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ArticleCode : EEY_1229

 همایش بین المللی انرژی دهمیندواز

 
 ومفاهیم مروری بر کارایی انرژی از دیدگاه روان شناسانه؛  یبازگشت آثار
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 دهیچک
است. های پایدار در بخش انرژی تسیاسیک استراتژی مهم برای دستیابی به اهداف  ،افزایش کارایی انرژی تولید و مصرف

« 1یاثر بازگشت»ای که ای انرژی نبوده و این مرتبط است با پدیدهبرابر کاهش مطلق در تقاض افزایش در کارایی انرژی لزوماً

تواند منجر ی خود میبه نوبه واستفاده از خدمات انرژی کاراتر، هزینه هر واحد از این خدمات را کاهش داده  شود.نامیده می

کند. میاز بهبود کارایی را جبران  های اولیه مورد انتظار ناشیبه افزایش مصرف خدمات انرژی شود که بخشی از صرفه جویی

 شود؛ بلکهصرفاً موجب بروز این اثر نمی های انرژیتغییرات قیمت و هزینهالعمل مصرف کنندگان به عکسبا این حال، 

ها کمتر از عوامل اقتصادی نیست. به همین علت شوند که اهمیت آنبهبودهای فنی، تغییرات رفتاری موازی را باعث می

موضوعی که تاکنون در مطالعات داخلی  ،اندبازگشتی پرداخته آثارخیر از دیدگاه روان شناسانه به بررسی و تحلیل مطالعات ا

حث و ر مبامرو ی حاضر بهاند. لذا مطالعهتمرکز کرده این اثر کردهای اقتصادیبر روی چندان توجهی به آن نشده و عمدتاً 

 .پردازدمی تیروان شناسانه اثر بازگش حوزهمسائل مطرح در 

 کلید واژه
 رفتار -یکارایی انرژ -دیدگاه روان شناسانه -یاثر بازگشت

 

 

 

 

 
 

 

 

 
1 Rebound Effect 

 نیارگس صالحن -حمدعلی فالحیم -مهدیه عربشاهی دلوئی



 دهمین همایش بین المللی انرژیدواز

 

 متن اصلی -1

انرژی  با کارایی باالتر مصرفرید وسایل و محصوالت خ

ی ثر برای کاهش تقاضا به عنوان یک استراتژی مؤمعموالً

نرژی زمانی که تولید یک خدمت ا. [1] رودانرژی به کار می

د، هزینه هر واحد از این خدمات کاهش شوکاراتر می

تواند افزایش در مصرف یابد. این کاهش هزینه میمی

ایجاد کند که ممکن است )حداقل بخشی  را خدمات انرژی

های مورد انتظار در مصرف انرژی ناشی از جوییاز( صرفه

جبران ترین حالت در خوشبینانهبهبودهای کارایی انرژی را 

دیگر، بحث اصلی در توضیح اثر . به عبارت [2] کند

 این است که آیا کاهش در مصرف انرژی ناشی از یبازگشت

تواند به وسیله محاسبات ساده بهبودهای فنی کارایی می

 یزانبرای مثال، آیا بهبود کارایی به م ؟مهندسی بیان شود

در یک سیستم گرمایشی خانگی یا سوخت خودرو،  20%

انرژی خانگی یا سوخت در کل مصرف  %20منجر به کاهش 

اتفاق  اقتصادی این بر اساس نظریهشود؟ موتور خودرو می

تواند به های انرژی میجویینخواهد افتاد چرا که صرفه

 .[3] دشوهای مختلفی جبران وسیله مکانیزم

ی رفتار ه اهمیت درک عوامل شکل دهندهدر اینجا است ک

حل  شود.مصرف کننده در ارتباط با انرژی روشن می

های اصلی پیش روی جوامع که شامل بر مشکالت و چالش

ز استفاده ا ،یاگلخانه یگازها انتشار ،ییآب و هوا راتییتغ

تواند از طریق باشد، میمی ریپذدیو تجد داریپا یمنابع انرژ

مع جوا یتیجمع -یاجتماع یهایژگیشناخت رفتارها و و

ت مشکال نیحل اامروزه یابد. به بیان دیگر،  جهان بهبود

بلکه  ستیممکن ن دیجد یهایفقط با ظهور تکنولوژ

ها در جهت موفق رفتار آن تغییردر رفتار بشر و  راتییتغ

خت شنا قیو کارا( از طر داریپا یهاوهیمطلوب )مانند ش

ی ابر رفتاره تواندیها مآن آثارو تعامل و  رگذاریثأعوامل ت

 ارد.گذب ریثأت مصرف انرژی

ها و ، محرکیتمفهوم اثر بازگش -1-1

 ها:محدودیت

( بیان شد. 1865) 1ونزتوسط ج اولین بار ییده اثر بازگشتا

نظریه او، بهبود کارایی یک موتور بخار با سوخت  بر اساس

شود بلکه زغال سنگ به استفاده کمتر از آن منجر نمی

 چرا که .استفاده بیشتر از زغال سنگ را به همراه دارد

، به نوبه خود انتشار ای هر واحدتر به ازهای پایینهزینه

طور  به. [4]انگیزد برمیو کاربردهای جدید را  تکنولوژی

اند ( اشاره کرده1980) 3( و خازوم1979) 2مشابه، بروکس

ها ممکن است به که منابع کارایی انرژی در سایر تکنولوژی

ف انرژی منجر شود که باالتر از سطح سطوح باالتر مصر

که در حالی .[5] ین بهبود کارایی استمصرف انرژی بدون ا

، متفق یدر مورد وجود اثر بازگشت دانشمندان معموالً

مورد  ازه، ارتباط و تفاسیر چنین آثاریهستند اما اند

 .[1]های فراوان بوده است بحث

ی کارایی انرژی و تغییر رفتار که در نهایت منجر به رابطه

ست که بهبودهای شود بدین صورت ابازگشتی می آثارایجاد 

کارایی انرژی ممکن است ارزش نمادین تولیدات و 

که ارزش نمادین یک چنانمحصوالت را تغییر دهد. هم

تواند ترجیحات کند به نوبه خود میمحصول تغییر می

های تکنولوژی ،کننده را تغییر دهد. به عنوان مثالمصرف

ممکن است به طور مثبت  محیط زیستسبز یا دوستدار 

ها تحت کنندگان را نسبت به استفاده از آنرش مصرفنگ

به طوری که منجر به افزایش استفاده از  تأثیر قرار دهد

ها شود. همچنین بهبودهای کارایی ممکن است هرگونه آن

بر را ننگ اجتماعی بودن کاالهای انرژی تلقی نسبت به لکه

ها را از نظر اجتماعی نزد کاهش دهد، به طوری که آن

کنندگان پذیرفته شده نماید و بنابراین تقاضا برای  فمصر

درآمدی و  که آثاررا تشویق کند. بنابراین در حالی هاآن
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بازگشتی را طبق مفاهیم قیمتی بهبودهای  آثارجانشینی، 

شناسانه  بازگشتی روان آثاردهند، کارایی انرژی توضیح می

ین ای را طبق مفاهیم اجتماعی و نمادجداگانه تأثیر

 آثار ،دهند. بر این اساسبهبودهای کارایی نشان می

شناسانه به عنوان افزایش در تقاضای خدمات  بازگشتی روان

کننده تعریف شده انرژی به دلیل تغییر در ترجیحات مصرف

تواند به افزایش کارایی تکنولوژیکی انرژی نسبت داده که می

ناسانه در ش مطالعات تجربی تحلیل عوامل روان .[6]شود 

 هستند. ی اندکارتباط با اثر بازگشت

 آثار( اولین افرادی هستند که 2009) 1گیرود و دی هان

شناسانه را تحلیل کردند اما هنوز هم در  بازگشتی روان

 2اند. آرنولد و اوتوتفکر اقتصادی انتخاب عقالیی باقی مانده

شناسانه را برجسته کردند اما  روان آثار( اگرچه 2013)

هیچکدام نه به تجزیه و تحلیل این موضوع پرداختند و نه 

برای انجام این کار ارائه دادند. پیترز،  نظرییک چارچوب 

 آثارتری را به رویکرد جامع 3دوچلهو  دوشکهسان برگر، 

شناسانه ارائه داده و یک چارچوب قوی برای  بازگشتی روان

آنان ین د. همچنانبررسی تجربی این موضوع پیشنهاد داده

 بازگشتی روان آثاربرای بررسی  را های متمرکزگروه

 .[6]دادند شناسانه با عموم مردم آلمان تشکیل 

 آثار، تحقیق در مورد شداشاره همان طور که در ابتدا 

تاکنون بیشتر از طریق رویکردهای اقتصادی  یسبازگشت

، نیز حاکم بوده است. با این حال، عوامل رفتاری و اجتماعی

ی آثار دارند. رویکردهای اقتصادش مهمی در بروز این نق

 یبازگشت آثارهای قیمتی به عنوان محرک آثارروی عمدتاً 

ها و همچنین، کنند؛ حال آنکه محرکتمرکز می

ها های دیگری وجود دارند که شناخت آنمحدودیت

 های کارایی انرژی تأثیر گذارد وتتواند بر بهبود سیاسمی

 :شودها پرداخته میبه آنور خالصه ه طب در ادامه
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2 Arnold and Otto 
3 Peters, Sonnberger, Dütschke, and Deuschle 

ئم قیمتی )اثر جانشینی به عالوه درآمدی(: عال آثار -

 یبازگشت آثارهای قیمتی آشکارترین محرک

 متیق ،یانرژ ییکه بهبود کاراچنانهمهستند. 

مصرف کنندگان  ،دهدیرا کاهش م یانرژ ینسب

 یخود خدمات انرژ یتفاوتیب یهایدر طول منحن

 ریبا سارا تر شده است( ارزان نسبتاً)که اکنون 

ثابت  تیسطح مطلوب تا کنندیم نیگزیکاالها جا

جا که مصرف کنندگان به سمت . از آنبماند

 یشتریب یانرژ روند،یم یخدمات انرژ ینیجانش

 هیاول یاز دستاوردها یکه بخش کنندیمصرف م

 به این اثر،. بردیم نیرا از ب یانرژ ییبهبود کارا

 شیبه افزاشود. اثر درآمدی نشینی گفته میاثر جا

باالتر  دیقدرت خر یجهیدر نت یدر مصرف انرژ

بودن  )با ثابت یانرژ ترنییپا یهامتیاز ق یناش

 نی. در امربوط است کاالها( ریسا متیدرآمد و ق

 قیخود را از طر تیحالت مصرف کنندگان مطلوب

 دهندمی شیکاالها و خدمات افزا شتریمصرف ب

 3] است ازیها ند آنیتول یبرا یشتریب یانرژ که

 . [5و 

ممکن است به سطح  یبازگشت آثار: 4اشباع آثار -

اشباع شخصی با توجه به یک کاالی خاص 

در مواردی که نیازها . [7] بستگی داشته باشد

تر است. کوچک یبازگشت آثاراند، اندازه اشباع شده

ه د که اندازهمچنین برخی مطالعات نشان دادن

و  8]کنند با سطح درآمد تغییر می یبازگشت آثار

در  در کشورهای یبازگشت عالوه بر این، آثار. [9

ایی که نیازها اشباع ج حال توسعه باالتر هستند

انتظار  یبازگشت آثاراز  تریندازه باالاند و انشده

 .[4]رود می

 

 

 

 
 

 

 

 
4 Saturation Effects 
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صی و اجتماعی(: سرمایه تغییرات در هنجارها )شخ -

ن است کارایی انرژی ممکنه ها در زمیگذاری

و بنابراین،  دادههنجارهای شخصی را تغییر 

های روان شناختی مالکیت کاالهای خاص هزینه

خرید  ،به عنوان مثال .[11و  10]دهد ش را کاه

هنجار شخصی  تواندیک اتومبیل هیبریدی می

صرفه جویی انرژی را ضعیف کند چون که شخص 

بیشتری در سایر رژی کند آزاد است اناحساس می

وان مثال )به عن های زندگی روزمرهحوزه

 مصرف کند. گرمایش(

زمینه ها در سرمایه گذاری ،: از یک سو1سرریز آثار -

بازگشتی  آثارکارایی انرژی ممکن است موجب 

شود. از سوی دیگر، شواهدی وجود دارد که 

ها در زمینه کارایی انرژی ممکن سرمایه گذاری

یزه مردم به صرفه جویی بیشتر است با افزایش انگ

 .[12]سرریز شود  آثاردر انرژی، منجر به 

یک  ،هاها و ارزش: نگرش2هاها و ارزشنگرش -

 .[14و  13]محرک مهم رفتار شخصی هستند 

ها )به عنوان مثال صرفه درونی کردن ارزش

های استنباطی )به عنوان مثال جویی( و نگرش

ثبت و آگاهی محیطی( ممکن است به طور م

ی را تحت تأثیر قرار دهد. بازگشت آثارمنفی اندازه 

های محیطی ممکن آگاهیاین در حالی است که 

است مانع از مصرف باال توسط مردم شود و 

ها را به سمت کاالها و نهای آسرمایه گذاری

خدمات با انتشار پایین )و در نتیجه اجتناب از 

ت جهی غیر مستقیم( هدایت کند. بازگشت آثار

ممکن است  3ارزش لذت جویانهبه دهی قوی 

 

 

 

 
 

 

 

 
1 Spillover 
2 Attitudes and Values 
3 Hedonistic 

محیط زیستی  آثارمردم را از به حساب آوردن 

 .[6] ها دور کندرفتار آن

 مقابل تغییر، بسیار مقاوم هستند : عادات در4عادات -

بنابراین جایی که عادات قوی هستند، . [15]

)غیر  یبازگشت آثارتغییرات رفتاری و بنابراین، 

 .[6] امحتمل باشندمستقیم( ممکن است ن

که  معتقدندبرخی محققان : 5مصرف تظاهری -

های مصرف تظاهری علت اصلی اغلب فعالیت

 نیازهای خالص رضایت از مصرفی است که فراتر

به ویژه، مالکیت . باشدمی فیزیکی و بیولوژیکی

اتومبیل و استفاده از آن ارتباط نزدیکی با مصرف 

خدماتی که استفاده از کاالها و . تظاهری دارد

حداقل تا حدی برای مصرف تظاهری استفاده 

درآمد  در زمان دسترسی به احتماالً شودمی

 .[16و  6] اضافی گسترش یابد

 تغییر رفتار و کارایی انرژیمعیارهای  -2-1

 یدر انرژ جویی صرفه ٪20دهد تا  ینشان مموجود  اتیدبا

 اکه رفتار مصرف کننده ر یاقدامات مختلف قیتواند از طریم

ای خالصده (1)در جددول  .دیدهد، به دست آ یهدف قرار م

های های ممکن صرفه جوییدر خصوص طیفها این یافته از

 .نشان داده شده است مختلفانرژی ناشی از اقدامات 
های احتمالی انرژی ناشی از جوییای از صرفه: خالصه1جدول 

 ]17[ مداخالت مختلف

 مداخله

دامنه 

جویی صرفه

 انرژی

 % 5-15 6زخوردبا

 % 5-15 (2)شامل کنتورهای هوشمند 1بازخورد مستقیم

 

 

 

 
 

 

 

 
4 Habits 
5 Conspicuous 
6 Feedback 



 دهمین همایش بین المللی انرژیدواز

حساب صدور صورت )مثالً 3بازخورد غیر مستقیم

 پیشرفته(
10-2 % 

 % 5-15 4بازخورد و تنظیم هدف

 % 5-20 5ممیزی انرژی

 % 5-20 6 ابتکارات مبتنی بر جامعه

 % 5-20 )بیش از یکی( 7مداخالت ترکیبی

خورد یک عنصر ضروری در ورد: بازمعیارهای بازخ -

دهد که نشان می هاثر است. بررسییادگیری مؤ

دار در افزایش آگاهی ییک نقش معن بازخوردها

های مصرف کنندگان نسبت انرژی و تغییر نگرش

کنند. در این حالت، به مصرف انرژی بازی می

مناسبی از یک  چارچوبکنندگان به  مصرف

ها با یک رف انرژی آنمرجع به منظور مقایسه مص

های حد تعیین شده نیاز دارند. تجزیه و تحلیل

مؤید آن است که این  ،اخیر و ادبیات موجود

ار ترین عوامل در تغییر رفتمعیارها تاکنون موفق

جویی انرژی کننده و دستیابی به صرفهمصرف

تواند شامل اطالعات قیم میاند. بازخورد مستبوده

کننده و مصرف یانهرایدریافتی از طریق 

مستقیم  کنتورهای هوشمند باشد. بازخورد غیر

های حسابتر و شامل صورتتواند آموزندهمی

فراوان شامل محتواهای تاریخی و یا اطالعات 

 .[17] ای در مورد مصرف انرژی باشدمقایسه

از بازخورد برای مصرف کنندگان انرژی وجود  مختلفیانواع 

بازخورد غیر مستقیم، بازخورد  دارد: بازخورد مستقیم،

                                                                                      
 

 

 
 

 

 

 
1 Direct Feedback 
2 Smart Meters 
3 Indirect Feedback 
4 Feedback and Target Setting 
5 Energy Audits 
6 Community-based Initiatives 
7 Combination Interventions 

انواع ، 2جدول  .[18]و ممیزی انرژی  8)غیر عمدی( سهوی

تواند برای تغییر رفتار مصرف کننده اصلی بازخورد را که می

 دهد.توضیح میرا مورد استفاده قرار گیرد 

 

 
  [18] انواع بازخورد در مصرف انرژی :2جدول 

 مثال انواع بازخورد

 در -بازخورد مستقیم

 9دسترس تقاضا

یادگیری از طریق نگاه 

کردن یا پرداخت 

 10کردن

 های مستقیمنمایش 

  بازخورد متقابل از طریق یک

 شخصی یانهیرا

 :کنتورهای هوشمند 

 هایکارت توسط شده اداره -

 11هوشمند

 طرفه گیری دو اندازه -

 12( خودکار)

 های ماشه/ محدود دستگاه

 13های مصرفکننده

 14کنتورهای پیش پرداخت 

 15خوانی کنتور خود 

 کنتور با یک راهنما قرائت 

 16وصل کردن هزینه 

بازخورد غیر 

های داده -مستقیم

پردازش شده از  خام

 های مکرر بر صدور صورتحساب

 3کنتور قرائتاساس 

 ی مکرر بر هاصدور صورتحساب

به  کنتور هایقرائتاساس 

 

 

 

 
 

 

 

 
8 Inadvertent Feedback 
9 Direct Feedback — Available on Demand 
10 Learning by Looking or Paying 
11 Operated by Smart Cards 
12 Two-way (Automatic) Metering 
13 Trigger Devices/Consumption Limiters 
14 Prepayment Meters 
15 Self-meter-reading 
16 Cost Plugs 



 دهمین همایش بین المللی انرژیدواز

و  دستگاهطریق 

 1ارسال به مشتریان
یادگیری از طریق 

خواندن و عکس العمل 

 2نشان دادن

 4اضافه بازخورد تاریخی

 بر مکرر هایصورتحساب صدور 

ها به اضافه اساس قرائت

بازخورد هنجاری )در مقایسه با 

 5خانوارهای مشابه(

 مکرر به  هایصورتحساب صدور

 6 جزئیاضافه بازخورد 

 مکرر به  هایصورتحساب صدور

یا  ممیزان ضافه پیشنهادهایا

 7اییکارتخفیفات اقدامات 

 مکرر به  هایصورتحساب صدور

های جزئی ساالنه اضافه گزارش

 8یا فصلی انرژی

)غیر  بازخورد سهوی

 عمدی(
یادگیری از طریق 

 9انجمن

  تجهیزات جدید مصرف کننده

 10انرژی

 11توزیع تولید انرژی تجدیدپذیر 

 های حفاظت انرژی جامعه پروژه

 12و پتانسیل یادگیری اجتماعی

 ممیزی انرژی
  نظرسنجشده توسط یک انجام 

 13به ابتکار مشتری

                                                                                      
 

 

 
 

 

 

 
3 More Frequent Bills Based on Meter Readings 
1 Indirect Feedback- Raw Data Processed by the Utility and 

Sent out to Customers 
2 Learning by Reading and Reflecting 
4 Frequent Bills Based on Readings Plus Historical Feedback 
5 Frequent Bills Based on Readings Plus Normative Feedback 

(Comparison with Similar Households) 
6 Frequent Bills Plus Disaggregated Feedback 
7 Frequent Bills Plus Offers of Audits or Discounts on 

Efficiency Measures 
8 Frequent Bills Plus Detailed Annual or Quarterly Energy 

Reports 
9 Learning by Association 
10 New Energy-using Equipment 
11 Distributed Renewable Energy Generation 
12 Community Energy-conservation Projects and the Potential 

for Social Learning 
13 Undertaken by a Surveyor on the Client's Initiative 

  انجام شده به عنوان بخشی از

یک فروش/ خرید خانه یا سایر 

 14اجباری نظرسنجی

  انجام شده به صورت غیر

 15رسمی توسط مشتری

بازخورد و تنظیم هدف: پیرو معیارهای بازخورد،  -

تواند به خوبی میتنظیم اهداف شخصی 

به خصوص نتیجه دهد  را انرژی در جوییصرفه

 کنندگان تنظیم شوداگر توسط خود مصرف

[17].  

ممیزی انرژی: ممیزی انرژی یک ابزار مفید برای  -

کردن اطالعات مورد نیاز برای اجرای فراهم

معیارهای کارایی انرژی در یک محیط ویژه است. 

کند که یک از این ایده حمایت می موجودادبیات 

ی و ارتباط مستقیم بین اجرای ممیزی انرژ

جویی محسوس انرژی وجود دستیابی به صرفه

اما در مورد میزانی که ممیزی انرژی  ،دارد

 رفتواند تغییرات واقعی و ماندگار در رفتار مصمی

 کننده ایجاد کند، کمتر شفاف است. برای تقویت

ارتباط بین ممیزی انرژی و شیوه مصرف باید 

تر ممیزی انرژی بخشی از یک برنامه بلندمدت

یک  ای بهبود مدیریت انرژی باشد و نه صرفاًبر

 . [17] قلمداد شودفعالیت 

تواند به ابتکارات مبتنی بر جامعه: این مورد می -

ها چون آن ،تغییر رفتار بلندمدت منجر شود

هنجارهای اجتماعی جدید دوستدار محیط زیست 

 یبرا دیجد نسبتاً کردیرو کیکنند و می تقویترا 

در چارچوب است.  ستیز طیمح موافقرفتار 

از مردم جمع  یکوچک یهاگروه ،یابتکارات نیچن

 

 

 

 
 

 

 

 
14 Undertaken as Part of a House Sale/Purchase or other 

Mandatory Survey 
15 Carried out on an Informal Basis by the Consumer 



 دهمین همایش بین المللی انرژیدواز

یی هااز رفتارها و نگرش یفیطدر مورد شوند و یم

 به منظور کاهش کلی آثار زیستتوانند که می

در تغییر دهند، کارایی انرژی افزایش و یا  محیطی

 .رندیگیم میتصمیک فرمت گزارش گروهی 

 تانفر  10از  کمتر اندازه گروه متفاوت است: از

 1000موارد به  ینفر، اما در بعض 100از  شیب

م گروه به طور منظ نیرسد. ایم نیز نفر

 و کتوبممطالب  قیطر ازو  هایی را برگزارنشست

به  دهیمتخصص آموزش د کیبه  یدسترس ای

. کندیم دایپ یدسترس نانیعات قابل اطمالاط

در و کرده  یاطالعات موجود را بررسهمچنین 

کاهش  ای و آثار زیست محیطی یکاهش کلمورد 

از رفتارها  یادامنهبه اتخاذ  میتصم یمصرف انرژ

  .[17] گیردمی

ارتباط نزدیکی بین ساختار عیارهای ساختاری: م -

وجود دارد.  یرفتار رییتغ و اقدامات یعرضه انرژ

 یبرخ یممکن است اثربخش یانرژ عرضهساختار 

قرار دهد.  ریثأرا تحت ت یاز انواع اقدامات رفتار

در آنچه که مردم  ینقش مهم یانرژ رساختیز

 ید. از سودار ،دانندیم "1یزندگ یعیطبروش "

ممکن است منجر به  خود یرفتار راتییتغ گر،ید

بر  در مجموعدر سراسر اقتصاد شود، که  یجینتا

از جمله معیارهای  گذارد.ب ریثأتانرژی عرضه 

ساختاری که بر عرضه و اثربخشی اقدامات تغییر 

گذارند عبارتند از: آزادسازی و رفتاری اثر می

های طرحنرژی، قیمت گذاری پویا، ترکیب ا

ه انرژی و تعرف ساختارهای ،گذاری پویاقیمت

 .[17]های هوشمند و ... شبکه

 

 

 

 
 

 

 

 
1 Normal Way of Life 

 ثر بر رفتار مصرف کنندهعوامل مؤ -3-1

شده )یا  استفادهمعیارهای کارایی انرژی گرچه اغلب ا

 نشده(، شامل مداخالت فنی هستند اما به همان استفاده

ای ژهاندازه باید به رفتار مصرف انرژی مردم نیز، توجه وی

های رفتاری برای درک آنچه مصرف کنندگان . مدلداشت

 الزم هستند.  ،کنندکه چرا چنین میدهند و اینانجام می

نده از طریق فرآیند ی بر رفتار مصرف کنعوامل بسیار

گذارد. در ادبیات این عوامل به ثیر میتصمیم سازی تأ

 اند:های مختلفی تقسیم بندی شدهدسته

ها، اعتقادات، هنجارها(؛ عوامل )نگرشعوامل داخلی  -

 ؛[19]خارجی )مقررات، نهادها( 

عوامل شخصی )سن، جنس، محل اقامت، شرایط  -

(؛ 2صیت و خودآگاهیشغلی و اقتصادی، شخ

ها و روان شناسانه )انگیزه، درک، مهارتعوامل 

ها، شخصیت، شیوه زندگی(؛ دانش، موقعیت

 ؛[20]اجتماعی عوامل 

 ؛[21]عوامل فرهنگی  -

عوامل محیطی )محیط اجتماعی، محیط فیزیکی  -

 ؛[25و  24و  23و  22]مکان خرید و ...( 

 های تکنولوژی، رشد)پیشرفت 3عوامل سطح کالن -

اقتصادی، عوامل جمعیتی، عوامل نهادی، 

 4های فرهنگی(؛ عوامل سطح خردپیشرفت

 ؛[26])انگیزش، توانایی و فرصت( 

تلف بر ثیر عوامل مخی تأاز نحوهیک مدل ساده سازی شده 

ه داده شدنشان  (1)در نمودار کننده  تغییر رفتار مصرف

 است.

 

 

 

 

 
 

 

 

 
2 Personality and Self – Consciousness 

 شوند.نامیده می TEDIC ها، عواملکل این  3
 MOA عوامل 4



 دهمین همایش بین المللی انرژیدواز

نکنولوژی        اقتصاد        معیت شناسی        نهادها         فرهن 

توانایی ها
مالی، موقتی، فضایی، 

شناختی، فیزیکی

سسیتم اعتقادی
ارزش ها

فرصت ها
دسترسی، تبلیغات، قیمت ها، 

استراتژی های بازاریابی، 
هنجارهای اجتماعی

نیازها
ارتباطات، توسعه، آسایش، 
لذت، کار، سالمتی، حریم 
خصوصی، پول، وضعیت، 

ایمنی، طبیعت، آزادی، اوقات 
فراغت، عدالت

کنترل رفتار انگیزه

قصد، انتظار راحتی

رفتار مصرف کننده

عادات، شیوه های مصرف

گذار بر رفتار مصرف کننده و ظهور ل اصلی تأثیرعوام: 1نمودار  

 [18] های مصرفشیوه

است که ارتباطات بین  ی مهم در نمودار باال اینیک نکته

 1های مصرف و عنصر انسانیعوامل مختلف که رفتار و شیوه

به دهند پویا بوده و ایستا نیستند. ثیر قرار میرا تحت تأ

کنند و به عبارتی یزمان تغییر م طیها آن عبارت دیگر،

های مصرف تغییر رفتار مصرف کننده و فرآیند توسعه شیوه

 .[18]و غیر قابل پیش بینی است  2غیر عقالییتا حدی 

 های مختلف رفتار و تغییر مدل -4-1

های مختلف رفتار و تغییر ر این بخش به مروری بر مدلد

 .شودمیپرداخته 

 انتخاب عقالیی:  نظریه 

طور گسترده ه تاری که بهای رفیکی از نظریه

 "انتخاب عقالیی"ه قرار گرفته مدل مورد استفاد

بر این  نظریهاقتصاددانان نئوکالسیک است. این 

 

 

 

 
 

 

 

 
1 Human Element 
2 Irrational 

های مورد اساس است که مصرف کنندگان هزینه

سنجند و انتظار و منافع اقدامات مختلف را می

ودمندتر هستند کنند که ساقداماتی را انتخاب می

دارند  به همراه هابرای آنرا  یا حداقل هزینه

 استواراساس این همچنین بر  نظریهاین . [27]

ها به منظور سنجش هزینه مصرف کننده است که

مورد  و منافع اقدامات متنوع، به اطالعاتی در

 اقدامات ممکن یا کاالهایی جهت انجام

اغلب در  نظریهنیاز دارد. این های عقالیی انتخاب

توسط محققانی ، 70ه تحقیقات حفاظت انرژی ده

های اطالعاتی و از اقداماتی مانند کمپینکه 

برجسته سازی منافع  ها به عنوان ابزارهایکارگاه

های انرژی در بخش خانگی جوییاقدامات صرفه

. [29و  28] کردند به کار رفته استاستفاده می

از انتخاب عقالیی بسیار محدود است و  نظریه

عواملی از قبیل عادات،  ثیردر نظر گرفتن تأ لحاظ

عواطف، هنجارهای اجتماعی، رفتارهای اخالقی و 

 است های شناختی شکست خوردهمحدودیت

[27]. 

 کنش منطقی و  نظریه -های ارزش انتظاریمدل

 : 3رفتار برنامه ریزی شده نظریه

عمومی  نظریه( یک TRAکنش منطقی ) نظریه

وع آن در از کنش اجتماعی است و نقطه شر

 این مفهوم که مردم به ارزش انتظاری است نظریه

نتظار ا خودهای رفتار های خاصی از خروجیارزش

 .[30] دارند

های خروجی منجر به نگرش اعتقادات و ارزیابی"

ش به شود، و این نگرمی مشخصبه سوی رفتار 

ثیرگذار اصلی روی سوی رفتار یکی از دو عامل تأ

 

 

 

 
 

 

 

 
3 Expectancy Value Models - Theory of Reasoned Action and 

Theory of Planned Behaviour 



 دهمین همایش بین المللی انرژیدواز

داده  یانگیزه مردم برای عمل بر اساس شیوه

 .[27] "شده است

TRA  همچنین هنجارهای ذهنی شخص را در

به عنوان مثال، سایر مردم در مورد  گیرد.مینظر 

که برای چنانهم -کنندرفتار او چه فکری می

هنجارهای شخصی به عنوان مثال، عقیده شخصی 

افراد در مورد رفتارهای خاص ارائه شده، مدل 

TRA فق زیست تواند در درک رفتار موامی

 ره به. [31]مورد استفاده قرار گیرد  1محیطی

 از جملههایی دارد حال، این مدل محدودیت

ثیر عوامل که مسائلی از قبیل عادات و تأاین

 .[27]کند عاطفی یا اخالقی را بیان نمی

رفتار برنامه ریزی شده بر اساس مدل  نظریه

TRA [27] ،از کنترل رفتاری  یشامل بعد جدید

بر اساس اصل  PBC. است (PBCه )درک شد

به  توانایی درک شده شخص برای انجام رفتار

علت عوامل غیر انگیزشی از قبیل دسترسی به 

ار برنامه رفت نظریه. [5] است ها و منابعفرصت

مورد های نظریهترین ریزی شده یکی از گسترده

استفاده در تحقیقات رفتاری موافق زیست 

ازیافت، انتخاب شیوه شامل تحقیقات در بمحیطی 

و همچنین در  [27] سفر و مصرف انرژی

های دیگر مانند ترک سیگار، اهدای خون و زمینه

حال، این  ره به. است [32]استفاده از اینترنت 

 مدل بیشتر برای اندازه گیری ارتباط بین نگرش،

قصد و کنترل رفتاری درک شده تا اندازه گیری 

 استفاده شده تاریرفتارهای حقیقی یا تغییرات رف

 .[32و  27] است

 

 

 

 
 

 

 

 
1 Pro-environmental 

 ارزش زیست  نظریه -رفتار اخالقی و هنجاری

 : 2هنجار اعتقاد ارزشی نظریهمحیطی و 

ارزش،  نظریه)از قبیل مدل  در این حوزه چند

تمرکز رفتار  نظریهفعال سازی هنجار و  نظریه

های هنجاری یا هکه به جنب وجود دارد (3هنجاری

ارزش  نظریهستند. طبق مربوط هاخالقی رفتارها 

بوده  4خودخواه هایی که عمدتاًزیست محیطی، آن

کمتر  دارند احتماالً 5های خودپرستیو ارزش

دهند تا رفتارهای موافق زیست محیطی شکل می

در های اجتماعی هستند. هایی که حامی ارزشآن

های موافق زیست محیطی ، داشتن نگرشهر حال

رفتارهای موافق  و اجتماعی یک شرط کافی برای

برای . [27] زیست محیطی/ اجتماعی نیست

نمونه در مطالعات رفتارهای صرفه جویی انرژی 

خانوارهایی که  شده نشان داده [34و  33]خانوار 

های موافق زیست محیطی باالتری دارند نگرش

 -های اجتماعیاغلب همچنین متعلق به گروه

غلب که به نوبه خود ا -جمعیتی باالتری هستند

باالترین سطح مصرف انرژی داخلی را دارند. از 

های موافق زیست محیطی این رو، عالوه بر نگرش

و اجتماعی، عوامل محیطی و موقعیتی باید هنگام 

های تغییر رفتاری در نظر گرفته نظریهکاربرد 

 .[27]شوند 

( توسط پائول VBNهنجار اعتقاد ارزشی ) نظریه

 استوار ای این اصلتوسعه یافت و بر مبن 6ترناش

 

 

 

 
 

 

 

 
2 Moral and Normative Conduct – Ecological Value Theory 

and Value Belief Norm Theory 
3 the Value Theory, the Norm- Activation theory and the Focus 

Theory of Normative Conduct 
4 Egoistic 
5 Self-interested 
6 Paul Stern 
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ماعی و هنجارهای های موافق اجتاست که نگرش

های رفتار بینی کنندهپیش ،اخالقی شخصی

 VBN نظریه. [27] موافق زیست محیطی هستند

های )ارزشمتغیره  5بر مبنای یک زنجیره علی 

شخصی، جهان بینی زیست محیطی، پیامدهای 

معکوس برای اهداف ارزشی، توانایی مشاهده شده 

برای کاهش ترس و هنجارهای شخصی موافق 

است که رفتار بشری را مشخص زیست محیطی( 

 .[35]کند می

پایدار  زنجیره علی از عناصر مرکزی نسبتاً"

شخصیتی و ساختار اعتقادی به اعتقادات 

محیط زیست،  -مرکزتر در مورد ارتباط بشرمت

 ها و مسئولیت افراد برای اتخاذ اقدامپیامدهای آن

 .[35] "کندحرکت می اصالحی

 نظریهترین موضوع برای تحلیل با استفاده از مهم

VBN  تشخیص این است که انواع مختلف عوامل

جهت "که ثیر متقابل دارند و این تأعلی احتماالً

ا هم بف ارزشی در همان افراد های مختلگیری

های با زمینههستند و ممکن است رفتار را 

های ی این ارزشدی تعیین کنندهاجتماعی تا ح

 .[27] "ثیر قرار دهندتحت تأگذار بر رفتار تأثیر

 1محیط -رفتار -مدل نگرش : 

بر هر دو  بحث شد عمدتاً هایی که قبالًمدل

ت و ها، عاداها، ارزشعوامل داخلی )نگرش

های مالی و هنجارهای شخصی( و خارجی )انگیزه

های ی نهادی و فعالیتهاقانونی، محدودیت

اند. به ثیرگذار بر رفتار تمرکز کردهاجتماعی( تأ

 استهایی منظور درک کامل رفتار، نیاز به مدل

گرا را ترکیب گرا و برونکه هر دو مشاهدات درون

 

 

 

 
 

 

 

 
1 Attitude-Behaviour-Context model 

صه مدل طور خاله در این زمینه ب. [27]کنند 

که در شده محیط بررسی  -رفتار -نگرش

کار رفته ه تحقیقات رفتار موافق زیست محیطی ب

 است.

( رفتار ABCمحیط ) -فتارر -مدل نگرش

استوار دار زیست محیطی بر اساس این اصل یمعن

 "از ارگانیسم و محیط است یرفتار تابع"است که 

( یک خروجی Bعبارت دیگر، رفتار )ه یا ب .[27]

( و عوامل Aاملی از متغیرهای نگرش شخصی )تع

( است. متغیرهای نگرشی شامل Cمحیطی )

ل به و تمایل به عمها اعتقادات، هنجارها، ارزش

یک شیوه خاص است، در حالی که عوامل 

ها، های پولی و هزینهمحیطی شامل انگیزه

ها، هنجارهای های فیزیکی، محدودیتتوانایی

 .[27] باشدمیقانونی اجتماعی، عوامل نهادی و 

ها )داخلی( بعد اصلی این مدل تعامل بین نگرش

و محیط )خارجی( است. این مدل برای نمونه در 

 کار رفته است.ه زمینه بازیافت ب

ی زمانی که دستیابی به امکانات بازیافت هم خیل"

سخت و هم خیلی آسان است، کمتر اهمیت دارد 

یطی های موافق زیست محکه آیا مردم نگرش

هیچ کس  دارند یا نه. در حالت اول، تقریباً

وم اغلب مردم دکند؛ و در حالت بازیافت نمی

یتی که در حال در موقع رکنند. در هبازیافت می

آسان نیست، همبستگی  آن ممکن است اما لزوماً 

 تربین نگرش زیست محیطی و رفتار بازیافت قوی

 .[27] "است.

گیرد که نمی ثیر عادات را در نظرتأ ABC مدل

رفتار  نظریه های دیگر مانندبرخی مدلتوسط 



 دهمین همایش بین المللی انرژیدواز

ر اند. د( اذعان شدهTIB) 1تریاندیس بین فردی

ثیر أمقاصد، عادات رفتار را تحت ت تریاندیسمدل 

چنین به وسیله تسهیل دهند، که همقرار می

گیرند )عوامل خارجی(. ثیر قرار میشرایط تحت تأ

موقعیت ، رفتار در یک تریاندیسطبق مدل 

است از آنچه یک شخص قصد  یتابع مشخص،

هر عامل که عادات او چه هستند و ایندارد، 

موقعیتی و شرایطی که در آن شخص عمل 

این مدل در تحقیقات موافق زیست . [27]کند می

که کار رفته، برای نمونه در تعریف اینه محیطی ب

استفاده دانش  برثیری آیا اخالق و عادات تأ

عالوه بر این، طبق  ؟[36]خودرو دارد  آموزان از

، مقاصد شخص توسط تفکر تریاندیسمدل 

عقالیی و عوامل اجتماعی، هنجاری و عاطفی 

طور کلی، این مدل ه گیرند. بثیر قرار میأتحت ت

کمتر در تحقیقات  و در نتیجهباشد تر میپیچیده

 کار رفته است.ه تجربی ب

 2اجتماعیهای تحریک )اقناع( و یادگیری نظریه : 

دهند که های معرفی شده قبلی نشان میمدل

در نظر گرفتن عوامل عالوه بر عوامل خارجی، 

ها، اعتقادات و ثیر نگرشاز جمله تأ داخلی

تحریک و  نظریه. نیز مورد نیاز است هنجارها

است که تمرکز ای نظریهیادگیری اجتماعی، 

وامل اصلی آن روی این مهم است که چگونه ع

 .[30] ثیر بگذارندأتتوانند بر رفتار میداخلی 

است:  استوار اصل 3تحریک بر اساس  نظریه

و  4پیام، تحریک )اقناع( استدالل/ 3سخنران اعتبار

 

 

 

 
 

 

 

 
1 Triandis' Theory of Interpersonal Behaviour 
2 Persuasion and Social Learning Theories 
3 the Credibility of the Speaker 
4 the Persuasiveness of the Argument/message 

، با این عقیده 5پاسخگویی مخاطب/ دریافت کننده

ها به اندازه کافی که دریافت کنندگان پیام

ار را مطابق آن تغییر ها و در نهایت رفتنگرش

هایی دارد، محدودیتساده  نظریهاین . ند دادخواه

ناهمسانی  نظریههای آن از قبیل اما نسخه

 به عنوان افراد بهتری که وزن بزرگ 6شناختی

 کنندگان فعال فرآیند تحریک )اقناع(دریافت

نتایج مثبت در  کردنبه منظور فراهم ، دهدمی

 نظریه"است.  نشان داده شدهتحقیق تجربی 

 استوار بر اساس این اصل "ختیناهمسانی شنا

است که اگر شخصی دو اعتقاد یا وضعیت دانشی 

اهش دارد که با هم سازگار نیستند گرایش به ک

به عنوان مثال،  این حالت ناهمسانی وجود دارد.

های تحریک تغییر رفتار مطابق آن. سایر مدل

 7)اقناع( به عنوان نمونه شامل مدل بسط احتمال

تغییر نگرش بر مبنای کند یاست که پیشنهاد م

 ،که هر دو در نگرش و در نهایت دو ریشه است

  :[27]شود تغییر رفتار نتیجه می

 توجه کامل  -مسیر پردازش مرکزی

 ؛دریافت کننده به پیام اقناعی

 دریافت  زهیانگ - یطیپردازش مح ریمس

 کم است، اما امیبا پ مشارکتبه  کننده

مانند  ،گریمنابع داز ممکن است  هاآن

 ثیرگذاربه عنوان منبع تأ مردمسایر 

    .استفاده کنند

ی کلیدی دیگر نظریه ،یادگیری اجتماعی نظریه

مردم از نظریه، تغییر رفتار است. طبق این  برای

همچنین از سایر  ها، خطاها( وتجارب خود )تالش

 

 

 

 
 

 

 

 
5 the Responsiveness of the Audience/recipient 

6 Cognitive Dissonance Theory 
7 Elaboration Likelihood Model 
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های اجتماعی و مردم )خانواده، دوستان، مدل

گیرند. ( یاد میهمکاران و مردم در دید عمومی

ها متنوع مردم از این موقعیت گیرییاد روش

توانند برای نمونه از رفتار سایرین است و می

وسیله تجارب ه همچنین ب آنان اما .تقلید کنند

عبارت دیگر، رفتار ما ه ها و بدیگران از رفتار آن

های توسط تجارب ما، رفتار سایر مردم و پاسخ

. [27]د نگیررار میثیر قها تحت تأرفتاری آن

در تواند یادگیری اجتماعی می نظریهبرای نمونه 

برخی )مورد استفاده قرار گیرد  زمینه بازیافت

زیافت کنند اگر بیشتر با مردم ممکن است احتماالً

 این کار را انجام دهند و بر سایرین در خیابان

  .[30] (عکس

 1تغییر عادات بد به رفتار مثبت : 

ره شد رفتارهای مردم توسط همان طور که اشا

گیرد که برخی ثیر قرار میمختلفی تحت تأعوامل 

تر های داخلی پیچیدهتر هستند. بخشپیچیده

گیرد و رفتارهای ما توسط عادات شکل می

 ،دهندبسیاری از رفتارهایی که مردم شکل می

خودکار و تکراری هستند. این امر به ویژه در مورد 

ها ه در بسیاری از حالترفتارهای مصرف انرژی ک

برای  س تکرار و عادات است، اهمیت دارد.بر اسا

، ترک وسایل به 2هاچراغ گذاشتننمونه، روشن 

. 4تغییر درجه ترموستاتو  3حالت آماده به کار

اند، و حتی مردم اغلب در عادات خود نهادینه شده

های ها و نگرشها به عنوان نمونه ارزشاگر آن

ضمانتی  طی داشته باشند،موافق زیست محی

 

 

 

 
 

 

 

 
1 Changing ‘Bad’ Habits to Positive Behaviour 
2 Turning Lights on 
3 Leaving Appliances on Standby 

4 Changing the Thermostat Level 

ها موافق زیست رفتارهای آن وجود ندارد که

 .[30] محیطی باشد

. این 5"قفل شود"تواند بسیاری از عادات ما می

، یا به دلیل رفتارهای خاص بدین علت است که

)برای نمونه  آسان است برای مردم هاانجام آن

ترک وسایل به حالت آماده به کار( یا مردم در 

کنند که در رفتارهای خاصی زندگی می شرایط

اند )برای مثال مردمی که در خاصی قفل شده

کمتر در کنند و ای زندگی میهای اجارهخانه

(. مردم ممکن اندیشندمیمورد عایق بندی خانه 

رفتار کنند های خاصی به گونهاست همچنین 

ها به طور معمول با تفکرات حتی اگر رفتارهای آن

ها در تضاد باشد. عالوه بر عتقادات آنی یا ایعقال

این، قدرت عادات ما بر اساس دو عامل است: 

و تقویت  داریمچگونه اغلب ما عادات خاصی 

گرچه  کنیم.که از این عادات دریافت می مثبتی

ضد  اتبر عاد یمعمول ما مبتن یرفتارها شتریب

ها را انجام آنکه ما قصد  ییرفتارها ،است ییعقال

 .[27] نداریم

و  "7رفتارهای منطقی"( بین 2000) 6جاگر

ر . داست تمایز قائل شده "8های خودکارپاسخ"

روی رفتار  های اقتصادی عمدتاً که مدلحالی

کنند، بسیاری از تمرکز می 9مشورتی منطقی و

رفتارهای روزانه ما بر اساس عادات و تکرار 

هستند. در یک روش مشابه، جاگر بین رفتارها و 

مستقل از رفتار سایرین  تی که نسبتاًتصمیما

 

 

 

 
 

 

 

 
5 Locked-in 
6 Jager 

7 Reasoned Behaviour 
8 Automated Reactions 
9 Deliberative 
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صورت جداگانه مشخص شده( و ه هستند )ب

روی مشاهدات دیگران تکیه  هایی که عمدتاًآن

کنند )به صورت اجتماعی مشخص شده( تمایز می

به یک روش شناسی  تمایز قائل شده است. این

 3در جدول  کهچهارتایی رفتارها منجر شده 

 .[30] نشان داده شده است

  [37] یهای مختلف رفتارگونهمدل  :3 جدول
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 تقلید

یادگیری  .3

اجتماعی/ رفتار 

 هنجاری

 مقایسه اجتماعی

رفتار برنامه ریزی  .4

 شده

 جار اجتماعیهن 

 /2محرومیت نسبی .5

 مقایسه اجتماعی

 نتایج و  مع بندی -2

بر اساس  عمدتاً یبازگشت آثار پیرامونحقیقات قبلی ت

قیمتی  آثاررویکردهای اقتصادی و در نتیجه تحلیل 

اله . لذا در این مقاست ودهبعالوه درآمدی( )جانشینی به

ده ی شبررسشناسانه  یدگاه روانبازگشتی از د آثارمفهوم 

  است.

استفاده صحیح از انرژی یکی از مسائل مهم در جهان امروز 

ی اقتصادهای جهان موجب است. از طرفی، رشد و توسعه

هش های نوین و بهبودهای فنی شده که کاتکنولوژی ظهور

ی از طرف دیگر، نحوه مصرف انرژی را به دنبال دارند.

 

 

 

 
 

 

 

 
1 Conditioning 
2 Relative Deprivation 

ان کنندگ نفعان و مصرفالعمل ذیپاسخگویی و عکس

توان ای است که به طور قطع نمیخدمات انرژی، به گونه

کاهش مصرف انرژی از بهبودهای فنی را انتظار داشت. این 

ها ناشی از رفتارهای مختلف عناصر انسانی است العملعکس

ها، عادات، اعتقادات و باورهای ها، بینشکه ریشه در نگرش

 ها دارد.آن

ف، اخالق، عادات، عوامل ای از عواطرفتار، ترکیب پیجیده

های راجتماعی  و هنجاری است و لذا تغییر هر یک از رفتا

تواند که می باشدمیعوامل این بشری نیازمند تغییراتی در 

های مختلف از طریق یادگیری و تجارب فرد در محیط

 اجتماعی میسر شود.

و ممکن  ی مصرف انرژی افراد نیز، متفاوت هستندرفتارها

سبت به علت رفتار خود، آگاهی داشته یا ن افراداست 

ها از عواملی چند نداشته باشند. در هر صورت، رفتار آن

بیان شد عمده همان طور که در این مطالعه  گیرد.نشأت می

رفتارهای مصرف انرژی افراد بر اساس عادات و تکرار 

. لذا است ها()اقدامات تکراری از قبیل روشن گذاشتن چراغ

این عادات از طریق معرفی رفتارهای جدید است تا  الزم

 تغییر کنند که در این میان، ایجاد آگاهی بین مصرف

کنندگان از اهمیت بسیاری برخوردار است. اقداماتی که در 

)از قبیل نصب نمایشگرهای پیشرفته، صدور مقاله 

تواند مردم را مینیز، ذکر شد های شفاف و ...( صورتحساب

ها نها اگاه ساخته و بر رفتارهای آآن توسطاز مصرف انرژی 

بسته به اقدامات مختلف، به طور در نتیجه ثیر بگذارد. تأ

جویی انرژی انتظار درصد صرفه 15-5میانگین حدود 

 رود.می

ی ی حاضر بتواند مورد توجه و استفادهامید است مطالعه

ی ی انرژی و نیز، نقطهاندرکاران حوزهریزان و دستبرنامه

شناسانه  ز تحقیقات پیرامون کارایی انرژی از دیدگاه روانآغا

ها و اقدامات ریزیدر کشور قرار گیرد. چرا که با وجود برنامه

های مختلف مختلف در جهت بهبود کارایی انرژی در بخش

اقتصادی کشور، همچنان ایران یکی از کشورهای با مصرف 

عیت باالی انرژی در جهان محسوب شده و عماًل از وض

ی کارایی انرژی برخوردار نیست. حال که مناسبی در زمینه

سند ملی انرژی و قانون مدیریت بازار انرژی کشور در حال 

 رود نقش رفتارها و عوامل روانتدوین است، انتظار می

شناسانه در بحث کارایی انرژی و در نتیجه کاهش اثرگذاری 
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همان وقوع معکوس اقدامات بهبود کارایی )به عبارت دیگر 

 بازگشتی( به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. آثار

 عمرا 

[1] Dütschke, E., and Peters, A. (September 2011). 

“Rebound Effects from a Psychological 

Perspective – A Theoretical Framework”. Paper 

Presented at the 9th Environmental Psychology 

Conference, Eindhoven, the Netherlands. 

 [2] Orea, L., Llorca, M., and Filippini, M. (2015). 

“A New Approach to Measuring the Rebound 

Effect Associated to Energy Efficiency 

Improvements: An Application to the US 

Residential Energy Demand”. Energy 

Economics, 49, pp. 599–609. 

[3] Sorrell, S. (2007). The Rebound Effect: An 

Assessment of the Evidence for Economy-wide 

Energy Savings from Improved Energy 

Efficiency. A Report Produced by the Sussex 

Energy Group for the Technology and Policy 

Assessment function of the UK Energy 

Research Centre. UK Energy Research Centre. 

[4] van den Bergh, J. C. J. M. (2011). “Energy 

Conservation More Effective with Rebound 

Policy”. Environmental & Resource Economics, 

48, pp. 43–58. 

[5] Peters, A., Sonnberger, M., Dütschke, E., and 

Deuschle, J. (2012). “Theoretical Perspective on 

Rebound Effects from a Social Science Point of 

View”- Working Paper to Prepare Empirical 

Psychological and Sociological Studies in the 

Rebound Project. 

[6] https://www.degrowth.info/en/. “Towards a 

Theory of Psychological Rebound Effects”. As 

part of the Special Session, Energy, Efficiency, 

and Growth - Analyzing Rebound Effects. 

[7] Wörsdorfer, J. S. (2010). “Consumer Needs and 

their Satiation Properties as Drivers of the 

Rebound Effect. The Case of Energy-Efficient 

Washing Machines”. Jena: Max Planck Institute 

of Economics, Evolutionary Economics Group 

Papers on Economics & Evolution, #1016. 

[8] Small, K., and Van Dender, K. (2005). “The 

Effect of Improved Fuel Economy on Vehicle 

Miles Traveled: Estimating the Rebound Effect 

Using U.S. State Data, 1966-2001”. Berkeley: 

University of California Energy Institute Energy 

Policy and Economics, 014. 

[9] Frondel, M., Ritter, N., and Vance, C. (2010). 

“Heterogeneity in the Rebound Effect”. Ruhr 

Economic Papers, 227. 

[10] Haan, P. D., Mueller, M. G., and Peters, A. 

(2006). “Does the Hybrid Toyota Prius Lead to 

Rebound Effects? Analysis of Size and Number 

of Cars Previously Owned by Swiss Prius 

Buyers”. Ecological Economics, 58, pp. 592-

605. 

[11] Haan, P. D. (2008). “Identification, 

Quantification, and Containment of Energy-

Efficiency Induced Rebound Effects: A 

Research Agenda”. Rebound Research Report 

Nr. 1. ETH Zürich. Zürich (IED-NSSI, Report 

EMDM1521). 

[12] Thøgersen, J., and Ölander, F. (2003). 

“Spillover of Environment-Friendly Consumer 

Behavior”. Journal of Environmental 

Psychology, 23, pp. 225-236. 

[13] Rokeach, M. (1973). “The Nature of Human 

Values”. New York: The Free Press. 

[14] Ajzen, I. (1991). “The Theory of Planned 

Behavior”. Organizational Behaviour and 

Human Decision Processes, 50, pp. 179-211. 

[15] Hobson, K. (2003). “Thinking Habits into 

Action: The Role of Knowledge and Process in 

Questioning Household Consumption 

Practices”. Local Environment, 8 (1), pp. 95-

112. 

[16] Alcott, Blake (2004). “John Rae and Thorstein 

Veblen”. Journal of Economic Issues, 38 (3), p. 

765-786. 

[17] European Environment Agency. (2013). 

“Achieving Energy Efficiency through 

Behaviour Change: What Does It Take?”. 

[18] Darby, S. (2006). “The Effectiveness of 

Feedback on Energy Consumption- A Review 

for Defra of the Literature on Metering, Billing 

and Direct Displays”. Environmental Change 

Institute, University of Oxford. 

[19] Koudelka J. (1997). “Spotřební Chování a 

Marketing (Consumer Behaviour and 

Marketing)”. Grada, Praha. 

[20] Brown A. (2006). Chapter 6 Class Notes. http:// 

www.udel.edu/alex/chapt6.html [2006-07-05]. 

[21] Kotler P. (2001). “Marketing Management”. 

Grada, Praha, 10thedition. 

 [22] Stávková, J., Stejskal, L., and Toufarová, Z. 

(2008). “Factors Influencing Consumer 

Behavior”. Agric. Econ.- Czech, 54 (6), pp. 

276–284. 

[23] Berkowitz E.N., Kerin R.A., Hartley S.W., and 

Rudelius W. (1992). “Marketing”. 3th edition, 

Irwin, Boston. 

[24] Vysekalová J. (2004). “Psychologie 

Spotřebitele: Jak Zákazníci Nakupují 

(Consumers Psychology: How 284 Agric. 

Econ.– Czech, 54, 2008 (6), pp. 276–284 do the 

customers shop?)". GR ADA Publishing, Praha, 

1st edition. 

[25] Nagyová L. (2001a). “Faktory Ovplivňujíce 

Process Rozhodovania Zákazníka Pri Kúpe 

Cestovín (Factor Influencing the Customer 

Decision Process When Purchasing Pasta)”. 

Zborník s Vedeckej Konferencii Výživa a 

Potraviny Pre Tretie Tisícročie. SPU, Nitra, pp. 

242–245. 

[26] Abrahamse W., Steg L., Vlek C., and 

Rothengatter T. (2005). “A Review of 

https://www.degrowth.info/en/


 دهمین همایش بین المللی انرژیدواز

Intervention Studies Aimed at Household 

Energy Conservation”. Journal of 

Environmental Psychology, 25, pp. 273–291. 

[27] Jackson T. (2005). “Motivating Sustainable 

Consumption, a Review of Evidence on 

Consumer Behaviour and Behavioural Change”. 

Sustainable Development Research Network. 

[28] Becker L. J. (1978). “Joint Effect of Feedback 

and Goal Setting on Performance: A Field Study 

of Residential Energy Conservation”. Journal of 

Applied Psychology, 63 (4), pp. 428-433. 

[29] Bittle R. G., Valesano R., and Thaler G. (1979). 

“The Effects of Daily Cost Feedback on 

Residential Electric Consumption”. Behaviour 

Modification, 3, pp. 187-202. 

[30] Martiskainen, M. (2007). “Affecting Consumer 

Behavior on Energy Demand”. Sussex Energy 

Group SPRU - Science and Technology Policy 

Research. University of Sussex. Brighton, East 

Sussex. 

[31] Becker L. J., Seligman C., Fazio R. H., and 

Darley J. M. (1981). “Relating Attitudes to 

Residential Energy Use”. Environment and 

Behavior, 13, pp. 590-609. 

[32] Kalafatis S. P., Pollard M., East R., and Tsogas 

M. H. (1999). “Green Marketing and Ajzen's 

theory of Planned Behaviour: A Cross-Market 

Examination”. Journal of Consumer Marketing, 

16, pp. 441 - 460. 

[33] Gatersleben B., Steg L., and Vlek C. (2002). 

“Measurement and Determinants of 

Environmentally Significant Behavior”. 

Environment and Behavior, 34 (3), pp. 335-362. 

[34] Jensen J. O. (2002). “Lifestyle, Dwelling and 

Consumption, an English Summary of Livsstil, 

Boform og Ressourceforbrug. Aalborg 

university, Hørsholm: By-og-Byg. 

[35] Stern P. C. (2000). “Toward a Coherent Theory 

of Environmentally Significant Behavior”. 

Journal of Social Issues, 56, pp. 407-424. 

[36] Bamberg S., and Schmidt P. (2003). 

“Incentives, Morality, Or Habit? Predicting 

Students’ Car Use for University Routes with 

the Models of Ajzen, Schwartz, and Triandis”. 

Environment and Behavior, 35, pp. 264-285. 

[37] Jager W. (2000). “Modelling Consumer 

Behaviour”. Universal Press, Groningen. 

 


