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Abstract  
Introduction: Having lived on this planet for many years, using and exploiting its 

resources, man has been confronted with limitations and environmental damage. In 

this regard, in order to find a new way that can reduce these damages and establish 

justice, it is of great importance to pay attention to the constraints. Can the problem 

become more understandable by introducing social variables? Therefore, this study 

was conducted to identify the factors that affect household consumption in order to 

understand the various related problems and pave the way for researchers to 

determine future research perspectives. 

Methods: In this field, numerous studies have been conducted to identify the 

consumption and consumption patterns in the household sector as one of the most 

energy-intensive sectors. In this regard, the derivation and synthesis of previous 
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findings are absolutely necessary, so in this study, through a systematic review by 

reading 176 articles and reviewing them in several stages and finally a comprehensive 

review of 40 scientific articles, an attempt was made to present the effective factors 

for household energy consumption. Credibility, confirmability and reliability criteria 

were used to validate this study. 

Finding: The concepts of coding were divided into subthemes and themes. Results 

discussion and conclusion from the data studied 46 subtopics and themes and in the 

next stage 13 themes and in the final classification; Three categories including macro 

(governance), medium (society) and micro (family) were collected and then direct 

and indirect relationships were developed at each level in the form of causal model, 

so that the relationships between the level of governance (education system and 

media, energy policy and legislation, executive management of government and 

energy-related organizations, production, management, distribution, and consumption 

of energy, technology development, and standard of urban planning and architecture) 

and at the level of society (interpersonal factors, social and cultural factors, and 

public awareness) and at the level of family (lifestyle, social and economic status, and 

characteristics of household population) were described. 

Conclusion: The combination of research results and the compilation of different 

effective factors for household energy consumption and their classification into 

different levels (macro, middle, and micro) can show the importance of a 

comprehensive approach to energy and sociological factors for future research, so 

that energy experts are able to evaluate energy issues in an interdisciplinary way. It 

also shows policy makers a better and more comprehensive view of policy making 

and planning in the area of household energy consumption at the macro level. 

Keywords: consumption, Energy, behavior, lifestyle, systematic review. 
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 خانگی انرژی مصرف بر مؤثر شناختیجامعه عوامل شناسایی

 * (ایران در انرژی حوزۀ مطالعات بر سیستماتیک مروری)
 1اکبرنیا سادات الهه

 2صالحی صادق
 3فیروزجائیان اصغر علی

 4حیدری غالمرضا
 27/11/1400تاریخ پذیرش:                  16/06/1400دریافت: تاریخ 

Doi: 10.22059/JISR.2022.330234.1237 
 چکیده

( خانگی بخش در مصرف ویژه به) ایران جمله از جهان مهم مسائل از آن مصرف و انرژی مسئلۀ امروزه
 پژوهشی اندازهای چشم تعیین و خانگی انرژی مصرف بر مؤثر عوامل شناخت منظور به پژوهش این. است
 خانگی، بخش در مصرفی رفتار و مصرف شناخت راستای در. است گرفته صورت حوزه این در آتی

 مرور رویکرد. است بوده خاصی عناصر به متکی پژوهش، هر دید زوایای ولی شده، انجام متعددی مطالعات
 شده گزارش مختلف هایپژوهش در آنچه تحقیقات، هاییافته تحلیل و بررسی با تواندمی سیستماتیک

 خوانش طریق از سیستماتیک، مرور از استفاده با تحقیق این در کند؛ ارائه و تحلیل جدید قالب در است،
 انرژی مصرف بر مؤثر عوامل شده سعی علمی، مقالۀ 40 انتخاب درنهایت و ها آن غربالگری و مقاله 176

 بندیمقوله و( گزینشی و محوری باز،) کدگذاری روش کارگیری به طریق از هایافته. شود مطرح خانگی
 پذیریاطمینان و تاییدپذیری اعتبارپذیری، هایراهبرد از اعتبار برای. است شده حاصل ها آن اصلی و فرعی

( خانواده) خرد و( اجتماع) میانه ،(حاکمیت) کالن سطح سه شده، بررسی هایداده میان از. است شده استفاده
 نشان نتایج. است شده تدوین علی مدل قالب در سطح، هر در غیرمستقیم و مستقیم روابط و شده حاصل

 اجرایی مدیریت گذاری،قانون و انرژی هایسیاست رسانه، و آموزشی نظام) حاکمیت سطح در دهد می
 استاندارد و فناوری، توسعۀ انرژی، مصرف و توزیع تولید، مدیریت انرژی، با مرتبط نهادهای و دولت

 و( فردیمیان عوامل و عمومی آگاهی فرهنگی، و اجتماعی عوامل) اجتماع سطح در ،(معماری و شهرسازی
 مصرف بر( اقتصادی-اجتماعی پایگاه و زندگی سبک خانوار، شناختیجمعیت هایویژگی) خانوار سطح در

 حوزۀ در آتی هایپژوهش کنندۀهدایت و راهنما تواندمی پژوهش این نتایج. هستند تأثیرگذار خانگی انرژی
 .باشد( شناختیجامعه عوامل ورود با) ایرشتهبین تحقیقات گسترش برای انرژی،

  .سیستماتیک مرور مصرف، زندگی، سبک رفتار، انرژی،: کلیدی های واژه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
 شهر شهروندان: مطالعه مورد) انرژی مصرف شناختیجامعه تحلیل» عنوان با دکتری رسالۀ از مستخرج ،یرروم مقالۀ *

 .کشور فناوران و پژوهشگران از حمایت صندوق حمایت با مازندران، دانشگاه اجتماعی و انسانی علوم دانشکدۀ ،«(تهران
 ،رانیا بابلسر، مازندران، دانشگاه یگروه علوم اجتماع یشناس جامعه یدکتر یدانشجو 1. 

akbarnia1365@gmail.com  
 s.salehi@umz.ac.ir  ،(مسئول ۀسندینو) رانیا ،بابلسر مازندران، دانشگاه یگروه علوم اجتماع اریدانش 2. 
 a.firozjayan@umz.ac.ir  ،رانیا بابلسر، مازندران، دانشگاه یگروه علوم اجتماع اریدانش 3. 

  heidari1234@yahoo.com ،رانیا تهران، رو،ین پژوهشگاه اریاستاد .4 



 

 

 

 

 

 313شناختی مؤثر بر مصرف انرژی خانگی ...   شناسایی عوامل جامعه

 

 

 مسئله بیان و مقدمه

 هایچالش با جوامع گوناگون، مصارف برای انرژی از فزاینده استفادۀ و جوامع شدن صنعتی با

 در اصلی هایپیشرفت فناوری، تاریخ طوالنی دورۀ یک در که چرا شدند؛ رو روبه اساسی

 در(. 2: 2014 ماالنیما،) است بوده طبیعی منابع از انرژی استخراج امکان درمورد دانش، افزایش

 سال در جهان انرژی مصرف که است زده تخمین( 2017) انرژی المللیبین آژانس راستا، این

 مصرف سرانۀ دهد می نشان آمارها. یابد افزایش درصد 30 حدود 2017 سال با مقایسه در 2040

 انرژی نهایی مصرف سرانۀ ،(1397) انرژی ترازنامۀ براساس. است باال ایران در انرژی نهایی

 ،4/3 ترتیب به صنعت و ونقل حمل عمومی، و تجاری خانگی، کشاورزی، هایبخش در ایران

 ایران انرژی نهایی مصرف سرانۀ مقایسۀ. است بوده جهانی متوسط برابر 5/1 و 5/1 ،1/2

 و 4/6 طبیعی گاز نهایی مصرف سرانۀ دهدمی نشان جهانی مقیاس با انرژی هایحامل تفکیک به

 ترازنامۀ براساس همچنین .است جهانی سرانۀ متوسط برابر 4/1 نفتی هایفرآورده و خام نفت

 سنگ،زغال طبیعی، گاز نفتی، هایفرآورده نفت،) انرژی هایحامل میان از ،(1397) انرژی

 گاز مصرف در را سهم بیشترین خانگی بخش ،...(و برق و بادی، و خورشیدی آبی، انرژی

 افزایش این ترتیب بدین. است داده اختصاص خود به برق مصرف در زیادی سهم و طبیعی

 از یکی منابع، محدودیت. کندمی رو روبه مختلفی هایچالش با را ایران و جهان انرژی، مصرف

 به پایدار توسعۀ درواقع. است شده اشاره بدان پایدار توسعۀ مفهوم در که است هاچالش این

 بدون نیازها این تأمین کهای گونه به دارد؛ اشاره منابع محدودیت با مواجهه در بشر نیازهای

: 2015 پایک،) باشد مرفه زندگی و سالمتی به دسترسی در آینده نسل توانایی افتادن مخاطره به

 از غیر اینکه ضمن نیست؛ پایدار و همیشگی نیز ایران طبیعی منابع که داشت توجه باید(. 2

 طلب روزی و نونژاد ایران، در محیطی زیست هایآلودگی خطر راستای در منابع، محدودیت

 های فرآورده کل مصرف برق، تولید تجاری، آزادسازی ملی، درآمد افزایش دادند نشان( 1397)

 اکسیدکربن دی انتشار بر معناداری و مثبت اثر داخلی، گذاری سرمایه و طبیعی گاز مصرف نفتی،

 بیشتر سهم و( جهانی برابر 1/2) خانگی بخش در انرژی مصرف باالی سرانۀ رو این از. دارند

زیست آثار و مصرف و تولید برای منابع محدودیت طبیعی، گاز و برق مصرف در خانگی بخش

 بر تأثیرگذار مختلف عوامل شناخت و خانگی بخش در انرژی مصرف مسئلۀ آن، محیطی

 شناخت برای. است کشور در مهم موضوعات از یکی مصرف، مدیریت منظور به انرژی مصرف

. 1: کند می مطرح سازی بهینه در رویکرد چهار گزارشی، در توانیر سازمان انرژی، مصرف
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. رفتار تغییر رویکرد. 4 حقوقی؛ رویکرد. 3 اقتصادی؛ رویکرد. 2 مهندسی؛ و فنی رویکرد

 رویکرد. دارد تأکید انرژی مصرف و توزیع تولید، وسایل سازی بهینه بر مهندسی و فنی رویکرد

 استوار قوانین وضع بر حقوقی رویکرد. داند می تقاضا کنترل راه را انرژی گذاری قیمت اقتصادی،

 تغییر انرژی بهینۀ مصرف به رسیدن برای را کنندهمصرف رفتار نیز رفتار تغییر رویکرد. است

 به پژوهشگران ذکرشده، رویکردهای با مقایسه در(. 44-42: 1385 همکاران، و کالهی) دهد می

 هایرشته معموالً دهدمی نشان تاریخی سابقۀ که چرا اند؛ کرده توجه کمتر رفتار تغییر رویکرد

می قلمداد ضعیف محاسباتشان در را انرژی مصرف و تولید در انسان نقش  انسانی، غیرعلوم

 کالن سطح فرایندهای از اقتصاد، و مهندسی فیزیک، نظیر هاییرشته هایتالش حقیقت در. کنند

 کنترل را انرژی جریان که است اجتماعی خرد سطح فرایندهای از ناقضی تحلیل که آیند برمی

 لوتزنهیزر، ؛1993 لوتزنهیزر،) آورند می وجود به را محیطی زیست-اجتماعی هاینظام و کنندمی

 هاییرشته درنظرگرفتن بدون تواننمی دارند تأکید( 2016) 2یانگ و 1ژو همچنین(. 64: 1994

 هایدهه در رو این از. پرداخت انرژی مصرف مسئلۀ بررسی به اجتماعیعلوم و روانشناسی نظیر

 انرژی هایپژوهش به شناختیجامعه و( رفتار هایمدل) اجتماعی روانشناسی رویکردهای اخیر،

 انرژی مصرف فهم برای ،(2016) همکاران و 3باتلر تحقیق نظیر هاییپژوهش. اندکرده پیدا راه

 نظریۀ نظیر شناسیجامعه هاینظریه از تأسی با و بریتانیا مردم روزمرۀ زندگی از بخشی عنوان به

 حاضر مطالعۀ. است شده انجام... و 7ذائقه ،6میدان ،5وارهعادت مانند آن اصلی مفاهیم و 4بوردیو

 مصرف درمورد گیریتصمیم حوزۀ به رساندن یاری راستای در شناختیجامعه عوامل بر تأکید با

 انرژی مصرف حوزۀ در پژوهش مسیر شناخت و الگویابی منظور به و خانگی بخش انرژی

 دنبال به کمتری تحقیقات دهدمی نشان حوزه این مطالعات بررسی. است گرفته صورت خانگی

 واحد دید زاویۀ داشتن و تمرکز با هاپژوهش بیشتر و اندبوده انرژی مسئله از تریجامع درک

 اما اند،داشته انرژی مصرف مسئلۀ شناخت در سعی...( و فنی دید یا معماری دید اقتصادی، دید)

 با توانمی آیا نگریست؟ مهم این به ترجامع دیدی با مختلف، زوایای درنظرگرفتن با توانمی آیا

 درک محقق که است مقدور زمانی مهم این کرد؟ فهم بیشتر را مسئله اجتماعی، متغیرهای ورود

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. Zhou 

2. Yang 

3. Butler 
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6. field 

7. Teste 
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 نتایج و تحقیقات بر مداقه با و باشد داشته اند، کرده کنکاش پژوهشگران تاکنون آنچه از خوبی

 تریدقیق راه نقشۀ آتی، هایپژوهش انجام منظور به هاپژوهش نقایص و امتیاز بررسی و ها،آن

 گذشته تحقیقات از ای گونه خالصه اشارۀ با انرژی حوزۀ هایپژوهش غالباً رو این از. برگزیند

 و علمی دیدی با را هاپژوهش این که تحقیقی اما اند،داشته هاپژوهش پیشینۀ ارائۀ بر سعی

 به سیستماتیک، مرور که چرا است؛ نگرفته صورت کند، کنکاش 1سیستماتیک رویکردی

 پژوهشگران برای را راه کار این با و پردازدمی موجود هایپژوهش استنتاج و ترکیب ارزیابی،

 آن بر پژوهش این ترتیب بدین(. 102: 2009 بوث، و گرانت) کندمی ترروشن و هموار بعدی

 نتایج تحلیل با و بپردازد خانگی انرژی مصرف بر مؤثر عوامل شناسایی به روش این با است

 موثر عوامل استنتاجی مدل شده، آزمون هایمدل همچنین و شده کشف روابط گذشته، تحقیقات

 انتخاب و پیشین هایپژوهش غربالگری با راستا، این در. کند تدوین را خانگی انرژی مصرف بر

. است کرده ارائه را مختلف عوامل از ترکیبی مدل و پرداخته ها یافته تحلیل به پژوهش، چهل

 انرژی مصرف حوزۀ در گرفتهصورت پیشین تحقیقات که است این شود می مطرح که پرسشی

 و متغیرها علی مسیر. اندداشته اشاره اجتماعی و فرهنگی عوامل جمله از عواملی چه به خانگی،

 مسیر جهت در پیشنهاداتی چه. است بوده چگونه خانگی بخش مصرف بر تأثیرگذار عوامل

 پاسخ به دستیابی دنبال به پژوهش این. داد ارائه توانمی انرژی حوزۀ محققان به آتی هایپژوهش

 .است سؤاالت این

 پژوهش ادبیات بر مروری

 دی. تأکپرداختند یانرژ جمله از یمصرف رفتار بر مختلف عوامل یبررس به کردیرو نیچند

 مصرف ۀحوزدر  یاقتصاد یالگوبوده است. اساس  یاقتصاد اتیبر نظر پژوهشگران، یۀاول

 دنبال به منطقی و عقالنی صورت به مردم نظریه، این طبقاست.  2یانتخاب عقالن یۀنظر ،یانرژ

 آیند؛ نائل خود انتظار مورد منفعت به تا هستند هزینه کمترین پرداخت با سود، بیشترین

 براساس که دارد هاییانتخاب انرژی مصرف در خود، منطق براساس کنندهمصرف بنابراین

 که اندداده نشان زیادی هایپژوهش. گیردمی شکل بیرونی و درونی اطالعات و سود، و هزینه

 است ممکن احساسات و هاعادت هنجارها، نظیر شناختی روان و اجتماعی عوامل از بسیاری

 و ژو) است عقالنی انتخاب نظریۀ تضعیف معنای به این و دهند کاهش را شناختی تأمالت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. Systematic review 

2. The rational choice theory 
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 روانشناسی دیدگاه به توجه با دانشمندان از بسیاری اخیر، هایسال در(. 813: 2015 یانگ،

 اجتماعی روانشناسی اصلی عوامل. اندداشته انرژی جویانۀصرفه رفتار بر مطالعاتی اجتماعی،

 هنجارهای ترجیحات، ها،عادت فرهنگ، ها،ارزش باور، نگرش، شامل رفتار بر تأثیرگذار

 روانشناسی حوزۀ نظریات جمله از. است... و 1فردی کارایی و محیطیزیست آگاهی ذهنی،

 ،4شده ریزی برنامه رفتار نظریۀ ،3منطقی کنش نظریۀ ،2اجتماعی هنجارهای نظریۀ ،اجتماعی

 بر اجتماعی هنجارهای تأثیر ،(1985) 6کلمن گفتۀ به. هستند... و ،5هنجار-باور-ارزش نظریۀ

می سعی فرد دوره، این طول در 7انطباق. 1: است شده تقسیم مرحله سه به عمدتاً فردی رفتار

. 2 کند؛ جلوگیری ظاهری تنبیه از یا کند دریافت پاداش تا دهد تغییر را خود رفتار کند

 دیگران انتظارات از آگاهانه تبعیت به شروع فرد مدت، طوالنی تأثیر یک از پس ؛8همانندسازی

 هنجارهای و پذیرد می قلبا را بیرونی های ارزش فرد مرحله این در ؛9سازی درونی. 3 کند؛می

 (.403-401: 2018 همکاران، و گوو) کند می تبدیل شخصی هنجارهای به را اجتماعی

 عنوان به افراد نیت بر ،11بین فیش و 10آجزن منطقی کنش نظریۀ رفتار، حوزۀ در همچنین

 انجام از فرد منفی یا مثبت ارزیابی) رفتار به نگرش از تابعی که دارد تأکید آنی کنندۀتعیین

می وادار رفتار انجام یا انجام به را وی که اجتماعی فشار از فرد ادراک) ذهنی هنجار و( رفتار

 رفتار نظریۀ ،1985 سال در آجزن(. 23-21: 1397 پازوکی، و صالحی) است( کند

 نظریۀ به «12شده ادراک رفتاری کنترل» نام به جدید متغیر یک افزودن با را شده ریزی برنامه

 منابعی و دسترس قابل هایفرصت موقعیتی، عوامل شامل متغیر این. کرد معرفی منطقی، کنش

 سایر اگر .کندمی منعکس را رفتار بر کنترل واقعی میزان که است دانش و پول زمان، مانند

 رفتار که است مرکزی متغیر خاص، ایشیوه به رفتار نیت بمانند، باقی تغییر بدون متغیرها

 برای اندیشمندان هایتالش ادامۀ در همچنین(. 18: 2015 ماکاوی،) کندمی تعیین را واقعی
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1. self-efficacy 
2. social norms theory 

3. theory of reasoned action 
4. theory of planned behavior 

5. value-belief–norm theory 
6. Kelman 

7. compliance 

8. identification 

9. internalization 

10. Ajzen 

11. Fishbein 

12. Perceived behavioral control 
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 که کردند معرفی هایینظریه( 1999) همکارانش و 1استرن مردم، مصرفی رفتارهای شناخت

 رفتارهای ،هنجار-باور-ارزش نظریۀ براساس. است زیستمحیط با سازگار رفتارهای بر مبتنی

 باورهایی شامل ها ارزش این. گیرندمی نشئت خاصی شخصی های ارزش پذیرش از محیطی

 و اورگ) دارد اهمیت فرد برای دارند، قرار خطر معرض در که هایی ارزش از بیشتر که هستند

 فکر که دهدمی رخ زمانی تنها فرد یک محیطی رفتار نظریه، این در(. 464: 2006 جرو -کاتز

 الگوی مختلف، هایارزش تأثیر تحت افراد، .است زیستمحیط از حفاظت او وظیفۀ کند

 و مسئولیت پذیرش پیامد، از آگاهی و داشت خواهند خود ذهن در را زیستیمحیط جدید

 رسدمی انرژی در جوییصرفه رفتار به اولیه هایارزش از خود نوبۀ به محیطی،زیست اخالق

 روانشناسی نظریات تأکید است، مشخص که طورهمان(. 406: 2018 همکاران، و گوو)

 یک عنوان به زندگی سبک تغییرات بنابراین است؛ ارزش و باور نگرش، بر بیشتر اجتماعی

 ابعاد این با فقط تواننمی و است باورها و هانگرش تغییر از فراتر اجتماعی، تغییرات مرحلۀ

می توجه کلی صورت به رفتار بر تأثیرگذار مراحل و موانع به اجتماعی روانشناسی در. سنجید

 گران،ید و انابل) دهد رخ وسیعی سطح در تواندمی رفتار تغییر اجتماعی، سطح در اما شود،

 و مصرف مانند مفاهیمی با مرتبط انرژی، نظیر موضوعاتی اجتماعی بررسیدرواقع  (.6: 2011

... و 3گیدنز بوردیو، ،2وبلن نظیر افرادی مصرف شناسیجامعه حوزۀ در که است زندگی سبک

 این به 4بندیساخت یا شدن ساختاری نظریۀ در گیدنز. کردند توجه ها آن به خود نظریات در

 از استفاده با و کنند می استفاده اجتماعی ساختار از فعال، کنشگران که داشت اشاره مسئله

 درواقع(. 3: 1383 قدرتی، و مقدس) شودمی متحول ساختار همین ساختار، هایمشخصه

 ساختار اما تأثیرگذارند، افراد زندگی سبک و رفتار بر خارجی قیود است معتقد گیدنز

 نظریۀ طرح با نیز بوردیو راستا، این در. شود بازبینی تواندمی افراد عملکردهای با اجتماعی

 رسالۀ. داشت ساختار با هاآن هایکنش ارتباط و کنشگران رفتار تبیین در سعی میدان،

 برمبنای اجتماعی کنشگران متفاوت سلیقۀ یا ذائقه بر ناظر 5تمایز عنوان با بوردیو پژوهشی

 این هایوارهعادت. دارد برمی پرده عوام و بورژازیخرده بورژوازی، متفاوت هایوارهعادت

 سلیقۀ تا غذایی ذائقۀ که کندمی پیدا نمود نحوی به هاآن زندگی سبک در اجتماعی، هایگروه
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1. Stern 

2. Veblen 

3. Giddens 

4. Stucturation Theory 

5. Distinction 
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 و هاجمشیدی ؛1984 بوردیو،) دهدمی جهت را هاآن سیاسی نگرش و شناختیزیبایی

 1تمایزی مصرف درمورد بوردیو پژوهش و بوردیو میدان نظریۀ رو این از(. 14: 1385 پرستش،

 تحقیقات به ،2نمایشی رفاه و آسایش درمورد( 1902) وبلن مطالعۀ او، از قبل و( 1979)

 با باشد، انرژی در جوییصرفه با مرتبط اینکه از بیشتر البته که کرد پیدا راه انرژی مصرف

 از که دریافت( 2005) 3جنسن مثال، برای بود؛ مرتبط انرژی مصرف تقاضای رشد توضیح

 رفتار الینفک جزء نمایشی مصرف مثال، برای) شودمی یاد ندرت به انرژی در جوییصرفه

 فشارهای که شد مطرح فرضیه این راستا، همین در(. است خانه هر جدید مالکان مصرفی

 هاخانواده بر آن، در جدیت یا انرژی جوییصرفه لزوم نمایش، عدم برای اجتماعی هایشبکه

(. 4: 2008 وکس،یبارت) گذارد می تأثیر دارند، اجتماعی تحرک در زیادی سرعت که جوامعی و

 و شمندانیاند ،یشناسجامعه و یاجتماع یروانشناس ،یاقتصاد یکردهایرو وجود به توجه با

 و خانگی انرژی مصرف مختلف عوامل شناخت لزوم بر ریاخ یهاپژوهش در پردازانهینظر

 کارگیری به با ،5آبادیدولت و 4بین راستا، این در. اندداشته تأکید آن بودن ایرشتهبین ماهیت

 و تولیدات مصرف خریدها، کل به اصالح، این که داشتند اذعان 6زندگی سبک رویکرد

 برای راهی زندگی سبک ترتیب، بدین. دارد اشاره خانگی و شخصی مصارف برای خدمات

 کندمی تالش زندگی سبک رویکرد. پذیرد می تأثیر دیگری مصرفی رفتار از که است زندگی

 هایویژگی فردی، هایکنندهتبیین فرهنگی، تأثیرات نظیر مؤثر عوامل از ایرشتهبین چارچوبی

 کند تبیین را محیطیزیست مرتبط تأثیرات و منابع مصرف مانند پیامدها و نتایج و خانوار،

 (.199-198: 2005 ،یآباددولت و نیب)

 برای را 8انرژی هایفرهنگ چارچوب نیوزیلند، در همکارانش و 7استفانسون همچنین

 فرهنگ داد نشان چارچوب این .کردند مطرح رفتار، درمورد ایرشتهبین تحقیقات از حمایت

 را( بخش یک و وکار، کسب یک خانواده، یک فرد، یک مثال، برای) معین موضوع یک انرژی

 و رفتار ،(2هاخواسته و تمایالت ،1انتظارات) 9هنجارها بین متقابل روابط بررسی با توان می
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1. distinctive consumption 

2. conspicuous leisure 

3. Jensen 

4. Bin 
5. Dowlatabadi 

6. Consumer Lifestyle Approach 

7. Stephenson 

8. The Energy Cultures framework 

9. Norms 
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 نحوۀ و...( و ساختمانی مصالح خانگی، لوازم مثال، برای) 4مادی فرهنگ و 3انرژی اعمال

 معین، انرژی فرهنگ هر با رابطه در .کرد مطالعه را خارجی تأثیرات توسط ها آن گیری شکل

 تغییر در یا موجود وضعیت تقویت در وجود، مادی فرهنگ و اعمال هنجارها، بین متقابل روابط

 خارجی تأثیرات بین روابط چارچوب این عالوه به. است توجه جالب انرژی فرهنگ یک شکل

 هریک بر...( و تربیت، و  آموزش انرژی، قیمت ساختمان، مقررات دسترس، قابل فناوری مانند)

 نقشی فرهنگ آن ثبات و نظم تقویت تشکیل، در است ممکن که را انرژی فرهنگ عناصر از

 و مطالب به توجه با(. 118-117: 2015 همکاران، و استافنسون) گیردمی درنظر باشد، داشته

 و فرهنگی اقتصادی، و فنی) مختلفی نظری زوایای از انرژی، مسئلۀ گفت توانمی ذکرشده موارد

 انرژی مصرف دالیل شناخت برای مختلفی عوامل نظریه، هر از متأثر و بررسی...( و اجتماعی،

 توجه ایرشتهبین و مختلف عوامل به که تحقیقاتی گفت توانمی بنابراین است؛ شده معرفی

 .باشند کنندهکمک انرژی مصرف بهتر شناخت راستای در توانندمی دارند،

 پژوهش شناسیروش

 ،7کیفی مرور و 6یکپارچه مرور ،5فراتحلیل نظیر مروری هایروش میان از تحقیق، این در

 و ارزیابی برای مندنظام وجویی جست که چرا است؛ شده برگزیده سیستماتیک مرور روش

 از جامعی درک به رسیدن آن هدف و است وجوشدهجست سندهای و تحقیقات تفسیر

 است ممکن سیستماتیک مرور. (96: 2009 بوث، و گرانت) است گرفتهصورت هایپژوهش

 یکپارچۀ گیری نتیجه یک ایجاد منظور به را مختلف تحقیقاتی مطالعات از حاصل های داده

 آورند هم گرد معنا توضیح یا کشف منظور به را شواهد از مختلفی انواع یا کنند ترکیب جدید

 اجرایی فرایند دارای دیگر، علمی روش هر مشابه روش، این(. 139-138: 2017 پالوک،)

. 1: از اندعبارت مراحل این ،9شپرد و 8میر زعم به. شود می متعددی مراحل شامل که است

داده گردآوری. 4 تحقیقات؛ انتقادی ارزیابی. 3 تحقیقات؛ انتخاب یابیمکان. 2 مسئله؛ تعریف

                                                                                                                              
1. Expectations 

2. Aspirations 

3. energy practices 

4. material culture 

5. Meta-analysis 

6. Integrative review 
7. Qualitative review 

8. Mair 

9. Shepperd 
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 و مرور. 7 روزرسانی؛ به و بهبود و نتایج تفسیر و تعبیر. 6 نتایج؛ ارائۀ و هاداده تحلیل. 5 ها؛

 رویکرد به توجه با(. 15-14: 1394 زاده، قربانی ؛2011 شپرد، و میر) ادبیات بازبینی

 انجام مرور صالحیت و غربالگری شناسایی، مرحلۀ سه در وجو جست راهبرد سیستماتیک،

 میان از وجو جست خانگی، انرژی مصرف بر تأثیرگذار عوامل شناخت برای. است شده

 فارسی مقاالت پایگاه چندین در 1399 سال پایان تا 1380 زمانی بازۀ بین شده چاپ مقاالت

 انرژی حوزۀ تخصصی هایفصلنامه در همچنین و Sid ،ensani ،noormags ،magiran نظیر

 فصلنامۀ» و «ایران انرژی نشریۀ» ،«انرژی ریزیبرنامه و گذاریسیاست هایپژوهش» نظیر

 مرحلۀ در. است گرفته صورت «پایدار توسعۀ و زیستمحیط آموزش پژوهشی، علمی

 سواد» ،«خانگی بخش مصرف» ،«انرژی مصرف» نظیر کلیدی های واژه با وجو جست شناسایی،

ارزش» و «انرژی مصرف کاهش» «انرژی مصرف الگوی» ،«انرژی مصرف سازیبهینه» ،«انرژی

 این  به گرفت؛ صورت غربالگری مرحله، چند در سپس. است شده انجام «هنجارها و ها

 خوانده مقاالت همۀ چکیدۀ انرژی، مصرف حوزۀ در مقاله 176 شناسایی از بعد که صورت

 100) شدند خارج انتخاب دایرۀ از نبودند، پژوهش اهداف راستای در که هاییپژوهش و شد

 هایسویه که هاییپژوهش و مطالعه ماندۀباقی مقاالت گیرینتیجه و مقدمه سپس(. پژوهش

 مقاالت، متن کل خوانش با آخر مرحلۀ در و( مقاله 25) شدند حذف نداشتند، اجتماعی

 تحلیل برای پژوهش 40 درنهایت. شدند غربال بودند، تکراری و هم به شبیه که هاییپژوهش

 از تفسیر، برای. است مقاالت انتخاب و وجو جست دیاگرام گرنمایان( 1) نمودار. شد انتخاب

 برای. شد استفاده( گزینشی و محوری باز،) کدگذاری تکنیک با کیفی تفسیری تحلیل روش

 و شدند  انتخاب معتبر، مجالت در شده چاپ های پژوهش ابتدا از پژوهش، به اعتباربخشیدن

 فرایند طی پژوهشگر که معنا این  به شد؛ استفاده محقق خودبازبینی تکنیک از مطالعه، روند در

 کند حاصل اطمینان کار نتایج از تا کرد مرور را هاداده بارها ها،داده تحلیل و آوریجمع

 است مستند ها آن تحلیل و تفسیر چگونگی و پژوهش های یافته همچنین(. 1اعتبارپذیری)

 ،(غربالگری مراحل) ها پژوهش اطالعات استخراج مراحل، همۀ در و( 2تأییدپذیری)

 (.3پذیریاطمینان) است شده نگهداری و حفظ ،الگوها شناسایی و مضامین، وجوی جست

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. credibility 

2. confirmability 

3. dependability 
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 هاپژوهش انتخاب و غربالگری شناسایی، مراحل. 1 نمودار

 پژوهش هاییافته و نتایج
 داشته بیشتری رشد 1390 دهۀ در اجتماعی و انسانیعلوم حوزۀ هایپژوهش آمارها، مطابق 

 27 پژوهشی، روش لحاظبه. است منتخب هایپژوهش اطالعات دهندۀ نشان 1 جدول. است

 10) پژوهش 4 و کیفی روش( درصد 5/22) پژوهش 9 کمی، روش( درصد 5/67) پژوهش

 22 در ها،پژوهش میان از. اندکرده اتخاذ خود موضوعات بررسی برای را ترکیبی روش( درصد

 روستا در پژوهش یک فقط میان، این از که اندشده آوریجمع میدانی صورت به ها داده پژوهش،

 به مربوط( پژوهش 7) درصد 33 حدود نیز شهرها میان در. است شده انجام شهرها در بقیه و

( پژوهش 2) درصد 10 و مازندران استان شهرهای به مربوط( پژوهش 5) درصد 24 تهران، شهر

 شامل( کرج و قم سمیرم، سنندج، یاسوج، گرگان، یزد، شیراز،) شهرها بقیۀ و اصفهان به مربوط

 را انرژی موضوع کلی صورتی  به( پژوهش 21) درصد 5/25 همچنین. اندبوده پژوهش یک

 3) درصد 5/7 و برق موضوع به( پژوهش 16) درصد 40 و اندداده قرار خود تحقیق دستمایۀ

 .اندپرداخته گاز انرژی بررسی به( پژوهش

 

  

 

 در وجوجست طریق از شدهشناسایی مقاالت

 (=n 176) اطالعاتی هایبانک

 (=n 76) اول غربالگری از پس مقاالت

 از مطالعه هدف با غیرمرتبط مقاالت خروج
 (=100n) چکیده خوانش طریق

 (=51nمقاالت پس از غربالگری دوم )

 و مقدمه مطالعه از بعد مقاالت خروج
 (=25n) گیرینتیجه

 تحلیل برای صالحیت دارای مقاالت
(40n=) 

 (=11n) کامل متن خوانش با مقاالت خروج
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 تحلیل منظور به شدهانتخاب هایپژوهش. 1 جدول

 پژوهش روش عنوان محققان ردیف

1 

 فرد،پناهیزدان

 پورقربان و حیدری

(1399) 

 و اجتماعی فرهنگی، های مؤلفه تحلیل و شناخت

 بخش در برق انرژی مصرف سازیبهینه فنی

 پوشش تحت حوزۀ: مطالعه مورد) مسکونی

 (فارس ایمنطقه برق شرکت

 پیمایش کمی،

 کارشناسان، شامل نفر 335

 برق شرکت مدیران و معاونان

 فارس ایمنطقه

2 

 صالحی، نژاد،پازوکی

 و محمودی

 (1399) فیروزجائیان

 تأکید با انرژی مصرف عادت اجتماعی تحلیل

 خانگی گاز مصرف بر

 پیمایش کمی،

 خانگی مشترکان از نفر 430

 مازندران استان گاز شرکت

3 

 صالحی،

 و فیروزجائیان

 (1399) موسوی

 در خانگی انرژی مصرف اجتماعی تحلیل

 روستاهای موردی مطالعۀ: روستایی مناطق

 ساری

 پیمایش کمی،

 روستای 5 از نفر 400

 ساری شهرستان

4 

حق میرهاشمی،

 آصفی و پرست

(1399) 

: زیستیمحیط رفتار بر مؤثر عوامل بررسی

 ایران شهری مناطق در کیفی ایمطالعه

 نظریۀ کیفی، مصاحبه کیفی،

 ایزمینه

 (1398) بهرامی 5

 سال تجربیعلوم هایکتاب محتوای تحلیل

 نظر از اول، متوسطۀ دورۀ 1395-96 تحصیلی

 انرژی سواد انتقال میزان

کتاب محتوای تحلیل کیفی،

 درسی های

6 
 صادقی خوشخوی،

 (1398) شاهدانی و

 در انرژی مصرف رفتار تأثیرپذیری تحلیل

مصرف سازیآگاه نحوۀ از خانگی بخش

 بندی رتبه آزمون از گیریبهره با) کنندگان

 (فریدمن

 اسنادی، روش کیفی، و کمی

جمع کیفی تحلیل و پیمایش

 مربوطه خبرگان از داده آوری

7 
 فرددانایی و محمدی

(1398) 

 هایانرژی توسعۀ مشارکتی حکمرانی الگوی

 نهادی رویکرد: ایران در تجدیدپذیر

 هایمصاحبه تحلیل کیفی،

 کیفی

8 
 زادهحسین و منظور

 (1398) یزدی

 مصرف مدیریت هایسیاست در بازنگری

 رفتاری اقتصاد منظر از برق

 هایسیاست کیفی تحلیل

 مصرف مدیریت

9 
 و مظلومیان صیف،

 (1397) جوانمردی

 با شناختیروان و اجتماعی عوامل بین رابطۀ

 آموزاندانش انرژی جویی صرفه رفتار

 پیمایش کمی،

 آموزان،دانش نفری 267 نمونۀ

 شیراز

10 
 و ازکیا اصالنی،

 (1397) زنجانی

( برق) انرژی مصرف بر مؤثر عوامل بررسی

 مورد) بنیادی نظریۀ رهیافت با شهری خانوار

 (تهران 5 منطقۀ: مطالعه

 شهروندان با مصاحبه کیفی،

 تهران ای،زمینه نظریۀ
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 تحلیل منظور به شدهانتخاب هایپژوهش. 1 دولادامه ج

 پژوهش روش عنوان محققان ردیف

11 
 منفکرآزاد و مظفری

(1397) 

 خانگی برق مصرف بر اجتماعی سرمایۀ تأثیر

 ایران هایاستان در

 GMM روش کمی،

 ایران هایاستان ثانویه، تحلیل

12 
فتحی ادیب، موال،

 (1397) نامدار و آذر

 برنامۀ مطلوب الگوی اعتبارسنجی و طراحی

 اول دورۀ در انرژی سواد تلفیقی درسی

 متوسطه

جمع و مصاحبه کیفی، و کمی

 حوزۀ متخصصان از داده آوری

 و درسی برنامۀ مطالعات

 زیستمحیط آموزش

13 
 و صالحی امامقلی،

 (1396) محمدی

 مدیریت هایراهبرد شناختیجامعه تحلیل

 شهر شهروندان: موردی مطالعۀ) انرژی

 (سنندج

 پیمایش کمی،

 سنندج شهر از نفر 437

14 
و  یرعلیش ،ینادر

 (1396) یشهباز

 نیدر ب یسواد انرژ تیوضع یبررس

 ۀتهران و رابط یشهردار 19 ۀمنطقشهروندان 

 یفرهنگ یآن با مصرف کاالها

 400 نمونۀ پیمایش، کمی،

 از نفری

 تهران

15 
و  انیهاشم رستگار،

 (1396) یعلو

 یو سبک زندگ یطیمحستیز یهاارزش

مصرف( یشناس)بوم رفتار ۀکنندنییتع عوامل

 کننده

 پیمایش کمی،

 شهرهای از نفری 393 نمونۀ

 کرج و قم

16 
 و یانیک قت،یحق

 (1396) یکوچینور

 بخش در یانرژ مصرف یتقاضا تابع برآورد

 کشور استان 28 از یشواهد: رانیا یخانگ

 استان 28 هایداده تحلیل

-1392 زمانی دورۀ در کشور

1381 

17 
 یو نماز یکاظم

(1395) 

 مصرف یوربهره یاجتماع ۀبازدارند عوامل

 رانیا در ساختمان در یانرژ
 متخصصان با مصاحبه کیفی،

18 
مروت و  ،یمیرح

 (1395) دزادیفر

 مصرف بر دیعقا و هانگرش نقش یبررس

 رانیا در خانوارها یکیالکتر یانرژ

 128 نمونۀ پیمایش، کمی،

 تهران از نفری

19 
و  یمحمد ،یصالح

 (1395) یامامقل

 برق مصرف یالگو یشناختجامعه نییتب

 مازندران شهروندان

 427 نمونۀ پیمایش، کمی،

 مازندران استان از نفری

20 
پورمحسن و  ان،یطالب

 (1395) یمالک

 در یانرژ مصرف یالگوها یاجتماع لیتحل

 تهران شهر

 1200 نمونۀ پیمایش، کمی،

 تهران از نفری

21 
 و یطالب ،یاکبر

 (1395) یجالئ

مؤثر بر  یو فرهنگ یعوامل اجتماع یبررس

قانون  یخانوار پس از اجرا یمصرف انرژ

 شهر: یمورد ۀمطالعها )ارانهی یهدفمندساز

 (اصفهان

 145 نمونۀ پیمایش، کمی،

 ازاصفهان نفری
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 تحلیل منظور به شدهانتخاب هایپژوهش. 1 دولادامه ج

 پژوهش روش عنوان محققان ردیف

22 
 و یلیسه زان،یانگدل

 (1394پور )یبهار

بر مصرف  تیجمع یساختار سن ریتأث یابیارز

 رانیدر ا یخانگ بخش یانرژ

 سال از آماری هایداده تحلیل

 1390 تا 1365

 (1394) یصالح 23

بر رفتار مصرف  یفرهنگعوامل  ریتأث سنجش

 گاز مشترکان: مطالعه مورد) یگاز خانگ

 (مازندران در یشهر یخانگ

 پیمایش کمی،

 خانگی مشترکان از نفر 437

 مازندران استان شهری مناطق

24 
و  یاربطان روشندل

 (1394) یومیق

 یونیزیتلو غاتیتبل یاقناع یها مؤلفه ییشناسا

 در)برق(  یانرژ ۀنیبهمصرف  جیبا هدف ترو

 کشور

 کیفی و اسنادی تحلیل کیفی،

 آموزش کارشناسان با مصاحبه

بهره و سازیبهینه ترویج و

 انرژی وری

25 
و  یشاهدان یصادق

 (1393) یخوشخو

مؤثر بر  یاجتماع یمنابع و نهادها لیتحل

 ۀمطالع) یخانوار شهر یبهبود رفتار مصرف

 (یانرژ یمصرف رفتار: یمورد

 هایروش کیفی، و کمی

 پیمایش اسنادی،

 خبرگان از داده آوریجمع

 مربوطه

26 
و  یفرخ ،یاحمد

 (1393) یصالح

برق و صرفه یانرژ ییاز کارا یآگاه ۀرابط

 اسوجی شهر زنان نیب در برق مصرف در ییجو

 406 نمونۀ پیمایش، کمی،

 یاسوج از نفری

27 

 ،یقاسم ،یبهشت

و  ییطباطبا یقاض

 (1393) جاهرفعت

 بر هانگرش یرتأث شناختیجامعه بررسی

 انرژی مصرف

 400 نمونۀ پیمایش، کمی،

 اصفهان از نفری

28 

یپشوتن و زیرنگر

 زاده

(1393) 

 مصرف بر هایارانه یهدفمندساز یرتأث بررسی

 استفاده با تهران شهر در خانگی مشترکان برق

 ژنتیک الگوریتم از

 توزیع شرکت هایداده تحلیل

 دورۀ در تهران ای منطقه برق

 1391 تا 1379 مرداد زمانی

29 
 یموسو و ییبایشک

(1393) 

 یطیمحستیز مسائل و یانرژ دانش یابیارز

 (کرمان شهر) یآن با منطق فاز

 400 نمونۀ پیمایش، کمی،

 کرمان از نفری

30 

 و یآباد زارع شاه

 یمندیمزادهیحاج

(1392) 

بر  یفرهنگ-یعوامل اجتماع ریتأث یبررس

 زدیشهر  یدر خانوارها یمصرف انرژ یالگو

 383 نمونۀ پیمایش، کمی،

 یزد از نفری

31 
و  یریشب ،یبیط

 (1392) ییرضا

 یکشورها یدرس ۀبرنام تیوضع یبررس

پاک  یهایانرژ منابع به توجه منظر از شرفتهیپ

 یراهکارها ۀارائمنظور  به ریدپذیو تجد

 رانیا پرورش و آموزش نظام در یشنهادیپ

 های کتاب کمی محتوای تحلیل

 درسی
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 تحلیل منظور به شدهانتخاب هایپژوهش. 1 جدول

 پژوهش روش عنوان محققان ردیف

32 
 یدریو ح یفاضل

(1392) 

 یمسکون مناطق در یانرژ مصرف یسازنهیبه

 یزیربرنامه کردیرو از استفاده با تهران شهر

 (reap) روتردام یانرژ

 آمارهای تحلیل و توصیف

 تهران ایمنطقه برق شرکت

33 
 یو امامقل یصالح

(1392) 
 برق مصرف رفتار یاجتماع لیتحل

 از نفر 437 پیمایش، کمی،

 شهری مناطق خانگی مشترکان

 مازندران استان

34 
 یبرات و زادهیقل

(1391) 

و  یخانگ یعوامل مؤثر بر مصرف انرژ لیتحل

بر  دی: با تأکرانیخانوار در ا یبرق مصرف

 یانرژ یور بهره

 دورۀ هایداده تحلیل کمی،

1387-1373 

35 
 و صالحی محمدی،

 (1390) فرخوش
 انرژی مصرف بر آن تأثیر و زندگی سبک

 382 نمونۀ پیمایش، کمی،

 گرگان از نفری

36 
 و توالیی امینی،

 (1389) امینی

 هایبدیل مثابۀ به اجتماعی راهبردهای

 الگوی اصالح مسئلۀ حل در غیرقیمتی

 کشور در انرژی مصرف

 و پیمایش کیفی، و کمی

 مسئوالن با مصاحبه

 

 (1389) الجوردی 37

 تهران شهر خانگی مشترکان نگرش بررسی

 اجتماعی و اقتصادی پیامدهای به

 برق هاییارانه هدفمندکردن

 1000 نمونۀ پیمایش، کمی،

 سرپرست مشترکان از نفر

 تهران استان خانوار

38 
 و هرتمنی وحیدا،

 (1389) قنبری

 اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، عوامل بررسی

خانواده گاز مصرف الگوی اصالح بر مؤثر

 سمیرم شهرستان های

 370 نمونۀ پیمایش، کمی،

 سمیرم شهرستان از نفری

39 
 خواجوی و تابلی

(1388) 

 متغیرهای با انرژی خانگی مصرف بین ارتباط

 ایزمینه

 500 نمونۀ پیمایش، کمی،

 تهران از خانواری

 (1385) زادهحمیدی 40
 خانگی مشترکان مصرفی رفتار الگوی بررسی

 برق

 از 9559 نمونۀ پیمایش، کمی،

 تهران خانگی مشترکان

 هاآن ترکیب با سپس و شدند اولیه کدگذاری هاپژوهش هایداده تحلیل، اول مرحلۀ در

 این دوم، مرحلۀ در. شد حاصل فرعی مقوله 46 شان، محتوایی محوریت و موضوع براساس

 اجتماعی-اقتصادی پایگاه» ،«خانوار جمعیتی هایویژگی» شامل اصلی مقولۀ 13 به مقوالت

 عوامل» ،«عمومی آگاهی» ،«معماری و شهرسازی استاندارد» ،«خانوار زندگی سبک» ،«خانوار
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قانون و انرژی هایسیاست» ،«رسانه و آموزشی نظام» ،«فردیمیان عوامل» ،«اجتماعی و فرهنگی

 مصرف و توزیع تولید، مدیریت»، «انرژی به مربوط نهادهای و دولت اجرایی مدیریت» ،«گذاری

 در آخر مرحلۀ در و شدند بندیدسته «محیطی و جغرافیایی عوامل» و «فناوری توسعۀ» ،«انرژی

 خرد سطح. 1: از اند عبارت که شد حاصل اصلی مقوالت از کلی سطح سه گزینشی، کدگذاری

 (.حاکمیت سطح) کالن سطح. 3 ؛(اجتماع سطح) میانه سطح. 2 ؛(خانوار سطح)

 
 داده تفسیر و تحلیل مراحل. 2 نمودار

 (خانوار سطح) خرد سطح
 درنهایت که اندشده بندیدسته اصلی مقولۀ سه در مقوالت این فرعی، مقولۀ  ده احصای از پس

 .اندگرفته جای( خرد سطح) خانوار سطح در

 (خانوار سطح) خرد سطح. 2 جدول

 اصلی مقوالت فرعی مقوالت اولیه کدگذاری

 خانوار اعضای جنسیت
 جنسیتی توزیع

 هایویژگی خانوار

 خانوار جمعیتی

 

 سنی هایگروه انرژی بیشتر مصرف خانوار، اعضای سن خانوار، تمرکز

 64 تا 55 سنی هایگروه برق کمتر مصرف و جوان، و نوجوان

 سنی توزیع

 خانوار

 خانوار بعد تأهل وضعیت و خانوار اعضای تعداد

 مصرف و خانوار اعضای تحصیالت خانوار، اعضای شغلی منزلت

 (مجالت و هاروزنامه کتاب،) فرهنگی

-فرهنگی پایگاه

-اقتصادی پایگاه خانوار اجتماعی

 مسکونی، واحد ارزش منزل، متراژ منزل، مالکیت نوع خانوار، درآمد خانوار اجتماعی

 اتومبیل ارزش و خودرو مالکیت

 اقتصادی پایگاه

 خانوار

 

 کالن سطح

 )حاکمیت(

 میانه سطح

 )اجتماع(

 خرد سطح

 )خانواده(

 46 حصول
 فرعی مقولۀ

 13 حصول
 اصلی مقولۀ

 مقوالت سطح سه
 اصلی

 اولیه کدگذاری

 گزینشی کدگذاری محوری کدگذاری باز کدگذاری
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 (خانوار سطح) خرد سطح. 2 دولادامه ج

 اصلی مقوالت فرعی مقوالت اولیه کدگذاری

 استفاده، ساعات میزان ،یالمللنیب ۀرسان ای یداخل ۀرساناز  استفاده

 رسانه از الگوبرداری و رسانه به مندیعالقه

 استفاده سبک

 رسانه از

 زندگی سبک

 خانوار

 گرابودنو مصرف بودنمدگرا ید،جد یسبک زندگ
 زندگی سبک

 گرامصرف

یستو فرهنگ ز رومیانه زندگی سبک شناختی،بوم زندگی سبک

 محیطی

 زندگی سبک

 جویانهصرفه

 یو بهداشت شخص غذایی بهداشت
 بهداشت سبک

 خانوار

 در خواب نشیمن، غذاخوری، برای ایوان از استفاده فرهنگ

 اندوز، انرژی رفتار مثبت، تغییر مانع عادت مثبت، عادت تابستان،

 حمایتی رفتارهای به عادت و کودکی دوران از عادت

 هاوارهعادت

 شده بررسی خانوار حوزۀ هایپژوهش در که مواردی از یکی :خانوار جمعیتی هایویژگی 

 انرژی مصرف اینکه به توجه با. است هاآن سنی توزیع و جنسیت خانوار، اعضای تعداد است،

می عوامل این بررسی شود،می محاسبه( منزل هر) مشترکان مصرف میزان براساس خانوار،

 .کند کمک هاآن مصرفیسبک و جنسیتی، و سنی هایگروه مصرف شناخت به تواند

 و ها،آن ارزش و( خودرو و منزل) دارایی میزان درآمد، :خانوار اجتماعی-اقتصادی پایگاه 

 نوع و ،(منزل در بیشتر حضور دلیل به دارخانه زنان ویژه به) خانوار اعضای تحصیالت میزان

 تمکن لحاظبه چه که است مرتبط خانوار اقتصادی-اجتماعی پایگاه به خانوار، اعضای شغل

 اثر) مصرفی وسایل تعداد و( انرژی مصرف بر مثبت اثر) امکانات تجهیز و تهیه در مالی

 مصرفی رفتارهای بر آن اثر و خانوار مصرفی فرهنگ لحاظبه چه و ،(انرژی مصرف در منفی

 .باشد تأثیرگذار انرژی مصرف در تواندمی انرژی،

 استفاده سبک»شامل  یفرع ۀمقول پنج از متشکل ،یاصل ۀمقول نیا: خانوار زندگی سبک 

 یزندگسبک » ،«انهیجوصرفه یسبک زندگ» ،«گرامصرف یسبک زندگ» ،«رسانه از

 و هایمندها در عالقه خانواده کردی. درواقع رواست «هاوارهعادت» و «بهداشت خانوار
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 یو عادات آن در مصرف انرژ ینوع سبک زندگ ،یو اجتماع یفرهنگ ،یاقتصاد یباورها

 .دهد یم لیرا تشک

 (اجتماع سطح) میانه سطح
 عوامل ،(فرعی مقولۀ دو ترکیب) عمومی آگاهی اصلی مقوالت کدگذاری، مراحل براساس

( فرعی مقولۀ چهار ترکیب) فردیمیان عوامل و( فرعی مقولۀ پنج ترکیب) اجتماعی و فرهنگی

 (.3 جدول) اندگرفته قرار( میانه) اجتماع سطح در

 حاصل «هانگرش» و «دانش و یآگاه» یفرع ۀمقول دو ترکیب از مقوله این :عمومی آگاهی 

 یدر راستا یهانگرش و( 3مختلف )جدول  موارد در یانرژ سواد داشتن. است شده

 .شد خواهد منجر یرفتار مصرف رییکسب مهارت و تغ دن،یشیبهتراند به ،یمحافظت از انرژ

 اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی، مسئولیت) عوامل از وسیعی طیف: اجتماعی و فرهنگی عوامل 

. داد جای اجتماع و فرهنگ در توانمی را( هاارزش و هنجارها و اجتماعی، رفاه و نیاز

 رسمی ذهنی، هنجارهای ،...و محیطیزیست دینی، ملی، هایارزش نظیر مختلفی هایارزش

 و رسمی نهادهای به اعتماد باکیفیت، زندگی و رفاه داشتن و نیازها ارضای ،...و غیررسمی و

 مفاهیم جمله از... و اجتماعی هایمسئولیت پذیرش و سودمندی احساس غیررسمی،

 .هستند انرژی حوزۀ در مصرفی رفتارهای تغییر بر تأثیرگذار

 نگرش تغییر رسانی،آگاهی موجب که اجتماعی و مدنی نهادهای امروزه: فردیمیان عوامل 

 ایزنجیره و حلقه به که چرا دارند؛ بسزایی نقش شوند،می شهروندان میان در ورزیکنش و

. شودمی عمل در اجتماعی مشارکت تقویت موجب که شوند می تبدیل افراد از تنیده درهم

 امکان و مرجع هایگروه تأثیرگذاری با) «اجتماعی هایشبکه» ،«آشنایان و دوستان شبکۀ»

سازمان» و( هاحسینیه و مساجد در فعالیت نظیر) «دینی مردمی نهادهای» ،(هاکمپین ایجاد

 هایگروه برای عمومی دانش ارتقای برای گذاریهدف و ریزیبرنامه با «نهادمردم های

 به که دهند افزایش موضوعاتی درمورد را خانوارها مندیدغدغه سطح توانندمی مردمی،

 .است دخیل هاآن معیشت در کمتر ظاهر،
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 (اجتماع سطح) میانه سطح. 3 جدول

 اولیه کدگذاری
 مقوالت

 فرعی

 مقوالت

 اصلی

 دانش ی،انرژ از شتریب بازده با و مناسب ۀاستفاد دانش محیطی،زیست آگاهی

 به مربوط دانش ها،خانه در انرژی حفاظت به مربوط دانش انرژی، منابع درمورد

 آگاهی بار، پیک از آگاهی انرژی، انواع قیمت درخصوص دانش انرژی، سیاست

 منفی پیامدهای از آگاهی مالی، و اقتصادی سواد برق، بهای تصاعدی افزایش از

 ساختمان در گاز مصرف سازی بهینه های سیاست از آگاهی و گاز مصرف

 و آگاهی

 آگاهی دانش

 عمومی

رضایت مصرف، به مالی نگرش برق، کمبود به باور برق، هزینۀ و مصرف به نگرش

 جوییصرفه درمورد تبلیغات به نگرشگاز و برق و  رسانیخدمات از مندی
 هانگرش

 احساس وفاق، و همبستگی روحیۀ و انگیزه زیستی،محیط پذیریمسئولیت

 یریهنجارپذو  رفتار کنترل توانایی احساس سودمندی، و شخصی اثربخشی

 مسئولیت

 اجتماعی

 عوامل

 و فرهنگی

 اجتماعی

 یاجتماع مشارکت ی واجتماع تیامن ،یاجتماع اعتماد
 سرمایۀ

 اجتماعی

 مصرف در رفاه زندگی و کیفیت جاری، نیازهای ارضای
 رفاه و نیاز

 اجتماعی

 هنجارهای غیررسمی، هنجارهای رسمی، هنجارهای ذهنی، باور مصرفی، هنجارهای

 بازدارنده هنجار و توصیفی هنجار شخصی، هنجار ذهنی، هنجار رفتاری،
 هنجارها

 یماد یهاارزش اخالقی، هایارزش دینداری، ملی، ارزش محیطی،زیست ارزش

 خودخواهانه هایارزش دگردوستانه و هایارزش ی،فراماد و
 هاارزش

 مقایسۀ و مردم به محلی هایخبرنامه دادن برق، مصرف کاهش هایکمپین ایجاد

 افراد راهنمایی منظور به کاربردی و ساده دقیق، اطالعات ارائۀ هم، با هاآن مصرف

و  ،...(و هاخیریه) مردمی و غیرانتفاعی نهادهای مصرف،کم برقی لوازم خرید در

 زندگی سبک آموزشی هایکارگاه برگزاری

 هایسازمان

 نهاد مردم

 عوامل

 فردی میان

 و ها هیئت مساجد، علمیه، هایحوه در فعالیت روستا، و شهر در مذهبی تبلیغات

 هاحسینیه

 نهادهای

 دینی مردمی

 مادی حمایت و آشنایان، و دوستان تذکر اقوام، فردیمیان رسانیاگاهی و توصیه

 جامعه افراد سایر معنوی و

 شبکۀ

 و دوستان

 آشنایان

 ایجاد و مجازی، هایمحیط و ارتباطی افزارهاینرم طریق از دوستی هایشبکه

 نمونه شهروند کمپین

 هایشبکه

 اجتماعی
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 (حاکمیت سطح) کالن سطح
 تأثیرگذار انرژی مصرف مختلف هایبخش در توانندمی که است مقوالتی به مربوط کالن سطح

 و سازیفرهنگ تا انرژی بخش مدیریت و گذاری سیاست شامل هابخش این. باشند

 .است حاکمیت رسمی نهادهای با رسانی آگاهی

 (حاکمیت سطح) کالن سطح. 4 جدول

 اصلی مقوالت فرعی مقوالت اولیه کدگذاری

 صداوسیما ویژه به نوشتاری و شنیداری دیداری، هایرسانه

 مجازی، فضای ،(بازرگانی تبلیغات و هاسریال ها،فیلم)

 هاروزنامه و کتب مجالت،

 جمعی هایرسانه

 و آموزشی نظام

 رسانه

 سازی بهینه زمینۀ در دار خانه زنان به عمومی هایآموزش

 ارتقای آموزشی، موضوعات بودن مبهم خانه، در انرژی مصرف

 درک منظور به مردم زندگی سبک اصالح مردم، فکری رشد

 اجتماعی کنترل و اجتماعی تبلیغات انرژی، منابع هایارزش

 (گراییمصرف دانستن ارزش ضد محور، مردم مؤاخذۀ)

 آموزش فحوای

 آموزش مستمر، آموزش غیرمستقیم، آموزش مستقیم، آموزش

 تأثیرگذاری منظور به ترشخصی هایپیام ارسال دار، هدف

 تذکر دریافت میزان و اقناع بیشتر،

 آموزش نحوۀ

 و مدیران دانشگاه، اساتید ورزشکاران، بازیگران، و هنرمندان

 مذهبی و ملی هایچهره و جامعه، قبول مورد مسئوالن
 مرجع هایگروه

 مباحث انرژی، کارایی با مرتبط های رشته و دروس طراحی

 مسائل و درسی هایکتاب در( مصرف و توزیع تولید،) انرژی

 درسی هایکتاب در محیطیزیست

 های کتاب و رشته

 درسی

 مدارس معلمان بهداشت، مربیان والدین، سازیآگاه و آموزش 

 خانواده در مصرف ناظران به کودکان تبدیل و

 منابع آموزش

 انسانی
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 (حاکمیت سطح) کالن سطح. 4 دولادامه ج

 اصلی مقوالت فرعی مقوالت اولیه کدگذاری

 ،(نامهتفاهم عقد) مرتبط هایسازمان با همکاری گسترش

 هایبرنامه و هاجشنواره مسابقات، ها،نمایشگاه برگزاری

 جهانی روز جشن مانند) انرژی مضمون با فرهنگی

 ،...(و زیستمحیط جهانی روز زمین، روز سوادآموزی،

 دربارۀ کلیپ و ویدیو ساخت وبالگ، یا سایت وب طراحی

 جوییصرفه هایکمپین یا اطالعاتی ایستگاه ایجاد انرژی،

 از آموزاندانش بازدید محلی، جامعۀ یا مدرسه در انرژی

 زمینۀ در سخنرانان از دعوت زیست،محیط و انرژی مؤسسات

 اجرای و پوستر طراحی نظیر هنری هایفعالیت انرژی،

 ..(و نویسیداستان و نقاشی عکاسی، نمایش،

 جانبی هایبرنامه

 آموزشی
 

 هایسیاست هاسیاست انرژی اقتصاد گذاریسیاست و انرژی کارایی ملی هایبرنامه

 و انرژی

 گذاری قانون

 

 هاییارانه و مالیاتی، اقدامات جریمه، اعمال و قانونی اجبار

 گذاریقانون پولی هایمحرک و تشویقی

 واحد ایجاد و انرژی کارایی افزایش برای نهادهایی تأسیس

 دولتی هایسازمان در جوییصرفه مدیریت سازمان
 اجرایی مدیریت دولت مدیریت

 نهادهای و دولت

 انرژی به مربوط

 

 نظیر نهادهایی همکاری مختلف، های وزارتخانه همکاری

 ایجاد و هاشهرداری شهرها، شورای اسالمی، شورای مجلس

 غیردولتی هایسازمان در جوییصرفه مدیریت سازمان واحد

 نهادهای مدیریت

 مربوطه

 مانند تجدیدپذیر هایانرژی ایمنطقه ظرفیت کارگیری به

 بهره بی مناطق و روستاها به رسانی برق رشد خورشیدی، انرژی

 از استان هر استفاده سهم شهری، گاز توسعۀ برق، انرژی از

 برق و گاز انرژی توزیع در رفاه و عدالت برقراری و انرژی،

 و تولید مدیریت

 انرژی توزیع

 تولید، مدیریت

 مصرف و توزیع

 انرژی
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 (حاکمیت سطح) کالن سطح. 4 دولادامه ج

 اصلی مقوالت فرعی مقوالت اولیه کدگذاری

 کردن ملموس قیمت، کردن ایپله مناسب، گذاریقیمت) «تعرفه»
 صدور دورۀ کاهش کاهشی، هایتعرفه مصرف، کاهش هزینۀ

 دادن و خانگی قبوض از پیچیده اطالعات حذف قبض،
شیفت) «بار مدیریت» و( نموداری و تصویری ساده، اطالعات

 انرژی هایبرچسب باری،کم به اوج زمان از بار انتقال بندی،
 ایجاد برق، مصرف داوطلبانۀ کاهش یا بندیسهمیه وسایل،

 و مالی هایمشوق و برق، مصارف خوداظهاری سازوکارهای
 (فرهنگی

 و بار مدیریت
 انرژی مصرف

 

 تولیدکنندگان از حمایت خانگی، لوازم تولیدکنندگان به توجه

 تولیدکنندگان به بهره کم وام اعطای و مصرف کم تجهیزات

 مصرف کم سرمایشی تجهیزات

 از حمایت
 تولیدکننده

 فناوری توسعۀ

 هایانگیزه شناسایی برقی، لوازم خرید انگیزشی عوامل
 و فرسوده تجهیزات اسقاط سامانۀ اندازیراه مشترکان، مصرف

 برای مصرف کم با پرمصرف سرمایشی وسایل جایگزینی

 بضاعتبی خانوارهای

 از حمایت

 کننده مصرف

 تجهیزات خرید ممنوعیت مصرف،کم و باکیفیت کاالی ورود

 از حمایت دولتی، های دستگاه سوی از پرمصرف سرمایشی
 اسقاط و مصرف،کم برقی تجهیزات جایگزینی و توسعه

 نوسازی و فرسوده تجهیزات

 جایگزینی

 تجهیزات

 تجهیزات، و وسایل برای کارایی استانداردهای گذاریبرچسب
 برق و گاز تفکیک به تجهیزات مصرفی انرژی بودن مشخص

 کاال کنندۀمصرف برای

 بر نظارت

 استاندارد

 تجهیزات

 توسعۀ ها،اپلیکیشن و هاآپاستارت ظرفیت از استفاده
 نشانگر تجهیزات برق، و گاز هوشمند کنتورهای کارگیری به

 میزان هشداردهندۀ و ایلحظه صورت به برق مصرف وضعیت
 مجاز حد از مصرف

 افزاری نرم توسعۀ

 افزاری سخت و

 فناوری
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 (حاکمیت سطح) کالن سطح. 4 دولادامه ج

 اصلی مقوالت فرعی مقوالت اولیه کدگذاری

 تهیۀ و اختیاری و اجباری ساختمانی کدهای اعمال

 الزامی ساختمانی های تأییدیه

 بر نظارت

 استانداردسازی

 استاندارد

 و شهرسازی

 معماری

 

 جدارۀ کاریعایق ها،لوله و تأسیسات سیستم کاریعایق

 استاندارد، دوجدارۀ هایپنجره نصب ساختمان، خارجی

 تنظیم و جدید تجهیزات ساختمان، عمر ساختمان، سازی مقاوم

 دماسنج با دما

 حفظ امکانات

 انرژی

 سایبان، زیر در کولر) ساختمان طراحی معماری، نحوۀ

 زاویۀ) ساختمان جهت ،(مصنوعی جای به طبیعی روشنایی

 هایساختمان برای یابی مکان و غالب باد جریان آفتاب، تابش

 (بلند

 ساختمان طراحی

 از خودداری و متراکم یا پراکنده صورت به: شهر فرم انتخاب

 متفاوت هایمحیط و هااقلیم برای واحد طرح ارائۀ
 شهرسازی

 جغرافیایی عوامل وهوا آب رطوبت و هوا دمای

 محیطی شرایط محیطی شرایط و شکل و محیطی، زمینۀ آلودگی، عوارض محیطی و

 عنصر گذاری،سیاست ساختار در بااهمیت عوامل از یکی: محیطی و جغرافیایی عوامل 

 گرم فصول در انرژی متفاوت مصرف و ایران در وهواییآب تنوع به توجه با. است وهوا آب

 اجرای و منطقه هر با متناسب هایریزیبرنامه اهمیت مختلف، هایاستان در سال سرد و

 مصرفی رفتارهای نیز راستا همین در است؛ روشن ها آن نیازهای یا مقتضی هایسیاست

  انرژی مصرف میزان. دارد هوا آلودگی و منطقه، رطوبت و دما با مستقیمی ارتباط انرژی،

 متفاوت سال فصول در سرمایش و گرمایش بخش در دما، میزان با متناسب شهروندان

 .بود خواهد

 کالن هایسیاست» گرفته، صورت کدگذاری براساس :گذاریقانون و انرژی هایسیاست 

 انرژی مصرف میزان بر غیرمستقیم یا واسطهبدون ،«انرژی مصرف در گذاریقانون» ،«انرژی

 ساختاری تغییر موجب افزارینرم و افزاریسخت طور به یا که چرا است؛ تأثیرگذار خانگی
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 مدتکوتاه در) خود مصرفی رفتارهای در شهروندان بازنگری به هاسیاست این یا است شده

 .شودمی منجر( بلندمدت یا

 هرکدام انرژی مصرف و توزیع تولید، زنجیرۀ :انرژی مصرف و توزیع تولید، مدیریت 

 مدیریت» مقوالت. بگذارد خانوار انرژی مصرف میزان بر مهمی تأثیر تواندمی خود نوبۀ به

 حاصل بخش این در( 4 جدول) «انرژی مصرف و بار مدیریت» و «انرژی توزیع» ،«تولید

 .بگذارند تأثیر خانوار انرژی مصرف روی توانندمی که اندشده

 فرعی مقوالت از متشکل مقوله این :انرژی به مربوط نهادهای و دولت اجرایی مدیریت 

 منظور به دولت اجرایی مدیریت. است «مربوطه نهادهای مدیریت» و «دولت مدیریت»

 نهادهایی و مختلف های وزارتخانه همکاری و انرژی مصرف مدیریت و کارایی افزایش

 در ذکرشده موارد جمله از هاشهرداری شهرها، شورای اسالمی، شواری مجلس مانند

 روند انرژی، مسائل حل در مشترک افق نداشتن و کاریموازی که چرا هستند؛ هاپژوهش

 .کرد خواهد دشوار را اصالح و تغییرات

 باکیفیت الکتریکی وسایل به مردم بیشتر دسترسی برای و صنعت بخش در :فناوری توسعۀ 

 ،«تجهیزات جایگزینی» ،«کنندهمصرف از حمایت» ،«تولیدکننده از حمایت» مقوالت بازار، در

 عوامل از «فناوری افزاریسخت و افزارینرم توسعۀ» و «تجهیزات استاندارد بر نظارت»

 .هستند پژوهش در احصاشده مؤثر

 فرم انتخاب) «شهرسازی» ،«استانداردسازی بر نظارت»: معماری و شهرسازی استاندارد 

 «ساختمان طراحی» ،(متفاوت هایمحیط و هااقلیم برای واحد طرح ارائۀ از خودداری شهر،

 در «انرژی حفظ امکانات ایجاد» و( مصنوعی جای به طبیعی روشنایی و سایبان زیر در کولر)

 .است انرژی اتالف بااهمیت موارد از هاخانه ساخت

 طرح جامع، و کالن صورت به انرژی موضوع درنظرگرفتن الزمۀ: رسانه و آموزشی نظام

 عنوان به آموزشی نظام. است آموزش حوزۀ در کاربردی و عمیق گذاریسیاست و ریزی

 و پذیرکردنجامعه اذهان، در مفاهیم کردن درونی و پرورش امر در مهم بسیار ارکان از یکی

 هایحوزه در مدارس. دارد بارزی نقش بین،روشن و پذیرمسئولیت شخصیت گیریشکل

 ،«درسی ریزیبرنامه». باشند اجتماع مسائل حل رسانیاری مهم این در توانندمی گوناگونی

 در شده مطرح مضامین جمله از «مدارس جانبی هایبرنامه» و «انسانی منابع آموزش»

 نوشتاری و شنیداری دیداری، هایرسانه) جمعی هایرسانه. هستند شده بررسی هایپژوهش



 

 

 

 

 

 335شناختی مؤثر بر مصرف انرژی خانگی ...   شناسایی عوامل جامعه

 

 

 ارکان از دیگر یکی نیز( هاروزنامه و کتب مجالت، مجازی، فضای صداوسیما، خصوص به

 است ذکر شایان. است خانوارها و افراد مصرفی زندگی سبک و نگرش تغییر در رساناطالع

 است؛ گوناگون هایرسانه از تبلیغات در آن «فحوای» و «آموزش نحوۀ» زمینه این در که

 بپردازد، گوییکلی و سطحی تذکرات و کلی نکات ارائۀ به صرفاً نباید هاآموزش که طوری به

 اعتماد ایجاد عمومی، اقناع بر غیرمبهم، و دار هدف مستمر، غیرمستقیم، هایآموزش بلکه

. است تأثیرگذار دوستیزیستمحیط و دوستینوع دوستی،میهن حس تقویت و اجتماعی

 کند، ایجاد رغبت و انگیزه مخاطب در بتواند باید آموزشی هایپیام در کاربردی موضوعات

 را مردم زندگی سبک و شود جامعه فکری رشد سبب شود، گراییمصرف هایارزش از مانع

 و هنرمندان جمله از) «مرجع هایگروه» توسط تواندمی هاآموزش این همچنین. کند اصالح

 به (مذهبی و ملی هایچهره و مسئوالن، و مدیران دانشگاه، اساتید ورزشکاران، بازیگران،

 .شود ارائه مخاطب

 امتزاج با بتواند که کرد تدوین را مدلی اکتشافی صورت به توانمی نتایج به توجه با بنابراین

 مصرف از جامع تصویری ها،آن میان علی و درونی روابط و انرژی مصرف بر تأثیرگذار عناصر

 و اجتماع حاکمیت، سطح سه دهندۀ تشکیل عناصر مدل، این در. بگذارد نمایش به خانوار انرژی

 افراد مصرفی رفتار دهندۀشکل توانندمی ایواسطه عناصر دخالت با یا مستقیم صورت به خانوار،

 رفتار و انگیزه بر مخاطبان، از گروهی گذاریهدف با عناصر این از هریک. باشند خانوار در

 منتخب، هایپژوهش نتایج براساس است شده سعی که آنجا از. هستند تأثیرگذار کنندهمصرف

 سطح شود، تدوین و تنظیم دهد،می نشان را هم بر مقوالت تأثیرگذاری مسیر که علی مدل

 و فرهنگی چه و مادی ساختار هایبخش در چه تأثیرگذار اولیۀ عامل عنوان به حاکمیت

 و آموزشی نظام نظیر حاکمیت سطح از متأثر اجتماعی عوامل. است شده معرفی اجتماعی،

 اجتماع سطوح از خرد، سطح عنوان به نیز خانوار سطح و اندگرفته قرار میانی سطح در ها،رسانه

 .پذیردمی تأثیر حاکمیت و
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  خانوار انرژی مصرف مدل. 3 نمودار

 تحقیق هاییافته: منبع

 عوامل
 و جغرافیایی
 محیطی

 خانوار انرژی مصرف

 (حاکمیت) کالن سطح

 

 اجرایی مدیریت و انرژی، مصرف و توزیع و تولید مدیریت گذاری،قانون و انرژی هایسیاست
 انرژی به مربوط نهادهای و دولت

 

 معماری و شهرسازی استاندارد فناوری، توسعۀ

 ـانهرس و آموزشی نظام

 فردیمیان عوامل

 عمومی آگاهی اجتماعی و فرهنگی عوامل

 هایویژگی
 خانوار جمعیتی

-اجتماعی پایگاه
 خانوار اقتصادی

 خانوار زندگیسبک

 مصرفی رفتار

 (اجتماع) میانه سطح

 (خانوار) خرد سطح



 

 

 

 

 

 337شناختی مؤثر بر مصرف انرژی خانگی ...   شناسایی عوامل جامعه

 

 

 گیرینتیجه و بحث
 طبیعت، و جامعه بر آن تبعات و محیطیزیست هایآلودگی مسئلۀ و پایدار توسعۀ مفهوم اهمیت

گذاریسیاست برای ها آن رو این از. است کرده جلب خود به را انرژی حوزۀ پژوهشگران توجه

 در مصرف بر تأثیرگذار عوامل از ضلعی عنوان به را مسائل به شناسانهجامعه دیدگاه ها،

 گذشته، هایپژوهش بر سیستماتیک مروری با پژوهش این در. اند داده جای خود های پژوهش

 استخراج مقاله 176 ابتدا راستا، این در. شد بررسی خانگی انرژی مصرف بر تأثیرگذار عناصر

 هاییافته تفسیر و تحلیل برای. کردند پیدا مرور صالحیت مقاله 40 غربالگری، فرایند با و شد

. شد مشخص( گزینشی و محوری باز،) کدگذاری مرحلۀ سه در بااهمیت، مضامین ها، پژوهش

 3 نهایی، بندیدسته در و اصلی مقولۀ 13 بعد مرحلۀ در سپس و فرعی مقولۀ 46 ها، داده میان از

 هایسیاست» ،«رسانه و آموزشی نظام» مقوالت با( حاکمیت) کالن سطح. شد حاصل سطح

 تولید، مدیریت» ،«انرژی با مرتبط نهادهای و دولت اجرایی مدیریت» ،«گذاریقانون و انرژی

 میانه سطح ،«معماری و شهرسازی استاندارد» و «فناوری توسعۀ» ،«انرژی مصرف و توزیع

 و «فردیمیان عوامل» و «اجتماعی و فرهنگی عوامل» ،«عمومی آگاهی» مقوالت با( اجتماع)

-اقتصادی پایگاه» ،«خانوار جمعیتی هایویژگی» مقوالت با( خانوار) خرد سطح درنهایت

 و تدقیق با بنابراین هستند؛ پژوهش این هاییافته «خانوار زندگی سبک» و «خانوار اجتماعی

 نتایج. شد اقتباس هاآن از علی مدلی شده، انجام هایپژوهش همبستگی روابط و نتایج واکاوی

 اقتصادی، های میدان از متأثر خانوار، زندگی سبک که چرا است؛ بوردیو میدان نظریۀ مؤید

 متمایزی مصرفی عادات و رفتار سبب دارد، قرار آن در خانوار و فرد که اجتماعی و فرهنگی

 سبک هم تهران، شمال به جنوب از داشتند اظهار (1395) همکاران و طالبیان مثال، برای شود؛ می

 که طورهمان داد نشان ها یافته همچنین. رود می باالتر انرژی مصرف میزان هم و تر مدرن زندگی

 ساختار براساس تواندمی اجتماعی عمل است، عامل و ساختار وابستگی به معتقد گیدنز

 در بیرونی عواملی عنوان به کالن، ساختارهای گفت توانمی درواقع. بگیرد شکل اجتماعی

 در که عواملی تا گرفته انرژی حوزۀ ریزیبرنامه از عوامل این. دارند نقش خانوار انرژی مصرف

 حدود تا که عناصری گیرند؛ می تأثیر شود،می منجر انرژی مصرف تغییرات به خانگی بخش

 یا کرده محدود انرژی، مصرف کنترل در را او و هستند کنشگر رفتار محدودۀ از خارج زیادی

 وسایل کیفیت و مشترکان منزل استانداردهای. کنندمی تسهیل را مصرف الگوی اصالح شرایط

. هستند تأثیرگذار بیرونی ساختاری عوامل جمله از بازار، در مناسب قیمت با دردسترس
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 حد تا که هستند عواملی خارجی تأثیرات داشتند اذعان نیز( 2015) همکارانش و استفانسون

 که دارند را پتانسیل این حال درعین و هستند نظر مورد( عامل) سوژۀ کنترل از خارج زیادی

 ها آن بندیطبقه و تأثیرات این ماهیت. دهند شکل را ها آن «مادی فرهنگ» یا «اعمال» ،«هنجارها»

 انرژی فرهنگ که کنشگران از گروهی یا کنشگر به توجه با شوند،می محسوب «خارجی» که

 و فرهنگی زاویۀ از که دیگری ساختاری عامل. بود خواهد متفاوت است، بررسی دست در ها آن

 باشد، تأثیرگذار رفتار بر کنندهمصرف ذهنی تغذیۀ و فکری خوراک عنوان به تواندمی اجتماعی

 و آموزشی، نظام کالن، سطح در نهادها این. است مخاطب به رسانیپیام و رسانیآگاهی نهادهای

 همکاران و آبادی شاهزارع هاییافته مثال، برای گیرند؛ دربرمی را شنیداری و دیداری هایرسانه

معنا و منفی همبستگی ها، رسانه از استفاده میزان و انرژی مصرف الگوی بین داد نشان( 1392)

 اند؛ داشته مصرف الگوی بر ضعیفی اما مثبت، تأثیر داخلی های رسانه و دارد وجود داری

 تأثیرگذاری قدرت از مصرف، الگوی بر منفی تأثیر وجود با المللی بین های رسانه که درحالی

 شامل حاکمیت از مستقل نهادهای میانجیگری با میانه سطح در همچنین. برخوردارند تری قوی

 قابلیت جدید، ارتباطی هایشبکه و ابزارها با فردیبین ارتباطات و نهاد، مردم هایسازمان

 و آگاهی میزان. دارند را عمومی فرهنگ سطح ارتقای و اجتماعی هنجارهای بر تأثیرگذاری

 مصرفی رفتارهای و ارزش نگرش، تغییر به تواندمی اجتماعی و فردی سطح در افراد دانش

 با را ما بیشتر احتماالً انرژی درمورد عمومی آگاهی و سواد( 2007) 1واتر دی گفتۀ به. بینجامد

 انرژی، درمورد تصمیمات مسئولیت اندیشیدن، برای بهتر مهارت و گیریتصمیم فرایند

 در دینی نهادهای چه مردمی، هایسازمان بنابراین کرد؛ خواهد درگیر عملکردمان و ها انتخاب

 در فعال های NGO چه و هاشهرداری در محالت سرای و فرهنگسراها چه محالت، سطح

 دهند سوق کشور حیاتی مسائل سمت به را افراد هایدغدغه سطح توانندمی زیستمحیط عرصۀ

 فشار به رفتار، هاینظریه مطابق ذهنی هنجارهای که چرا شوند؛ ذهنی هنجار تقویت موجب و

 خاص رفتار یک ندادن انجام یا انجام درمورد گیریتصمیم هنگام افراد که دارد اشاره اجتماعی

 تغییر سمت به جامعه اگر ترتیب بدین(. 404: 2018 همکاران، و گوو) شوندمی آن متوجه

 و شود می بیشتر رفتار تغییر برای بیرونی فشارهای احتمال رود، پیش انرژی مصرف هنجارهای

 با مردمی نهادهای همچنین. داشت خواهد انرژی حوزۀ اعمال بر مثبتی اثر اجتماعی کنترل این

 در فعال آفرینینقش امکان انرژی، حوزۀ در زاآسیب ساختارهای نقد و حاکمیت از گریمطالبه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. DeWaters 
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 و دولت، ناظر عنوان به هم تواندمی مردمی نهادهای کنشگری درواقع. دارند گیریتصمیم عرصۀ

 .گیرد صورت مسائل حل و شناسایی در شهروندان، حامی و کنندهکنترل هم

 حل در فرهنگی و اجتماعی عناصر کردن دخیل پژوهش، این اهداف از یکی که آنجا از

 هایپژوهش از تریکامل و ترجامع تصویر ارائۀ است، خانگی بخش در انرژی مصرف مسئلۀ

 به 1390 دهۀ در مقاالت بیشتر داد نشان مطالعه نتایج. گرفت قرار کار دستور در انرژی حوزۀ

 به شناسانهجامعه نگاه اهمیت اخیر دهۀ در که است آن بیانگر مسئله این و اندرسیده چاپ

 اما است، شده واقع پژوهشگران توجه مورد قبل از بیشتر رسند،می نظر به فنی بیشتر که مسائلی

تک دلیل به اهمیت، میزان لحاظ به بندیسطح با درونی و بیرونی مختلف عوامل ترکیب

 انرژی مسئلۀ به جامع نگاه برای درواقع. است رو روبه نقصان با انرژی، تحقیقات بودن بعدی

 انرژی مسئلۀ به ترجامع تمرکزی با و ایرشتهبین سطحی در انرژی، امور متخصصان نیازمندیم

 هایپژوهش سیستماتیک مرور. دهند سوق سمت این به را انرژی حوزۀ هایپژوهش و بپردازند

 انتخاب خود پژوهش آماری جامعۀ عنوان به را مشترکان که تحقیقاتی میان در داد نشان منتخب

 از همچنین. است بوده( هااستان مراکز عمدتاً) شهری مناطق به متعلق سهم بیشترین اند، کرده

 مورد هایجمعیت بودن موردی دلیل به ها، آن قومیتی و فرهنگی و جغرافیایی، و اقلیمی شرایط

 تحت را کشور از بیشتری مناطق که هاییپژوهش وجود بنابراین است؛ شده غفلت بررسی،

 کنند، شناسایی را ها آن عوامل و رفتاری الگوهای هایتفاوت توانند می و دارند خود پوشش

 روش درصد 5/67 بر بالغ که است هاپژوهش بررسی هایروش بعدی، نکتۀ. شودمی احساس

 هانظریه بر متکی کمی هایپژوهش که آنجا از. اندگرفته درنظر مسئله شناخت برای را کمی

 درنظر ها آن در... و ایمحله ای،منطقه مشکالت بومی، شرایط و مسائل اینکه احتمال هستند،

 موضوع و اند کرده توجه برق مصرف به هاپژوهش بیشتر همچنین. دارد وجود باشند، نگرفته

 به توجه با. است شده بررسی کمتر خانگی، بخش در انرژی ترین پرمصرف عنوان به گاز مصرف

 مصرف مسئلۀ حل جهت در پیشنهاداتی پژوهشی و اجرایی سطح در شده، گفته مطالب

 :شود می ارائه خانگی بخش انرژی

 حل و شناخت در ها،آن دوسویۀ تعامل و پژوهشگران با دولتی نهادهای همکاری افزایش

 انرژی، حوزۀ در گرفته صورت اجتماعی هایپژوهش رسدمی نظربه. است راهگشا بسیار مسئله

 .ندارند کاربردی جنبۀ که است هایینامهپایان و مقاالت به محدود
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جامعه عوامل از بیشتری ابعاد توانمی حوزه، این به شناسیجامعه اصحاب بیشتر ورود با

 در هم، با پژوهشگران همکاری) ایرشتهبین تحقیقات بنابراین کرد؛ بررسی را شناختی

 .کند نمایان بهتر را عوامل از هرکدام سهم تواندمی تردقیق کنکاش و( مختلف های تخصص

 هایگروه با روستاها و شهرها در) ترمتنوع آماری جامعۀ با آتی هایپژوهش شودمی پیشنهاد

 ای،زمینه نظریۀ تاریخی، مطالعۀ) گوناگون هایراهبرد مختلف، هایروش ،(مختلف مردمی

 .گیرد صورت...( و مصاحبه پرسشنامه،) داده آوریجمع متنوع هایتکنیک و...( و موردی مطالعات

 صمت مسکن، نیرو، نفت،) مهندسی و  فنی های وزارتخانه گذاری،قانون نهادهای همکاری

 هاشهرداری ،...(و صداوسیما علوم، پرورش، و  آموزش) رسانی اطالع و آموزشی نهادهای ،...(و

 .داشت خواهد انرژی مصرف مدیریت منظور به الزم تغییرات در بسزایی کمک... و

 محتوای ریزیبرنامه در انرژی، حوزۀ نهادهای همکاری با تواندمی پرورش و  آموزش

 هانمایش و هاهمایش) فرادرسی هایفعالیت و حفظی، صرفاً نه و کاربردی و جذاب آموزشی

 با هارسانه همچنین. باشد داشته افراد زندگی سبک تغییر در تریپررنگ نقش کودکی از...( و

 با نه را مردم رفتاری اشتباهات توانندمی مختلف هایگروه متناسب آموزشی هایبرنامه تنوع

 هایارزش و هاانگیزه همچنین و دهند نشان اصولی صورت به بلکه ای،کلیشه و کلی های پیام

 .کنند تقویت را... و ملی محیطی،زیست

 منابع
 برق  یانرژ ییاز کارا یآگاه ۀرابط» ،(1393) یصالح یدختو فر یرضاعل ی،فرخ یروس،س ی،احمد

 ینهادها یشناسجامعه ۀفصلنام، «یاسوجنان شهر ز یندر مصرف برق در ب ییجوو صرفه

 .108-93: 4 ۀشمار ،یاجتماع

 ،یعوامل مؤثر بر مصرف انرژ یبررس»(، 1396) یزنجان اهللحبیب و مصطفی ازکیا، زهرا، اصالنی 

 ریزیبرنامه فصلنامۀ ،«(تهران 5 منطقۀمطالعه:  مورد) یادیبن نظریۀ یافتبا ره ی( خانوار شهربرق)

 .33-1 :34 شمارۀ ،اجتماعی توسعۀرفاه و 

 یو فرهنگ یعوامل اجتماع یبررس» ،(1395) یهوشنگ و اعظم جالل ی،طالب ،اهلل نعمت ی،اکبر 

شهر  یمورد ۀمطالع (هایارانه زیقانون هدفمندسا یخانوار پس از اجرا یمؤثر بر مصرف انرژ

 .26-1: 4 شمارۀ، یکاربرد یشناسجامعه، «اصفهان(
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 ،هایراهبرد شناختیجامعه تحلیل»(، 1396) محمدی جمال و صادق صالحی، لقمان، امامقلی 

 ،اجتماعی فرهنگی توسعۀ پژوهشنامۀ ،(«سنندج شهر شهروندان: موردی مطالعۀ) انرژی مدیریت

 .96-84: 3 شمارۀ

 ،هاییلبد ۀمثاب به یاجتماع یراهبردها»(، 1389) ینیام یناهلل و ام روح یی،توال ی،محمدتق امینی 

 اجتماعی مسائل بررسی مجلۀ، «در کشور یمصرف انرژ یاصالح الگو ۀدر حل مسئل غیرقیمتی

 .153-139: 2 شمارۀ ،ایران

 ،دورۀ 1395-96 تحصیلی سال تجربی علوم هایکتاب محتوای تحلیل»(، 1398) سمیرا بهرامی 

-69: 4 شمارۀ ،ایران انرژی( فصلنامۀ) علمی نشریۀ ،«انرژی سواد انتقال میزان نظر از اول متوسط

90. 

 ،بررسی»(، 1393جاه )رفعت مریم و محمود طباطبایی، قاضی وحید، قاسمی، صمد، سید بهشتی 

 ،ایران برق صنعت وریبهره و کیفیت نشریۀ ،«یها بر مصرف انرژ نگرش یرتأث شناختیجامعه

 .10-3: 6 شمارۀ

 یلتحل»(، 1399) فیروزجائیان اصغرعلی و حسین محمودی، صادق، صالحی، زهرا، نژاد،پازوکی 

 تحقیقات و مطالعات فصلنامۀ ،«یبر مصرف گاز خانگ یدبا تأک یعادت مصرف انرژ یاجتماع

 .313-291: 2 شمارۀ ،ایران در اجتماعی

 ،ایزمینه متغیرهای با انرژی خانگی مصرف بین ارتباط»(، 1388) یخواجو ینو حس یدحم تابلی»، 

 .69-47: 20 شمارۀ ،راهبرد

 بر  یتجمع یساخت یرتأث یابیارز»(، 1394) پوربهاری سحر و کیومرث سهیلی، سهراب، انگیزان،دل

 .135-105: 2 شمارۀ ،مقداری اقتصاد فصلنامۀ ،«یراندر ا یبخش خانگ یمصرف انرژ

 مصرف بر یدها و عقانقش نگرش یبررس» ،(1395) یدزادهفر یو عل یبحب ،مروت ،افسانه یمی،رح 

 .162-129: 21 شمارۀ ،یرانا یاقتصاد انرژ ۀپژوهشنام، «ایران در خانوارها الکتریکی انرژی

 یرپ عمل نظریۀدر  یدانمنش و م یالکتیک(، د1386پرستش ) شهرامغالمرضا و  ها،جمشیدی 

 .32-1: 30 شمارۀ ،اجتماعی علوم نامۀ یو،بورد

 ،یهاارزش»(، 1396) یصفر علو یدو س ینمحمدحس سید هاشمیان، عباسعلی، رستگار 

-یعلم ۀفصلنام ،«کنندهمصرف( یشناس )بوم رفتار ۀکنندنییتععوامل  یو سبک زندگ یطیمح ستیز

 .92-69: 83 ۀشمار ،(تحول و)بهبود  تیریمد مطالعات یپژوهش
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 بر مصرف برق  ها یارانه یهدفمندساز یرتأث بررسی»(، 1393) زاده یپشوتن هومنحسن و  ز،یرنگر

 یساز مدل تحقیقات فصلنامۀ ،«یکژنت یتمدر شهر تهران با استفاده از الگور یمشترکان خانگ

 .144-123: 17 شمارۀ ،یاقتصاد

 با  یونیزیتلو غاتیتبل یاقناع یها مؤلفه ییشناسا»(، 1394) یومیطاهر و زهرا ق ،یاربطان روشندل

برنامه و یگذاراستیس یهاپژوهش ۀفصلنام، «)برق( در کشور یانرژ ۀنیبهمصرف  جیهدف ترو

 .250-221: 1 ۀشمار ،یانرژ یزیر

 عوامل  یرتأث یبررس» ،(1392) یانیلطفعل محمد یمسعود و عل ،زادهیحاج ،اکبر ی،آبادشاهزارع

 و یزیربرنامه یهاپژوهش، «یزدشهر  یدر خانوارها یمصرف انرژ یبر الگو یفرهنگ-یاجتماع

 .50-17: 3 شمارۀ، یانرژ یگذارسیاست

 ،در انرژی مصرف تقاضای تابع برآورد»(، 1396) یکوچ ینور ینو ام یانپو یانی،جعفر، ک حقیقت 

 ،ایران انرژی نشریۀ ترویجی-علمی فصلنامۀ ،«کشور استان 28 از شواهدی: ایران خانگی بخش

 .61-45: 3 شمارۀ

 فرایند، «برق یمشترکان خانگ یرفتار مصرف یالگو یبررس»(، 1385محمدرضا ) زاده،حمیدی 

 .41-28: 4و  3 ۀشمار ،توسعه و مدیریت

 ،در انرژی مصرف رفتار تأثیرپذیری یلتحل»(، 1398) یشاهدان یصادق مهدیو  یمهد خوشخوی 

 ،(«فریدمن بندیرتبه آزمون از گیریبهره با) کنندگانمصرف سازیآگاه نحوۀ از خانگی بخش

 .117-77: 18 شمارۀ ،اقتصادی راهبرد فصلنامۀ

 آن یطیمحزیست مسائل و انرژی دانش یابیارز» ،(1393) یموسو فرزاد سیدو  یرضاعل یبایی،شک 

 .128-111: 40 شمارۀ، یمطالعات اقتصاد انرژ ۀفصلنام ،«فازی منطق با

 ،مصرف  یالگوها یاجتماع یلتحل»(، 1395) یمحسن و احمد مالک پور،ابراهیم امیر، سید طالبیان

 .244-217: 19 شمارۀ ،فرهنگی-یاجتماع راهبرد فصلنامۀ، «در شهر تهران یانرژ

 ،یدرس ۀبرنام تیوضع یبررس»(، 1392) ییمحمد و محمدهاشم رضا یدس یری،بتول، شب طیبی 

 یراهکارها ۀارائمنظور  به ریدپذیپاک و تجد یها یاز منظر توجه به منابع انرژ شرفتهیپ یکشورها

 .96-77: 2 ۀشمار ،رانیا یانرژ یۀنشر ،«رانیا پرورش و آموزش نظام در یشنهادیپ

 ،شهر یمسکون مناطق در یانرژ مصرف یسازنهیبه»(، 1392) یدریح شاهینعبدالرضا و  فاضلی 

استیس و یزیربرنامه یهاپژوهش، («reap) روتردام یانرژ یزیربرنامه کردیرو از استفاده با تهران

 .96-83: 3 ۀشمار ،یانرژ یگذار

 بازتاب: تهران ،«فراتحلیل تحقیق روش» ،(1394) اهلل وجه زاده،قربانی. 

https://necjournals.ir/article-1-1066-fa.pdf
https://necjournals.ir/article-1-1066-fa.pdf
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 و برق  یخانگ یعوامل مؤثر بر مصرف انرژ لیتحل» ،(1391) براتی جواد و اکبرعلی زاده،قلی

 25 شمارۀ ،نوین تجارت و اقتصاد فصلنامۀ ،«یانرژ یوربر بهره دی: با تأکرانیخانوار در ا یمصرف

 .167-145: 26 و

 مؤثر بر  یاجتماع یمنابع و نهادها تحلیل»(، 1393) یخوشخو مهدیو  یمهد ی،شاهدان صادقی

-یعلم فصلنامۀ، («یانرژ ی: رفتار مصرفموردی مطالعۀ) یخانوار شهر یبهبود رفتار مصرف

 .43-29: 9 شمارۀ ،شهری مدیریت و اقتصاد پژوهشی

 ،مطالعه:  مورد) یبر رفتار مصرف گاز خانگ یعوامل فرهنگ ریتأث سنجش»(، 1394) صادق صالحی

 ،رانیا در یاجتماع قاتیتحق و مطالعات ۀفصلنام، «در مازندران( یشهر یمشترکان گاز خانگ

 .570-551: 4 ۀشمار

 ،مسائل یبررس، «رفتار مصرف برق یاجتماع لیتحل»(، 1392) یامامقل لقمانصادق و  صالحی 

 .304-287: 2 ۀشمار ،رانیا یاجتماع

 ،مؤلفبابلسر:  ،«یانرژ و جامعه» ،(1397) پازوکی زهرا و صادق صالحی. 

 ،انرژی مصرف اجتماعی تحلیل»(، 1399) یو مهسا موسو اصغرعلی فیروزجائیان، صادق، صالحی 

 .118-93: 2 شمارۀ ،ایران انرژی نشریۀ ،«ساری روستاهای موردی مطالعۀ: روستایی مناطق در خانگی

 ،برق مصرف الگوی شناختیجامعه تبیین»(، 1395) یجمال و لقمان امامقل ی،صادق، محمد صالحی 

 .123-101: 1 شمارۀ ،ایران اجتماعی مسائل ،«مازندران شهروندان

 ،اجتماعی عوامل بین رابطۀ»(، 1397) یو محمدرضا جوانمرد یدسع یان،مظلوم ،محمدحسن صیف 

محیط آموزش پژوهشی علمی فصلنامۀ ،«آموزاندانش انرژی جوییصرفه رفتار با شناختیروان و

 .114-103: 2 شمارۀ ،پایدار توسعۀ و زیست

 ،در  یانرژ مصرف یوربهره یاجتماع ۀبازدارند عوامل»(، 1395) ینماز حسینمحمد و  کاظمی

 .196-169: 3 ۀشمار ،یانرژ یزیربرنامه و یگذاراستیس یهاپژوهش ۀفصلنام ،«رانیساختمان در ا
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