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تاریخ دریافت -8131/2/81 :تاریخ پذیرش8131/5/81 :

پژوهش حاضر ،با نگاه جامعهشناسی زیستمحیطی به آزمون تجربی تأثیر نگرش ،اثربخشی ادراک ی و
ارزش زیستمحیطی بر رفتار مصرف برق میپردازد و به دنبال پاسخگویی به این سؤال اساس ی اس ت
که تا چه اندازه نظریة رفتار برنامهریزی میتواند رفتار مصرف انرژی برق خانگی را تبیین کند؟ براساس
نظریة رفتار برنامهریزی شده ،مدیریت مصرف برق از سوی فرد ،ابتدا بهوس یلة نگ رش وی نس بت ب ه
مصرف انرژی و سپس ،تحتتأثیر اثربخشی ادراکی او از رفتار نسبت ب ه مص رف ان رژی و درنهای ت،
ارزشهای زیستمحیطی است .مطالعة حاضر در بین مشترکان برق خانگی ساکن مناطق شهری تح ت
پوشش شرکت توزیع نیروی برق مازندران در سال  2931و با اس تااده از روش پیمایش ی انج ا ش ده
است .برای تعیین نمونه ،از شیوة نمونهگیری تصادفی ساده استااده شده است و  794نار بهعنوان نمونه
بررسی شدهاند .ابزار این پژوهش پرسشنامه بوده و برای سنجش اعتبار و روایی سؤاالت ،ب هترتی از
اعتبار صوری و ضری

آلاای کرونباخ استااده شده است .نتایج پژوهش حاض ر گوی ای آن اس ت ک ه

رفتار مصرف برق خانوار را تنها به میزان معینی میتوان از طریق نظریة رفتار برنام هری زی ش ده تبب ین
کرد .بر این اساس ،رفتار مصرف برق نهتنها مبتنی بر نظریة رفتار برنامهریزی شده است ،بلک ه ب ه نظ ر
میرسد تحتتأثیر متغیرهای اجتماعی فرهنگی دیگری نیز قرار دارد..

کليدواژگان
اثربخشی ادارکی ،مدیریت مصرف برق ،نظریة رفتار برنامهریزی شده ، ،نگرش نسبت به انرژی ،نگرش
نسبت به مصرف انرژی.
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مقدمه
بحرانهای اساسی در عصر حاضر ،بحرانهای زیستمحیطی ،از جمله بحران انرژی و اس تاادة
بیرویه از منابع انرژی است که کشورهای جهان را به سوی مدیریت تولید و مدیریت مص رف
انرژی وادار کرده است (صالحی .)2931 ،درحقیقت ،روند رشد مصرف انرژی در ای ران نش ان
میدهد که مصرف کل انرژی همواره رشد صعودی داشته است و اگر ای ن رون د رو ب ه رش د
مصرف داخلی انرژی ادامه یابد ،تا سال  2931ایران به یک کشور واردکنندة فرآوردههای نات ی
تبدیل خواهد شد (دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق مازن دران .)2931 ،ب ر ای ن
اساس ،مالحظه میشود که روند رشد مصرف انرژی در ایران نیز بهگونهای است که ض رورت
مدیریت مصرف را الز میدارد.
مطالعة رفتار مصرف انرژی حداقل از سه جهت حائز اهمیت است :اول بح مص رف در
عصر مدرن به دالیل مختل از جمل ه هزین هه ای ت أمین آن ،پیام دهای زیس تمحیط ی و
محدودیت منابع فسیلی از مباح

و مس ائل بس یارمه

اس ت .دو اینک ه انس ان و رفت ار

مصرفکنندگان بهویژه این موضوع که مصرف ان رژی الکتریک ی در بخ ش خ انگی بیش ترین
میزان در کشور را به خود اختصاص داده است اهمیت فراوانی دارد .نکتة سو اینکه ه ر گون ه
راه حل در زمینة مصرف ناپایدار انرژی ،مستلز تغییر در رفتار انسانی است که این ام ر س ب
ایجاد نقش محوری انسان در مصرف انرژی میشود.
از میان حاملهای مختل

انرژی ،انرژی الکتریکی بهمنزلة انرژی پاک (در مرحلة توزی ع و

بهرهبرداری و نه در مرحلة تولید) ،نقش مهمی در حیات بش ر ایا ا ک رده و بیش تر جنب هه ای
مختل زندگی بشر امروزین را احاطه کرده است؛ بهطوری که امروزه زندگی بشر بدون انرژی
الکتریکی ماهومی ندارد (داوطل  .)1 :2911 ،اما متأساانه مصرف بیرویة انرژی الکتریک ی در
ایران ،بار سنگینی بر اقتصاد جامعه ایجاد کرده است ،چنانکه ،آمارهای گذشته نشان میدهندکه
مصرف انرژی الکتریکی در بخش خانگی بهتنهایی ،سه ت ا چه ار براب ر اس تانداردهای جه انی
گزارش شده است (واحد پژوهش انتشارات هن ارس)13 :2911 ،؛ یعن ی ب ا توج ه ب ه س رانة
مصرف انرژی الکتریکی در دنیا (بهازای هر مشترک  399کیلووات س اعت) ،در ای ران در پ نج
سال گذشته سه برابر متوسط مصرف جهانی یعنی  1499کیلووات ساعت ب هازای ه ر مش ترک
به مصرف میرسید (معاونت برنامه ریزی و خدمات شرکت برق منطقهای مازندران و گلس تان،
 )2: 2911که این نشان میدهد ما با یک رفتار غیرمسئوالنه نسبت به مصرف انرژی مواجهی .
مسئلة انرژی الکتریکی و نحوة مص رف در ب ین بخ شه ای مختل

ص نعتی ،تج اری و

صالحي و امامقلي /تحليل اجتماعي رفتار مصرف برق

213

خانگی حائز اهمیت است .در پژوهش حاضر ،تمرکز ب ر روی بخ ش خ انگی اس ت .انتخ ا
بخش خانگی به این دلیل انجا شده است که بزرگترین مص رفکنن دة ان رژی الکتریک ی در
کشور محسو

میشود .به این صورت که در سال  ،2939بخش خ انگی 99/3درص د از ک ل

فروش برق وزارت نیرو را به خود اختصاص داده و بعد از بخ ش ص نعت در رتب ة دو ق رار
گرفته است (ترازنامة انرژی.)242 :2939 ،عالوه بر این ،از یک دهة قبل درکش ور299 ،درص د
خانوارهای شهری و بیش از 31درصد خانوارهای روستایی از خدمات ش بکة ب رق برخ وردار
بودهاند و به این ترتی  ،میتوان گات بیشتر مرد امک ان اس تااده از وس ایل خ انگی برق ی را
دارند (سابا .)2913 ،عالوه بر این ،گزارش ترازنامة انرژی سال  2939نشان م یده د ک ه ط ی
سالهای ( 2917سال اول برنامة چه ار توس عه) ت ا ( 2939س ال اول برنام ة پ نج توس عه)
متوسط نرخ رشد مصرف برق خانگی 9/7درصد بوده اس ت .در س ال  2939مص رف ب رق در
بخش خانگی بالغ بر  17449/4گیگاوات س اعت ش د ک ه نس بت ب ه س ال قب ل رش د منا ی
7/1درصدی داشته است .درحالیکه تعداد مشترکان طی همین دوره 1/1درصد رشد داشته و به
 11127/9هزار مشترک رسیده است (ترازنامة انرژی .)2939 ،بنابراین ،ضرورت توجه به مسئلة
رفتار مصرفی انرژی در بخش خانگی اهمیتی جدی دارد و بح ران جدی دی ک ه کش ور م ا ب ا
وجود در اختیار داشتن منابع انرژی ،بحران انرژی خواهد بود که سخنان ریاست جمهور کشور
نیز در نه بهمنماه  2931مؤید همین مطل

است ک ه« :در س ال  2939م ا ب ا کمب ود ان رژی

خانگی و قطعی برق مواجه خواهی بود ».و از این وضعیت با عن وان «وض عیتی حس اس» ی اد
میکند و حساسیت را به معنای تعدد مسائل زیس تمحیط ی از جمل ه مس ئلة ان رژی خ انگی
میداند (سایت دولت.)2931/22/3 ،
میتوان پژوهشهایی که تا کنون در این مورد انجا شده است را به دو دسته تقس ی ک رد.
پژوهشهایی که به بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی فرهنگی بر رفتار مصرف انرژی پرداختهاند
و پژوهشهایی که تأثیر پارادای یا نظریهای بر رفتار مصرف انرژی را سنجیدهاند .پژوهشه ای
دستة اول نظیر پژوهشهایی که توسط صالحی و همکاران ( ،)2939محم دی ( ،)2939ی اوری
و احمدزاده ( ،)2913احترامی و همکاران ( ،)2911صاارینیا و همک اران ( ،)2917طال زاده
( )2919و ...در ایران انجا شدهاند ،بیانگر تأثیرگ ذاری متغیره ای اجتم اعی و فرهنگ ی نظی ر
نگرش ،ارزش ،سن ،بعد خانوار ،هدفمندکردن یارانهها و محل سکونت بر میزان مصرف انرژی
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8

الکتریکی خانوار بوده است .همچنین پژوهشهایی که توسط گدن و همکاران ( ،)1922لیدل
4

1

5

2

6

و لونگ ( ،)1929آیوگان و هوکااُ ( ،)1993ردی و س رینیواس ( ،)1993س لیمان ( )1993و
7

آتاناسیو و برتولدی ( )1991و ...در خارج از ای ران انج ا ش ده اس ت ،بی انگر ت أثیرگ ذاری
متغیره ایی مث ل اعتق ادات زیس تمحیط ی ،گ روه س نی ،در دس ترس ب ودن ان رژی ،امنی ت
ذخیرهسازی ،هزینة وسایل ،درآمد خانواده ،قیمتبرق و سبک زندگی بر رفتار مص رف ان رژی
الکتریکی خانوارها بوده است .در ایران تنها یک پژوهش به سنجش تأثیر پارادای ی ا نظری های
بر رفتار مصرف انرژی پرداخته ،پژوهشی است که توسط صالحی ( )1993انج ا ش د و نش ان
داد آن دسته از افراد بررسیشده ک ه س طم متوس ط و ب االتری از س ازش ب ا پ ارادای جدی د
1

زیستمحیطی داشتهاند ،بیشتر از سایرین رفتار صرفهجویانة انرژی از خود نشان دادهاند .بدین
ترتی  ،مطالعة پژوهشهایی که تا کنون در زمینة مصرف برق انجا شده است ،بهخ وبی نش ان
میدهد که هنوز تأثیرگذاری یک پارادای یا نظریه بر مدیریت مصرف برق بررسی نشده اس ت
و در این زمینه خالء پژوهشی وجود دارد .نیز بر این اساس ،پژوهش حاضر ب ه دنب ال بررس ی
ارتباط بین نظریة رفتار برنامهریزی شده بر رفتار مصرف انرژی الکتریکی در بین مشترکان برق
خانگی استان مازندران است .به عبارت دیگر ،سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که تا چ ه
اندازه نظریة رفتار برنامهریزی میتواند رفتار مصرف انرژی برق خانگی را تبیین کند؟

چارچوب نظری
در سالهای اخیر ،ماهو رفت ار زیس تمحیط ی م ورد توج ه بس یاری از پژوهش گران ح وزة
محیطزیست قرار گرفته است و نظریههای متعددی مثل نظریة جامعة مخاطرهآمیز بک ،نگ رش
جدید زیستمحیطی دانلپ ،ک اتون و ونالی ر ،ارزشه ای فرام ادی اینگله ارت ،چرخ ة ک ار
3

یکنواخت تولید اشنابرگ و همکاران و نظریة رفتار برنامهریزی شدة فیشبین و آی زن در ای ن
حوزه شکل گرفته است (امامقلی .)2939 ،هرکدا از ای ن نظری هه ا ب ه جنب های از رفتاره ای
1. Gadenne
2. Liddle
3. Lung
4. Ouyang&Hokao
5. Reddy &Srinivas
6. Suleiman
7. Atanasiu & Bertoldi
8. New Environmnetal Paradigm
9. Fishbein and Ajzen
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اجتماعی اقتصادی افراد بهمنزلة تهدیدی برای محیطزیست پرداختهاند .از میان این نظری هه ا،
8

نظریة رفتار برنامهریزی شده یا کنش معقوالنة فیشبین و آیزن ( )2341با توجه به کنشمحور
بودن آن در تبیین رفتارهای مصرف انرژی الکتریکی میتواند از سایر نظریهها مؤثرتر باشد.
نظریة رفتار برنامهریزی شده نیت شخص را از انجا دادن یا ندادن یک کنش بهعن وان بع د
مه و ضروری رفتار ،نشان میدهد .براساس این نظریه ،نگرشها عالوه بر ارزی ابی پیام دهای
خاص (عمل) ،برآوردی از احتمال این پیامدها (نیت) را نیز شامل میشوند .عالوه ب ر ای ن ،در
این دیدگاه داشتن آگاهی و شناخت واقعی ،از پیششرطهای ضروری برای ه ر نگ رش اس ت
2

(کاریز و همکاران .)2333 ،آیزنو درایور ( )2331نظریة رفتار برنامهریزی ش ده را در م واردی
1

که رفتار شخص با یک کنترل اجتماعی مواجه میشود ،با عنوان تئوری رفتار برنامهریزی شده
بسط دادند .این نظریة بیان میکند که مح رک رفت ار ش خص ک ه ب هوس یلة گ رایش رفت اری،
حمایت اجتماعی و کنترل رفتار درکشده به وجود میآید ،رفتار فرد را مشخص میکند (آیزنو
درایور .)2331 ،درواقع وجه افتراق این نظریه اضافهکردن ماهو کنترل ادراکی رفتار ب ه نظری ة
رفتار برنامهریزی شده است .به عبارت دیگر ،در این نظریه تأثیر عوام ل بیرون ی ی ا خ ارج از
کنترل شخص نیز در نظر گرفت ه م یش ود .تئ وریه ای  TRA/TPBب ا اس تااده از متغیره ای
باورهای رفتاری ،باورهای هنجاری و کنترل ادراکی مؤثر ب ر رفت ار ،رفتاره ای اف راد را تح ت

شرایط خاص پیشبینی میکند (فیشبین و آیزن .)2319 ،2341 ،بهطورکلی ،تئوری  TRAبی ان
میکند که رفتار افراد تابعی از نگرش افراد و هنجارهای درونی آنهاس ت (ف یشب ین و آی زن،
 :2341ص  )191و تئوری  TPBبیان میکند که رفتار افراد ،عالوه بر نگرش افراد و هنجارهای
درونی تابعی از کنترل ادراکی رفتار نیز است (آیزنو درایور.)2331 ،
براساس نظریة رفتار برنامهریزی شده (آیزن )2332 ،رفتار نتیج ة فراین د توج ه ب ه زم ان،
هزینهها و منافع مالی ،اجتماعی و انرژی مرتبط با یک عمل خاص است .رفتار ازطری ق تمای ل
فرد به انجا آن هدایت میشود و تمایل رفتاری فرد تح تت أثیر س هعام ل زی ر ق رار دارد.2 :
نگرش :ارزیابی مطلو یا ن امطلو ف رد از انج ا آن رفت ار؛  .1کنت رل ادراک ی :س هولت ی ا
صعوبت ادراکی از انجا یک رفتار؛  .9هنجار ذهنی :ادراک فرد نسبت به انج ا دادن ی ا ن دادن
4

یک رفتار (آیزن2332 ،؛ آبراهامز و استگ1993 ،؛ دیویس و همکاران.)1993 ،
1.The Theory of Planned Behaviour
2. Driver
3. Theory Planned Behaviour
4. Davis
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با توجه به این نظریه و کاربرد آن در مطالعات مختل

همانطور ک ه دی ویس و همک اران

( )1993و آبراهامز و استگ ( )1993مطرح کردهان د ب ه نظ ر م یرس د کنت رل ادراک ی رفت ار،
هنجارهای ذهنی و نگرش ،عوامل تعیینکنندة رفتارها و تمایالت زیستمحیطی (در اینجا رفتار
مصرف انرژی برق) هستند.
در زمینة راندمان انرژی خانوار مطابق این نظری ه م یت وان چن ین ف رر ک رد ک ه رفت ار
ذخیرهسازی انرژی یک فرد ،ابتدا ب هوس یلة نگ رش وی نس بت ب ه مص رف ان رژی و س پس
تحت تأثیر اثر بخشی ادراکی ش خص نس بت ب ه مص رف ان رژی ق رار م یگی رد .ب ه عب ارت
دیگ ر ،ص عوبت ادراک ی از انج ا رفتاره ای مناس

نس بت ب ه مص رف ان رژی و نهایت ا،

ارزشهای زیستمحیطی تعیین م یش ود .براس اس ای ن نظری ه ،ه رگون ه بررس ی و مطالع ه
پیرامون مصرف انرژی مستلز پرداختن به نگرشهای مطل و  ،مش کالت ادراک ی م رتبط ب ا
اق دامات ران دمان ان رژی و ش اید بح
زیستمحیطی است.

برانگیزت ر از هم ه ،ق

یة ادراک اف راد از هنج ار

فرضيههای پژوهش
مطابق چارچو

نظری پژوهش یعنی نظریة رفتار برنامهریزیشده ،فرضیههای زیر در ارتباط با

عوامل مؤثر بر رفتار مصرف برق قابل طرح و بررسیاند .2 :ب ین نگ رش نس بت ب ه م دیریت
مصرف انرژی و مدیریت مصرف برق رابطه وجود دارد .1 .بین اثربخش ی ادراک ی و م دیریت
مصرف برق رابطه وجود دارد .9 .بین ارزش زیس تمحیط ی و م دیریت مص رف ب رق رابط ه
وجود دارد.

روششناسي پژوهش
روش پژوهش در این مطالعه از نوع پیمایشی است .جامعة آماری پژوهش حاض ر ش امل کلی ة
مشترکین خانگی شهری تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق مازندران است .براساس آم ار
شرکت توزیع برق استان مازندران ،در س ال  2932تع داد مش ترکان خ انگی ش هری ب الغ ب ر
 719913بوده است .جامعة آم اری ای ن پ ژوهش را مش ترکان ب رق س اکن ش هرهای س اری،
قائمشهر ،جویبار ،سوادکوه ،بابلسر ،آم ل ،نک ا ،بهش هر ،باب ل ،گلوگ اه و فری دونکنار تش کیل
میدهند که از بین آنان ،با استااده از روش نمون هگی ری تص ادفی س اده تع دادی از مش ترکان
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شدند .درحقیقت با استااده از فرمول منطقی کوکران (رفی عپ ور )919 :2941 ،حج
2

نمونه  794نار تعیین شده است .ابزار پژوهش ،پرسشنامه بوده و پایایی سؤاالت آن با اس تااده
1

از ضری آلاای کرونباخ ارزیابی شده است که مق دار محاس بهش دة آن ب رای متغی ر وابس ته
مدیریت مصرف برق  9/192و برای متغیرهای مستقل نگرش نسبت به مدیریت مصرف انرژی
 ،9/471اثربخشی ادراکی  9/179و ارزشهای زیستمحیطی 9/477است .میزان نسبتا باالی این
ضرای

4

تأییدکنندة قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار سنجش اس ت .اعتب ار س ؤاالت نی ز از طری ق
5

اعتبار صوری تأیید شده است .بدین صورت که با استااده از نظرات کارشناسان و متخصص ان
مدیریت مصرف برق ،سؤاالت مناس برای سنجش متغی ره ا تعی ین و ت دوین ش دند .ب رای
جمعآوری دادهها و اطالعات الز در این پژوهش ،از روش میدانی استااده شده اس ت .ب دین
صورت که ابتدا پرسشگران آموزش دیدند و سپس در بهار سال  2931با مراجعه ب ه مش ترکان
خانگی برق و انتخا تصادفی منظ واحدهای نمونه ،دادهها و اطالعات الز از طریق تکمی ل
پرسشنامه جمعآوری شد .برای انجا تجزیه و تحلیل و بهکارگیری روشهای آماری متناس ،
6

ابتدا دادهها در نر افزار آماری علو اجتماعی ( )SPSSپردازش ش د و س پس تحلی ل دادهه ا
متناس با سطم سنجش متغیرها انجا گرفت.

تعاریف و سنجش متغيرها
در پژوهش حاضر ،چهار ماهو اساسی وجود دارند ک ه ب ه ص ورت زی ر تعری

ماه ومی و

عملیاتی شدند.
ال ) رفتار مصرف برق :از نظر ماهومی ،رفتار مصرف برق مجموعهای از کنشه ای اف راد
جامعه نسبت به مصرف برق است که در مجموعهای از احساسات ،تمایالت و آمادگی خ اص
نسبت به مصرف برق قرار میگیرد .این رفتارممکن است ،رفتاری بهینه ی ا غی ربهین ه باش د .از
نظر عملیاتی ،در این پژوهش ،رفتار مصرف برق ،مجموع نمراتی است که هر مشترک در پاسخ
به چهارده پرسش دریافت میکند.
1. Cochran
2. Reliability
3. Cronbach's Alpha Coefficient
4. Validity
5. Face Validity
6. Sciences Statistical Package for the Social
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) نگرش نسبت به مدیریت مصرف انرژی :منظور از نگرش نسبت به م دیریت مص رف
انرژی مجموعه از ارزیابی خوشایند و ناخوشایند کلی و عا در مورد مصرف انرژی اس ت ک ه
پاسخگو را وادار به رفتاری در جهت حاظ یا به هدردادن انرژی میکند .ب رای عملی اتیک ردن
ماهو فوق ،از چهار پرسش که چگونگی نگرش مشترکان را نسبت به محیطزیست میس نجد،
استااده میشود .درنهایت این چهار پرسش با ه

ترکی

م یش وند و نم ره ب هدس تآم ده،

نشاندهندة نگرش نسبت به مصرف انرژی مشترکان برق است.
ج) اثربخشی ادراکی :از نظر ماهومی ،اثربخشی ادراکی ،عبارت است از توان ایی درکش دة
پاسخگو برای تأثیرگذاشتن بر پیامدهای رفتاری و واداشتن دیگ ران ب ه داش تن رفت اری ک ه ب ا
کاهش منابع انسانی تغییر آ

و هوا توأ باشد (کیل استید و همکاران 1991 ،به نقل از صالحی

 .)2931در پژوهش حاضر اثربخشی ادراکی ،توانایی فرد در تأثیرگذاری بر پیام دهای مص رف
برق مد نظر است .یعنی احساس فرد نسبت به توانایی خود در تغییر رفتار ،نگ رش و ارزش و
دغدغهها برای کاهش مصرف برق و اصالح الگوی مصرف .بهمنظور عملیاتیکردن ای ن متغی ر
از دو پرسش استااده شد .درنهایت این دو پرسش با ه ترکی

میشوند و نمرة بهدس تآم ده

نشاندهندة اثربخشی ادراکی مشترکان برق است.
د) ارزش زیستمحیطی :از نظر ماهومی ،ارزش زیس تمحیط ی ش امل جه تگی ریه ای
اساسی فرد در مورد محیطزیست و نشانگر جهانبینی وی درب ارة جه ان طبیع ی اس ت (ب ار،2
 .)9 :1999از نظ ر عملی اتی ،در پ ژوهش حاض ر از مقی اس ها ت پرس ش ارزشه ای

زیستمحیطی کایزر ،ولاینگ 1و فوهرر ،)2333(9استااده شده است .در اینجا نهایتا ،این ها ت
پرسش با ه ترکی

میشوند و نمرة بهدستآمده نشاندهندة ارزش زیستمحیط ی مش ترکان

برق است.

نتایج پژوهش
ال ) وضعیت رفتار مصرف برق :همانط ور ک ه در بخ ش روششناس ی مط رح ش د ،متغی ر
وابستة پژوهش ،مدیریت مصرف برق مشترکان خ انگی در س طم مح دودة عملی ات ش رکت
توزیع برق مازندران است .این متغیر با استااده از  27سؤال سنجیده شده است و ج دول زی ر،
توزیع فراوانی آن را نشان میدهد.
1. Barr
2. Wolfing
3. Fuhrer
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جدول.1وضعیترفتارمصرفبرق 

رفتار مصرف برق 

فراوانی 

درصد فراوانی 

درصد فراوانی تجمعی 

همیشه ( )49 13

179

17/3

17/3

اکثر اوقات ( )11 71

277

99

14/3

گاهی ( )74 94
بهندرت ( )97 17

73
7

22/1
9/3

33/2
299

اصال ( )11 27

9

9/9

-

جمع کل 

794

299

-

دادههای جدول فوق در مورد وضعیت رفتار مصرف برق (متغیر وابس تة پ ژوهش) ،نش ان
میدهد که نزدیک 11درصد افراد مطالعهشده همیشه رفتارهای مسئوالنه نسبت به مصرف ب رق
دارند و تنها 9/3درصد آنها بهندرت نس بت ب ه مص رف ب رق از خ ود رفت ار مس ئوالنه نش ان
میدهند .ستون فراوانی تجمعی نشان میدهد که نزدیک به 11درصد افراد مطالعهشده همیشه و
اکثر اوقات نسبت به مصرف برق رفتار مسئوالنه دارند .ب ه عب ارت دیگ ر ،نزدی ک 11درص د
پاسخگویان همیشه یا اکثر اوقات از المپهای ک مصرف استااده میکنند ،از وسایل پرمص رف
در ساعات اوج مصرف استااده نمیکنند ،المپهای اضافه را خاموش میکنند ،هنگا خرید ب ه
برچسپ وسایل برقی توجه دارند و...بهطورکلی ،رفتارشان را نسبت به مص رف ب رق م دیریت
میکنند .همچنین ،میانگین مدیریت مصرف برق در حد بیش از زیاد ( )7/71اس ت و انح راف
استاندارد نیز برابر  9/41است .این بدین معناست که رفتار پاسخگویان نسبت به مص رف ب رق
در حد مطلوبی قرار دارد .
) توزیع فراوانیها برحس نگرش نسبت به مدیریت مصرف انرژی :هم انط ور ک ه در
بخش روششناسی مطرح شد ،این متغیر با استااده از  7سؤال سنجیده شده است .جدول زی ر،
توزیع فراوانی نگرش نسبت به مدیریت مصرف انرژی را نشان میدهد.
جدول.2وضعیتنگرشنسبتبهمدیریتمصرفانرژی 
نگرش نسبت به مدیریت مصرف انرژی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

کامال موافق ()19 24
موافق ()27 27
بی نظر ()29 22
مخال ()29 1
کامال مخال ()4 7
جمع کل

199
219
49
21
1
794

71/1
91
27
1/4
9/1
299

71/1
19/1
37/1
33/1
299
-

بررسي مسائل اجتماعي ایران ،دورۀ  ،4شمارۀ ،2پایيز و زمستان8132

236

نظر پاسخگویان دربارة نگرش نسبت به م دیریت مص رف ان رژی در ج دول ف وق نش ان
میدهد ،بیشتر پاسخگویان (حدود 77درصد)نگرش کامال موافق نس بت ب ه م دیریت مص رف
انرژی داشتهاند .تنها 9/1درصد پاسخگویان دربارة نگرش نسبت ب ه م دیریت مص رف ان رژی
نظری کامال مخال

داشتهاند و 27درصد پاسخگویان دربارة نگرش نسبت به مدیریت مص رف

انرژی بدون نظر بودهاند .همچنین نتایج س تون فراوان ی تجمع ی نش ان م یده د ک ه نزدی ک
12درصد از پاسخگویان ،نظری موافق و کامال موافق دربارة نگرش نس بت ب ه مص رف ان رژی
داشتهاند .به عبارت دیگر ،حدود 12درصد پاس خگوی ان نگرش ی زیس تمحوران ه نس بت ب ه
مدیریت مصرف انرژی دارند .میانگین نگرش نسبت به مدیریت مصرف انرژی  7/19و در حد
زیاد است و انحراف استاندارد 9/11درصد است .ای ن ب دین معناس ت ک ه مش ترکان ارزی ابی
مطلو تری از رفتارشان نسبت به مصرف انرژی براساس این عامل از تمایل رفتاری در نظری ة
رفتار برنامهریزی شده دارند.
ج) وضعیت اثربخشی ادراکی :همانطور که در بخش روششناسی مطرح شد ،این مؤلاه با
استااده از  7سؤال سنجیده شده است .جدول زیر ،توزیع فراوانی اث ربخش ی ادراک ی را نش ان
میدهد.
.وضعیتاثربخشیادراکی 

جدول3
درصد فراوانی

اثربخشی ادراکی 

فراوانی 

درصد فراوانی 

کامال موافق ( )29 3

191

17/1

17/1

موافق ( )1 4
بی نظر( )7
مخال ( )1 7

212
97
1

97/1
1/1
2/1

13
34/1
33

1

2

299

794

299

-

کامال مخال

( )9 1

جمع کل 

تجمعی 

همانطور که نتایج جدول فوق نشان میدهد بیش از نیمی از پاسخگویان ابراز داش تند ک ه
کامال موافق اثربخشی ادراکی خودشان در مواجهه با بحرانها و نگرانیهای زیستمحیطی بوده
است و در مقابل ،تنها 2درصد آنها ابراز داشتند که کامال مخال اثربخشی ادراکی شخصیان د.
درعینحال 1/1درصد مشترکان در این مورد نظری نداشتهان د .س تون فراوان ی تجمع ی نش ان
میدهد که نزدیک به نهده مشترکان خانگی با اثربخشی ادراکی شخصیش ان مواف ق و ک امال
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موافقاند .به عبارت دیگر ،حدود 39درصد مشترکان معتقدند که در مدیریت مص رف ان رژی و
صرفهجویی مصرف انرژی تأثیر دارند .می انگین ای ن مؤلا ه ب یش از زی اد یعن ی  7/7اس ت و
انحراف استاندار  9/43است .این بدین معناست که مشترکان سهولت ادراکی از انجا رفتارشان
نسبت به مصرف انرژی براساس این عامل از تمایل رفتاری در نظریة رفتار برنام هری زی ش ده
دارند.
د) توزیع فراوانیها برحس

ارزش زیستمحیطی :همانط ور ک ه در بخ ش روششناس ی

مطرح شد ،این مؤلاه با استااده از  4سؤال سنجیده شده اس ت .ج دول زی ر ،توزی ع فراوان ی
ارزش زیستمحیطی را نشان میدهد.
.وضعیتارزشزیستمحیطی 

جدول4

ارزش زیستمحیطی  فراوانی  درصد فراوانی 

درصد فراوانی
تجمعی 

کامال موافق (137  ) 91 99

74/4

74/4

موافق ( )13 17
بی نظر ( )19 23
مخال ( )21 29

211
21
2

14/3
7/1
9/1

31/7
33/1
299

کامال مخال ( )21 4
جمع کل 

9
794

9/9
299

-

نتایج جدول فوق نشان میدهد که حدود 71درصد اف راد مطالع هش ده درب ارة ارزشه ای
زیستمحیطی نظری کامال موافق داشتهاند .در مقابل ،تنها 7/1درصد پاسخگوی ان اب راز داش تند
که نظری دربارة ارزشهای زیستمحیطی ندارن د .نکت ة قاب ل توج ه اینک ه درمجم وع ،تنه ا
9/1درصد افراد مطالعهشده دربارة ارزشهای زیستمحیطی نظ ری مخ ال

داش تهان د .س تون

فراوانی تجمعی نشان میدهد که حدود 37درصد افراد مطالعهشده دربارة ارزش زیستمحیطی
نظری موافق و کامال موافق داشتهاند .به عبارت دیگر ،حدود 37درصد پاسخگوی ان ارزشه ای
زیستمحور داشتهاند .میانگین ارزشهای زیستمحیطی  7/79و بیش از زیاد است و انح راف
استاندارد  9/14است .این بدین معنااست ک ه ادراک مش ترکان از انج ا رفتارش ان نس بت ب ه
مصرف انرژی در سطم مطلوبی براساس این عامل از تمایل رفتاری در نظریة رفتار برنامهریزی
شده قرار دارد.
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آزمون فرضيهها
آزم ونه ای مناس

برای انتخ ا

آم اریع رعای ت پ یشف رره ا الز و ض روری اس ت.

پیشفررها شامل نوع توزیع (نرمال یا غیرنرمال) ،مقیاس دادهها (اسمی ،ترتیبی ،فاص لهای ی ا
نسبی) ،تعداد گروهها ،استقالل گروهها و تع داد متغیرهاس ت (حبی

پ ور و ص اری.)2911 ،

بنابراین ،قبل از آزمون فرضیهها الز است که نرمالبودن متغیر وابسته (رفتارهای مصرف برق)
آزمون شود .در اینجا ،برای آزمون نرمالیتی متغیر وابس ته از آزم ون کولم وگروف اس میرن
8

تکنمونهای استااده شده است( .در این آزمون ،تابع توزیع تجمعی مشاهدهشده با تابع توزیع
مورد انتظار مقایسه میشود ).سطم معناداری برای این متغیر برابر با  9/999است .چون مق دار
سطم معناداری بهدستآمده ،کمتر از  9/91است ،بنابراین ،توزیع مشاهدهشده ب ا توزی ع م ورد
انتظار یکسان نیست ،یعنی توزیع تابع مورد نظر ،توزیع نرم الی نیس ت .بن ابراین ،آزم ونه ای
مربوط به رابط ة متغیره ا ص رفا از آزم ونه ای ناپ ارامتری اس تااده خواه د ش د .همچن ین،
پیشفررها بیانگر این است که متغیرهای مستقل (ارزش زیستمحیطی ،اثربخش ی ادراک ی و
نگرش نسبت به مدیریت مصرف انرژی) مقیاس فاصلهای و متغیر وابسته (رفتار مصرف ب رق)
مقیاس فاصلهای دارد .بنابراین ،آزمون مناس

برای سنجش رابطة بین متغیرهای مستقل و متغیر

وابسته آزمون اسپرمن است .بر این اساس ،جدول زی ر ض ری

اس پرمن متغیره ای مس تقل و

متغیر وابسته را نشان میدهد.
جدول.5آزمونهمبستگیمتغیرهایمستقلورفتارمصرفبرق 

متغیر وابسته 
متغیرهای مستقل 

رفتار مصرف برق 
مقدار آزمون اسپرمن سطم معناداری

نگرش نسبت به مدیریت مصرف انرژی 

9/792

9/999

اثربخشی ادراکی 

9/771

9/999

ارزش زیستمحیطی 

9/721

9/999

نتایج جدول فوق نشان میدهد که بین نگرش نسبت به مصرف انرژی و مدیریت مص رف
برق رابطه وجود دارد .مقدار آزمون اسپرمن بیانگر این است که ب رای رابط ه مثب ت و مس تقی
است .همچنین ،شدت رابطه در حد متوسط رو به باالست .به عبارت دیگر ،با اف زایش نگ رش
1. One-SampeleKolmogrov Smirnov
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نسبت به مصرف انرژی ،مدیریت مصرف برق مسئوالنه میشود .ب ر ای ن اس اس ،فرض یة اول
پژوهش (مبنی بر وجود رابطه بین نگرش نسبت به مصرف انرژی و رفتاره ای مص رف ب رق)
تأیید میشود .این بدین معناست که بین عامل اول تمایل رفتاری در نظریة رفت ار برنام هری زی
رابطه وجود دارد .عالوه بر این ،نتایج جدول فوق نشان میده د ک ه ب ین اث ربخش ی ادراک ی
شخصی و مدیریت مصرف برق رابطه وجود دارد .مقدار آزمون اسپرمن بیانگر ای ن اس ت ک ه
جهت رابطه مثبت و مستقی است .همچنین ،شدت رابطه در حد متوس ط رو ب ه باالس ت .ب ه
عبارت دیگر ،با افزایش اثربخشی ادراکی شخصی ،مدیریت مصرف برق مسئوالنه میش ود .ب ر
این اساس ،فرضیة دو پژوهش (مبنی بر وجود رابطه بین اثربخشی ادراکی و رفتارهای مصرف
برق) تأیید میشود .این ب دین معناس ت ک ه ب ین عام ل دو تمای ل رفت اری در نظری ة رفت ار
برنامهری زی رابط ه وج ود دارد .نهایت ا ،نت ایج ج دول ف وق نش ان م یده د ک ه ب ین ارزش
زیستمحیطی و مدیریت مصرف برق رابطه وجود دارد .مقدار آزمون اسپرمن بیانگر این اس ت
که جهت رابطه مثبت و مستقی است .همچنین ،شدت رابطه در حد متوسط است .ب ه عب ارت
دیگر ،با افزایش ارزش زیستمحیطی مدیریت مصرف برق مسئوالنه میشود .ب ر ای ن اس اس،
فرضیة سو پژوهش (مبنی بر وجود رابطه بین ارزش زیستمحیطی و رفتارهای مصرف ب رق)
تأیید میشود.

تحليل رگرسيوني
در این پژوهش ،قبل از اجرای رگرس یون چن دمتغی ره ،ب ا اس تااده از رگرس یون خط ی س اده
(دومتغیره) میزان ارتباط بین یکایک متغیرهای مستقل ب ا متغی ر وابس ته (رفت ار مص رف ب رق)
بررسی میشود .یکی از پیشفررهای رگرسیون ،نرمالبودن متغیر وابس ته اس ت .زم انی ک ه
توزیع دادهها نرمال نباشد ،برای اجرای رگرسیون باید از تابع لگ اریت طبیع ی دادهه ا اس تااده
شود (حبی پور و صاری .)2911 ،همانطور که ق بال مط رح ش د ،متغی ر وابس ته در پ ژوهش
حاضر از توزیع نرمال برخوردار نبوده است.بنابراین ،در اینجا ابتدا دادهه ا ب ه لگ اریت طبیع ی
تبدیل شده و سپس ،رگرسیون اج را ش ده اس ت .نت ایج حاص ل از اج رای آزم ون ،ض رای
رگرسیونی ساده مدیریت مصرف برق نشان داد که بهازای یک واحد افزایش در نگرش نس بت
به مصرف انرژی 9/911 ،واحد افزایش در مدیریت مصرف برق پیشبینی م یش ود .همچن ین
بهازای یک واحد افزایش در اثربخشی ادراکی 9/972 ،واحد افزایش در مدیریت مص رف ب رق
پیشبینی میشود .درنهایت بهازای یک واحد افزایش در ارزش زیس تمحیط ی 9/977 ،واح د
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افزایش در مدیریت مصرف برق پیشبینی میشود .از مجم وع متغیره ای بررس یش ده ،متغی ر
اثربخشی ادراکی با ضری تعیین برابر با 29درصد بیشترین رابطه را با م دیریت مص رف ب رق
دارد و ارزش زیستمحیطی با ضری تعیین برابر با  22/1کمترین رابطه را با مدیریت مص رف
بتای استانداردشدة رگرسیون خطی در ارتباط با روابط بین متغیرهای مس تقل

برق دارد .ضری

 ،بیش ترین نق ش را در تبی ین

با رفتار مصرف برق ،نشان داده است که متغیرهای ذیل بهترتی

تغییرات مدیریت مصرف برق داشتهاند :اثربخشی ادراکی ،نگرش نسبت ب ه م دیریت مص رف
انرژی و ارزش زیستمحیطی (الز به ذکر است س طم معن اداری هم ة متغیره ا  9/999ب وده
است).

8

تحلیل رگرسیون چندمتغیره :با کمک رگرسیون چندمتغیره میتوان رابط ة خط ی موج ود
بین مجموعه ای از متغیرهای مس تقل ب ا ی ک متغی ر وابس ته را مطالع ه ک رد (هم ان) .در ای ن
پژوهش ،برای رگرسیون چندمتغیره از روش ه زمان استااده شده است .عالوه بر این ،از آمارة
2

دوربین واتسون برای سنجش مستقلبودن همبستگی باقیماندهها استااده شده است .در اینجا،
مقدار آمارة دوربین واتسون( )2/77نشان میدهد که باقیمان دهه ا ب ا ه همبس تگی 9ندارن د
(یعنی از ه مستقلاند) .جدول زیر ،مدل رگرسیونی متغیرهای مستقل را برای تبی ین م دیریت
مصرف برق نشان میدهد.
جدول.6ضریبرگرسیونیمتغیرهایمستقلورفتارمصرفبرق 

ضری

همبستگی  ضری
 9/771

تعیین 

9/127

مقدار آزمون F

 sigآزمون  F

مقدار ثابت 

93/114

9/999

1/711

همانطور که در جدول باال مالحظه میشود ،نتایج نشان م یده د ک ه ض ری

همبس تگی

متغیرهای بررسیشده برای تبیین مدیریت مصرف برق برابر ب ا  9/771اس ت .ع الوه ب ر ای ن،
ضری تعیین نشان میدهد که نسبتی از واریانس متغیر م دیریت مص رف ب رق ک ه ب هوس یلة
متغیرهای پژوهش تبیینشده بیش از 12درصد است .نسبت  Fیا آزمون معناداری نیز داللت ب ر
آن دارد که مدل رگرسیونی پژوهش ،مدل مناسبی برای تبیین متغیر وابس ته اس ت .ب ه عب ارت
دیگر ،متغیرهای پژوهش قادرند که تغییرات متغیر وابسته را به میزان بیش از 12درصد توض یم
1. Multiple Linear Regression
2. Durbin-Watson

 .1مقدار این آماره بين  0تا  4است .اگر باقيماندهها با یکدیگر همبستتگي نداشتته باشتند ،ایتن آمتاره
حدود  2خواهد بود.
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دهند .مقدار ثابت (عرر از مبدأ) نشان میدهد که اگر ت أثیر متغیره ای مس تقل کنت رل ش ود،
مقدار پایة مدیریت مصرف برق برابر با  1/711است .جدول زیر ،نش اندهن دة ض رای

ت أثیر

رگرسیون متغیرهای مستقل تبیینکنندة مدیریت مصرف برق است.
جدول.7ضرایبتأثیرمدلنهاییرگرسیونمتغیرهایمستقلورفتارمصرفبرق 
متغیرها 
نگرش نسبت به مدیریت مصرف
انرژی 
اثربخشی ادراکی 
ارزش زیستمحیطی 

ضری بتا
) (β

مقدار آزمون
T

 Sig

9/121

7/779

9/999

9/191

9/197
9/211

7/171
9/114

9/999
9/999

9/441
9/413

ضری

8

تولرانس 

همانطور که در جدول باال مالحظه میشود ،اگر همة متغیرهای مس تقل پ ژوهش ب هط ور
ه زمان وارد شوند ،نگرش نسبت به مدیریت مصرف ان رژی ،بیش ترین رابط ه را ب ا م دیریت
مصرف برق دارد و در مقابل ،متغیر ارزش زیستمحیطی کمترین رابطه را با م دیریت مص رف
برق دارد .همچنین ،متغیر نگرش نسبت به محیطزیست به نسبت دیگر متغیرها ،پیشبینیکنن دة
قویتری است .ضری

بتا استانداردشده نیز نشاندهندة تأثیرات خ الص متغیره ا ب ر م دیریت

مصرف برق است .مقدار  Tو سطم معناداری آن نشاندهندة اهمیت نسبی ح ور هر متغی ر در
مدل است .بدین شکل که اگر ق درمطل ق مق دار  Tبیش تر از  9/114باش د ،س طم خط ای آن

کوچکتر از  9/91خواهد بود .درنتیج ه ،متغی ر م ورد نظ ر ت أثیر آم اری معن اداری در تبی ین
تغییرات متغیر وابسته دارد .ضری

تولرانس نشان میدهد که میزان ه خطی متغیرها ک اس ت.

الز به ذکر است که تأثیرات متغیرهای مثبت است.

بحث و نتيجهگيری
همانطور که قبال مطرح شد ،در پژوهش حاضر براساس نظریة رفتار برنامهریزی ش ده ف رر
شده بود که رفتار مصرف برق از سوی فرد ،ابتدا بهوسیلة نگرش وی نسبت به مصرف ان رژی
 . 8تولرانس نسبتي از واریانس یک متغير مستقل است که توسط سایر متغيرهای مستقل تبيتين نشتده
است .ضریب تولراس بين  0و ا نوسان دارد .بنابراین ،هر چه مقدار تولرانس به یک نزدیکتتر باشتد،
ميزان همخطي بين متغيرهای مستقل کمتر است.
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و سپس ،تحتت أثیر ک ارایی ادراکش دة او از رفت ار نس بت ب ه مص رف ان رژی ،و درنهای ت
تحتتأثیر روشهای زیستمحیطی تعیین میشود.
نتایج توصیای نشان داد که کنشهای مشترکان نسبت به مصرف برق در حد مطل وبی ق رار
دارد .همچن ین ،وض عیت عام له ای تمای ل رفت اری نش ان داد ک ه اوال ،مش ترکان ارزی ابی
مطلو تری از رفتارشان نسبت به مصرف انرژی دارند .ثانیا ،مشترکان سهولت ادراکی از انج ا
رفتارشان نسبت به مصرف انرژی دارند .نهایتا ،اثربخشی ادراکی مش ترکان از انج ا رفتارش ان
نسبت به مصرف انرژی در سطم مطلوبی قرار دارد .عالوه بر این ،نتایج آزمون فرضیهها نش ان
داد که بین این سه متغیر مربوط به تمایل رفتاری نظریه برنامهریزی ش ده و م دیریت مص رف
برق رابطه وجود دارد .همچنین ،نتایج رگرسیون بیانگر این بود که در کل ،این س ه متغیرکم ی
بیش از 12درصد از تغییرات مدیریت مصرف برق را تببین میکنند.
با توجه به نتایج حاضر که نشان میدهد مجموع ه عوام ل بررس یش ده تنه ا توانس تهان د
12درصد از عوامل را شناسایی کنند (به عبارت دیگر ،حدود 19درصد عوامل در بیرون از مدل
بررسیشده قرار گرفتند) ،میتوان گات ،ظاهرا دستیابی به یک مدل ج امع ب رای تعی ین ت أثیر
عوامل مؤثر بر رفتار مصرف انرژی خانوار مثل یک معمای چندوجهی است .درحقیقت ،نت ایج
پژوهش حاضر گویای آن است که مصرف انرژی خانوار را تنها ب ه می زان معین ی م یت وان از
طریق نظریة رفتار برنامهریزی شده تببین کرد .بر این اساس ،رفتار مصرف برق نهتنها مبتنی ب ر
نظریة رفتار برنامهریزی شده (فیشبین و آیزن )2341 ،است ،بلکه به نظر میرس د تح تت أثیر
متغیرهای اجتماعی فرهنگی دیگری نیز ق رار دارد .ب ه عب ارت دیگ ر ،ای ن نظری ه ب هتنه ایی
نمی توانند رفتار مصرف انرژی مشترکان را پیشبینی کند .شاید به همین دلیل است که کلموس
و انجیمن ( )1991در بررسی و پژوهشهای خود به این نتیجه میرسد که« ...تمامی نظریههایی
که مورد بح قرار دادی و بسیاری از نظریههایی که مطرح نشدهاند ،در شرایط خاص ی دارای
اعتبار میباشند .بدین معنی که پاسخ به این سؤال که چه عواملی سب

ایج اد رفت ار مس ئوالنه

زیست محیطی (بهطور عا و مدیریت مصرف برق بهطور خاص) میش وند؟ آنچن ان پیچی ده
استکه نمیتوان آن را در قال یک نظریه یا م دل نش ان داد .چن ین م دلی هم راه ب ا تم امی
عواملی که رفتار را ایجاد و تحتتأثیر قرار می دهد ،چنان پیچیده خواهد بود که کاربرد خود را
ازدست داده یا احتماال بیمعنی خواهد بود» (کلموس و انجیمن .)171 :1991 ،بر ای ن اس اس،
نتایج پژوهش حاضر ضرورت بهک ارگیری س ایر نظری ات جامع هش ناختی را در تبب ین رفت ار
مصرف برق مطرح میکند و پژوهشگران بعدی میتوانند به این مه بپردازند.
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تقدیر و تشکر
این مقاله مستخرج از پروژة تحقیقاتی است با عنوان «بررسی نقش

عوامشن نشوین نریندشی ر

اصالح الدوی مصرف برق» که از شرکت توزیع نیروی برق غرب اسشتان مازنشاران بشه عنشوان
کارنرما تقایر و تشکر میشو .

منابع
 .8احترامي ،سعيد ومقدسيان پتور ،محمتدعلي( “ .)8111شناستایي الگتوی مصترف بترق مشتترکين
شهرستان اهواز و نتایج اجرای فعاليت های مدیریت مصرف برق در سمت تقاضتا بتر اصتال الگتوی
مصرف” ،هفتمين همایش ملي انرژی8 ،و 2دیماه .8111
 .2ترازنامه انرژی ( “ .)8130بخش انرژی”
 .1حبيبپور ،کرم و رضا صفری ( .)8111راهنمای جامع کاربرد  SPSSدر تحقيقات پيمایشتي ،چتا
اول .تهران  :نشر لویه.
 .4داوطلب ،عليرضا ( .)8111اصال الگوی مصرف برق ،قم :انتشارات تحسين.
 .5دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیبع نيروی برق مازندران( “ ،)8138جزوه آموزشتي طترل آمتوزش
مدیریت مصرف برق مدارس” ،شرکت توزیع نيروی برق مازندران.
 .6رفيعپور ،فرامرز ،)8175(.کندوکاوها و پنداشتها ،تهران ،شرکت سهاميانتشار ،چا هشتم.
 .7سابا ( “ .)8113برچسب مصرف انرژی ایتران “،کتد4201 :منتدر در ستایت www. shirazedc.
 ،Com. ir/masraf/pdf/khanegi. pdfتاریخ مراجعه به سایت .8113/2/87
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