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دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
آثار بازگشتی کارایی انرژی از دیدگاه روان شناسانه؛ مروری بر مفاهیم و
مدلها

مهدیه عربشاهی دلوئی -محمدعلی فالحی -نرگس صالحنیا
دانشجوی دکتری اقتصاد پردیس بینالملل دانشگاه فردوسی مشهد -استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)-
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چکیده
افزایش کارایی انرژی تولید و مصرف ،یک استراتژی مهم برای دستیابی به اهداف سیاستهای پایدار در بخش انرژی است.
افزایش در کارایی انرژی لزوماً برابر کاهش مطلق در تقاضای انرژی نبوده و این مرتبط است با پدیدهای که «اثر بازگشتی»1
نامیده میشود .استفاده از خدمات انرژی کاراتر ،هزینه هر واحد از این خدمات را کاهش داده و به نوبهی خود میتواند منجر
به افزایش مصرف خدمات انرژی شود که بخشی از صرفه جوییهای اولیه مورد انتظار ناشی از بهبود کارایی را جبران میکند.
با این حال ،عکسالعمل مصرف کنندگان به تغییرات قیمت و هزینههای انرژی صرفاً موجب بروز این اثر نمیشود؛ بلکه
بهبودهای فنی ،تغییرات رفتاری موازی را باعث میشوند که اهمیت آنها کمتر از عوامل اقتصادی نیست .به همین علت
مطالعات ا خیر از دیدگاه روان شناسانه به بررسی و تحلیل آثار بازگشتی پرداختهاند ،موضوعی که تاکنون در مطالعات داخلی
چندان توجهی به آن نشده و عمدت ًا بر رویکردهای اقتصادی این اثر تمرکز کردهاند .لذا مطالعهی حاضر به مرور مباحث و
مسائل مطرح در حوزه روان شناسانه اثر بازگشتی میپردازد.

کلید واژه
اثر بازگشتی -دیدگاه روان شناسانه -کارایی انرژی -رفتار

Effect

1Rebound

دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
 -1متن اصلی
خرید وسایل و محصوالت با کارایی باالتر مصرف انرژی
معموالً به عنوان یک استراتژی مؤثر برای کاهش تقاضای
انرژی به کار میرود [ .]1زمانی که تولید یک خدمت انرژی
کاراتر میشود ،هزینه هر واحد از این خدمات کاهش
مییابد .این کاهش هزینه میتواند افزایش در مصرف
خدمات انرژی را ایجاد کند که ممکن است (حداقل بخشی
از) صرفهجوییهای مورد انتظار در مصرف انرژی ناشی از
بهبودهای کارایی انرژی را در خوشبینانهترین حالت جبران
کند [ .]2به عبارت دیگر ،بحث اصلی در توضیح اثر
بازگشتی این است که آیا کاهش در مصرف انرژی ناشی از
بهبودهای فنی کارایی میتواند به وسیله محاسبات ساده
مهندسی بیان شود؟ برای مثال ،آیا بهبود کارایی به میزان
 20%در یک سیستم گرمایشی خانگی یا سوخت خودرو،
منجر به کاهش  %20در کل مصرف انرژی خانگی یا سوخت
موتور خودرو میشود؟ بر اساس نظریه اقتصادی این اتفاق
نخواهد افتاد چرا که صرفهجوییهای انرژی میتواند به
وسیله مکانیزمهای مختلفی جبران شود [.]3
در اینجا است که اهمیت درک عوامل شکل دهندهی رفتار
مصرف کننده در ارتباط با انرژی روشن میشود .حل
مشکالت و چالشهای اصلی پیش روی جوامع که شامل بر
تغییرات آب و هوایی ،انتشار گازهای گلخانهای ،استفاده از
منابع انرژی پایدار و تجدیدپذیر میباشد ،میتواند از طریق
شناخت رفتارها و ویژگیهای اجتماعی -جمعیتی جوامع
جهان بهبود یابد .به بیان دیگر ،امروزه حل این مشکالت
فقط با ظهور تکنولوژیهای جدید ممکن نیست بلکه
تغییرات در رفتار بشر و تغییر موفق رفتار آنها در جهت
مطلوب (مانند شیوههای پایدار و کارا) از طریق شناخت
عوامل تأثیرگذار و تعامل و آثار آنها میتواند بر رفتارهای
مصرف انرژی تأثیر بگذارد.

-1-1

مفهوم اثر بازگشتی ،محرکها و
محدودیتها:

ایده اثر بازگشتی اولین بار توسط جونز )1865( 1بیان شد.
بر اساس نظریه او ،بهبود کارایی یک موتور بخار با سوخت
زغال سنگ به استفاده کمتر از آن منجر نمیشود بلکه
استفاده بیشتر از زغال سنگ را به همراه دارد .چرا که
هزینههای پایینتر به ازای هر واحد ،به نوبه خود انتشار
تکنولوژی و کاربردهای جدید را برمیانگیزد [ .]4به طور
مشابه ،بروکس )1979( 2و خازوم )1980( 3اشاره کردهاند
که منابع کارایی انرژی در سایر تکنولوژیها ممکن است به
سطوح باالتر مصرف انرژی منجر شود که باالتر از سطح
مصرف انرژی بدون این بهبود کارایی است [ .]5در حالیکه
دانشمندان معموالً در مورد وجود اثر بازگشتی ،متفق
هستند اما اندازه ،ارتباط و تفاسیر چنین آثاری مورد
بحثهای فراوان بوده است [.]1
رابطه ی کارایی انرژی و تغییر رفتار که در نهایت منجر به
ایجاد آثار بازگشتی میشود بدین صورت است که بهبودهای
کارایی انرژی ممکن است ارزش نمادین تولیدات و
محصوالت را تغییر دهد .همچنانکه ارزش نمادین یک
محصول تغییر میکند به نوبه خود میتواند ترجیحات
مصرفکننده را تغییر دهد .به عنوان مثال ،تکنولوژیهای
سبز یا دوستدار محیط زیست ممکن است به طور مثبت
نگرش مصرفکنندگان را نسبت به استفاده از آنها تحت
تأثیر قرار دهد به طوری که منجر به افزایش استفاده از
آنها شود .همچنین بهبودهای کارایی ممکن است هرگونه
تلقی نسبت به لکه ننگ اجتماعی بودن کاالهای انرژیبر را
کاهش دهد ،به طوری که آنها را از نظر اجتماعی نزد
مصرف کنندگان پذیرفته شده نماید و بنابراین تقاضا برای
آنها را تشویق کند .بنابراین در حالیکه آثار درآمدی و

1Jevons
2Brookes
3Khazzoom

دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
جانشینی ،آثار بازگشتی را طبق مفاهیم قیمتی بهبودهای
کارایی انرژی توضیح میدهند ،آثار بازگشتی روان شناسانه
تأثیر جداگانهای را طبق مفاهیم اجتماعی و نمادین
بهبودهای کارایی نشان میدهند .بر این اساس ،آثار
بازگشتی روان شناسانه به عنوان افزایش در تقاضای خدمات
انرژی به دلیل تغییر در ترجیحات مصرفکننده تعریف شده
که میتواند به افزایش کارایی تکنولوژیکی انرژی نسبت داده
شود [ .]6مطالعات تجربی تحلیل عوامل روان شناسانه در
ارتباط با اثر بازگشتی اندک هستند.
گیرود و دی هان )2009( 1اولین افرادی هستند که آثار
بازگشتی روان شناسانه را تحلیل کردند اما هنوز هم در
تفکر اقتصادی انتخاب عقالیی باقی ماندهاند .آرنولد و اوتو2
( )2013اگرچه آثار روان شناسانه را برجسته کردند اما
هیچکدام نه به تجزیه و تحلیل این موضوع پرداختند و نه
یک چارچوب نظری برای انجام این کار ارائه دادند .پیترز،
سان برگر ،دوشکه و دوچله 3رویکرد جامعتری را به آثار
بازگشتی روان شناسانه ارائه داده و یک چارچوب قوی برای
بررسی تجربی این موضوع پیشنهاد دادهاند .همچنین آنان
گروههای متمرکز را برای بررسی آثار بازگشتی روان
شناسانه با عموم مردم آلمان تشکیل دادند [.]6
همان طور که در ابتدا اشاره شد ،تحقیق در مورد آثار
بازگشتیس تاکنون بیشتر از طریق رویکردهای اقتصادی
حاکم بوده است .با این حال ،عوامل رفتاری و اجتماعی نیز،
نقش مهمی در بروز این آثار دارند .رویکردهای اقتصادی
عمدتاً روی آثار قیمتی به عنوان محرکهای آثار بازگشتی
تمرکز میکنند؛ حال آنکه محرکها و همچنین،
محدودیتهای دیگری وجود دارند که شناخت آنها
میتواند بر بهبود سیاستهای کارایی انرژی تأثیر گذارد و
در ادامه به طور خالصه به آنها پرداخته میشود:

 آثار قیمتی (اثر جانشینی به عالوه درآمدی) :عالئمقیمتی آشکارترین محرکهای آثار بازگشتی
هستند .همچنانکه بهبود کارایی انرژی ،قیمت
نسبی انرژی را کاهش میدهد ،مصرف کنندگان
در طول منحنیهای بیتفاوتی خود خدمات انرژی
(که اکنون نسبتاً ارزانتر شده است) را با سایر
کاالها جایگزین میکنند تا سطح مطلوبیت ثابت
بماند .از آنجا که مصرف کنندگان به سمت
جانشینی خدمات انرژی میروند ،انرژی بیشتری
مصرف میکنند که بخشی از دستاوردهای اولیه
بهبود کارایی انرژی را از بین میبرد .به این اثر،
اثر جانشینی گفته میشود .اثر درآمدی به افزایش
در مصرف انرژی در نتیجهی قدرت خرید باالتر
ناشی از قیمتهای پایینتر انرژی (با ثابت بودن
درآمد و قیمت سایر کاالها) مربوط است .در این
حالت مصرف کنندگان مطلوبیت خود را از طریق
مصرف بیشتر کاالها و خدمات افزایش میدهند
که انرژی بیشتری برای تولید آنها نیاز است [3
و .]5
 آثار اشباع 4:آثار بازگشتی ممکن است به سطحاشباع شخصی با توجه به یک کاالی خاص
بستگی داشته باشد [ .]7در مواردی که نیازها
اشباع شدهاند ،اندازه آثار بازگشتی کوچکتر است.
همچنین برخی مطالعات نشان دادند که اندازه
آثار بازگشتی با سطح درآمد تغییر میکنند [ 8و
 .]9عالوه بر این ،آثار بازگشتی در کشورهای در
حال توسعه باالتر هستند جایی که نیازها اشباع
نشدهاند و اندازه باالتری از آثار بازگشتی انتظار
میرود [.]4

and De Haan

1Girod

and Otto

2Arnold

Sonnberger, Dütschke, and Deuschle

3Peters,

Effects

4Saturation

دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
 تغییرات در هنجارها (شخصی و اجتماعی) :سرمایهگذاریها در زمینه کارایی انرژی ممکن است

مردم را از به حساب آوردن آثار محیط زیستی
رفتار آنها دور کند [.]6

هنجارهای شخصی را تغییر داده و بنابراین،

 -عادات 4:عادات در مقابل تغییر ،بسیار مقاوم هستند

هزینههای روان شناختی مالکیت کاالهای خاص

[ .]15بنابراین جایی که عادات قوی هستند،

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

تغییرات رفتاری و بنابراین ،آثار بازگشتی (غیر

یک اتومبیل هیبریدی میتواند هنجار شخصی

مستقیم) ممکن است نامحتمل باشند [.]6

صرفه جویی انرژی را ضعیف کند چون که شخص

 -مصرف تظاهری 5:برخی محققان معتقدند که

احساس میکند آزاد است انرژی بیشتری در سایر

مصرف تظاهری علت اصلی اغلب فعالیتهای

حوزههای زندگی روزمره (به عنوان مثال

مصرفی است که فراتر از رضایت خالص نیازهای

گرمایش) مصرف کند.

بیولوژیکی و فیزیکی میباشد .به ویژه ،مالکیت

 -آثار سرریز 1:از یک سو ،سرمایه گذاریها در زمینه

اتومبیل و استفاده از آن ارتباط نزدیکی با مصرف

کارایی انرژی ممکن است موجب آثار بازگشتی

تظاهری دارد .استفاده از کاالها و خدماتی که

شود .از سوی دیگر ،شواهدی وجود دارد که

حداقل تا حدی برای مصرف تظاهری استفاده

سرمایه گذاریها در زمینه کارایی انرژی ممکن

میشود احتماالً در زمان دسترسی به درآمد

است با افزایش انگیزه مردم به صرفه جویی بیشتر

اضافی گسترش یابد [ 6و .]16

در انرژی ،منجر به آثار سرریز شود [.]12
 نگرشها و ارزشها 2:نگرشها و ارزشها ،یکمحرک مهم رفتار شخصی هستند [ 13و .]14
درونی کردن ارزشها (به عنوان مثال صرفه
جویی) و نگرشهای استنباطی (به عنوان مثال
آگاهی محیطی) ممکن است به طور مثبت و

 -1-2معیارهای تغییر رفتار و کارایی انرژی
ادبیات موجود نشان می دهد تا  ٪20صرفه جویی در انرژی
میتواند از طریق اقدامات مختلفی که رفتار مصرف کننده را
هدف قرار می دهد ،به دست آید .در جددول ( )1خالصدهای
از این یافتهها در خصوص طیفهای ممکن صرفه جوییهای
انرژی ناشی از اقدامات مختلف نشان داده شده است.

منفی اندازه آثار بازگشتی را تحت تأثیر قرار دهد.

جدول  :1خالصهای از صرفهجوییهای احتمالی انرژی ناشی از
مداخالت مختلف ][17

است مانع از مصرف باال توسط مردم شود و

دامنه
صرفهجویی
انرژی

این در حالی است که آگاهیهای محیطی ممکن
سرمایه گذاریهای آنها را به سمت کاالها و
خدمات با انتشار پایین (و در نتیجه اجتناب از
آثار بازگشتی غیر مستقیم) هدایت کند .جهت
دهی قوی به ارزش لذت جویانه 3ممکن است

Values

مداخله
بازخورد

6

% 15-5
2

بازخورد مستقیم(1شامل کنتورهای هوشمند)

% 15-5

1Spillover

4Habits

2Attitudes and

5Conspicuous

3Hedonistic

6Feedback

دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
بازخورد غیر مستقیم(3مثالً صدور صورتحساب
پیشرفته)
بازخورد و تنظیم هدف
ممیزی انرژی

% 10-2

4

% 15-5

5

سهوی (غیر عمدی) 8و ممیزی انرژی [ .]18جدول  ،2انواع
اصلی بازخورد را که میتواند برای تغییر رفتار مصرف کننده
مورد استفاده قرار گیرد را توضیح میدهد.

% 20-5

ابتکارات مبتنی بر جامعه

6

% 20-5

مداخالت ترکیبی(7بیش از یکی)

% 20-5

 -معیارهای بازخورد :بازخورد یک عنصر ضروری در

جدول  :2انواع بازخورد در مصرف انرژی []18
مثال

انواع بازخورد

یادگیری مؤثر است .بررسیها نشان میدهد که
بازخوردها یک نقش معنیدار در افزایش آگاهی
انرژی و تغییر نگرشهای مصرف کنندگان نسبت
به مصرف انرژی بازی میکنند .در این حالت،
مصرف کنندگان به چارچوب مناسبی از یک

بازخورد مستقیم -در

مرجع به منظور مقایسه مصرف انرژی آنها با یک
حد تعیین شده نیاز دارند .تجزیه و تحلیلهای

یادگیری از طریق نگاه
کردن یا پرداخت
10
کردن

معیارها تاکنون موفقترین عوامل در تغییر رفتار
بودهاند .بازخورد مستقیم میتواند شامل اطالعات
دریافتی از طریق رایانهی مصرفکننده و
میتواند آموزندهتر و شامل صورتحسابهای
فراوان شامل محتواهای تاریخی و یا اطالعات
مقایسهای در مورد مصرف انرژی باشد [.]17

-

بازخورد غیر
مستقیم -دادههای
خام پردازش شده از

11

اندازه گیری دو طرفه
(خودکار)







مصرفکننده و دستیابی به صرفهجویی انرژی

کنتورهای هوشمند باشد .بازخورد غیر مستقیم

هوشمند

9

دسترس تقاضا

اخیر و ادبیات موجود ،مؤید آن است که این

 نمایشهای مستقیم
 بازخورد متقابل از طریق یک
رایانهی شخصی
 کنتورهای هوشمند:
 -اداره شده توسط کارتهای

12

دستگاههای ماشه /محدود
13
کنندههای مصرف
14
کنتورهای پیش پرداخت
15
خود خوانی کنتور
قرائت کنتور با یک راهنما
16
وصل کردن هزینه

 صدور صورتحسابهای مکرر بر
3
اساس قرائت کنتور
 صدور صورتحسابهای مکرر بر
اساس قرائتهای کنتور به

انواع مختلفی از بازخورد برای مصرف کنندگان انرژی وجود
دارد :بازخورد مستقیم ،بازخورد غیر مستقیم ،بازخورد

Feedback

8Inadvertent

Feedback — Available on Demand
Feedback

1Direct

Meters

2Smart

Feedback
and Target Setting

4Feedback

Audits
Initiatives

3Indirect

5Energy

Looking or Paying

10
Learning by

by Smart Cards
Metering

9Direct

11
Operated

12
)Two-way (Automatic

Devices/Consumption Limiters
Meters

13
Trigger

14
Prepayment

6Community-based

15
Self-meter-reading

7Combination

16
Cost

Interventions

Plugs
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4

طریق دستگاه و
ارسال به مشتریان

1

یادگیری از طریق
خواندن و عکس العمل
2
نشان دادن








بازخورد سهوی (غیر
عمدی)
یادگیری از طریق
9
انجمن
ممیزی انرژی

 انجام شده به عنوان بخشی از
یک فروش /خرید خانه یا سایر
14
نظرسنجی اجباری
 انجام شده به صورت غیر
15
رسمی توسط مشتری

اضافه بازخورد تاریخی
صدور صورتحسابهای مکرر بر
اساس قرائتها به اضافه
بازخورد هنجاری (در مقایسه با
5
خانوارهای مشابه)
صدور صورتحسابهای مکرر به
6
اضافه بازخورد جزئی
صدور صورتحسابهای مکرر به
اضافه پیشنهادهای ممیزان یا
7
تخفیفات اقدامات کارایی
صدور صورتحسابهای مکرر به
اضافه گزارشهای جزئی ساالنه
8
یا فصلی انرژی

 تجهیزات جدید مصرف کننده
10
انرژی
11
 توزیع تولید انرژی تجدیدپذیر
 پروژههای حفاظت انرژی جامعه
12
و پتانسیل یادگیری اجتماعی
 انجام شده توسط یک نظرسنج
13
به ابتکار مشتری

 بازخورد و تنظیم هدف :پیرو معیارهای بازخورد،تنظیم اهداف شخصی به خوبی میتواند
صرفهجویی در انرژی را نتیجه دهد به خصوص
اگر توسط خود مصرفکنندگان تنظیم شود
[.]17
 ممیزی انرژی :ممیزی انرژی یک ابزار مفید برایفراهمکردن اطالعات مورد نیاز برای اجرای
معیارهای کارایی انرژی در یک محیط ویژه است.
ادبیات موجود از این ایده حمایت میکند که یک
ارتباط مستقیم بین اجرای ممیزی انرژی و
دستیابی به صرفهجویی محسوس انرژی وجود
دارد ،اما در مورد میزانی که ممیزی انرژی
میتواند تغییرات واقعی و ماندگار در رفتار مصرف
کننده ایجاد کند ،کمتر شفاف است .برای تقویت
ارتباط بین ممیزی انرژی و شیوه مصرف باید
ممیزی انرژی بخشی از یک برنامه بلندمدتتر
برای بهبود مدیریت انرژی باشد و نه صرفاً یک
فعالیت قلمداد شود [.]17
 -ابتکارات مبتنی بر جامعه :این مورد میتواند به

Frequent Bills Based on Meter Readings
Feedback- Raw Data Processed by the Utility and

3More

1 Indirect

Sent out to Customers
and Reflecting

2Learning by Reading

Bills Based on Readings Plus Historical Feedback

4Frequent

Bills Based on Readings Plus Normative Feedback

5Frequent

)(Comparison with Similar Households
Bills Plus Disaggregated Feedback

تغییر رفتار بلندمدت منجر شود ،چون آنها
هنجارهای اجتماعی جدید دوستدار محیط زیست
را تقویت میکنند و یک رویکرد نسبتاً جدید برای
رفتار موافق محیط زیست است .در چارچوب
چنین ابتکاراتی ،گروههای کوچکی از مردم جمع

6Frequent

Frequent Bills Plus Offers of Audits or Discounts on

7

Efficiency Measures
Bills Plus Detailed Annual or Quarterly Energy

8 Frequent

Reports
9Learning by Association

Equipment

10
New Energy-using

Renewable Energy Generation
Energy-conservation Projects and the Potential

11
Distributed

12Community

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

13
Undertaken

as Part of a House Sale/Purchase or other

14Undertaken

Mandatory Survey
out on an Informal Basis by the Consumer

15
Carried

دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
میشوند و در مورد طیفی از رفتارها و نگرشهایی

 -1-3عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کننده

که میتوانند به منظور کاهش کلی آثار زیست

اگرچه اغلب معیارهای کارایی انرژی استفاده شده (یا
استفاده نشده) ،شامل مداخالت فنی هستند اما به همان
اندازه باید به رفتار مصرف انرژی مردم نیز ،توجه ویژهای
داشت .مدلهای رفتاری برای درک آنچه مصرف کنندگان
انجام میدهند و اینکه چرا چنین میکنند ،الزم هستند.
عوامل بسیاری بر رفتار مصرف کننده از طریق فرآیند
تصمیم سازی تأثیر میگذارد .در ادبیات این عوامل به
دستههای مختلفی تقسیم بندی شدهاند:
 -عوامل داخلی (نگرشها ،اعتقادات ،هنجارها)؛ عوامل

محیطی و یا افزایش کارایی انرژی تغییر دهند ،در
یک فرمت گزارش گروهی تصمیم میگیرند.
اندازه گروه متفاوت است :از کمتر از  10نفر تا
بیش از  100نفر ،اما در بعضی موارد به 1000
نفر نیز میرسد .این گروه به طور منظم
نشستهایی را برگزار و از طریق مطالب مکتوب و
یا دسترسی به یک متخصص آموزش دیده به
اطالعات قابل اطمینان دسترسی پیدا میکند.

خارجی (مقررات ،نهادها) []19؛

همچنین اطالعات موجود را بررسی کرده و در

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

مورد کاهش کلی آثار زیست محیطی و یا کاهش

شغلی و اقتصادی ،شخصیت و خودآگاهی)2؛

مصرف انرژی تصمیم به اتخاذ دامنهای از رفتارها

عوامل روان شناسانه (انگیزه ،درک ،مهارتها و

میگیرد [.]17

دانش ،موقعیتها ،شخصیت ،شیوه زندگی)؛

 -معیارهای ساختاری :ارتباط نزدیکی بین ساختار

عوامل اجتماعی []20؛

عرضه انرژی و اقدامات تغییر رفتاری وجود دارد.

 -عوامل فرهنگی []21؛

ساختار عرضه انرژی ممکن است اثربخشی برخی

 -عوامل محیطی (محیط اجتماعی ،محیط فیزیکی

از انواع اقدامات رفتاری را تحت تأثیر قرار دهد.

مکان خرید و  22[ )...و  23و  24و ]25؛

زیرساخت انرژی نقش مهمی در آنچه که مردم

 -عوامل سطح کالن( 3پیشرفتهای تکنولوژی ،رشد

"روش طبیعی زندگی "1میدانند ،دارد .از سوی

اقتصادی ،عوامل جمعیتی ،عوامل نهادی،

دیگر ،تغییرات رفتاری خود ممکن است منجر به

پیشرفتهای فرهنگی)؛ عوامل سطح

نتایجی در سراسر اقتصاد شود ،که در مجموع بر

(انگیزش ،توانایی و فرصت) []26؛

عرضه انرژی تأثیر بگذارد .از جمله معیارهای
ساختاری که بر عرضه و اثربخشی اقدامات تغییر
رفتاری اثر میگذارند عبارتند از :آزادسازی و
ترکیب انرژی ،قیمت گذاری پویا ،طرحهای

خرد4

یک مدل ساده سازی شده از نحوهی تأثیر عوامل مختلف بر
تغییر رفتار مصرف کننده در نمودار ( )1نشان داده شده
است.

قیمتگذاری پویا ،ساختارهای تعرفه انرژی و
شبکههای هوشمند و .]17[ ...

Self – Consciousness
3

Way of Life

1Normal

کل اینها ،عوامل  TEDICنامیده میشوند.

 4عوامل MOA

2Personality and

دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
نکنولوژی

اقتصاد

معیت شناسی

اساس است که مصرف کنندگان هزینههای مورد

فرهن

نهادها

انتظار و منافع اقدامات مختلف را میسنجند و
نیازها
فرصتها
ارتباطات ،توسعه ،آسایش،
لذت ،کار ،سالمتی ،حریم دسترسی ،تبلیغات ،قیمت ها،
استراتژی های بازاریابی،
خصوصی ،پول ،وضعیت،
هنجارهای اجتماعی
ایمنی ،طبیعت ،آزادی ،اوقات
فراغت ،عدالت

سسیتم اعتقادی
ارزش ها

اقداماتی را انتخاب میکنند که سودمندتر هستند

تواناییها
مالی ،موقتی ،فضایی،
شناختی ،فیزیکی

یا حداقل هزینه را برای آنها به همراه دارند
[ .]27این نظریه همچنین بر این اساس استوار
است که مصرف کننده به منظور سنجش هزینهها

کنترل رفتار

انگیزه

و منافع اقدامات متنوع ،به اطالعاتی در مورد
اقدامات ممکن یا کاالهایی جهت انجام

قصد ،انتظار راحتی

انتخابهای عقالیی نیاز دارد .این نظریه اغلب در
تحقیقات حفاظت انرژی دهه  ،70توسط محققانی

رفتار مصرف کننده

که از اقداماتی مانند کمپینهای اطالعاتی و
کارگاهها به عنوان ابزارهای برجسته سازی منافع
عادات ،شیوههای مصرف

نمودار  :1عوامل اصلی تأثیرگذار بر رفتار مصرف کننده و ظهور
شیوههای مصرف []18

یک نکتهی مهم در نمودار باال این است که ارتباطات بین
عوامل مختلف که رفتار و شیوههای مصرف و عنصر انسانی
را تحت تأثیر قرار میدهند پویا بوده و ایستا نیستند .به
عبارت دیگر ،آنها طی زمان تغییر میکنند و به عبارتی
تغییر رفتار مصرف کننده و فرآیند توسعه شیوههای مصرف
تا حدی غیر عقالیی2و غیر قابل پیش بینی است [.]18

1

 -1-4مدلهای مختلف رفتار و تغییر

اقدامات صرفهجوییهای انرژی در بخش خانگی
استفاده میکردند به کار رفته است [ 28و .]29
نظریه انتخاب عقالیی بسیار محدود است و از
لحاظ در نظر گرفتن تأثیر عواملی از قبیل عادات،
عواطف ،هنجارهای اجتماعی ،رفتارهای اخالقی و
محدودیتهای شناختی شکست خورده است
[.]27
 مدلهای ارزش انتظاری -نظریه کنش منطقی و
نظریه رفتار برنامه ریزی

شده3:

نظریه کنش منطقی ( )TRAیک نظریه عمومی

در این بخش به مروری بر مدلهای مختلف رفتار و تغییر
پرداخته میشود.

از کنش اجتماعی است و نقطه شروع آن در
نظریه ارزش انتظاری است به این مفهوم که مردم
ارزشهای خاصی از خروجیهای رفتار خود انتظار

 نظریه انتخاب عقالیی:
یکی از نظریههای رفتاری که به طور گسترده
مورد استفاده قرار گرفته مدل "انتخاب عقالیی"
اقتصاددانان نئوکالسیک است .این نظریه بر این

Element

1Human

2Irrational

دارند [.]30
"اعتقادات و ارزیابیهای خروجی منجر به نگرش
به سوی رفتار مشخص میشود ،و این نگرش به
سوی رفتار یکی از دو عامل تأثیرگذار اصلی روی

Value Models - Theory of Reasoned Action and

3Expectancy

Theory of Planned Behaviour

دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
انگیزه مردم برای عمل بر اساس شیوهی داده

 رفتار اخالقی و هنجاری -نظریه ارزش زیست

شده است" [.]27

محیطی و نظریه هنجار اعتقاد

 TRAهمچنین هنجارهای ذهنی شخص را در

در این حوزه چند مدل (از قبیل نظریه ارزش،

نظر میگیرد .به عنوان مثال ،سایر مردم در مورد

نظریه فعال سازی هنجار و نظریه تمرکز رفتار

رفتار او چه فکری میکنند -همچنانکه برای

هنجاری) 3وجود دارد که به جنبههای هنجاری یا

هنجارهای شخصی به عنوان مثال ،عقیده شخصی

اخالقی رفتارها مربوط هستند .طبق نظریه ارزش

افراد در مورد رفتارهای خاص ارائه شده ،مدل

زیست محیطی ،آنهایی که عمدتاً خودخواه4بوده

 TRAمیتواند در درک رفتار موافق زیست

و ارزشهای خودپرستی 5دارند احتماالً کمتر

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

رفتارهای موافق زیست محیطی شکل میدهند تا

حال ،این مدل محدودیتهایی دارد از جمله

آنهایی که حامی ارزشهای اجتماعی هستند .در

اینکه مسائلی از قبیل عادات و تأثیر عوامل

هر حال ،داشتن نگرشهای موافق زیست محیطی

عاطفی یا اخالقی را بیان نمیکند [.]27

و اجتماعی یک شرط کافی برای رفتارهای موافق

نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر اساس مدل

زیست محیطی /اجتماعی نیست [ .]27برای

 ،]27[ TRAشامل بعد جدیدی از کنترل رفتاری

نمونه در مطالعات رفتارهای صرفه جویی انرژی

درک شده ( )PBCاست PBC .بر اساس اصل

خانوار [ 33و  ]34نشان داده شده خانوارهایی که

توانایی درک شده شخص برای انجام رفتار به

نگرشهای موافق زیست محیطی باالتری دارند

علت عوامل غیر انگیزشی از قبیل دسترسی به

اغلب همچنین متعلق به گروههای اجتماعی-

فرصتها و منابع است [ .]5نظریه رفتار برنامه

جمعیتی باالتری هستند -که به نوبه خود اغلب

ریزی شده یکی از گستردهترین نظریههای مورد

باالترین سطح مصرف انرژی داخلی را دارند .از

استفاده در تحقیقات رفتاری موافق زیست

این رو ،عالوه بر نگرشهای موافق زیست محیطی

محیطی شامل تحقیقات در بازیافت ،انتخاب شیوه

و اجتماعی ،عوامل محیطی و موقعیتی باید هنگام

سفر و مصرف انرژی [ ]27و همچنین در

کاربرد نظریههای تغییر رفتاری در نظر گرفته

زمینههای دیگر مانند ترک سیگار ،اهدای خون و

شوند [.]27

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

نظریه هنجار اعتقاد ارزشی ( )VBNتوسط پائول

مدل بیشتر برای اندازه گیری ارتباط بین نگرش،

اشترن 6توسعه یافت و بر مبنای این اصل استوار

ارزشی2:

قصد و کنترل رفتاری درک شده تا اندازه گیری
رفتارهای حقیقی یا تغییرات رفتاری استفاده شده
است [ 27و .]32

and Normative Conduct – Ecological Value Theory

2 Moral

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

3the

Theory of Normative Conduct
4Egoistic
5Self-interested
1Pro-environmental

Stern

6Paul

دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
است که نگرشهای موافق اجتماعی و هنجارهای

کنند [ .]27در این زمینه به طور خالصه مدل

اخالقی شخصی ،پیشبینی کنندههای رفتار

نگرش -رفتار -محیط بررسی شده که در

موافق زیست محیطی هستند [ .]27نظریه VBN

تحقیقات رفتار موافق زیست محیطی به کار رفته

بر مبنای یک زنجیره علی  5متغیره (ارزشهای

است.

شخصی ،جهان بینی زیست محیطی ،پیامدهای

مدل نگرش -رفتار -محیط ( )ABCرفتار

معکوس برای اهداف ارزشی ،توانایی مشاهده شده

معنیدار زیست محیطی بر اساس این اصل استوار

برای کاهش ترس و هنجارهای شخصی موافق

است که "رفتار تابعی از ارگانیسم و محیط است"

زیست محیطی) است که رفتار بشری را مشخص

[ .]27یا به عبارت دیگر ،رفتار ( )Bیک خروجی

میکند [.]35

تعاملی از متغیرهای نگرش شخصی ( )Aو عوامل

"زنجیره علی از عناصر مرکزی نسبتاً پایدار

محیطی ( )Cاست .متغیرهای نگرشی شامل

شخصیتی و ساختار اعتقادی به اعتقادات

اعتقادات ،هنجارها ،ارزشها و تمایل به عمل به

متمرکزتر در مورد ارتباط بشر -محیط زیست،

یک شیوه خاص است ،در حالی که عوامل

پیامدهای آنها و مسئولیت افراد برای اتخاذ اقدام

محیطی شامل انگیزههای پولی و هزینهها،

اصالحی حرکت میکند" [.]35

تواناییهای فیزیکی ،محدودیتها ،هنجارهای

مهمترین موضوع برای تحلیل با استفاده از نظریه

اجتماعی ،عوامل نهادی و قانونی میباشد [.]27

 VBNتشخیص این است که انواع مختلف عوامل

بعد اصلی این مدل تعامل بین نگرشها (داخلی)

علی احتماالً تأثیر متقابل دارند و اینکه "جهت

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

گیریهای مختلف ارزشی در همان افراد با هم

زمینه بازیافت به کار رفته است.

هستند و ممکن است رفتار را با زمینههای

"زمانی که دستیابی به امکانات بازیافت هم خیلی

اجتماعی تا حدی تعیین کنندهی این ارزشهای

سخت و هم خیلی آسان است ،کمتر اهمیت دارد

تأثیرگذار بر رفتار تحت تأثیر قرار دهند" [.]27

که آیا مردم نگرشهای موافق زیست محیطی

محیط1:

دارند یا نه .در حالت اول ،تقریباً هیچ کس

 مدل نگرش -رفتار-

مدلهایی که قبالً بحث شد عمدتاً بر هر دو

بازیافت نمیکند؛ و در حالت دوم اغلب مردم

عوامل داخلی (نگرشها ،ارزشها ،عادات و

بازیافت میکنند .در هر حال در موقعیتی که در

هنجارهای شخصی) و خارجی (انگیزههای مالی و

آن ممکن است اما لزوم ًا آسان نیست ،همبستگی

قانونی ،محدودیتهای نهادی و فعالیتهای

بین نگرش زیست محیطی و رفتار بازیافت قویتر

اجتماعی) تأثیرگذار بر رفتار تمرکز کردهاند .به

است.]27[ ".

منظور درک کامل رفتار ،نیاز به مدلهایی است

مدل  ABCتأثیر عادات را در نظر نمیگیرد که

که هر دو مشاهدات درونگرا و برونگرا را ترکیب

توسط برخی مدلهای دیگر مانند نظریه رفتار

model

1Attitude-Behaviour-Context

دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
بین فردی تریاندیس )TIB( 1اذعان شدهاند .در

پاسخگویی مخاطب /دریافت کننده 5،با این عقیده

مدل تریاندیس مقاصد ،عادات رفتار را تحت تأثیر

که دریافت کنندگان پیامها به اندازه کافی

قرار میدهند ،که همچنین به وسیله تسهیل

نگرشها و در نهایت رفتار را مطابق آن تغییر

شرایط تحت تأثیر قرار میگیرند (عوامل خارجی).

خواهند داد .این نظریه ساده محدودیتهایی دارد،

طبق مدل تریاندیس ،رفتار در یک موقعیت

اما نسخههای آن از قبیل نظریه ناهمسانی

مشخص ،تابعی است از آنچه یک شخص قصد

شناختی 6که وزن بزرگتری به افراد به عنوان

دارد ،اینکه عادات او چه هستند و هر عامل

دریافتکنندگان فعال فرآیند تحریک (اقناع)

موقعیتی و شرایطی که در آن شخص عمل

میدهد ،به منظور فراهم کردن نتایج مثبت در

میکند [ .]27این مدل در تحقیقات موافق زیست

تحقیق تجربی نشان داده شده است" .نظریه

محیطی به کار رفته ،برای نمونه در تعریف اینکه

ناهمسانی شناختی" بر اساس این اصل استوار

آیا اخالق و عادات تأثیری بر استفاده دانش

است که اگر شخصی دو اعتقاد یا وضعیت دانشی

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

دارد که با هم سازگار نیستند گرایش به کاهش

مدل تریاندیس ،مقاصد شخص توسط تفکر

این حالت ناهمسانی وجود دارد .به عنوان مثال،

عقالیی و عوامل اجتماعی ،هنجاری و عاطفی

تغییر رفتار مطابق آن .سایر مدلهای تحریک
احتمال7

تحت تأثیر قرار میگیرند .به طور کلی ،این مدل

(اقناع) به عنوان نمونه شامل مدل بسط

پیچیدهتر میباشد و در نتیجه کمتر در تحقیقات

است که پیشنهاد میکند تغییر نگرش بر مبنای

تجربی به کار رفته است.

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

 نظریههای تحریک (اقناع) و یادگیری

اجتماعی2:

مدلهای معرفی شده قبلی نشان میدهند که
عالوه بر عوامل خارجی ،در نظر گرفتن عوامل

تغییر رفتار نتیجه میشود [:]27
 مسیر پردازش مرکزی -توجه کامل
دریافت کننده به پیام اقناعی؛

داخلی از جمله تأثیر نگرشها ،اعتقادات و

 مسیر پردازش محیطی  -انگیزه دریافت

هنجارها نیز مورد نیاز است .نظریه تحریک و

کننده به مشارکت با پیام کم است ،اما

یادگیری اجتماعی ،نظریهای است که تمرکز

آنها ممکن است از منابع دیگر ،مانند

اصلی آن روی این مهم است که چگونه عوامل

سایر مردم به عنوان منبع تأثیرگذار

داخلی میتوانند بر رفتار تأثیر بگذارند [.]30

استفاده کنند.

نظریه تحریک بر اساس  3اصل استوار است:

نظریه یادگیری اجتماعی ،نظریه کلیدی دیگری

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

برای تغییر رفتار است .طبق این نظریه ،مردم از
تجارب خود (تالشها ،خطاها) و همچنین از سایر

Theory of Interpersonal Behaviour
and Social Learning Theories
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دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
مدلهای اجتماعی و مردم (خانواده ،دوستان،

وجود ندارد که رفتارهای آنها موافق زیست

همکاران و مردم در دید عمومی) یاد میگیرند.

محیطی باشد [.]30

روش یادگیری مردم از این موقعیتها متنوع

بسیاری از عادات ما میتواند "قفل شود" 5.این

است و میتوانند برای نمونه از رفتار سایرین

بدین علت است که یا به دلیل رفتارهای خاص،

تقلید کنند .اما آنان همچنین به وسیله تجارب

انجام آنها برای مردم آسان است (برای نمونه

دیگران از رفتار آنها و به عبارت دیگر ،رفتار ما

ترک وسایل به حالت آماده به کار) یا مردم در

توسط تجارب ما ،رفتار سایر مردم و پاسخهای

شرایط خاصی زندگی میکنند که در رفتارهای

رفتاری آنها تحت تأثیر قرار میگیرند [.]27

خاصی قفل شدهاند (برای مثال مردمی که در

برای نمونه نظریه یادگیری اجتماعی میتواند در

خانههای اجارهای زندگی میکنند و کمتر در

زمینه بازیافت مورد استفاده قرار گیرد (برخی

مورد عایق بندی خانه میاندیشند) .مردم ممکن

مردم ممکن است احتماالً بیشتر بازیافت کنند اگر

است همچنین به گونههای خاصی رفتار کنند

سایرین در خیابان این کار را انجام دهند و بر

حتی اگر رفتارهای آنها به طور معمول با تفکرات

عکس) [.]30

عقالیی یا اعتقادات آنها در تضاد باشد .عالوه بر

 تغییر عادات بد به رفتار

مثبت1:

این ،قدرت عادات ما بر اساس دو عامل است:

همان طور که اشاره شد رفتارهای مردم توسط

چگونه اغلب ما عادات خاصی داریم و تقویت

عوامل مختلفی تحت تأثیر قرار میگیرد که برخی

مثبتی که از این عادات دریافت میکنیم .گرچه

پیچیدهتر هستند .بخشهای داخلی پیچیدهتر

بیشتر رفتارهای معمول ما مبتنی بر عادات ضد

رفتارهای ما توسط عادات شکل میگیرد و

عقالیی است ،رفتارهایی که ما قصد انجام آنها را

بسیاری از رفتارهایی که مردم شکل میدهند،

نداریم [.]27

خودکار و تکراری هستند .این امر به ویژه در مورد

جاگر )2000( 6بین "رفتارهای منطقی "7و

رفتارهای مصرف انرژی که در بسیاری از حالتها

"پاسخهای خودکار "8تمایز قائل شده است .در

بر اساس تکرار و عادات است ،اهمیت دارد .برای

حالیکه مدلهای اقتصادی عمدت ًا روی رفتار

نمونه ،روشن گذاشتن چراغها 2،ترک وسایل به

منطقی و مشورتی 9تمرکز میکنند ،بسیاری از

4

رفتارهای روزانه ما بر اساس عادات و تکرار

مردم اغلب در عادات خود نهادینه شدهاند ،و حتی

هستند .در یک روش مشابه ،جاگر بین رفتارها و

اگر آنها به عنوان نمونه ارزشها و نگرشهای

تصمیماتی که نسبتاً مستقل از رفتار سایرین

حالت آماده به کار 3و تغییر درجه ترموستات.

موافق زیست محیطی داشته باشند ،ضمانتی
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دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
هستند (به صورت جداگانه مشخص شده) و
آنهایی که عمدتاً روی مشاهدات دیگران تکیه
میکنند (به صورت اجتماعی مشخص شده) تمایز
قائل شده است .این تمایز به یک روش شناسی
چهارتایی رفتارها منجر شده که در جدول 3
نشان داده شده است [.]30
جدول  :3مدل گونههای مختلف رفتاری []37
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 -2نتایج و مع بندی
تحقیقات قبلی پیرامون آثار بازگشتی عمدتاً بر اساس
رویکردهای اقتصادی و در نتیجه تحلیل آثار قیمتی
(جانشینی بهعالوه درآمدی) بوده است .لذا در این مقاله
مفهوم آثار بازگشتی از دیدگاه روان شناسانه بررسی شده
است.
استفاده صحیح از انرژی یکی از مسائل مهم در جهان امروز
است .از طرفی ،رشد و توسعهی اقتصادهای جهان موجب
ظهور تکنولوژیهای نوین و بهبودهای فنی شده که کاهش
مصرف انرژی را به دنبال دارند .از طرف دیگر ،نحوهی

1Conditioning

Deprivation

2Relative

پاسخگویی و عکسالعمل ذینفعان و مصرف کنندگان
خدمات انرژی ،به گونهای است که به طور قطع نمیتوان
کاهش مصرف انرژی از بهبودهای فنی را انتظار داشت .این
عکسالعملها ناشی از رفتارهای مختلف عناصر انسانی است
که ریشه در نگرشها ،بینشها ،عادات ،اعتقادات و باورهای
آنها دارد.
رفتار ،ترکیب پیجیدهای از عواطف ،اخالق ،عادات ،عوامل
اجتماعی و هنجاری است و لذا تغییر هر یک از رفتارهای
بشری نیازمند تغییراتی در این عوامل میباشد که میتواند
از طریق یادگیری و تجارب فرد در محیطهای مختلف
اجتماعی میسر شود.
رفتارهای مصرف انرژی افراد نیز ،متفاوت هستند و ممکن
است افراد نسبت به علت رفتار خود ،آگاهی داشته یا
نداشته باشند .در هر صورت ،رفتار آنها از عواملی چند
نشأت میگیرد .همان طور که در این مطالعه بیان شد عمده
رفتارهای مصرف انرژی افراد بر اساس عادات و تکرار
(اقدامات تکراری از قبیل روشن گذاشتن چراغها) است .لذا
الزم است تا این عادات از طریق معرفی رفتارهای جدید
تغییر کنند که در این میان ،ایجاد آگاهی بین مصرف
کنندگان از اهمیت بسیاری برخوردار است .اقداماتی که در
مقاله (از قبیل نصب نمایشگرهای پیشرفته ،صدور
صورتحسابهای شفاف و  )...ذکر شد نیز ،میتواند مردم را
از مصرف انرژی توسط آنها اگاه ساخته و بر رفتارهای آنها
تأثیر بگذارد .در نتیجه بسته به اقدامات مختلف ،به طور
میانگین حدود  15-5درصد صرفهجویی انرژی انتظار
میرود.
امید است مطالعهی حاضر بتواند مورد توجه و استفادهی
برنامهریزان و دستاندرکاران حوزهی انرژی و نیز ،نقطهی
آغاز تحقیقات پیرامون کارایی انرژی از دیدگاه روان شناسانه
در کشور قرار گیرد .چرا که با وجود برنامهریزیها و اقدامات
مختلف در جهت بهبود کارایی انرژی در بخشهای مختلف
اقتصادی کشور ،همچنان ایران یکی از کشورهای با مصرف
ال از وضعیت
باالی انرژی در جهان محسوب شده و عم ً
مناسبی در زمینهی کارایی انرژی برخوردار نیست .حال که
سند ملی انرژی و قانون مدیریت بازار انرژی کشور در حال
تدوین است ،انتظار میرود نقش رفتارها و عوامل روان
شناسانه در بحث کارایی انرژی و در نتیجه کاهش اثرگذاری
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