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  2يامامقل ، لقمان 1يصادق صالح

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

 چکيده
و  یادراک   یبخش نگرش، اثر یرتأث یبه آزمون تجرب محیطی یستز یشناس پژوهش حاضر، با نگاه جامعه 

اس ت   یسؤال اساس   ینبه ا ییگو و به دنبال پاسخ پردازد یبر رفتار مصرف برق م محیطی یستارزش ز
کند؟ براساس  یینرا تب یبرق خانگ یرفتار مصرف انرژ تواند یم یزیر رفتار برنامه یةکه تا چه اندازه نظر

نس بت ب ه    ینگ رش و  یلةوس   فرد، ابتدا به یمصرف برق از سو یریتشده، مد یزیر رفتار برنامه یةنظر
 ی ت، و درنها یاو از رفتار نسبت ب ه مص رف ان رژ    یادراک یبخش اثر یرتأث و سپس، تحت یمصرف انرژ

تح ت   یساکن مناطق شهر یمشترکان برق خانگ یناست. مطالعة حاضر در ب محیطی یستز یاه ارزش
انج ا  ش ده    یمایش ی و با اس تااده از روش پ  2931برق مازندران در سال  یرویپوشش شرکت توزیع ن

عنوان نمونه  نار به 794ساده استااده شده است و  یتصادف یریگ نمونه یوةنمونه، از ش یینتع یاست. برا
از  ی   ترت سؤاالت، ب ه  ییو روا بارسنجش اعت یپژوهش پرسشنامه بوده و برا یناند. ابزار ا شده یبررس

آن اس ت ک ه    ی ای پژوهش حاض ر گو  یجکرونباخ استااده شده است. نتا یآلاا ی و ضر یاعتبار صور
 ینش ده تبب    ی زی ر رفتار برنام ه  یةنظر یقاز طر توان یم ینیمع یزانرفتار مصرف برق خانوار را تنها به م

شده است، بلک ه ب ه نظ ر     یزیر رفتار برنامه یةبر نظر یتنها مبتن اساس، رفتار مصرف برق نه ینکرد. بر ا
 .قرار دارد. یزن یگرید یفرهنگ   یاجتماع یرهایمتغ یرتأث تحت رسد یم
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  مقدمه
محیطی، از جمله بحران انرژی و اس تاادة   های زیست های اساسی در عصر حاضر، بحران بحران

است که کشورهای جهان را به سوی مدیریت تولید و مدیریت مص رف    رویه از منابع انرژی بی
نش ان  حقیقت، روند رشد مصرف انرژی در ای ران   . در(2931انرژی وادار کرده است )صالحی، 

ای ن رون د رو ب ه رش د     اگر و است دهد که مصرف کل انرژی همواره رشد صعودی داشته  می
های نات ی   فرآورده ةکنند ایران به یک کشور وارد 2931تا سال  ،یابد ادامه مصرف داخلی انرژی

ب ر ای ن    (.2931ی برق مازن دران،  )دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیرو خواهد شد تبدیل
ای است که ض رورت   گونه نیز بهوند رشد مصرف انرژی در ایران شود که ر اساس، مالحظه می

 دارد. مدیریت مصرف را الز  می
بح   مص رف در    لاو رفتار مصرف انرژی حداقل از سه جهت حائز اهمیت است: ةمطالع

محیط ی و   مین آن، پیام دهای زیس ت  أه ای ت    به دالیل مختل   از جمل ه هزین ه      عصر مدرن
انس ان و رفت ار    دو  اینک ه . اس ت مه     ل بس یار ئاز مباح   و مس ا       محدودیت منابع فسیلی

در بخ ش خ انگی بیش ترین     ان رژی الکتریک ی  ویژه این موضوع که مصرف  کنندگان به مصرف
ه ه ر گون ه   کنسو  ای ة. نکتی داردمیزان در کشور را به خود اختصاص داده است اهمیت فراوان

 س ب  مستلز  تغییر در رفتار انسانی است که این ام ر   ،مصرف ناپایدار انرژی ةراه حل در زمین
  د.شو میانرژی  ایجاد نقش محوری انسان در مصرف 

توزی ع و   ة)در مرحل انرژی پاک منزلة به الکتریکیانرژی  های مختل  انرژی، از میان حامل
ه ای   جنب ه  بیش تر ده و ک ر  ، نقش مهمی در حیات بش ر ایا ا  تولید( ةبرداری و نه در مرحل بهره

طوری که امروزه زندگی بشر بدون انرژی  به ی بشر امروزین را احاطه کرده است؛مختل  زندگ
رویة انرژی الکتریک ی در   اما متأساانه مصرف بی (.1: 2911)داوطل ،  الکتریکی ماهومی ندارد

دهندکه  نشان می گذشتهآمارهای که،  ایران، بار سنگینی بر اقتصاد جامعه ایجاد کرده است، چنان
ت ا چه ار براب ر اس تانداردهای جه انی       سه تنهایی، به خانگیدر بخش  الکتریکی مصرف انرژی

 ةیعن ی ب ا توج ه ب ه س ران      ؛(13: 2911)واحد پژوهش انتشارات هن ارس،   گزارش شده است
در پ نج  کیلووات س اعت(، در ای ران    399ازای هر مشترک  )به مصرف انرژی الکتریکی در دنیا

ازای ه ر مش ترک    کیلووات ساعت ب ه  1499سه برابر متوسط مصرف جهانی یعنی  سال گذشته
ران و گلس تان،  ای مازند ریزی و خدمات شرکت برق منطقه )معاونت برنامه دیرس به مصرف می

 مسئوالنه نسبت به مصرف انرژی مواجهی . دهد ما با یک رفتار غیر میاین نشان که  (2: 2911
ص نعتی، تج اری و    ه ای مختل     مص رف در ب ین بخ ش    ةو نحو انرژی الکتریکی ةلئمس
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. انتخ ا   اس ت تمرکز ب ر روی بخ ش خ انگی     ،حاضر پژوهشدر خانگی حائز اهمیت است. 
در  الکتریک ی ان رژی   ةکنن د  ترین مص رف  است که بزرگ انجا  شدهدلیل بخش خانگی به این 

درص د از ک ل    3/99بخش خ انگی   ،2939به این صورت که در سال  .شود محسو  میکشور 
دو  ق رار   ةفروش برق وزارت نیرو را به خود اختصاص داده و بعد از بخ ش ص نعت در رتب    

درص د  299درکش ور،   بر این، از یک دهة قبل(.عالوه 242: 2939است )ترازنامة انرژی، گرفته 
ب رق برخ وردار    ةدرصد خانوارهای روستایی از خدمات ش بک  31خانوارهای شهری و بیش از 

مرد  امک ان اس تااده از وس ایل خ انگی برق ی را       بیشترتوان گات  و به این ترتی ، می اند بوده
ده د ک ه ط ی     نشان م ی  2939ال انرژی س ة(. عالوه بر این، گزارش ترازنام2913)سابا،  دارند
پ نج  توس عه(    ة)س ال اول برنام    2939 ت ا چه ار  توس عه(    ة)سال اول برنام 2917های  سال

مص رف ب رق در    2939درصد بوده اس ت. در س ال    7/9متوسط نرخ رشد مصرف برق خانگی 
ب ه س ال قب ل رش د منا ی       د ک ه نس بت  ش  گیگاوات س اعت   4/17449خانگی بالغ بر  بخش

درصد رشد داشته و به  1/1طی همین دوره  مشترکانکه تعداد  حالی است. در داشتهدرصدی  1/7
(. بنابراین، ضرورت توجه به مسئلة 2939)ترازنامة انرژی،  هزار مشترک رسیده است 9/11127

رفتار مصرفی انرژی در بخش خانگی اهمیتی جدی دارد و بح ران جدی دی ک ه کش ور م ا ب ا       
ع انرژی، بحران انرژی خواهد بود که سخنان ریاست جمهور کشور وجود در اختیار داشتن مناب

م ا ب ا کمب ود ان رژی      2939در س ال  »مؤید همین مطل  است ک ه:   2931ماه  نیز در نه  بهمن
ی اد  « وض عیتی حس اس  »و از این وضعیت با عن وان  « خانگی و قطعی برق مواجه خواهی  بود.

محیط ی از جمل ه مس ئلة ان رژی خ انگی       تکند و حساسیت را به معنای تعدد مسائل زیس   می
 (.3/22/2931داند )سایت دولت،  می

. تقس ی  ک رد   را به دو دسته انجا  شده استکنون در این مورد  که تا هایی پژوهشتوان  می
اند  ثیر متغیرهای اجتماعی فرهنگی بر رفتار مصرف انرژی پرداختهأکه به بررسی ت هایی پژوهش

 ه ای  پژوهش. اند را سنجیدهای بر رفتار مصرف انرژی  دای  یا نظریهاپارثیر أکه ت اییه پژوهشو 
(، ی اوری  2939) (، محم دی 2939) صالحی و همکاران هایی که توسط دستة اول نظیر پژوهش

 زاده (، طال   2917) نیا و همک اران  (، صااری2911) (، احترامی و همکاران2913) و احمدزاده
 اجتم اعی و فرهنگ ی نظی ر    گ ذاری متغیره ای   ثیرأت بیانگر اند، انجا  شده در ایران و... (2919)

 ژیرها و محل سکونت بر میزان مصرف ان خانوار، هدفمندکردن یارانه نگرش، ارزش، سن، بعد
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 2(، لیدل1922) و همکاران 8گدن هایی که توسط پژوهش الکتریکی خانوار بوده است. همچنین

( و 1993) 6(، س لیمان 1993) 5(، ردی و س رینیواس  1993) 4هوکااُ آیوگان و (،1929) 1گو لون

گ ذاری   ثیرأت   بی انگر  ن انج ا  ش ده اس ت،   در خارج از ای را  و... (1991) 7برتولدیو آتاناسیو 
، گ  روه س  نی، در دس  ترس ب  ودن ان  رژی، امنی  ت محیط  ی اعتق  ادات زیس  ت مث  لمتغیره  ایی 

زندگی بر رفتار مص رف ان رژی     برق و سبک وسایل، درآمد خانواده، قیمت ةسازی، هزین ذخیره
ای  دای  ی ا نظری ه  اثیر پارأبه سنجش تدر ایران تنها یک پژوهش الکتریکی خانوارها بوده است. 
نش ان   انج ا  ش د و   (1993) توسط صالحی پژوهشی است که ،بر رفتار مصرف انرژی پرداخته

جدی د   رادای از س ازش ب ا پ ا    شده ک ه س طم متوس ط و ب االتری     افراد بررسیآن دسته از  داد

بدین اند.  نشان دادهاز خود انرژی  ةجویان رفتار صرفهاند، بیشتر از سایرین  داشته 1محیطی زیست
خ وبی نش ان    ایی که تا کنون در زمینة مصرف برق انجا  شده است، بهه ترتی ، مطالعة پژوهش

نشده اس ت   مدیریت مصرف برق بررسیگذاری یک پارادای  یا نظریه بر  ثیرأتدهد که هنوز  می
رس ی  رحاضر ب ه دنب ال ب   پژوهشاین اساس،  بر و در این زمینه خالء پژوهشی وجود دارد. نیز

 برق در بین مشترکانریزی شده بر رفتار مصرف انرژی الکتریکی  رفتار برنامه ةارتباط بین نظری
این است که تا چ ه  حاضر  پژوهشال اصلی ؤس ،استان مازندران است. به عبارت دیگر خانگی
 برق خانگی را تبیین کند؟رفتار مصرف انرژی  تواند میریزی  رفتار برنامه ةنظریاندازه 

 ارچوب نظری چ
 ةح وز  پژوهش گران محیط ی م ورد توج ه بس یاری از      ماهو  رفت ار زیس ت   ،های اخیر در سال
نگ رش   ز بک،آمی مخاطره ةجامع ةنظری مثل یهای متعدد و نظریهاست زیست قرار گرفته  محیط

ک ار   ةچرخ   اینگله ارت، ه ای فرام ادی    ارزش الی ر،  ونمحیطی دانلپ، ک اتون و   جدید زیست

در ای ن   3آی زن بین و  فیش ةشد  ریزی رفتار برنامه ةنظریو  نتولید اشنابرگ و همکارایکنواخت 
ای از رفتاره ای   ه ا ب ه جنب ه    . هرکدا  از ای ن نظری ه  (2939)امامقلی،  حوزه شکل گرفته است

                                                           
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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ه ا،   اند. از میان این نظری ه  زیست پرداخته تهدیدی برای محیط منزلة اقتصادی افراد به   اجتماعی

محور  ( با توجه به کنش2341بین و آیزن )  فیشة کنش معقوالنیا  8شدهریزی  رفتار برنامه ةنظری
  باشد. ثرترؤها م تواند از سایر نظریه می مصرف انرژی الکتریکیبودن آن در تبیین رفتارهای 

عن وان بع د    ندادن یک کنش به دادن یا  نیت شخص را از انجا ریزی شده  رفتار برنامه ةنظری
ها عالوه بر ارزی ابی پیام دهای    ، نگرشنظریهاین  اساسدهد. بر مه  و ضروری رفتار، نشان می

در  شوند. عالوه ب ر ای ن،   خاص )عمل(، برآوردی از احتمال این پیامدها )نیت( را نیز شامل می
 های ضروری برای ه ر نگ رش اس ت    شرط این دیدگاه داشتن آگاهی و شناخت واقعی، از پیش

را در م واردی   ریزی ش ده  نظریة رفتار برنامه( 2331) 2(. آیزنو درایور2333 )کاریز و همکاران،

 1شده یریز عنوان تئوری رفتار برنامه باشود،  که رفتار شخص با یک کنترل اجتماعی مواجه می

گ رایش رفت اری،    ةوس یل  کند که مح رک رفت ار ش خص ک ه ب ه      بیان می نظریةدادند. این بسط 
)آیزنو  کند آید، رفتار فرد را مشخص می شده به وجود می حمایت اجتماعی و کنترل رفتار درک

نظری ة  رفتار ب ه  ادراکی ماهو  کنترل کردن  اضافه نظریهواقع وجه افتراق این  (. در2331درایور، 
ثیر عوام ل بیرون ی ی ا خ ارج از     أت نظریهاست. به عبارت دیگر، در این  ریزی شده برنامهرفتار 

ب ا اس تااده از متغیره ای     TRA/TPBه ای   تئ وری  ش ود.  کنترل شخص نیز در نظر گرفت ه م ی  
ثر ب ر رفت ار، رفتاره ای اف راد را تح ت      ؤم کنترل ادراکیباورهای رفتاری، باورهای هنجاری و 

بی ان   TRAکلی، تئوری  طور (. به2319، 2341بین و آیزن،  )فیش کند می بینی شرایط خاص پیش
ب ین و آی زن،    هاس ت )ف یش   کند که رفتار افراد تابعی از نگرش افراد و هنجارهای درونی آن می

کند که رفتار افراد، عالوه بر نگرش افراد و هنجارهای  بیان می TPB( و تئوری 191: ص 2341
 (.2331)آیزنو درایور،  رفتار نیز استراکی اددرونی تابعی از کنترل 

ب ه زم ان،    توج ه فراین د   ة( رفتار نتیج  2332شده )آیزن،   ریزی رفتار برنامه ةنظریبراساس 
. رفتار ازطری ق تمای ل   استخاص  عملها و منافع مالی، اجتماعی و انرژی مرتبط با یک  هزینه

. 2 عام ل زی ر ق رار دارد:    ت أثیر س ه   تشود و تمایل رفتاری فرد تح   فرد به انجا  آن هدایت می
س هولت ی ا    :کنت رل ادراک ی  . 1 ارزیابی مطلو  یا ن امطلو  ف رد از انج ا  آن رفت ار؛     :نگرش

 ن دادن  ی ا دادن  ادراک فرد نسبت به انج ا   :هنجار ذهنی. 9 صعوبت ادراکی از انجا  یک رفتار؛
  (.1993و همکاران،  4؛ دیویس1993؛ آبراهامز و استگ، 2332،  )آیزن یک رفتار

                                                           
1.The Theory of Planned Behaviour 
2. Driver 
3. Theory Planned Behaviour 
4. Davis  
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طور ک ه دی ویس و همک اران     همان و کاربرد آن در مطالعات مختل   به این نظریه هبا توج
، ت ار ادراک ی رف  کنت رل  رس د  ان د ب ه نظ ر م ی     ( مطرح کرده1993( و آبراهامز و استگ )1993)

)در اینجا رفتار  محیطی رفتارها و تمایالت زیست  ةکنند عوامل تعیین  ،و نگرشهنجارهای ذهنی 
 هستند.( برقمصرف انرژی 

ک ه رفت ار    ت وان چن ین ف رر ک رد     م ی   این نظری ه  مطابق راندمان انرژی خانوار ةدر زمین
وی نس بت ب ه مص رف ان رژی و س پس       نگ رش  ةوس یل  ب ه  ابتداسازی انرژی یک فرد،  ذخیره
                  ب ارت ب ه ع  گی رد.  تأثیر اثر بخشی ادراکی ش خص نس بت ب ه مص رف ان رژی ق رار م ی        تحت

              نهایت  ا ،  و ه  ای مناس    نس  بت ب  ه مص  رف ان  رژی ص  عوبت ادراک  ی از انج  ا  رفتاردیگ  ر، 
              گون ه بررس ی و مطالع ه     ه ر ،  براس اس ای ن نظری ه    ش ود.  تعیین م ی محیطی  های زیست ارزش

ت ادراک ی م رتبط ب ا    های مطل و ، مش کال   مستلز  پرداختن به نگرشپیرامون مصرف انرژی 
ادراک اف  راد از هنج  ار  ةهم  ه، ق   یبرانگیزت  ر از  بح   اق  دامات ران  دمان ان  رژی و ش  اید  

  .است محیطی زیست

 پژوهشهای  فرضيه
های زیر در ارتباط با  شده، فرضیه ریزی مطابق چارچو  نظری پژوهش یعنی نظریة رفتار برنامه

نگ رش نس بت ب ه م دیریت     ب ین  . 2اند:  بررسیعوامل مؤثر بر رفتار مصرف برق قابل طرح و 
م دیریت  و بخش ی ادراک ی    اثربین . 1. رابطه وجود داردمدیریت مصرف برق و  مصرف انرژی
رابط ه  م دیریت مص رف ب رق    محیط ی و   بین ارزش زیس ت . 9. رابطه وجود داردمصرف برق 
 .وجود دارد

 پژوهش شناسي روش
 ةکلی  حاض ر ش امل    پژوهشآماری  ة. جامعستادر این مطالعه از نوع پیمایشی  پژوهشروش 

اساس آم ار   بر است.برق مازندران نیروی شرکت توزیع خانگی شهری تحت پوشش مشترکین 
رکان خ انگی ش هری ب الغ ب ر     تع داد مش ت   2932مازندران، در س ال  شرکت توزیع برق استان 

اری، س  س اکن ش هرهای    جامعة آم اری ای ن پ ژوهش را مش ترکان ب رق     . بوده است 719913
تش کیل   بهش هر، باب ل، گلوگ اه و فری دونکنار     نک ا،  آم ل،  بابلسر، قائمشهر، جویبار، سوادکوه،

تع دادی از مش ترکان    تص ادفی س اده  گی ری   دهند که از بین آنان، با استااده از روش نمون ه  می
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( حج    919: 2941پ ور،   )رفی ع  8با استااده از فرمول منطقی کوکرانحقیقت  انتخا  شدند. در

االت آن با اس تااده  ؤس 2بوده و پایایی  پرسشنامه پژوهش،ابزار  تعیین شده است.نار  794نمونه 

ب رای متغی ر وابس ته     ة آنش د  که مق دار محاس به   است ارزیابی شده 1از ضری  آلاای کرونباخ
انرژی  رهای مستقل نگرش نسبت به مدیریت مصرفو برای متغی 192/9مدیریت مصرف برق 

است. میزان نسبتا  باالی این  477/9محیطی های زیست ارزشو  179/9بخشی ادراکی  اثر ،471/9

االت نی ز از طری ق   ؤس   4. اعتب ار اس ت قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار سنجش  ةکنند تأییدضرای  

 بدین صورت که با استااده از نظرات کارشناسان و متخصص ان  است. شدهتأیید  5اعتبار صوری
ب رای   ه ا تعی ین و ت دوین ش دند.     مدیریت مصرف برق، سؤاالت مناس  برای سنجش متغی ر 

از روش میدانی استااده شده اس ت. ب دین    پژوهش،ها و اطالعات الز  در این  آوری داده جمع
مش ترکان  با مراجعه ب ه   2931سپس در بهار سال  صورت که ابتدا پرسشگران آموزش دیدند و

از طریق تکمی ل  ها و اطالعات الز   ، دادهتصادفی منظ  واحدهای نمونهنتخا  و ا خانگی برق
 متناس  ،  های آماری کارگیری روش . برای انجا  تجزیه و تحلیل و بهشدآوری  جمعپرسشنامه 

ه ا   س پس تحلی ل داده   پردازش ش د و 6 (SPSS) افزار آماری علو  اجتماعی ها در نر  ابتدا داده
 انجا  گرفت. با سطم سنجش متغیرهامتناس  

 تعاریف و سنجش متغيرها
حاضر، چهار ماهو  اساسی وجود دارند ک ه ب ه ص ورت زی ر تعری   ماه ومی و        پژوهشدر 

 عملیاتی شدند.
ه ای اف راد    ای از کنش مصرف برق مجموعهرفتار  از نظر ماهومی، رفتار مصرف برق:ال ( 

تمایالت و آمادگی خ اص  ای از احساسات،  جامعه نسبت به مصرف برق است که در مجموعه
از بهین ه باش د.    گیرد. این رفتارممکن است، رفتاری بهینه ی ا غی ر   نسبت به مصرف برق قرار می
در پاسخ  هر مشترکی است که تا نمرمجموع ، ، رفتار مصرف برقنظر عملیاتی، در این پژوهش

 کند. پرسش دریافت می چهاردهبه 

                                                           
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 م دیریت مص رف   ر از منظو مصرف انرژی:مدیریت نگرش نسبت به  ( 
خوشایند و ناخوشایند کلی و عا  در مورد مصرف انرژی اس ت ک ه    ارزیابیمجموعه از  انرژی
ک ردن   کند. ب رای عملی اتی   دادن انرژی می گو را وادار به رفتاری در جهت حاظ یا به هدر پاسخ

س نجد،   می زیست طرا نسبت به محی مشترکانکه چگونگی نگرش  چهار پرسشاز  ماهو  فوق،
آم ده،   دس ت  ش وند و نم ره ب ه    درنهایت این چهار پرسش با ه   ترکی   م ی   . شود استااده می

 دهندة نگرش نسبت به مصرف انرژی مشترکان برق است. نشان
 ةش د  توان ایی درک  عبارت است از ،بخشی ادراکی از نظر ماهومی، اثر :بخشی ادراکی ج( اثر

واداشتن دیگ ران ب ه داش تن رفت اری ک ه ب ا       و  رفتاریپیامدهای گذاشتن بر  گو برای تأثیر پاسخ
به نقل از صالحی  1991، کیل استید و همکاران)   باشدأکاهش منابع انسانی تغییر آ  و هوا تو

ی مص رف  اگذاری بر پیام ده  ، توانایی فرد در تأثیربخشی ادراکی اثرحاضر  در پژوهش. (2931
نگ رش و ارزش و   ،وانایی خود در تغییر رفتارتاحساس فرد نسبت به برق مد نظر است. یعنی 

کردن ای ن متغی ر    ور عملیاتیمنظ بهکاهش مصرف برق و اصالح الگوی مصرف.  برای ها دغدغه
آم ده   دس ت  شوند و نمرة به درنهایت این دو پرسش با ه  ترکی  می استااده شد. دو پرسشاز 

 برق است. بخشی ادراکی مشترکان دهندة اثر نشان
ه ای   گی ری  محیط ی ش امل جه ت    ارزش زیس ت : از نظر ماهومی، محیطی ارزش زیستد( 

 ،2)ب ار  جه ان طبیع ی اس ت    ب ارة بینی وی در زیست و نشانگر جهان اساسی فرد در مورد محیط
ه  ای  ارزش ها  ت پرس  ش حاض  ر از مقی  اس   پ  ژوهشدر از نظ  ر عملی  اتی،   .(9: 1999
در اینجا نهایتا ، این ها ت   استااده شده است.(، 2333)9و فوهرر 1محیطی کایزر، ولاینگ زیست

محیط ی مش ترکان    دهندة ارزش زیست آمده نشان دست شوند و نمرة به پرسش با ه  ترکی  می
 برق است.

 نتایج پژوهش
شناس ی مط رح ش د، متغی ر      ط ور ک ه در بخ ش روش    رفتار مصرف برق: همان وضعیت (ال 
عملی ات ش رکت    ةخ انگی در س طم مح دود    برق مشترکان ، مدیریت مصرفپژوهش ةوابست

و ج دول زی ر،    یده شده استسؤال سنج 27. این متغیر با استااده از استتوزیع برق مازندران 
  دهد. توزیع فراوانی آن را نشان می

                                                           
1. Barr 
2. Wolfing 
3. Fuhrer 
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.وضعیترفتارمصرفبرق1جدول
درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانیرفتار مصرف برق

 3/17 3/17 179(49   13همیشه )
 3/14 99 277(11   71اکثر اوقات )
 2/33 1/22 73(74   94گاهی )

 299 3/9 7(97   17ندرت ) به
 - 9/9 9(11   27اصال  )

 - 299 794جمع کل
 

(، نش ان  پ ژوهش  ة)متغیر وابس ت  های جدول فوق در مورد وضعیت رفتار مصرف برق داده
مصرف ب رق   نسبت به همیشه رفتارهای مسئوالنه شده افراد مطالعهدرصد  11 نزدیکدهد که  می

مص رف ب رق از خ ود رفت ار مس ئوالنه نش ان       نس بت ب ه   ندرت  درصد آنها به 3/9و تنها  دارند
همیشه و  شده درصد افراد مطالعه 11دهد که نزدیک به  دهند. ستون فراوانی تجمعی نشان می می

درص د   11ب ه عب ارت دیگ ر، نزدی ک     . دارند مسئوالنهمصرف برق رفتار نسبت به اکثر اوقات 
مص رف   کنند، از وسایل پر مصرف استااده می های ک  گویان همیشه یا اکثر اوقات از المپ پاسخ

کنند، هنگا  خرید ب ه   های اضافه را خاموش می کنند، المپ در ساعات اوج مصرف استااده نمی
رفتارشان را نسبت به مص رف ب رق م دیریت     ،کلی طور بهبرچسپ وسایل برقی توجه دارند و...

اس ت و انح راف    (71/7مدیریت مصرف برق در حد بیش از زیاد )میانگین کنند. همچنین،  می
گویان نسبت به مص رف ب رق    این بدین معناست که رفتار پاسخ است. 41/9استاندارد نیز برابر 

در حد مطلوبی قرار دارد.
ک ه در   ط ور  سبت به مدیریت مصرف انرژی: هم ان حس  نگرش ن ها بر توزیع فراوانی(  

است. جدول زی ر،   یده شدهسؤال سنج 7با استااده از  متغیرشناسی مطرح شد، این  بخش روش
  دهد. را نشان می نگرش نسبت به مدیریت مصرف انرژیتوزیع فراوانی 

.وضعیتنگرشنسبتبهمدیریتمصرفانرژی2جدول
 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی انرژینگرش نسبت به مدیریت مصرف 

 1/71 1/71 199 (19   24کامال  موافق )
 1/19 91 219 (27   27موافق )
 1/37 27 49 (29   22بی نظر )
 1/33 4/1 21 (29   1مخال  )

 299 1/9 1 (4   7کامال  مخال  )
 - 299 794 جمع کل
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مص رف ان رژی در ج دول ف وق نش ان      به م دیریت  نگرش نسبت  بارةگویان در نظر پاسخ
مص رف  م دیریت  موافق نس بت ب ه    درصد(نگرش کامال  77 حدود) گویان دهد، بیشتر پاسخ می

 نگرش نسبت ب ه م دیریت مص رف ان رژی     بارةگویان در درصد پاسخ 1/9اند. تنها  انرژی داشته
نسبت به مدیریت مص رف  نگرش  بارةگویان در درصد پاسخ 27اند و  مخال  داشته نظری کامال 

 ده د ک ه نزدی ک    اند. همچنین نتایج س تون فراوان ی تجمع ی نش ان م ی      بدون نظر بوده انرژی
نگرش نس بت ب ه مص رف ان رژی      بارةموافق در نظری موافق و کامال  ،گویان درصد از پاسخ 12

محوران ه نس بت ب ه     گوی ان نگرش ی زیس ت    درصد پاس خ  12به عبارت دیگر، حدود  اند. داشته
در حد و  19/7مصرف انرژی مدیریت میانگین نگرش نسبت به  دیریت مصرف انرژی دارند.م

ای ن ب دین معناس ت ک ه مش ترکان ارزی ابی        درصد است. 11/9زیاد است و انحراف استاندارد 
تری از رفتارشان نسبت به مصرف انرژی براساس این عامل از تمایل رفتاری در نظری ة   مطلو 

 ه دارند.ریزی شد رفتار برنامه
لاه با ؤشناسی مطرح شد، این م روش بخشطور که در  همان : بخشی ادراکی اثر وضعیت (ج

را نش ان  بخش ی ادراک ی    اث ر است. جدول زیر، توزیع فراوانی  یده شدهسؤال سنج 7استااده از 
 دهد. می

بخشیادراکی.وضعیتاثر3جدول

درصد فراوانیفراوانیبخشی ادراکی اثر
درصد فراوانی 

تجمعی
 1/17 1/17 191(29   3کامال  موافق )
 13 1/97 212(1   4موافق )

 1/34 1/1 97(7بی نظر)
 33 1/2 1(1   7مخال  )

 299 2 1(9   1کامال  مخال  )
 - 299 794جمع کل

ابراز داش تند ک ه   گویان  بیش از نیمی از پاسخدهد  جدول فوق نشان مینتایج طور که  همان
بوده محیطی  های زیست ها و نگرانی ه با بحرانهخودشان در مواجبخشی ادراکی  اثرموافق  کامال 

ان د.   شخصیبخشی ادراکی  اثرمخال   کامال  ابراز داشتند که نهاآدرصد  2تنها  است و در مقابل،
. س تون فراوان ی تجمع ی نش ان     ان د  نداشته یدر این مورد نظرمشترکان  درصد 1/1 حال عین در
 ش ان مواف ق و ک امال     شخصیبخشی ادراکی  اثربا  مشترکان خانگیده   نهبه دهد که نزدیک  می
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درصد مشترکان معتقدند که در مدیریت مص رف ان رژی و    39به عبارت دیگر، حدود  .اند موافق
اس ت و   7/7ن ی  لا ه ب یش از زی اد یع   ؤمی انگین ای ن م   جویی مصرف انرژی تأثیر دارند. صرفه

این بدین معناست که مشترکان سهولت ادراکی از انجا  رفتارشان  است. 43/9انحراف استاندار 
ری زی ش ده    نسبت به مصرف انرژی براساس این عامل از تمایل رفتاری در نظریة رفتار برنام ه 

 دارند.
س ی  شنا ط ور ک ه در بخ ش روش    همان محیطی: حس  ارزش زیست ها بر توزیع فراوانی (د

اس ت. ج دول زی ر، توزی ع فراوان ی       یده شدهسؤال سنج 4لاه با استااده از ؤمطرح شد، این م
  دهد. محیطی را نشان می ارزش زیست

محیطی.وضعیتارزشزیست4جدول

درصد فراوانیفراوانیمحیطی ارزش زیست
درصد فراوانی 

تجمعی
 4/74 4/74 137( 91   99کامال  موافق )
 7/31 3/14 211(13   17موافق )
 1/33 1/7 21(19   23بی نظر )
 299 1/9 2(21   29مخال  )

 - 9/9 9(21   4کامال  مخال  )
 - 299 794جمع کل

ه ای   ارزش ب ارة در ش ده  درصد اف راد مطالع ه   71 حدوددهد که  نتایج جدول فوق نشان می
گوی ان اب راز داش تند     پاسخدرصد  1/7تنها در مقابل، اند.  موافق داشته محیطی نظری کامال  زیست

تنه ا   ،مجم وع  ه درنک  قاب ل توج ه ای   ةمحیطی ندارن د. نکت    های زیست ارزش بارةنظری در که
ان د. س تون    محیطی نظ ری مخ ال  داش ته    های زیست ارزش بارةدر شده درصد افراد مطالعه 1/9

محیطی  ارزش زیست بارةدر شده درصد افراد مطالعه 37 حدوددهد که  فراوانی تجمعی نشان می
ه ای   گوی ان ارزش  درصد پاسخ 37به عبارت دیگر، حدود  اند. داشتهموافق  نظری موافق و کامال 

و بیش از زیاد است و انح راف   79/7محیطی  های زیست میانگین ارزش اند.  محور داشته زیست
ش ان نس بت ب ه    این بدین معنااست ک ه ادراک مش ترکان از انج ا  رفتار   است.  14/9استاندارد 

ریزی  مصرف انرژی در سطم مطلوبی براساس این عامل از تمایل رفتاری در نظریة رفتار برنامه
 شده قرار دارد.
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 ها آزمون فرضيه
  و ض روری اس ت.   ه ا الز  ف رر   ه ای مناس   آم اریع رعای ت پ یش      برای انتخ ا  آزم ون  

ای ی ا   ها )اسمی، ترتیبی، فاص له  نرمال(، مقیاس داده )نرمال یا غیر نوع توزیع ها شامل فرر  پیش
(. 2911پ ور و ص اری،    ها و تع داد متغیرهاس ت )حبی      ها، استقالل گروه نسبی(، تعداد گروه

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

شده با تابع توزیع  استااده شده است. )در این آزمون، تابع توزیع تجمعی مشاهده  8ای نمونه تک
است. چون مق دار   999/9داری برای این متغیر برابر با  اشود.( سطم معن مورد انتظار مقایسه می

شده ب ا توزی ع م ورد     توزیع مشاهده، بنابرایناست،  91/9آمده، کمتر از  دست هداری باسطم معن
ه ای   انتظار یکسان نیست، یعنی توزیع تابع مورد نظر، توزیع نرم الی نیس ت. بن ابراین، آزم ون    

همچن ین،   ه ای ناپ ارامتری اس تااده خواه د ش د.      از آزم ون  ره ا ص رفا   یمتغ ةمربوط به رابط  
و بخش ی ادراک ی    اثرمحیطی،  این است که متغیرهای مستقل )ارزش زیست بیانگرها  فرر پیش

ای و متغیر وابسته )رفتار مصرف ب رق(   نگرش نسبت به مدیریت مصرف انرژی( مقیاس فاصله
بین متغیرهای مستقل و متغیر  ة. بنابراین، آزمون مناس  برای سنجش رابطداردای  مقیاس فاصله

و  این اساس، جدول زی ر ض ری  اس پرمن متغیره ای مس تقل      وابسته آزمون اسپرمن است. بر
  دهد. متغیر وابسته را نشان می
.آزمونهمبستگیمتغیرهایمستقلورفتارمصرفبرق5جدول

متغیر وابسته

متغیرهای مستقل

رفتار مصرف برق
 داری سطم معنا مقدار آزمون اسپرمن

 999/9 792/9نگرش نسبت به مدیریت مصرف انرژی

 999/9 771/9بخشی ادراکی  اثر

 999/9 721/9محیطی ارزش زیست

مدیریت مص رف  نسبت به مصرف انرژی و  دهد که بین نگرش نتایج جدول فوق نشان می
رابط ه مثب ت و مس تقی      ب رای این است که  بیانگررابطه وجود دارد. مقدار آزمون اسپرمن برق 

 رابطه در حد متوسط رو به باالست. به عبارت دیگر، با اف زایش نگ رش   تاست. همچنین، شد

                                                           
1. One-SampeleKolmogrov Smirnov 
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یة اول ای ن اس اس، فرض     شود. ب ر  مسئوالنه میمدیریت مصرف برق صرف انرژی، نسبت به م
 (نسبت به مصرف انرژی و رفتاره ای مص رف ب رق    وجود رابطه بین نگرشپژوهش )مبنی بر 

ری زی   این بدین معناست که بین عامل اول تمایل رفتاری در نظریة رفت ار برنام ه   شود. ید میأیت
بخش ی ادراک ی    اث ر ده د ک ه ب ین     نتایج جدول فوق نشان مین، رابطه وجود دارد. عالوه بر ای

ای ن اس ت ک ه     بیانگررابطه وجود دارد. مقدار آزمون اسپرمن مدیریت مصرف برق شخصی و 
رابطه در حد متوس ط رو ب ه باالس ت. ب ه      تجهت رابطه مثبت و مستقی  است. همچنین، شد

 ش ود. ب ر   مسئوالنه میمصرف برق  مدیریتشخصی، بخشی ادراکی  اثرعبارت دیگر، با افزایش 
و رفتارهای مصرف بخشی ادراکی  اثروجود رابطه بین یة دو  پژوهش )مبنی بر این اساس، فرض

این ب دین معناس ت ک ه ب ین عام ل دو  تمای ل رفت اری در نظری ة رفت ار           شود. ید میأیت (برق
ک ه ب ین ارزش   ده د   نت ایج ج دول ف وق نش ان م ی     ری زی رابط ه وج ود دارد. نهایت ا ،      برنامه
این اس ت   بیانگررابطه وجود دارد. مقدار آزمون اسپرمن مدیریت مصرف برق محیطی و  زیست

رابطه در حد متوسط است. ب ه عب ارت    مستقی  است. همچنین، شدتکه جهت رابطه مثبت و 
ای ن اس اس،    شود. ب ر  مسئوالنه میمدیریت مصرف برق محیطی  دیگر، با افزایش ارزش زیست

 (محیطی و رفتارهای مصرف ب رق  وجود رابطه بین ارزش زیستپژوهش )مبنی بر یة سو  فرض
 شود. ید میأیت

 تحليل رگرسيوني
متغی ره، ب ا اس تااده از رگرس یون خط ی س اده        ، قبل از اجرای رگرس یون چن د  پژوهشدر این 

 متغیره( میزان ارتباط بین یکایک متغیرهای مستقل ب ا متغی ر وابس ته )رفت ار مص رف ب رق(       )دو
بودن متغیر وابس ته اس ت. زم انی ک ه      نرمال ،های رگرسیون فرر شود. یکی از پیش بررسی می
ه ا اس تااده    ها نرمال نباشد، برای اجرای رگرسیون باید از تابع لگ اریت  طبیع ی داده   توزیع داده

 پ ژوهش مط رح ش د، متغی ر وابس ته در      طور که ق بال   . همان(2911پور و صاری،  )حبی  شود
ه ا ب ه لگ اریت  طبیع ی      ا ابتدا دادهنجدر ای است.بنابراین، توزیع نرمال برخوردار نبودهحاضر از 

تبدیل شده و سپس، رگرسیون اج را ش ده اس ت. نت ایج حاص ل از اج رای آزم ون، ض رای          
ازای یک واحد افزایش در نگرش نس بت   نشان داد که بهمدیریت مصرف برق رگرسیونی ساده 
ش ود. همچن ین    بینی م ی  پیشمدیریت مصرف برق افزایش در  واحد 911/9به مصرف انرژی، 

مدیریت مص رف ب رق   واحد افزایش در  972/9، بخشی ادراکی اثرازای یک واحد افزایش در  به
واح د   977/9محیط ی،   ازای یک واحد افزایش در ارزش زیس ت  نهایت بهدرشود.  بینی می پیش
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، متغی ر  ش ده  از مجم وع متغیره ای بررس ی    شود. بینی می پیشمدیریت مصرف برق افزایش در 
م دیریت مص رف ب رق    درصد بیشترین رابطه را با  29با ضری  تعیین برابر با بخشی ادراکی  اثر

مدیریت مص رف  کمترین رابطه را با  1/22برابر با با ضری  تعیین  محیطی ارزش زیستدارد و 
با روابط بین متغیرهای مس تقل   ة رگرسیون خطی در ارتباطشد دارد. ضری  بتای استانداردبرق 

ترتی  ، بیش ترین نق ش را در تبی ین      که متغیرهای ذیل بهداده است نشان با رفتار مصرف برق، 
بخشی ادراکی، نگرش نسبت ب ه م دیریت مص رف     اثراند:  داشتهمدیریت مصرف برق تغییرات 
ب وده   999/9)الز  به ذکر است س طم معن اداری هم ة متغیره ا      محیطی ارزش زیست انرژی و
 است(.

خط ی موج ود    ةتوان رابط   می 8متغیره متغیره: با کمک رگرسیون چند تحلیل رگرسیون چند
. در ای ن  )هم ان(  ای از متغیرهای مس تقل ب ا ی ک متغی ر وابس ته را مطالع ه ک رد        بین مجموعه

 ةاستااده شده است. عالوه بر این، از آمار زمان ه متغیره از روش  ، برای رگرسیون چندپژوهش

در اینجا، ها استااده شده است.  بودن همبستگی باقیمانده برای سنجش مستقل 2واتسون   دوربین
 ندارن د  9ه ا ب ا ه   همبس تگی     دهد که باقیمان ده  ( نشان می77/2واتسون)   دوربین ةمقدار آمار

م دیریت  ی متغیرهای مستقل را برای تبی ین  (. جدول زیر، مدل رگرسیوناند )یعنی از ه  مستقل
 دهد. نشان میمصرف برق 

.ضریبرگرسیونیمتغیرهایمستقلورفتارمصرفبرق6جدول
مقدار ثابتFآزمون  Fsigمقدار آزمونضری  تعیینضری  همبستگی

771/9127/9 114/93 999/9 711/1 

ده د ک ه ض ری  همبس تگی      م ی  شود، نتایج نشان طور که در جدول باال مالحظه می همان
ع الوه ب ر ای ن،    اس ت.   771/9برابر ب ا  مدیریت مصرف برق برای تبیین  شده متغیرهای بررسی

 ةوس یل  ک ه ب ه  م دیریت مص رف ب رق    نسبتی از واریانس متغیر دهد که  ضری  تعیین نشان می
داللت ب ر  داری نیز  یا آزمون معنا Fدرصد است. نسبت  12شده بیش از  تبیین پژوهشمتغیرهای 

مدل مناسبی برای تبیین متغیر وابس ته اس ت. ب ه عب ارت      پژوهش،آن دارد که مدل رگرسیونی 
توض یم   درصد 12به میزان بیش از  قادرند که تغییرات متغیر وابسته را پژوهشدیگر، متغیرهای 

                                                           
1. Multiple Linear Regression 
2. Durbin-Watson 

یکدیگر همبستتگي نداشتته باشتند، ایتن آمتاره      ها با  مانده است. اگر باقي 4تا  0مقدار این آماره بين . 1
 خواهد بود. 2حدود 
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ثیر متغیره ای مس تقل کنت رل ش ود،     أدهد که اگر ت   ( نشان میأ)عرر از مبد دهند. مقدار ثابت
ثیر أض رای  ت    ةدهن د  است. جدول زیر، نش ان  711/1برابر با مدیریت مصرف برق  ةمقدار پای

 است.مدیریت مصرف برق  ةکنند رگرسیون متغیرهای مستقل تبیین

.ضرایبتأثیرمدلنهاییرگرسیونمتغیرهایمستقلورفتارمصرفبرق7جدول

ضری  بتا متغیرها
)β(

مقدار آزمون 
T

Sig8ضری  تولرانس

نگرش نسبت به مدیریت مصرف 
انرژی

121/9 779/7 999/9 191/9 

 441/9 999/9 171/7 197/9بخشی ادراکی اثر
 413/9 999/9 114/9 211/9محیطی ارزش زیست

ط ور   اگر همة متغیرهای مس تقل پ ژوهش ب ه   شود،  طور که در جدول باال مالحظه می همان
م دیریت  بیش ترین رابط ه را ب ا     مصرف ان رژی، زمان وارد شوند، نگرش نسبت به مدیریت  ه 

م دیریت مص رف   محیطی کمترین رابطه را با  متغیر ارزش زیستو در مقابل،  داردمصرف برق 
 ةکنن د  بینی پیش ،به نسبت دیگر متغیرها زیست نگرش نسبت به محیطدارد. همچنین، متغیر برق 
م دیریت  ثیرات خ الص متغیره ا ب ر    أت ةدهند نشان نیز شده تری است. ضری  بتا استاندارد قوی

اهمیت نسبی ح ور هر متغی ر در   ةدهند داری آن نشاناو سطم معن Tاست. مقدار مصرف برق 
آن  یباش د، س طم خط ا    114/9بیش تر از   Tمطل ق مق دار    . بدین شکل که اگر ق در استمدل 

در تبی ین   داری اثیر آم اری معن   أنتیج ه، متغی ر م ورد نظ ر ت       خواهد بود. در 91/9 تر از کوچک
رها ک  اس ت.  خطی متغی دهد که میزان ه  تغییرات متغیر وابسته دارد. ضری  تولرانس نشان می

 ثیرات متغیرهای مثبت است.أت الز  به ذکر است که

 گيری بحث و نتيجه
ریزی ش ده ف رر    طور که قبال  مطرح شد، در پژوهش حاضر براساس نظریة رفتار برنامه همان

وی نسبت به مصرف ان رژی   نگرش ةوسیل به ابتدافرد، رف برق از سوی شده بود که رفتار مص

                                                           
. تولرانس نسبتي از واریانس یک متغير مستقل است که توسط سایر متغيرهای مستقل تبيتين نشتده   8

تتر باشتد،    و ا نوسان دارد. بنابراین، هر چه مقدار تولرانس به یک نزدیک 0است. ضریب تولراس بين 
 های مستقل کمتر است. خطي بين متغير ميزان هم
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درنهای ت   وش دة او از رفت ار نس بت ب ه مص رف ان رژی،        ت أثیر ک ارایی ادراک   و سپس، تحت
  شود. تعیین میمحیطی  های زیست تأثیر روش تحت

 های مشترکان نسبت به مصرف برق در حد مطل وبی ق رار   نتایج توصیای نشان داد که کنش
ه  ای تمای  ل رفت  اری نش  ان داد ک  ه اوال ، مش  ترکان ارزی  ابی   دارد. همچن  ین، وض  عیت عام  ل

تری از رفتارشان نسبت به مصرف انرژی دارند. ثانیا ، مشترکان سهولت ادراکی از انج ا    مطلو 
بخشی ادراکی مش ترکان از انج ا  رفتارش ان     رفتارشان نسبت به مصرف انرژی دارند. نهایتا ، اثر

ها نش ان   ه مصرف انرژی در سطم مطلوبی قرار دارد. عالوه بر این، نتایج آزمون فرضیهنسبت ب
ریزی ش ده و م دیریت مص رف     داد که بین این سه متغیر مربوط به تمایل رفتاری نظریه برنامه

برق رابطه وجود دارد. همچنین، نتایج رگرسیون بیانگر این بود که در کل، این س ه متغیرکم ی   
  کنند. صد از تغییرات مدیریت مصرف برق را تببین میدر 12بیش از 
ان د   ش ده تنه ا توانس ته    دهد مجموع ه عوام ل بررس ی    حاضر که نشان میبه نتایج  جهبا تو

درصد عوامل در بیرون از مدل   19درصد از عوامل را شناسایی کنند )به عبارت دیگر، حدود  12
یک مدل ج امع ب رای تعی ین ت أثیر      ستیابی بهظاهرا  د توان گات، شده قرار گرفتند(، می بررسی

حقیقت، نت ایج   در. استصرف انرژی خانوار مثل یک معمای چندوجهی عوامل مؤثر بر رفتار م
ت وان از   را تنها ب ه می زان معین ی م ی    مصرف انرژی خانوار پژوهش حاضر گویای آن است که 

تنها مبتنی ب ر   نه فتار مصرف برق. بر این اساس، ردریزی شده تببین کر طریق نظریة رفتار برنامه
ثیر أت   رس د تح ت   ، بلکه به نظر میاست (2341، بین و آیزن فیش) ریزی شده رفتار برنامه ةنظری

تنه ایی   ب ه ه ای ن نظری   ب ه عب ارت دیگ ر،     فرهنگی دیگری نیز ق رار دارد.    متغیرهای اجتماعی
به همین دلیل است که کلموس ند. شاید بینی ک مشترکان را پیشتوانند رفتار مصرف انرژی  نمی

 هایی نظریهتمامی  ...»رسد که های خود به این نتیجه می بررسی و پژوهش( در 1991) و انجیمن
در شرایط خاص ی دارای   ،اند نشده  که مطرح هایی نظریهکه مورد بح  قرار دادی  و بسیاری از 

مس ئوالنه  ایج اد رفت ار    سب این سؤال که چه عواملی  بدین معنی که پاسخ بهباشند.  اعتبار می
  چن ان پیچی ده   آنش وند؟    می طور خاص( طور عا  و مدیریت مصرف برق به )به محیطی زیست
هم راه ب ا تم امی     م دلی چن ین   نش ان داد.  نظریه یا م دل در قال  یک آن را توان  که نمی است

که کاربرد خود را  دهد، چنان پیچیده خواهد بود تأثیر قرار می عواملی که رفتار را ایجاد و تحت
بر ای ن اس اس،    (.171: 1991کلموس و انجیمن، )« معنی خواهد بود یا احتماال  بی هازدست داد

ش ناختی را در تبب ین رفت ار     ک ارگیری س ایر نظری ات جامع ه     حاضر ضرورت به پژوهشنتایج 
 به این مه  بپردازند. ندتوان بعدی می پژوهشگرانو  کند مصرف برق مطرح می
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شناستایي الگتوی مصترف بترق مشتترکين      (. “ 8111)يپتور، محمتدعل   انيومقدس ديسع ،ياحترام .8
های مدیریت مصرف برق در سمت تقاضتا بتر اصتال الگتوی      شهرستان اهواز و نتایج اجرای فعاليت

 . 8111 ماه ید 2و8 ،یانرژ يمل شیهما ني، هفتم”مصرف
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