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چارچوبی جهت تحلیل عوامل رفتاری مؤثر ساکنان ساختمان های 
مسکونی بر میزان مصرف انرژی

سهراب  رضایی1، علی شرقی2 و قاسم مطلبی3 

چکیده: امروزه بهره گیری از راهکار های فناورانه و طراحی معماری غیر فعال جهت شکل گیری ساختمان های مسکونی بهره ور در مصرف انرژی 
توسعه یافته است؛ با  این حال، کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها در حد انتظار به  نظر نمی رسد. چرایی بروز این مسأله، با ماهیت پیچیده 
رفتار ساکنان آن ها در مصرف انرژی پیوند می یابد که عامل مهمی جهت مرتبط ساختن خأل بین میزان مصرف انرژی پیش بینی  شده و واقعی در 
ساختمان های مسکونی است. این پژوهش با توصیف و تحلیل پیشینه موضوع، به  تعریف و توصیف رفتار ساکنان و تأثیر آن در میزان مصرف انرژی، 
شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن و ارائه چارچوبی برای تبیین فرآیند شکل گیری رفتار ساکنان مبتنی  بر عوامل شناسایی شده؛ به منظور ترغیب 
ساکنان ساختمان های مسکونی بر بروز رفتارهای مرتبط با حفظ انرژی )رفتار پایدار( به واسطه محرک ها )عوامل مؤثر( پرداخته است. یافته های 
تحقیق نشان می دهند که عوامل اقلیمی، عوامل کالبدی، عوامل فردی- اجتماعی، عوامل زمینه ای و عوامل اقتصادی در شکل گیری رفتار ساکنان 
در مصرف انرژی مؤثرند. همچنین، در پژوهش حاضر با تلفیق نظریات مرتبط با محیط فیزیکی )چارچوب چهارگانه محرک ها- نیاز ها- کنش ها- 
سیستم ها( و محیط روانی- اجتماعی )نظریه رفتار برنامه ریزی شده( و نظریه شناختی- اجتماعی )جهت پیوند عوامل محیطی، فردی و رفتاری(، 
به تشریح نقش آن ها در فرآیند  عوامل محیط فیزیکی )کالبدی، طبیعی( و فردی- اجتماعی شناسایی  شده در قاب واحدی متحد شده اند و 
شکل گیری عوامل رفتاری مؤثر ساکنان ساختمان های مسکونی بر میزان مصرف انرژی  در قالب چارچوب پیشنهادی تحقیق پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: رفتار ساکنان، مصرف انرژی، ساختمان های مسکونی، عوامل کالبدی، عوامل فردی- اجتماعی.

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

sharghi@sru.ac.ir )2 استادیار، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران. )نویسنده مسئول

3 دانشیار، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
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1- مقدمه 
انرژی،  مصرف  در  صرفه جویی  زیست،  محیط  امروزه 
از  یکی  به  پایدار  توسعه  آن  تبع  به   و  پایدار  معماری 
در  به ویژه  معماران  و  پژوهش گران  اصلی  دغدغه های 
زمینه ساختمان های مسکونی تبدیل شده است. طراحان 
ساختمان های مسکونی جهت پاسخ به این مسأله، عمدتا 
فعال  غیر  معماری  طراحی  و  فناورانه  راهکارهای  از 
)منفعل( بهره  برده اند؛ اگرچه بهره گیری از این راهکارها 
کاهش  اما  است؛  بوده  افزایش  به  رو  اخیر  سال های  در 
 D’Oca( نمی رسد  به نظر  انتظار  حد  در  انرژی  مصرف 
 et al, 2017a; Delzende et al, 2017; Hong et al,

یکی  موضوع،  بنا برپیشینه   .)2017;  Stazi et al, 2017

فقدان  انرژی،  بهینه سازی مصرف  در  موانع  مهم ترین  از 
در  انرژی  واقعی  مصرف  میزان  مورد  در  کافی  اطالعات 
ساختمان هاست؛ تفاوت مستمر و قابل مالحظه بین میزان 
مصرف انرژی پیش بینی  شده )در مرحله طراحی و قبل از 
بهره برداری( و مصرف واقعی انرژی )پس از بهره برداری( 
 Buso et( در ساختمان ها بر این موضوع صحه می گذارد

).al, 2015

پیشینه تحقیق نشان می دهد که دست یابی به راهکار های 
با  انرژی  مصرف  در  بهره ور  ساختمان های  شکل گیری 
تلفیق سازی ماهیت پیچیده و متنوع رفتار ساکنان آن ها 
پیوند می یابد و این امر عامل مهمی برای مرتبط ساختن 
انرژی پیش بینی  شده و مصرف  بین میزان مصرف  خأل 
 D’Oca et al, 2017a; Hong( واقعی در ساختمان هاست
مسکونی  ساختمان های  ساکنان  تعامل   .)et al, 2016

ساختمان،  انرژی  کنترل کننده  سیستم های  و  عناصر  با 
یا  و  یا بسته کردن پنجره ها، روشن، خاموش  باز  شامِل 
تنظیم نمودن میزان نور مصنوعی، کشیدن و یا برداشتن 
سایبان های داخلی و خارجی، روشن، خاموش و یا تنظیم 
دستگاه تهویه مطبوع، تنظیم دمای ترموستات، پوشیدن 
لباس، حرکت و جابه جا شدن در فضا می تواند برمیزان 
 Hong( باشد  تأثیرگذار  ساختمان ها  در  انرژی  مصرف 
رفتار  شکل گیری  فرآیند  تبیین  ازاین رو،  et al, 2017(؛ 

رفتار های  بروز  بر  ساکنان  ترغیب  به منظور  ساکنان، 
به واسطه محرک ها )عوامل مؤثر(  انرژی  با حفظ  مرتبط 
ساختمان های  طراحی  در  مهمی  بسیار  نقش  می تواند 
مسکونی با مصرف انرژی پایین داشته باشد. با بهره گیری 
غیر  معماری  طراحی  ساختمانی،  نوین  فناوری های  از 

به ویژه اصالح  و  نگهداری سیستم های ساختمانی  فعال، 
رفتار ساکنان در مصرف انرژی )رفتاِر پایدار(، دست یابی 
انتظار  از  انرژی دور  به ساختمان هاِی بهره ور در مصرف 

نیست.
در  موضوع،  پیشینه  تحلیل  و  توصیف  با  پژوهش  این 
پی تعریف و توصیف رفتار ساکنان و تأثیر آن در میزان 
مصرف انرژی، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن و ارائه 
چارچوبی جهت توضیح فرآیند شکل گیری رفتار ساکنان 
مبتنی بر عوامل شناسایی  شده؛ به منظور ترغیب ساکنان 
ساختمان های مسکونی بر بروز رفتارهای مرتبط با حفظ 
انرژی به واسطه محرک ها )عوامل مؤثر( است. در تحقیق 
حاضر، ابتدا به تعریف و توصیف رفتار ساکنان در مصرف 
رفتار  بین  رابطه  ادامه  در  است؛  شده  پرداخته  انرژی 
ساکنان و میزان مصرف انرژی تشریح شده است؛ سپس 
استخراج  به منظور  با موضوع،  نتایج پژوهش های مرتبط 
عوامل مؤثر بر شکل گیری رفتار ساکنان در مصرف انرژی 
ساختمان های  در  آن ها  مدل سازی  و  تحلیل  نحوه  و 
بر  نیز  آخر  در  گرفته  است؛  قرار  بررسی  مورد  مسکونی 
اساس تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از مراحل پیشین، به 
تدوین چارچوب پیشنهادی پژوهش پرداخته شده است.

 1-1-پیشینه پژوهش
 1-1-1-رفتار ساکنان در مصرف انرژی

انسانی  مؤلفه های  که  می دهند  نشان  تحقیق  پیشینه 
بهره وری  در  فناورانه  پیشرفت های  میزان  به  می توانند 
تأثیرگذار  مسکونی  ساختمان های  در  انرژی  مصرف 
مهندسان،  مدیران،  باشند. طراحان ساختمان، مجریان، 
به ویژه  و  سیاست گذاران  فروشندگان،  صنعت گران، 
ساکنان و رفتار آن ها در مصرف انرژی، مؤلفه های انسانی 
مصرف  در  بهره ور  ساختمان های  شکل گیری  در  سهیم 

 .)D’Oca et al, 2017a( انرژی هستند
رفتار ساکنان در مصرف انرژی به معنای تعامل افراد با 
عناصر و سیستم های کنترل کننده انرژی ساختمانی برای 
حرارتی،  آسایش  کسب  و  داخلی  محیط  شرایط  بهبود 
بازشوهای  از  استفاده  طریق  از  شنیداری،  و  بصری 
ساختمان )باز یا بسته نمودن پنجره ها(، بهره گیری از نور 
روز )کشیدن و یا برداشتن سایبان های داخلی و خارجی(، 
نور مصنوعی )روشن، خاموش و یا تنظیم نمودن میزان 
نور مصنوعی(، استفاده از سیستم تهویه مطبوع )روشن، 
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خاموش و یا تنظیم دستگاه تهویه مطبوع، تنظیم دمای 
ترموستات(، استفاده از آب گرم و لوازم الکتریکی است 
هدف   .)Delzende et al, 2017; Hong et al, 2017(
حوزه  در  ساکنان  رفتار  با  مرتبط  پژوهش های  اصلی 
در  مؤثر  عاملی  به عنوان  ساکنان  رفتار  تبیین  انرژی، 
مرتبط  سبب  امر  این  که  است  انرژی  مصرف  میزان 
واقعی  و  پیش بینی  شده  انرژی  مصرف  بین  خأل  شدن 
در ساختمان می شود )Hong et al, 2017, 2(؛ در واقع، 
رفتار ساکنان باعث ایجاد عدم قطعیت در تخمین میزان 
مصرف انرژی شده است )Yan et al, 2015(. همان طور 
که تصویر1 نمایش می دهد مصرف انرژی در ساختمان ها 
تنها از رفتار غیر فعال ساکنان )تولید گرمای متابولیک( 
مصرف  میزان  پیش بینی  برای  آن  از  صرفا  محققان  که 
برده اند متأثر  بهره  انرژی  برنامه های شبیه ساز  انرژی در 
در  سزایی  به   تأثیر  ساکنان  فعال  رفتار  بلکه  نمی شود؛ 
 Delzende et( میزان مصرف انرژی در ساختمان ها دارد

.)al, 2017, 1065

رفتار  در  تفاوت  که  است  آن  بیانگر  پژوهش  پیشینه 
انرژی  مصرف  میزان  در  برابر  سه  تا  می تواند  ساکنان 
 Bahaj and( باشد  تأثیرگذار  مشابه  ساختمان ها  در 
 James, 2007; Maier et al, 2009; Sonderegger,

اصلی  مؤلفه های  از  یکی  ساکنان  رفتار  اگرچه   .)1978

به  محققان  و  است  ساختمان ها  در  انرژی  مصرف  در 
به  اندکی  مطالعات  ولی  داشته اند؛  اذعان  آن  نقش 
رفتار  تأثیر  نمودن  و کمی  پرداخته اند  آن  نقش  ارزیابی 
ساکنان بر میزان مصرف انرژی همواره چالش پیش روی 
 Hong et al, 2017; Lopes et al,( پژوهشگران بوده است
2012(. چن1 و همکاران  )2015, 2(عوامل رفتاری مؤثِر 

ساده،  سطِح  سه  به  را  مسکونی  ساختمان های  ساکنان 
متوسط و پیچیده تقسیم بندی نمودند. این سه سطح به 
ترتیب بر اساس اهداف تحقیق بر تجزیه وتحلیل آماری، 
است.  مبتنی  دقیق  و شبیه سازی  موردی  نمونه  بررسی 
با جدول  مرتبط  اندکی  عوامل  آماری  تجزیه وتحلیل  در 
از سیستم های  استفاده  و  زمانی حضور ساکنان در فضا 
تعریف  با  متوسط  در سطح  می شود.  تعریف  ساختمانی 
عوامل بیشتر، کارایی جدول زمانی حضور ساکنان و نقطه 
مورد  نمونه های  برای  ساختمانی  سیستم های  تنظیم 
مطالعه ارزیابی می شود. در سطح سوم زیر مؤلفه ها برای 
و عوامل کنترل سه  تنظیم  نقاط  زمانی،  توضیح جدول 
نوع از رفتار ساکنان، شامِل حضور، کارکرد سیستم های 
و  داخلی  سایبان های  و  پنجره ها  کارکرد  و  ساختمانی 

خارجی تعریف  می شوند.
در  ساکنان  رفتار   )2  ,2017( همکاران  و  هنگ2  نظر  از 
رفتار های تطبیق پذیر  به دو گونه مجزای  انرژی  مصرف 
)فعال( و رفتار های غیر تطبیق پذیر )غیر فعال؛ منفعل( 
در  تغییراتی  چنان چه   .)2 )شکل  می شوند  طبقه بندی 
فضای داخلی رخ دهد که موجب سلب رضایت ساکنان 
شود؛ ساکنان در جهت دست یابی به رضایت و آسایش 
خود رفتار می کنند. رفتارهای تطبیق پذیر ساکنان به دو 
شکل نمود می یابد؛ از  یک سو افراد محیط داخلی را طبق 
)انعطاف پذیری  می دهند  تغییر  ترجیحات خود  و  نیازها 
بستن  یا  و  گشودن  شامل  تغییرات  این  که  محیط( 
و  داخلی  سایبان های  بستن  یا  و  کشیدن  پنجره ها، 
خارجی، تنظیم دمای ترموستات، تنظیم میزان روشنایی 
مصنوعی می شود؛ از  سویی  دیگر ساکنان خود را با محیط 
امر  این  که  ساکنان(  )تطبیق پذیری  می سازند  منطبق 
مشتمل بر پوشیدن لباس، حرکت و جابه جا شدن داخل 

فضا است.  
 رفتارهای غیر تطبیق پذیر شامِل حضور ساکنان در فضا،
 کارایی تجهیزات الکتریکی و همچنین اعالم نارضایتی به
مصرف میزان  در  می توانند  که  است  ساختمان   مدیران 
ساکنان عالوه  بر این،  باشند.  تأثیر گذار  انرژی   نهایی 
در مناسبی  تجهیزات  به  که  شرایطی  در  است   ممکن 
 جهت آسایش و راحتی خود دسترسی ندارند؛ هیچ گونه
 رفتاری از خود نشان ندهند و یا به طور آگاهانه وضعیت
 محیط داخلی را نادیده گرفته و شرایط موجود را بپذیرند

)Hong et al, 2017, 3(.

شکل1- عوامل رفتاری مؤثِر ساکنان بر میزان مصرف انرژی 
(Delzende et al, 2017, 1065)

 Fig.1-Occupants’ types of activities affecting building
energy consumption (Delzende et al, 2017, 1065).
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 1-1-2-تأثیر رفتار ساکنان بر میزان مصرف انرژی 

پیشینه پژوهش حاکی از آن است که رفتار ساکنان در 
پوشش  اقلیم،  دیگر  عامل  پنج  همراه  به  انرژی  مصرف 
مصرف  با  مرتبط  سیستم های  ساختمان،  )پوسته( 
انرژی در ساختمان، معیار های طراحی داخلی، عملکرد 
میزان  بر  مؤثر  مؤلفه های  آن،  از  نگهداری  و  ساختمان 
 Hong et al,( هستند  ساختمان ها  در  انرژی  مصرف 

.)2016, 695

همان گونه که تصویر3 نمایش می دهد محرک ها )عوامل 
مؤثر( و یا ترکیبی از آن ها رفتار ساکنان در مصرف انرژی 
را متأثر می سازند که این تأثیرگذاری صرفا بر شکل گیری 
یک نوع رفتار نیست بلکه ممکن است چندین گونه رفتار 
یکدیگر  با  ساکنان  رفتارهای  دهند.  شکل  و  ترغیب  را 
تعامِل متقابلی دارند و در اغلب موارد حد و مرز آن ها قابل 
 تشخیص نیست. ساکنان با توجه به شرایط ادراک شده 
از محیط داخلی و با هدف رسیدن به آسایش حرارتی، 
بصری و شنیداری با عناصر و سیستم های کنترل کننده 
انرژی در ساختمان تعامل می کنند )انعطاف پذیری( و یا 
خود را با شرایط محیط تطبیق می دهند )تطبیق پذیری؛ 
تغییر در لباس ها(. تعامل ساکنان با عناصر و سیستم های 
کیفیت  در  تغییر  سبب  می تواند،  انرژی  کنترل کننده 
به عنوان   .Fabi et al, )2012, 190( داخلی شود  محیط 
دست یابی  برای  را  پنجره ها  ساکنان  هنگامی که  مثال، 
فقدان  یا  و  هوا  بودن  گرم  )به دلیل  آسایش  شرایط  به 
هوای تازه( و یا به دلیل محرک های زمینه ای )ورود اولیه 
)رفتار(  عمل  اگرچه  می گشایند؛  زمستان  در  فضا(  به 

گشودن پنجره ها منتج به تغییر در کیفیت محیط داخلی 
اما  ایجاد آسایش حرارتی ساکنان می شود؛  ساختمان و 
میزان  افزایش  باعث  هوا  جریان  و  تهویه  میزان  افزایش 
از  یک  هر  بنابراین،  می شود؛  گرمایشی  انرژی  مصرف 
تأثیرگذار  داخلی  محیط  کیفیت  بر  ساکنان  رفتارهای 
بوده و به  تبع آن مصرف انرژی متفاوتی خواهند داشت. 
همچنین، همان  گونه که در شکل3 مشخص است فرآیند 
تا  مؤثر(  )عوامل  از محرک ها  رفتار ساکنان  تأثیرپذیری 
انرژی یک  بهبود شرایط داخلی محیط و میزان مصرف 
تعامل  سبب  به  که  تغییراتی  حقیقت،  در  است؛  چرخه 
کیفیت  در  ساختمانی  سیستم های  و  عناصر  با  ساکنان 
برای  محیط داخلی رخ می دهد خود می توانند محرکی 

شکل گیری رفتار )یا رفتار های( دیگر باشد.
روِش  دو  از  انرژی  میزان مصرف  بر  رفتار ساکنان  تأثیر 
با  انرژی در ساختمان های مشابه  مقایسه میزان مصرف 
رفتار های متنوع و وارد نمودن رفتارهای متفاوت ساکنان 
به برنامه های شبیه سازی کارکرد ساختمان BPS(3( قابل 
تأثیرات  مستقیم  ارزیابی  نوِع  دو  هر  است.  کمی سازی 
روش های  با  رفتاری  مدل های  شبیه سازی  و  رفتاری 
 Hong et al,( پیچیده جمع آوری داده ها پیوند می یابند
4 ,2017(. تغییر در میزان مصرف انرژی در ساختمان های 

مسکونی از طریق رفتار ساکنان پدیده ای بین المللی بوده 
.)Fabi et al, 2012( و حد و مرز جغرافیایی ندارد

از راهکارهای  بیان شد، یکی  نیز  همان  گونه که پیشتر 
میزان  بر  ساکنان  رفتار  نقش  بر  گذاشتن  صحه  اصلی 
ساختمان های  در  انرژی  مصرف  مقایسه  انرژی،  مصرف 

.(Hong et all, 2017, 3) شکل2- عوامل رفتاری ساکنان که آسایش و میزان مصرف انرژی در ساختمان را متأثر می سازند

Fig.2- Energy-related Occupant Behavior influencing building energy consumption and comfort (Hong et all, 2017, 3).
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مشابه است)Fabi et al, 2012, 191( . سولوکو4 )1978( 
میزان مصرف انرژی در 28 ساختمان مسکونی مشابه را 
ارزیابی نمود. نتایج این تحقیق نشان داد که تفاوت قابل 
نسبت  ساختمان  هر  در  انرژی  مصرف  بین   مالحظه ای 
میزان مصرف   )1978( به دیگری وجود دارد. سوندرگر5 
گاز برای گرمایش را در 205 ساختمان مسکونی مشابه 
را مورد بررسی قرارداد. نتایج پژوهش وی بیانگر آن بود 
برابر  سه  خود  باالترین سطح  در  گاز  مصرف  میزان  که 
بیشتر از کمترین میزان مصرف است. در این تحقیق 54 
درصد از تغییرات مصرف گاز توسط مشخصه های طراحی 
ساختمان )تعداد اتاق ها، مساحت پنجره ها( توضیح داده 
شد و 46 درصد آن بدون توضیح باقی ماند. در ادامه آنان 
با مقایسه تغییرات در مصرف گاز بین دو فصل گرم بین 
تغییر  بدون  که  ساکنانی  و  شدند  جابه جا  که  ساکنانی 
مکان در همان ساختمان ها باقی ماندند؛ دریافتند که 71 
از تغییرات )واریانس( توضیح داده نشده، مربوط  درصد 

به رفتار  ساکنان در مصرف انرژی بوده است.
میزان  سال  پنج  مدت  به   )1993( همکاران  و  گارتلند6 
طراحی  با  مسکونی  ساختمان  چهار  در  انرژی  مصرف 
عایق بندی  بهتر  ساختمان  دو  بین  ین  ا  در  که  یکسان 
مقایسه  پژوهش،  این  در  نمودند.  ارزیابی  را  بودند  شده 
بیشتر  مصرف  از  حاکی  گرمایشی  انرژی  مصرف  میزان 
در   بود؛  مطلوب تر  عایق بندی  با  ساختمان  دو  در  انرژی 
عایق بندی  از طریق  نفوذپذیری کم  میزان  اگرچه  واقع، 
رفتار  تأثیر  اما  است؛  شده  انرژی  حفظ  موجب  مناسب 
ساکنان در مصرف انرژی را به دالیل روان شناختی افزایش 

داده  است.
انرژی برای  جودیس7 و همکاران )2009( میزان مصرف 
ساختمان   2280 در  آب  نمودن  گرم  و  فضا ها  گرمایش 
یافته های  قراردادند.  مقایسه  مورد  را  مشابه  مسکونی 
و  باالترین  بین  نسبت  که  بود  آن  نشان گر  تحقیق  این 
است.   1.7 تا   1.22 بین  انرژی  پایین ترین سطح مصرف 

(Fabi et al, 2012, 190) شکل3- فرآیند تأثیرپذیری رفتار ساکنان از محرک ها )عوامل مؤثر( تا میزان مصرف انرژی و کیفیت محیط داخلی

Fig. 3-Flux diagram: from drivers to energy consumption and indoor environment quality (Fabi et al, 2012, 190).
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و  اولیه  طراحی  از  متأثر  امر  این  که  داشتند  بیان  آنان 
تفاوت  از  ولی  است؛  ساختمان ها  این  متفاوت  ساختار 
نیاوردند.  میان  به  سخنی  ساکنان  رفتاری  الگوهای 
تفاوت  اگرچه  پژوهش  این  در   )2012( فابی8  نظر  از 
ساختار ساختمان های مسکونی بر میزان مصرف متفاوت 
اما به  نظر می رسد که تأثیر رفتار  تأثیرگذار بوده است؛ 

متنوع ساکنان بر میزان مصرف با اهمیت تر بوده است. 
 22 در  انرژی  مصرف  میزان   )2009( همکاران  و  مایر9 
سنجیدند.  سال  دو  طی  را  مشابه  مسکونی  ساختمان 
یافته های این پژوهش نشان داد که از میان 12 ساختمانی 
باالترین  میزان  می شدند؛  تهویه  یکسانی  به  شکل  که 
مصرف 2.84 برابر بیشتر از پایین ترین سطح مصرف بود. 
کمترین  داشت،  را  مصرف  ن  پایین تری  که  ساختمانی 
این  که  گردید،  مشاهده  آن  در  داخلی  دمای  میانگین 
پایین آوردن درجه  با  انرژی ساکنان  بر رفتار حفظ  امر 

حرارت در فصول گرم سال داللت دارد.

 1-1-3-عوامل مؤثر بر رفتار ساکنان در مصرف انرژی
ساکنان  رفتار   تأثیر  حیطۀ  در  انجام  شده  پژوهش های 
بر مصرف انرژی به عوامل مؤثر متفاوتی در شکل گیری 
در   )311 ,2009( این رابطه اشاره دارند. استج10 و ولک 
تحقیقی مروری در زمینه رفتارهای دوست دار محیط11، 
به  طور کلی و بدون در نظر گرفتن کاربری خاص، عوامل 
مؤثر بر رفتارهای دوست دار محیط را به سه مؤلفۀ عوامل 
انگیزشی )هزینه و درآمد، دغدغه های اخالقی و هنجاری، 
احساسات(، عوامل زمینه ای و عادات طبقه بندی نمودند. 
رخ  مکررا  که  رفتاری  الگوهای  طریق  از  معموال  عادات 
می دهد شکل می گیرند و سبب تکرار رفتار در هر مکان 

.)Steg and Vlek, 2009( و شرایطی می شود
نگرش،  )هنجار،  روان شناختی  عوامل   )2015(12 کوریسو 
احساسات و بی نظمی شناختی(، هزینه و درآمد، دانش، 
عوامل جمعیت شناختی )جنس، سن، تحصیالت و درآمد، 
شخصیت( و عوامل موقعیتی را از عوامل مؤثر بر رفتارهای 
دوست دار محیط بر شمرد. از نظر فابی و همکاران )2012, 
189( عوامل مؤثر بر رفتار ساکنان در مصرف انرژی )باز 

عوامل  مؤلفه  پنج  بر  مشتمل  پنجره ها(  نمودن  بسته  یا 
محیطی )دما، رطوبت و...(، عوامل زمینه ای )جهت گیری 
)نیاز  روان شناختی  عوامل  و...(،  عایق بندی  ساختمان، 
)سن،  فیزیولوژیکی  عوامل  منظر(،  و  دید  خلوت،  به 

و همکاران  است. پنگ13  اجتماعی  عوامل  و  و...(  جنس 
)2012( عوامل مؤثر بر رفتار ساکنان را در سه دسته کلِی 

عوامل مرتبط با محیط )رفتار ها از عوامل محیطی متأثر 
زمان های  در  )رفتار ها  زمان  با  مرتبط  عوامل  می شوند(. 
و  )نامعلوم  تصادفی  عوامل  و  می شوند(  تکرار  خاصی 

غیرقابل سنجش( تقسیم بندی نمودند. 
با   )1066-1068  ,2017( همکاران  و  دل زنده14  اخیرا 
عوامل  تمامی  انجام شده  متعدد  پژوهش های  بر  مروری 
در  را  انرژی  مصرف  در  ساکنان  رفتار  بر  مؤثر  مطروحه 
قاب واحدی متحد ساختند و این عوامل را تحت عناویِن 
)در  اقلیمی، کاربری ساختمان، وضعیت ساکنان  عوامل 
عوامل  اجتماعی،  فردی-  عوامل  خروج(  یا  ورود  حال 
سیاست ها  و  آیین نامه ها  و  اقتصادی  عوامل  کالبدی، 
طبقه بندی نمودند )شکل4( که در ادامه به تشریح آنها 

پرداخته شده است.

1-1-3-1- عوامل اقلیمی
خارج،  دمای  چون  فیزیکی(  )محیطی،  اقلیمی  عوامل 
باران  و  باد  روز(،  )نور  خورشیدی  تابش  نسبی،  رطوبت 
مؤلفه های مهمی هستند که تعامل افراد با سیستم های 
متأثر  حرارتی  آسایش  به  نیل  جهت  را  ساختمانی 
ساکنان  رفتار  زمینه  در  فراوانی  پژوهش های  می سازند. 
اقلیمی  به نقش عوامل  انجام گرفته  است که دراین باره 
بر تغییر رفتار ساکنان و به  تبع آن میزان مصرف انرژی 
 Kavousian et al, 2013; Rijal et al,( دارند  تأکید 

 .)2015; Wang et al, 2015; Yao and Zhao, 2017

عوامل اقلیمی با زمان و تاریخ )ساعات روز، فصل ها( پیوند 
مدل های  از  مطالعات  از  بسیاری  در  بنابراین،  می یابند؛ 
تصادفی جهت توضیح نقش آن ها بهره گرفته شده است. 
مشاهده  روش های  از  عمدتا  پژوهش ها،  این گونه  در 
)در طول  پیمایش طولی  و روش  رفتار ساکنان  میدانی 
همچنین،  است.  شده  استفاده  متفاوت(  زمانی  فواصل 
پیشینه تحقیق حاکی از آن است که محققان به بررسی 
نقش عوامل اقلیمی بر رفتار ساکنان بیش از سایر عوامل 

 .)Delzende et al, 2017, 1065( پرداخته اند
را  مطروحه  متغیر های   )189  ,2012( همکاران  و  فابی 
تحت عنوان مؤلفه های محیط فیزیکی نام گذاری نمودند 
که عواملی چون دما، رطوبت، سرعت باد، سر و صدا، نور 

و رایحه را شامل می شود. 
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1-1-3-2- کاربری ساختمان

کاربری ساختمان ها ، نوع فعالیت ها ، نوع لباس پوشیدن، 
میزان حرارت تولیدشده توسط متابولیسم بدن همراه با 
افراد  انتظارات و چگونگی تعامل  نیازهای ویژه ساکنان، 
 Delzende( با سیستم های ساختمانی را تعیین می کند
نشان می دهد که  پیشینه تحقیق   .)et al, 2017, 1067

 ( مسکونی  ساختمان های  به  به ترتیب  پژوهش ها  عمده 
 Cali et al, 2016; Chen et al, 2015; Martinaitis et al

Fabi et al, 2013 ;2015( و ساختمان های اداری معطوف 

شده اند و این امر ریشه در سهم قابل مالحظه کاربری های 
سایر  با  مقایسه  در  انرژی  مصرف  در  اداری  و  مسکونی 
کاربری های تجاری، درمانی و نمایشگاهی دارد. تحقیق 
حاضر صرفا به کاربری مسکونی متمرکز است؛ بنابراین، 
این عامِل مؤثر بر رفتار ساکنان در مصرف انرژی از پیش 

تعیین شده است.

1-1-3-3- عوامل فردی- اجتماعی
فیزیولوژیکی(  )روان شناختی،  اجتماعی  فردی-  عوامل 
در  آنان  نگرش  و  ساکنان  آسایش  بر  به سزایی  نقش 
مسأله  به  نسبت  ساکنان  دغدغه  دارند.  انرژی  مصرف 
انرژی، جنسیت، سن، وضعیت شغلی، بعد خانوار و تعلق 
رفتار  که  هستند  عواملی  جمله  از  فرهنگی  اجتماعی- 

 Martinaitis( ساکنان در مصرف انرژی را متأثر می سازند
افزایش  و  تحصیالت  نیز  جاندا2011(15   .et al, 2015

آگاهی را از عوامل مؤثر برشمرد. پیشینه تحقیق بیانگر 
عوامل  سنجش  به  که  پژوهش هایی  اکثر  که  است  آن 
فردی- اجتماعی پرداخته اند، این دو عامل را با استفاده 
از نظریه رفتار برنامه ریزی شدهAzjen, 1991( 16( و نظریه 
شناختی- اجتماعیBandura, 1986( 17( تلفیق نموده اند. 
شناختِی  فرآیند های  به  برنامه ریزی شده  رفتار  نظریه 
متغیر، در تعامل فرد و محیط می پردازد و نظریه شناختی- 
عوامل  اجتماعی(،  )کالبدی،  محیطی  عوامل  اجتماعی 
فردی و عوامل رفتاری را به یکدیگر پیوند می دهد. استج 
انگیزشی  عوامل  که  داشتند  بیان   )311 ,2009( ولک  و 
یکی از عوامل مؤثر بر رفتارهای دوست دار محیط است و 
آن ها را به سه دسته هزینه و سود، دغدغه های اخالقی و 
هنجاری و احساسات طبقه بندی نمودند. به نظر  می رسد 
که عوامل انگیزشی نام برده توسط استج و ولک )2009( 
و  دل زنده  توسط  مطروحه  اجتماعی  فردی-  عوامل  با 

همکاران  )2017(  هم پوشانی دارد.
نگرش ها،  هنجارها،   )34-38  ,2015( کوریسو  ورده 
احساسات و بی نظمی شناختی را در مقوله بندی عوامل 
محیط  دوست دار  رفتار های  بر  مؤثر  روان شناختی 
رفتار  مستقیما   )189 ,2012( همکاران  و  فابی  برشمرد. 

(Delzende et al, 2017, 1067) شکل4- عوامل و زیر عوامل مؤثر بر رفتار ساکنان درمصرف انرژی
Fig. 4-Factors and sub-factors influencing energy behaviour of occupants (Delzende et al, 2017, 1067).
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ساکناِن ساختمان های مسکونی در مصرف انرژی را مورد 
تمایل  بیان می دارند که ساکنان  و  قرار می دهند  هدف 
بصری،  آسایش  حرارتی،  آسایش  به  نیل  جهت  دارند 
آسایش شنیداری، حریم و امنیت با عناصر و سیستم های 
ساختمانی تعامل کنند. از نظر وی عوامل روان شناختی 
انرژی، دغدغه داشتن  رفتار ساکنان در مصرف  بر  مؤثر 
نسبت به مسائل مالی و محیطی، سطح آگاهی، عادات، 
سبک زندگی و ادراکات افراد هستند. مطالعات همچنین 
به نقش عوامل فیزیولوژیکی چون سن، جنس، وضعیت 
سالمتی، لباس، سطح فعالیت و کالری جذب شده از غذا 
وضعیت  توأمان  عوامل  این  دارند.  تأکید  نوشیدنی ها  و 
فیزیولوژیکی ساکنان را شکل می دهند که می توانند بر 
 Fabi et al,( رفتار آنان در مصرف انرژی تأثیرگذار باشند

.)2012, 189

1-1-3-4- عوامل اقتصادی

آیین نامه های انرژی و عوامل اقتصادی چون بهای انرژی 
بوده  و وضعیت شغلی در مطالعات مختلفی مورد بحث 
است )Hub, 2015; Martinatis et al, 2015.( تحقیقات 
به  ملزم  مستقیم  به طور  افراد  زمانی که  می دهند،  نشان 
پرداخت هزینه های انرژی هستند رفتار صرفه  جویانه تری 
دارند. یافته های پژوهش پارک و کیم18  )2012(بیانگر آن 
بود که هزینه انرژی اصلی ترین عامل در رفتار بهره گیری 
حتی  سبب  بدین  و  است  مکانیکی  فن های  از  ساکنان 
هستند.  کمتری  آسایش  در  قرارگیری  به  متقاعد  افراد 
شرایط  در  که  دادند  نشان   )2013( همکاران19  و  رومرو 
دلیل  به  درآمد  کم  ساکنان  گرم،  بسیار  هوایی  و  آب 
مصرف  ساختمان  حرارتی  عایق های  نامناسب  وضعیت 
به  نسبت  داخلی  فضای  برای خنک سازی  بیشتری  برق 
طریق  از   )2013( همکاران  و  النگوین20  دارند.  سایرین 
مصاحبه با ساکنان کم درآمد در ساختمان های عمومی 
با  مرتبط  رفتار  در  قابل مالحظه ای  تفاوت  که  دریافتند 
مصرف انرژِی ساکنان اجاره نشین و ساکنان تحت پوشش 

دولت وجود دارد.

1-1-3-5- وضعیت ساکنان )در حال ورود یا خروج(
پژوهش ها نشان می دهند که ساکنان در بدو ورود به فضای 
داخلی تمایل بیش تری به تنظیم عناصر و سیستم های 
 page et al,( ساختمانی نسبت به لحظه ترک آن دارند

 2007; 2008; Rafsanjani and Ahn, 2016, Yun et

al, 2008(؛ ازاین رو، تعدادی از مطالعات به مدل سازی و 

تبیین رابطه بین وضعیت ساکنان در حال ورود یا خروج 
و رفتار آن ها در مصرف انرژی پرداخته اند. 

1-1-3-6- عوامل کالبدی
در این تحقیق برای شناخت جامع تر عوامل کالبدِی مؤثر 
انرژی و تعیین نقش آن ها،  بر رفتار ساکنان در مصرف 
عالوه بر پژوهش های مرتبط با رفتار ساکنان در مصرف 
انرژی در ساختمان های مسکونی، سایر کاربری ها )اداری، 

درمانی( نیز مورد بررسی قرارگرفته اند.
محققان  از  تعدادی  که  می دهد  نشان  تحقیق  پیشینه 
رفتار  و  داخلی(  )طراحی  کالبدی  عوامل  بین  رابطه 
داده اند  قرار  مطالعه  مورد  را  انرژی  مصرف  در  ساکنان 
 ;Amheim, 2004, Augstin, 2009; Can, 2011َ)

 Delzende and Wu, 2017; Heydarian et al, 2015;

 .)O’Brien and Gunay, 2015; Yousefi et al, 2017

داخلی  طراحی  پایداری  اصول  پایدار،  داخلی  طراحی 
از ساختار ساختمان در راستای  به عنوان بخشی  را  فضا 
  ,Moxon( صرفه جویی در مصرف انرژی توصیف می کند
رویکرد،  این   )Delzende et al, 2017( از  نقل  به   )2012

صرفا معطوف به بهره گیری از مصالح سبز و قابل بازیافت 
و عناصر و سیستم های بهینه ساز در مصرف انرژی است 
مصرف  در  ساکنان  رفتار  بر  داخلی  طراحی  نقش  به  و 
 Delzendeاز نقل  به   Lee et al, 2013( انرژی نمی پردازد 
et al, 2017(. طراحی برای رفتاِر پایدار، اصطالح دیگری 

است که از آن در پیشینه پژوهش برای تبیین چگونگی 
تأثیر طراحی داخلی بر ترغیب ساکنان بر بروز رفتارهای 
 Lilley,  ( است  شده  برده  بهره  انرژی  حفظ  با  مرتبط 

.)2009; Wilson et al, 2013; Lockton et al, 2013

بنابر آنچه که از پیشینه پژوهش بر می آید، مشخصه های 
طراحی داخلی فضا از دو رویه می تواند بر رفتار ساکنان 
در مصرف انرژی مؤثر باشند؛ مشخصه هایی چون کیفیِت 
بصری بازشوهای ساختمان )پنجره ها و در ها(، جهت گیری 
 Delzende et al, 2017;( مصالح  رنگ،  ساختمان، 
 Amundadottir روز  نور   ،)Delzende and Wu, 2017

 ( et al, 2017; Andersen, 2015; Rockcastle, 2017;

نور   ،)Rockastle et al, 2017; Rockastle et al, 2014

مصنوعی )Stokkermanset al, 2018(، شکل و فرم فضا 
)Banaei et al, 2017( می توانند وضعیت روان شناختی، 
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علوم  طریق  از  )سنجش  مغزی  فعالیت های  و  ادراکی 
عصب شناختی؛ سیگنال EEG( ساکنان را متأثر ساخته 
نگرش های  و  ادراکات  احساسات،  شکل گیری  سبب  و 
متفاوت آنان نسبت به چگونگی حس و حال فضا، آسایش 
)بصری، حرارتی، شنیداری(، سالمتی و در کل بهزیستی 
ساکنان در محیط شده و بر رفتار آنان در مصرف انرژی 
تأثیرگذار باشند؛ برای  مثال، معیارهای معمارانه طراحی 
جداره های نور گذِر )هندسه نما یا جداره، نسبت سطح 
بازشو به کل جداره و...( ساختمان های مسکونی می توانند 
فضای  در  را  روشن(  و  )سایه  نوری  متفاوت  الگوهای 
نور  )طراحی  الگوها  این  چنان چه  نمایند؛  ایجاد  داخلی 
روز( و حس و حال فضایی ادراک  شده )کارایی ادراکی 
نور روز( منتج از آن هم راستا با فعالیت های فضای داخل، 
سالمتی )کارایی سالمت محور نور روز چون بهبود تنظیم 
چرخه شبانه روزی، ارتقای سطح هوشیاری ساکنان و...( 
)در  باشد  ساکنان  خیرگی(  از  )پرهیز  بصری  آسایش  و 
کل طراحی نور روز انسان محور باشد(، می  تواند ساکنان 
را به برداشتن سایبان های داخلی )پرده ها( و یا خارجی 
و به تبع آن ورود و حضور بیشتر نور روز در فضای داخلی 
ترغیب نماید. از طرفی دیگر )رویه دوم(، چیدمان کالبدی 
فضا می تواند با تسهیل و کنترل فعالیت های فضا بر رفتار 
 Delzende et al, (باشد مؤثر  انرژی  ساکنان در مصرف 
Delzende and Wu, 2017 ;2017(. اگرچه محققان به 

نقش ویژگی های کالبدی ساختمان بر رفتارهای مرتبط 
همچنان  اما  داشته اند؛  اذعان  ساکنان  انرژِی  مصرف  با 
پژوهش های اندکی به شکل تجربی و روش مند به توضیح 
نقش آن ها بر اصالح رفتاری که ساکنان ساختمان های 
مسکونی در تعامل با عناصر و سیستم های ساختمانی از 

خود بروز می دهند، پرداخته اند.
به نظر  می رسد که عامل مشخصه های معماری و طراحی 
و  دل  زنده  توسط  کالبدی(  )عوامل  مطروحه  داخلی 
همکاران با مؤلفه ای که فابی و همکاران 2012(( و استیج 
و ولک  )2009(آن ها  را عوامل زمینه ای و کوریسو 2015(( 
آن ها را عوامل موقعیتی نامیدند، هم پوشانی دارد. از نظر 
ساختمان،  بودن  عایق  )2012(میزان  همکاران   و  فابی 
نوع  گرمایشی،  سیستم  نوع  ساختمان،  جهت گیری 
سیستم ترموستات )دستی یا دارای قابلیت برنامه دهی( 
و غیره از عوامل زمینه ای هستند که می توانند بر رفتار 
ساکنان مؤثر باشند. از نظر )استیج و ولک 2009, 312)، 

رفتار ساکنان  بر  از چهار رویه می تواند  عوامل زمینه ای 
افراد  رفتار  بر  مستقیم  طور  به   5(؛  )تصویر  باشد  مؤثر 
ساکنان  رفتار  با  زمینه ای  عوامل  رابطه  باشد؛  تأثیرگذار 
به واسطه میانجی گری عوامل روان شناختی  ممکن است 
رابطه  تعدیلگر  می توانند  زمینه ای  عوامل  بگیرد؛  شکل 
بین عوامل روان شناختی و رفتار افراد باشند و همچنین، 
نقش عوامل زمینه ای بر رفتار ساکنان می تواند متأثر از 

پیوند آن ها با عوامل فردی باشد.
آجزن21 )1991( در نظریه درک رفتار برنامه ریزی شده، 

با معرفی عامل کنترل رفتار درک شده، به ادراک افراد از 
برنامه  رفتار  نظریه  دارد.  ویژه ای  توجه  زمینه ای  عوامل 
ریزی شده وقوع یک رفتار خاص را پیش بیني مي کند؛ 
منوط بر این که فرد قصد انجام آن را داشته باشد. طبق 
این مدل، قصد انجام یک رفتار توسط سه عامِل نگرش 
فرد نسبت به رفتار )ارزیابی مثبت یا منفی در مورد انجام 
یک رفتار(، هنجارهای ذهنی )فشار اجتماعی درک شده 
توسط فرد برای انجام یا عدم انجام رفتار( و کنترل رفتاري 
درک شده )درجه اي از احساس فرد در مورد این امر که 
کنترل  تحت  حد  چه  تا  رفتار  یک  انجام  عدم  یا  انجام 
عوامل   .)8 )شکل  می شود  پیش بینی  است(،  وی  ارادی 
درونی  عوامل  شامل  درک شده  رفتاری  کنترل  بر  مؤثر 
توانایي ها،  مهارت ها،  شامل  و  بوده  شخص  به  )مربوط 
محیِط  )عوامل  بیرونی  عوامل  و  احساسات(  و  اطالعات 
طبیعی و کالبدی( است. همچنین، نورمان22 )1998( از 
نظریه قابلیت گیبسون )1979( جهت تبیین آسانی و یا 
کنترلی  سیستم های  و  عناصر  با  افراد  تعامل  پیچیدگی 
)بالقوه(،  قابلیت در طراحی  نظر وی  از  برد.  بهره  انرژی 
افراد  که  است  ساختمانی  سیستم های  از  مشخصه هایی 
می شوند.  آنها  با  تعامل  و  کاربرد  نحوه  متوجه  به  آسانی 

شکل5- مدل تأثیر گذاری عوامل زمینه ای بر رفتار ساکنان در 
مصرف انرژی

Fig.5- The model of the effects of contextual factors 

on occupant energy behavior.
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و  موردی  پژوهشی  در   )2016( همکاران  و  مالیتپوان23 
رفتار  نظریه  و  گیبسون  قابلیت  نظریه  از  بهره گیری  با 
برنامه ریزی شده به شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده بهینه 
از نور مصنوعی در فضاهای مشاع بیمارستانی پرداختند. 
مشخصه های  که  بود  آن  از  حاکی  تحقیق  این  نتایج 
قابلیت  )درک  روشنایی  کلید های  طراحی  و  ظاهری 
کلیدهای روشنایی؛ بالقوه( با تأثیرگذاری بر عامل کنترل 
رفتار درک شده )درک آسانی و یا دشواری انجام رفتار( 
بر تعامل افراد با کلید های روشنایی و به تبع آن مصرف 

بهینه نور مصنوعی مؤثر است.
در  ساکنان  رفتار  بین  تفاوت  به  محققان  از  تعدادی 
اذعان  شده(  مرمت  )یا  جدید  و  قدیمی  ساختمان های 
 .)Agha-hossein et al, 2013; Ouf et al, 2016( داشته اند
گلدستین 24و همکاران )2011( بیان می دارند که چیدمان 
فضا با برقراری ارتباط بین نوع فعالیت هایی که درون فضا 
رخ می دهد می تواند بر حضور ساکنان در آن تأثیرگذار 
باشد؛ از این  رو، احتمال حضور ساکنان در مکانی خاص 
می تواند شبیه سازی  فضا  متفاوت  کارکرد های  اساس  بر 
نحوه  که  می دهند  نشان  تحقیقات  همچنین،  شود. 
 Heydarian (نورپردازی با میزان مصرف برق رابطه دارند
et al, 2016; Gandhi et al, 2016(. کارجلینن25  )2016( 

معتقد است که با بهره گیری از راهکارهای ثابت طراحی 
را  انرژی  کنترلی  در سیستم های  تغییر  امکان  )ساکنان 
مصرف  در  ساکنان  رفتار  تأثیر  می توان  باشند(  نداشته 
انرژی را پیش بینی و خنثی نمود؛ این در حالی است که 
برخی دیگر از محققان معتقدند که محیط ساخته شده با 
مشخصه های حرارتی ثابت مصرف انرژی بیشتری داشته 
ساکنان  نارضایتی  و  حرارتی  آسایش  کاهش  سبب  و 
و  حیدریان  تحقیق  یافته های   .)Zhu, 2016( می شود 
همکاران )2015( پیرامون بررسی نقش سیستم خودکار 
سایبان های  و  مصنوعی  روشنایی  کلید های  دستی  یا  و 
که چنانچه  داد  نشان   )VR( مجازی  واقعیت  در  داخلی 
سایبان های  کنترل  برای  نیمه خودکار  از سیستم  صرفا 
اداری استفاده شود، ساکنان به شکل  داخلی در فضای 
معناداری بیشتر از زمانی که هر دو )کلید های روشنایی 
و سایبان های داخلی( نیمه خودکار باشند از نور طبیعی 

)نور روز( برای روشنایی فضا بهره می برند.

1-1-4- مدل سازی و تحلیل رفتار ساکنان در مصرف انرژی

پس از شناسایی عوامل مؤثر )محرک ها( بر رفتار ساکنان 
مدل سازی،  را  ساکنان  رفتار  می توان  انرژی  مصرف  در 
همکاران  و  هنگ  نظر  از  نمود.  پیش بینی  و  تحلیل 
را  انرژی  مصرف  در  ساکنان  رفتار  موجودیت   ،(2015(

)محرک ها،   26DNAS عنوان  تحت  چهارگانه  چارچوبی 
نیازها، کنش ها، سیستم ها( که بر مبنای تئوری شناختی 
از  )شکل7(.  می کند  هدایت  است  گرفته  شکل  رفتاری 
نظر وی محرک ها ماهیتا بیولوژیکی )زیستی؛ جسمانی(، 
اجتماعی، محیطی )طبیعی، کالبدی( و اقتصادی هستند. 
)سالمتی،  زیستی  نیازهای  بر  مشتمل  ساکنان  نیازهای 
آسایش حرارتی، بصری و شنیداری( و نیازهای شناختی 
است.  و...(  امنیت  خلوت،  فضا،  حال  و  حس  )ادراک 
عامل سوم در این چارچوب، واکنشی است که ساکنان 
بروز  خود  نیازهای  ساختن  برآورده  برای  ساختمان 
می دهند. عامل چهارم، سیستم های ساختمانی است که 

ساکنان در راستای نیازهای خود با آن ها تعامل دارند.
)هنگ و همکاران 2016, 697( به دو نوع مدل ضمنی و 

صریح به منظور مدل سازی رفتار ساکنان اشاره می کنند؛ 
مدل های ضمنی عوامل مؤثر بر رفتار ساکنان را شناسایی 
کرده و شرایط سیستم های ساختمان و یا احتمال وقوع 
مدل های ضمنی  واقع  در  پیش بینی می کند.  را  رفتاری 
به جای بررسی مستقیم ساکنان، به سازوکارهای مرتبط 
با عناصر و سیستم های ساختمانی )پنجره، سایبان های 
)طبیعی،  محیطی  عوامل  و  و...(  خارجی  و  داخلی 
کالبدی( می پردازند. این مدل ها شامل رگرسیون خطی 
و لوجستیک، معادالت احتمالی و تجزیه و تحلیل آماری 
صریح  مدل های  هستند.  ساکنان  از  برآمده  داده های 
وضعیت  مشاهده  شده هستند؛  رفتار  یک  مبنای  بر  که 
نمایش  را  ساکنان  رفتار  یا  و  ساختمان  سیستم های 
مستقیما  که  قواعدی  با  مدل ها  این  در  واقع،  می دهند؛ 
مدل  سه  دارند.  کار  سر و  هستند  ارتباط  در  ساکنان  با 
مارکف26  زنجیره  بر  مشتمل  ساکنان  رفتار  رایج  صریح 
تجزیه  و  برنولی27  فرآیند  عامل،  مبنای  بر  یا مدل سازی 
از  مستقل  برنولی  تحلیل  و  تجزیه  است.  بقا28  تحلیل  و 
حالت و یا وضعیت قبلی است )بدون حافظه و یا مستقل 
از حالت قبلی(. نقطه قوت این روش در سادگِی استفاده 
از آن است و نقطه ضعف آن عدم ارزیابی آسایش فردی و 
پیش بینی رفتار افراد است. روش زنجیره مارکف وابسته 
به حالت قبلی است؛ ازین رو، می تواند در نمایش حرکت 
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ساکنان در فضا استفاده شود. همچنین، روش تحلیل بقا، 
یک رویکرد پیوسته زمانی است که محققان از آن جهت 
 Hong( تخمین زمان به وقوع پیوستن رفتار بهره می برند

 .)et al, 2016, 697

همان گونه که پیش تر بیان گشت، رفتار ساکنان با تأثیر 
نتایج تحقیق  از عوامل متعددی شکل می گیرد.  پذیری 
لی29 و همکاران )2014( پیرامون کارکرد تهویه مطبوع و 
پنجره ها نشان داد که چنان چه ساکنان احساس گرفتگی 
از  باز می کنند؛  را  نمایند احتماال پنجرها  یا گرما  هوا و 
این جهت، عملکرد پنجره ها می تواند با دما و کیفیت هوای 
این عوامل، عملکرد پنجره ها  یابد. در کنار  پیوند  داخل 
که  شود  متأثر  ساکنان  روزمره  عادات  از  است  ممکن 
فارغ از عوامل محیط کالبدی و محیط طبیعی )اقلیمی( 
است. پیشینه پژوهش در زمینه مدل سازی رفتار ساکنان 
به  عمدتا  محققان  که  می دهد  نشان  انرژی  مصرف  در 
ساکنان  رفتار  با  طبیعی  محیط  عوامل  رابطه  سنجش 
کالبدی  محیط  رابطه  بررسی  از  درحالی که  پرداخته اند؛ 
آن ها  آشکار  و  صریح  نمودن  وارد  و  کالبدی(  )عوامل 
و  یان30  مانده اند.  مغفول  ساکنان  رفتار   مدل سازی  در 
همکاران )2015, 271( به دو رویکرد جهت توضیح رابطه 
با  مرتبط  رفتارهای  با  کالبدی(  )عوامل  زمینه ای  عوامل 
مصرف انرژی اشاره می کنند؛ رویکرد اول مبتنی بر متحد 
ساختن تمامی عوامل با یکدیگر در یک معادله واحد است؛ 
در رویکرد دوم رابطه عوامل مؤثر به شکل مستقل ارزیابی 
می گردد. پیشینه مدل سازی رفتار ساکنان حاکی از آن 
نوع  یک  مدل سازی  به  صرفا  پژوهش ها  اغلب  که  است 
رفتار پرداخته اند؛ درحالی که فرصت های گسترده ای برای 
از جانب ساکنان وجود دارد؛  بروز چندین رفتار متوالی 
برای  مثال در شرایطی ممکن است دو نوع رفتاِر گشودن 
پنجره ها برای کوران هوا و یا کشیدن سایبان های داخلی 
برای کاستن جریان هوا از پنجره گشوده شده، بروز یابد. 
رفتار  نوع  چند  مطالعه  به  معطوف  پژوهش ها  زمانی که 
هستند یک الیه مدل دیگر برای تفسیر چگونگی تلفیق 
رفتار ها با یکدیگر الزم است. چنین مدل های در پیشینه 
نوع مدل ها  این  تحقیق کمتر دیده می شود؛ درحالی که 
نوع  چندین  که  ساکنانی  رفتار  تبیین  در  مهمی  عامل 
رفتار را برای بهبود محیط داخلی از خود بروز می دهند 

به شمار می روند.

2- روش تحقیق
مرور  به  تحلیلی  توصیفی-  رویکردی  با  تحقیق  این 
مسکونی  ساختمان های  ساکناِن  رفتار  موضوِع  پیشینه 
با مطالعات  انرژی در دو حیطه مرتبط  و میزان مصرف 
محیط )کالبدی، طبیعی( و رفتار و روان شناسِی اجتماعی 
و  کتاب ها  حاضر  پژوهش  در  است.  پرداخته  رفتار  و 
و  نظری(  )مبانی  موضوع  با  مرتبط  مروری  تحقیقات 
نوع  از  اغلب  که  پژوهشی(  )مبانی  تجربی  پژوهش های 
بین  رابطه  ارزیابی  به  و  بوده  شبیه سازی  و  همبستگی 
بر  تعامل  مؤثر  عوامل  و  انرژی  مصرف  و  ساکنان  رفتار 
انرژی  کنترل کننده  سیستم های  و  عناصر  با  ساکنان 
است  به ذکر  الزم  است.  شده  بررسی  گشته اند،  معطوف 
این زمینه، به طور کلی  که اغلب پژوهش های مروری در 
مثال:  )برای  کاربری خاص  نظر گرفتن یک  در  بدون  و 
مسکونی، اداری و یا درمانی( ولی با تأکید بر این موضوع 
که ساکنان مالکیت و کنترل فضا را در اختیاردارند )این 
امر بدین دلیل قابل اهمیت است که برای مثال ممکن 
است شخص در یک فضای اداری اجازه و یا امکان باز و یا 
بسته کردن پنجره را نداشته باشد( به تعریف و توصیف 
بنابراین،  پرداخته اند؛  انرژی  مصرف  در  ساکنان  رفتار 
ابتدا با مرور این مطالعات پایه ای رفتار  در این پژوهش 
ساکنان در مصرف انرژی توصیف و به تشریح رابطه رفتار 
خردسال،  ساکنان:  نوع  گرفتن  نظر  در  )بدون  ساکنان 
میان سال، سالمند( با میزان مصرف انرژی و عوامل مؤثر 
تحقیق  سپس  است؛  شده  پرداخته  آن  شکل گیری  بر 
صرفا به حیطه کاربری مسکونی متمرکز گشته و نتایج 
حاصل از مراحل پیشین توصیف و تحلیل  شده و در آخر 

به شکل چارچوب پیشنهادی پژوهش ارائه شده است.

3- نتایج و بحث
رفتار  می دهد،  نشان  پژوهش  پیشینه  که  همان گونه 
متنوع  و  پیچیده  پدیده ای  انرژی  مصرف  در  ساکنان 
سیستم های  و  عناصر  با  افراد  تعامل  طریق  از  که  است 
سالمتی،  به  نیل  جهت  ساختمان  انرژی  کنترل کننده 
آسایش حرارتی، بصری و شنیداری، بهبود حس و حال 
فضا، حفظ حریم، امنیت و... نمود می یابد. رفتار ساکنان 
کالبدی،  اقلیمی،  متعدد  مؤلفه های  از  انرژی  مصرف  در 
می شود؛  متأثر  اقتصادی  و  زمینه ای  اجتماعی،  فردی- 
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بین رشته ای،  مطالعات  با  می توانند  محققان  ازاین رو، 
متحد  واحد  چارچوبی  در  را  نام  برده  مؤثِر  مؤلفه های 
ساخته و با ایجاد انگیزش، تغییر نگرش و نهایتا اصالح 
سازی  بهینه   راستای  در  پایدار(  )رفتاِر  ساکنان  رفتار 
حاضر  پژوهش  در این راستا،  نمایند.  اقدام  انرژی  مصرف 
سعی دارد با تلفیق نظریه های مرتبط با محیط فیزیکی 
عوامل  اجتماعی،  روان شناسِی  و  طبیعی(  و  )کالبدی 
محیط فیزیکی )کالبدی، طبیعی( و فردی- اجتماعی را 
در قاب واحدی متحد سازد. چارچوب پیشنهادی تحقیق 
جهت تحلیل عوامل رفتاری مؤثِر ساکنان ساختمان های 
مسکونی بر میزان مصرف انرژی با تأثیر پذیری از پژوهش 
دوکا31 و همکاران )2017b( توسعه و تفسیر یافته است و 
تلفیقی از چارچوب چهارگانه محرک ها- نیازها- کنش ها- 
و  کالبدی  محیط  با  مرتبط  )پژوهش های  سیستم ها 
محیط طبیعی با رفتار ساکنان در مصرف انرژی(، نظریه 
روان شناسِی  با  مرتبط  )تحقیقات  برنامه ریزی  شده  رفتار 
نظریه  و  انرژی(  مصرف  در  ساکنان  رفتار  و  اجتماعی 
شناختی- اجتماعی )جهت پیوند عوامل محیطی، عوامل 
فردی و عوامل رفتاری( است که در ادامه به تشریح آن ها 

پرداخته شده است:

(SCT) 3-1- نظریه شناختی- اجتماعی

را چارچوبی سه  افراد  رفتار  اجتماعی،  نظریه شناختی- 
پویا  ارتباط  آن،  در  که  )تصویر6(  می کند  توصیف  گانه 
و متقابل بین محیط، عوامل فردی )شناخت ها( و رفتار 
برقرار است و فرض می کند که رفتار از طریق تعامل مداوم 
بین عوامل فردی و محیط شکل می گیرد؛ این تعامل به 
تعیین کنندگی متقابل اشاره می کنند فرآیندی که به طور 

مداوم بر هم تأثیر می گذارند )Bandura, 1986(. پژوهش 
توضیح  در  عام، سعی  نظریه  این  از  بهره گیری  با  حاضر 
این موضوع دارد که چگونه درک ساکنان ساختمان های 
مسکونی از محیط کالبدی و اجتماعی بر رفتار آنان در 

مصرف انرژی تأثیرگذار است.

کنش ها-  نیازها-  محرک ها-  چهارگانه  3-2- چارچوب 

(DNAS) سیستم ها
چارچوب چهارگانه محرک ها- نیازها- کنش ها- سیستم ها 
نُه تئوری شناختی- رفتاری شکل گرفته است  بر مبنای 
)Hong et al, 2015(. این چارچوب ماهیت تصادفی رفتار 

افراد را با توصیف پیوند بین فرد )درون داد ها؛ محرک ها و 
نیازهای افراد( و محیط )برون داد ها؛ رفتار و رویداد های درون 
ساختمان( تبیین می کند. طبق این چارچوب رفتار ساکنان 
فیزیکی  محیط  محرک های  طریق  از  انرژی  مصرف  در 
)کالبدی و طبیعی( و اجتماعی در جهت پاسخ به نیازهای 
شناختی )حس و حال فضا، حریم، امنیت و...( و نیازهای 
زیستی )سالمتی، آسایش حرارتی، بصری، شنیداری و...( 
افراد نمود می یابد )شکل 7(. محققان از این چارچوب عمدتا 
برای توضیح رابطه بین محیط فیزیکی )کالبدی و طبیعی( 

متقابل  و  پویا  ارتباط  اجتماعی:  شناختی-  نظریه  شکل6- 
(Bandura, 1986)رفتار و  فردی  عوامل  محیط،  بین 
Fig.6- The social cognitive theory:  Dynamic and 
interactive relation between the environment, 
individual factors and behavior (Bandura, 1986).

(Hong et al, 2015) شکل7- چارچوب چهارگانه )محرک ها،  نیاز ها، کنش ها، سیستم ها( ماهیت رفتار ساکنان در مصرف انرژی

Fig. 7- The drivers-needs-actions-systems framework for energy-related occupant behavior (Hong et al, 2015).
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و تعامل ساکنان با عناصر و سیستم های کنترل کننده انرژی 
 Hong et al, 2016; Hong et al,( ساختمان بهره برده اند
2017)؛ این در حالی است که به دلیل محدودیت این مدل 

بر رفتار ساکنان  در تبیین نقش عوامل روانی- اجتماعی 
پیشینه  این چارچوب در  از  بهره گیری  انرژی،  در مصرف 
پژوهش های مرتبط با روان شناسِی اجتماعی و رفتار ساکنان 
در مصرف انرژی کمتر دیده می شود؛ از این رو، در تحقیق 
حاضر از این چارچوب به منظور تشریح رابطه بین محیط 
فیزیکی )کالبدی، طبیعی( با رفتار ساکنان در مصرف انرژی 

بهره برده شده است. 

(TBP) 3-3- نظریه رفتار برنامه ریزی شده

نظریه رفتار برنامه ریزی شده )Ajzan, 1991( وقوع یک رفتار 
خاص را پیش بینی مي کند؛ منوط بر  این که فرد قصد انجام 
آن را داشته باشد. محققان اغلب از این نظریه در پژوهش های 
مرتبط با روان شناسِی اجتماعی و رفتار ساکنان در مصرف 
 Greaves et al, )2013; Savacool et( انرژی بهره برده اند
al, 2014. طبق این مدل، قصد انجام یک رفتار توسط سه 

عامِل نگرش فرد نسبت به رفتار )ارزیابی مثبت یا منفی در 
مورد انجام یک رفتار(، هنجارهای ذهنی )فشار اجتماعی 
و  رفتار(  انجام  عدم  یا  انجام  برای  فرد  توسط  درک شده 
کنترل رفتاري درک شده )درجه اي از احساس فرد در مورد 
این امر که انجام یا عدم انجام یک رفتار تا چه حد تحت 
کنترل ارادی وی است( پیش بینی می شود. نتایج تحقیق 
کایزر و گاتشر 32 )2003( نشان داد که سه مؤلفِه نظریه رفتار 
برنامه ریزی شده می توانند بیش از  81درصد از قصد ساکنان 
مصرف  صرفه  جویانه  رفتار  در  مسکونی  ساختمان های 
انرژی را پیش بینی کنند. پیشینه پژوهش نشان می دهد 
تعداد محدودی در  به  برنامه ریزی شده  از نظریه رفتار  که 
پژوهش هایی که به ارزیابی نقش محیط کالبدی و محیط 
طبیعی در رفتار ساکنان پرداخته اند بهره برده شده است. 
برای مثال، در این مدل از نیاز ساکنان برای انجام رفتاری 
خاص بحثی به میان نیامده است؛ درحالی که در چارچوب 
چهارگانه محرک ها- نیازها- کنش ها- سیستم ها نیازهای 
)زیستی و شناختی( ساکنان صریحا به عنوان یک عامل مؤثر 
در شکل گیری رفتار ساکنان در مصرف انرژی مطرح شده 
است. در تحقیق پیش  رو از این چارچوب به منظور تشریح 
در  مسکونی  ساختمان های  ساکنان  شناختِی  فرآیندهای 
تعامل آنان با محیط )به ویژه محیط اجتماعی( استفاده شده 
است؛ در واقع، این نظریه با تلفیق عوامل شناختی و عوامل 

اجتماعی )عوامل فردی- اجتماعی( نقش این عوامل را در 
شکل گیری رفتار ساکنان در مصرف انرژی توضیح می دهد. 
همچنین، در پژوهش حاضر نظریه رفتار برنامه ریزی شده 
از چیدمان  رفتار ساکنان  متأثر شدن  نحوه   تبیین  برای 
فضایی، مشخصه های ظاهری، طراحی و موقعیتی عناصر و 
سیستم های کنترل کننده انرژی از طریق تأثیرگذاری آن ها 
بر عامل کنترل رفتاری درک شده نیز بهره برده شده است.

پیشنهادی  چارچوب  استخراج  و  جمع بندی   -4-3
پژوهش

پس از تعریف و بیان دلیل چرایی استفاده هر یک هر از 
نظریه های مطروحه در بخش قبل، چارچوب پیشنهادی 
تحقیق )شکل 9( جهت تبیین فرآیند عوامل رفتاری مؤثِر 
انرژی  بر میزان مصرف  ساکنان ساختمان های مسکونی 
ارائه شده است. مطابق با چارچوب DNAS رفتار ساکنان 
)سالمتی،  زیستی  نیاز های  از  متأثر  انرژی  مصرف  در 
نیازهای شناختی  آسایش حرارتی، بصری، شنیداری( و 
)حس و حال فضا، حریم، امنیت و...( است که به واسطه 
محرک های انگیزشی محیط فیزیکی )کالبدی، اجتماعی(، 
عوامل زمینه ای )ساکنان در حال ورود یا خروج( و عوامل 
ویژگی های  می شوند.  ترغیب  انرژی(  )بهای  اقتصادی 
کالبدی که خأل پژوهش در تبیین نقش آن ها در پیشینه 
تحقیق نیز بیشتر دیده می شود، می توانند با تأثیر گذاری 
آسایش  حرارتی،  آسایش  )سالمتی،  زیستی  نیازهای  بر 
)ادراک  شناختی  نیازهای  و  شنیداری(  آسایش  بصری، 
حس و حال فضا، حریم، امنیت و...(؛ احساسات، ادراکات 
شکل  را  فضا  به  نسبت  ساکنان  متفاوت  نگرش های  و 
داده و بر رفتار آنان در مصرف انرژی مؤثر باشند. محیط 
طبیعی )دمای داخل یا خارج، رطوبت نسبی، آفتاب، باد، 
بیش ترین  و  می یابند  پیوند  زمان  و  فصل  با  که  باران( 
توضیح  به  نیز  تحقیق  موضوع  با  مرتبط  پژوهش های 
نقش آن پرداخته اند؛ می توانند با تأثیرگذاری بر آسایش 
در مصرف  ساکنان  رفتار  با  زیستی(  )نیاز  افراد  حرارتی 
انرژی ارتباط یابند. همان طور که پیش تر نیز بیان گشت، 

(Ajzen, 1991, 182) شکل8- نظریه رفتار برنامه ریزی شده

Fig. 8-The theory of planned behavior (Ajzen, 1991, 182).
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محیط  محرک های  روی  بر  عمدتا   DNAS چارچوب 
فیزیکی )کالبدی، طبیعی( متمرکز است و به محرک های 
نوع نگرش ساکنان، هنجارهای  اجتماعی، چون  فردی- 
نیاز های  با  که  شده؛  درک  رفتاری  کنترل  و  ذهنی 
نموده   توجه  کمتر  می یابند،  پیوند  ساکنان  شناختی 
شکل  به  برنامه ریزی شده  رفتار  نظریه  درحالی که  است؛ 
رفتار  نظریه  است.  پرداخته  برده  نام   عوامل  به  روشنی 
در  ساکنان  رفتار  تأثیر پذیری  چگونگی  برنامه ریزی شده 
مصرف انرژی، از عوامل فردی- اجتماعی )عادات، جنس، 
هنجار های  نگرش،  آن  ها،  به تبع  و  و...(  تحصیالت  سن، 
ذهنی و کنترل رفتاری درک شده را تبیین می کند. تأثیر 
عامِل هنجارهای ذهنی در نظریه رفتار برنامه ریزی شده 
بر رفتار ساکنان ساختمان های مسکونی در مصرف انرژی 

بدین شکل قابل تفسیر است که ساکنان ساختمان های 
سایر  یا  و  سرپرست  فشار  تحت  است،  ممکن  مسکونی 
شوند.  رفتار صرفه جویانه  انجام  به  ملزم  خانواده  اعضای 
بدین شکل تفسیر  نیز  رفتاری درک  شده  عامل کنترل 
جانمایی  محل  بر  مشتمل  فضایی  چیدمان  که  می یابد 
به  دسترسی  مسیر های  چگونگی  فضا،  در  فعالیت ها 
فعالیت ها )روابط فضایی( و موقعیت قرار گیری عناصر و 
سایبان های  )پنجره ها،  انرژی  کنترل کننده  سیستم های 
فضا  در  و...(  مطبوع  تهویه  سیستم  خارجی،  و  داخلی 
رفتار  می تواند  آن ها  کارکرد  نحوه  از  کافی  آگاهی  و 
ساکنان در مصرف انرژی را متأثر سازد؛ در حقیقت، هر 
ساختمان،  انرژی  کنترلی  سیستم های  و  عناصر  از  یک 
مشخصه های ظاهری، طراحی و موقعیتی در فضا داشته و 

شکل9- چارچوب پیشنهادی پژوهش جهت تحلیل عوامل رفتاری مؤثِر ساکنان ساختمان های مسکونی بر میزان مصرف انرژی

Fig.9-The proposed research framework for analysis energy-related occupants’ behaviors in residential 
building.
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با کالبد و چیدمان فضایی ساختمان پیوند می یابند؛ این 
عوامل می توانند سبب درک آسان و یا دشوار انجام رفتار 
انرژی  در مصرف  گیبسون(  قابلیت  )نظریه  صرفه جویانه 
شوند. نظریه شناختی- اجتماعی نیز به عنوان چارچوبی 
نظریه  و    DNASچارچوب با  الیه،  بیرونی ترین  در  عام 
رفتار برنامه ریزی شده پیوند می یابد و رابطه پویا و متقابل 
بین عوامل محیطی )فیزیکی، اجتماعی( و عوامل فردی 
و رفتار ساکناِن ساختمان های مسکونی در مصرف انرژی 

را سازمان می بخشد.

4- نتیجه گیری
میزان مصرف  نبودن  انتظار  در حد  بیان  با  تحقیق  این 
توسعه  علی رغم  مسکونی  ساختمان های  در  انرژی 
معماری  طراحی  و  فناورانه  راهکارهای  از  بهره گیری 
مصرف  در  آن ها  ساکنان  رفتار  تحلیل  به  فعال،  غیر 
انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل بروز این مسأله 

می پردازد. 
ساکناِن  رفتار  که  می دهد  نشان  پژوهش  این  یافته های 
پدیده ای  انرژی  مصرف  در  مسکونی  ساختمان های 
و  عناصر  با  آن ها  تعامل  طریق  از  که،  است  پیچیده 
سیستم های کنترل کننده انرژی ساختمان جهت نیل به 
سالمتی، آسایش حرارتی، بصری و شنیداری، بهبود حس 

و حال فضا، حفظ حریم، امنیت و... نمود می یابد.
یافته های تحقیق بیانگر آن است که رفتارهای ساکنان بر 
کیفیت محیط داخلی تأثیرگذار بوده و به  تبع آن میزان 
مصرف انرژی متفاوتی خواهند داشت. همچنین، فرآیند 
تأثیرپذیری رفتار ساکنان در مصرف انرژی از محرک ها 
میزان  و  محیط  داخلی  شرایط  بهبود  تا  مؤثر(  )عوامل 
مصرف انرژی یک چرخه است؛ در واقع، تغییراتی که به 
سبب تعامل ساکنان با عناصر و سیستم های ساختمانی 
می توانند  خود  می دهد  رخ  داخلی  محیط  کیفیت  در 
محرکی برای شکل گیری رفتار )یا رفتار های( دیگر باشد. 
یافته های پژوهش حاکی از آن است که رفتار ساکنان از 
عوامل متعدد محیط فیزیکی )کالبدی، طبیعی( و فردی- 
تلفیق  با  تحقیق  این  ازاین رو،  می شود؛  متأثر  اجتماعی 
نظریه های مرتبط با محیط فیزیکی )چارچوب چهارگانه 
محیط  و  سیستم ها(  کنش ها-  نیاز ها-  محرک ها- 
روانی- اجتماعی )نظریه رفتار برنامه ریزی شده( و نظریه 
شناختی- اجتماعی )جهت پیوند عوامل محیطی، فردی 

و  طبیعی(  )کالبدی،  فیزیکی  محیط  عوامل  رفتاری(،  و 
فردی- اجتماعی شناسایی  شده را در چارچوب واحدی با 
یکدیگر متحد ساخت. چارچوب پیشنهادی این پژوهش 
عالوه  بر توضیح فرآیند شکل گیری عوامل رفتاری مؤثِر 
انرژی  بر میزان مصرف  ساکنان ساختمان های مسکونی 
این  در  بین  رشته ای  پژوهش های  زمینه ساز  می تواند 
حوزه بوده و پایه های اولیه انجام تحقیقات تجربی مرتبط 
پیشنهاد می شود در مطالعات  آورد.  فراهم  را  با موضوع 
از واقعیت، چارچوب  بر آمده  از داده های  با استفاده  آتی 
مسکونی  ساختمان های  بستر  در  تحقیق  پیشنهادی 
مؤلفه های  بین  روابط  میزان  و  گذاشته شده  آزمون  به 

مطروحه در مدل به شکل کمی تعیین شود.
یافته های تحقیق نشان می دهند که اغلب مطالعات صرفا 
به بررسی یک نوع رفتار موثِر ساکنان بر میزان مصرف 
انرژی پرداخته اند؛ درحالی که فرصت های گسترده ای برای 
بروز چندین رفتار متوالی از جانب ساکنان وجود دارد و 
بنابراین،  دارند؛  یکدیگر  با  درونی  رابطه ای  رفتارها  این 
تحلیل  و  مدل سازی  به  آتی  مطالعات  می شود  توصیه 
میزان  بر  ساکنان  مؤثِر  رفتاری  عوامل  چندین  همزمان 
مصرف انرژی بپردازند. همچنین، با توجه به خأل پژوهش 
ساختمان های  کالبدِی  ویژگی های  نقش  تبیین  در 
ارزیابی  به  آینده  در  محققان  می شود  توصیه  مسکونی، 
سهم  و  پرداخته  مؤثر  کالبدی  عوامل  جامعتر  تحلیل  و 
ساکنان  رفتار  اصالح  در  را  داخلی  طراحی  و  معماری 
پایدار(  )رفتاِر  انرژی  مصرف  در  مسکونی  ساختمان های 

به شکل روشن و دقیق مشخص سازند.
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11 Pro-Environmental Behaviors
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