نیهز  تجهاری  و عموم  خانگ ، بخش مصرف درصد 70 از بیش تخمین  صورت به

 40 از بهیش  کهه  زد تخمهین  تهوان  مه  است؛ بر این اساس  خانگ  بخش به متعلق
 بخهش  این و است نوارخا بخش به متعلق کشور در انرژی نهای  مصرف ازدرصد 
 .دارد کشور در انرژی کننده مصرف های بخش بین در را سهم بیشترین
 از بهیش  ایران در انرژی سرانه مصرف متوسط منتشره، ارقام و آمار به توجه با
 هنهد  برابهر  چهار و چین سرانه برابر دو اندونزی، در انرژی سرانه مصرف برابر پنج
 مشهترکان  بهرق  مصهرف  سهرانه  مثهال  عنوان به (؛1393 خوشخوی، )صادق ، است
 نسهبت که  است بوده ساعت کیلووات 2614 حدود در 1391 سال در ایران خانگ 

( سهاعت  کیلهووات  900 حهدود ) خهانوار  ههر  برای برق جهان  مصرف متوسط به
  طهورکل  بهه  (.1394 ،تهوانیر  شهرکت  مصهرف  مدیریت دفتر) است برابر سه تقریباً
 کشهورهای  برابهر  هفت و جهان  میانگین برابر سه رانای در (1)انرژی مصرف شدت
 داخله   ناخهالص  تولید دالر هزار هر برای طور به دنیا در که  درحال است. صنعت 

 ههر  برای ایران در ،شود م  مصرف انرژی خام نفت معادل تن 0.19 متوسططور  به
  شهود  مه   مصرف انرژی خام نفت معادل تن 0.63 داخل  ناخالص تولید دالر هزار
 است. برابرسه  از بیش که

 و تولیهد  شهکل  و میهزان  نهوع،  تعیهین  در مهمه   نقش جامعه یک در مصرف
 اگهر  اسهت.  جامعهه  فرهن  و شرایط تمثیر تحت خود دیگر سوی از و دارد توزیع

 سهوق  بیشهتر  چهه  هر مصرف سمت به را افراد که باشد یا گونه به جامعه وضعیت
 در کهه  اسهت  روشن و یابد م  اختصا  رفمص به جامعه منابع اعظم بخش دهد،

                                                                                                                                 

1. Proxy 
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 گهذاری  یهسهرما  بهرای   مناسهب  زمینه ،شده کاسته انداز پس سطح از وضعیت  چنین
 ضهعف  داشهته،  دنبال به را اجتماع  فقر و تولید کاهش مسئله این .دشو نم  فراهم

 پهذیری  یبآس و کند م  فراهم را اجتماع  انحطا  و فرهنگ  فقر زمینه و اقتصادی
 (.1389 دیگران، و )وحیدا دهد م  افزایش ها بحران برابر در را جامعه
 شهدید  وابسهتگ  و  تحریم  شرایط قبیل از مالحظات  به توجه با مجموع در
 افهزایش  گهاز،  و نفهت  کهاهش  به رو منابع خصو  به انرژی منابع به ایران اقتصاد

 از تولیهد  زانمی و انرژی ذخایر روزافزون کاهش ایران، در انرژی مصرف روزافزون
 و ناکارآمهد  الگهوی  منهابع،  ایهن  مصهرف  از ناشه   محیطه   زیست مشکالت ها، آن

 در (2)انهرژی  وری بهره شاخصکاهش یافتن  و ایران در انرژی مصرف کارانه اسراف
 ضروری ،است مل  توسعه برنامهدر  شده گذاری هدف یها مؤلفه از که گذشته دهه
 کشهور  در انهرژی  مصهرف  کهارای   و وری هبههر  بهبهود  راستای در، رسد م  نظر به
 انهرژی  مصهرف  از تهوجه   قابهل  بخهش  که خانگ  بخش با رابطه در خصو  به

 و طراحه   منسهجم  و کارآمد جامع، ی ها سیاست داده، اختصا  خود به را کشور
 چهه بهه   مشهکل  ایهن  حهل  برای که است این. در این میان پرسش مهم شود اتخاذ

 ؟کرد توجهباید  ابزارهای  و ها سیاست
 اسهت  گونهاگون  ههای   علت از ناش  کشور در انرژی مصرف کنون  وضعیت

 .خواههد کهرد   مهؤثری  کمهک  انهرژی  سهازی  ینهبه موانع رفع به  ها آن شناسای  که
 گردنهد  مه   انرژی از استفاده در کارای  عدم باعث که را عوامل  توان م   طورکل به
 (:1388 نیا، )ایثاری کرد تقسیم ذیل گروه سه به

 ؛مناسب آگاه  و اطالعاتنبود  -
 قیمته  ی هها  سیاست) مرتبط یها سیاست و نهادها مناسب  ده سازمان عدم -

 ؛ (متیق ریغ و
 مال . مشکالت -

توان برخ  از مشکالت مربو  به نبود اطالعات و آگاه  را کهه   در این میان م 
 زیر برشمرد: رتصو بهسازی مصرف انرژی وجود دارد  ینهبههای  در اجرای فعالیت

 و انرژی بازده مقایسهو  ها دستگاه و وسایل قیمت از کنندگان مصرف عموم .1
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؛ کنند م  کسب اطالعات تر ساده بسیار تجهیزات، از بردن بهره به مربو  های هزینه
 در ی جهو  صرفه طریق از پول انداز پس با رابطه در چندان  اطالعات یگرد عبارت به

 ارائهه  پرمصهرف  تجهیزات به نسبت کارآمدتر تجهیزات از هاستفاد با انرژی مصرف
 شود. نم 

 کهاال  کننهده  مصهرف  بهرای  تجهیهزات  مصهرف   انرژی به مربو  های هزینه .2
 ههر  مصهرف   بهرق  و گاز هزینه کردن مشخص معموالً و ستین مشخص وضوح به

 است. دشوار بسیار دستگاه
 زمهان  در انرژی کننده مصرف هک اند پیچیده قدر آن معموالً انرژی های تعرفه .3
 در یها  باشد داشته کاالها انواعمیزان مصرف  بینصحیح    یسهمقا تواند نم  مصرف
 بهه  نسهبت  و دههد  انجهام  را انهرژی  ههای  هزینه به مربو  محاسبات خرید، هنگام
 کند. اقدام دستگاه انتخاب
 در ت؛اسه  پیچیهده  و فنه   بسیار انرژی بازده سازی ینهبه به مربو  مباحث .4

 اکتفها  تولیدکننهدگان  اطالعهات  به یا مراجعه دولت به عموماً کنندگان مصرف یجهنت
 د.نندار زمینه این در چندان  آگاه  و کنند م 

 شهدن  گهرم  ههوا،  آلهودگ   نظیر محیط  یستز مسائل به کاف  توجهفقدان  .5
 هها  ابانتخه  تا دهش سبب زیست یطمح آلودگ  و ها آالینده میزان افزایش زمین، کره
 دنبهال  به را انرژی مصرف مقدار افزایش باشد که متمایل تجهیزات  سمت به بیشتر
 در خاصه   نقهش  همهواره  کهه - سهاختمان  بخهش  با رابطه در مثال عنوان به؛ دارند

 اهمیهت  رسهان   اطهالع  و سهازی  فرهنه   ضهرورت  -اسهت  داشته انرژی هدررفت
 بههاالتری قیمههت از رداسههتاندا کاالهههای و مصههالح ظههاهر در چراکههه ؛دارد خاصهه 
 انهرژی،  جهوی   صهرفه  این از حاصل منافع استفاده، صورت در وهستند  برخوردار

 هها  خهانواده  سازی رسد آگاه م  نظر بهبه همین دلیل  .کند م  جبران را ها هزینه کلیه
 (.1389 همکاران، و )وحیدااست  ضروری امری زمینه این در

 از کههه سههاختمان شبخهه در انههرژی مصههرف کههاهش پتانسههیل بههاب در
 سهاختمان  20 مهورد  دربایهد گفهت    اسهت،  کشور در انرژی عمده کنندگان مصرف
 پتانسهیل  اسهت،  گرفتهه  صهورت  انهرژی  ممیهزی  هها  آن در کهه  تهران در مسکون 
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، تههران  در تختخهواب   600 بیمارسهتان  بهرای  و 5/1733 معادل ساالنه جوی  صرفه
 مقهررات  19 مبحث اجرای با رف ط از دارد. وجود خام نفت بشکه 4/9612 معادل
 جهداره  کهاری  عهایق  ها، لوله و تمسیسات سیستم کاری عایق شامل که ساختمان مل 

 درصدپنج  از کمتر است، استاندارد دوجداره های پنجره نصب و ساختمان خارج 
 ایهن  کهه  ههای   سهاختمان  نسهبت  بهه  وله  ؛ شود م  افزوده انمساخت های هزینه به

 ساختمانالزم  گرمایش و سرمایش سیستم ظرفیت د،شو نم  ااجر ها آن در مقررات
 درنیهز   مسائل ایندرباره  رسان  اطالع. کرد انتخاب تر کوچک درصد 40 توان م  را

 خواههد  مفیهد  و مهؤثر  بسیار مصرف  رفتارهای و ها شیوه اصالح برای انگیزه ایجاد
 (.1389 انرژی، و برق کالن ریزی برنامه )دفتر بود

 مقاله در بحث سیر .1-2

 اطالعهات  و آگهاه   دانهش،  مقولهه  اهمیهت  به توجه با تا آنیم بر حاضر تحقیق در
 و کیفیهت  خهانوار،  بخهش  در انرژی مصرف بهینگ  و کارای  با رابطه در ،عموم 
 و ها شاخص و بررس  انرژی مصرف کارای  بررا  مؤلفه این تمثیرگذاری چگونگ 
 وکنهیم   اسهتخرا   و شناسای  جامعه، بر کمحا شرایط با مطابق را آن اصل  عوامل
 معتبهر  و  کم ه  مدل  از گیری بهره با را ها آن از هرکدام اهمیت و تمثیرگذاری میزان
 از علمه   تعریفه   ارائهه  از پهس  ادامهه  دربدین منظهور   یم.نمای سنجش و ارزیاب 
 تحقیقهات  در موضهوع  ایهن  پیشهینه  بهه  ابتهدا  پهژوهش،  در مطرح کلیدی های واژه
و  پهردازیم  مه   اقتصهاد  علهم  در موضوع نظری مبان  به سپسو  خل اد و ج خار
 را آن مهدنظر،  کمه   مهدل  از استفاده با، داده شکل آن بر مبتن  را بحث نظریِ مدل

 مهدل،  کهاربردی  نتهایج  و خروجه   تحلیهل  از پهس  پایهان  در و یمکنه  مه   ارزیاب 
 یم.نمای م  ارائه را آن بر مبتن  الزم سیاست  یها شنهادیپ

 کلیدی مفاهیم تبیین .1-3

 استفاده با دولت  مقامات که است عموم  سیاست ابزار یک :1«عمومیسازیآگاه»
 رسهیدن  بهرای  عموم  رفتارهای و ها ارزش ها، نگرش به دادن شکل هدف با آن از

                                                                                                                                 

1. Public information 
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 ابزارسازی عموم   بنابراین آگاه ؛ندکن م  تالش مطلوب اجتماع  نتایج از برخ  به
 & Weiss) اسهت  دولهت  اجتمهاع   یها سیاست و اقدامات خدمت در یا وسیله یا

Tschirhart, 1994)(3). 
 منهابع  از بهینهه  استفادهسازی مصرف انرژی  بهینه «:انرژی مصرف سازی بهینه»
 در تغییهر   عهدم  شهر   بهه  تکنولوژیک  و فن  نهادی، های ظرفیت به توجه با انرژی
 شهورای  تعریهف  اساس برهمچنین  (.1389 دیگران، و )وحیدا است اجتماع  رفاه

 یهک  ارائهه  بهرای  مصهرف   انهرژی  کهاهش  به منجر که اقدامات  کلیه انرژی، جهان 
 شههود، مهه  فعالیههت سههطح کههاهش یهها (...و روشههنای  )گرمههایش، خهها  خههدمت

 (.World Energy Council, 2008) شود م  خوانده انرژی سازی ینهبه
 بسهیار  متریهک اناپار ههای  آزمهون  از ک ی این آزمونبندی فریدمن:  آزمون رتبه

 تیمهار  k آن در کهه  اسهت  عهامل   دو واریانس آنالیز پارامتریک روش معادل و مهم
 .(1392 )حبیب ، اند شده داده تخصیص بلوك n به تصادف  صورت به

 کهل  یها  خانوارهها  افهراد،  رفتار از است عبارت: الگوی مصرف مصرف الگوی
. (1388 محله ،  )فرههادی  خهدمات  و کاالهها  مصهرف  و خرید انتخاب، در جامعه
 و اجتمهاع   اقتصهادی،  محهیط  و سهالیق  هها،  رجحهان  از متمثر افراد مصرف  رفتار

 و رفتارهها  مهداوم  بهبود فرآیند ،اصالح الگوی مصرف طرف  از هاست. آن فرهنگ 
 طریهق  از گونهاگون  منابع و کاالها از استفاده در کنندگان مصرف موجود های روش
 و درسهت  الگوههای  کهردن  نهادینهه  درنتیجهه  و آنان نگرش و بینش دانش،ی ارتقا
 (.1388 فرد، قهرمان  )بقائ ، است جامعه در مصرف پایدار

 تحقیق پیشینه .2

 خارجی تحقیقات .2-1

 انهرژی  وری بههره  افهزایش » عنوانبا  پژوهش  در (2014) 2«کامپیلو» و 1«واسیلوا» -
 کهه  «رفتهاری  تغییهرات  و آگهاه   گهذاری  هدف طریق از درآمد کم های خانواده در

                                                                                                                                 

1. Vassileva 

2. Campillo 
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 در الزم آگهاه  فقهدان   پذیرفتهه،  انجام میدان  مطالعات و پیمایش  روش بر مبتن 
 تهرین  مهم را درآمد کم های خانواده میان در خصو  به انرژی کنندگان مصرف میان
 بهر  داننهد.  مه   آن سهازی  بهینهه  و انرژی مصرف در جوی  صرفه تحقق مانع و عامل
 واقهع  درآمد کم خانوارهای از گروه دو میان در ها آن های بررس  و مطالعات ساسا
 ههای  آگهاه   ایجهاد  خصهو   به و بخش  آگاه  سیاستِ سوئد، مختلف مناطق در

 .بوده است کننده مصرف رفتار بر مؤثر بسیار عوامل از محیط  زیست
 دانهش( ) سهواد » عنهوان  بها را  خود پژوهش (2013) همکارانش و 1«برونِن» -
 «مسهکون   ههای  خهانواده  طبیع ( منابع از )حفاظت حفاظت  رفتار و آگاه  انرژی،
 صهورت  هلنهدی  خهانوار  1721 میان از میدان  مطالعات و پیمایش  روش بر مبتن 
 روی زیهاده  مههم  علهل  از یک  ،آنان های بررس  و مطالعات نتایج اساس براند.  داده
 مربهو   مسهائل  به نسبت ها خانواده و ادافراندك  دانش و آگاه  انرژی مصرف در
 مصهرف   رفتهار  در کهه  را دیگهر  عوامهل  از برخه   همچنین ایشان .است انرژی به

  بهه  کننهده  مصهرف  گهرایش  د:نه بر مه   نهام  ترتیهب  ایهن  بهه  است مؤثر کننده مصرف
 و نمهره  ههای  کهارت  تهیهه  انهرژی،  کارای  در مؤثر یها سیاست اتخاذ جوی ، صرفه
 و....ها  خانه در دماسنج نصب انه،خ هر برای امتیاز
 مطالعهات  بهر  مبتنه   و پیمایشه   تحقیقه   در (2013) همکهارانش  و 2«یو» -
 شههری  ههای  خانواده در انرژی جویانه صرفه رفتار بر مؤثر عوامل» عنوانبا  میدان ،

 طراحه   آگهاه ،  عوامهل  خهود،  ههای  بررسه   اسهاس  بر «"سو جیان " استان در
 رفتهار  بهر عناصهر   مهؤثرترین   را تحصهیالت  و شهویق  ت و انگیزشه   یها سیاست
 کنند. م  معرف  چین  خانواده در انرژی جویانه صرفه
 رسهان   اطهالع » عنهوان بها   خهود  پهژوهش  در (2005) 4«الرسِن» و 3«پارنل» -
 محوریههت بهها روزانههه چههارچوب  :انههرژی وری بهههره داخلهه  ابتکههارات توسههعه
 صهورت  اسهنادی  و پیمایشه   روش بهر  مبتنه   کهه  «خانوار سرپرست سازی( )آگاه
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 -فنه   پهارادایم  صرفاً بعد به 1970 از کشاند که م  چالش به را فرض این پذیرفته،
 ؛اسهت  بهوده  حهاکم  انگلستان در انرژی های گذاری سیاست چارچوب بر اقتصادی
 هههای برنامههه کهارگیری  بههه همچههون مهواردی  آنههان، هههای بررسه   اسههاس بههرزیهرا  
 بهبهود  بهرای  ههای   توصهیه  بهر  متمرکهز  های برنامه مؤثر، زیسا آگاه و رسان  اطالع
 دانهشِ  و آگاه  شناخت ، های ظرفیت از استفاده طورکل  به و داخل  انرژی کارای 
 اتخهاذ  راسهتای  در اسهت  توانسته کنندگان، مصرف شخص ِ نفع و انرژی به مربو 
 ههای  هبرنامه  چهارچوب  توسهعه  بهرای  انرژی، مصرف با مرتبط و الزم یها سیاست
 شود. واقع مؤثر انگلستان در انرژی داخل  کارای  به مربو 
 عوامههل»( در پژوهشهه  بهها نههام 2005) 2«هانسِههن -گههرام»و  1«بارتیههاکس» -

« بلژیهک  و دانمارك بین ای مقایسه: خانگ  برق مصرف بر مؤثر سیاس  -اجتماع 
عهات و  پهس از مطال  3های اقتصادسهنج  و رگرسهیون چندگانهه    با استفاده از روش

کننهد کهه اطالعهات و     های خود در دو کشور دانمارك و بلژیک تحلیل مه   بررس 
ی اتخاذشهده  هها  سیاسهت معلومات افراد درباره انرژی و مسائل مربو  به آن و نیز 

برای مسئله انرژی، دو عامل بسیار مههم و تمثیرگهذار در مسهئله مهدیریت مصهرف      
 ست.سازی آن در کشورهای یادشده ا انرژی و بهینه

 سهبک  اثهرات  یسهاز  مهدل »( در تحقیق  بها عنهوان   2000) 5«پرلز» و 4«وبر» -
و بها اسهتفاده از روش   « مهرتبط  ههای  ینهده آال انتشهار  و انهرژی  تقاضای در زندگ 

سهتانده، بهه تحلیهل تهمثیر عوامهل       -ی دادهها مدلپیمایش و مطالعات میدان  و نیز 
پردازنهد و در   انهرژی مه    و آینهده  حهال مربو  به سبک زندگ  بر روی تقاضهای  

ضهمن توجهه و    اجتمهاع  مصهرف خهانوار،    -های اقتصادی یژگ وراستای تحلیل 
بررسه  الگهوی    وی از الگوههای مختلهف رفتهاری در خانوارهها و     ا گسترهمطالعة 

محیطه    یسهت زدهند که تمثیرات  رفتاری کشورهای آلمان، فرانسه و هلند نشان م 
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هها   کشور مصرف انرژی شهروندان آن انداز چشمدر   دغدغه فرهنگ  مهم عنوان به
 مؤثر بوده است.

 مصهرف  رفتهاری  و اجتمهاع   یهها  جنبه» پژوهش در (1993) 1«لوتزنهیزر» -
 انهرژی  مصرف قیمت  فرا و انگیزش  ابعاد تحلیل  و اسنادی روش بر مبتن  «انرژی
 مؤثرنهد  فرد مصرف  رفتار در که اجتماع  مصرف  الگوهایبه  و دکن م  بررس را 

 از برگرفتهه  انهرژی  مقولهه  در را فهرد  ههر  مصهرف   رویکهرد  وای دارد  ویهژه  توجه
  رسهان  اطهالع  و ده  آگاه ی تحلیل و. در داند م  فرهنگ  و اجتماع  فرایندهای

 .است افراد رفتاری الگوی بر مؤثر عوامل از یک ، زیست یطمحباره درویژه  به

 داخلی تحقیقات .2-2

 مثابهه  بهه  اجتماع  راهبردهای» عنوان با یا مطالعه در (1389) شهمکاران و امین  -
 بها ، «کشهور  در انهرژی  مصهرف  الگهوی  اصالح مسئله حل در قیمت  غیر های بدیل

بهرای   قیمته   غیر راهکارهای دنبال به میدان  و پیمایش  پژوهش روش از استفاده
 ابعهاد  بهه  توجه ابگیرند که  م   سرانجام نتیجه و هستند انرژی مصرف میزان کاهش

 در انرژی مصرف میزان کاهش در فراوان  موفقیت به توان م ، فرهنگ  و اجتماع 
 نقهش  زنهدگ   سهبک  و هنجاری بهبود فرهنگ ، ارتقای آموزش، و شد نائل کشور
 مصهرف  فرهنه   بهسازین پژوهشگران ای دارد. آن های گذاری یاستس در بسیاری
 ارتقهای  ازجملهه: ؛ داننهد  مه   متعهددی  یهها  مؤلفهه  تهابع  کله   حالهت  در را انرژی
 ههدایت  و راهنمهای   اولیه، های انرژی زمینه در کنندگان مصرف عموم  های آگاه 
 از اسهتفاده  فرهن  بهبود انرژی، موقع به و منطق  مصرف جهت در ها کننده مصرف
 بهرداری  بههره  اصهول  رعایت و انرژی کننده مصرف فن ( )دانش تجهیزات و وسایل
 ههای  سازمان انرژی، کننده مصرف وسایل پیشگیرانه تعمیرات و دارینگه و صحیح
 روحیه ایجاد منظور به کنندگان مصرف در رغبت و انگیزه ایجاد غیردولت ، و دولت 

 و تلقیاتی ارتقا منزله به اجتماع  مسئولیت احساس و مشارکت وفاق، همبستگ ،
 )ارتقهای  رفتهاری  جارهایهن تعلیم دین ، اعتقادات ترویج جامعه، ارزش  باورهای
 منهابع  ههای  ارزش درك منظهور  بهه  مهردم  زندگ  سبک اصالح و مردم فکری رشد
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 توسهط  مقهاالت  نگهارش  و هها  برنامهه  تهیهه  قالب در نیز و ها رسانه طریق از انرژی
 انهرژی  منهابع  اسهراف  معرفه   برای تالش حال درعین و آگاه و باتجربه متخصصان

 ی (.عقال ریغ و فکرانه کوته رفتاری منزله به
 جامعهه  مصهرف  مبهان  » عنوان با پژوهش  در (،1389) اشکذریو  خلیلیان -
 مبهان   اسهنادی،  و تحلیله   روش از اسهتفاده  بها  «آن اصالح راهکارهای و اسالم 
 وضهعیت  بهر  بحث تطبیق با و بررس  را اسالم  جامعه در مصرف عمل  و نظری
 جامعهه  در مصهرف  عمله   ن مبها  تهممین  جهت در حرکت برای ایران، در مصرف
 کهه  اسهت  آن تحقیهق ایهن   اصل  فرضیه .کند  م ارائه عملیات  راهکارهای اسالم 
 راهکارههای  از یا مجموعهه  از اسهتفاده  نیازمند ایران در مصرف عمل  مبان  تحقق

 چهار بحث، عمل  و نظری مبان  بیان از پس مقاله،این  .است اقتصادی و فرهنگ 
 برتهر،  یهها  اسوه معرف  ،ها رسانه  ده جهت و عموم  وزشآم ارتقای مهم راهکار
 الگهوی  اصهالح  بهرای   را مناسهب  برنامهه  و الگهو  داشهتن  و ها یمتق نظام اصالح
 .است کرده مطرح جامعه مصرف
 و مله   تکلیهف  مصرف الگوی اصالح»نام  با پژوهش  در (1388) احمدی -
 اصهالح  ی،هها  ابخانهه کت مطالعهات  و اسهنادی  و تحلیله   روش بر مبتن  و «شرع 
 و تعههد  مشهارکت،  فقرزدایه ،  ی،سهاز  آگاه  ،رسان اطالع درگرو را مصرف الگوی
 از جریهان   آن، سهازی  ینهبه و مصرف الگوی اصالح فرآیند او، ازنظر داند.  م اراده
 میههان ایههن در و اسههت پههروری بهینههه و سههازی ینهههبه گزینهه ، ینهههبه خههواه ، بهینههه
 جامعهه  بطهن  در بایهد  که است منابع از درست استفاده فرهن ِ همان خواه ، بهینه
 نیازمنهد  و اسهت  فرآینهد  ایهن  در کلیهدی  و مههم  گهام   مرحلهه،  این شود. نهادینه
 ین ،حسه  شاه) است جامعه آحاد نگرشِ و دانش افزایش و یساز آگاه  ،رسان اطالع

 (.1390 رضای ،
 بهر  ثرؤمه  عوامهل  سه  ربر» عنهوان بها   خود پژوهش در (1383) زاده فاضل -
 بها  کهه  «بهینه اهکارر هئارا و مازندران استان فاضالب و آب شرکت در آب مصرف
 دو بهه  پاسه   دنبهال  بهه  پذیرفتهه،  صهورت  1مراتب  سلسله تحلیل روش از استفاده

                                                                                                                                 

1. AHP 
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؛ «چیسهت؟  مازنهدران  استان در آب مصرف بر مؤثر عوامل»نخست:   ؛است پرسش
ی در و« اسهت؟  چگونهه  آب مصرف بر تمثیر میزان نظر از عوامل این ترتیب: »دوم
 عامهل،  16 آوردن دسهت  بهه  بها  مراتبه   سلسهله  تحلیل روش از یریگ بهره باادامه 
 و ترتیهب و ...  آمهوزش ، دینه   باورههای  و اعتقهادات  تحصهیالت،  سهطح  ازجمله
 د.ده م  دست بهرا  عوامل این از هرکدام اولویت

 نظری مبانی .3

 ههم  -اقتصهادی  یهها  سیاست سایر همانند -انرژی مصرف سازی ینهبه یها سیاست
 در محصهول(  )تولیهد  عرضهه  جانب در هم و اقتصاد در )مصرف( تقاضا جانب در

 در بیشهتر  آنچه (.541-554    ، 1386 )امیرمعین ، هستند بررس  قابل اقتصاد
 مصهرف  آن، بهبهود  بها  کهه  اسهت  تولید عوامل 1وری بهره است، مطرح تولید بخش
 در انرژی مصرف کارای  موضوع که آنجای  از یابد. م  هشکا بخش این در انرژی
 یهها  سیاست پژوهش این در است، مطرح اقتصاد تقاضای جانب در خانوار، بخش
 پرداختهه  هها  آن به و نیست نظر مورد تولید بخش در انرژی مصرف وری بهره بهبود
 یهها  سیاسهت  کله   دسهته  دو به توان م  را تقاضا جانب یها سیاست اما شود؛ نم 
 د.کر تقسیم قیمت  غیر یها سیاست و قیمت 

 قیمتی یها سیاست .3-1

 رفتهار  دهنهده  شکل اصل  عامل نسب  های قیمت اقتصادی، متعارف منطق اساس بر
 منجهر  هها  قیمت اصالح است. مصرف نوع درباره وی یریگ میتصم و کننده مصرف

 عهدم  یا استفاده رایب خانوار تصمیم هرگونه طبعاً شود. م  منابع مجدد تخصیص به
  کنهون  هزینه میان 2بستان -بده یک متضمن یساز نهیبه بر نهیهز اقدامات از استفاده
 اسهت.  یساز نهیبه از ناش  انرژی هزینه انتظار مورد آت  کاهش و یساز نهیبه انجام
 تهر  جهذاب  یساز نهیبه انجام باشد، بیشتر انتظار مورد یا  کنون انرژی قیمت چه هر

 ی جهو  صهرفه  بهرای  الزم انگیهزه  انرژی های قیمت اصالحطور حتم  به .بود خواهد

                                                                                                                                 

1. productivity 

2. trade off 
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 شهود،  اصهالح  انهرژی  مصهرف  ههای  هزینهه  وقته   یعنه   د؛کنه  م  ایجاد را انرژی
 حهوزه  ایهن  یهها  سیاسهت  تهرین  مههم  داشت. خواهد اقتصادی توجیه ی جو صرفه
 از:اند  عبارت
 ؛پنهان و آشکار های یارانه حذف طریق از قیمت اصالح -
 .انرژی مصرف بر مالیات وضع -

 و هها  دشهواری  بها  ما کشور در انرژی قیمت اصالح که داشت توجه باید البته
 بهه  دههه  دو از بهیش را  آن دربهاره  گیری یمتصم که است مواجه  خاص مالحظات

 وجود آن اعمال چگونگ  درباره ینظر اتفاق و اجماع هنوز وانداخته است  تمخیر
 تقاضهای  بلندمهدت  قیمته   کشهش  و مهدت  کوتهاه   قیمته  کشهش  طرف  از ندارد.
 اساس این بر و هست پایین بخش  و کالن سطح در ما کشور در انرژی های حامل

 ههای  پتانسهیل ، نداشهته  تقاضا کنترل در زیادی کارای  ی تنها به قیمت ، یها سیاست
 (.1381 )سهیل ، نیست زیاد ها قیمت افزایش صِرفِ از ناش  ی جو صرفه

، قبل از مصرف انرژی باید به پهنج پرسهش پاسه  داد؛    «پل استیونس»ر نظ بنا بر
 توان به پنج دسته زیر تقسیم کرد: دیگر عوامل مؤثر بر مصرف انرژی را م  عبارت به

 ؟خیر یا دارد ضرورت  انرژی کننده مصرف وسایل از استفاده. 1
 ؟شوند انتخاب انرژی مصرف از نوع چه با انرژی کننده مصرف وسایل. 2
 ؟شوند انتخاب انرژی وری بهره و کارای  از سطح  چه با وسایل این. 3
 میسهر  کننهده  مصرف برای باال وری بهره با وسایل به دسترس  و انتخاب آیا. 4
 ؟خیر یا است
 شود؟ م  استفاده قیمت  چه با شده انتخاب انرژی. 5

 اسهت  نآ« قیمت» انرژی بهینه مصرف در مؤثر عامل آخرین نظر،ر طبق این ب
 (.1389 قهفرخ ، )ستاری هستند قیمت  غیر موارد موارد، سایر و

 قیمتی غیر یها سیاست .3-2

 غیهر  یهها  سیاسهت  موفهق  تجربهه  و قیمت  سیاست خا  های دشواری به توجه با
 دری جهد  طهور  بهه  راهکارهها  ایهن  جهان، در -قیمت  یها سیاست کنار در -قیمت 
 خهوب   بازتهاب  توانند نم  ها قیمت که شرایط  رد ویژه به .اند قرارگرفته کار دستور
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 بهه  کمهک  بهرای  دولهت  دخالهت  دهنهد،  ارائه انرژی عرضه بر مترتب های هزینه از
 اگهر  حته   نمایهد.  مه   ضهروری  انرژی نهای  کنندگان مصرف درست گیری یمتصم
 قیمهت  اصهالح  بهازهم  انهد،  شده مدیریت و تعیین  خوب به ها قیمت که کنیم فرض
  مته یق ریه غ یها سیاست طریق از سازی ینهبه هدفپیگیری  است الزم بوده،ن کاف 
 راه سهر  بهر  موجهود  موانهع  رفهع  بهرای  الزم شهرایط  بایهد  درواقع د.شو تقویت نیز
 قیمهت  ابهزار  کمهک  به  متیق ریغ یها سیاست و ابزارها و گردد فراهم سازی ینهبه

 رویکهرد  بهتهر  یهین تب و شهدن  روشن برای .(World Energy Council, 2008) بیایند
 همواره آنچه»ضرورت دارد که  توضیحاین  انرژی، مصرف  رفتار مسئله به نگارنده

 قیمته   یهها  سیاسهت  بهوده،  تحلیهل  قابهل  اقتصادی متعارف نظریات چارچوب در
 دسته این است. تر گسترده و  پیچیده قدری  متیق ریغ یها سیاست تحلیل اما است؛
 بنهدی  دسهته  غیراقتصادی و اقتصادی یها سیاست لبقا در توان م  را ها سیاست از
 و قیمته   غیر یها سیاست چارچوب در پردازد، م  آن به پژوهش این آنچه .(4)«دکر

 و هها  مؤلفه از دسته این دقیق تحلیل و شناخت برای که گیرد م  جای غیراقتصادی
 و لومهات مع از و دنهها  فراتهر  متعهارف  اقتصهادِ  علهم  حیطه از را پا باید ،ها سیاست
 وشناسهه   روان علههوم خصههو  بههه اجتمههاع  علههوم سههایر در نهفتههه نظریههات
 سهن   از عهوامل   و هها  مؤلفهه  بهه  هها  سیاست این چراکه جست؛ مدد شناس  جامعه
 و انسهان  رفتهار  شهناخت ِ  و فرهنگه   ههای  جنبه کالم یک در و فرهن  و شناخت
 عوامهلِ  از دسهته  ایهن  به باید ها آن موفق طراح  برای و گردد برم  او های انتخاب
 در هها  سیاسهت  و هها  مؤلفهه  از دسهته  این تمثیر تحلیل درو به ناچار  دکر توجه نرم
 دربرای نمونه  نمود. ورود ای رشته میان های حوزه به باید اقتصاد، در مصرف  رفتار
 بهه  حتمهاً  بایسهت   فهرد  یهک  توسط« الف» کاالی  سبد انتخاب علل بررس  هنگام

 کهه  باشیم داشته توجه است اقتصادی و روان  عوامل از متشکل که وی ترجیحات
گفتهه   پهیش  عوامهل  بها  مرتبط علم دو از کدام هیچ در تنهای  به امر این مطالعه امکان
 نشهان  خهوب   بهه  را تلفیقه   مباحهث  به پرداخت لزوم سؤاالت  چنین ندارد. وجود
 (.1391 سادات، سرپرست )پیغام ، دهد م 

 ای رشهته  میهان  مبحث اخیر، دهه دو ط  علم مطالعات رد مهم مباحث از یک 
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 شهناخت  ایجهاد  بهرای  هها  آن دستاوردهای و مختلف علوم تلفیق چگونگ  و بودن
 فهرا  بهرای  حله   راه عنهوان  به رشتگ  میان .است علم  های پدیده از تر کامل و بهتر
 فمختله  علهوم  بیشتر چه هر کردن تر کینزد و ها دانش سرسخت مرزهای از رفتن
 .بهود  معرفهت  ههای  حهوزه  میهان  تهاریخ   کهار  تقسیم نتیجه بودن ایچرشته .است
 سهنت   کهار  تقسهیم  این های محدودیت از رفتن فراتر برای حل  راه نیز رشتگ  میان
 واقعیهات   پیدایش بر مبتن  ای رشتهچبین مطالعات ضرورت .(1392 )رحمان ، است
 آن بررسه   متکفل )که وطهمرب علم  های شاخه در موجود های چارچوب که است

 (.1389 بکنظهر،  موحهدی  )رضهای ،  عاجزنهد  آن تبیین و درك از هستند( واقعیات
 شهود   م موجب علوم شدن تخصصى و او مختلف ابعاد و انسان پیچیدگى و تکثر
 واقعیهت  بهر  کامهل،  طهور  بهه  نتوانهد  (رشته) شده یمرزبند و یافته سازمان دانشى که

 ریزان برنامه به همین دلیل .باشد آن از شناسنده و گویا ىا آینه و الگو و شود منطبق
 بشرى معارف و ها رشته تلفیق به دست موضوع، این دانستن با آموزشى طراحان و
 مسهائل  براى و کنند کسب فناورى و علم عرصه در را جدیدى هاى یافته تا زنند  م

 .(1388 ران ،تو )پیغام ، یابند درخور هاى پاس  چندوجهى و مستحدثه و جدید
 از «اقتصادی مختلف یها سیاست با مواجهه در مردم رفتار دقیق بررس  عدم»
 در اقتصهادی  یهها  سیاسهت  از بسیاری شکست دلیل همواره کهاست  مهم  نکات
 غالهب  متعهارف،  اقتصهاد  در چهون و  اسهت  شده توجه بدان کمتر ول ، بوده جهان
 بها  را 1شهده  تجربهه  مطلوبیهت  عموالًم وهستند  عقالی  انتظارات مبنای بر ها تئوری

 هها  گیهری  تصمیم در تصادف  خطاهای به معتقد و دانند م  برابر 2انتظاری مطلوبیت
 اقتصهاددانان  گهاه   ندارند. را موردنظر نتایج اقتصادی یها سیاست معموالً هستند،
 بلنهد  دیوارههای  پشت شناس  جامعه وشناس   روان از آموختن برای را خود ل کاه

کنند  م  تلق  زا برون را فرد های انتخاب و رفتارهاکرده،  پنهان انفرادی های نرجحا
 مختلهف  اقتصهادی  مسائل سازی ساده به شروع های  فرض گرفتن نظر در با فقطو 
 و اجتمهاع   علوم از متمادی، سالیان طول در اقتصاد رشتهبر این اساس  نمایند. م 

                                                                                                                                 

1. Experienced Utility 

2. Expected Utility 
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 موجهود  واقعیهات  بها  نتوانسته نتیجه در و است شده انتزاع  و گرفته فاصله انسان 
 چنهین  در نهد. ک حهل  را جههان  در موجهود  مسهائل  وسهازد   برقرار رابطه جهان در

 تواند م  را نقص این کهدارد  تحلیل برای اساس   نقص متعارف، اقتصاد جایگاه 
 جامعه( تقاضای گیری شکل چگونگ  تحلیل )برای شناس  جامعه علوم مشارکت با
 )پیغهام ،  دکنه  رفهع  فهرد(  تقاضهای  الگوی تغییر علل تحلیل )برایس  شنا روان و

 (.1391 سادات، سرپرست
 نحهوه  و فهرد  رفتهار  به اقتصاد غالب جریان اقتصاددانانِ توجه دکر اذعان باید
 واقهع  در و (5)اسهت  آن دیهدن  زا بهرون  بهر  مبتنه   و انگارانهه  سهاده  او، های انتخاب
 مهورد  روش مفقهوده  حلقهه  اجتمهاع ،  و فهردی  ترجیحهات  گیریِ شکل چگونگ 
 ،شناسه   روان علهم  آته   وظیفه که گفت توان م ؛ پس است اقتصاد علم در استفاده
 موحهدی  )رضهای ،  اسهت  انسان اجتماع  رفتار بودن ی عقال ریغ و عقالی  درك
 ،شناسه   روان و اقتصهاد  میان تعامل  چنین لزوم گرفتن نظر در با و (1389 بکنظر،

 انرژی کننده مصرف به بخش  آگاه  مقوله ،شناسانه روان رویکرد با پژوهش این در
 تمکیهد  مصهرف   رفتهار  تنظیم در آن نقش بر و وارد کننده مصرف رفتار تحلیل در را

 و هها  مؤلفهه  اسهتخرا   بهه  اقهدام  شناسهانه  جامعه رویکرد از استفاده با سپس نموده،
 )در کننهدگان  مصهرف  یبهرا  عمهوم   آگهاه   این تممین در الزم و مؤثر های روش
 رفتهار  مقولهه  تحلیل در نگارنده تمکید .میینما  م انرژی( مصرف  رفتار بهبود جهت
 بسیار تمثیر و نقش شناسانه، جامعه و شناسانه روان ابعاد که است این انرژی مصرف 
صِهرف   تها دارنهد   ما( جامعه در ویژه )به مذکور پدیده مدیریت در مهم  و برجسته
 پدیهده  در رفتهاری  یهها  مؤلفه گفت باید. اقتصادی و قیمت  یها استسی از استفاده
 دارای باشهند، داشهته   مادی و اقتصادی ماهیت و ریشه آنکه ازبیش  انرژی، مصرف
 اند. فرهنگ  و شناخت  ماهیت

 در انتقهادی  اقتصهادی  ههای  اندیشهه  جریهان  تقویهت  با اخیر، های دهه در البته
 نظهری  ههای  نحلهه  رشد و گیری شکل و (انهدیش)دگران (6)هترودوکس اقتصاد حیطه
 ایهن  بهه  توجهه  لزوم رفتاری، اقتصاد و نهادگرا اقتصاد همچون زمینه این در مهم 
 و توجهه  مهورد  پیش از بیش -مصرف حیطه در خصو  به -فرد رفتاری های جنبه
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 اقتصاد، علم حوزه در چنین  این علم  نظریات وجود با اما است؛ گرفته قرار تمکید
 خهود  جهای  ها اندیشکده و ها دانشگاه برخ  در هرچند؛ دارند قرار حاشیه در وزهن
 اند. کرده پیدا علم  نظریات و ها بررس  متن در را

 از یکه   و شهوند   مه  متعهددی  موارد شامل قیمت  غیر یها سیاست و ابزارها
 سهت ا «انهرژی  نههای   کننهدگان  مصهرف  یساز آگاه و  رسان اطالع» ،ها آن ترین مهم
 مصرف ، رفتار و الگو مسئله -شد تبیین که طور همان -ه چراک (.1388 نیا، ایثاری)

 اقتصهادی  یهها  شاخصهه  بها  را آن بتهوان  و باشهد  اقتصهادی ای   مسئله آنکه از پیش
 اجتمهاع   پایدار رفتار و پدیده یک د،کر تحلیل و سنجش مالیات و قیمت همچون
 اسهت  هنجاری و اجتماع  -فرهنگ  عناصر و ها مؤلفه تمثیر تحت همواره که است

 این به قائل اجتماع ، علوم دانشمندان از بسیاری علت همین به (.1388 )موسای ،
 بهه  بایهد  اقتصاد، اجتماع ِ مسائل های حل راه به دستیاب  و فهمیدن برای که هستند
 انهرژی  مصهرف  ناکهارای ِ  را آن مثال ترین مهم و آورد روی اقتصادی شناس  جامعه
 اقتصهادی،  شناسه   جامعه حاضر، حال در که دانند م  ساختمان و مسکن شبخ در

 ههای  نظریه بر مبتن  یها سیاست برای را مفیدی های( مکمل حداقل) های جایگزین
 سهازی  آگهاه  مقوله موارد این از یک  (7).دهد م  ارائه پدیده این تحلیل در اقتصادی
 کارای  بهبود و مصرف دیریتم در محوری اهرم  و ابزار امروزه که است عموم 
 و بهبهود  در انسهان   عوامهل  نقشچون  شود؛ م  محسوب جهان در انرژی مصرف
 اصهل   عامهل  و محسهوس  بسهیار  فرهنگ  و فن  اقتصادی، های یستمسده   سامان

 در اثهربخش  فعالیهت  هرگونهه  و شود  م محسوب مستمر توسعه و پایدار تغییرات
 عوامهل  در شهناخت  و آگهاه   ایجاد مستلزم یادشده های یستمسده   سامان جهت
 اطالعهات  کمبهود  انهرژی،  کهارای   اصل  موانع از یک بر این اساس  است. انسان 
 کهاهش  بهرای  تواننهد   مه  کهه  اسهت  اقهدامات   و ها روش مورد در کنندگان مصرف
 (8).دهند انجام انرژی مصرف
 و نهب جوا به نسبت کننده مصرف سازی آگاه» که است این اساس پرسش  یک
 طریهق  چه از کننده( تعیین و استراتژیک کاالی یک عنوان )به انرژی مختلف زوایای

 ادامهه  در« گهذارد؟  م  تمثیر اش مصرف  رفتار و مصرف فضای در او های انتخاب بر
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 در مصهرف  تئهوری  نمهوداری  و  کم  های تحلیل چارچوب در مسئله این به پاس 
 د.شو م  تبیین خرد اقتصاد

 تئربری  چرارچب   در انررژی  مصرف کاهش بر آگاهی افزایش أثیرت تحلیل .3-3

 خرد اقتصاد در مصرف

 کننهده  مصهرف  تعادل نقطه آوردن دست به برای خرد، اقتصاد در مصرف تئوری در
 دو از اسهت،  مصرف  خدمات یا کاالها مصرف در فرد بهینه انتخاب دهنده نشان که

 شهود،  م  استفاده 2بودجه قید و (یکسان مطلوبیت) 1تفاوت  ب  منحن  اساس  مفهوم
 رسهم  بها  ،2نمهودار   همچهون  دوکهاالی   فرضه   فضهای  یهک  در که صورت بدین
 منحنه   بهاالترین  تمهاس  از کننهده،  مصهرف  بودجهه  قیهد  و تفهاوت   ب  های منحن 
 دسهت  بهه  او تعهادل  نقطهه  همان یا بهینه مصرف نقطه فرد، بودجه قید با تفاوت  ب 
 ،ایهن نمهودار   در اسهت.  Y و X کاالهای از او مصرف مقدار دهدهن نشان آید که م 
«U »یکسان، مطلوبیت یا تفاوت   ب منحن  همان «M »و بودجه قید «E »تعادل نقطه 
 دهد.  م نشان را کننده مصرف بهینه انتخاب یا

 کننده تفاوتی و قید بودجه مصرف های بی . منحنی2نمودار 

 
 کننده مصرف درآمد M و Y کاالی قیمت PY و X کاالی قیمت PX اینکه به توجه با
 (9):بود خواهد برقرار زیر روابط E نقطه در ،ستا

                                                                                                                                 

1. Indifference curve 

2. Budget constraint 
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𝑀 : کننده مصرف بودجه قید = Px𝑋 + Py𝑌 
 �̅�= U(X, Y,𝛿̅) :کننده مصرف یکسان مطلوبیت یا تفاوت  ب  منحن 

− = 1MRSx,y:در نقطه تعادل
Δ𝑦

Δ𝑥
=

𝑃𝑥

𝑃𝑦
=

𝑀𝑈𝑥

𝑀𝑈𝑦
 

تفهاوت     بآن، منحن   تبع بهو  کننده مصرفدر این تئوری همواره مطلوبیت فرد 
( مهرتبط اسهت،   𝛿̅به ترجیحهات و سهالیق و دیگهر مهوارد ذهنه ِ او )      که آنجا ازاو، 

 کننهده  مصهرف شود و همواره قید بودجه است که با تغییهر درآمهد     ممفروض گرفته 
 صهورت  بهه قیمهت نسهب  کاالهها یها خهدمات مربوطهه )       موازی( یا تغییر صورت به)

تفهاوت  موجهود     به ناموازی( تغییهر کهرده و از طریهق تمهاس بها بهاالترین منحنه         
 X با فرض اینکهه  3 دهد. در نمودار  م به دست، نقطه تعادل مصرف  را کننده مصرف

د( باشهد، بها   نماینده سایر کاالهای مصرف  فهر  عنوان بهپول ) Yهمان کاالی انرژی و 
بهه   M0از  کننده مصرفاعمال یک سیاست قیمت  و افزایش قیمت انرژی، قید بودجه 

M1  یابد و به دنبال آن تعهادل مصهرف  فهرد از      متغییرE0   بههE1  یابهد و   مه   انتقهال
 (10)شود.  م X1به  X0متناسب با آن موجب کاهش مصرف انرژی از 

 اعمال سیاست قیمتی در قید بودجه و منحنی بی تفاوتی . تأثیر٣نمودار 

 
 سیاسههت از اسههتفاده صههورت در» کهههشههود  مطههرح مهه   ایههن پرسههش اینجههادر 

 از شهده  توصهیف  فضهای  در فهرد  مصهرف   تغییهرات  کننده، مصرف به بخش   آگاه 
                                                                                                                                 

1. Marginal rate of substitution 
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 بها  قیمته   غیهر  سیاست ایناست و  توجیه قابل چگونه کننده، مصرف رفتار تئوری
 باعهث  و دههد  مه   قهرار  تهمثیر  تحهت  را فهرد  مصهرف   تعادل نقطه سم مکانی چه
 «د؟شو م  آن جای  جابه

 به نسبت کاف  درك و توجیه آگاه ، از پس کننده مصرف فرد برای که اتفاق 

 جهوی   صهرفه  رعایهت  اهمیت و ضرورت و انرژی کاالی به مربو  مختلف مسائل

 باعهث و  کنهد  م  ایجاد ذهن  ای دغدغه فرد در که است این، افتد م  آن مصرف در

 «ذهن  ارزش» مقوله د.شو م  قبل به نسبت او نزد در کاال این ذهن  ارزش افزایش

 کننهده  مصهرف  رفتهار  تئهوری  در کننده مصرف برای هم ذهنیت تغییر این از قبل تا

= MRSx,y عبهارت  تئوری این در که یطور بهاست؛  بوده مطرح
𝑃𝑥

𝑃𝑦
=

𝑀𝑈𝑥

𝑀𝑈𝑦
 بها  برابهر  

 کهه  ای نکتهه  امها شهود؛    مه  شمرده X کاالی برای کننده مصرف ذهن  ارزش همان

 فرآینهد  از پهس  کننهده  مصهرف  در ایجادشهده  ذهنه   ارزش و دغدغهه  ایهن  هست،

 و هها  ارزش همهان و  اسهت  تمثیرپهذیر  قیمهت  مؤلفهه  از فراتهر  اکنون بخش ،  آگاه 

 محهیط  یها  انسهان   مصهالح  همچهون  اردیمو از که ستا ای  تازه ذهن  های دغدغه

 چه از جدید ذهن  های ارزش این اما گیرد؛ م  نشئت آن مانند و مل  منافع زیست ،

 شوند؟ خرد اقتصاد در مصرف تئوری های تحلیل وارد توانند م  طریق

 را او ذهنه   ههای  ارزش کننهده،  مصهرف  به بخش   آگاه  سیاست چون مطمئناً

 سهرا   بهه  بایهد  مصرف ، تعادل به مربو  تغییرات حلیلت برای دهد، م  قرار هدف

کهه   بهرویم  مصهرف  تئهوری  در تعریهف  طبقاو،  تفاوت  ب  منحن  و فرد مطلوبیت

 مربهو   معادله درشود؛ بنابراین  م  فرض زا برون و شده داده و بوده ذهن  ای مقوله

= MRSx,y) جانشهین   نههای   نهر   به
𝑃𝑥

𝑃𝑦
=

𝑀𝑈𝑥

𝑀𝑈𝑦
 از بایهد  را ذهنه   ارزش تغییهرات  (

𝑀𝑈𝑥) کهاال  دو نههای   مطلوبیت به مربو  تناسب طریق

𝑀𝑈𝑦
 اعمهال  تئهوری  در و وارد (

 میهزان  افهزایش  بها  کهه  داد شهرح  گونهه  این توان م  مطلب شدن روشن برای کنیم.

 بخش   ه آگا سیاست اعمال از قبل) اول حالت در (x) انرژی کاالی از فرد مصرف

 ضهرورت  بهه  نسهبت  فهرد  حساسهیت  )کهه  ثانویه حالت به نسبت کننده( مصرف به
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 مقهدار  بهه  وی مطلوبیهت  اسهت(،  شهده  برانگیختهه  انهرژی  مصرف در جوی  صرفه

 ذهنهه  دغدغههه و حساسههیت دوم، حالههت درزیههرا  یابههد؛ مهه  افههزایش بیشههتری

 از، کهرده  عمهل  مطلوبیهت(  )کاهنده تیمطلوب ضد عامل یک عنوان به وجودآمده، به

 ایهن  همچنهین  کاهد. م  انرژی مصرف افزایش از ناش  مطلوبیت در افزایش میزان

 داد توضهیح  صهورت  بدین 4تفاوت  در نمودار  منحن  ب  روی بر توان م  را مطلب

 سیاسهت  اعمهال  از قبهل  انهرژی  کاالی مصرف به مربو  که E0 تعادل  نقطه در که

𝑀𝑈𝑥) تفاوت   ب حن من شیب است، (X0) بخش  آگاه 

𝑀𝑈𝑦
 بودجهه  قیهد  شهیب  برابهر  (

(𝑃𝑥

𝑃𝑦
 ترجیحههات تغییههر دلیههل بههه بخشهه ، آگههاه  سیاسههت اعمههال بهها امهها اسههت؛ (

 او یکسهان  مطلوبیهت  منحنه   آن تبهع  بهه  و مطلوبیت تابع (،𝛿̅) انرژی کننده مصرف

 )ازجمله پیشین متناظر مقادیر برای و (شکل در U2 به U0 از )تغییر تغییریافته ماهیتاً

 ایجهاد  برایش را کمتری )نهای ( مطلوبیت اولیه( حالت در X0 مصرف  انرژی مقدار

 متنهاظر  مصهرف ِ  انرژی مقدار در کننده مصرف جدید تفاوت   ب منحن  د.کر خواهد

𝑀𝑈𝑋0) آن نهای  مطلوبیت مقدار کاهش علت به (X0) اولیه تعادل با
 آن بهع ت بهه  و (

𝑀𝑈𝑥) کسر مقدار کاهش

𝑀𝑈𝑦
 شهد  خواههد  تهر   شهیب  کهم  بودجهه  قیهد  از نقطهه،  این در (

(𝑃𝑥

𝑃𝑦
>

𝑀𝑈𝑥

𝑀𝑈𝑦
 تفهاوت   به   منحنه   شهیب  مصهرف،  تئوری تعریف طبق که آنجا از و (

 هبودجه  قیهد  شهیب  بها  و یافتهه  افهزایش  منحن  این شیب اینکه برای است، 1کاهنده

 برقهرار  مصهرف   تعادل الزم شر  مساوی، به فوق نامساوی تبدیل با و برابر مجدداً

 بنابراین ؛(11)باشد اولیه حالت از کمتر حالت این در مصرف  انرژی مقدار باید د،شو

 (E0) اولیهه  تعهادل  چه   سهمت  که (E2) مانند ای نقطه در جدید، تفاوت  ب  منحن 

 جدیهد  ذهنه   ارزش نقطهه،  آن در و یابهد  مه   تمهاس  بودجهه  قید با گیرد، م  قرار

𝑀𝑈𝑥) کننده مصرف

𝑀𝑈𝑦
 تغییهر  بهدون  )کهه  انهرژی  تناسهب   قیمت با جدید وضعیت  در (

 د.شو م  برابر مانده(

 )همچهون  قیمت  غیر یها سیاست و قیمت  یها سیاست تحلیل خالصه طور به

                                                                                                                                 

1. Diminishing 
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 کننهده  مصهرف  رفتهار  تئوری در مصرف  تعادل بر ها آن اثر و عموم ( بخش   آگاه 
 قیمته ،  یهها  سیاست اثر تحلیل در که دارد یکدیگر با را مهم و ماهوی تفاوت این

 در تغییهرات  دهنده توضیح عامل بودجه قید تغییرات و بوده ثابت تفاوت  ب  منحن 
 سیاسهت  در امها  شهکل(؛  در E1 بهه  E0 از )تغییهر  اسهت  کننهده  مصهرف  تعادل نقطه
 تغییهرات  ایهن  کهه  طهوری  بهه اسهت؛   جاری مطلب این عکس عموم  بخش   آگاه 
 توضهیح  را فهرد  مصهرف   تعادل در تغییرات که است تفاوت  ب  و مطلوبیت منحن 
 (.4در نمودار  E2به  E0 کند )تغییر از تعیین م  و داده

 . مقایسه اثرات سیاست قیمتی و سیاست غیرقیمتی4نمودار 

 
 رفهاه   تغییهرات  بهه  مربهو   ههای  داللت بررس  هب توان م  3نمودار  در همچنین
 پرداخهت  بخش   آگاه  سیاست و قیمت  سیاست اعمال حالت دو در کننده مصرف

بهرای   قیمهت  افهزایش  سیاسهت  اینکهه  به توجه با گفت توان م  خالصه طور به که
 جامعهه  بهر  را متعددی اقتصادی و رفاه  های هزینه اوالً انرژی، مصرف سازی بهینه
 پیشهتر  کهه  طهور  همان ثالثاً و است بر زمان آن آثار بروز نتایج تحقق ثانیاً کند، م  بار
 مها(  جامعهه  )همچهون  قیمهت  بهه  نسهبت  کشش کم تقاضای با جوامع در شد گفته

 غیهر  یها سیاست قطعاً است، اندك آن نفوذ و بُرد اصطالحاً و ندارد زیادی کارای 
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 و اهمیهت  و بیشهتر  بهرد  و ارای که  عمهوم ،  بخشه    آگاه  سیاست ویژه به قیمت ،
 .دارند خاص  ضرورت

 تحقیق مفهبمی مدل .4

 و مهدنظر  متغیرههای  که استوارند مفهوم  چارچوب یک بر تحقیق  مطالعات همه
 تحقیهق  ایهن  در (.2000 همکاران، و )ادواردز کند م  مشخص را ها آن میان روابط

 خها   ههای  ویژگه   بهه  توجهه  با و میدان  و ای کتابخانه مطالعات نتایج بر تکیه با
 مهدل  اجهزای  و هها  مؤلفه انرژی، و مصرف  رفتار به مربو  مسائل در کنون  جامعه

 است.  شده طراح  زیر پیشنهادی
 خانوار در انرژی مصرف )کارای ( : رفتار(Y)متغیر وابسته  ●
 مستقل: متغیرهای ●

X1:  از نادرسهت  ای حد از  یشب استفاده مخرب تمثیرات زمینه در رسان  آگاه 
 ها انسان سالمت و زیست  محیط بر انرژی منابع

X2:  حهس  تقویهت  و بهینهه  مصهرف  مله ِ  منهافع  ینهزم در عموم  های آگاه 
 مصرف کاهش برای مل  رقعِ و دوست  میهن

X3:  ینهه به  مصهرف  از ناشه   یِاقتصهاد   صهرفه  پتانسیل یزانم از بخش  آگاه 
 خانوار یبرا انرژی

X4:  کهارای   مباحهث  بها  مهرتبط  خا  های رشته و دروس تمسیس و طراح 
 انرژی

X5 :و تبیهین  بها  ارتبها   در یا رسهانه  اقهالم  سهایر  و هها  نامه یژهو کتب، توزیع 
 ها خانواده میان در انرژی مصرف سازی ینهبه های روش تشریح

X6: دار خانه زنان آکادمیک تحصیالت سطح افزایش 

X7: مصهرف  سهازی  بهینهه  زمینهه  در دار نهخا زنان به عموم  های آموزش ارائه 
 عموم  خدمات عرضه متول  نهادهای و ها شهرداری مشارکت با انرژی

X8: مصهرف  نهاظرین  به کودکان تبدیل و مدارس در سازی فرهن  و آموزش 
 خانواده در

نشههان داد. 4نمههودار  قالههب در همچنههین تههوان مهه  را مفهههوم  مههدل ایههن
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 انهواع  همهان  کهه  مهذکور  مسهتقل  متغیرههای  ،یداستشکل فوق پ از که طور همان
 الگهوی  هسهتند،  انهرژی  مصهرف  با مرتبط های آگاه  انواع یا سازی آگاه های روش
 کهارای   تواننهد  مه   طریهق  این از ودهند  م  قرار تمثیر تحت را افراد مصرف  رفتار

 بخشند.بهبود  را خانگ  بخش در انرژی بهینه مصرف یا انرژی مصرف
 
 

بهبود کارایی مصرف   
 انرژی در بخش خانوار

بهبود رفتار مصرف  
 انرژی

آگاهی رسانی در زمینه تأثیرات مخرب بر 
 محیط زیست و سالمت انسان ها

افزایش آگاهی در زمینه منافع ملی و 
ملیرق تقویت حس میهن دوستی و ع  

اقتصادیِ  پتانسیل صرفهاز میزان آگاهی 
بهینه انرژیناشی ازمصرف  

طراحی دروس و رشته های خاص مرتبط 
 باکارایی انرژی

و سایر اقالم  توزیع کتب، ویژه نامه ها
روش های بهینه  تبیینرسانه ای برای 

 سازی

زنان خانه دار افزایش سطح تحصیالت  

آموزش های عمومی به زنان خانه دار در 
در خانه زمینه بهینه سازی مصرف انرژی  

آموزش و فرهنگ سازی در مدارس و 
تبدیل کودکان به ناظرین مصرف در 

 خانواده
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 تحقیق شناسی روش. 5

 مبرداستفاده روش تشریح .5-1

 و« پیمایشه  » یهها  روش نهوع  از د،شو  م استفاده آن از پژوهش این در که روش 
 و اجتمهاع   علهوم  یهها  حهوزه  مدرن یها پژوهش در که ستا 1«کیف  های تحلیل»

 از نهوع  ایهن  بهر  مبتنه   (12)شهود.   م  استفاده آن با مرتبط  کم  های یلتحل و انسان 
 از متشکل یا پرسشنامه ،باال مستقل متغیر هشت با متناسب ابتدا تحلیل ، یها روش
 طیهف  اساس بر آن در )متغیر(پرسش  هر به ده   نمره نحوه و طراح  سؤال هشت
 شد. تعریف رتلیکِ ای ینهگز پنج

 ها پرسش پایایی و روایی تأیید .5-2

 مهورد  ویژگ  و خصیصه بتواند گیری اندازه وسیله که است آن 2«روای » از مقصود
 نامناسهب  ههای  گیری اندازه که است جهت آن از روای  اهمیت بگیرد. اندازه را نظر
 (.1378 )خهاک ،  سهازد  نهاروا  و ارزش به   را علم  پژوهش هر تواند م  ناکاف  و

 ایهن کارشهناس   وخبهره   تعهدادی از  پرسشنامهدرباره  سؤاالت، روای  تمیید جهت
 آن روایه   ترتیهب  بهدین  وانجام  الزم تعدیل و حاتاصال وحوزه نظرخواه  شد 

 گهردآوری بهرای   پرسشهنامه  ایهن  مخاطب آماری جامعه که است گفتن  د.ش تممین
 مربهو   ای رشهته  بهین  های حوزه در توانند  م که هستند کارشناسان  الزم، اطالعات

 د.کنن اظهارنظر مصرف  رفتار و انرژی مباحث به
 کهه  اسهت  گیری اندازه ابزار فن  های ویژگ  از  یک 3«پایای  قابلیت» همچنین

 بهه  مشهابه  شهرایط  در یکسهان   نتهایج  انهدازه  چه تا گیری اندازه ابزار دهد م  نشان
 آلفهای  روش از ،هها  پرسهش  پایهای   بررسه   برای (.1376 )بازرگان، دهد م  دست

 ایهن  رمقهدا  SPSS افهزار  نهرم  از یهری گ بهره با منظور این برای د.ش استفاده کرونبا 
 آمد. دست به 1جدول  صورت به آماره

                                                                                                                                 

1. Qualitative analysis methods 

2. validity 

3. reliability 
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 ها . تخمین آلفای کرونباخ برای داده١جدول 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

80,5 8 

 پرسشهنامه  پایهای   د،شهو  محاسبهدرصد  7 از بیشتر کرونبا  آلفای ضریب چنانچه
 یعنه   آمهده  دسهت  بهه  مقهدار  به توجه با( و 1392 )حبیب ، شود م  ارزیاب  مطلوب
 بهرای  شهده   طراحه  )متغیرههای(  سهؤاالت  کهه  گرفهت  نتیجه توان درصد م  80.5

 د.ندارن مناسب  پایای  مربوطه مستقل متغیر ارزیاب 

 الزم نمبنه تعداد تعیین .5-3

 و پرسشهنامه  توزیهع  جههت  مربوطهه  خبرگهان  از مهدنظر  آمهاری  جامعه که آنجا از
 از اطالع ، بوده نامشخص حجم با یا جامعه الزم، یها دهدا و اطالعات یآور جمع

 مهورد  نمونهه  تعهداد  تعیهین  برای نیست، دسترس در جامعه یا اولیه نمونه واریانس
 نامشهخص  آمهاری  جوامع به مربو  فرمول از مربوطه، متغیرهای تحلیل جهت یازن
 (13).دش استفاده آمده، ذیل در که

 داریم: رابطه این در

n =
Z2pq

d2
 

n  :نمونه حجم 
Z  :برابهر  درصهد  95 اطمینهان  سطح در که استاندارد واحد نرمال متغیر مقدار 
 است 1.96

P :تهوان   مه  نباشد اختیار در اگر است. جامعه در موجود صفت نسبت مقدار 
 خهود  مقهدار  حهداکثر  بهه  واریهانس  قدارم حالت این در گرفت. نظر در 5/0 را آن
 .رسد  م

Q :هستند جامعه در صفت آن فاقد که افرادی درصد (q =1-p) 

D :مجاز اشتباه مقدار 
𝑛 دهند: م  نمایش نیز رو هروب شکل به را فوق فرمول = (

𝑍𝛼 2⁄ ∗𝜎

𝜀
)2 

𝜎 که در آن داریم: =
max(𝑋𝑖)−min (𝑋𝑖)

6
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 اسههت، شههده تنظههیم درجههه 5 لیکههرت طیههف بهها پرسشههنامه چههون همچنههین
خواهد بود؛ بنابراین انحراف  1مقدار برابر  نیتر کوچک و 5 ابربر مقدار نیتر بزرگ

برای آن استفاده کرد. این مقدار بیشینه  66/0توان از مقدار  معیار آن برابر بوده و م 
درصهد و دقهت    95(. همچنین سهطح اطمینهان   1387مؤمن ، )است  اریانحراف مع
 با: است برابر نهنمو حجم بنابراین ؛در نظر گرفته شده است 01/0برآورد 

𝑍𝛼 2⁄ = 1.96, 휀 = 0.01, 𝜎 = 0.66 𝑛 = 170 

 پردازیم.  م ها داده تحلیل به SPSS افزار نرم از استفاده با ادامه در

 آمده دست به نمبنه تحلیل جهت مناسب یکمّ مدل تعیین .5-4

 آزمههون از اسههتفاده بهها ههها داده بههودن نرمههال بررسهه  بههه ابتههدا منظههور ایههن بههرای
 بررسه   هنگهام  پهردازیم.   مه  SPSS افزار نرم فضای در« اسمیرنوف -روفکولموگ»

 سهطح  در اسهت،  نرمال ها داده توزیع اینکه بر مبتن  صفر فرض ها، داده بودن نرمال
 بهه درصهد    5 مساوی یا تر بزرگ آزمون آماره اگر شود؛ م  آزموندرصد  5 خطای
 بهه  و داشهت  خواههد ن وجود صفر فرض رد برای دلیل  صورت این در آید، دست
 ههای  فهرض  آزمهون،  ایهن  در؛ بنابراین بود خواهد نرمال ها داده توزیع دیگر عبارت
 (:1392 )حبیب ، شود م  تنظیم زیر صورت به آماری

:H0 است نرمال ها داده توزیع 

H1 :نیست نرمال ها داده توزیع 

 آمد: دست به 2 جدول صورت به SPSS افزار نرم در آزمون این خروج 
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 SPSSآزمون کولموگروف از نرم افزار  . خروجی2دول ج

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

N 196 196 196 196 196 196 196 196 

Normal Parametersa,b 
Mean 4.6122 4.6633 4.0102 4.3571 4.2755 1.5816 3.1837 4.0714 

Std. Deviation .50905 .47380 .58168 .61185 .76836 .72922 .70670 .73380 

Most Extreme Differences 

Absolute .399 .425 .334 .302 .286 .318 .266 .247 

Positive .263 .256 .334 .302 .181 .318 .266 .243 

Negative -.399 -.425 -.330 -.272 -.286 -.213 -.234 -.247 

Kolmogorov-Smirnov Z 5.591 5.945 4.669 4.227 4.008 4.453 3.721 3.457 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

است، فرض صهفر مبنه  بهر     آمده دست به 0.05کمتر از  sigینکه مقدار ابا توجه به 
نرمهال نیسهت، بایهد از     ها دهداکه توزیع  شود و از آنجای    مرد  ها دادهنرمال بودن 

 دوم جههان   جنه   خهالل  در کهه  پارامتریکنا آماریک استفاده کنیم. ناپارامترآمار 
 و اسهم   نوع از متغیرها اگر (14).گیرد م  قرار پارامتریک آمار برابر در ،گرفت شکل
 نهوع  از متغیرهها  اگهر  .شهود  م  استفاده ناپارامتریک یها روش ازحتماً  بوده ترتیب 
 یها  نرمهال  جامعهه  آماری توزیع شود فرضکه   صورت در ،باشند نسب  و ای هفاصل

 یههها روش ازصههورت  نیهها غیههر درو  پارامتریههک یههها روش از اسههت بهنجههار
متغیرههای مسهتقل بهر روی     تهمثیر پس برای مقایسهه   .شود  م استفاده ناپارامتریک

ندی فریدمن استفاده ب متغیر وابسته در این مدل، از آزمون متناسب یعن  آزمون رتبه
 کنیم.  م

 بندی فریدمن آزمبن رتبه .5-5

 )حبیبه ،  شهود  مه   اسهتفاده  پهژوهش  متغیرهای اهمیت بندی رتبه برای آزمون این
 بهرای  تفادهاسه  مهورد  ناپهارامتر آزمهون   فریهدمن  بنهدی  رتبه آزمون واقع در .(1392
 یا رتبهه  سهطح  در حهداقل  کهه اسهت   وابسهته  گهروه  سهه  از بهیش  یها  سهه  مقایسه
 تحلیهل  در وابسهته  F آزمون ناپارامتری معادل فریدمن آزمون .شوند  م یریگ اندازه
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 واریهانس  تحلیهل  اجهرای  بهرای  حالهت  این در است. تکراری یها اندازه واریانس
 برابهری  توزیهع،  بهودن  نرمال مانند فرضیات  وجود به ضرورت  تکرارشده یها داده
 واریهانس  تحلیهل  در بنهابراین  دارد؛نه  وجهود  مقیهاس  بهودن  پیوسهته  و ها یانسوار

 آزمون از شوند، رد مذکور ابتدای  فرضیات همه یا یک چنانچه تکراری یها اندازه
 توزیهع  کهه  کنهد   مه  بیهان  آزمهون  ایهن  در صفر یهفرض (15).شود  م استفاده فریدمن

 های یعتوز میان یگرد عبارت به یااست  یکسان تکرارشده یها سنجش در مشاهدات
 زمینهه  در همتا یها گروه بین یا گروه یک روی مکرر یها سنجش اثر در یجادشدها

 و معیهار  انحهراف  میهانگین،  دهنده نشان 3 جدول .ندارد وجود تفاوت  وابسته متغیر
 است. متغیرها از هریک به مربو  مقدار حداکثر و حداقل

 معیار، حداقل و حداکثر مقادیر هر متغیر . میانگین، انحراف٣جدول 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

X1 196 4.6122 .50905 3.00 5.00 

X2 196 4.6633 .47380 4.00 5.00 

X3 196 4.0102 .58168 3.00 5.00 

X4 196 4.3571 .61185 2.00 5.00 

X5 196 4.2755 .76836 2.00 5.00 

X 196 1.5816 .72922 1.00 5.00 

X7 196 3.1837 .70670 2.00 5.00 

X8 196 4.0714 .73380 2.00 5.00 

 :اند از عبارت آزمون این در آماری یها فرض
 ندارد. وجود تفاوت متغیرها بین صفر: فرض 
 دارد. وجود تفاوت متغیرها بین مقابل: فرض 

 ایهن  خروجه  کهه   آمهده  دسهت  بهه  4جدول  صورت به فریدمن آزمون نتایج
 است: SPSS افزار نرم طریق از آزمون

 . خروجی اولیه آزمون فریدمن4جدول 

N 196 

Chi-Square 809.553 

Df 7 

Asymp. Sig. .000 
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 فهرض به این دلیل  است، درصد( 5) خطا سطح از کمتر sig مقدار اینکه به توجه با
 ورد دا وجهود  تفهاوت  متغیرهها  بین یعن  شود؛  م پذیرفته مقابل فرض و رد صفر
 مصهرف  کهارای   بر آن تبع به و انرژی صرف م رفتار بر فوق گانه هشت عوامل تمثیر
 بهرای  آمهده  دسهت  بهه  مقدار اساس بر دیگر عبارت به نیست. برابر خانوار در انرژی

Sig.  کهرد.  اتکا 5 جدول در آمده دست به نتایج بهدرصد  1 خطای سطح در توان م 
 است. آمده ها آن اثرگذاری میزان اساس بر مذکور عوامل یبند رتبه جدول این در

 . رتبه بندی عوامل بر اساس خروجی آزمون فریدمن٥جدول 

 Mean Rank 

X1 6.06 

X2 6.18 

X3 4.47 

X4 5.38 

X5 5.21 

X6 1.09 

X7 2.82 

X8 4.79 

 مدل نتایج تفسیر .5-6

 را قهراردادی  عناوین ،باال میانگین شاخص مختلف مقداری های بازه با متناسب اگر
 شهاخص  مقهادیر  اسهاس  بر توان م  آنگاه، یمکن فتعری 6جدول شماره  صورت به

 هشهتگانه  متغیرههای  از یک هر اهمیت و تمثیرگذاری میزان جدول،این  در میانگین
 صورت به خانوار بخش در انرژی مصرف کارای  بهبود و سازی بهینه با رابطه در را

 .بیان کرد 7جدول 
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 بر کارایی مصرف برای میزان تأثیرگذاری هر متغیر . شاخص گذاری6جدول 

 مربوطه متغیر )اهمیت( تأثیرگذاری میزان میانگین شاخص مقادیر به مربوط بازه

 زیاد بسیار 6 از بیشتر

 زیاد 6 و 5 بین

 باال به متوسط 5 و 4 بین

 متوسط 4 و 3 بین

 پایین به متوسط 3 و 2 بین

 کم 2 و 1 بین

 کم بسیار 1 از کمتر

 ز متغیرهای هشتگانه در رابطه با بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانوارهر یک ا تأثیرگذاری .7جدول 

 سازی آگاه شیوه یا آگاهی نوع Xi بهرت
 رفتار بر تأثیر میزان
 انرژی مصرف )کارایی(

1 X2 
 تقویت و بهینه مصرف ملی منافع زمینه در عمومی های آگاهی افزایش

 مصرف کاهش برای ملی عرق و دوستی میهن حس
 زیاد ربسیا

2 X1 
 منابع از نادرست یا ازحد بیش استفاده مخرب تأثیرات زمینه در رسانی آگاهی

 ها انسان سالمت و زیست محیط بر انرژی
3 X4 انرژی کارایی مباحث با مرتبط خاص های رشته و دروس تأسیس و طراحی 

 زیاد
4 X5 

 تشریح و تبیین اب ارتباط در ای رسانه اقالم سایر و ها نامه ویژه کتب، توزیع
 ها خانواده میان در خانوار در انرژی مصرف سازی بهینه های روش

5 X8 
 در مصرف ناظرین به کودکان تبدیل و مدارس در سازی فرهنگ و آموزش

 خانواده
 باال با متوسط

6 X3 
 بهینه مصرف از ناشی اقتصادیِ صرفه پتانسیل میزان از بخشی آگاهی

 خانوار برای انرژی

7 X7 
 مصرف سازی بهینه زمینه در دار خانه زنان به عمومی های آموزش ارائه

 عمومی خدمات عرضه متولی نهادهای و ها شهرداری مشارکت با انرژی
 پایین به متوسط

8 X6 کم دار خانه زنان یدانشگاه تحصیالت سطح افزایش 

 هاپیشنهاد ارائه و گیری یجهنت

 آید:   دست م بهزیر  نتایج 7دول ج تحلیل از
 بهینهه  مصهرف  از ناشه   اقتصهادیِ  صهرفه  پتانسیل میزان از بخش  آگاه » -1
اسهت   گرفته جایباال  گانه هشت متغیرهای از ششم جایگاه در «خانوار برای انرژی
 قالهب  در چهه ، فهرد  شخص  اقتصادیِ منافع ظرفیت که دهد م  نشان مسئله اینو 

 صهرفه  از بخشه   آگهاه   لهب قا در چهه  و سهلب (  )تحریهک  انرژی قیمت افزایش
 در جهوی   صهرفه   بهرای ، ایجهاب (  )تحریهک  انهرژی  مصهرف  سهازی  بهینه اقتصادیِ
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 صهورت  در کهه  فهرد  اجتمهاع   و مله   منافع برخالف نیست،زیاد  انرژی مصرف
 سهازی  بهینه در را تمثیر باالترین تواند م  فرد دوست  میهن حس و مل  رقعِ تقویت
 کنههار در بایههد دولههت؛ بنههابراین باشههد تهداشهه خههانوار بخههش در انههرژی مصههرف
 اصل  تکیه ها، حامل مصرف بر مالیات وضع و قیمت اصالح تدریج  یها سیاست
 بگذارد. مل  منافع به نسبت اذهان تحریک بر مبتن  یها سیاست روی بر را خود

 شهرق ،  آسهیای  و اروپا اتحادیه شمال ، آمریکای کشورهای از بسیاری در -2
 بهر  انهرژی  از نادرسهت  اسهتفاده  مخهرب  تهمثیرات » چهون  های  غهدغد و ها آگاه 
 در ای کننهده  تعیهین  و مؤثر عامل «ها انسان سالمت و زمین شدن گرم زیست، محیط
 از نهوع  ایهن  کهه  دهد م  نشان نیز تحقیق اینو  است شده شناسای  خانوارها رفتار
 سمت به افراد اررفت ده  جهت راستای در باالی  ظرفیتهم  ما جامعه در ها آگاه 
 بهر  مؤثر عوامل ترین مهم عنوان به دولت و ها رسانهدارد.  انرژی مصرف سازی بهینه
 میهان  در کلیهدی  و تمثیرگذار های آگاه  از دسته این ایجاد در باید عموم ، آگاه 
 گمارند. همت خانوار سرپرستان خصو  به و جامعه اعضای
 ههای  روش تشهریح  و تبیهین » بهه  مربو  8شماره  جدول در چهارمحور م -3
 تهمثیر  هها  روش ایهن  دههد  مه   نشانکه  ستا «خانوار در انرژی مصرف سازی بهینه
 بایهد  کهه  طهور  آن ودارنهد   خانگ  بخش در انرژی مصرف کارای  بهبود در باالی 
 است. نشده تبیین خانوار سرپرستان خصو  به و ها خانواده برای هنوز
 دنیها  کشهورهای  از بسهیاری  در اسهت  سهال  30 از بهیش  اینکهه  وجهود  با -4
 کهارای   بیشهتر  هرچه بهبود های روش به یاب دست جهت در فراوان  علم  نهادهای

 گرفته صورت رابطه این در ای گسترده علم  های تالش و شده  تمسیس وری بهره و
 مسهئله  ایهن کشهور مها    علم  نهادهای و ها دانشگاه فضای در حت  هنوز اما ،است
 که است آن از حاک  8 جدول در سوم موردو  نیستچندان   هتماما و توجه مورد
 انرژی به مربو  مسائل زمینه در تخصص  و علم  های پژوهش و ها آگاه  کمبود
. بهه ایهن ترتیهب    اسهت  کشهور  در آن مصرف سازی بهینه تحقق مهم موانع از یک 

 اسهان کارشن تربیهت  و زمینهه  ایهن  در تخصص  -علم  نهادهای و ها رشته تمسیس
 در ناپهذیر  اجتنهاب  ضهروریات  از انرژی، مصرف با مرتبط های حوزه در متخصص
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 است. جامعه در بهینه مصرف  رفتار کردن نهادینه و حققت جهت
 اسهت،  «دار خانهه  زنان آکادمیک تحصیالت سطح» به مربو  که آخرمؤلفه  -5
 اسهت(  شهده   بیهان  نیزدر این زمینه  تحقیقات سایر در که طور )همان دهد م  نشان
 در و اسهت  (16)تمثیر ب  مصرف  صحیح رفتار روی بر ما جامعه در تحصیالت سطح
 رفتهار  و مصهرف  الگهوی  مسهئله دهنهده   نشهان  کهه دارد  (17)منف  تمثیر موارد بعض 
 در و شهده   واقهع  مغفول موجود، آموزش  نظام در زندگ  سبک و مصرف  صحیح
؛ شهود  نمه   ایجهاد  محصل افراد در خاص  حساسیت و آگاه  گونه هیچ رابطه این
 در را هها  آگهاه   ایهن  بایهد  کمتهر  سهنین  در کهه  وپرورش آموزش نهاد خصو  به

به ایهن   کند. م  عمل تفاوت ب  مسئله به نسبت کند، نهادینه نوجوانان و خردساالن
 اصههالح تهوان  مه   رابطههه ایهن  در را زیربنهای   اقهدامات  تههرین مههم  از یکه  دلیهل  
 افراد دادن توجهبرای  آن بر حاکم آموزش  ساختار در ریبازنگ و وپرورش آموزش

 دانست. کودک  سنین از بهینه مصرف مسئله به جدی صورت به
 یها  هها  آگهاه   ایهن  از کدام هر» که استپرسش  این  مهم پاس  به پایان نکته
 خهود ایهن امهر   « ؟دشهو  دنبال و ایجاد باید چگونهیادشده  بخش  آگاه  های روش
 و مهرتبط  تخصصه ِ  علهوم  سهرا   بهه  باید آن تحقق برای که استای  ثانویه  مسئله
 اجتمهاع   ههای  فنهاوری  سایر و تبلیغات  ای، رسانه ارتباطات ، ابزارهای و ها تکنیک

 ایهن  درالزم   نههادی  و اجتمهاع   ههای  زیرساخت اگر یارفت  رابطه این مطرح در
ایجهاد   موجبهات   ،کهاف  اجرایه   و علم  فرآیندهای طراح  با ندارد، وجود زمینه
 حاضهر  مقالهه  بحث حیطه از مباحث این. البته ساخت فراهم را آن تقویت یا تممین
 است. طرح و بررس برای  دیگر مجال  نیازمند و خار 
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  ها نبشت پی
تقسهیم   اکارای  است. این شاخص به  های بررس  انرژی یک  از شاخص مصرفمیزان  .1

مثالً یک یا ؛ آید تولید ناخالص داخل  به دست م  واحدی از انرژی بر واحدی از
 بشهکه  یهک  معادل و داخل  ناخالص تولید واحدعنوان  به دالر ونیلیم کیهزار یا 
 بهودن  بهاال  .انهرژی  مصرف واحدعنوان  به کیلوژول یا ،یو ت  ب  1000 یا خام نفت
 مصهرف  شهدت  اگر مثالً ؛است انرژی بیشتر مصرف نشانگر انرژی فمصر شدت
 تولیهد  بهرای  «الف» کشور یعن  ،باشد «ب» کشور برابر دو «الف» کشور در انرژی
 .کرده است مصرف انرژی «ب» کشور برابر دو خدمات و کاال برابری میزان

 مصرف  انرژی مقدار به نسبت داخل  تولیدات ارزش با است برابر .2

 (Danchin et al., 2004) و (Morris and Song Shin, 2002) به:نک  همچنین .3
 یها  مهال   تهممین  بهه  تهوان  م   متیق ریغ اقتصادی های سیاست با مرتبط موارد جمله از .4

 خها ،  کننهدگان  مصهرف  یها  تولیدکنندگان به دولت مال  های کمک و تسهیالت
 هماننهد  درآمهدی  ههای  سهت سیا و مهرتبط  های فعالیت و وکار کسب فضای بهبود
 .دکر اشاره ها یارانه هدفمند و عادالنه توزیع

 شناسهان  روان و اقتصهاددانان  اقتصهاددانان،  در گفته پیش تمایلِ این وجود رغم  عل البته .5
 از گیهری  بههره  اهمیهت  بهه  کهه  اند کرده ظهور معاصر دوره در خصو  به شهیری
 حته   و داشهته  اذعهان  شناس  وانر و شناس  جامعه همچون اقتصاد همسایه علوم
 را کینهز  بتهوان  شهاید  و انهد  شهده  نیهز  هها  حهوزه  این در پردازی نظریه حیطه وارد
 دانست. عرصه این اقتصاددانِ ترین مهم

 یتفاوت  وجهود دارد کهه ههر یهک از منظهر     مهای علم   جریان ،علم اقتصادحوزه در  .6
نهار اقتصهاد نئوکالسهیک،    پردازنهد. در ک  های اقتصادی م  خا  به تحصیل پدیده

های  چون اقتصاد اکولوژیک ، اقتصهاد رفتهاری، اقتصهاد تکهامل ، اقتصهاد       جریان
یها   (Heterodox) ههای اقتصهادی هتهرودوکس    عنهوان جریهان   نهادگرا و ... نیز بهه 
 (.1385د )رازیچک ، سعیدی صابر، ش نامتعارف شناخته م 

 Biggart & Lutzenhiser, 2007 به:نک  .7

کشورهای مختلف از جمله ایاالت متحده، اتحادیه اروپا، انگلستان، ژاپهن و چهین،   در  .8
ایهن اقهدامات    ازجملهه شده اسهت.     طراحابزارهای متنوع  برای انجام این کار   
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ی عملکهرد انهرژی   بنهد  رتبهه ی وسایل خانگ  و یا حته   گذار برچسبتوان به   م
بقات اطالعات عمهوم  اشهاره     به مشتریان و برگزاری مسارسان اطالعخانوارها، 

  بهه  رسهان  اطالعنمود. البته اجرای برنامه ممیزی انرژی، یک راهکار اساس  برای 
در مورد اقدامات ممکن جههت ارتقهای کهارای  مصهرف انهرژی       کنندگان مصرف
 است.

 و (Mas-Collel & Whinston, 1995) (،Henderson & Quandt, 1985) بهه: نهک   .9
(Varian, 1993.) 

یابد، بستگ  بهه کشهش قیمته  تقاضهای       ماینکه مقدار مصرف انرژی چقدر کاهش  .10
دارد؛ چراکه اگر کشش قیمته  تقاضها بهرای انهرژی انهدك باشهد و        کننده مصرف

باشد، با تغییرات قیمت انهرژی نبایهد انتظهار     کشش کماصطالحاً تابع تقاضای آن 
در این صورت در فرض    در مقدار مصرف انرژی داشته باشیم وتوجه قابلتغییر 

شهکل   E3در نقطهه   E1به جای نقطهه   کننده مصرفافزایش کنون  ممکن است به 
زیر قرار گیرد و تغییر چندان  در تقاضای او از انرژی ر  ندهد و این یعن  همان 

 .یشتر هم  ذکر شدپبا آن مواجه هستیم و   جامعهچیزی که اکنون ما در 
 و (Mas-Collel & Whinston, 1995) (،Henderson & Quandt, 1985)بهه: نهک   .11

(Varian, 1993.) 

 (،Willis, 2007) (،Brace, 2008) (،Trainor & Graue, 2013) بهه:  شهود  رجهوع  .12
(Falissard, 2012،) (Presser et al., 2004) ...و 

 http://www.moadele.ir :بهنک  همچنین .13

؛ اسهت  شهده  گیهری  نمونهه  هجامعه  مهورد  دری  هها  فرض شپی مستلزم پارامتریک مارآ .14
 جامعهه  توزیهع  که شود  م فرض کیپارامتر آمار در فرض شیپ نیتر مهم عنوان به

 .نیسهت  توزیع مورد در فرض  گونه چیه مستلزم ناپارامتریک آمار اما ؛است نرمال
 سهنجیده  کیف  های سمقیا با که انسان  علوم تحقیقات از بسیاری خاطر همین به

 آمههار هههای شههاخص از ،هسههتند (free of distribution) عتوزیهه فاقههد و شههده
 مقیهاس  ریتهمث  تحهت ت شهد به  پارامتریک آمار فنون .کنند  م استفاده ناپارامتریک
 .است جامعه آماری توزیع و متغیرها سنجش

 http://www.spss-iran.ir به:نک  .15

 خهانگ   مصهرف  بها  مرتبطی ا نهیزم متغیرهای روی بر (1388) خواجوی و تابل نک  .16
 کشور. در انرژی

 رفتهار  بهر  مؤثر عوامل شناسای  با رابطه در (1392) همکارانش و آبادی شاه زارعنک  .17
 یزد. شهر مصرف 

http://www.moadele.ir/


 

 

 منابع

 (.1388احمدی، مسعود. اصالح الگوی مصرف تکلیف مل  و شرع  )
http:www.masoodahmadi.blogfa.com/post35.aspx. 

(. تحقیق پیمایش : راهنمای عمل. ترجمه سید محمد اعراب  و 2000ادواردز و همکاران )
 های فرهنگ . داوود ایزدی. دفتر پژوهش

ی قیمت  یا غیر قیمت . مجموعهه  ها سیاستجوی  انرژی:  (. صرفه1386امیرمعین ، مهران )
دانشهگاه   ،قتصهاد دانشکده معارف اسهالم  و ا  های اقتصاد یارانه. تهران: سخنران 

 امام صادق )ع(.
مثابهه   (. راهبردههای اجتمهاع  بهه   1389اهلل. امینه ، امهین )   امین ، محمدتق . توالی ، روح

مجلهه  های غیر قیمت  در حل مسئله اصالح الگوی مصرف انرژی در کشور.  بدیل
 .153-139 (.2. سال اول، )بررس  مسائل اجتماع  ایران

سهازی مصهرف انهرژی در بخهش      رات اشتغال ناش  از بهینهه (. اث1388نیا، مهدی ) ایثاری
نامه کارشناس  ارشد دانشکده اقتصهاد.   خانگ  با استفاده از مدل داده ستانده. پایان

 دانشگاه امام صادق )ع(.  
 های تحقیق در علوم رفتاری. انتشارات آگاه. تهران. (. روش1376بازرگان، عباس )

گرایهه  و نقههش  شههدن مصههرف (. جهههان 1388) بقههائ ، حسههین. قهرمههان  فههرد، کامیههار
-37) 4 ماهنامهه مهندسه  فرهنگه .   وپرورش در اصالح الگوی مصرف.  آموزش

38 :)65-55. 
 طراحهى  در تلفیقهى  ههاى  رهیافهت  شناسهى  گونهه  (.1388پیغام ، عادل. توران ، حیهدر ) 

 فصلنامه مطالعهات  اقتصاد.رشته  براى آن کاربردى هاى داللت درسى و هاى برنامه
 .57-85 (:1)، دوره دوم، اى در علوم انسان   رشته میان

(. درآمهدی بهر ضهرورت پرداخهت بهه      1391پیغام ، عادل. سرپرسهت سهادات، فهرزاد )   
ای متقهاطع   ههای آن در تبیهین رویکهرد چندرشهته     رویکردهای تلفیقه  و داللهت  

 (:1) 5، اى در علهوم انسهان    رشهته  فصلنامه مطالعهات میهان   اقتصادی. شناس  روان
157-131. 

(. ارتبا  بین مصرف خانگ  انهرژی بها متغیرههای    1388تابل ، حمید. خواجوی، حسین )
 .45-69(: 20) .هراهبرد توسعای.  زمینه
. کتهاب الکترونیکه  واقهع در:    SPSSافهزار   (. آموزش کهاربردی نهرم  1392) حبیب ، آرش

Parsmodir@gmail.com 
انتشهارات   :نویس . تهران نامه ردی به پایان(. روش تحقیق با رویک1384خاک ، غالمرضا )
 بازتاب.
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(. مبهان  مصهرف جامعهه اسهالم  و راهکارههای      1389خلیلیان اشکذری، محمهدجمال ) 
 .73-94(: 2اصالح آن. دو فصلنامه معرفت اقتصادی. سال دوم. )

 .1394ریزی کالن برق و انرژی وزارت نیرو، ترازنامه انرژی سال  دفتر برنامه
 .1394 .ت مصرف شرکت توانیردفتر مدیری
 حامهد  هتهرودوکس. ترجمهه   در اقتصهاد  تکهامل   یهها  شهیاند(. 1385میشل ) رازیچک ،

 صادق )ع(. امام تحقیقات دانشگاه مرکز . تهران:سعیدی صابر
فصهلنامه   شناسه .  انسهان  علهم  و رشهتگ   شناسه : میهان   (. فرهنه  1392رحمان ، جبار )
 .1-19 (:3) 5 .ان در علوم انس یا رشته انیمطالعات م

(. ضرورت گفتگوی میان علم اقتصهاد  1389رضای ، محمدجواد. موحدی بکنظر، مهدی )
 .59-88 (:3) 2. در علوم انسان  یا رشته انیفصلنامه مطالعات م .شناس  روانو 
فرهنگه  بهر   -بررسه  تهمثیر عوامهل اجتمهاع     » (.1392آبادی، اکبر و همکاران ) زارع شاه

 و ریهزی  برنامهه  ههای  پهژوهش «. در خانوارههای شههر یهزد   الگوی مصرف انرژی 
 .17-50(: 3اول. ) سال .انرژی گذاری سیاست

ی غیر قیمت  اصالح الگوی ها سیاستسازی اثرات  (. مدل1389ستاری قهفرخ ، مجتب  )
مصرف انرژی بر متغیرهای کالن اقتصادی کشهور بها اسهتفاده از رویکهرد تعهادل      

نامه کارشناس  ارشد دانشکده اقتصاد. دانشهگاه   ایان(. پCGEپذیر ) عموم  محاسبه
 امام صادق )ع(.

ی قیمته  در بخهش انهرژی بهر روی تقاضهای      هها  سیاست(. آثار 1381سهیل ، کیومرث )
 های اصل . رساله دکتری دانشکده اقتصاد. دانشگاه امام صادق )ع(. حامل

الح الگهوی مصهرف   های اص (. تحلیل  بر شاخص1390حسین ، عل . رضای ، زهرا ) شاه
 .87-106(: 72های فرهنگ  و اجتماع . ) در ایران. گروه پژوهش

تحلیل منهابع و نهادههای اجتمهاع      (.1393صادق  شاهدان ، مهدی. خوشخوی، مهدی )
مؤثر بر بهبود رفتار مصرف  خانوار شهری )مطالعه موردی رفتار مصرف  انهرژی(.  

 (.29-43(: 9) 3 فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری.
ثر بر مصرف آب در شهرکت آب  ؤس  عوامل مربر(. 1383زاده سوادکوه ، عباس ) فاضل

شههر.   قهائم  دانشگاه آزاد اسهالم   اهکار بهینه.ه رئو فاضالب استان مازندران و ارا
 نامه کارشناس  ارشد. پایان

(. تبیین و تحلیل علم  1388فرهادی محل ، عل . شریف ، مریم. فرهادی محل ، محسن )
مجموعهه مقهاالت همهایش     مصرف و تمثیر آن بهر اقتصهاد ایهران.   صالح الگوی ا

 . دانشهههگاه علهههم و صهههنعت واحهههد بهشههههر.   اصهههالح الگهههوی مصهههرف 
https://www.civilica.com/Paper-ESLAH01-ESLAH01_041.html 

 1394سال آمار انرژی کشور، وزارت نیرو،  25مروری بر 
وی مصرف. فصلنامه علم  پژوهشه  اقتصهاد   (. نقش فرهن  بر الگ1388موسای ، میثم )
 .125-150(: 34) 9اسالم . 
 . تهران: انتشارات کتاب نو.SPSSهای آماری با استفاده از  (. تحلیل1387مؤمن ، منصور )
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