
 

 خانوار شهریتحلیل منابع و نهادهای اجتماعی مؤثر بر بهبود رفتار مصرفی 

 رفتار مصرفی انرژی( :)مطالعه موردی

 

 دانشگاه امام صادق )ع( ،دانشیار دانشکده اقتصاد مهدی صادقی شاهدانی

 ،دانشاکده معاارف اساالمی و اقتصااد     ،اقتصااد معارف اسالمی و ارشد  دانشجوی کارشناسی *مهدی خوشخوی

 دانشگاه امام صادق )ع(
 

 22/30/30پذيرش:  30/30/30 دريافت:
ای در دستیابی آن جامعه به توساعه دارد  یرارا    ای، نقش برجسته الگوی مصرف هر جامعهچکیده: 

تارر  کاایری    تغییرات آن، تأثیرات قبل توجهی بر درگر متغیرهای کالن اقتصادی دارد. انرژی، مهم

است که مقوله اصالح الگوی مصرف و رفتار مصرفی در رابطه با آن، باه صاورت جادی مویاو یت     

متعلق به بخش خانوار است  نقاش و   ،با توجه به ارنکه بالغ بر نیمی ای انرژی در کشوررابد.  می

گااار بار رفتاار مصارفی     تارر  مؤلهاه تأثیر   ر مؤثر است. مهمجارگاه آن در مصرف انرژی، بسیا

اجتما ی هستند و ار  امر به دلیل وجاود نگارو و رفتاار مصارفی      - وامل فرهنگی ،خانوارها

در ار  تحقیق، ساعی شاده اسات تاا      اجتما ی دارد. -ست که ررشه فرهنگیها ا ضای خانواده

منابع و نهادهای اجتما ی مؤثر بر رفتار مصرفی جامعه شهری و باه تباع آن، کااراری مصارف     

ها، ماورد اریراابی قارار گیارد.     أثیرگااری و اهمیت هر کدام ای آنانرژی خانوار شهری و میزان ت

اساتهاده شاده اسات.     ،هاای کیهای   نادی، پیمارشی و تحلیال های اس برای ار  منظور ای روو

مبتنی بر نظار خبرگاان ارا  هاویه بودناد و باا آیماون فررادم  و          ،آوری شده های جمع داده

خانواده، ای بیشترر   ند نهادد، تحلیل شدند. نتارج تحقیق نشان داSPSSافزار  گیری ای نرم بهره

گااری برخوردار است و پس ای آن، نهاد رسانه و نهادهای آمویشی، اهمیات نسابتا    میزان تأثیر

ی مطارح اجتماا ی و نیاز    هاا  چهاره هاا و   یتشخصا رکسانی دارند. نهادهای دولتی و  مومی، 

ی مرجع و دوستی، در رده بعدی هستند که تأثیر نسبتا  رکسانی دارناد. آخارر  منباع    ها گروه

باشاند کاه نسابت باه ساارر مناابع و نهادهاای         یما غیرانتهاا ی  اجتما ی، نهادهای مردمی و 

 ند.کر شده، ای تأثیر کمتری برخورداراجتما ی ذ

 کننده نهادهای اجتما ی، رفتار مصرفی، خانوار شهری، مصرفهای کلیدی:  واژه

 JEL :O43, E21, P36, D12بندی  طبقه

 

 

 

 

 

 
khoshkhooy@gmail.com  *  :مسئول مکاتبات

 پژوهشی -فصلنامه  لمی

 اقتصاد و مدرررت شهری

 0432-0782شاپا: 

، ISC ،SID ،Noormagsنماره در 

Magiran ،Ensani ،RICeST 
www.Iueam.ir 

  02-34 وم، شماره نهم، صهحاتسسال 

 3424یمستان 
 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
93

.3
.9

.3
.5

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 15

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1393.3.9.3.5
https://iueam.ir/article-1-104-fa.html


 03 ــــــــخوشخوی  مهدی شاهدانی، صادقی مهدی .../ شهری خانوار مصرفی رفتار بهبود بر مؤثر اجتما ی نهادهای و منابع تحلیل

 
 

 مقدمه -3

ای در  ، نقاش برجساته  ای الگوی مصرف هر جامعاه 

یرارا تغییارات     امکان دستیابی آن جامعه به توسعه دارد

آن، تااأثیرات قاباال تااوجهی باار درگاار متغیرهااای کااالن 

اندای، اشاتغال، بیکااری،    اقتصادی  مانند سطح تولید، پس

تورم و رشد اقتصادی دارد. بارای کشاوری کاه خواهاان     

توسعه است، الگوی مصرف، ای اهمیات باایری برخاوردار    

است. اگر الگوی مصرف، منطبق بر الگوی تولیاد جامعاه   

در غیر ار  صورت، وارداتای   ،د، با توسعه سایگار استباش

شاامرده شااده و بااه مااور معمااول، بااه صااورت  نصاار   

مسائله مهام دربااره الگاوی      کناد.  توسعه،  مال مای   ید

مصرف جامعه ما، فاصله بی  الگوی مصرف فعلی با الگوی 

متأساهانه در  مصرف مطلاو  ای درادگاه اساالمی اسات.     

مطالعاتی که تا به هال درباره مصرف صورت گرفتاه، باه   

هاای بسایار    هاای اجتماا ی و فرهنگای آن، اشااره     جنبه

هاای مصارف در ساطح     مختصری شده است. در تئاوری 

کالن نیز به مور  مده به متغیرهای اقتصادی توجه شده 

است، در هالی که تماام رفتارهاای اجتماا ی انساان، در     

 گیرند.   ع و فرهنگ برخاسته ای آن، شکل میدرون اجتما

اصالح الگوی مصرف در جامعه ما به دلیال فاصاله   

آن با الگوی مطلو  اسالمی و ناساایگاری آن باا الزاماات    

توسعه، یرورتی گررزناپاارر اسات و ارا  امار، ناه را        

مدت و ر  ساله، بلکه سیاستی استراتژر   سیاست کوتاه

ر  بحث اقتصادی نیست، است  یررا الگوی مصرف، تنها 

بلکه در اصال، اماری اجتماا ی و فرهنگای اسات و ارا        

کند، اما به رغم  مویوع، پیچیدگی مسئله را دوچندان می

باه   ،هاای اجتماا ی و فرهنگای آن    ار  واقعیت، به جنبه

 (.3477)موساری، شود  اندایه کافی توجه نمی

برخی ای پیامدها و آثار مثبت ر ارت الگوی درسات  

)خصوصا  مصارف انارژی( در جامعاه  بارتناد ای:     مصرف 

 رشاااد و توساااعه ملااای، ههاااه اریو سااارماره ملااای،

هاای   های  لمی و تکنولوژرکی، ارتقاای شااخ    پیشرفت

وری، رفع فقر، تبعیض و ناابرابری، هرکات    کاراری و بهره

نگاری   جامعه در مسیر توساعه پارادار باا رورکارد آرناده     

هاای   هقاوق نسال  نسبت به تقایاهای جمعیتی و ر ارت 

آتی، اهساس هورت، معناا و آراماش روهای و روانای در     

یندگی، خودکهاری در تولید، افزارش صادرات و رهااری ای  

وابستگی، تویراع مناسام مناابع ملای، تخصای  بهیناه       

هاای    وامل اقتصادی، کمرنگ شادن تهدرادها و تحاررم   

 (.  3477فرد،  بیرونی و ... )بقائی و قهرمانی

 و شکل میزان نوع، تعیی  در مهمی مصرف، نقش

 تأثیر تحت درگر، سوی ای و در جامعه دارد تویرع و تولید

 باه  جامعاه  است. اگار ویاعیت   جامعه فرهنگ و شرارط

 بیشاتر  چه هر مصرف سمت به را افراد که باشد ای گونه

 مصارف،  باه  جامعاه،  مناابع  بخاش ا ظام   دهاد،  ساوق 

 یمینه شود و می اندای، کاسته اختصاص رافته و سطح پس

 مسأله، ار  .گردد نمی فراهم گااری، سرماره برای مناسم

 یاع   و آورده دنباال  به را اجتما ی فقر و کاهش تولید

 را انحطاا  اجتماا ی   و فرهنگای  فقار  یمینه اقتصادی،

 برابار  در را جامعه پارری آسیم امور، ار  کند  می فراهم

 (.3472دهند )وهیدا و همکاران،  می افزارش ها، بحران

رکاای ای مصااادرق و کایهاااری کااه اصااالح الگااوی  

مصرف و رفتار مصرفی در رابطه با آن، مویو یت خاصی 

هاای مهمای کاه در     رابد، انرژی است. ای جمله مؤلهاه  می

بار آن تأکیاد و    ،هاای اقتصااد مقااومتی    تحقاق سیاسات  

باشد که همواره  وری و کاراری می تصررح شده، مقوله بهره

مطارح باوده و ساه بناد ای      ،صارف در دو هویه تولید و م

بنادهای  ) های مااکور  بندهای بیست و چهارگانه سیاست

. در ارا  میاان،   1دنا پردای ( به ار  مقولاه مای  02و  7، 4

انرژی به  نوان کایری استراتژر  که هم در بخش تولید 

ای  و هاام در بخااش مصاارف، ای اهمیاات و جارگاااه ورااژه 

برخاوردار اساات، مویااوع اصاالی و محااوری در ساانجش  

 .  باشد میوری و کاراری  بهره

ارران مبق آمار ویارت نیرو  در انرژی مصرف میزان

 3022 ،گاشااته وری اناارژی، در سااال و سااایمان بهااره

بشکه در روی( باوده   4078883میلیون بشکه نهت خام )

                                                           
بهم  ماه  92اقتصاد مقاومتی، ابالغیه های کلی  رجوع شود به سیاست -1

 ای سوی مقام معظم رهبری 2929
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درصد آن مربو  به بخش خانگی و تجاری،  48است که 

درصد بخاش صانعت،    04درصد بخش همل و نقل،  08

درصد کشاوریی و مابقی مربو  به سارر مصارف باوده   3

. ای سوی درگار، باا توجاه    (www.bazpors.com)است 

بااه ارنکااه بخااش مهماای ای مصاارف اناارژی در بخااش    

توان گهات کاه    نقل به بخش خانوار تعلق دارد، می و همل

بالغ بر نیمی ای مصرف انرژی در کشور، متعلق باه بخاش   

خانوار است و ار  بخاش، بیشاترر  ساهم را در مصارف     

صرف م ،شده انرژی داراست. با توجه به آمار و ارقام منتشر

درصد بیشتر ای متوسط جهانی  87سرانه انرژی در ارران 

. به مور کلی در ارران، مصرف (www.shana.irاست )

شود، در مقارسه با مصرف  سال، دو برابر می 32انرژی هر 

شاود و شادت    سال، دو برابر می 22جهانی انرژی که هر 

مصرف انرژی در ارران نیز بیش ای دو برابر میاانگی  جهاانی   

هماه    (eslaheolgooyemasraf.blogfa.com)باشاد   می

 ار  موارد، ینگ خطری برای اقتصاد ارران بوده و لزوم توجاه 

 کند. یمبه افزارش کاراری مصرف انرژی در کشور را گوشزد 

در  ی در بخش خانوارسایی مصرف انرژ مقوله بهینه

های متعددی اسات.   جامعه ما، تحت تأثیر  وامل و مؤلهه

و  اجتماا ی  -هاای فرهنگای   میان، جارگاه مؤلهاه در ار  

ها بر الگوی مصارف و رفتاار مصارفی خانوارهاای     تأثیر آن

شهری، در جوامع شهری، اهمیت و نمود بیشاتری پیادا   

کند  یررا ساختارها و فرارندهای اجتما ی و فرهنگای   می

در جامعه شهری نسبت به جامعه روستاری، ای گستردگی 

برخااوردار اساات  لاااا بررساای و  و پیچیاادگی بیشااتری 

ناوع و   ،فرارنادهای اجتماا ی   ،هاا، نهادهاا   شناخت مؤلهه

هاا و   ها در رفتار، نگارو  میزان تأثیرگااری هر ر  ای آن

خصوصا  در رابطه با مقوله  -یندگی افراد در جوامع شهری

رابد. با  یرورت و اهمیت خاصی می -الگوی رفتار مصرفی

اسااس آماار مرکاز آماار و     در نظر گرفت  ار  مسائل و بر

(، تنهاا  3422امال ات ارران )مبتنی بر سرشماری ساال  

درصد ای جمعیت کشور مربو  به بخش روساتاری   2/07

شااهری  را بخااش درصااد جمعیاات 83اساات و باایش ای 

، روش  است کاه  (www.amar.org.ir)دهد  تشکیل می

خانوار شهری و الگو و رفتار مصرفی هاکم بر آن، خصوصا  

ای  لااه مصاارف اناارژی، ای اهمیاات و جارگاااه ورااژهدر مقو

هااای محیطاای و  برخااوردار اساات و بااا توجااه بااه تهاااوت

هااا و  اجتماا ی آن باا خاانوار روساتاری، باراد در تحلیال      

های مرباو  باه اصاالح الگاوی مصارف و       گااری سیاست

باه آن،  بهبود کاراری مصرف انرژی، نگاه و تاوجهی وراژه   

 تضی، به آن پرداخت.داشت و با رورکرد متناسم و مق

در اراا  پااژوهش، مساائله رفتااار مصاارفی خااانوار  

شهری، خصوصا  در هویه مصارف بهیناه انارژی ای یاوراه     

فرهنگای ماؤثر بار آن کاه      -های اجتما ی ع و مؤلههامناب

منطبق بر جامعه کنونی ماست، ماورد بررسای و تحلیال    

 وامل  ،، در ار  تحقیققرار گرفته است. برای ار  منظور

نگاه کننده شهری ای  اجتما ی مؤثر بر الگوی رفتار مصرف

 اساتخرا  شاده و پاس ای تشاکیل مادل      ،منابع اجتماا ی 

افزار  گیری ای مدل کمی مربومه و نرم نظری بحث، با بهره

SPSS       به اریراابی و تحلیال  وامال مااکور )متغیرهاای

گیری  ها بر شکل مستقل( و نیز میزان تأثیر هرکدام ای آن

دهی رفتار مصرفی جامعه شهری )متغیر وابساته(   جهت و

 ها با رکدرگر، پرداخته شده است. و مقارسه آن

 

 پیشینه تحقیق -2

 خارجی های پژوهشالف( 

تحات   ی( در تحقیقا 0234و همکاارانش )  1هوری

 انرژی در بخش جورانه صرفه رفتار بر مؤثر  وامل» نوان 

، باا  «آسایا   ماده  شاهر  پنج در مقارسه و بررسی: خانگی

و روو پیمارشی، به ار  نتیجه  2استهاده ای تحلیل کیهی

های آگاهی ای گارم شادن یمای ،     دست رافتند که مؤلهه

هااای یرساات محیطاای )رفتااار ساابز( و تعااامالت  آگاااهی

اجتما ی، به صورت خاص در بی  تمامی  وامل  ای جمله 

فاارد، تااأثیر بساازاری در تحقااق رفتااار    ساا  و درآمااد 

اناد و در ارا  میاان،     در مصرف انرژی داشتهجورانه  صرفه

 است. تر برجسته ،ها و تعامالت اجتما ی تأثیر فعالیت

                                                           
1- Hori  

2- Qualitative Analysis 
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1ژائاو 
تحات   ای مطالعاه  در (0230) همکاارانش  و 

تجزره و تحلیل مصرف انرژی مسکونی در بخاش  » نوان 

 مصارف  در تغییارات  محرک اصلی ،  وامل«شهری چی 

 بررسای  را چای   اقتصااد  شاهری  منامق انرژی مسکونی

 دنباال شناسااری   باه   وامال،  ار  بررسی با ها آن .کردند

 ابزارهااری  آوردن فاراهم  همچنی  و ها فرصت و معضالت

 ای اساتهاده  باا  هاا  آن .آرنده بودند سیاستی اقدامات برای

شاهری   مناامق  خاانگی  انارژی  ، مصرف LMDI 2روو 

 و کارده  ، تجزره3227-0228دوره  برای را چی  کشور

 باه  مرباو   تغییرات ساختاری که رسیدند نتیجه ار  به

 تغییارات  همچنای   و خاانوار  مصارفی  انارژی  شادت 

باه   هرکات  و انارژی  کیهیت باایی  به مربو  ،ساختاری

 .اسات  داشاته  وجاود  پااک،  هاای  انرژی ای استهاده سوی

 هنحاو  و ینادگی  هشایو  تغییر ناشی ای تغییرات ساختاری

 رفاه و ،آسارش ای بایتری سطح به دستیابی برای مصرف

یاده و براتای،   اناد )قلای   باوده  یرسات  محایط  ای همارات 

3422.) 

( در پژوهشااای تحااات  ناااوان 0222) 3مارچاااال

 مصارف  رابطاه باا نظرراات اقتصااد     در تکااملی  دردگاه»

کاه باا روو اسانادی و    «  اادات  مهم بسیار نقش: انرژی

، به ار  نتیجه رسید که وجود  ادات هتحلیلی انجام گرفت

د  نشو با ث نقض و رد تئوری انتخا   قالری می رفتاری،

، ای 4اجتما ی مبتنی بر سوخت کرب  -یررا نظام تکنیکی

مررق فشارهای ساختاری، فرهنگی، اجتماا ی و ابازاری،   

هاااای  با ااث محااادود کااردن و شاااکل دادن انتخااا    

شود. همچنی  وجود  ادات رفتاری کاه   کننده می مصرف

تواننااد  دارنااد، ماایماهیاات غیر ماادی و غیرهوشاایارانه 

 افزارش مصرف انرژی را توجیه کرده و توییح دهند.

( بااا بررساای الگااوی 0222همکااارانش ) و 5جااون

در هناد،   6مصرف انرژی در بخش خانگی روستای هارراناا 

                                                           
1- Zhao 

2- Log Mean Divisia Index 
3- Maréchal 

4- Carbon-based Socio-Technical System 

5- Joon  

6- Haryana 

ها و  ر سطح درآمد، مؤلههب به ار  نتیجه رسیدند که  الوه

فرهنگی نیز در انتخاا  و تارجیح    -رورکردهای اجتما ی

سوخت مورد استهاده در پخت وپز و مانند آن، ماؤثر  نوع 

 هستند.

( در پاژوهش خاود تحات  ناوان     3282) 7کالسنر

 با« نظم اجتما ی و مصرف انرژی در خانوارهای مرکزی»

مبتناای باار روو  اسااتهاده ای تجزرااه و تحلیاال آماااری 

های انگیزشی، ساایمانی،   پیمارشی معتقد است اگر مؤلهه

های مصرف انرژی، معیاار   خمی نهادی و اجتما ی برای ت

های  بینی توان به پیش قرار گیرند، با اممینان بیشتری می

 مربو  به مصرف انرژی، اتکا و ا تماد نمود.

 داخلی های پژوهشب( 

( پژوهشی را با 3420آبادی و همکارانش ) یارع شاه

هدف تأثیر  وامل اجتما ی و فرهنگی بر الگاوی مصارف   

براسااس   .مارشای، انجاام دادناد   انرژی خانوار به روو پی

 و تحصایالت  المللای،  بای   هاای  نتارج ار  تحقیق، رسانه

 هنجارپاارری  یعی  و درنی ا تقادات تجرد، درآمد بای،

 ، تأثیرمصرف انرژی الگوی بر که هستند  واملی ای پاری ،

 کاه  داد نشاان  نیز رگرسیونی تحلیل نتیجه. دارند منهی

 تولاد،  امهاه   محال  المللای،  بای   های رسانه تحصیالت،

 میزان و آگاهی یندگی، سب  خانوار، ا ضای تعداد درنی،

 42 که متغیرهاری هستند جمله ای، رزد شهر در سکونت

ای  .کنناد  مای  تبیای   را مصارف  الگوی تغییرات ای درصد

 سب  نوع ای ناشی بیشتر ،منامناس مصرف مرفی، الگوی

 و سانتی  یندگی سب  ترورج .آگاهی  دم تا است یندگی

 بر تواند می تبلیغات هویه در داخلی های رسانه تغییر روند

 .باشد داشته مثبتی تأثیر خانوارها، انرژی مصرف الگوی

بااا روو  ی( در تحقیقاا0233کااوثری و یررهاای )

محور  های فرهنگی و  ادت اسنادی و تحلیلی، تأثیر مؤلهه

بررسای  را تأرید کردند و برای تحلیال و   بر مصرف انرژی

های مصرف انرژی خانوار و چگاونگی تغییار الگاوی     مدل

هاا را   ها و لحاظ کاردن آن  ار  جنبه مصرف آن، توجه به

 دانند. امری ییم می

                                                           
7- Klaussner 
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اساتهاده ای   باا خود  هشپژو ( در3472اسما یلی )

 الگاوی  اصاالح  یرورت بررسی به ،درنی و هقوقی مبانی

 پرداید و یمآن  تحقق در رسانه و هکومت نقش و مصرف

 ارران اسالمی هوریجم سیمای و صدا ورژهه ب ،ها رسانه به

 ارهاای  بارای  را ای گانه ههت هبردهایرا کند یم پیشنهاد

 ارجااد : ای  بارتناد کاه   دنا بگیر نظار  در خاود  همم نقش

 باار  یراان  آثاار  نمارش مصرف، برابر در مسئولیت هنگفر

 داخلی، تولیدات ای استهاده به مردم ترغیم یدگی، مصرف

 اهتارام  بار  کیاد أت آن، هاای معیار و اسراف هرمت تبیی 

 در انگااری  سااده  ای جلاوگیری   مومی، اموال به مضا  

 تبلیغاات  بار  نظاارت  سارانجام  و مصاارف  و منابع هوممه

 .مصرف هنگفر سایی هینهب هتج در بایرگانی

( در بررساای نقااش فرهنااگ باار  3477موساااری )

ر  مسائله  تار  مهمالگوی مصرف، به ار  نتیجه رسید که 

ررازی   ساایی و برناماه   برای تغییر الگوی مصرف، فرهناگ 

باشد. بارد اساتهاده ای نهادهااری    مدت برای آن می موینی

، ارجاد فرهناگ مطلاو  و انتقاال    ها آنکه کارکرد اصلی 

د. نقش خانواده، مدرساه،  نرار گیراست، در اولورت ق ها آن

و هتی نهااد دولات در جارگااه نهاادی      ها رسانهدانشگاه، 

ای جامع، تعررا  شاود و ای تماام     هدارتگر بارد در برنامه

سایی، بهره جست و نبارد  برای فرهنگ ها آنهای  یتیرف

ای ار  امر غافل شد کاه تغییار الگاوی مصارف، فقاط باا       

پاارر نیسات  یرارا ارا       امکانی هقوقی و قانونی، ها الزام

های فرهنگای دارناد و بارای تغییار و اصاالح       رشهرامور، 

 بارد فرهنگ، تغییر کند. ها آناساسی 

( در بررسای خاود باا    3477فارد )  بقائی و قهرمانی

گرارای و نقاش آماویو و     جهانی شادن مصارف  » نوان 

به سایوکارهای نهاادی  « پرورو در اصالح الگوی مصرف

راری مؤثر در فرارند مراهی نقشه اصاالح  ی اجها مؤلههو 

 ای:  بارتندکنند که  یمالگوی مصرف، اشاره 

ساایی و تبیای  مباانی اصاالح الگاوی       فرهنگ -3

مصرف، ای مررق نهادهاای  لمای، آمویشای، فرهنگای و     

ی هاا  هاویه و  هاا  دانشاگاه درنی  مانند آمویو و پرورو، 

  لمیه

بخشی ای مرراق نهادهاای    رسانی و آگاهی امالع -0

، هاا  رویناماه ای  ای جمله صادا و سایما، نشاررات و     رسانه

 سینما، ارنترنت و روابط  مومی

هاای دولتای در    یگاار ها و سیاست رزیر برنامه -4

نظااام تولیااد، تویرااع و مصاارف، ای مررااق ویااع قااوانی ، 

، هاا  تعرفهح ها، اصال یمتقها، اصالح  هدفمند کردن رارانه

تدور  منشور اصالح الگاوی مصارف باه منظاور ارتقاای      

 وری کاراری و بهره

، شااوراهای مردماای و هااای غیردولتاای سااایمان -3

ی مختل  جهت مشارکت هرچه بیشتر ماردم و  ها انجم 

 تقورت پشتوانه تبلیغی.

بااا در تحقیااق خااود  (3477تااابلی و خواجااوی )

باه ارا     1لوجیات گیری ای معیار پراکنادگی و مادل    بهره

انادای   برای تحقق کامال اهاداف چشام    کهنتیجه رسیدند 

نقش نهادهای آمویشی و فرهنگای در   ،ساله کشور بیست

 فرهنگای و اقتصاادی بارای    هاای  ررساختفراهم آوردن ی

. بخاش  بسیار کلیدی است ،آمویو الگوی صحیح مصرف

شاکل   ،ا ظم فرهنگ ر  جامعه، ای مررق آمویو افاراد 

گیرد و در ار  میان، آمویو و پرورو به  نوان اولی   یم

ی مختلا  فرهنگای و   ها آمویهنهاد رسمی مؤثر در القای 

اجتما ی و همچنی  ا مال فرهنگ صحیح تولید، تویراع  

 تواند نقش بسزاری ارها نمارد. یمو مصرف 

 

 مبانی نظری   -3

هااای  مویااوع مصاارف و رفتااار مصاارفی، در هااویه

جزره و تحلیل قارار   ی، مورد توجه و تمتعدد  لوم اجتما

شاناخت دقیاق  لال     به منظاور مثال، گرفته است. برای 

دانشاامندان و  هااا، کننااده مصاارفتغییاارات رفتاااری  

 -3: اناد  نگررساته ای سه یاوره به ار  مقوله  نظران، صاهم

 .شناسی جامعه -4روانشناسی  -0 اقتصاد

پژوهشگران  لاوم اجتماا ی در هار را  ای ماوارد      

تا روشا  کنناد    اند آورده مل ه تحقیقات وسیعی ب ،فوق

ناوع   ،کاه ماردم   دنشاو  مای  وامل رفتاری موجم  که چه

                                                           
1- Logit 
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 03 ــــــــخوشخوی  مهدی شاهدانی، صادقی مهدی .../ شهری خانوار مصرفی رفتار بهبود بر مؤثر اجتما ی نهادهای و منابع تحلیل

 
 

و ای  کنناد  اری را مصرفخررد را خاصی ای کای را خدمات

خااودداری نمارنااد.  ،انااواع درگاار آن رااا مصاارف خررااد

 باشاد  مای انگیزه مصرف که خود مولد تقایا ، اقتصاددانان

ار قاارار داده و روابااط رفتاا    ،را محااور اصاالی تحلیاال   

را با  وامل معی  اقتصادی )مثل درآماد   کنندگان مصرف

( غیاره  صارف افاراد و  تدرآماد قابال   ، تویرع درآمد، سرانه

مطالعاه رفتااری    ،. روانشناساان اند دادهمورد بررسی قرار 

و مهاااهیم  هااا تئااوریرا در چااارچو   کنناادگان مصاارف

 ی رفتار خرراداران سا فردی که یمینه های انگیزه ،رادگیری

نهوذ و سلطه نیایهای فردی  گردند، می کنندگان و مصرف

و بااایخره درک رااا  هکننااد مصاارفو آثااار آن باار رفتااار 

کننده ای نو ی کای راا خادمات پیادا     شناختی که مصرف

در  شناساان  جامعاه . اناد  دادهمورد توجاه قارار    را کند می

آثاار  ، فرد رفتار به نهوذ رفتار گروهی بر ،خود های تحلیل

گیار   اشا ه افکار در یمیناه هماه   ،رفتار گروه رفتار فرد بر

 جاا و  مختلا  اجتماا ی   هاای  گروهشدن نو ی کای بی  

افتادن را جا گرفت  فرهنگ مصرف نو ی کای را خادمات  

 هاای  مادل . اکثار  اناد  داشاته توجه  ،گروه یدر میان ا ضا

-اجتماا ی  -باه ابعااد اقتصاادی    ،رفتاری مصرف متداول

کنناده توجاه داشاته و رواباط و      وانشناسی رفتار مصرفر

یااوابط پیچیااده هاااکم باار آن را ای یوارااای مختلاا     

 (.3484یاده،  اند )نبی نمودهتشررح  ،فوق های دردگاه

شناساای درباااره مصاارف ای نظاار  در هااویه جامعااه

گیااری مصاارف و نقشاای کااه ای لحاااظ   چگااونگی شااکل

تولید شده که اجتما ی و فرهنگی دارد، ادبیات متنو ی، 

های اقتصادی، کمتار ماورد توجاه قارار      در هویه مطالعه

هاای   گرفته است  یرارا اوی ، اثار فرهناگ و درگار مؤلهاه     

فار   « داده شاده »اصاوی  در ارا  مطالعاات،     ،اقتصادی

شوند  ثانیا ، مطالعه نقش اجتما ی فرهناگ، خاار  ای    می

 کاه ارا  بحاث در    شود  در هاالی  تلقی می ،هویه اقتصاد

مطالعه الگوی مصارف و اصاالح آن، نقاش اساسای دارد      

دهنده باه افاراد    یررا در دنیای امروی، مصرف، نقش هورت

به خواساتی جهاانی    ،( و تعدرل آن3473، 1دارد )باکاک

                                                           
1- Bocock 

تار، تبادرل شاده اسات      برای رسیدن به جهاانی  ادیناه  

(Hilty et al., 2000  باه گوناه  )     ای کاه اصاالح الگاوی

ترر  هدف اجتما ی و فرهنگای کساانی    اصلیمصرف، به 

هاای   تبدرل شده کاه باه دنباال توساعه پارادار و هادف      

. باه نظار   (UNESCO, 2000محیطای هساتند )   یرست

شناسی، رفتار فرد، متاأثر ای رفتاار    دانشمندان  لم جامعه

گروه بوده و گروه نیز به نوباه خاود، متاأثر ای رفتاار فارد      

کننده را منبعاث   ار مصرفشناسان، رفت خواهد بود. جامعه

های گروه که در فرد راا گاروه درگار،     ای فشارها و هرکت

انگیزه ییم را برای خررد و مصرف کای را خادمات ارجااد   

(. مطالعاه آناان در   Cundiff, 1973دانناد )  کنند، می می

هاای مرجاع و مبقاات     ار  یمینه،  مدتا  بر اهمیت گروه

 2ا اشاا ه امال اات  اجتما ی، به خصوص فراگرد انتشار را 

شناساااان،  در جامعاااه، تکیاااه دارد. همچنااای  جامعاااه

های متعددی را در رابطه با تحلیل رفتار مصارفی و   نظرره

توان  جمله میآن اند که ای   وامل مؤثر بر آن، مطرح کرده

انطبااق باا   »، نظرراه  3وبلا  « مصرف تظاهری»به نظرره 

 ، نظرراه وراس  5پارساونز « کنش»، نظرره 4مرتون« هدف

در بااا  تبلیغااات، م ااد و انااواع رفتارهااای مصاارفی،  6وده

 اشاره نمود. 7مارکس« مصرف ایافی»و « تضاد»نظرره 

الگوی مصرف هر جامعه ای سه مؤلهه تشکیل شاده  

 :(3477است که  بارتند ای )موساری، 

 ال ( سطح مصرف کایها و خدمات

  ( ترکیم کایها و خدمات مصرفی

                                                           
مربو  به ناو ی ای کاای راا     انتشار را شیوع امال ات،فراگرد اجتما ی به  -2

نماراد،   کننده را تشورق به قبول راا خرراد آن مای    خدمات جدرد که مصرف

دهااد کااه همااه   نشااان ماای ،گورنااد. مطالعااه اراا  پدرااده  ماای« اشااا ه»

ها باشاند    نوآوری گاار گاار را بد ت توانند همزمان پاره کنندگان نمی مصرف

هاای ناو    کننده پدراده  ی ای افراد جامعه، مبتکر را ابداعبلکه فقط گروه کوچک

یودی ه کوچ ، ب گردند. کار ار  گروه در جامعه میبوده و موجم شیوع آن 

های درگر، که خود به اندایه کاافی جساارت مبتکار باودن را      وسیله گروهه ب

های درگار   ها به گروه شود. امال ات ای مررق ار  گروه ندارند، الگوبرداری می

کنندگان، ای آن اشاباع   شیوع پیدا کرده و سرانجام، بخشی ای جامعه و مصرف

 (.Zaltnman, 1965د )نگرد می

3- Veblen 

4- Merton 

5- Parsons 

6- Wiswede 

7- Marx 
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 خدمات. ( چگونگی مصرف کایها و 

بر ارا  کاه متاأثر ای     سطح مصرف در جامعه،  الوه

باشاد.   مای نیز فرهنگ جامعه است، تابعی ای سطح درآمد 

در رابطه با ترکیم کایها و خدمات مصارفی باراد گهات    

ارنکه سهم هر ر  چه مقدار باشد، به دو  امال اساسای   

 بستگی دارد:

 های نسبی قیمت -3

 ها و هنجارهای فرهنگی. اریو -0

هااای نساابی، باار مصاارف تأثیرگاااار  قینااا  قیمااتر

کننده با مقارسه مطلوبیت به دست آماده   هستند. مصرف

ایای قیمای آن   به دهد  رعنی ما ای کای و آنچه ای دست می

در مقارسه با کایهای درگر، ترکیبی ای کایهاا و خادمات   

گزرند کاه مطلاوبیتش را هاداکثر نماراد و ارا        را بر می

نظرره مصرف، بار مبناای مطلوبیات،     چیزی است که در

هاای نسابی، ناوع     شود. اماا افازون بار قیمات     مطرح می

های اساسی و هنجارهای پاررفتاه شاده    فرهنگ و اریو

جامعه نیز در تعیی  سطح مصرف هر ر  ای محصاویت،  

د. در برخی ای جوامع، نوع خاصای  نکننده دار نقش تعیی 

هماان   ممک  اسات  ،ای مصرف، سهارو شده و در برخی

نوع مصرف، ممنوع را مکروه شمرده شود. مصارف واجم، 

مستحم، مکروه، ممناوع و مبااح، باه ماور مشاخ  بار       

ترکیاام کایهااای مصاارفی جامعااه اسااالمی بااا جامعااه   

اسالمی تأثیر دارناد. در هقیقات، تهااوت در ترکیام      غیر

هاای   تواند تهاوت کایهای مصرفی در جوامع گوناگون می

 نمارش بگاارد. ها را به فرهنگی آن

ابعاد ذرال، نقاش   مررق در سطح کالن، فرهنگ ای 

 ای بر میزان مصرف جامعه دارد: کننده تعیی 

متأثر شدن مصرف خانوارها ای فرهنگ، اثر خود  -3

را بر مصرف، در سطح کالن خواهد گااشت. ار  بخش ای 

تأثیر فرهنگ، باه ماور  ماده مرباو  باه بعاد اخالقای        

ت به مور مستقیم باه وسایله   فرهنگ است که ممک  اس

ها کنترل نشود، اما در جامعه به لحاظ اخالقی و به  دولت

های اساسی خود، ماورد ر ارات و توجاه     تبعیت ای اریو

 قرار گیرد.

لاازوم هاادارت، کنتاارل، ماادرررت و ا مااال      -0

هنجارهای پاررفته شاده جامعاه بارای ر ارات مصارف،      

ها  ر  دولتمتناسم با آنچه به مور معمول به صورت ویا

د. ا ماال ارا    نا د و سرچشمه فرهنگی دارنشو تعرر  می

هاای   د و ای اریونا مقررات چون سرچشمه فرهنگای دار 

، اثرپارری الگوی مصارف را  اند اساسی جامعه، گرفته شده

 ساید. در سطح کالن، روش  می

مؤلهااه سااوم، رعناای چگااونگی مصاارف کایهااا و   

« ب  ینادگی س»خدمات، ارتبا  بسیار نزدرکی با مههوم 

مطارح شاده اسات.     ،دارد که امرویه در  لاوم اجتماا ی  

چگونگی مصرف کای، خدمات و محصاویت تولیادی، باه    

مور کامل متأثر ای سب  و شیوه یندگی است که امارویه  

ها و هنجارهای جامعه باه   ها، فرهنگ به لحاظ تغییر ذائقه

ورااژه بااا گسااترو ارتبامااات و جهااانی شاادن اقتصاااد و 

های باریی پیدا کرده است. لاا بارد گهت  داقفرهنگ، مص

که ار  بخش ای مصرف، به ماور کامال، جنباه فرهنگای     

 ای فرهنگی دانست. توان آن را پدرده دارد و می

هااای  افاازون باار ارتبااا  خاااص هاار راا  ای مؤلهااه

تاوان در ساطح کاالن،     گهته با فرهنگ جامعاه، مای   پیش

 ،امال استدیل کرد که الگوی مصارف جامعاه باه ماور ک    

گاااری و   ررشه فرهنگای دارد و بارای هرگوناه سیاسات    

تغییر آن، نیایمند تغییر فرهنگ هستیم. بار ارا  اسااس    

ای، بخشای ای   توان گهت که الگوی مصرف هر جامعاه  می

شااود.  هااای اقتصااادی آن جامعااه، شاامرده ماای  فعالیاات

های  بخش یرر ،های فرهنگی های اقتصادی و اریو فعالیت

قیقاات، فرهنااگ و اقتصاااد، دارای جامعااه هسااتند. در ه

خاستگاهی رگانه  رعنی جامعه هساتند و جامعاه، ناو ی    

هاا، خمیرماراه    شاود. اریو  نظام اجتماا ی شامرده مای   

دهناد  بناابرار  تماام رفتارهاای      فرهنگ را تشکیل مای 

پاردار اجتما ی، ماهیتی فرهنگی دارند و به مرراق اولای   

گیارد و   مای ار  امر، الگوی مصارف جامعاه را نیاز دربار     

توان گهت کاه الگاوی مصارف هار جامعاه، ای جملاه        می

هاای   رفتارهای اقتصادی پاردار جامعه بوده و تمام ورژگی

هاا باه    رفتار اجتما ی پاردار را داراست  بنابرار  ررشه آن
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باشد. در هقیقت الگاوی مصارف    مور کامل، فرهنگی می

 جامعه، نتیجه فرهنگ مصرفی آن است.

الگوی مصرف جامعه، ارتبا  نزدرکی  ،بر ار  اساس

های اساسی و هنجارهای پاررفته شاده آن دارد.   با اریو

ای به جامعه درگر  ار  هنجارهای پاررفته شده، ای جامعه

. در جامعه ماا کاه جامعاه درنای اسات،      ندستهمتهاوت 

قا دتا  بارد بپارررم که کوشاش باراد باه سامت ر ارات      

شاد کاه گااهی باه     هنجارهای درنی در هاویه مصارف با  

اند و  وسیله جامعه، پاررفته شده و به فرهنگ تبدرل شده

ها کم بوده  در نتیجاه باراد باه     گاهی، باور را التزام به آن

 (.3477ها پرداخت )موساری،  سایی آن نهادرنه

در رابطه با مقوله انرژی به  ناوان کاایی مصارفی    

محوری و بسیار هیاتی در جواماع امارویی، خصوصاا  در    

هاا و هنجارهاای    جوامع شهری، مسائله فرهناگ و اریو  

تر شده و جارگاه و اهمیت خاصای پیادا    اجتما ی، پررنگ

یررا انرژی همواره به  نوان کاایی مکمال در     است کرده

کنار بسیاری ای کایهاای مصارفی فارد و خاانوار، مطارح      

 ،بوده و هتی امکاان اساتهاده ای اکثار کایهاای مصارفی     

خواهد داشت. با نگااهی باه اقتضاائات و    بدون آن، وجود ن

لوایم یندگی امرویی در جوامع شاهری، ارا  مسائله باه     

 شود. ویوح مشاهده می

هااا و  هااال کااه اهمیاات مقولااه فرهنااگ، اریو   

گیااری و  در شااکل ،اجتمااا ی -هنجارهااای فرهنگاای 

گیری الگاوی مصارف و رفتاار مصارفی در جامعاه       جهت

شاکار شاد،   خصوصا  در بحث مصارف انارژی، تبیای  و آ   

هاای   ار  است که منابع و کانال شود میسؤالی که مطرح 

گیری و انتقال ر  نوع فرهناگ مصارفی خااص در     شکل

در میااان افااراد و خانوارهااا، خصوصااا  در جوامااع شااهری 

هاا بار رفتاار     چیست و تأثیر هر ر  ای ار  منابع و کانال

 مصرفی انرژی جامعه چگونه است؟

نهادهاای اجتماا ی، در   در واقع بارد گهت مناابع و  

کننده  های مصرف و افکار و نگرو مؤثر هستندار  مورد، 

ها را بارای   را تحت تأثیر خود قرار داده، هنجارها و اریو

نمارند و به تبع آن، او را به سامت   او تعرر  را توجیه می

دهناد و در نهارات، ارا      رفتار مصرفی خاصی، سوق مای 

ای پارادار او را شاکل   امور در او نهادرناه شاده و رفتارها   

دهند. اگر ار  رفتارها دستخوو تغییرات و دگرگونی  می

گردند، منابع اجتماا ی در ارا  فرارناد،  امال و دخیال      

توانناد اقادام باه باایتعرر ، جاارگزرنی راا        هستند و می

ها و هنجارهای پیشی  نموده و به تباع آن،   اصالح نگرو

 ،3شاکل  رفتارهای مصرفی پیشای  را تغییار دهناد. در    

 ارائه شده است که در آن: ،مدل مههومی تحقیق

 متغیر وابسته: -

Y  رفتار مصرفی در جامعه شهری )کاراری مصارف :

 انرژی(

 متغیرهای مستقل: -

X1:   خانواده )که الگوی تربیتی و رفتاری هاکم بار

گیااری  ااادات رفتاااری و مصاارفی فاارد،     آن در شااکل

 تأثیرگاار است(

X2: وراااژه مااادارس و  نهادهاااای آمویشااای )باااه

 ها( دانشگاه

X3: گااری، نظارت و اجارا   نهادهای متولی سیاست

هاا،   )ای جمله کلیاه نهادهاای دولتای مارتبط، شاهرداری     

 ...( شورای شهر، مجلس شورای اسالمی و

X4: هااای درااداری،  رسااانی و رسااانه مراکااز امااالع

ساایما، فضااای و  شاانیداری و نوشااتاری )خصوصااا  صاادا

 ها( روینامه و مجایی، مجالت، کتم

X5: هاای اجتماا ی تأثیرگااار     ها و چهره شخصیت

)ایجملااه هنرمناادان و بااایرگران، وریشااکاران، اساااتید   

 های ملی و ماهبی( دانشگاه، مدرران و مسئوین، چهره

X6:    نهادهاااا و مجاااامع مردمااای و غیرانتهاااا ی

هااای  لمیااه،  هاازا ، هااویههااای غیردولتاای، ا سااایمان)

 ها و ...( ها، خیرره و هسینیه ها تمساجد، هیأ

X7: هاای   ها و شبکه های مرجع )خصوصا  گروه گروه

افزارهاای   صاورت  اادی راا ای مرراق نارم      دوستی که به 

های مجایی باا رکادرگر ارتباا  برقارار      ارتبامی و محیط

 کنند(. می
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 مدل مفهومی تحقیق -3شکل 

 های نگارندگان( منبع: )يافته

 

، متغیرهاای مساتقل، مناابع و    3با توجه به شاکل  

القای فرهناگ مصارفی،   نهادهای اجتما ی هستند که با 

تحت تاأثیر   را الگوی رفتار مصرفی افراد در جامعه شهری

دهند و ای ار  مررق، کااراری مصارف انارژی راا      قرار می

توانند مدرررت  مصرف بهینه انرژی در بخش خانگی را می

 کنند و تأثیر مثبت را منهی بر آن داشته باشند.

 

 تحقیق  روش -4

ی پیمارشای و  هاا  رووای ناوع   ،روو ار  پاژوهش 

ی هاا  هویهی مدرن ها پژوهشکه در  ستا 1تحلیل کیهی

های کمی مرتبط باا آن،   یلتحلو   لوم اجتما ی و انسانی

 گیرد. یمقرار  استهاده مورد

ی تحلیلاای، ابتاادا هااا روومبتناای باار اراا  نااوع ای 

ی باا  ا پرسشانامه متناسم با ههت متغیار مساتقل فاوق،    

دهای باه هار     وه نماره مراهی گردرد که نحا  ههت سؤال

ای  رنااهگز، براساااس میاا  پاانج در آنسااؤال )متغیاار( 

لیکرت، تعرر  شد. سپس، ار  پرسشانامه جهات تأریاد    

تعاادادی ای خبرگااان و  اختیااار رواراای سااؤایت آن، در  

                                                           
1- Qualitative Analysis Methods 

کارشناسان ار  هویه قرار گرفت و اصالهات ییم بر روی 

گردراد.   ریدآن صورت پاررفت  بدر  ترتیم، رواری آن تأ

اسات کاه جامعاه آمااری ارا  پرسشانامه،        به ذکار یم ی

توانناد در هاویه    یمباشند که  یمخبرگان و کارشناسانی 

ی و رفتاار مصارفی انارژی،    شناسا  جامعاه مربومه  رعنای  

 ایهارنظر نمارند.

ی ا جامعااه جامعااه آماااری ماادنظر،  کااه آنجااا ای

ای فرمااول مربااو  بااه جوامااع آماااری  ،سااتنامشااخ  ا

یاای جهات   ن ماورد نامشخ  بارای تعیای  تعاداد نموناه     

 راااادگردتحلیاااال متغیرهااااای مربومااااه اسااااتهاده  

(http://www.moadele.ir.) 

2

2 .

d

qpZ
n   

 :در ار  رابطه

n  =هجم نمونه 

Z = مقدار متغیر نرمال واهد استاندارد که در سطح

 باشد. یم 28/3با درصد برابر  22اممینان 

کارایی مصرف انرژی در  
 خانوار شهری

 (Y)  رفتار مصرفی جامعه
 شهری

(X1) خانواده 

(X2) نهادهای آموزشی 

(X3) نهادهای دولتی و عمومی متولی 

(X4) مراکز اطالع رسانی و رسانه ها 

(X5)  شخصیت ها و چهره های اجتماعی 

(X6)  نهادها و مجامع مردمی و
 غیرانتفاعی

(X7) های مرجع و دوستیگروه 
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p =  مقدار نسبت صهت موجود در جامعه است. اگار

در نظار گرفات. در    2/2آن را  تاوان  یدر اختیار نباشد ما 

 .رسد یقدار واررانس به هداکثر مقدار خود مم ،ار  هالت

q =     در جامعاه  درصد افارادی کاه فاقاد آن صاهت

 (q =1-p) هستند

d =مقدار اشتباه مجای. 

درصاد   8را برابر باا   dهال با توجه به ارنکه مقدار 

خواهاد   328رم، هجم نمونه ییم برابر باا  ا گرفتهدر نظر 

شاده   یآور جماع ی ها دادههمان تعداد  که (n=196)بود 

 توسط پرسشنامه است.

باه تحلیال    SPSS افازار  نارم در ادامه با استهاده ای 

 پردایرم. یم ها داده

 بهه تعیین مدل کمی مناسب جهت تحلیل نمونهه  

 آمده دست 

برای تعیی  جادول کمیای مناسام جهات تحلیال      

 هاا  دادهنمونه به دسات آماده، باه بررسای نرماال باودن       

 (.3پردایرم )جدول  یم

 

 1اسمیرنف -آزمون کلموگروف -1جدول 
 XX1 XX2 XX3 XX4 XX5 XX6 XX7 

N 328 328 328 328 328 328 328 

Normal Parametersa,b 
Mean 3742/3  7328/4  3227/4  2477/4  3227/4  0322/4  3322/4  

Std. Deviation 83244/2  82273/2  74884/2  70238/2  28882/2  70300/2  72774/2  

Most Extreme 

Differences 

Absolute 483/2  428/2  040/2  048/2  042/2  037/2  004/2  

Positive 042/2  080/2  038/2  327/2  383/2  037/2  004/2  

Negative 483/2-  428/2-  040/2-  048/2-  042/2-  000/2-  032/2-  

Kolmogorov-Smirnov Z 332/3  833/4  733/0  780/0  820/0  220/4  824/0  

Asymp. Sig. (2-tailed) 222/2  222/2  222/2  222/2  222/2  222/2  222/2  

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 های نگارندگان( منبع: )يافته
 

  باه  22/2کمتار ای   sigبا توجه به ارا  کاه مقادار    

شاود. ای آنجااری کاه     یماست  فر  صهر، رد  آمده دست

را   ناپارامتر، نرماال نیسات باراد ای آماار     هاا  دادهتویرع 

یر متغیرهاای مساتقل   تأثاستهاده کنیم  لاا برای مقارسه 

غیر وابسته مادل، ای آیماون فررادم  اساتهاده     تبر روی م

 کنیم. یم

 آزمون فريدمن

آیمون ناپارامتری اسات کاه بارای     آیمون فرردم ،

 مقارسه سه را بیش ای سه گروه وابسته که هداقل در ساطح 

 گیرد.   یمقرار  استهاده موردشوند،  یمیری گ اندایهی ا رتبه

میاانگی ، انحاراف معیاار،     دهناده  نشاان ، 0جدول 

 است. متغیرهداقل و هداکثر مقدار هر 

 

 حداقل و حداکثر مقدار هر متغیر ،میانگین، انحراف معیار -2جدول 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

X1 328 37/3  832/2  0 2 

X2 328 22/4  832/2  0 2 

X3 328 38/4  747/2  3 2 

X4 328 23/4  702/2  0 2 

X5 328 38/2  288/2  3 2 

X6 328 03/4  703/2  3 2 

X7 328 33/4  722/2  3 2 

 های نگارندگان( منبع: )يافته

1- Kolmogorov-Smirnov Test 
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ی آمااری در ارا    هاا  فار  که ذکر شد،  مور همان

 باشند: یمیرر  صورت بهآیمون 

 فر  صهر: بی  متغیرها تهاوت وجود ندارد. -

 فر  مقابل: بی  متغیرها تهاوت وجود دارد. -

 اشاره شده است: 4نتارج آیمون فرردم  در جدول 

 

 نتايج آزمون فريدمن -3جدول 

N 691 

Chi-Square 837/146  

df 1 

Asymp. Sig. 000/0  

 منبع: )محاسبات نگارندگان(      

 

کمتار ای ساطح خطاا     sigکه مقدار  ر ابا توجه به 

)رعنی پنج درصد( است  لاا فر  صهر، رد شاد و فار    

شود  رعنی بی  متغیرها، تهاوت وجود  یممقابل، پاررفته 

یر  وامل ههتگاناه فاوق بار رفتاار مصارفی در      تأثدارد و 

آن بار کااراری مصارف انارژی در      تبع بهجامعه شهری و 

 خانوار شهری، برابر نیست.

با انجام آیماون مرباو  باه تخمای  میاانگی  هار       

تاوان   یما بر روی متغیار وابساته را    ها آنمتغیر، تأثیرات 

 یبند رتبه، 3ی با رکدرگر مقارسه نمود. در جدول راهت به

 آمده است. ها آنار   وامل براساس میزان اثرگااری 

 

 گذاری بندی متغیرها براساس میزان تأثیر رتبه -4جدول 

بندی متغیرها رتبه متغیرها  

X1 
83/5  

X2 
54/4  

X3 
44/3  

X4 
13/4  

X5 
43/3  

X6 
77/1  

X7 
34/3  

 منبع: )محاسبات نگارندگان(  

 

بیشترر ، و  (X1، نهاد خانواده )3با توجه به جدول 

کمتاارر   (X6نهادهااا و مجااامع مردماای و غیرانتهااا ی )

یر را بار روی رفتاار مصارفی و کااراری مصارف      تأثمقدار 

 انرژی خانوار شهری را دارا هستند.

 

 های تحقیق يافته -5

نهاااد خااانواده، رسااانه و آمااویو کااه بیشااترر  و  

ترر  سطح ارتباماات را باا بدناه ماردم و خصوصاا        یعوس

خانوارهای شهری دارند، نسبت به سارر منابع اجتماا ی،  

بیشترر  میزان تأثیرگااری را بر رفتار مصارفی خاانوار و   
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 33 ــــــــخوشخوی  مهدی شاهدانی، صادقی مهدی .../ شهری خانوار مصرفی رفتار بهبود بر مؤثر اجتما ی نهادهای و منابع تحلیل

 
 

آن بر کاراری مصرف انرژی در بخش خانگی دارناد.   تبع به

هادها و مجامع مردمی، بیشترر  فاصاله را  در ار  میان، ن

، کمترر  تأثیر را ها آنبا سارر منابع اجتما ی و نسبت به 

ی و نیاز  و  ماوم بر رفتار مصرفی دارند. نهادهای دولتای  

ی مرجاع، ای تأثیرگاااری نسابتا     هاا  چهاره ها و  یتشخص

ی مرجع )دوساتی( نیاز در   ها گروهرکسانی برخوردارند و 

 باشند. یم، نزدر  ها آنثیرگااری به تأ لحاظ ایادامه، 

نکته هائز اهمیت، فاصله یرااد میازان تأثیرگاااری    

نهاد خانواده بر روی فرهنگ مصرفی نسبت به نهاد رسانه 

اهمیت در جارگااه دوم و   لحاظ ایو نهادهای آمویشی که 

 3کااه در جاادول  مااور همااانباشااد.  یمااسااوم هسااتند، 

را  واهاد   مشخ  اسات، میازان ارا  فاصاله بایش ای      

دهنده جارگاه خاص نهاد خانواده  و ار  امر نشان باشد می

ر  منبع اجتماا ی القاای   تر مهمر  و تر برجسته  نوان به

و رفتار مصرفی، نسبت به سارر منابع اجتماا ی   ها نگرو

 اجتما ی سلول نخستی   نوان  به خانوادهباشد  یررا  یم

 بوده خاصینقش  دارای جوامع، همواره و دوران کلیه در

  باه  والادر   کاه  کارد  انکار را هقیقت ار  توان نمی .است

 تاأمی   وییهاه  هام  اقتصاادی خاانواده،   مادرران   ناوان 

 چگاونگی  هام و  داشاته  بر  هده را ا ضا هیاتی ملزومات

 آماویو  یام   باراد  لاا  دهند می را جهت ا ضا مصرف

مصارف   اصول نمود سعی والدر ، یرمستقیمغ را مستقیم

، آمویشای  هاای  بساته  قالم در را انرژی معقول و متعادل

 سالرق و باورها در اصول ار  صورت رسوخ در .داد ترورج

بهیناه،   مصارف  چاون  مهاهیمی توان می که است خانواده

 اجرارای  و اهیاا  بیشاتر،  چاه  هر را قنا ت و یرستی ساده

 باا  باراد  جامعاه  فرهنگای  امور متولیان و مسئوین .کرد

 و آشکار یوارای یم  شناخت پژوهشی، های بنیان تقورت

 و توجاه  هاا  آن باه  نسابت  هاا  خاانواده  که یمسائل پنهان

 به سالرق دادن سوق جهت موارد، ای ار  دارند، هساسیت

کنناد )وهیادا و همکااران،     استهاده بهینه، مصرف سمت

3472.) 

 

 

 گیری و پیشنهاد یجهنت -6

در  ای ای، نقشای برجساته   الگوی مصرف هر جامعه

امکان دستیابی آن جامعه به توسعه دارد  یرارا تغییارات   

تااوجهی باار درگاار متغیرهااای کااالن   آن، تااأثیرات قاباال

اندای، اشاتغال، بیکااری،    اقتصادی مانند: سطح تولید، پس

تورم و رشد اقتصادی دارد. متأسهانه در مطالعاتی کاه تاا   

هاای   هاال دربااره مصارف صاورت گرفتاه، باه جنباه         به

های بسیار مختصری شاده   و فرهنگی آن، اشارهاجتما ی 

مور  ماده   های مصرف در سطح کالن به است. در تئوری

کاه   توجه شاده اسات، در هاالی     ،به متغیرهای اقتصادی

تمااام رفتارهااای اجتمااا ی انسااان در درون اجتماااع و   

د و چسابندگی و  نا گیر فرهنگ برخاسته ای آن، شکل می

هنگی جامعاه، وابساته   مور کامل به الگوی فر  دم آن، به

 است.

رکی ای مصادرق و کایهاری که مقوله اصالح الگوی 

مویو یت خاصی  ،مصرف و رفتار مصرفی در رابطه با آن

 ناوان کاایری اساتراتژر      رابد، انرژی است. انرژی به می

ای  ،که هم در بخش تولید و هم در بخش مصارف اقتصااد  

یوع اصالی و  ای برخوردار است، مو اهمیت و جارگاه ورژه

دهد  وری و کاراری تشکیل می محوری را در سنجش بهره

و بای در ار  میان، نقش و جارگااه بخاش خاانوار، بسایار     

پررنگ و مهم است  یرارا مباق آمارهاای منتشار شاده،      

توان گهت نیمی ای مصرف انرژی در کشور، متعلق باه   می

بخش خانوار اسات و ارا  بخاش، بیشاترر  ساهم را در      

ای مرفاای، براساااس مطالعااات  ی داراساات.مصاارف اناارژ

تقایاای   بلندمدتو  مدت کوتاه، کشش قیمتی شده انجام

باشد. بار ارا     ها در سطح کالن و بخشی، پاری  می هامل

های قیمتای، کااراری یراادی در کنتارل      اساس، سیاست

ری ناشای ای  جاو  صارفه یل پتانسا تقایای انرژی ندارناد و  

ها، یراد نیست. برای اصالح رفتاار مصارفی    افزارش قیمت

ترر  مؤلهه تأثیرگاار،  وامل  سایی آن، مهم انرژی و بهینه

 لات وجاود    ، باه که ار  امار  هستنداجتما ی  -فرهنگی

 نصری به نام نگرو و رفتار مصرفی در میان ا ضای هر 
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 ،ماا ی اجت -تبع آن، ابزارهای فرهنگای  خانواده است و به

 در دگرگونی و اصالح آن، مؤثر هستند.

-هاای فرهنگای   در جوامع شاهری، جارگااه مؤلهاه   

ها بر الگوی مصرف و رفتاار مصارفی    اجتما ی و تأثیر آن

راباد  یرارا    خانوارهای شهری، اهمیت و نمود بیشتری می

ساختارها و فرارنادهای اجتماا ی و فرهنگای در جامعاه     

ی گسااتردگی و شااهری نساابت بااه جامعااه روسااتاری، ا  

پیچیدگی بیشتری برخوردار اسات. براسااس آماار، تنهاا     

درصد ای جمعیت کشور مربو  به بخش روساتاری   2/07

شااهری را بخااش درصااد جمعیاات  83بااوده و باایش ای 

دهد  لاا روش  است خانوار شاهری و الگاو و    تشکیل می

رفتار مصرفی هااکم بار آن، خصوصاا  در مقولاه مصارف      

ای برخاوردار اسات و باا     ارگاه وراژه انرژی، ای اهمیت و ج

هاای محیطای و اجتماا ی آن باا خاانوار       توجه به تهاوت

های مربومه،  گااری ها و سیاست روستاری، بارد در تحلیل

 ای، به آن پرداخت. با نگاه ورژه

تمام رفتارهای پاردار اجتماا ی، مااهیتی فرهنگای    

را ار  امر، الگاوی مصارف جامعاه     ،اولی مررق  دارند و به 

گیرد. الگوی مصارف هار جامعاه، رفتارهاای      نیز دربر می

هاای رفتاار    اقتصادی پاردار جامعه اسات و تماام ورژگای   

هاا   باشاد  بناابرار  ررشاه آن     اجتما ی پارادار را دارا مای  

مور کامل، فرهنگی است. در هقیقات الگاوی مصارف     به

جامعه، نتیجه فرهنگ مصارفی آن اسات. ای مرفای باراد     

و نهادهای اجتما ی هستند کاه افکاار و    گهت ار  منابع

کننده را تحات تاأثیر خاود قارار داده،      های مصرف نگرو

نمارناد   ها را برای او تعرر  را توجیه می هنجارها و اریو

تبع آن، او را به سمت رفتاار مصارفی خاصای ساوق      و به

شااده و  دهنااد و در نهاراات، اراا  امااور در او نهادرنااه ماای

 دهند. شکل میرفتارهای پاردار او را 

در ار  تحقیق سعی شد منابع و نهادهای اجتما ی 

تباع آن،   مؤثر بر رفتاار مصارفی در جامعاه شاهری و باه     

کاراری مصارف انارژی خاانوار شاهری اساتخرا  شاود و       

ها در مقارساه   میزان تأثیرگااری و اهمیت هر کدام ای آن

با رکدرگر، مورد اریرابی قرار گیرد. بارای ارا  منظاور، ای    

بهاره   ،هاای کیهای   های اسنادی، پیمارشی و تحلیل ورو

هاای مبتنای بار نظار      آوری داده برده شد و پس ای جماع 

دم  و ها توسط آیمون فرر خبرگان ار  هویه و تحلیل آن

راافتیم   دستبه ار  نتارج  SPSS افزار گیری ای نرم با بهره

که نهاد خانواده، ای بیشترر  میزان تأثیرگااری، برخوردار 

نهااد رساانه و نهادهاای آمویشای، ای      ،آن ای  پاس بوده و 

، نهادهاای  آن ای  پساهمیت نسبتا  رکسانی برخوردارند و 

ی مطاارح هااا چهاارههااا و  یتشخصاادولتاای و  مااومی و 

ی مرجاع و دوساتی، دارای تاأثیر    ها گروهاجتما ی و نیز 

. آخارر  منباع اجتماا ی،    اند شده  شمردهبتا  رکسانی، نس

نسابت باه   کاه  باشاند   یما نهادهای مردمی و غیرانتها ی 

، ای تأثیر کمتاری  برده نامسارر منابع و نهادهای اجتما ی 

 برخوردار هستند.

 گردد: پیشنهاد می ،آمده دست بهبا توجه به نتارج 

در مساائله ماادرررت مصاارف اناارژی و بهبااود    -3

ی مصارف انارژی، خصوصااا  در رابطاه باا جوامااع و     کاارار 

ی هااا و مؤلهااه، هنجارهااا هااا اریوخانوارهااای شااهری، 

، توجااه مااورد ،اجتمااا ی بارااد در درجااه اول -فرهنگاای

رزی قرار گیرناد و صارف پارداخت  باه     ر برنامهمدرررت و 

هاای اقتصاادی و قیمتای، موجام بهباود رفتاار        یاستس

 مصرفی خانوار شهری نخواهد شد.

-باارای بررساای هنجارهااا و باورهااای فرهنگاای -0

اجتما ی، ابتدا بارد به سراغ مناابع و نهادهاای اجتماا ی    

در  هاا  آنرفات و باه تحلیال مااهوی      هاا  آنتولیدکننده 

جامعااه پرداخاات. باارای اراا  منظااور، بارااد رورکاارد      

ی را در بررسی پدرده مصرف انرژی خصوصا  شناخت جامعه

اا بارد تحقیقات جاامعی  در فضای شهری، تقورت نمود  ل

ای  هرکادام در رابطه با بررسای و تحلیال ویاعیت فعلای     

منابع و نهادهاای اجتماا ی ماؤثر بار رفتاار مصارفی در       

، هااا آنجامعااه، صااورت بپاااررد تااا بااا شااناخت کاماال   

 های ییم، اتخاذ گردد. یاستس

در میان منابع اجتما ی بارد به نهادهای رسانه،  -4

مورکاه ای   خانواده، توجه داشت. هماان رژه و  بهآمویو و 

نتارج تحقیق هایار مشاخ  اسات، فاصاله ارا  مناابع       
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توانند  یممیزان اثری که  لحاظ ایاجتما ی با درگر منابع 

بر الگوی رفتار مصرفی در جوامع شاهری داشاته باشاند،    

بوده و در ار  میان، فاصله نهاد خاانواده نیاز ای    توجه قابل

باراد مادرررت مناابع اجتماا ی     ساررر  یراد اسات  لااا   

گاااران   یاسات س توجه موردخاص، همواره  مور بهماکور 

 هویه مصرف و انرژی قرار داشته باشند.

ای  راژه ودر شرارط فعلی ییم است راهبردهاای   -3

، هاا  رساانه ی و رساان  امالعدر رابطه با ار  امر برای مراکز 

 توجاه ارا  نهادهاا باه آثاار      تعرر  گردد. در صورت  دم

شاان در جامعاه،    یاجتماا  هناری و   -تولیدات فرهنگای 

پیامدهای ناخوشارندی در رابطه با مقوله رفتاار مصارفی   

رسد موارد  یمشود  لاا به نظر  انرژی، در جامعه ارجاد می

 :داد قرار ها رسانهدستور کار در یرر را بارد بیشتر 

 مصارف،  برابار  در پاارری  مسئولیت هنگفر ارجاد

 و اسراف هرمت تبیی  ،ییدگ مصرف بار رانی آثار نمارش

،  ماومی  اموال به مضا   اهترام بر یدتأک آن، هایمعیار

 یانگاار  ساده ای جلوگیری ،منافع ملی و هقوق بی  نسلی

ی بار فضاا   نظاارت  سارانجام  و مصارف و منابع هوممه در

 هات ج در بایرگاانی  تبلیغاات  هاا و  رالساارهاا،   یلمفا 

 .مصرف هنگفرسایی  ینهبه

 

 منابع   -7

ساایی بارای    راهبردهاای برناماه  (. 3472اسما یلی، محس . )

بر مبانی هقوقی و درنی(،  اصالح الگوی مصرف )با تکیه 

 دانشگاه امام صادق )ع(. ،دانشکده هقوق

: تهرانصبری.  ترجمه خسرو ،مصرف (.3473رابرت. ) باکاک،

 شیرایه.  انتشارات

(. جهاانی شادن   3477فارد، کامیاار. )   بقائی، هسی   قهرمانی

گراری و نقش آمویو و پرورو در اصالح الگوی  مصرف

-82(، 47و48)3ماهناماه مهندسای فرهنگای،    مصرف، 

22. 

(. ارتبا  بی  مصارف  3477تابلی، همید  خواجوی، هسی . )

 ،هتوساع  راهبارد ای،  خانگی انرژی با متغیرهای یمیناه 

 .32-82، 02 شماره

یاده میمندی، مسعود  لطهعلیانی  یارع شاه آبادی، اکبر  هاجی

(. 3420) .ابرناادآبادی،  لاای محمااد  ساالیمانی، یکیااه

فرهنگی بر الگوی مصرف  -بررسی تأثیر  وامل اجتما ی

 ررزی هبرنام های پژوهشانرژی در خانوارهای شهر رزد، 

 .38-22(، 4)3، انرژی گااری سیاست و

های قیمتی در بخش  آثار سیاست(. 3473سهیلی، کیومرث. )

، رساله دکتاری  های اصلی انرژی بر روی تقایای هامل

 دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق )ع(.

مااه   بهما   02های کلای اقتصااد مقااومتی، ابالغیاه      سیاست

و  7و  4ای سوی مقام معظام رهباری. بنادهای     3420

02. 

محلای، محسا .    هی، ماررم  فرهاادی  محلی،  لی  شرر فرهادی

(. تبیی  و تحلیل  لمی اصالح الگوی مصارف و  3477)

مجمو اه مقاایت هماارش    تأثیر آن بر اقتصااد اراران،   

دانشاگاه  لام و صانعت واهاد      اصالح الگاوی مصارف،  

 بهشهر.

(. تحلیل  وامال ماؤثر   3422اکبر  براتی، جواد. ) یاده،  لی قلی

رفی خانوار در اراران:  بر مصرف انرژی خانگی و برق مص

، فصالنامه اقتصااد و تجاارت    وری انرژی با تأکید بر بهره

 .332-388، 08و  02های  ، شمارهنور 

فصالنامه  (. نقش فرهنگ بر الگوی مصرف، 3477موساری، میثم. )

 .302-322(، 43)2 لمی پژوهشی اقتصاد اسالمی، 

کنناده،   هاای رفتاار مصارف    (. مادل 3484یاده، محمود. ) نبی

 .088-073، 8 شماره شناختی، جامعه مطالعات

(. بررسای  3472وهیدا، فرردون  هرتمنی، امیر  قنبری، ریا. )

 وامل اجتما ی، فرهنگی و اقتصاادی ماؤثر بار اصاالح     

هاای شهرساتان سامیرم،     الگوی مصارف گاای خاانواده   

فصلنامه تخصصی  لوم اجتما ی دانشگاه آیاد اساالمی  

 (.32)3واهد شوشتر، 

، ترجمه شناسی برای اقتصاد (. جامعه3473وده، گونتر. )ورس 
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