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 ریاخ یدهه ها یط یمصرف انرژ یساز نهیبه یها یاستراتژ —چکیده 

مصرف کنندگان ممترکز شده است .  یو جامعه شناخت یبر ابعاد روان شناخت

مورد توجه قرارگرفته است  یو اقتصاد یفن یروش ها درکنار روش ها نیا

نگرش  ریی، تغ یریشکل گ  یروان شناس یها هینظر یمقاله به معرف نی. در ا

 نیپرداخته است . در ا  یخانگ نیشترکدر م یانرژ ییصرفه جو ربر رفتا

موثر  یاز مطالعات مربوط به روش ها ییپژوهش تالش شده است نمونه ها

در خارج و داخل کشور به  یخانگ نیدر مشترک یانرژ ییبر رفتار صرفه جو

شهر بزرگ  5گردد . مطالعات انجام شده در  یاست معرف دهیانجام رس

آشنا  یمصرف انرژ یساز نهیفرهنگ بهداد که اکثر مردم با  ننشا ییایآس

 نیو مورد توجه قرار دادن مسئول یبا تعامل اجتماع ستیبا یم یهستند ول

با آنها  زیو خود ن یادآوریمهم به مردم  نیگذار ا ریشهرها و مقامات تاث

قرار  یدر مجامع عموم قیداشته باشند و نفرات موفق مورد تشو یهمکار

 یصورت گرفته در سازمان ها یدانیات مپژوهش با مطالع نی. ا رندیگ

در خارج  نیوهمچن   ]1[  رانیا یانرژ یاز جمله سازمان بهره ور صالحیذ

ارسال پرسشنامه ،  قیمورد اشاره از طر یشهرها یدانشگاه ها یبا همکار

 .    ]2[ به دست آمده است یو استفاده از معادالت آمار ینظر سنج

 ، تغییر فرهنگ ، رفتار؛ بهینه سازی؛ انرژی ؛ نگرش —های کلیدی  هواژ

 

 مقدمه   .1

مشکل است . از نقطهه   یخانگ نیمشترک یمصرف انرژ میکنترل و تنظ

 ریکه بر اعمهال افهراد ته ث    یعوامل ییو شناسا دنی، به چالش کش یاسینظر س

از  یو منطقه  حیصهح  اسهتفاده  نی. همچن   ]2[ است یگذارند قابل بررس یم

.  ابهد ی یاست که با رفتار انسان ارتباط م یمسئله ا آن یو فرآورده ها یانرژ

،  طیمحه  یمتخصصان از جمله طراحه  یاز سو یمختلف یاگر چه راه حل ها

و اجبار ،  دی، تهد یرونیمنابع قدرت ب یو اعمال قدرت از سو نیقوان یاجرا

از  یاریارائهه شهده اسهت ، امها بسه      رهیو غ دیجد یها یاستفاده از فن آور

داننهد .   یمه  یبهتر کردیداوطلبانه را رو ییصرفه جو یها وهیصاحبنظران ش

در  یرفتهار انسهان   کیه تون بعنوان  یرا م یانرژ ییاساس صرفه  جو نیبر ا

،  انیه ) دال ییشهرآسها  5ها در  یبررس نیحاصل از ا جی. نتا ]1[نظر گرفت 

 یدهد که آگهاه  ی(  نشان م نیم یو هوش نکوک، فوکوئوکا، با نگیچونگ ک

و تعامهل   یطه یمح سهت یدر رفتهار ز  یقابهل تهوجه   ریت ث نیشدن زم از گرم

داشته  یانرژ ییدر رفتار صرفه جو ینحوه مصرف انرژ نیو همچن یاجتماع

دارد . تعامهل   یانهرژ  ییبر رفتار صرفه جهو  یاست . درآمد و سن اثرات کم
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یخانگ نیدر مشترک یانرژ ییعوامل موثر بر رفتار صرفه جو  

موثر بوده و بخصوص در  یدر انرژ ییجو فهبه شدت بر رفتار صر یاجتماع

دههد کهه    ینشهان مه   جینتها  نیه داشته است . ا یشتریب ریت ث ییستامناطق رو

گهذار   ریته ث  یانهرژ  ییصهرفه جهو   یبر جامعه بر رفتارها یمبتن یها تیفعال

 .  ]2[است 

 :  ایدر آس یانرژ تیوضع یبررس .2

است . به گزارش آژانس  شیبه سرعت در حال افزا یمصرف انرژ ایدر آس

 55روند رشد  ایدر آس یود مصرف انرژر ی( انتظار مIEA) یالملل انرژ نیب

 نیدر سطح جهان را داشته باشد .ا یدرصد 22با متوسط سهیدر مقا یدرصد

 ینیب شیباشد . پ یم ایآس یهمزمان با رشد اقتصاد یدر مصرف انرژ شیافزا

برابر شود که به موازات آن  2/2 ایدر آس یکل مصرف انرژ ندهیشود در آ یم

خواهد شد .  2235 یال 2222 یسال ها یدرط 9/3به  GDPنرخ رشد 

(IEA-2011 در کشورها . )از  ریغ ییایآس یOECD  سطح مصرف ،

شده  ینیب شیپ شیافزا 2/2تا  9/1 نیب یو مسکون یصنعت یبخش ها یانرژ

شده  ینیب شیپ 5/1تا  3/1 نیب شیافزا نیا ایکه در کل دن یالاست در ح

و  داریرشد پا یبرا یانرژ یو بهره ور ییصرفه جو لیدل نیاست . به هم

 یدر بخش خانگ ژهیو به و یاست . در بخش مدن تیهائز اهم ایثبات در آس

به بخش  یجامعه مدن یمصرف انرژ شیافزا لیبه دل یانرژ ییصرفه جو

 شیزافزایاز متوسط مصرف ن ایرود آس یشده است و انتظار م لیتبد یمهم

 .  ]2[ ابدی

 کنترل مصرف : .2.1
 عیصنا یجهت کنترل مصرف انرژ یگذار ریت ت ثکه مقررا یدر حال

 یاز ابزار مقررات نم یخانگ یکنترل مصرف انرژ یبرا یوضع شده است ول

توان استفاده کرد چرا که خانواده ها توسط افراد اجرا وبر خالف موسسات ، 

تالش  یدیچالش کل کی نی. بنابرا ستندیمجبور به انجام اقدامات خاص ن

 یدیعوامل کل ییو شناسا یخانگ یانرژ ییصرفه جواقدامات  جیترو تجه

است. چند نظر  یفعل استیمردم س یانرژ ییصرفه جو یموثر بر رفتارها

و  یانجام شده است ) ل ایدر آس یخانگ یدر مورد مصرف انرژ یسنج

ها وجود عوامل  یبررس نیو  ... ( ا 2222، ژو و همکاران  2229همکارن 

را تحت  یخانگ یانرژ ییصرفه جو یفتارهادهد که ر یم نشانرا  یمتعدد

و  رهاییاز متغ ییایآس یحال ، کشورها نی. با ا  ]5[قرار داده اند ریت ث

از عوامل در  یگسترده ا فیو ط ستندیبرخوردار ن یکسانی یها تیشخص

گذار  ریت ث یدر انرژ ییبه طرق مختلف بر رفتار صرفه جو ایسراسر آس

  . خواهد بود

 ریخانوار تحت ت ث یانرژ ییصرفه جو جیترو یها استیس دیبا نیبنابرا

 یدر نظر گرفته شود . کشورها ستیعوامل رفتارها در هر منطقه باشد که با

و  یبه شدت متفاوت در سراسر مناطق شهر یزندگ یبا سبک ها ییایآس

 وهیش نیب یکنند . در مراحل توسعه ، شکاف قابل توجه یم یزندگ ییروستا

وجود دارد به طور معمول در مناطق  یو مناطق شهر ییروستا یزندگ

 یکه مناطق شهر یبوده در حال یبه صورت سنت یسبک زندگ ییروستا

عامل مهم  کیشهر و روستا  نیتفاوت ب نیقرار دارند . ا تیجمع ریتحت ت ث

درحال  یدر کشورها گریمناسب است . عامل مهم د یها استیس نییدرتع

اقدام  یبجا یبه اقدام جمع قیردم را تشواست که م جوامعتوسعه قدرت 

 یبا جامعه فردگرا تعامل اجتماع سهیدر مقا یکند . جامعه جمع یم یفرد

 . ]1[ دارند یشتریب

آنان  یها ،باورها و نگرش ها شهیافراد بر اساس اند ییصرفه جو رفتار

 ییابتدا راتییمستلزم تغ داریپا یدر رفتارها رییو هر گونه تغ ردیگ یشکل م

 یبر رو کایدهد که در آمر ینشان م قاتیتحق جیدر نگرش هاست . نتا

 طرح قتیدهد که موف یانجام شده  نشان م نهیبه یبا طراح یساختمان ها

به  یبستگ یادیتا حد ز یدر جهت کاهش مصرف انرژ یکیتکنولوژ یها

نگرش ها  نیها دارد.بنابرا یتکنولوژ نینگرش ها و رفتار مصرف کنندگان ا

عمل  شانیباشند . اگر مردم به گفته ها یمهم رفتار م یکننده ها نییاز تع

بر  یگذار ری ثکند ، آنگاه ت رییو واکنش آنها  مطابق با نگرش ها تغ ندینما

خواهد بود .  یجذاب ی، استراتژ یانرژ ییمربوط به صرفه جو ینگرش ها

 .   ]1[دمرتبط هستن گریکدیچون باور ، نگرش و رفتار به شدت به  یمیمفاه

 

 : یمصرف انرژ ییصرفه جو یروکردها.2.2

که همراه با آغاز بحران سال  یمصرف انرژ ییصرفه جو یکردهایرو

در  یانرژ دیو تول هیرونق گرفت و ابتدا بطور عمده بر ته 1943-45 یها

 یکردهایوارد کننده نفت ، متمرکز بود، در مرحله دوم خود رو یکشورها

رشد و گسترش  ریوجه قرار داد و باالخره در مسرا مورد ت یو اقتصاد یفن

شد . اگر چه در  یرفتار و نگرش منته رییبر تغ یمبتن یکردهایخود به رو

و  یاقتصاد یها یموفق شدند با استفاده از استراتژ افتهیتوسعه  یکشورها

 یبرخ یو حت ندیفائق آ یتا حدود 42دهه  یحران هاببر بر یتکنولوژ

نشان  قاتیرا کاهش دهند ، اما  تحق یمطلق انرژ توانستند مقدار مصرف

کنترل کننده  یعلت ساختارها هدر حال توسعه ب یاست که در کشورها دهدا

 ییصرفه جو یها  زهیبودن انگ یو ناکاف کیتکنولوژ یو عقب ماندگ ییابتدا
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 یها متیو وجود ق یو ارزان بودن انرژ ادیدر دسترس ، ز لیبه دل یانرژ

 نکردهکسب  یادیز یها تیموفق یو اقتصاد یفن یها یتراتژ، اس یا ارانهی

نگرش ها و  رییاز جمله تغ یروان شناخت یها یه به استراتژجاند . لذا تو

 نهیو به ییصرفه جو یدر برنامه ها شهیاز هم شیرفتار مصرف کنندگان ب

  .  ]1[مورد توجه قرارگرفته است یمصرف انرژ یساز

 یدر انرژ ییصرفه جو یموثر بر رفتارها ییهدف ما شناسا قیتحق نیا در

در بخش  یعوامل موثر بر استفاده از انرژ دیگو ی( مSteg 2008 )است

خالصه شده است .   ییو توانا زهیبه عنوان دانش ، انگ ییو صرفه جو یخانگ

 یرژدر ان ییبه صرفه جو جیترو نیادیشود که کار بن یمتذکر م نیاو همچن

 یو رفتار آنها م یمصرف انرژ نیر مورد رابطه بد یاست چرا که مردم  کم

که مردم دانش قابل  یزمان یحال او متذکر شده است که حت نیدانند. با ا

وجود به ندرت  نیرا کسب کردند با ا یانرژ لیمسا یبرا یتوجه و نگران

بر بودن  اقدامات  نهیهز لیبه دل یانرژ ییصرفه جو یبرا یکار ایحرکت 

 به سراغ آنها رفته اند ینجام داده اند و با اقبال کمترا یانرژ ییصرفه جو

قابل اجرا  یکه به آسان افتیباز لیاز قب یطیمح ستی. در مقابل رفتار ز]3[

صرفه  یبر رفتارها زین یکم است . تعامالت اجتماع نهیمستلزم هز رایاست ز

صرفه  یکردهایبر اساس مطالب فوق روگذارد .  یرمیت ث یانرژ ییجو

  : عبارتند از یدر انرژ ییصرفه جو یموثر بر رفتارها و ییجو

  نیدر مورد گرم شدن کره زم یدانش و آگاه-1

  یتعامل اجتماع-2

  یطیمح ستیرفتارز -3

 (سن –)درآمد  یتیجمع یرهاییمتغ-5

در  یدر کشورها یطیمح ستیز یها یرسد آگاه یبه نظر م یطور کل به

 یبرا یو اساس هیعامل اول کیآنکه است با وجود  نییپا ییایحال توسعه آس

رسد رفتار  یدر نظر گرفته شود . به نظر م دیبا یانرژ ییارتقاء صرفه جو

 یانرژ ییکه رفتار صرفه جو یمشابه نگرش کسان یا زهیانگ  یطیمح ستیز

از  گرید یکیممکن است  زین یکند . تعامل اجتماع یم جادیا زهیدارند؛ انگ

 باشد .  ییایرش جوامع آسو گست جادیعوامل  مهم در ا

 نظر سنجی : .3

 سنجی نظر.  شد توزیع شهر پنج میان در ای پرسشنامه سنجی نظر این در

 Thammasat دانشگاه همکاری با مین( هوشی و بانکوک های در دو شهر)

 بانکوک در خانه به خانه سنجی نظر.  شد انجام مین هوشی شهر دانشگاه و

 به پرسشنامه دالیان در.  گرفت صورت 2212 اکتبر تا اگوست از هوشی و

 در.  شد داده صنعتی داشنگاه همکاری با دبیرستانی آموزان دانش مادر و پدر

 215 و شد ارسال خانوار 1222 برای پست طریق از سنجی نظر فوکوئوکا

 . شد آوری جمع 2229 اکتبر درماه پرسشنامه

 :  از عبارتند که تندهس متغییرها از زیرمجموعه چهار شامل ها پرسشنامه

  انرژی جویی صرفه رفتار-1

  زمین کره شدن گرم-2

  محیطی زیست رفتار-3

  اجتماعی تقابل و تعامل-5

 درگیر/مخالف معنی به 1)  است شده طراحی گزینه چار متغییر هر برای

 متوسط صورت به متغییر هر( درگیر صددرصد/ موافق معنی به 5 و  نیست

 به سن و درآمد توزیع.  است شده گرفته قرار ریگی اندازه مورد پاسخ

 بندی طبقه ای مرحله 2 مقیاس یک و ای مرحله 9 مقیاس توسط ترتیب

 . اند شده

( مقایسه متعدد از مقادیر و متغییرها آورده شده است .برخی 1در جدول )

از تفاوت ها در سطح متوسط از پنج شهر منعکس کننده ویژه گی ها مختلف 

ها می باشد .تفاوت مقدار متوسط میان میانگین و سطح هر هریک از شهر

 . ]2[محاسبه می شود  Tukey–Kramerشهر با استفاده از روش 

 

 

 نتایج نظر سنجی در چهار متغییر مورد بررسی
 5 4 3 2 1 متغیر ها

روشن نکردن 

 چراغ
3633 3633 3633 3635 3653 

استفاده از 

المپ های 
led 

3643 3622 3623 3653 3653 

خاموش کردن 

 تلویزیون 
3633 3623 3654 3641 2634 

استفاده از یک 

تلویزیون برای 

 کل خانواده

3653 3651 3623 3643 3653 

استفاده از 

سراهی کلید 

 دار

3645 3623 3633 3654 3632 

تنظیم دمای 

 یخچال
2633 2635 2635 264 2635 
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یخانگ نیدر مشترک یانرژ ییعوامل موثر بر رفتار صرفه جو  

قرار ندادن 

غذاهای گرم 

 در یخچال

3655 3655 3653 364 3643 

استفاده از 

حداکثر دمای 

 هواساز

2632 2633 3633 364 2632 

بازکردن 

 پنجره
3633 3651 3645 3653 3612 

استفاده از 

 پرده
2632 3362 2633 2633 3633 

 

 نتایج نظر سنجی در چهار متغییر مورد بررسی
 5 4 3 2 1 متغیر ها

 3613 3652 3633 2635 3632 استفاده ازبرق

یه هواتهو  3633 3631 3645 2633 2634 

افزایش قیمت 

حامل های 

 انرژی

3623 3623 3631 3613 3611 

استفاده ازمواد 

مصرفی سازگار 

 با محیط زیست

2633 2631 2654 2633 2633 

 3621 2633 3623 2653 2633 بازیافت کاغذ

صرفه جویی در 

 آب
2625 2623 2633 2653 2633 

دوستدار محیط 

 زیست
2633 2633 3633 2633 2631 

 3632 3633 2632 3633 3622 گفتمان

خودپسندی و 

 خودمحوری
3652 3651 3634 3633 3654 

 3612 3635 2633 3631 3621 بحث وگفتگو

 

سطح متوسط رفتار صرفه جویی درانرژی تقریباً در تمام پنج شهر یکسان 

ده ای است که بود. به عنوان مثال ، خاموش کردن چراغ ها ، که راهکارسا

این اولین گام حرکت مردم به سوی رفتار صرفه جویی در انرژی حدوداً در 

 هر شهری رخ داده است .

با این حال چند استثنا در این شباهت وجود دارد ؛ ترک و خاموش کردن 

تلویزیون در هوشی مین کمتر رایج بود . در حالی که تنظیم درجه حرارت 

رف انرژی کمتر در شهر شماره یک مورد یخچال و فریزر برای کاهش مص

توجه قرارگرفته بود . عالوه براین ساکنان شهر سه و چهار به تنظیم درجه 

حررات تهویه مطبوع بیشتری داشتند . در هر دو شهر سه وچهار مردم با 

 .]5[کاهش تهویه هوا توجه ویژه به صرفه جویی انرژی داشته اند 

 آگاهی از گرم شدن کره زمین .1.3

سطح متوسط از اگاهی گرم شدن کره زمین تقریباً در میان پنج شهر 

یکسان بوده است . اگرچه سطح هر یک از آیتم های فردی تا حدودی در 

میان شهرها متفاوت است . اوالً شناخت کافی از عواملی چون برق و نفت 

به عنوان یک علت گرم شدن کره زمین درشهرهای دالیان و چونگ کینگ در 

سه با نتایج باکنوک می باشد . به طور خاص شناخت علل گرم شدن کره مقای

زمین درمناطق روستایی دالیان و چونگ کینگ بسیار پایین بود . میانگین 

نسبت  25/1و  55/2سطح آگاهی در مناطق روستایی این شهرها به ترتیب 

 .]5[در مناطق روستایی بانکونک و هوشی مین بوده است  14/2و  55/2به 

الگوهای مصرف انرژی در مناطق شهر ی و روستایی کمی متفاوت است 

اگرچه هردو شهر )دالیان و جونگ کینگ ( وابسته به برق هستند . بررسی 

منابع انرژی برای بخت و پز در مناطق دالیان و جونگ کینگ نشان می دهد 

 32و  35درصد از پاسخ دهندگان استفاده از برق رد مقایسه با  45و  42که 

درصد در مناطق شهری است . در مقابل پاسخ دهندگان در بانکوک و هوشی 

مین به طور عمده برای تامین نیازهای انرژی پخت و پز از گاز طبیعی 

استفاده می کردند . این نتیجه نشان می دهد که مردم روستا در دو شهر 

 چینی با وجود وابستگی آنها به برق  رابطه بین گرم شدن کره زمین و

 استفاده از برق را به رسمیت نمی شناسد . 

دوم آگاهی پایین مردم بانکوک و هوشی در مورد اثر استفاده از تهویه هوا 

به گرم شدن زمین بود . در مقابل در فوکوئوکا سطح شناخت خیلی باال بوده 

است . تفاوت بین دو شهر جنوب شرقی آسیا در خصوص ارتباط تهویه 

ودی عجیب است  درصورتیکه تهویه هوا مصرف مطبوع و گرمایش تا حد

کننده اصلی  انرژی خانگی در این شهرها می باشد . مثال در هوشی مین 

درصد مصرف برق کل را تشکیل می دهد . از  52سیستم تهویه هو مطبوع 

می توان به این نکته اشاره کرد  که اغلب مردم رابطه  بین  2222نکات دوره 

کره زمین را بی اهمیت و بدون ربط می دانند  که مصرف انرژی و گرم شدن 

حتی اگر  از تهویه هوا استفاده کنند . مردم مناطق جنوب شرقی آسیا موافق 

 .  بهینه سازی مصرف انرژی خواهند بود
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 رفتار زیست محیطی .2.3

سطح متوسی از اقتباس از رفتار زیست محیطی تقریباً یکسانی در تمام 

رار دارد . به طوری که اکثراً به مواردی همچون پنج شهر مورد بررسی ق

بازیافت ، صرفه جویی در آب و زندگی کردن به سبک دوستار طبیعت 

عالقه نشان می دهند . همانطور که در فوکوئوکا میزان باالیی از مشارکت در 

بازیافت کاغذ مشاهده شد . به دلیل فراوانی آب در بانکوک و هوشی مین 

رفتار صرفه جویی در آب دیده شد . با این حال سطح نرخ پایین تری از 

رفتار زیست محیطی تقریباً یکسانی صرف نظر از محل و اقلیم خود در تمام 

 .  .]5[شهرها از خود نشان می دهند

 تعامل اجتماعی .3.3

در تمام شهرها عالقه به همسایگان و شرکت در جوامع مدنی و تعامل 

اشت . همچنین مشاهده می شود که باور با دیگران در سطح باالیی قرارد

اقتدار و کمک گرفتن از همسایگان و همکاری با آنها در بانکوک و هوشی 

 مین نیز در سطح باالیی قرار داشت. 

این نظر سنجی نشان داد که تمایل شرکت جهت فعالیت های مدنی به 

خاطر امتیاز دهی نبوده بلکه بخاطر شرکت در یک حرکت اجتماعی از 

قبال باالیی روبه رو شد . که می توان به این نتیجه رسید که آمادگی است

باالیی جهت شرکت در این طرح وجود داشت ولی مشکل عدم وجود زمان 

کافی این طرح جهت شرکت همه در طرح مورد بررسی بود . در هوشی مین 

و بانکوک یک زندگی بیشتر به سمت سنتی تمایل داشت . به عنوان برداشت 

ین دو شهر جنوب شرقی آسیا اولویت آنها زندگی به سبک سنتی بوده کلی ا

 است .. 

اقدامات موثر جهت جلوگیری از گرم شدن کره  .3.3

 زمین

در دالیان ، مردم متوجه شده اند که زغال سنگ یک مشکل زیست 

محیطی است که نتیجه این نگرش عدم استفاده از زغال سنگ جهت سیستم 

خار می باشد . در بانکوک هم مردم متوجه شده اند های گرمایش و تولید ب

که خودروها هم یک مشکل بزرگ برای محیط زیست می باشند . این 

مشکل نیز باعث شده است که کمتر از خودرهای شخصی استفاده کنند . 

درصد از تولید گازهای گلخانه ای مربوط به حمل و نقل می  52بانکوک در

ه  نیست ولی با این حال اتومبیل یک باشد ، خودرو موضوع این مقال

 موضوع مهم به عنوان یک عامل توسعه می باشد . 

در دالیان یکی از دستاوردهای مهم انرژی خورشیدی است که با آن 

منطقه سازگار بوده و مورد استفاده قرار می گیرد و در شمال چین بخصوص 

 23دالیان دالیان انرژی خورشیدی روبه افزایش است . در شمال چین و 

درصد از ساکنان از آبگرمکن های خورشیدی جهت آب گرم مصرفی ، 

استفاده می کنند . در مقابل  در بانکوک کسی از انرژی خورشیدی و پانل 

های خورشیدی استفاده نمی کنند در صورتیک ه در دو شهر دالیان و چونگ 

تفاده می درصد برای پخت و پز اس 25و  2کینگ از انرژی بیوماس به ترتیب 

کنند . در صورتیکه ساکنان بانکوک و فوکوئوکا عالقه کمی به بیوماس جهت 

گاز خانگی دارند . این نتایج نشان می دهد که خط مشی مورد نظر مردم به 

 . .]5[طور کلی منعکس کننده منابع انرژی قابل دسترسی در هر شهر می باشد

 تجزیه و تحلیل تجربی .3.3

امل بین رفتارهای صرفه جویی در انرژی از طریق ما همچنین رابطه و عو

استفاده تجربی از متغییرها وابسته و مستقل را مورد بررسی قرار دادیم . در 

این بررسی رفتار صرفه جویی در انرژی متغییر وابسته تعریف شده و متغییر 

 مستقل شامل سه زیرمجموعه از عوامل که عبارتند از : 

 گرم شدن کره زمین  -1

 زیست محیطی  رفتار -2

 رفتار وتعامل اجتماعی  -3

همچنین دو متغییر جمعیت شناختی ، سن و درآمد را نیز شامل می شود . 

نتایج تجربی از اثرات رفتار صرفه جویی در انرژی با استفاده از مدال 

حداقل مربعات خطی یک روش برای  olsرگرسیون محاسبه و توسط روش

ل رگرسیون خطی، با هدف به حداقل تخمین پارامترهای ناشناخته در یک مد

رساندن مجموع مربعات تفاوت بین پاسخ های مشاهده شده در مجموعه 

داده داده و کسانی است پیش بینی شده توسط یک تابع خطی از یک 

( برآورد شده است . هر سهر مجموعه از متغییراهی همبستگی  ..مجموعه 

رژی دارد . آگاهی از گرم نسبت معنی دارآماری با رفتار صرفه جویی در ان

شدن کره زمین ارتباط مثبت با رفتار صرفه جویی در انرژی در دالیان و 

بانکوک دارد . در تمام شهرها رفتار زیست محیطی نیز همبستگی مثبت با 

رفتار صرفه جویی در انرژی دارد . به نظر می رسد که مردم به محیط زیست 

هند . این همبستگی نشان می و صرفه جویی انرژی اهمیت بیشتری می د

دهد ترویج بازیافت و صرفه جویی در آب فعالیت های صرفه جویی در 

انرژی را مورد تشویق قرار می دهد . همچنین تعامل اجتماعی همبستگی 

 مثبی با رفتار صرفه جویی در انرژی در چهار شهر به غیر از بانکوک داشت .

واخت باال بود و این واریانس در مورد بانکوک ، سطح تعامل اجتماعی یکن

 با رفتار در بانکوک رابطه معنی داری خواهد داشت . 
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 نتیجه گیری  .3

مصرف  یمصرف کننده ، بعد عاطف یهمان باورها ایمولفه شناخت نگرش 

نگرش که به رفتار مصرف  یشود و بعد رفتار یم دهینام زیکننده که نگرش ن

موضعوع مشخص  کیامل شود . هر نگرش ش یکننده و اهداف مربوط م

 نکهیاند . سوم ا ابانهینگرش ها ارزش نکهیاست . دوم ا تیموقع ای دادیرو

باشند . نگرش ها بر  یم یثبات دوام قابل توجه یها معموالً دارا شنگر

سه  ی. نگرش دارا ستین میمستق شهیاثرهم نیگذارند  البته ا یرفتار ما اثر م

،  یانرژ ییما نسبت به صرفه جو یاباوره ای یمولفه است ؛ مولفه شناخت

ما به  یو عبارت است از عالقه مند ردیگ یعالئق ما در بر م ای یمولفه عاطف

دارد و آن عبارت  دیکه بر رفتار ما ت ک یو مولفه رفتار یانرژ ییصرفه جو

وعاقالنه از  حیاستفاده صح ایکه به مصرف کمتر  انهیاست از رفتار صرفه جو

و تامل و  یقیتشو یبسته ها نی. همچن دینما یم دیکبر تا یانرژ لیوسا

 یدر انرژ ییصرفه جو اربر رفت زین یشهر غاتیو تبل یشهر نیتوجه مسئول

خواهد بود .  رگذاریتاث
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