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چکیده
نظر به اهمیت بهینهسازی و بهبود کارایی مصرف انرژی در جامعه و لزوم توجه سیاست-
گذاران به این مقوله در ابعاد مختلف ،این پژوهش با هدف شناخت و تجزیه و تحلیل نقش
عوامل اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،فنی ،اقلیمی و مدیریت سمت تقاضا در بهبود کارایی
مصرف انرژی برق در بخش خانگی حوزه تحت پوشش شرکت برق منطقهای فارس انجام
شده است .جامعه آماری این مطالعه شامل کارشناسان ،معاونان و مدیران شاغل در حوزه
تحت پوشش شرکت برق منطقهای فارس با تعداد بالغ بر 1951نفر میباشد .انجام این
پژوهش ،از اسفند  1396تا پایان دی  1397به طول انجامید .نمونه آماری این پژوهش با
روش نمونهگیری تصادفی ساده ،به تعداد  335نفر انتخاب شده است .ابزار گردآوری داده-
های این پژوهش ،پرسشنامه محققساخته است .روایی پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و
پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ تأیید شده است .روش تجزیه و تحلیل دادهها در
تحقیق حاضر ،رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی است.
نتایج نشان میدهدکه مؤلفههای عوامل فنی ،فرهنگی -اجتماعی ،مدیریت سمت تقاضا،
اقتصادی و اقلیمی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر بهبود کارایی مصرف انرژی الکتریسیته در
بخش خانگی حوزهی مورد مطالعه دارند.
واژههای کلیدی :کارایی انرژی ،بخش مسکونی ،شرکت برق منطقهای فارس ،مدلسازی
معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی.
طبقهبندی .Q48 ،Q41 ،R29 ،R21 ،D12 ،D60 :JEL
⃰

نویسنده مسئول
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-۱مقدمه
انرژی نقش بسیار مهمی را در رشد اقتصادی ایفا میکند و به عنوان موتور رشد از آن
یاد میشود .از آنجا که انرژی بعنوان یک نهاده مهم تولید در بخشهای مختلف
اقتصادی نقش تعیین کنندهای دارد ،لذا کشورهای برخوردار منابع انرژی از مزیت باالیی
سود میبرند .بنا به روابط متقابل بخش انرژی با بیشتر فعالیتهای اقتصادی ،تحول
بخش انرژی به احتمال زیاد روی سایر بخشها و بر فرآیند رشد کل اقتصاد تأثیرگذار
خواهد بود .در بین انواع انرژیها ،انرژی الکتریکی به خاطر نقش فراگیر و ارتباط باالیی
که با کلیه عوامل و منابع رشد اقتصادی دارد ،از اهمیت خاصی برخوردار میباشد.
فراگیری انرژی برق به گونهای است که چرخه تولید هیچ صنعتی را نمیتوان بدون
توجه به صنعت برق به حرکت درآورد ،به همین منظور میزان سرمایهگذاری در این
صنعت از اهمیت فوقالعاده ای برخوردار است تا عالوه برتأمین انرژی الکتریکی مورد
نیاز ،از ضریب اطمینان بسیار باالیی در تأمین برق مورد نیاز صنایع و مصرف کنندگان
برخوردار باشد .بنابراین میتوان آن را به عنوان یکی از اصلیترین عوامل بسترساز توسعه
اقتصادی کشور قلمداد کرد (قاسمی و بهشتی .)1393 ،1انرژی الکتریکی با صرف
هزینههای گزاف و با مصرف و تبدیل سایر حاملهای انرژی تولید میشود و قسمت
اعظم آن توسط خانوارها مورد استفاده قرار میگیرد .اطالعات مربوط به مصرف برق در
کشور نشان میدهد بخش خانگی بزرگترین مصرف کننده برق در کشور است.
کارشناسان اقتصادی بر این عقیدهاند که اصالح الگوی مصرف در دو سطح تولید و
مصرف کاال قابل بررسی است ،متوسط مصرف جهانی برق در دنیا برای مشترکان خانگی
ساالنه  900کیلووات ساعت در سال است .در حالی که مشترکان ایرانی بخش خانگی
ساالنه  2900کیلو وات ساعت برق مصرف میکنند که این رقم بیش از  3برابر میانگین
جهانی است (احمدی و همکاران .)1390،2مطابق مطالعه منظور و همکاران)1388( 3
طی دوره  ،1350-1384بخش خانگی بیشترین سهم از مصرف انرژی را در کل کشور
داشته است ،بطوریکه در این دوره سهم بخش خانگی از کل مصرف انرژی معادل 28/2
درصد بوده است و هر سال نیز به طور متوسط رشدی معادل  8درصد را تجربه می-
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نماید .برهمندزاده و رضایی قهرودی )1393( 1در طی پژوهشی بیان داشتند که طی
دوره  1384تا  ،1390متوسط نرخ رشد ساالنه مصرف برق بخش خانگی 4/3 ،درصد
بوده است .سرانه برق مشترکان خانگی در سال  ،1391در حدود  2/614کیلو وات
ساعت بوده است که نسبت به سال قبل از آن 2/3 ،درصد افزایش داشته است .آمارهای
مختلف اعم از داخلی و بینالمللی گویای بیمباالتی ایرانیان در مصرف انرژی و بویژه
انرژی برق است .مسئوالن کشور نیز با آگاهی نسبت به این مساله راهکارهایی را برای
مقابله با این بیمباالتی در نظر گرفتهاند .اما ،آنچه در نتیجه کار بیشتر خودنمایی می-
کند ،عدم موفقیت طوالنی مدت آنها در کنترل و دعوت مردم به درست مصرف کردن
این انرژی است (قاسمی و بهشتی .)1393 ،صرفهجویی در مصرف انرژی و کاهش تولید
گازهای گلخانهای هدف اصلی دولتها در زمینه بهرهبرداری از منابع و حاملهای انرژی
در سراسر جهان است .لذا ،تدوین و اجرای سیاستهای بهبود کارایی انرژی یکی از
فعالیتهای مهم نهادهای بینالمللی فعال در بخش انرژی است و در سالهای اخیر
جهت دستیابی به این مقصود ،مشوقهای متنوعی در نظر گرفته شده است (انصاری-
الری .)1392،2نظر به سهم باالی بخش خانوار در مصرف انرژی برق از یک سو و
اثرگذاری عوامل متعدد بر رفتار و الگوی مصرف برق در این بخش ،مطالعه و ارزیابی
میزان اثرگذاری و نقش هر عامل در شکلدهی رفتار مصرف برق در خانوارها حائز
اهمیت فراوان بوده و نتایج حاصل از چنین بررسیهایی میتواند در زمینه سیاست-
گذاری به منظور بهینهسازی مصرف انرژی الکتریسیته در این بخش مفید باشد .الزم به
ذکر است که بیشتر مطالعات گذشته به تاثیر ابعاد اقتصادی ،فنی و فرهنگی به صورت
جداگانه در کاهش مصرف برق تاکید داشتند .درحالیکه این پژوهش از حیث شناخت
مؤلفههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،مدیریتی ،اقلیمی و فنی مؤثر بر بهبود کارایی
مصرف برق در بخش مسکونی ،احصاء سنجههای آنها و نیز تحلیل همزمان آنها در
قالب یک پیکره واحد دارای نوآوری است .عطف به مطالب فوق ،سوال اصلی پژوهش
این است :عوامل مؤثر فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،مدیریتی ،اقلیمی و فنی مؤثر بر
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بهبود کارایی مصرف انرژی الکتریسیته در بخش مسکونی حوزهی تحت پوشش شرکت
برق منطقهای فارس کدامند؟ و اهمیتنسبی هر یک از آنها چقدر میباشد؟
این نوشتار در چهار بخش بدین شرح سازمان یافته است :بخش نخست ،به مرور مبانی
نظری پرداخته است .سپس ،بر پایه مطالعه مبانی نظری و پیشنه تجربی تحقیق ،عوامل
مؤثر بر بهینهسازی مصرف انرژی برق شناسایی میشوند .در بخش دوم ،روششناسی
پژوهش معرفی میشود .در بخش سوم ،مراحل طراحی مدل معادالت ساختاری با
رویکرد حداقل مربعات جزئی بیان میشود .در نهایت ،بخشهای چهارم و پنجم به
ترتیب یافتهها و نتایج پژوهش را مورد بحث قرار خواهند داد.

 -۲مبانی نظری
-۱-۲کارایی و بهینهسازی مصرف انرژی
اقتصاد علم تخصیص منابع کمیاب است و کارائی ،هسته اولیه مطالعات اقتصادی در
زمینه بهرهبرداری از منابع به حساب میآید .در این راستا بیشینهسازی یا بهینهسازی
منافع خالص اجتماعی در فرآیند بهرهبرداری از منابع محدود به عنوان یک هدف
طبیعی و اجتنابناپذیر در برنامههای توسعه ملی ،منطقهای و جهانی تلقی میگردد.
انرژی بعنوان یکی از عوامل اصلی تولید دارای جایگاه مهمی در سیستمهای اقتصادی
است .از اینرو ،مقوله بهینهسازی رفتار یا الگوی بهرهبرداری از منابع انرژی ،از یک سو
به دلیل محدودیت منابع انرژی و از سوی دیگر پیامد بحرانزای آلودگی محیطزیست و
افزایش دمای کرهی زمین ناشی از استفاده بیرویه از این منابع (بویژه سوختهای
فسیلی) ،در سیاستگذاریها و اغلب مطالعات بخش انرژی در دنیا مورد تاکید فراوان
است .در علم اقتصاد ،همواره بر استفاده صحیح و معقول از کاالی اقتصادی ،افزایش
بهرهوری و آگاهی نسبت به نیازهای واقعی تأکید میگردد .لذا ،بهینهسازی بیشتر در
زمینه باال بردن بهرهوری سمت مصرف ،استفاده بهتر از کاالی اقتصادی ،کاهش هزینه-
های اضافی و مدیریت سمت تقاضا مورد بررسی قرار میگیرد (کارول و همکاران1،
 .)2014بهینهسازی در مصرف به معنای مصرف به بهترین نحو ممکن ،با در نظر گرفتن
شرایطی از قبیل منابع موجود ،موقعیتها و امکانات اقتصادی است و کسب آگاهی و
دانشاندوزی در خصوص موارد نامبرده ،افراد جوامع را به سمت آیندهنگری و بهره-
برداری معقول سوق میدهد .بنابراین ،مفهوم بهینهسازی در مصرف در حوزه اقتصاد
Caroll et al.
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معنا مییابد .منظور از بهینهسازی مصرف انرژی در این تحقیق بهبود کارائی مصرف
نهائی انرژی 1در بخش خانوار یا مسکونی است .بهبود کارایی مصرف نهایی انرژی بر
کاهش تقاضای انرژی از طریق مصرف بهتر انرژی توسط لوازم مصرف کننده انرژی
داللت دارد که از این منظر معادل با بهینهسازی مصرف انرژی است .با بهبود کارایی
بهرهبرداری از انرژی ،تقاضای انرژی مدیریت شده و منافع زیستمحیطی بدست میآید
(باتاچاریا .)2011 ،2بدینمنظور ،بهینهسازی مصرف نهایی انرژی از جهات متعددی از
قبیل صرفهجوییهای مالی دولت و بخش خصوصی ،کاهش وابستگی اقتصاد به عرضه
انرژی و ثبات و پایداری بیشتر منابع انرژی ،کاهش آالیندههای زیستمحیطی و
مالحظات توسعه پایدار دارای اهمیت میباشد.
 -۲-۲بهینهسازی مصرف نهایی برق
بهینهسازی مصرف نهایی برق عبارت است از منطقی نمودن مصرف برق به گونهای که با
در نظر گرفتن مجموع عوامل مؤثر بر رفتار مصرف و اعمال راهکارهایی مناسب بتوان
وضعیتی را بوجود آورد که با صرف میزانی مشخص از توان انرژی الکتریکی حداکثر
بهرهمندی ممکن را حاصل نمود و یا برای پاسخ به یک میزان معین نیاز ،مصرف انرژی
الکتریکی را به حداقل مقدار ممکن کاهش داد .از اینرو ،در فرآیند بهینهسازی مصرف
برق نه تنها از حجم تولید کاال ،ارائه خدمات عمومی و نیز سطح رفاه اجتماعی کاسته
نمیشود ،بلکه با همان امکانات و سطح هزینهها توسعه رفاه جامعه امکانپذیر خواهد
شد .از منظر دیگر ،بهینهسازی مصرف برق شامل تمامی اقدامات و روشهایی است که
جهت استفاده بهتر و صحیحتر از انرژی الکتریکی صورت میپذیرد و در راستای بهبود
بهرهوری و ارتقاء سطح کارایی برق مصرفی ،در رشد و توسعه اقتصاد ملی نیز مؤثر است
(امامی میبدی و همکاران .)1390،3بهبود و ارتقاء کارایی مصرف نهایی انرژی برق به
عنوان یکی از راه های بهینه نمودن یا حرکت به سمت وضعیت بهینه مصرف انرژی برق
مورد تأکید است .از آنجا که بهبود کارایی مصرف نهایی انرژی برق به معنی کاهش
میزان برق مصرفی به ازای هر واحد ستانده (ارزش و میزان فعالیت یا خدمت دریافتی)
است ،بدیهی است که ارتقاء کارایی مصرف برق به بهبود در الگوی مصرف و حرکت به
2 End Use Energy Efficiency

Bhattacharyya
3
)Mybodi et al. (2012
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سمت وضعیت بهینه مصرف برق منجر خواهد شد .با توجه به موارد مذکور میتوان
گفت بهینهسازی در مصرف برق خانگی به معنای کاربرد اصولی و صحیح آن با هدف
حفظ رفاه اجتماعی ،بهبود شاخصهای زندگی خانوادهها و اجتناب از هزینههای اضافی
در این زمینه میباشد .این مسئله برای ایجاد تعادل میان درآمد و هزینهها بسیار مهم
است .استفاده غیرکارآمد از منابع انرژی به طور عمده ناشی از عواملی مانند مشکالت
مربوط به اطالعات ،مشکالت سازماندهی در رابطه با ساختار بازار انرژی ،دخالتهای
دولت و عدم استفاده درست آن از منابع انرژی با سیستمهای غلط قیمتگذاری،
محدودیتها و مشکالت مالی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به تولید و بهرهبرداری و
استفاده از تجهیزات کارآمد مصرفکننده انرژی و مسائل زیستمحیطی میباشد
(حیدری.)1382 ،1
-3-۲نقش انرژی در رفاه خانوار
انرژی از دیرباز برای انسان اهمیت فراوان داشته و در خانه برای گرم کردن ،پختن و
روشنائی محیط زندگی بکار میرفته است .امروزه نیز بعنوان یک نیاز اساسی بخصوص
برای مواردی چون پخت و پز ،تهویه محل زندگی و بکارگیری وسایل برق و روشنایی
بحساب میآید .در بخش خانگی برخالف بخشهای صنعت و حمل و نقل که یک کاالی
واسطهای محسوب میشود ،بعنوان یک کاالی نهایی مورد مصرف قرار میگیرد (صالحی
و همکاران .)1392 ،2لذا ،امکان تغییرات سریع در میزان تقاضای این بخش کمتر انتظار
میرود .چراکه خانوار نمیتواند نیازهای خود را رها کرده و درصدد تامین نیازهای خود
برنیاید در حالیکه در بخشهای دیگر امکان بروز هر نوع تغییر وجود دارد.
 .۲-۱-۲عوامل تعیینکننده مصرف انرژی خانوار
حاملهای انرژی در اقتصاد به طور عمده توسط دو گروه مورد تقاضا قرارمیگیرند .گروه
اول کسانی هستند که انرژی را بعنوان کاالی نهایی مصرفی ،جهت تأمین مطلوبیت
تقاضا مینمایند .معموالا خانوارها انرژی را به این منظور تقاضا مینمایند .دسته دوم،
بنگاهها هستند که به انرژی بعنوان یک نهاده تولید نگریسته و از ترکیب نهاده انرژی با
سایر عوامل تولید ،به دنبال کسب سود و منفعت هستند .بخشهای صنعت ،حمل و نقل
و کشاورزی جزء این گروه از مصرف کنندگان انرژی محسوب میشوند (شاهدانی و

)Hydari (2002
)Salehi et al. (2014
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خوشخوی .)1396 ،1در این میان بیشترین مصرف گاز طبیعی و برق به بخش خانگی،
عمومی و تجاری تعلق دارد .در رابطه با بحث افزایش کارایی مصرف در بخش خانوار
عواملی از قبیل اقتصادی ،فنی ،اقلیمی ،فرهنگی و اجتماعی و مدیریت سمت تقاضا تاثیر
دارند .عوامل اقتصادی شامل درآمد خانوار ،قیمت انرژی ،نصب کنتورهای چند تعرفهای
و نیز عوامل فنی نظیر سیستم عایقبندی در ساختمان ،مقاومسازی ساختمان ،نصب
کولر در زیر سایبان که این دو دسته عوامل پیوسته در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار
دارند .به طور مثال ،در سطح درآمد باال از یک طرف خانوار برای رفاه و آسایش بیشتر
مصرف خود را افزایش میدهد چراکه ،درآمد بیشتر امکان توسعه مسکن و دستیابی به
رفاه بیشتر را فراهم میسازد که در این حالت برای دستیابی به گرما و دمای مطبوع باید
مصرف انرژی را افزایش دهد از طرف دیگر خانوار با داشتن درآمد و توان پرداخت کافی
به فکر توسعه و بهبود سیستم عایقبندی منزل و بکارگیری وسایل انرژیبر کارآتر می-
افتد که خود موجب کاهش در میزان انرژی مصرفی خانوار میشود (الهی دهقی،2
 .)1371دسته سوم ،عوامل اقلیمی شامل شرایط آب و هوایی نیز عامل بسیار مهمی در
میزان مصرف انرژی در خانوار میباشد .مدیریت سمت تقاضا عاملی دیگر است .که به
معنی به کار بردن تکنولوژیهایی که بیشترین بازدهی از کمترین میزان انرژی بدست
آورد .نکته دیگر در مدیریت انرژی آگاهی مردم و ترویج صحیح مصرف و ایجاد روش-
های جدید برای بهینهسازی انرژی و استفاده بیشتر از انرژیهای پاک میباشد .عوامل
فرهنگی نیز بسیار مهم هستند .فرهنگ بستری است که تمامی رفتارهای پایدار
اجتماعی انسان در درون آن شکل میگیرد .منظور از بستر ،محیطی غیر مادی ساخته
شده توسط بشر در مدتی طوالنی است که شامل ارزشها ،باورها ،آداب و رسوم و ...است
که توسط اکثریت جامعه پذیرفته میشود و مهمترین ویژگی آن ،پایداری و چسبندگی
است .در حقیقت رفتارهای پایدار انسان نتیجه فرهنگ خاصی است که دارد .تفاوت
رفتارها ،نتیجه تفاوت فرهنگهاست .بر این اساس ،تغییر رفتارهای پایدار تنها در صورت
تغییر فرهنگ ممکن است؛ بنابراین برای تغییر رفتار مصرفی جامعه باید برای عامل
فرهنگ اعتبار خاصی قائل گردید (موسایی .)1388 ،3عوامل (سرمایه) اجتماعی از
عناصر بسیار مهم است .سرمایه اجتماعی کمیت و کیفیت روابط اجتماعی فرد است که
1

)SHahedani & KHoshkhoy (2018
)Elahi Dehghi (1993
3
)Mosaei (2010
2

92

شناخت و تحلیل مؤلفههای فرهنگی ،اجتماعی و فنی بهینهسازی مصرف انرژی...

به وی اجازه میدهد برای دستیابی به اهداف مطلوب خود اقدام کند (خراسانی و
ماسوله.)1384 ،1
مطالعات مختلفی در زمینه قلمرو موضوعی تحقیق انجام شده است .در زیر به برخی از
آنها اشاره شده است:
یاست و همکاران ،)2002( 2در پژوهشی به بررسی مصرف انرژی بخش مسکونی در
سالهای  1987تا  1997پرداختهاند .یافتهها نشان داد که متغیرهای روزهای گرم سال،
سن ،تعداد ساکنان ،اندازه منزل ،سن منزل ،تعداد لوازم بر مصرف انرژی تاثیر معنی-
داری دارند.
توماسون ،)2003( 3در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر سبک زندگی مصرف برق
مسکونی ایاالت متحده پرداختند .در این پژوهش متغیرهای تهویه مطبوع ،آب و هوای
منطقه محل اقامت ،استفاده از لباسهای شسته شده ،استفاده از کامپیوتر شخصی،
استفاده از تلویزیون جهت سنجش سبک زندگی استفاده شدند .نتایج بیان داشت حدود
 40درصد از واریانس در مصرف برق برای هر دو سال به این عوامل مربوط بوده که با
اضافه کردن خانوار و ویژگیهای بازار درآمد ،قیمت برق محلی و دسترسی به گاز
طبیعی ،واریانس محاسبه شده است به حدود  54درصد افزایش یافته است.
ایستیری ،)2014( 4در پژوهشی به نقش مستقیم و غیرمستقیم مشخصههای فنی
ساختمان و عوامل مرتبط با خانوار در مصرف انرژی پرداخت .نتایج حاکی از آن است که
اثر مستقیم مشخصههای خانوار بر روی مصرف انرژی بخش مسکونی بطور چشمگیری
کوچکتر از اثر ویژگیهای فنی مربوط به ساختمان است .اما با در نظر گرفتن اثر
غیرمستقیم مشخصههای خانوار بر مصرف انرژی از طریق انتخاب مشخصههای مربوط به
واحد مسکن ،اثر کل خانوار بر مصرف انرژی تنها اندکی کوچکتر از اثر کل مربوط به
ویژگیهای فنی ساختمان است.
الیکان و همکاران ،)2015( 5در پژوهشی با استفاده از مدل تقاضای برق خانگی و
همچنین مدل کاهش پیکبار ،سیاست مدیریت تقاضا از سوی دولت را مورد مطالعه قرار
دادند .نتایج گویای آن است دولت به منظور کنترل شدت برق مصرفی خانوارها
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میبایست عوامل برنامهریزی در مورد لوازم خانگی پرمصرف ،مدیریت سمت تقاضا و
افزایش آگاهی و مشارکت خانوادهها را در نظر بگیرد.
توشر و همکاران ،)2019( 1در پژوهشی به بررسی مصرف انرژی در ساختمانهای
مسکونی با سطوح مختلف پوشش در مناطق مختلف آب و هوایی پرداختند .نتایج
تحقیق نشان داد بین مصرف انرژی و پوشش کمعمق همبستگی قوی وجود دارد.
نعمت چوا و همکاران ،)2019( 2در پژوهشی به بررسی مصرف انرژی در ساختمانهای
مسکونی و تجاری واقع در مناطق گرمسیری اقیانوس هند پرداختند .نتایج نشان داد
مصرف انرژی تابعی از طراحی و رفتار است.
ویسی و نازکتبار ،)1389( 3در پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل و مؤلفههای مؤثر بر
فرهنگسازی اصالح الگوی مصرف برق در شهر تهران با رویکرد و روش پیمایشی -
تحلیلی نتیجه گرفتهاند که اطالعرسانی شفاف در مورد فرآیند تامین انرژی برق و
تشریح میزان موجود انرژی ،بهسازی مؤلفههای فرهنگی ،اصالح باورها در مورد خرید
وسایل منزل و هدفمند نمودن و استفاده پایدار از انرژی برق بر فرهنگسازی اصالح
الگوی مصرف برق در شهر تهران تاثیر مستقیم دارند.
قلیزاده و براتی ،)1390( 4در مطالعه خود عوامل مؤثر بر مصرفی بخش مسکونی ایران
را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهاند .یافتههای پژوهش عواملی از قبیل آگاهسازی،
آموزش ،افزایش قیمت انرژی تا قیمت تمام شده ،کاهش روند شهرنشینی ،سبک
ساختمانسازی با میزان هدردهی کمتر انرژی ،افزایش کارایی وسایل پرمصرف انرژی
خانوار را در بهبود بهرهوری انرژی و کاهش شدت انرژی مصرفی خانوار موثر میداند.
محمدی و همکاران ،)1390( 5در پژوهشی به بررسی نحوه اثرگذاری سبک زندگی بر
مصرف برق شهروندان گرگانی پرداختهاند .دادههای جمعآوری شده با استفاده از
آزمونهای استنباطی تجزیه و تحلیل شدند .نتایج نشان داد زیربنای ساختمان ،تعداد
لوازم برقی موجود در منازل و نحوه معماری آنها بر میزان مصارف برق تأثیرگذار است.
نیز ،سبک زندگی افراد بر مصرف انرژی آنها در بخش خانگی تأثیر مثبت معناداری
دارد .اما ،تحصیالت بر مصرف برق افراد تاثیر ندارد.
1
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شاهآبادی و همکاران ،)1392( 1در پژوهشی به بررسی تأثیر عوامل اجتماعی -فرهنگی
بر الگوی مصرف انرژی در خانوارهای شهر یزد پرداختند .این پژوهش به روش پیمایشی
و پرسشنامهای انجام شد و دادههای آن با استفاده از آزمونهای تفاوت میانگین،
همبستگی و رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند .نتایج نشان داد رسانههای بینالمللی،
تحـصیالت و درآمـد باال ،تجرد ،اعتقادات دینی ضعیف ،هنجارپذیری پایین بـر الگـوی
مـصرف انرژی تاثیر منفـی دارند.
صالحی و همکاران ( ،)1392در مطالعهای به بررسی عوامل مؤثر بر میزان مصرف برق
خانگی در شهر ایالم پرداختند و نشان داد بین متغیرهای دغدغه زیستمحیطی ،نگرش
عام ،میزان حمایت از سیاستگذاری ،نگرش به هدفمندی ،دسترسی به امکانات ،اعتماد
به نهادها ،کارایی ادارک شده شخصی و استفاده از منابع کسب خبر با میزان مصرف برق
ارتباط معنیدار وجود دارد.
شاهدانی و خوشخوی ( ،)1396درپژوهشی به بررسی مؤلفههای اقتصادی و فنی در
بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران با تکنیک تحلیل ساختاری کواریانس
(تحلیل عاملی تأییدی و مدلیابی معادالت ساختاری) پرداختند .نتایج نشان داد
سیاستهای اقتصادی (قیمتی و غیرقیمتی) از اهمیت بیشتری نسبت به مؤلفههای فنی
و تکنولوژیک در حل مسألهی بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران
برخوردار میباشد.
بطور خالصه بررسی مطالعات گذشته نشان داد روش مورد استفاده در اکثر پژوهشهای
انجام شده در داخل و خارج از کشور استفاده از دادههای سری زمانی (ابونوری1386 ،2؛
مشیری و شاهمرادی1385 ،3؛ لطفی پور1383 ،4؛ آلبرینی2011 ،5؛ یاست )2002 ،و
روش توصیفی (کریمی1384 ،6؛ یاوری1389 ،7؛ طالبزاده )1384 ،8و روشهای
پیمایشی (شاهدانی و خشخوی1396 ،9؛ صالحی1392 ،؛ اکبری1392 ،10؛ صفارنیا،11
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1384؛ امینی )1389 ،1بوده است .همچنین ،بیشتر مطالعات گذشته بر ابعاد اقتصادی و
فنی کاهش مصرف برق تاکید دارند (ابونوری 1386 ،و ابراهیمی.)1388 ،2

 -3مدل مفهومی و روش پژوهش
از آنجائی که مصرف صحیح انرژی برق عالوه بر ابعاد اقتصادی و فنی به عواملانسانی،
اجتماع ی ،فرهنگی ،اقلیمی نیز بستگی دارد .لذا ،در تحقیق حاضر به بررسی تأثیرگذاری
طیف وسیعی از این عوامل بر رفتار بهینهسازی مصرف برق در بخش مسکونی یا خانوار
پرداخته میشود .با مطالعه ادبیات پژوهش ،مؤلفههای فرهنگی-اجتماعی و فنی
بهینهسازی مصرف انرژی برق شناسایی و در قالب جدول ( )1ارائه گردیده است.
جدول ( :)۱مؤلفههای بهینهسازی مصرف انرژی برق
گویهها

عوامل

تبلیغات رسانههای رسمی و غیر رسمی
و تبلیغات مذهبی در شهر و روستا،

تبلیغات
فرهنگی -
اجتماعی

برگذاری گارگاههای آموزشی ،سبک
زندگی ،نسبت جمعیت تحصیل کرده به
مشوق کل
جمعیتفرهنگی
های مالی و

آموزش
مشوق

فنی

اقلیمی

مدیریت
سمت

تجهیزات

عمر ساختمان،تجهیزات جدید ،تنظیم
دما با دماسنج ،توسعه گاز شهری

عایق کاری و
مقاوم سازی

عایقکاری ،مقاوم سازی ساختمان،
تعبیه پنجره مناسب،

طراحی
ساختمان

کولر در زیر سایبان ،استفاده از رنگ
روش برای مبلمان و پرده ،روشنایی
طبیعی بجای مصنوعی

دمای هوا ،رطوبت ،عوارض آلودگی
خاموشی
ومدیریت بار
انرژی
خورشیدی

شیفتبندی ،انتقال بار از زمان اوج به
کم باری ،برچسبهای انرژی بر وسایل
برای
تجدیدپذیر
استفاده از
تجهیزات
انرژیراندمان
افزایش
برقی،
مصرف
مدیریت
الکتریکی

منابع
مهدویکنی( ،)1386موسایی
( ،)1388رضویزاده(،)1383
یاوری و همکاران(،)1389
زارع شاه آبادی)1392( ،

الهی دهقی(.،)1371شاهدانی
وخوشخوی(، )1396شاه
حسینی ورضایی()1390

خداکرمی(.)1389
قولیانلو()1391
اقبال)1330(.
میرفخرایی(.)1387
طالب زاده()1383
)Amini (2011
)Ebrahimi (2010
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قیمت برق و
تجهیزات
درآمد و یارانهها

نصب کنتورهای چند تعرفهای ،اعمال
تغییر نرخ برق در صورتحسابها ،نرخ-
گذاری تجهیزات الکتریکی
قیمت برق در جدول تعرفهها ،قیمت
تجهیزات
درآمد ،یارانههای دولتی

تعرفهها و
قبوض

تعرفههای کاهشی ،کاهش دوره صدور
قبض

کنتورهای چند
تعرفهای

اقتصادی

قلیزاده وبراتی()1390
میرفخرایی(.)1387
ساداتی فرو
ابونوری()1380میرزا
محمدی وکریمی()1389

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به بررسی و مطالعه مبانی و ادبیات فوق ،مدل مفهومی (از نــوع انعکاســی) ایــن
پژوهش به صورت شکل ( )1ترسیم میگردد.
تبلیغات
فرهنگی  -اجتماعی

آموزش
مشوق
درآمد

اقتصادی
کارایی

اقلیمی و زیست

انرژی

قیمت
تعرفه
مقاوم سازی

فنی

تجهیزات
طراحی
خاموشی

مدیریت سمت تقاضا

خورشیدی
چند تعرفهای

شکل ( :)۱مدل مفهومی پژوهش
منبع :مطالعات پیشین

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال هفتم /شماره  /4زمستان 1399

97

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمعآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی و از
نوع همبستگی است .جامعه آماری شامل کارشناسان ،معاونان و مدیران شاغل در حوزه
تحت پوشش شرکت برق منطقهای فارس میباشد .انجام این مطالعه ،از اسفند  1396تا
پایان دی  1397به طول انجامید .در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از فرمول
جامعه محدود کوکران با سطح خطای  5درصد استفاده شده است .با مشخص شدن
حجم جامعه آماری به تعداد  1951نفر ،حجم نمونه تعداد 321نفر محاسبه گردیده
است .الزم به ذکر است در این پژوهش تعداد 14پرسشنامه مازاد بر حجم نمونه نیز
پخش گردیده است.
برای تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش از مدل معادالت ساختاری استفاده می-
شودکه یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند
متغیری و به بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان میدهد
مجموعه از معادالت رگرسیون را بگونه همزمان مورد آزمون قرار دهد .مدلیابی معادله
ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیههایی درباره روابط متغیرهای مشاهده
شده و مکنون میباشد .رویکردهای مدلیابی معادالت ساختاری مبتنی بر رویکرد
کوواریانس محور و واریانس محور میباشد .روش کوواریانس محور که به عنوان نسل اول
مدل یابی معادالت ساختاری شناخته شده است ،بشدت به حجم نمونه باال بستگی دارد
و هرچه دادهها نرمالتر باشند ،برازش بهتری را نشان میدهند .روش کوواریانس محور
برای توسعه نظریه مناسبتر است و با نرمافزارهای لیزرل ،آموس و ای کیو اس 1نیز قابل
اجرا میباشد .اما در رویکرد نسل دوم که به روش حداقل مربعات جزئی 2معروف است
و با نرمافزار اسمارت پی ال اس 3معرفی شدند ،نیاز به حجم باالی نمونه و توضیع نرمال
در آن نیست (داوری و رضازاده .)1396 ،4در این پژوهش نیز از رویکرد نسل دوم
استفاده شده است .این رویکرد محقق را ملزم میسازد که به ازاء هر متغیر حداقل تعداد
 10آزمودنی انتخاب نماید .در این مطالعه با توجه به تعداد  12متغیر پنهان مرتبه اول،
نیاز است حداقل  120آزمودنی انتخاب گردد .اما ،به منظور تعمیم دقیقتر و معتبرتر
1

LISREL, AMOS & EQS
Partial Least Square
3
Smart PLS
4
)Davari & Rezazadeh (2018
2
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نتایج از حجم  335نمونه محاسبه شده در فوق استفاده گردید .در این پژوهش از روش
نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است .در این تحقیق برای جمعآوری دادهها از
پرسشنامه استفاده شد که از طریق پیشینه نظری و تجربی موضوع پژوهش طراحی
گردید .این پرسشنامه شامل دو بخش است که در بخش ابتدایی ،سؤالهای جمعیت
شناختی و در بخش دوم ،سوالهای مربوط به سنجش گویههای عوامل آورده شده است
که خود شامل 40سؤال است که به منظور پاسخگویی به این گویهها از طیف پنج نقطه-
ای ( =1خیلی کم=2 ،کم =3 ،متوسط =4 ،زیاد و  =5خیلی زیاد) استفاده شده است.
مقطع جمعآوری دادهها ،آغاز تیرماه  1397تا پایان مهر ماه  1397بوده است .برای
تعیین روایی پرسشنامه پژوهش ،از روش اعتبار صوری استفاده میگردد .برای این
منظور ،پرسشنامه طراحی شده در اختیار تعدادی از اساتید دانشگاه در رشتههای
اقتصاد ،مدیریت و روانشناسی و مدیران و کارشناسان قلمرو مکانی تحقیق قرار داده شد
و از هر یک از آن ها خواسته شد تا نظر خود را در مورد روایی پرسشنامه بیان نمایند و
پس از جمع آوری نظرات ،پرسشنامه نهایی طراحی گردید .برای سنجش پایایی
پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .ضریب آلفای کرونباخ محاسبه
شده برای کل پرسشنامه برابر با  0/96بوده که حاکی از تایید ابزار جمعآوری دادهها
است.

 -۴یافتههای پژوهش
برای تحلیل دادههای پژوهش از آمار توصیفی برای تحلیل جمعیت شناختی استفاده
شد .جدول ( ،)2اطالعات متغیرهای جمعیتشناختی پژوهش را نشان داده است.
جدول ( :)۲اطالعات متغیرهای جمعیتشناختی
تعداد

درصد

جنسیت

تعداد

تعداد

درصد

سابقه کاری

درصد

محل خدمت

مرد

276

82/4

کمتر از  5سال

49

14/6

بوشهر

160

47/8

زن

59

17/6

 5تا  10سال

98

29/3

شیراز

175

52/2

 11تا  15سال

96

28/7

سن

تحصیالت

کمتـــــر از 30
سال

41

12/2

 16تا  20سال

49

14/6

کاردانی

31

9/3

بــین 30تــا 45
سال

244

72/8

 21تا  25سال

19

5/7

کارشناسی

184

54/9

بیشــــتر از 45

50

14/9

بیشـــتر از 25

24

7/2

کارشناســـــی

111

33/1
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سال

سال

99

ارشد

تأهل

دکتری

وضعیت استخدامی

مجرد

63

18/8

قرار دادی

153

45/7

متاهل

272

81/5

پیمانی

110

32/8

رسمی

72

21/5

9

2/7

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به جدول فوق ،اکثریت پاسخدهندگان به پرسشنامه این پژوهش دارای جنسیت
مرد ،متاهل ،گروه سنی بین محدوده  30تا  45سال ،سابقه کاری بین  5تا  10سال،
مدرک کارشناسی ،استخدام قراردادی هستند .آزمون  KMOکه شاخص کفایت نمونه-
برداری خواند میشود ،شاخصی است که مقادیر همبستگی مشاهده شده را با مقادیر
همبستگی جزئی مقایسه میکند .مقدار کوچک این شاخص بیانگر ان است که
همبستگی بین متغیرها نمی تواند توسط متغیرهای دیگر تبیین شود .عدد آزمون KMO
باید بزرگتر از  0/6باشد و سطح معنیداری آزمون بارتلت نیز بایستی کمتر از 0/05
باشد .در این پژوهش ،مقدار آماره  KMOبرابر  0/918و سطح معنیداری بارتلت نیز
برابر 0/001محاسبه شده است .در ادامه ،توصیف دادههای نمونهآماری به ازاء هر یک از
ابعاد کارایی انرژی محاسبه شد .جدول ( ،)3توصیف دادهها را نشان میدهد.
جدول ( :)3توصیف دادههای ابعاد کارایی انرژی
چولگی

کشیدگی

عامل
فرهنگی-
اجتماعی

3/59

0/77

-0/308

-0/379

اقتصادی

3/56

0/626

0/178

-0/33

3/49

0/878

-0/555

0/158

فنی

3/86

0/814

-0/701

0/492

مدیریت سمت
تقاضا

3/57

0/731

0/57

0/35

اقلیمی

تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار

335

1

5

منبع :یافتههای تحقیق

در ادامه ،برازش مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش معادالت ساختاری با رویکرد
حداقل مربعات جزئی انجام شده است .از آنجائیکه مدل انعکاسی 1این مطالعه از دو
Reflective

1
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بخش اندازهگیری و ساختاری تشکیل شده است .به منظور بررسی پایایی 1بخش
اندازهگیری ،از معیار پایایی ترکیبی 2و ضریب آلفای کرونباخ 3و بارهای عاملی استفاده
شده است .حد مطلوب این معیارها ،مقدار بیشتر از  0/7است .جدول ( ،)4مقدار پایایی
ترکیبی و آلفای کرونباخ را نشان میدهد.
جدول ( :)۴پایایی مدل اندازهگیری
متغیر مرتبه دوم
فرهنگی – اجتماعی

اقتصادی

متغیر مرتبه اول

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

پایایی مرکب

تبلیغات
مشوق
آموزش
درآمد
قیمت
تعرفه

5
2
4
2
2
3
3
2
4
3
5
2
3
40

0/816
0/924 0/903
0/875
0/762
0/802 0/753
0/966
0/795
0/857
0/939 0/88
0/81
0/969
0/903 0/722
0/833
0/96

0/875
0/966 0/851
0/949
0/778
0/864 0/705
0/953
0/914
0/946
0/955 0/895
0/9
0/971
0/877 0/873
0/889
0/884

اقلیمی
فنی

مدیریت

مقاومسازی
تجهیزات
طراحی
خاموشی
خورشیدی
چند تعرفهای

کارایی

منبع :یافتههای تحقیق

همانگونه که در این جدول مشخص است ،مدلهای اندازهگیری این مطالعه از پایایی
درونی مطلوبی برخوردار میباشد .در ادامه بارهای عاملی گویهها محاسبه گردید که
جدول ( ،)5مقدار آنها را نشان میدهد.
جدول ( :)5بار عاملی گویهها
گویه

بارعاملی

گویه

بار عاملی

گویه

بارعاملی

گویه

بارعاملی

Q1
Q2
Q3

0/852
0/742
0/637

Q11
Q12
Q13

0/824
0/804
0/769

Q21
Q22
Q23

0/968
0/926
0/91

Q31
Q32
Q33

0/83
0/911
0/831

Q4

0/967

Q14

0/985

Q24

0/851

Q34

0/734

1

Reliability
Composite Reliability
3
Alpha Cronbak
2
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Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10

0/967
0/942
0/024
0/985
0/91
0/902

Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20

0/836
0/767
0/982
0/949
0/7
0/98

Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30

101
Q35
Q36
Q37
Q38
Q39
Q40

0/903
0/848
0/827
0/739
0/581
0/892

0/708
0/163
0/997
0/923
0/865
0/841

منبع :یافتههای تحقیق

همانگونه که در جدول فوق مشخص است بجز گویههای شماره  7و  ،36سایر گویهها،
بار عاملی بیشتر از  0/5دارند .لذا ،با حذف این دو گویه ،پایایی درونی متغیرهای
مشاهده پذیر با متغیرهای پنهان مرتبه اول تایید شد .در این مطالعه جهت سنجش
روایی مدلهای اندازهگیری از روشهای روایی همگرا 1با معیار مقدار میانگین واریانس
استخراج شده 2و روایی واگرا با معیار فورنل – الرکر استفاده شده است که حد مطلوب
این معیار مقدار بیشتر از  0/5میباشد .جدول( ،)6مقدار میانگین واریانس استخراج شده
را به ازاء متغیرهای پنهان مرتبه اول و مرتبه دوم نشان میدهد.
جدول ( :)6روایی همگرا برای متغیرهای انعکاسی
عامل

بار
عاملی

مقادیر
اشتراکی

فرهنگی -
اجتماعی

0/895

0/801

اقتصادی

0/694

0/481

اقلیمی

0/456

0/206

فنی

0/911

0/829

مدیریت

0/876

0/767

میانگین واریانس
استخراج شده

0/617

مقولهها

تعداد
گویه

تبلیغات
مشوق

5
2

0/64
0/741

آموزش

4

0/825

درآمد
قیمت
تعرفه

2
2
3
3
2
4
3
3
2

0/637
0/687
0/548
0/911
0/785
0/899
0/878
0/682
0/752
0/918
0/776
0/706
0/62

40

0/413

مقاومسازی
تجهیزات
طراحی
خاموشی
خورشیدی
چند تعرفه
ای

کارایی

3

میانگین واریانس
استخراج شده

0/906

منبع :یافتههای تحقیق
Convergent Validity
)Average Variance Extracted (AVE

1
2
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با توجه به بزرگتر بودن مقادیر محاسبه شده برای معیارها از عدد مالکشان میتوان
نتیجه گرفت که ابزار اندازهگیری از روایی همگرایی مناسب برخوردار است .در ادامه،
روایی واگرا برای مدلهای اندازهگیری محاسبه شد .معیار فورنل – الکر 1ادعا میکند
که یک مؤلفه در مقایسه با سایر مؤلفهها ،باید تمایز و تفکیک بیشتری را در بین
مشاهدهپذیرهای خودش داشته باشد تا بتوان گفت مؤلفهی مد نظر روایی واگرای باالیی
دارد .به عبارت دیگر ،جذر روایی همگرای هر مؤلفه بیشتر از حداکثر همبستگی آن
مؤلفه با مؤلفههای دیگر باشد .جدول ( )7ماتریس فورنل و الکر و روایی واگرا متغیرهای
پنهان مرتبه اول را نشان میدهد.

تعرفه

مقاوم سازی

تجهیزات

طراحی

اقلیمی

خاموشی

خورشیدی

چند تعرفهای

قیمت

مشوق

تبلیغات

درآمد
درآمد
تعرفه
مقاوم سازی
تجهیزات
طراحی
اقلیمی
خاموشی
خورشیدی
چندتعرفهای
قیمت
مشوق
تبلیغات
آمورش

آموزش

جدول ( :)7ماتریس فورنل  -الکر

0/799
0/955 0/378
0/947 0/436 0/397
0/826 0/827 0/583 0/419
0/868 0/81 0/801 0/484 0/489
0/886 0/276 0/227 0/272 0/297 0/259
0/958 0/284 0/313 0/311 0/313 0/35 0/28
0/881 0/307 0/338 0/676 0/692 0/665 0/428 0/301
0/788 0/802 0/557 0/313 0/707 0/733 0/7 0/514 0/352
0/741 0/564 0/447 0/408 0/334 0/462 0/553 0/451 0/815 0/368
0/861 0/44 0/687 0/627 0/28 0/429 0/668 0/689 0/661 0/441 0/219
0/8 0/824 0/399 0/68 0/62 0/296 0/375 0/678 0/642 0/639 0/372 0/211
0/908 0/744 0/835 0/427 0/709 0/656 0/295 0/409 0/734 0/689 0/662 0/387 0/231
منبع :یافتههای تحقیق

پس از تایید مدلهای اندازهگیری ،نوبت به بررسی بخش ساختاری از مدل انعکاسی این
مطالعه میرسد .برای برازش بخش ســاختاری از چهــار معیــار شــاخص ضــریب تعیــین،
مقدار معناداری تی ،ضرایب مسیر و شاخص افزونگــی بــرای بــرازش متغیرهــای پنهــان
مرتبه دوم و سوم استفاده شده است .جدول ( ،)8معیارهــای بــرازش مــدل ســاختاری را
برای متغیرهای پنهان مرتبه سوم مدل انعکاسی را نشان میدهد.

Fornell & Larker

3
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جدول ( :)8برازش مدل ساختاری مربوط به متغیرهای مرتبه سوم
متغیرهای پنهان
درونزا

آزمون مسیر

برونزا

شاخص کیفیت
ضریب تعیینR2

معیار افزونگی
0/545
0/47

ضریب مسیر

معناداری تی

فنی

0/911

76/69

0/831

فرهنگی – اجتماعی

0/895

59/63

0/801

مدیریت تقاضا

0/876

56/91

0/767

0/393

اقتصادی

0/694

22/29

0/482

0/232

اقلیمی

0/456

8/81

0/208

0/142

کارایی

۱

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( ،)9معیارهای برازش مدل ساختاری را برای متغیرهای پنهان مرتبه دوم نشان
میدهد.
جدول ( :)9معیارهای برازش مدل ساختاری مربوط به متغیرهای مرتبه دوم
متغیرهای مرتبه دوم
درونزا
اقتصادی

فنی

مدیریت سمت تقاضا

فرهنگی – اجتماعی

شاخص کیفیت

آزمون مسیر
ضریب مسیر

معناداری تی

ضریب تعیینR2

معیار افزونگی

درآمد

0/6

10/99

0/368

0/325

تعرفه

0/941

85/09

0/885

0/845

قیمت

0/9

50/23

0/81

0/635

مقاوم سازی

0/919

75/51

0/844

0/732

برونزا

تجهیزات

0/956

115/38

0/913

0/667

طراحی

0/936

117/66

0/875

0/589

خاموشی

0/733

14/54

0/537

0/475

خورشیدی

0/813

29/33

0/661

0/517

چندتعرفهای

0/96

195/5

0/922

0/563

مشوق

0/897

59/02

0/804

0/595

تبلیغات

0/974

295/05

0/949

0/634

آمورش

0/983

482/01

0/967

0/688

منبع :یافتههای تحقیق

در ادامه ،برازش مدل کلی با معیار نیکویی برازش 2انجام گرفت .مقدار  0/827محاسبه
شده برای این معیار نشاندهنده برازش بسیار قوی مدل پژوهش است.

CV Red
)Good of Fitnees (GOF

1
2
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 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف از انجام این پژوهش ،شناخت و تجزیه وتحلیل نقش عوامل اقتصادی ،فرهنگی-
اجتماعی ،فنی ،اقلیمی و مدیریت سمت تقاضا در بهبود کارایی مصرف انرژی برق در
بخش خانگی حوزهی تحت پوشش شرکت برق منطقهای فارس بود .پس از بررسی و
مطالعه ادبیات نظری و تجربی در زمینه قلمرو موضوعی ،مدل مفهومی پژوهش طراحی
گردید .در ادامه ،پرسشنامه محققساخته طراحی و در بین اعضای نمونه جهت جمع-
آوری دادههای الزم توزیع شد .سپس با رویکرد معادالت ساختاری با رویکرد حداقل
مربعات جزئی تجزیه و تحلیل دادهها انجام شد .یافتههای این پژوهش نشان داد که بین
متغیرهای پنهان مرتبه دوم با متغیر کارایی انرژی رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد.
همچنین ،بنابر یافتههای این پژوهش (جدول  ،)8مطابق با مقدار معناداری تی به ترتیب
عوامل فنی ،فرهنگی – اجتماعی ،مدیریت سمت تقاضا ،اقتصادی و اقلیمی دارای
بیشترین اهمیت بر مقوله کارایی انرژی در بخش خانگی میباشند .الزم به ذکر است که
در عامل فنی ،متغیر تجهیزات ،طراحی و مقاومسازی و در عامل فرهنگی – اجتماعی
متغیر آموزش ،تبلیغات و مشوقها ،و در عامل مدیریت سمت تقاضا متغیرهای چند
تعرفهای ،خورشیدی و خاموشی و در عامل اقتصادی متغیرهای تعرفهها ،قیمت و درآمد
به ترتیب از بیشترین اهمیت برخودار هستند .همچنین مطابق یافته دیگر این پژوهش،
عامل فرهنگی -اجتماعی بر کارایی انرژی تاثیر معنیداری دارد که با یافتهی مطالعات
(قاسمی و بهشتی ،)1393 ،صالحی و همکاران ( ،)1392شاهآبادانی و همکاران (،)1392
محمدی و همکاران ( ،)1390صالحی و همکاران ( )1392و امینی و همکاران ()1389
همخوان است .یافته سوم پژوهش که تاثیر معنیداری عامل اقتصادی بر کارایی انرژی را
بیان میدارد با یافته مطالعات شاهدانی و خوشخوی( ،)1396قلیزاده و براتی(،)1390
صالحی و همکاران ( )1392و آلبرینی و همکاران ( )2011همخوانی دارد .مطابق با
یافته دیگر پژوهش ،عامل اقلیمی و زیست محیطی بر کارایی انرژی تاثیر معنیداری
دارد که این یافته در مطالعات اسدوریان و همکاران ،)2008( 1وینه ،)2008( 2والر و
همکاران )2009( 3و توماسون ( )2003نیز وجود داشت .همچنبن مشخص شد که
عامل فنی بر کارایی انرژی تاثیر معنیداری دارد که این یافته در مطالعات موسوی
1

Asadvarian et al.
Vine
3
Volar et al.
2
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( ،)1390شاهدانی و خوشخوی ( ،)1396شاهحسینی و رضایی )1390( 1و ایستری
( )2014تایید گردید .مطابق با یافته تحقیق ،عامل مدیریت سمت تقاضا نیز بر کارایی
انرژی تاثیر معنیداری دارد که مطالعات مایزوباجی و تاکوجی ،)2014( 2وینه (،)2008
ایستری ( )2014و الیکان و همکاران )2015( 3نیز آن را تایید میکند.
مطابق با یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای سیاستی زیر ارائه گردیدند:
✓ اعمال تخفیف نرخ برق در صورت کاهش مصرف متوسط ماهیانه برق برای مصرف
کنندگان از سوی شرکتهای برق تأثیر مستقیم بر بهینهسازی مصرف در بخش
خانگی را نشان میدهد و بایستی جز سیاستهای اصلی مدیران صنعت برق در
هدایت کردن خانوار به سمت بهینهسازی مصرف برق سوق داد که خود یک معامله
برد – برد است.
✓ فراهم نمودن شرایط مناسب بهمنظور بهرهبرداری ،از انرژی خورشیدی در مجتمع-
های مسکونی ،آپارتمان ها و منازل مسکونی بوسیله وزارت نیرو که این مسئله ،هم
کمبود تولید که سالهای اخیر وزارت نیرو با آن روبرو است ،را کاهش میدهد.
✓ از نظر پدافند غیرعامل طرح بسیار مناسبی برای مراکز تولید پراکنده میباشد .نیز،
ایجاد شرایطی باهدف اعمال تعرفههای کاهشی در بلوکهای مصرف برخالف
وضعیت موجود در قبوض صادره توسط وزارت نیرو جهت تشویق مشترکین به
کاهش مصرف و در نتیجه بهینهسازی مصرف برق تحقق پذیرد.
✓ فراهم نمودن شرایط مناسب جهت پرداخت یارانهی دولتی به منظور جایگزینی و
خرید تجهیزات الکتریکی پیشرفته و کم مصرف توسط وزارت نیرو که این مساله
نیز هم در جهت بهینهسازی مصرف برق و در نتیجه کاهش مصرف تاثیر مستقیم
دارد.

1

)SHahhosseini & Rezaee (2012
Mizobuchi & Takeuchi
3
Laicane et al.
2
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✓ همانگونه که پیشتر گفته شد ،مصرفکنندگان بخش خانگی سهم باالیی از
مشترکین کشور را بخود اختصاص میدهند .از آنجا که در فصل تابستان جهت
تامین برق مشکالتی (کمبود تولید و خاموشی ناشی از آن) وجود دارد ،پیشنهاد
می گردد مدیران صنعت برق در مناطق گرمسیر شرایطی را فراهم نمایند که در
ساعاتی که نیاز به خاموشی ناشی از کمبود تولید احساس میشود ،با همکاری
مستقیم مشترکین خانگی مصرف خود را به مقدار قابل مالحظه کاهش دهند تا
متحمل خاموشی نگردند البته جهت اجرایی شدن این طرح باید مطالعه گسترده و
عمیق در این مسئله صورت پذیرد و میزان کاهش مصرف بایستی مقدار مشخصی
باشد که هم نیاز مشترکین مرتفع گردد و هم مشکالت کمبود تولید مرتفع گردد.
الزم به ذکر است پیش شرط این مسئله اعتماد متقابل است.
✓ مطابق با یافتههای پژوهش ،سوختهای فسیلی بیشترین نقش را در تولید برق در
کشور دارند و به طبع آن آلودگیهای بسیاری را به محیط زیست تحمیل میگردد.
بنابراین با وضع عوارض آلودگی محیط زیست بر مصرف برق جهت بهینه سازی
مصرف برق میتواند راهگشا باشند.
همچنین مطابق با یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه گردیدند:
✓ پیامهای آموزشی در زمینه بهینهسازی مصرف برق در زندگی روزمره ،در رسانهها
(رسمی و غیر رسمی) و تبلیغات بسیار تاثیرگذار است .پیشنهاد میشود مدیران در
بخش آموزش بویژه در سنین کودکی سرمایهگذاری ویژهای داشته باشند.
✓ الزم است به صورت ویژه در مورد منبع اصلی تولید برق در ایران یعنی سوختهای
فسیلی و پیامدهای زیستمحیطی ناشی از آن برنامههای مستند در جهت ایجاد
آگاهی و حساسیت الزم ساخته شود.
✓ بر پایه یافته این مطالعه دیدگاههای مذهبی در بهینهسازی مصرف برق تاثیر مثبت
دارند .بنابراین میتوان از این پتانسیل برای افرادی که پایبندی عملی به احکام
اسالمی دارند ،استفاده کرد.
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✓ افزایش سطح سرمایه فرهنگی خانوادهها نیز برای بهینهسازی مصرف برق پیشنهاد
میشود .با توجه به منابع ساخت سرمایه فرهنگی توجه جدی و مداوم رسانهها به
این موضوع و نیز توجه بیشتر کتب آموزشی به مبحث انرژی به صورت عام و انرژی
برق به صورت خاص و نیز افزایش سطح تحصیالت و آگاهیهای خانوادهها ،بویژه
زنان خانواده به عنوان مدیران انرژی در خانوادهها میتواند تا حد زیادی اثرگذار
باشد.

تقدیر و تشکر
در پایان نویسندگان برخود الزم میدانند که از  ..............و  .............برای بهبود و
رونق بخشیدن به متن مقاله قدردانی نمایند.

تضاد منافع
نویسندگان نبود تضاد منافع را اعالم میدارند.
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فهرست منابع
 .1ابراهیمی ،محسن و آل مراد ،محمود ( .)1388شهرنشینی و مصرف انرژی در
کشورهای عضو گروه  .D8مجله تخصصی مشهد پژوهی.3 ،
 .2ابونوری ،اسماعیل و رحیمی بندگانی ،محمد ( .)1386الگوی مصرف برق در

خانوارهای آذربایجان شرقی و پیشنهاد یک تعرفه هدفمند .دو ماهنامه علمی  -پژوهشی
دانش و رفتار.33-52 ،)23(14 ،

 .3احمدی ،مهدی ،نوفرستی ،محمد و عرب مازار ،عباس ( .)1390برآورد تابع تقاضای
برق در بخش خانگی با استفاده از روش کالمن فیلتر .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته
اقتصاد ،دانشگاه شهید بهشتی.
 .4اکبری ،نعمتاله ،طالبی ،هوشنگ و جالئی ،اعظم ( .)1393بررسی عوامل اجتماعی و
فرهنگی مؤثر بر مصرف انرژی خانوار پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها (مطالعه
موردی :شهر اصفهان) .فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی کاربردی.1-26 ،)27(4 ،
 .5الهی دهقی ،ایرج ( .)1371تحلیل تقاضای انرژی خانههای شهری در ایران .پایاننامه
کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد .دانشگاه امام صادق.

 .6امامی میبدی ،علی ( .)1379اصول اندازهگیری کارایی و بهرهوری (علمی و
کاربردی) .تهران :انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،چاپ.2
 .7امینی ،محمدتقی ،توالیی ،روحاله و امینی ،امین ( .)1389راهبردهای اجتماعی به

مثابه بدیلهای غیرقیمتی در حل مسأله اصالح الگوی مصرف انرژی در کشور .مجله
بررسی مسایل اجتماعی ایران.139-153 ،)2(1 ،

 .8انصاری الری ،محمد صالح ( .)1392بررسی کارایی انرژی در بخش خانگی استان-
های کشور  .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه باهنر
کرمان.
 .9برهمندزاده ،داوود ،.رضایی قهرودی ،زهرا ( .)1393بررسی روند مصرف تغییرات
مصرف برق در بخش های مختلف طی سالهای  1380تا  .1390فصلنامه آمار.6 .
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 .10حیدری ،ابراهیم و صادقی ،حسین ( .)1382تخمین کارایی انرژی در بخش صنعت
ایران در قالب تابع تقاضای تعدیل انرژی .تحقیقات اقتصادی.179-200 ، 68 ،

 .11داوری ،علی و رضا زاده ،آرش ( .)1393مدلسازی معادالت ساختاری با نرم افزار
 .PLSتهران :انتشارات جهاد دانشگاهی .چاپ .2
 .12زارع شاه آبادی ،اکبر ،حاجیزاده میمندی ،مسعود ،لطفعلیانیآبادی ،علیمحمد و
سلیمانی ،زکیه ( .)1392بررسی تأثیر عوامل اجتماعی -فرهنگی بر الگوی مصرف انرژی

در خانوارهای شهر یزد .فصلنامه علمی  -پژوهشی پژوهشهای برنامهریزی و سیاست-
گذاری انرژی.17-50 ،)3(1 ،

 .13سرمست ،بهرام و پورحسن ،رقیه ( .)1389عوامل موثر بر تغییر الگوی مصرف
انرژی برق (مطالعه موردی) .دومین کنفرانس سراسری اصالح الگوی مصرف انرژی
الکتریکی.
 .14شاهحسینی ،علی و رضایی ،زهرا ( .)1390یک تحلیل از شاخصهای تغییر الگوی
مصرف در ایران .مجله پژوهشنامه.87-106 ،72 ،
 .15صادقی شاهدانی ،مهدی و خوشخوی ،مهدی ( .)1396تحلیل مقایسهای نقش

مولفه های اقتصادی وفنی در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران .فصلنامه
تحقیقات مدلسازی اقتصادی.123-175 ،)27(7 ،

 .16صالحی ،صادق ،ابراهیمی ،قربانعلی و مهدیان ،عادل ( .)1392بررسی عوامل
(اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی) موثر بر میزان مصرف برق خانگی .پایاننامه کارشناسی
ارشد ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه مازندران.
 .17صالحی ،صادق ( .)1391مطالعه تجربی رابطه آگاهی و رفتارهای زیستمحیطی
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