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 اقتصاد، دانشگاه امام صادق )ع(، تهران، ایران گروه دانشیار مهدی صادقی شاهدانی

 دانشگاه تهران، تهران، ایراندانشکده اقتصاد، اقتصاد اسالمی،  -دانشجوی دکتری علوم اقتصادی *مهدی خوشخوی

 

 23/03/1394پذیرش:  31/01/1394دریافت: 

درصد جمعیتت کشتور   70باشد که بیش از های مهم اقتصادی در جوامع شهری میکارایی مصرف انرژی، از دغدغه: چکیده

هتای  وری انترژی کته از مفه ته   کته در دهته گتشتته، شتاخر بهتره     با توجه به ایت   از طرفیرا به خود اختصاص داده است. 

هتایی جتامع، کاردمتد و    کته سیاستت   استت  یافتته، رتروری   های اقتصاد مقاومتی است، کاهشگتاری شده در سیاستهدف

ستازی مصترف انترژی در    هینته بوری و کارایی مصرف انرژی در کشور، طراحی و اتخاذ شتوند.  منسجم در راستای بهبود بهره

اجتمتاعی   -های تأثیرگتار، عوامل فرهنگیهای متعددی است که یکی از ای  مفه هجوامع شهری، تحت تأثیر عوامل و مفه ه

هتای  ای استت کته ریشته   باشد و ای  امر به دهیل وجود عنصری به نام نگرش و رفتار مصرفی در میان اعضای هر ختانواده می

اجتماعی در دگرگونی و اصالح دن مفثر هستند؛ اما ای  دسته  -تبع دن، تنها ابزارهای فرهنگیاشته و بهاجتماعی د -فرهنگی

اند. در پژوهش حارر، رفتتار مصترفی انترژی    از عوامل، کمتر در تحلیل بحث مصرف و رفتار مصرفی، موردتوجه محققان بوده

های مبتنی بر نظتر خبرگتان کارشتنار در    با است اده از دادهاجتماعی، تحلیل شده و  -در جامعه شهری با رویکرد اقتصادی

یابی معادالت ساختاری )هیزرل(، به تحلیل دقیق و علمی در ای  زمینه پرداختته  عاملی و مدلای  حوزه و نیز تکنیک تحلیل

قیمتتی(، تتأثیر   های اقتصادی )چته از نتوع قیمتتی و چته غیر    دمده از مدل متکور، سیاستدستشده است. براسار نتایج به

هتا  قبوهی در راستای بهبود و اصالح رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری ندارند و رابطه رعی ی بی  ای  دسته از مفه هقابل

و رفتار مصرف انرژی در خانوارهای شهری وجود دارد. در نقطه مقابل، باورها و هنجارهای اجتماعی و ملی، تأثیر بستزایی بتر   

دهی اهگتوی مصترف انترژی در جوامتع شتهری ایتران       گیری و جهتمنشأ اصلی شکل ،و در حال حارر رفتار مصرفی داشته

های دینی و اخالقی بر باورها و هنجارهای اجتماعی و ملی نیز به اثبات رستید  اهبته در ای  میان، تأثیر باهقوه ارزش باشد.می

اجتماعی بر رفتار مصترفی انترژی در جامعته شتهری      -فرهنگیهای و با توجه به تأثیر مستقیمی که برای ای  دسته از مفه ه

اخالقی بترای بهبتود رفتتار مصترفی در جامعته       -های دینیها و ارزشتوان ظرفیت باالیی را برای نگرشمشاهده گردید، می

 شهری قائل بود.

های فرهنگی اختاری، مفه هیابی معادالت سهای اقتصادی، مدلمصرف انرژی، رفتار مصرف انرژی، سیاستواژگان کلیدی: 

 و اجتماعی

 JEL :E21 ,P46 ,D04 ,C54بندی طبقه
 

 khoshkhooy@gmail.comمسئول مکاتبات:  *

 اقتصاد و مدیریت شهری پژوهشی -فصلنامه علمی
 www.Iueam.ir 

 ISC ،EconLit ،Econbiz، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiran ،Ensani ،RICeST ،Civilicaنمایه در 
 2345-2870شاپا: 
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 مقدمه -1

هتای  های الزم برای تحقق سیاستت از جمله مفه ه

باشتد کته   وری و کارایی متی اقتصاد مقاومتی، مقوهه بهره

های متتکور،  چهارگانه سیاستوسه بند از بندهای بیست

پتردازد. انترژی   ( به ایت  مستئله متی   20و  8، 3)بندهای 

عنوان کاالیی استراتژیک که هم در بخش توهیتد و هتم   به

ای قتصتاد، از اهمیتت و جایگتاه ویتژه    در بخش مصترف ا 

برختوردار استتت، مورتتوع اصتتلی و محتتوری در ستتنجش  

باشد و در ای  میان نقش و جایگتاه  وری و کارایی میبهره

بخش خانوار بسیار پراهمیت است؛ زیترا طبتق دمارهتای    

هتای  منتشر شده، میزان مصرف انرژی در ایران در ستال 

 3287671ام )میلیون بشکه معادل ن ت خت  1200اخیر، 

درصتد دن مربتوب بته     37بر بشکه در روز( بوده که باهغ 

 23ونقتل،  درصد بخش حمل 27بخش خانگی و تجاری، 

درصد کشاورزی و مابقی مربتوب   4درصد بخش صنعت، 

به سایر مصارف بتوده استت و بتا همتی  ورتعیت فعلتی       

جتویی  درصد از ای  مقدار مصرف را صرفه 30توان تا می

. از طرفتتی بتتا توجتته بتته  (www.bazpors.com)کتترد 

ونقتل  که بخش مهمی از مصرف انرژی در بخش حملای 

توان گ ت که قریب به نیز به بخش خانوار تعلق دارد، می

نیمی از مصرف انرژی در کشور متعلق بته بختش ختانوار    

انترژی  است و بخش خانوار، بیشتری  سهم را در مصترف  

های مرکتز دمتار و اطالعتات    کشور داراست. براسار داده

 5/28(، تنهتا  1390مبتنتی بتر سرشتماری ستال     ) ایران

درصد از جمعیت کشور مربوب به بخش روستایی بتوده و  

درصتتد کشتتور را جمعیتتت شتتهری تشتتکیل  71بتتیش از 

و سهم انترژی مصترفی خانوارهتای شتهری نیتز       دهدمی

سوم انرژی مصترفی  یش از یکتوجهی بوده و بمقدار قابل

دهتد؛ هتتا متدیریت    کل کشور را به ختود اختصتاص متی   

مصتترف انتترژی در جوامتتع شتتهری، تتتأثیر بستتزایی بتتر   

تبتع دن بتر   سازی مصرف انرژی در کل کشتور و بته  بهینه

که مصرف سرانه خصوصاً ای  اقتصاد کشور خواهد داشت؛

 درصد بیشتر از متوسط جهانی استت  68انرژی در ایران، 

که مصرف انرژی اهکتریکتی  و نیز موارد دیگری مانند: ای 

کیلتووات ستاعت    2900هر خانوار ایرانی در سال باهغ بر 

باشد که نسبت به متوسط مصرف جهتانی بترق بترای    می

کیلتتووات ستتاعت( بتتیش از ستته برابتتر  900هتتر ختتانوار )

باشد و نیز مصرف سرانه بنزی  در ایتران شتش برابتر    می

باشد و مصرف سرانه گاز نیتز بتیش از   متوسط جهانی می

سه برابر و مصرف سرانه دب نیز دو برابر متوستط جهتانی   

بتا توجته بته مالحظتاتی از     (. 1394باشد )خوشخوی، می

قبیل: شرایط تحریمتی اقتصتاد ایتران، وابستتگی شتدید      

اقتصاد ایران به منابع انرژی خصوصاً منابع رو بته کتاهش   

مصترف انترژی در ایتران،    روزافتزون   ن ت و گاز، افتزایش 

هتا،  کاهش روزافزون ذخایر انترژی و میتزان توهیتد از دن   

اهگوی ناکاردمد و مسترفانه مصترف انترژی در ایتران و بتا      

 1وری انترژی توجه به اینکه در دهه گتشته، شاخر بهتره 

های اقتصاد گتاری شده در سیاستهای هدفکه از مفه ه

ری استت کته   باشد، کاهش یافته است، ررومقاومتی می

هایی جامع، کاردمد و منسجم، در راستای بهبتود  سیاست

وری و کارایی مصرف انرژی در کشور طراحی و اتخاذ بهره

 تعیتی   در مهمی نقش جامعه، یک در شوند؛ زیرا مصرف

 دیگتر  ستوی  از و دارد توزیتع  و توهید و شکل میزان نوع،

تتأثیر شترایط و فرهنتا جامعته استت. اگتر       خود تحتت 

ای باشتد کته افتراد را بته ستمت      گونه جامعه بهورعیت 

مصرف هرچه بیشتر سوق دهد، بخش اعظم منابع جامعه 

 کاستته  انتداز یابتد، ستطپ پت    به مصرف اختصاص متی 

 فتراهم  گتتاری سترمایه  بترای  مناستبی  زمینه شود ومی

 فقتر  و کتاهش توهیتد   مستئله،  گردد. همچنی  ایت  نمی

 نیتز زمینته   تصادی،اق رعف و دارد همراه به را اجتماعی

 کنتد و فتراهم متی   را انحطتاب اجتمتاعی   و فرهنگی فقر

دهتد  متی  افزایش هابحران برابر در را جامعه پتیریدسیب

 (.1389)وحیدا و همکاران، 

سازی مصرف انرژی در جوامع شتهری،  مقوهه بهینه

های متعددی است که یکتی از  تحت تأثیر عوامل و مفه ه

اجتمتاعی   -هتای تأثیرگتتار، عوامتل فرهنگتی    ای  مفه ته 

باشد و ای  امر به دهیل وجود عنصری به نام نگترش و  می
                                                           

 ارزش توهیدات داخلی نسبت به مقدار انرژی مصرفی.برابر است با  -1
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ای استت کته   رفتار مصرفی در میان اعضای هتر ختانواده  

تبتع دن، تنهتا   تمتاعی دارد و بته  اج -های فرهنگتی ریشه

اجتمتاعی در دگرگتونی و اصتالح دن     -ابزارهای فرهنگی

 اجتماعی -فرهنگی هایجایگاه مفه ه نافت است؛ خصوصاً اینکه

مصرف و رفتار مصترفی در جوامتع    ها بر اهگویو تأثیر دن

شهری، به دهیل پیچیدگی و گستردگی بیشتر ستاختارها  

ه جامعته ستاده روستتایی،    و فرایندهای اجتماعی نسبت ب

یابتد. هتتا بررستی و شتناخت     اهمیت و نمود بیشتری می

ها و فرایندهای اجتماعی و نوع و میزان تأثیرگتاری مفه ه

هتا و رفتتار مصترفی در جوامتع شتهری،      ها بر نگترش دن

امتا بتا نگتاهی بته     یابتد.  ررورت و اهمیت بیشتتری متی  

وامتل،  یتابیم کته ایت  دستته از ع    تحقیقات پیشی  درمی

کمتر در تحلیل بحث مصرف و رفتار مصرفی، مورد توجه 

محققان قرار گرفته و دنچه بیشتر مورد تحلیل قرار گرفته 

های ستمت عررته انترژی و ابزارهتای     است، سیاست

باشد یتا در انتدم متواردی هتم کته      می اقتصادی -فنی

عنوان عوامتل تأثیرگتتار بتر    اجتماعی به -عوامل فرهنگی

هتا متورد   ان شتده، صترفاً تتأثیر کلتی دن    مصرف انرژی بی

 بررسی قرار گرفته است.

طور کلی در رابطه با بحث مدیریت مصرف انرژی به

تتتوان و افتتزایش کتتارایی مصتترف در بختتش ختتانگی متتی

 بندی کرد:های موجود را در قاهب زیر دستهروش

ابزارهتتتای اقتصتتتادی کتتته شتتتامل ابزارهتتتا و   -1

باشتد و از جملته   های قیمتتی و غیرقیمتتی متی   سیاست

ای(، هتای ماهیتاتی )یارانته   توان بته سیاستت  موارد دن می

هتتای انتترژی و هتتای دزادستتازی قیمتتت حامتتل سیاستتت

 های فنی و زیرساختی اشاره کرد.گتاری در حوزهسرمایه

تتتری  دن را ابزارهتتای غیراقتصتتادی کتته مهتتم  -2

کننتدگان از طریتق اصتالح و    توان اصالح رفتار مصرفمی

 ها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی دانست.نگرش تغییر در

اجتترای دقیتتق و نظتتران، عتتدمبستتیاری از صتتاحب

هتتای قیمتتتی و غیرقیمتتتی استتت اده توامتتان از سیاستتت

هتتای موفقیتتت سیاستتت )غیراقتصتتادی( را دهیتتل عتتدم 

مطاهعتات   داننتد. از طرفتی  سازی مصرف انرژی متی بهینه

انتد ایت  را   متعددی که تاکنون در داخل صتورت گرفتته  

متدت و کشتش   دهند که کشش قیمتتی کوتتاه  نشان می

های انرژی در سطپ کالن قیمتی بلندمدت تقارای حامل

هتای  باشد و بر ایت  استار سیاستت   و بخشی، پایی  می

قیمتی، کارایی زیادی در کنترل تقارای انرژی نداشتته و  

هتا  های حاملجویی ناشی از افزایش قیمتپتانسیل صرفه

هتتا در ایت  تحقیتق، بته دو دهیتل، رویکترد        ت؛زیاد نیس

اجتماعی بته مقوهته مصترف انترژی در بختش       -فرهنگی

کته تحلیتل   خانگی مورد تأکید قرار گرفته است: اول ایت  

مربوب به مدیریت مصرف انرژی، در فضای جامعه شهری 

پتیرد که از تأثیرپتیری باالیی و خانوار شهری صورت می

های اجتمتاعی برختوردار   نسبت بته مناستبات و ستاختار   

های قیمتی، از پتانستیل کمتی   که سیاستاست، دوم ای 

تبتع دن، بهبتود کتارایی    برای کنترل تقارای انرژی و بته 

انرژی در جامعه ما برخوردارند و ایت  ختود حتاکی از دن    

است که اهگو و رفتار مصرفی افراد در جامعته متا بیشتتر    

ای متی و هزینهمنشأ فرهنگی و اجتماعی دارد تا منشأ قی

و هتا برای مدیریت و اثرگتاری بر دن بایتد بیشتتر رو بته    

هتا  اجتماعی دورد و از دن -ها و ابزارهای فرهنگیسیاست

 است اده کرد.

در پژوهش حارر سعی شده است به تبیی  علمتی  

 مسائل زیر پرداخته شود:

های فرهنگی و اجتماعی ه مفه هبررورت توجه  -1

فی در جامعه شتهری، در کنتار عوامتل    مفثر بر رفتار مصر

 اقتصادی چیست؟

ها های مربوطه برای هریک از ای  مفه هشاخر -2

 و مدل م هومی دن به چه صورت قابل استخراج هستند؟ 

میزان اهمیت و تأثیرگتاری هر یتک از عوامتل    -3

سازی مصرف انرژی و بهبتود  اقتصادی و فرهنگی بر بهینه

ونه است؟ )برای پرداخت  بته  کارایی در خانوار شهری چگ

و  1(SEM)سازی معتادالت ستاختاری   ای  مسئله، از مدل

 است اده شده است(. 2افزار هیزرلها در نرمتحلیل داده

                                                           
1- Structural Equations Modeling 

2- Lisrel  
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های ن اهمیت ای  عوامل و شاخرمقایسه میزا -4

مربوب به هر یک چگونه است و چه نتایج کاربردی از دن 

 قابل استحصال هستند؟

 

 پیشینه تحقیق -2

 های خارجیالف( پژوهش

ای که بتا روش  ( در مطاهعه2011و همکارانش ) 1بار

پیمایشی و مطاهعات میتدانی در انگلستتان و مبتنتی بتر     

 کننتدگان عاملی انجام دادند، سه گروه از مصرفروش تحلیل

با سبک زندگی متمایز را که در عادات مصرفی ختود بته   

ترتیب دارای تعهد و اهتزام زیاد، متوسط و پتایی  نستبت   

محیطی هستند، شناسایی کرده و به به هنجارهای زیست

ایتت  نتیجتته دستتت یافتنتتد کتته عتتادات مصتترفی در هتتر 

محیطی، تحت تأثیر افعال و عادات اجتماعی حاکم بر دن 

ای که در فضتای داختل   کنندهمصرفمحیط است؛ مانند 

محیطی را دربر اش، هنجارهای زیستخانه، رفتار مصرفی

گیرد، اما با قرار گرفت  در فضای بیرون خانته )ست ر،   می

اش تحتت تتأثیر   روزهای تعطیتل و ...(، رویکترد مصترفی   

 گیرد.  هنجارهای محیط اجتماعی جدید قرار می

 دی و مبتنتی ( در تحقیقی بتا روش استنا  2009) 2ایلوز

 ای، به تحلیل تأثیر احساسات و پنتدارها بر مطاهعات کتابخانه

شناستتی بتتر مصتترف پرداختتته و بیتتان در فضتتای جامعتته

دارد که احساسات ندانسته، در هنگام معامله، خرید و می

تواند در انتخاب انسان دخیل باشد؛ امتا  مصرف، بسیار می

 دهتی به جهتت  توانراحتی میطریق ابزارهای فرهنگی، بهاز 

ایتت  احساستتات یتتا تزریتتق نتتوع خاصتتی از دن بتته فتترد  

کننده پرداخت؛ از طرفی در فضای مصرف، ممک  مصرف

است همی  احساسات به توهمات فرهنگتی در جامعته و   

توانند در فضای ملی و جامعته،  اجتماع تبدیل شوند یا می

احساسی جمعی و ملی را شکل دهنتد و اهگتوی مصترف    

ر قرار دهند که ای  احسار جمعی حتی فرد را تحت تأثی

 تواند یک ح  تقابل و مخاه ت سیاسی نیز باشد.می

                                                           
1- Barr  

2- Illouz 

ای بتتا ( در مطاهعتته2007) 3بیگتتارت و هتتوتزنهیزر 

شناستتی اقتصتتادی و معضتتل اجتمتتاعی جامعتته»عنتتوان 

مبتنتتی بتتر روش استتنادی و مطاهعتتات « ناکتتارایی انتترژی

فهتم و  ای، به ای  نتیجه دست یافتند کته بترای   کتابخانه

های مستائل و معضتالت اجتمتاعی و    حلیابی به راهدست

شناسی اقتصتادی روی دورد و بتا   اقتصادی، باید به جامعه

وتحلیتل مشتکالت   شناستانه، بته تجزیته   رویکردی جامعه

تری  مثال دن را معضتل ناکتارایی   مربوطه پرداخت و مهم

داننتد کته   مصرف انرژی در بخش مسک  و ساختمان می

هتای  شناستی اقتصتادی، جتایگزی    ر، جامعهدر حال حار

هتتای هتتای مبتنتتی بتتر نظریتتهم یتتدی را بتترای سیاستتت

 اقتصادی در تحلیل ای  پدیده، ارائه کرده است.

 های داخلیب( پژوهش

با است اده ( در تحقیقی 1390تاری و غالمی باغی )

 به ای  نتیجه دست یافتند که از روش اسنادی و تحلیلی،

عالوه بر عوامل اقتصادی، عوامتل فرهنگتی متعتددی بتر     

تعییت  اهگوی مصرف در جامعه مفثر هستتند، از جملته:   

أثیتر اهگوی مصترف خانوار بتر فتترد   ت -2عقاید دینی  -1

های اعضای خانوار برمبنای انطباق و سازش میان خواسته

و مصتلحت اعضتای   شتخیر  تتر از دن، بتر پایته ت   یا مهم

 مصرف ت اخری -4فت فرهنا بازیا -3گیر خانوار تصمیم

 تبلیغات. -6چشمی صرف چشم و همم -5یا نمایشی 

( در تحقیقی بتا عنتوان   1389امینی و همکارانش )

هتای غیرقیمتتی در   مثابه بتدیل راهبردهای اجتماعی به»

بتا   کته « حل مسئله اصالح اهگوی مصرف انرژی در کشور

ای و پژوهش پیمایشتی و  ایج مطاهعات کتابخانهتکیه بر نت

های ختاص جمهتوری   میدانی انجام شده، براسار ویژگی

ها و اجتزای  اسالمی ایران در بخش مدیریت انرژی، مفه ه

انتد کته براستار دن،    مدهی پیشنهادی را طراحتی کترده  

ستازی در بختش انترژی    عوامل مفثر در راستای فرهنتا 

هتای  گیری از انترژی ز بهرهبرای کاهش تل ات انرژی و نی

ی، تجدیدپتیر عبارتند از: قوانی  دوهتی، دموزش، تکنوهوژ

 ها و باورها و در نهایت، جغرافیا.  متهب، اقتصاد، ارزش

                                                           
3- Biggart and Lutzenhiser 
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ای با روش اسنادی، بته  ( در مطاهعه1388موسایی )

بررسی نقش فرهنا بر اهگوی مصرف پرداختته استت. از   

و اهگتوی مصترف   های فرهنگتی  بررسی رابطه میان مفه ه

های اصتلی مصترف؛   مفه ه -1دست دمد که: ای  نتایج به

یعنی سطپ مصرف، ترکیب کاالهای مصترفی و چگتونگی   

گیرنتد و قواعتد   مصرف، در بستر فرهنا جامعه شکل می

اسالمی حاکم بر مصرف نیز هر سه مفه ه را تحتت تتأثیر   

اهگوی مصرف جامعه ما با اهگتوی توهیتد    -2دهد. قرار می

 لی و اهگوی مطلوب مصرف از دیدگاه دینی، فاصله دارد.داخ

 

 مبانی نظری   -3

ستتازی انتترژی ماننتتد ستتایر  هتتای بهینتتهسیاستتت

های اقتصادی، هم در جانب تقارا و هم در جانب سیاست

(. در 1388نیتا،  عرره انرژی قابل بررسی هستند )ایثاری

های جانب عرره، صیانت از منابع انترژی مطترح   سیاست

بترداری مطلتوبی از   به ای  معنا که الزم است بهتره است؛ 

پتیر داشته باشتیم و نیتز کتارایی را در    منابع انرژی پایان

ای  بخش باال ببریم. در پژوهش حارر با توجه به موروع 

باشتند؛  ها مدنظر نمتی مورد بررسی، ای  دسته از سیاست

توان به دو دسته کلتی  های جانب تقارا را میاما سیاست

 های غیرقیمتی تقسیم کرد.های قیمتی و سیاستتسیاس

هتتای براستتار منطتتق متعتتارف اقتصتتادی، قیمتتت

کننتده و  دهنتده رفتتار مصترف   نسبی، عامل اصلی شتکل 

گیری وی دربتاره نتوع مصترف هستتند و اصتالح      تصمیم

شود. هرگونه ها، منجر به تخصیر مجدد منابع میقیمت

اده از اقتدامات  استت  تصمیم خانوار برای است اده یتا عتدم  

بستتان میتان    -ستازی، متضتم  یتک بتده    بر بهینههزینه

سازی و کاهش دتی مورد انتظار هزینته  هزینه فعلی بهینه

ستازی استت. هرچته قیمتت انترژی      انرژی ناشی از بهینه

سازی بهتر خواهد فعلی یا مورد انتظار بیشتر باشد، بهینه

جویی رفههای انرژی انگیزه الزم برای صبود. اصالح قیمت

هتای مصترف   کند؛ یعنی وقتتی هزینته  انرژی را ایجاد می

جویی، توجیه اقتصتادی خواهتد   انرژی اصالح شود، صرفه

هتای ایت  حتوزه عبارتنتد از:     تتری  سیاستت  داشت. مهم

های دشکار و پنهتان و  اصالح قیمت از طریق حتف یارانه

ورع ماهیات بر مصرف انترژی. اصتالح قیمتت انترژی، بتا      

ا و مالحظات خاصی مواجه است که سبب شده هدشواری

گیری درباره دن در کشور ما بتیش از دو دهته بته    تصمیم

تأخیر بیافتد و هنوز نیز اجماع و ات اقی دربتاره چگتونگی   

اعمال دن وجتود نتدارد. از طترف دیگتر، کشتش قیمتتی       

هتای  مدت و کشش قیمتی بلندمدت تقارای حاملکوتاه

و بخشی پایی  استت؛ بتر   انرژی در کشور در سطپ کالن 

های قیمتی، کارایی زیادی در کنتترل  ای  اسار سیاست

جویی ناشی از افزایش های صرفهتقارا نداشته و پتانسیل

 (. 1381ها زیاد نیستند )سهیلی، قیمت

تتوان بته پتنج    عوامل مفثر بر مصرف انترژی را متی  

کننتده  استت اده از وستایل مصترف    -1 :دسته تقسیم کرد

 کننتده انترژی  وسایل مصرف -2رتی دارد یا خیر. انرژی ررو

ایت  وستایل    -3با چه نوع از مصرف انرژی انتخاب شوند. 

وری انرژی انتخاب شتوند.  با چه سطحی از کارایی و بهره

وری باال برای دیا انتخاب و دسترسی به وسایل با بهره -4

شده با انرژی انتخاب -5کننده میسر است یا خیر. مصرف

ی مورداست اده قرار گیرد. بنابرای  نظر، دختری   چه قیمت

و سایر عامل مفثر بر مصرف بهینه انرژی، قیمت دن است 

 (.1389موارد، غیرقیمتی هستند )ستاری قه رخی، 

هتتای غیرقیمتتتی، تحلیتتل  در رابطتته بتتا سیاستتت 

هتا را  تر است. ای  دستته از سیاستت  تر و گستردهپیچیده

اقتصتادی و غیراقتصتادی   هتای  توان در قاهب سیاستمی

هتای اقتصتادی   گنجاند. ازجمله موارد مرتبط با سیاستت 

هتای متاهی از   توان بته تستهیالت و کمتک   غیرقیمتی می

کننتدگان ختاص،   سوی دوهت به توهیدکنندگان یا مصرف

های مرتبط و همچنتی   وکار و فعاهیتبهبود فضای کسب

های دردمدی )ماننتد توزیتع عادالنته و هدفمنتد     سیاست

 ها( اشاره کرد.یارانه

های غیراقتصادی باید از ستایر  برای تحلیل سیاست

شناستتی هتتای علتتوم اجتمتتاعی؛ از جملتته جامعتته شتتاخه

اقتصادی است اده کترد و از زوایتای دیگتر، مقوهته رفتتار      

سازی مصرف انرژی را واکتاوی نمتود. در   مصرفی و بهینه
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ی، شناسی در حوزه رفتار مصرفنظریات و مطاهعات جامعه

گیتتری مصتترف و نقتتش عناصتتر از نظتتر چگتتونگی شتتکل

مختلتتف فرهنگتتی و اجتمتتاعی در دن، ادبیتتات متنتتوعی  

های اقتصادی کمتتر متورد   توهیدشده که در حوزه مطاهعه

توجتته قرارگرفتتته استتت؛ زیتترا اوالً اثتتر فرهنتتا و دیگتتر  

« شتده  داده»های اقتصادی اصوالً در ای  مطاهعتات  مفه ه

مطاهعته نقتش اجتمتاعی فرهنتا،     شوند. ثانیتاً  فرض می

کته ایت    شتود؛ در حتاهی  خارج از حوزه اقتصاد تلقی متی 

بحث در مطاهعه رفتار مصترفی فترد و اصتالح دن نقشتی     

تتری   اساسی دارد. از طرفی اصالح اهگوی مصترف، اصتلی  

هدف اجتماعی و فرهنگتی افترادی استت کته بته دنبتال       

محیطتتی هستتتند هتتای زیستتتتوستتعه پایتتدار و هتتدف 

(UNESCO, 2001) . همچنتتی  در چتتارچوب مکتتتب

توان به ای  مستئله پرداختت.   نهادگرایی دمریکایی نیز می

 اقتصادی زندگی در نهادها و ساختارها بر نقش مکتب ای 

 رفتتار  از یافتته ستازمان  اهگتوی  نهاد، یک .کندتمرکز می

 شتده پتیرفتته  و جتا افتتاده   کامتل  صتورت  بته  و گروهی

 نهادها .دیدمی حساببه فرهنا، بنیادی  جزیی عنوانبه

 ت کر طرز عادات اجتماعی و حقوقی، ها،سنت دربرگیرنده

و  منتابع  از است اده حق مثالً ؛هستند زندگی روش و راه و

 .باشتتندمتتی نهتتاد یتتک، دن بتته اعتقتتاد و دن مصتترف

 وستیله بته  اقتصتادی  که زنتدگی  معتقدند ساختارگرایان

 وسیلهبه صرفاً نه و شد خواهند تنظیم اقتصادی نهادهای

 ها انگیتزه دیدگاه دن از (.1384قوانی  اقتصادی )گرجی، 

 باورها ای  .است فرهنا از متأثر اقتصادی نیازهای تأمی 

 نیازهتا  تتأمی   چگتونگی  و میتزان  بر که هستند و رسوم

اقتصتادی نگریستته    منظتر  از خانواده به اگر .دارند تسلط

 هتای ایتده  و عقایتد  کته  کرد اذعان نکته ای  به باید شود

نهتاد   ایت   متدیران اقتصتادی   توستط  خانواده در متداول

 شودمی اعمال دارند، اشراف مصرف نحوه بر )واهدی ( که

 و کنند عمل خواستند هرگونه اعضا نیست که گونهای  و

نکتته   .بتراشتند  غیررروری هایهزینه خود واهدی  برای

 اهگوهای با واهدی ؛ است مشترم است اده چگونگی دیگر

 تتا  کنندمی ریزیرا برنامه خانواده مخارج خود، مدیریتی

 داشتته  را دن بتا  مقابله توان بحران، با برخورد صورت در

 طبقتات  ترکیتب  با هافرهنا اکثر در ای  ویژگی .باشند

 .وجو دارد متنوع اجتماعی

اما برای پرداخت  به مسئله رفتار مصرفی شهری با 

شناستان، رفتتار   شناسانه، باید گ ت جامعته رویکرد جامعه

هتای گتروه   کننده را منبعتث از فشتارها و حرکتت   مصرف

کند که در فرد یتا گتروه دیگتر، انگیتزه الزم را بترای      می

 ,Cundiff)کند خریتد و مصرف کاال یا خدمات ایجاد می

ه دنان در ایت  زمینته عمتدتاً بتر اهمیتت      . مطاهع(1973

خصتوص فراگترد    های مرجع و طبقات اجتماعی، بهگروه

انتشار یا اشتاعه اطالعتات در جامعته تکیته دارد. از نگتاه      

شناسانه، ویژگی تمتام رفتارهتای اجتمتاعی کته از     جامعه

و می، پایتداری  ئدا :عمومیت باالیی برخوردارند عبارتند از

توان رفتارهای انسانی را بته دو  ای  اسار میها. بر استمرار دن

 دسته تقسیم کرد: رفتارهای پایدار و رفتارهای غیرپایدار.

رفتارهای پایتدار انستانی، رفتارهتایی هستتند کته      

هتتای بتته نستتبت ثتتابتی   شتتوند و از قاهتتب تکتترار متتی 

برخوردارنتتد. گتتاهی ایتت  رفتارهتتا جنبتته فتتردی دارنتتد و 

دارنتتد و اگتتر از   گتتاهی در میتتان جمتتع بیشتتتری رواج  

عمومیتتت بتتاالیی برختتوردار باشتتند، رفتتتار اجتمتتاعی    

شتتوند. اهگتتوی مصتترف در جامعتته از جملتته شتتمرده متتی

هتتای دن رفتارهتتای اجتمتتاعی استتت؛ زیتترا تمتتام ویژگتتی

تتوان بته عمومیتت دن اشتاره کترد و      را داراست؛ هم متی 

هتتم پایتتداری و بتته تبتتع دن، نتتوعی تکتترار در دن دیتتده  

هتتای بتته نستتبت ثابتتت، قابتتل    بشتتود و در قاهتت متتی

مشتتاهده استتت. رفتارهتتای پایتتدار، نتیجتته فرهنتتا      

جامعتته هستتتند. در واقتتع اگتتر فرهنتتا را محتتیط و     

وستیله بشتر در متدت طتوالنی     بستری غیرمادی کته بته  

وستیله اکثریتت جامعته متورد پتتیرش      شده و به ساخته

هتتای گیتترد بتتدانیم، در دن صتتورت ویژگتتی  قتترار متتی 

 فرهنا عبارتند از:

 عمومیت -3 ساخته بشر است -2غیرمادی است.  -1

 بر است.تغییر دن، زمان -4دارد. 
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در نتیجه اگتر پتیرفتته شتود کته اهگتوی مصترف،       

رفتاری اجتماعی است، در دن صورت بایتد پتتیرفت کته    

یازمنتتد تغییتتر در فرهنتتا استتت و  تغییتتر اصتتوهی دن، ن

کننتده اقتصتادی بته    توان فقط با متغیرهتای تعیتی   نمی

تغییر اهگوی مصرف از ورتع موجتود بته ورتع مطلتوب      

 (.1388پرداخت )موسایی، 

ویژه جامعه بدی  ترتیب اهگوی مصرف جامعه و به

و  شهری، از جمله رفتارهای اقتصادی پایدار جامعه است

های رفتار اجتماعی پایدار را داراست؛ تمام ویژگی

طور کامل فرهنگی است. در واقع ها بهبنابرای  ریشه دن

اهگوی مصرف جامعه شهری، نتیجه فرهنا مصرفی دن 

های اساسی و هنجارهای با ارزش است و ارتباب نزدیکی

 (.1393و خوشخوی،  شاهدانیشده دن دارد )صادقیپتیرفته

 

های فرهنگی بر رفتار مصررفی  تأثیر مؤلفه تحلیل

 در چارچوب تئوری مصرف اقتصاد خرد

 دستت دوردن در تئوری مصرف در اقتصاد خرد، برای به

دهنده انتختاب بهینته   کننده که نشاننقطه تعادل مصرف

 فرد در مصرف کاالها یا خدمات مصرفی استت، از دو م هتوم  

ت اوتی )یتا مطلوبیتت یکستان( و قیتد     اساسی منحنی بی

صورت کته در یتک فضتای    شود؛ بدی بودجه است اده می

هتای  ، با رسم منحنتی 1 نمودارفرری دو کاالیی همچون 

کننده، از تمتار بتاالتری    ت اوتی و قید بودجه مصرفبی

تی با قید بودجه فرد، نقطه مصترف بهینته   ت اومنحنی بی

دهنده مقدار مصرف او از یا همان نقطه تعادل او که نشان

 U، 1دیتد. در نمتودار   دست میاست، به Yو  Xکاالهای 

، E، قیتد بودجته و   Mت اوتی یا مطلوبیت یکستان،  منحنی بی

 دهد.کننده را نشان مینقطه تعادل یا انتخاب بهینه مصرف

 
 کنندهتفاوتی و قیدبودجه مصرفمنحنی بی -1نمودار 

 (Mas-Collal et al., 1995)منبع: 

قیمت ، YPو  Xقیمت کاالی ، XPبا توجه به اینکه 

 Eقطه در نکننده است، دردمد مصرف Mو  Y کاالی

 روابط زیر برقرار خواهد بود:

کنندهقید بودجه مصرف : 𝑀 = Px𝑋 + Py𝑌 

کنندهت اوتی یا مطلوبیت یکسان مصرفمنحنی بی : �̅�= U(X, Y,𝛿̅) 

− = 1MRSx,y :در نقطه تعادل مصرفکننده>=
Δ𝑦

Δ𝑥
=

𝑃𝑥

𝑃𝑦
=

𝑀𝑈𝑥

𝑀𝑈𝑦
  

کننده و در ای  تئوری همواره مطلوبیت فرد مصرف

ت اوتی او، از دنجا که به ترجیحات و تبع دن، منحنی بیبه

شده  ( مرتبط است، داده𝛿̅سالیق و دیگر موارد ذهنی او )

شود؛ هتا همواره قید بودجه، با تغییر و م روض گرفته می

                                                           
1- Marginal Rate of Substitution 

صورت متوازی( یتا تغییتر قیمتت     کننده )بهدردمد مصرف

صورت ناموازی( تغییر نسبی کاالها یا خدمات مربوطه )به

ت تاوتی  کند و از طریق تمار با باالتری  منحنتی بتی  می

رفی را بته دستت   کننده، نقطه تعتادل مصت  موجود مصرف

کاالی انرژی  ،Xکه ، با فرض ای 2دهد. هتا در نمودار می

عنوان نماینده سایر کاالهای مصترفی فترد(   ، پول )بهYو 

باشد، با اعمتال یتک سیاستت قیمتتی و افتزایش قیمتت       

تغییتر   1Mبته   0Mکننتده از  انرژی، قید بودجته مصترف  

 1Eبته   0Eیابد و به دنبال دن، تعادل مصترفی فترد از   می

یابد و متناسب بتا دن، موجتب کتاهش مصترف     می انتقال

کته مقتدار مصترف    اهبته ای شود. می 1Xبه  0Xانرژی از 

Y کاالی  

U 

  

X   کاالی

E 

M 
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یابد، بستتگی بته کشتش قیمتتی     قدر کاهش میانرژی چ

کننده دارد؛ زیرا اگر کشش قیمتی تقارتا  تقارای مصرف

برای انترژی انتدم باشتد و اصتطالحاً تتابع تقارتای دن       

نبایتد بتا تغییترات قیمتت انترژی نبایتد        کشش باشد،کم

توجهی در مقدار مصرف انرژی داشتت و  انتظار تغییر قابل

در ای  صتورت بتا فترض افتزایش کنتونی ممکت  استت        

 3نمتودار   3Eدر نقطته   1Eکننده، به جتای نقطته   مصرف

قرار گیترد و تغییتر چنتدانی در تقارتای او از انترژی ر       

اکنتون متا در    ندهد و ای  یعنی همان چیتزی استت کته   

 با دن مواجه هستیم. جامعه

 
 کننده بررسی تأثیر سیاست قیمتی بر مصرف انرژی در چارچوب تئوری رفتار مصرف -2نمودار 

 (Mas-Collal et al., 1995)منبع: 

اما حال سفال اینجاست که در صتورت استت اده از   

اجتماعی، تغییرات مصرفی فرد در  -های فرهنگیسیاست

کننتده، چگونته   شده از تئوری رفتار مصرففضای توصیف

قابتتل توجیتته استتت؟ ایتت  سیاستتت غیرقیمتتتی بتتا چتته  

مکانیسمی، نقطه تعادل مصرفی فرد را تحتت تتأثیر قترار    

 گردد؟جایی دن میدهد و چگونه باعث جابهمی

کننده پ  از تأثیرپتتیری از  ات اقی که برای مصرف

افتتد ایت  استت کته     اجتماعی می -های فرهنگیسیاست

هنجارها، نگرش و باورهای ذهنی یا عادات رفتتاری را در  

کند که باعث تغییر ذهنیت فرد نستبت بته   فرد ایجاد می

کاالی مصرفی )انرژی( شده یا ارزش ذهنی ای  کاال را در 

دهد. مقوهه ارزش ذهنتی  نزد او نسبت به قبل افزایش می

کننده در تئوری ای  تغییر ذهنیت، برای مصرف تا قبل از

که در ایت   طوریکننده مطرح بوده است؛ بهرفتار مصرف

=تئوری، عبتارت  
𝑃𝑥

𝑃𝑦
=

𝑀𝑈𝑥

𝑀𝑈𝑦
 x,yMRS     برابتر بتا همتان

شتتمرده  Xکننتتده بتترای کتتاالی  ارزش ذهنتتی مصتترف

ای که وجتود دارد ایت  استت کته ایت       شود، اما نکتهمی

کننده پت  از  ایجادشده در مصرفدغدغه و ارزش ذهنی 

اجتماعی، اکنتون   -های فرهنگیفرایند تأثیرگتاری مفه ه

پتیرد و دن همان از چیزی فراتر از مفه ه قیمت تأثیر می

ای استت کته از ادرام،   های ذهنی تتازه ها و دغدغهارزش

نگرش و ذهنیت جدید فترد یتا عتادات جدیتد او نشتأت      

گرفتته از  ی جدیتد شتکل  های ذهنگیرد. اما ای  ارزشمی

هتای تئتوری مصترف در    توانند وارد تحلیلچه طریق می

 اقتصاد خرد شوند؟

هتتای فرهنگتتی و اجتمتتاعی، از دنجتتایی کتته مفه تته

دهنتد،  های ذهنی و هنجاری فرد را هدف قرار متی ارزش

برای تحلیل تغییرات مربوب به تعادل مصترفی، بایتد بته    

ت تاوتی او )کته طبتق    سراغ مطلوبیت فرد و منحنتی بتی  

ای ذهنتتی بتتوده و تعریتتف تئتتوری مصتترف از دن، مقوهتته

شتتتود(، گرفتتته متتیزا در نظتتتر شتتده و بتترونداده

در معادهه مربتوب بته نتر  نهتایی جانشتینی       برویم؛ هتا

(=
𝑃𝑥

𝑃𝑦
=

𝑀𝑈𝑥

𝑀𝑈𝑦
 x,yMRS) ،  تغییرات ارزش ذهنی را بایتد

از طریتتق تناستتب مربتتوب بتته مطلوبیتتت نهتتایی دو کتتاال 

(
𝑀𝑈𝑥

𝑀𝑈𝑦
وارد مدل کرده و در تئوری اعمتال نمتود. بترای     ،(

گونه شرح داد کته بتا   توان ای روش  شدن ای  مطلب می

( در حاهتت  xافزایش میزان مصرف فرد از کاالی انترژی ) 

اجتمتاعی   -اول )یعنی قبل از اعمتال سیاستت فرهنگتی   

مربوطه( نسبت به حاهت ثانویه )که حساسیت فرد نسبت 

ررورت اصالح رفتار مصرفی انترژی برانگیختته شتده    به 
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؛ یابتد است(، مطلوبیت وی به مقدار بیشتری افزایش متی 

وجتود  زیرا در حاهت دوم، حساسیت و دغدغته ذهنتی بته   

عنوان عاملی رتدمطلوبیت )کاهنتده مطلوبیتت(    دمده، به

عمتتل کتترده و از میتتزان افتتزایش در مطلوبیتتت ناشتتی از 

کاهد. همچنتی  ایت  مطلتب را    افزایش مصرف انرژی می

 3 نمتتودارت تتاوتی در تتتوان بتتر روی منحنتتی بتتی  متتی

کتته  0Eنقطته تعتتادهی   صتتورت تورتیپ داد کتته در بتدی  

مربوب به مصرف کتاالی انترژی قبتل از اعمتال سیاستت      

ت تاوتی  ( است، شیب منحنی بتی 0Xغیرقیمتی مربوطه )

(
𝑀𝑈𝑥

𝑀𝑈𝑦
)برابر شیب قید بودجه  (

𝑃𝑥

𝑃𝑦
استت. امتا بتا اعمتال      (

کننتده  سیاست فرهنگی، به دهیل تغییر ترجیحات مصرف

تبع دن منحنتی مطلوبیتت   (، تابع مطلوبیت و به𝛿̅انرژی )

در  2Uبته   0Uیکسان او، ماهیتتاً تغییتر یافتته )تغییتر از     

شکل( و برای مقادیر متنتاظر پیشتی  از مصترف انترژی     

در حاهتتت اوهیتته(،  0X)ازجملتته مقتتدار انتترژی مصتترفی  

مطلوبیت )نهایی( کمتری را برایش ایجتاد خواهتد نمتود؛    

کننده در مقدار انرژی ید مصرفت اوتی جدهتا منحنی بی

( به علت کاهش مقدار 0Xمصرفی متناظر با تعادل اوهیه )

تبتع دن کتاهش مقتدار    ( و به𝑀𝑈𝑋0مطلوبیت نهایی دن )

𝑀𝑈𝑥کسر )

𝑀𝑈𝑦
تتر  ( در ای  نقطه، از قیتد بودجته کتم شتیب    

𝑃𝑥خواهد شد )

𝑃𝑦
>

𝑀𝑈𝑥

𝑀𝑈𝑦
 ( و از دنجا که طبق تعریتف تئتوری  

ت تاوتی  ، شتیب منحنتی بتی   Xمصرف، با افزایش مقتدار  

 یافتته کاهنده است؛ هتا برای اینکه شیب ای  منحنی افزایش

 و با شیب قید بودجه مجدداً برابر شده و با تبتدیل نامستاوی  

فوق به مساوی، شرب الزم تعادل مصرفی مجتدداً برقترار   

در ای  حاهت کمتتر   (X)گردد، باید مقدار انرژی مصرفی 

، (Henderson & Quandt, 1985)حاهت اوهیه باشد  از

(Mas-Collal et al., 1995) ،(Varian, 1993) .  بنتابرای 

کته   (2E)ای ماننتد  ت تاوتی جدیتد، در نقطته   منحنی بتی 

گیرد، با قید بودجته  قرار می (0E)سمت چپ تعادل اوهیه 

تمتتار یافتتته و در ایتت  نقطتته، ارزش ذهنتتی جدیتتد     

)کننتتده مصتترف
𝑀𝑈𝑥

𝑀𝑈𝑦
در ورتتعیت جدیتتد بتتا تناستتب  ( 

 گردد.)که بدون تغییر مانده(، برابر می Yو  Xهای قیمت

 هایهای قیمتی و سیاستطور خالصه، تحلیل سیاستبه

اجتمتاعی( و   -های فرهنگتی غیرقیمتی )همچون سیاست

 کننتده، ها بر تعادل مصرفی در تئوری رفتار مصترف تأثیر دن

ای  ت اوت ماهوی و مهم را با یکدیگر دارند که در تحلیل 

ت اوتی ثابت بتوده و  های قیمتی، منحنی بیتأثیر سیاست

دهنتده تغییترات در   تغییرات قید بودجته، عامتل تورتیپ   

در  1Eبه  0Eباشد )تغییر از کننده مینقطه تعادل مصرف

هتتای غیرقیمتتتی همچتتون  (؛ امتتا در سیاستتت3نمتتودار 

نگتتی، عکتت  ایتت  مطلتتب جتتاری استتت،   سیاستتت فره

ت تاوتی  که ای  تغییرات منحنی مطلوبیتت و بتی  طوریبه

است که تغییرات در تعادل مصرفی فرد را تورتیپ داده و  

 (. 3در نمودار  2Eبه  0Eکند )تغییر از تعیی  می

 
 کنندههای قیمتی در چارچوب تئوری رفتار مصرفاجتماعی با سیاست -های فرهنگیمقایسه تأثیر سیاست -3نمودار 

 (Mas-Collal et al., 1995)منبع: 
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تتتوان بتته بررستتی   متتی 3همچنتتی  در نمتتودار  

کننتده در دو  های مربوب به تغییرات رفاهی مصرفدالهت

حاهت اعمال سیاست قیمتی و سیاست فرهنگی پرداخت 

توان گ ت، با توجه به طور خالصه میکه در ای  رابطه به

سازی مصترف  اینکه سیاست افزایش قیمت با هدف بهینه

اهی و اقتصتادی متعتددی را بتر    های رفانرژی، اوالً هزینه

کند، ثانیتاً تحقتق و بتروز دثتار و نتتایج دن      جامعه بار می

تتر گ تته شتد در    طور که پیشبر است و ثاهثاً همانزمان

کشش نستبت بته قیمتت )همچتون     جوامع با تقارای کم

جامعه ایران( کارایی زیادی ندارد و اصطالحاً بُترد و ن توذ   

ویتژه  ی غیرقیمتتی، بته  هتا دن اندم است، قطعاً سیاستت 

اجتمتاعی هوشتمندانه، کتارایی و     -های فرهنگیسیاست

ای بتترد بیشتتتری داشتتته و از اهمیتتت و رتترورت ویتتژه  

 باشند.برخوردار می

 مدل نظری تحقیق

در ایتت  تحقیتتق بتتا تکیتته بتتر نتتتایج مطاهعتتات     

هتای ختاص   ای و میدانی و با توجته بته ویژگتی   کتابخانه

ربوب به رفتار مصترفی و  جامعه شهری در حوزه مسائل م

صورت جدول ها و اجزای مدل پیشنهادی، بهانرژی، مفه ه

 اند.طراحی شده 1

 

 ها و اجزای مدل پیشنهادیمؤلفه -1جدول 

 ijX شده )آشکار(متغیرهای مشاهده iX متغیر مکنون Y متغیر وابسته

رفتار مصرفی انرژی 

 در جامعه شهری

های سیاست

اقتصادی قیمتی 

(1X) 

 (11X) های دشکار و پنهانهای انرژی از طریق حتف یارانهاصالح و دزادسازی قیمت حامل

 (12X)ورع ماهیات بر مصرف انرژی 

 (13X)گتاری متناسب با سطپ مصرف( های انرژی )قیمتهای پلکانی حاملورع تعرفه

 (14X)مصرف های ماهیاتی و کاهش حقوق و عوارض دوهتی برای خانوارهای کمتوسعه مشوق

های سیاست

اقتصادی غیرقیمتی 

(2X) 

 (21X)دردمد مصرف( با قیمت مناسب خصوصاً به خانوارهای کمهای کممصرف )مانند المپعرره وسایل پربازده و کم

وکارهای مرتبط با مقوهه کارایی مصرف انرژی و ها و کسبفعاهیتوکار در زمینه حمایت از بهبود فضای کسب

 (22X) های مرتبط با دنها و تکنیکتکنوهوژی

 (23X)های پردردمد( ها با هدف اصالح اهگوی توزیع دردمد در جامعه )حتف یارانه دهکتقویت طرح هدفمندی یارانه

های باورها و ارزش

دینی، متهبی و 

 (3Xاخالقی )

تر از دن، رام  بودن رویه و مهمرسانی بیشتر در زمینه فتاوای مراجع تقلید در زمینه حرمت اسراف و مصرف بیاطالع

 (31X)شخر مُسرف انرژی 

 (32X)زیستی زدگی و ترویج سادهگرایی، تجمل رفاههای اخالقی اجتماع مبنی بر منع از مصرفبسط و گسترش پایه

 (33X)نهی شدید از اسراف و تبتیر ان اق، گسترش م اهیم قردنی در زمینه تأکید بر 

سازی مصرف در تجمعات دینی و متهبی و تبیی  دقیق پیوند میان جویی و بهینهسازی، ترویج فرهنا صرفهفرهنا

 (34X)بهینه مصرف کردن و عقاید دینی و متهبی 

باورها و هنجارهای 

ملی و اجتماعی 
(4X) 

 (41X)ها و نهادهای دوهتی جویی در مصرف در سازمانرعایت صرفه

توجه دیگران( و نیز سازی در زمینه تضعیف مصرف ت اخری، نمایشی و تظاهری )با هدف خودنمایی و جلبفرهنا

 (42X)دهد( ها روی میمقایسه با دیگران و سعی در عقب نماندن از دن به دهیلچشمی )که وهممصرف چشم

های مطرح( به رفتار های مرجع و اهگوهای اجتماعی )همچون هنرمندان، ورزشکاران، اساتید و چهرهتشویق گروه

 (43X)جویانه صرفه

 (44X)کننده انرژی تالش برای طراحی و ترویج اهگوی نمونه خانوار مصرف

عنوان منظور کاهش ح  تقابل و مخاه ت سیاسی بهافزایش سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتماد میان مردم به دوهت به

 (45X)یک عامل روانی و رفتار اعتراری در رفتار مسرفانه 

 (46X)بر مصرف بهینه منظور گسترش مدهای مبتنیدهی مُد اجتماعی بههدایت و جهت

گر رفتار مصرفی خانوار و نیز عنوان ابزارهای هدایتهای تبلیغاتی بهها و برنامهها، سریالفیلمحمایت از توهید 

 (47X)جلوگیری از تبلیغات بازرگانی اهقاکننده مصرف غیربهینه 

 (48X)ها از اسراف زیستی مسئوالن و پرهیز دنساده

سازی مصرف در ها و است اده از تجهیزات بهینهسازی سیستمپیادهسازی مصرف انرژی از طریق های بهینهترویج روش

 (49X)...(  ها، اماک  عمومی شهری واماک  عمومی )مساجد، حسینیه

 های تحقیق(منبع: )یافته
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نماینتتتتده  2Xو  1X، متغیرهتتتتای 1در جتتتتدول 

نماینتتده  ،4Xو  3Xی هتتای اقتصتتادی و متغیرهتتامفه تته

حلیتل رفتتار مصترفی    تاجتماعی در  -های فرهنگیمفه ه

ت کته  الزم به ذکر است  باشند.انرژی در جامعه شهری می

هتای  رویکرد ما در ای  پژوهش به مقوهه فرهنا و مفه ته 

اسار منابع اجتماعی درونی متفثر  اجتماعی، بر -فرهنگی

، نهادهتا،  1باشد. براسار تعریف جی بر رفتار مصرفی می

نظر و دیتدگاه نستبت بته    اورها و اعتقادات، متهب، نقطهب

ارزش، اصول اخالقی، مطلوبیت یا درجه اشتیاق اجتماعی 

پسندی(، احسار و عواطف انستانی، جتزم منتابع    )جامعه

کته مجتامع   باشند؛ درحتاهی اجتماعی داخلی )درونی( می

هتای غیرانت تاعی،   هتا، ستازمان  مختلف اجتماعی، انجم 

نهتتاد و ارتبتتتاطات تردوهتی یتتا متتتردمهتتای غیتتستتازمان

ی( را اجتماعی، منابع اجتمتاعی ختارجی )بیرونت    -انسانی

 .Jin, 2011 ،(Jin, 2002)))دهند تشیکل می

همچنی  برای سنجش ورعیت متغیر وابسته کتل؛  

یعنی کارایی مربوب بته رفتتار مصترف انترژی در جامعته      

شتود  میشهری، سه سفال )گویه یا متغیر دشکار( مطرح 

 که عبارتند از:

ه مصرف انرژی در جامعته شتهری از   تا چه انداز -1

 (1Y)ورعیت بهینه دن فاصله دارد؟ 

خانوارهای شهری تا چه انتدازه   فرهنا مصرفی -2

از فرهنا مربوب به رفتتار مصترف بهینته انترژی فاصتله      

 (2Y)دارد؟ 

کننتده  ه تجهیزات و وستایل مصترف  تا چه انداز -3

 ها با اصول مصرف بهینه انترژی فاصتله  نانرژی و ساختما

 (Y3)دارد؟ 

و نیتز ایت     1با توجه به مطاهب بیان شده و جدول 

های دینی و اخالقتی  نکته مهم که همواره باورها و ارزش

ها و هنجارهای حاکم بتر دن  رایج در یک جامعه بر نگرش

را بترای   1توان مدل م هومی شکل تأثیرگتار هستند، می

 تغیرهای پنهان در نظر گرفت.ارتباب بی  م

 
 مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

 (های تحقیق)یافتهمنبع: 

 تحقیق روش -4

روش پتتژوهش حارتتر، پیمایشتتی استتت و بتترای   

 ستازی معتادالت  های کمتی، از مدلوتحلیتل دادهتجزیته

ساختاری است اده شده است. در ای  راستا، ابتدا متناسب 

ای شده و مکنتون متدل، پرسشتنامه   با متغیرهای مشاهده

متشتتکل از پتتنج بختتش )بتته تعتتداد متغیرهتتای مکنتتون  

ستفال   23ارافه متغیتر وابستته متدل( و در مجمتوع،     به

 های غیرقیمتیمفه ه

 های دینی واخالقیارزش

باورها و هنجارهای 

 اجتماعی و ملی

رفتار مصرف انرژی 

 در جامعه شهری

 های فرهنگیمفه ه

 های اقتصادیمفه ه

 های قیمتیمفه ه

1- Jin 
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دهی به هر سفال )متغیتر( در  طراحی گردید و نحوه نمره

 ای هیکرت تعریف شد.گزینهجدن، براسار طیف پن

برای بررسی پایایی سفاالت، از روش ده ای کرونبا  

افتزار  گیری از نترم است اده گردید. برای ای  منظور با بهره

SPSS،   هتای  مقدار دماره مربوطه برای هر یتک از بختش

 دست دمد.به 2صورت جدول  گانه از سفاالت پرسشنامه، بهپنج

 آمده برای سنجش پایایی هر یک از متغیرهای پنهاندستمقدار آماره به -2جدول 

باورهای ملی و 

 اجتماعی

باورهای دینی و 

 اخالقی

رفتار مصرف 

 شهری انرژی

های سیاست

 غیرقیمتی
 متغیرهای پنهان های قیمتیسیاست

 آلفای کرونباخ 923/0 889/0 834/0 813/0 898/0

 تحقیق(های منبع: )یافته
 

 7/0چتته رتتریب ده تتای کرونبتتا  بیشتتتر از چنتتان

شتود  محاسبه گردد، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی می

دستت دمتده   هتا با توجه به مقتادیر بته   ؛(1395)حبیبی، 

تتوان  ، متی 2برای هر یک از متغیرهای پنهان در جتدول  

شتده بترای   های( طراحتی نتیجه گرفت که سفاالت )گویه

ارزیابی هر یتک از متغیرهتای مکنتون، از پایتایی بتاالیی      

 برخوردار هستند.

به زعم بسیاری از پژوهشگران، حداقل حجم نمونه 

، (Garver & Mentzer, 1999) باشتتدمتتی 200الزم 

(Sivo et al., 2006) ،(Hoe, 2008) از دنجتتا کتته .

یتابی معتادالت ستاختاری، تتا حتدود      شناسی متدل روش

 هتای رگرستیون چنتدمتغیره شتباهت    زیادی با برخی از جنبه

در تحلیتل   عیتی  حجتم نمونته   تتوان از اصتول  دارد، می

بتترای تعیتتی  حجتتم نمونتته در  رگرستتیون چنتتدمتغیری

 (.1393یابی معادالت ساختاری است اده کرد )هوم ، مدل

( در تحلیتل  1995و همکتارانش )  1به اعتقتاد هیترو  

رگرسیون چندمتغیره، نسبت تعداد نمونه )مشاهدات( بته  

از پنج کمتر باشتد؛ در غیتر ایت      متغیرهای مستقل نباید

دست دمده از معادهته رگرستیون چنتدان    صورت نتایج به

 10تتر  کارانته د بتود. نستبت محافظته   پتتیر نخواهت  تعمیم

 2و فلتورت  مشاهده به ازای هر متغیر مستقل را هاهینسکی

انتد. از  ( پیشنهاد نمتوده 1973) 3( و میلر و کان 1970) 

                                                           
1- Hiro 
2- Halinsli and Feldt 

3- Miller and kunce 

مشاهده  15دیدگاه جیمز استیون  حتی در نظر گرفت  

بی  در تحلیل رگرسیون چندگانه به ازای هر متغیر پیش

ورات استاندارد، یک قاعتده  با روش معموهی کمتری  مجت

طتورکلی در  دیتد. پت  بته   حساب میسرانگشتی خوبی به

یابی معادالت ساختاری، تعیتی  حجتم   شناسی مدلروش

مشاهده بته ازای هتر متغیتر     15تا  5تواند بی  نمونه می

 گیری شده تعیی  شود:اندازه

5𝑞 ≤ 𝑛 ≤ 15𝑞 

شده یا تعداد ، تعداد متغیرهای مشاهدهqکه در دن 

حجتم نمونته استت    ، nهتا )ستفاالت( پرسشتنامه و    یهگو

 استت  معتقتد  (2010) 4کالی همچنی   (.1393)هوم ، 

 نمونه 20تا  10 متغیر، برای هر اکتشافی عاملیتحلیل در

 .استت  دفتاع  قابل 200 نمونه حجم حداقل اما الزم است،

 براستار  حجم نمونه حداقل تأییدی، عاملیتحلیل در اما

 یتابی از متدل  متغیرهتا. اگتر   نته  شتود می تعیی  هاعامل

 هر نمونه برای 20حدود شود، است اده ساختاری معادالت

 .(Jackson, 2003)است  الزم پنهان( )متغیر عامل

کته   249با توجه به مطاهب بیان شده، حجم نمونه 

برای ارزیابی مدل نظری مربوطه در ای  پژوهش در نظتر  

کننتده و  ک ایتت  گرفته شده، از نظتر علمتی قابتل دفتاع،    

جامعه دماری موردنظر در ایت  تحقیتق   باشد. مطلوب می

بتترای گتترددوری اطالعتتات الزم عبارتنتتد از: استتاتید و    

هتای مترتبط بتا حتوزه     دانشجویان مقطع دکتتری رشتته  

 نظر کنند. توانند در ای  زمینه اظهاراقتصاد و انرژی که می
                                                           
4- Kline 
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 های تحقیقیافته -5

هتتا از دزمتتون  بتترای بررستتی نرمتتال بتتودن داده  

شتود. اگتر دمتاره    استمیرنوف استت اده متی    -گوهموگروف

درصد باشد، با اطمینان  5( بزرگتر یا مساوی sigدزمون )

هتا نرمتال استت.    تتوان گ تت کته توزیتع داده    باالیی می

 3صورت جدول به SPSSافزار خروجی ای  دزمون در نرم

 دست دمده است:به

 

 اسمیرنوف -دست آمده از آزمون کولموگروفنتایج به -3جدول 

 
های سیاست

 قیمتی

های سیاست

 غیرقیمتی

باورهای دینی و 

 اخالقی

باورهای ملی و 

 اجتماعی
 کارایی

 249 249 249 249 249 تعداد نمونه

 2 44/3 5/2 1 75/1 مقدار حداقل

 5 89/4 5 67/4 5 مقدار حداکثر

 63/3 13/4 73/3 73/2 38/3 میانگین

 717/0 392/0 688/0 896/0 865/0 انحراف معیار

 Sig  263/0 123/0 056/0 069/0 054/0  آماره

 (های تحقیقمنبع: )یافته

 

بترای   sigطتور کته مشتخر استت، مقتدار      همان

تتر از مقتدار   گانه در مدل ساختاری بتزر  های پنجعامل

هتا را  توان توزیع هر یتک از دن دست دمد و میبحرانی به

 نرمال در نظر گرفت.

عتتاملی تأییتتدی قبتتل از بتترازش متتدل، از تحلیتتل 

دهد دیا مقیتار  است اده شده است. ای  تحلیل نشان می

ا، معتبتر  هت شده )پرسشنامه( برای گترددوری داده طراحی

عتاملی تأییتدی، یتک روش    است یا خیر. در واقع تحلیتل 

محاستتبه روایتتی ستتازه استتت. بنتتابرای  بتتا استتت اده از    

های تحقیق تأییدی، ساختار کلی پرسشنامه عاملیتحلیل

سنجی محتوایی قرار گرفتته استت )حبیبتی،    مورد روایی

یابی معتادالت ستاختاری دارای دو   (. در واقع مدل1391

عاملی، دن هم از نوع تأییدی و نخست تحلیل بخش است:

شوند نته  ها تأیید مینه اکتشافی )زیرا از طریق دن، عامل

اکتشاف(، سپ  رگرستیون چندگانته یتا تحلیتل مستیر      

( کته از طریتق دن، روابتط کلتی بتی       1391)مسعودی، 

ها )متغیرهای مکنون(، ارزیتابی و دزمتون   ها یا سازهعامل

واقع تا ثابت نشود نشانگرها یا همتان  شوند. در فرریه می

ستتفاالت پرسشتتنامه، متغیرهتتای پنهتتان را بتته ختتوبی    

توان روابط را مورد دزمتون قترار   اند، نمیگیری کردهاندازه

در پژوهش حارر بترای اثبتات   (؛ هتا 1391داد )حبیبی، 

انتد و نیتز بترای    گیری شتده اینکه م اهیم به خوبی اندازه

هتا  ا )متغیرهای دشتکار( و عامتل  هدزمون روابط بی  گویه

عاملی تأییدی یا همان مدل )متغیرهای پنهان(، از تحلیل

گیتتری استتت اده شتتده و پتت  از تخمتتی  اوهیتته   انتتدازه

را  tافتزار هیتزرل، دمتاره    تأییدی با کمک نرم عاملیتحلیل

شتده را در ستطپ   های مشتاهده )که معناداری همبستگی

برای  t-valueسبه دهد( با محادرصد نشان می 5خطای 

بارهای عاملی و جمالت خطا یا خطای بتردورد )واریتان    

نشده( هر یک از متغیرها محاستبه و ستپ  بترای    تبیی 

 های ارزیابی مدل از جمله دو شاخر مهتم بهبود شاخر

RMSEA1 دو بهنجار، مدل اشتباع شتده استت. در    و خی

تأییتدی در   عتاملی تحلیلبرای  4نهایت، خروجی نمودار 

 .قابل دستیابی است t-value حاهت محاسبه دماره

                                                           
1- Root Mean Square Error of Approximation 
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 تأییدی عاملیتحلیلدر  t-valueبارهای عاملی آماره  -4ر نمودا

 های تحقیق(یافتهمنبع: )

 

بررستتی  05/0چتتون معنتتاداری در ستتطپ خطتتای 

شود، بنابرای  اگر میزان بارهای عاملی مشتاهده شتده   می

محاستبه   96/1کتوچکتر از   t-valueیا همتان   tبا دزمون 

افزار براسار خروجی نرمگردد، رابطه معنادار نیست؛ هتا 

تأییدی، تمتامی بارهتای عتاملی     عاملیتحلیلهیزرل برای 

دهنده میتزان همبستتگی بتی  متغیتر پنهتان و      که نشان

هتای  متغیر دشکار مربوطه هستند، معنادار بتوده و گویته  

تعریف شده برای هر عامتل، بته ختوبی ستازه مربوطته را      

ها کنند و ای  مدل از روایی مطلوبی برای سازهتعریف می

و  RMSEAمهتم  هتای  عالوه شتاخر برخوردار است. به

ارزیتابی متدل مربوطته     دو بهنجار کته مربتوب بته    -خی

باشتتند، مقتتدار مطلتتوب و قابتتل قبتتوهی را نمتتایش   متتی

دستت  به 1/0، کمتر از RMSEAدهند؛ زیرا شاخر می

 Chi-Squareدو بهنجار کته از تقستیم    -دمده و شاخر خی

گیرد و برابتر  قرار می 5و  1دید، در بازه دست میبه dfبر 

هتای دیگتری بترای    باشد. همچنتی  شتاخر  می 47/2با 

از جمله موارد اشاره  ؛اندسنجش برازش مدل تعریف شده

دستت دمتده   کته مربتوب بته خروجتی بته      ادامته شده در 

باشتد و هتر کتدام از دنهتا مقتدار      فتوق متی   عاملیتحلیل

 اند:مطلوبی را کسب کرده

Normed Fit Index (NFI) = 0.96 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.92 

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.73 

Comparative Fit Index (CFI) = 0.91 

Incremental Fit Index (IFI) = 0.91 

Relative Fit Index (RFI) = 0.94 

های برازش متدل حتاکی از دن   در مجموع، شاخر

عتاملی تأییتدی از   هستند که مدل مربوطه بترای تحلیتل  

بتترازش ختتوبی برختتتوردار بتتوده و براستتار مقتتتادیر     

تتوان میتزان تتأثیر و    دمده برای بارهای عاملی میدستبه

شتده را بتر روی   اهمیت هر کتدام از متغیرهتای مشتاهده   

سازه مربوطه در مقایسه با یکدیگر، تحلیل و بررسی کرد. 

بایتد در   اهبته از دنجا که ارزیابی اصلی از بارهای عاملی را

کنار ارزیابی ررایب روابط علّتی بتی  متغیرهتای پنهتان     

یتابی معتادالت ستاختاری صتورت     ها( که در متدل )سازه

پتتیرد، انجتام داد، تحلیتل میتزان اهمیتت و اوهویتت       می

هتای اقتصتادی و   های مربوب به هتر یتک از مفه ته   گویه

 اجتماعی را به دن بخش واگتار شده است. -های فرهنگیمفه ه
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ل م هومی متدنظر بترای متغیرهتای پنهتان در     مد

یتتابی معتتادالت پتتژوهش حارتتر از طریتتق تکنیتتک متتدل

ساختاری در هیزرل، ارزیابی و دزمتون گردیتد و خروجتی    

برای بارهای عاملی )برای روابط بی  متغیرهتای   5نمودار 

دشکار و پنهان( و ررایب روابتط علّتی میتان متغیرهتای     

 دست دمد.  استاندارد بهپنهان با یکدیگر در حاهت تخمی

 
 یابی معادالت ساختاریبارهای عاملی و ضرایب روابط علّی استاندارد مدل -5نمودار 

 (های تحقیقیافته)منبع: 

بترای متدل فتوق،     t-valueاکنون ابتدا با محاسبه 

معناداری بارهتای عتاملی و روابتط علّتی بررستی شتدند؛       

های سپ  با اشباع مدل و اتصال جمالت خطا و واریان 

یتتابی متتدل path-outخروجتتی  نشتتده )کتته در تبیتتی 

معادالت ساختاری هیزرل قابل رؤیت است( به یکدیگر که 

هتای  منجر به انتساب صحیپ خطاهای مشترم بی  گویه

نشتتده در متتدل و بهبتتود  متغیرهتتای هحتتا ختتاص بتته 

نمتایی  های برازش مدل و افزایش دقت و راستتی شاخر

بترای متدل مربوطته     6شتود، خروجتی نمتودار    مدل می

 دست دمد:به

 

 شدهبارهای عاملی و ضرایب روابط علّی در مدل اشباع t-valueمحاسبات  -6نمودار 

 (های تحقیقمنبع: )یافته
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طور کته در خروجتی نهتایی متدل معتادالت      همان

ساختاری در هیزرل مشخر است، رترایب روابتط علّتی    

مدل نظری م روض در ای  پژوهش معنادار بوده )بزرگتر 

و نیتز   RMSEAباشند( و از طرفی شتاخر  می 96/1از 

دمتده،   6دو بهنجار کته در پتایی  نمتودار     -شاخر خی

دهنتتده بتترازش مقتتادیر مطلتتوبی را نمتتایش داده و نشتتان

باشتتند؛ زیتترا شتتاخر  ختتوبی بتترای متتدل متتتکور متتی 

RMSEA  1/0دهد که کمتتر از  را نشان می 07/0مقدار 

دو  -باشد. از طرفی شاخر خیمی 08/0و بلکه کمتر از 

نمتایش داده   dfبتر   Chi-Squareبهنجار که از تقستیم  

باشد می 28/2دید، برابر با دست میشده در شکل فوق به

باشتد.  قترار گرفتته و هتتا مطلتوب متی      5و  1که در بازه 

در  path-outهای دیگتری از خروجتی   همچنی  شاخر

هیزرل قابل رؤیت هستند که برخی در زیتر دورده شتده و   

 دهند:هر کدام نیز مقدار مطلوبی را نشان می

Normed Fit Index (NFI) = 0.97 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.93 

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.79 

Comparative Fit Index (CFI) = 0.91 

Incremental Fit Index (IFI) = 0.95 

Relative Fit Index (RFI) = 0.93 

معتادالت  یتابی  دست دمده از مدلبراسار نتایج به

هتای متدل   ساختاری در هیزرل، در رابطه با عوامل و سازه

 توان به نکات زیر اشاره کرد:)متغیرهای پنهان( می

هتای قیمتتی   در میان عوامل اقتصادی، سیاست -1

هتای غیرقیمتتی بتر    از تأثیر بیشتری نسبت بته سیاستت  

رفتار مصرفی در جامعه شهری برخوردار هستتند؛ امتا در   

هتای اقتصتادی بتر بهبتود کتارایی      سیاستمجموع تأثیر 

مصرف انرژی در جامعه شتهری رتعیف شتمرده شتده و     

 قابل توجه نیست.

اجتمتتاعی، تتتأثیر  -در میتتان عوامتتل فرهنگتتی  -2

های دینی و اخالقی بر هنجارهای اجتماعی و ملتی  ارزش

توجته استت کته نشتان     در جامعه متا موردتأییتد و قابتل   

هتا و  هبی بتر نگترش  دهد نقش اصول و اعتقادات متت می

کننتده استت و مفه ته    باورهای اجتماعی پررنا و تعیی 

دی  و اخالقیات هرچند تأثیر مستقیم کمتری نسبت بته  

عوامل اجتماعی و ملی بر رفتار مصرف شتهری در حتوزه   

انرژی دارد، اما با در نظر گرفت  برایند اثترات مستتقیم و   

مهتتم تتتوان دن را در زمتتره عوامتتل غیرمستتتقیم دن، متتی

تأثیرگتتتار بتتر رویکردهتتای مصتترفی در جامعتته شتتهری  

برشمرد. اما به هرحال باید گ ت که باورهتا و هنجارهتای   

ملی )که ترکیبی از اجتزای مختل تی ازجملته     -اجتماعی

نقش بسیار مهتم   ،باشند(های متهبی و اخالقی میارزش

ای را بر اهگوی مصرف انرژی در خانوار شتهری  و برجسته

 دارند.

هتتای تتتوان گ تتت کتته مفه تته مجمتتوع متتی در -3

گیتتری و اجتمتتاعی، نقتتش اصتتلی را در شتتکل -فرهنگتتی

دهی بته اهگتوی رفتتار مصترفی انترژی در جامعته       جهت

های اقتصتادی هرچنتد   کنند و تأثیر مفه هشهری ای ا می

درصد معنادار شتناخته شتده، امتا     5که در سطپ خطای 

ی روابتط  شتده بترا   زدهبراسار ررایب استاندارد تخمی 

های اقتصادی، از دنجا که مقدار ای  تخمی  در علّی مفه ه

باشد، ای  روابط رتعیف  می 3/0حاهت استاندارد کمتر از 

نظر کرد. در ای  میان، ررایب توان از دن صرفبوده و می

استاندارد رابطه علّی مربوب بته ستازه دیت  و اخالقیتات،     

حاکی از رابطه دهد که را نشان می 6/0تا  3/0مقدار بی  

قبول ای  عامل با متغیتر وابستته استت و در نهایتت     قابل

رریب استاندارد رابطه علّتی مربتوب بته ستازه باورهتای      

دهد که را نشان می 6/0ملی، مقداری بیش از  -اجتماعی

حاکی از رابطه بسیار مطلوب ای  عامل با متغیتر وابستته   

 باشد.مدل می

و اوهویتتت  همچنتتی  در رابطتته بتتا میتتزان اهمیتتت

شده برای هر یک از عوامل اقتصتادی  های تعریفشاخر

 توان استنباطات زیر را ارائه کرد:و فرهنگی در مدل، می

های اقتصادی قیمتی، ورع در رابطه با سیاست -1

اصتتالح و ماهیتتات بتتر مصتترف انتترژی، بیشتتتری  تتتأثیر و 

کمتتری  تتأثیر را بتر     های انرژی،دزادسازی قیمت حامل

اصالح رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری دارا هستند. 

هتای ماهیتاتی و کتاهش حقتوق و عتوارض      توسعه مشوق

در جایگاه دوم و ورتع   مصرف،دوهتی برای خانوارهای کم
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گتتاری  هتای انترژی و قیمتت   هتای پلکتانی حامتل   تعرفه

ر متناسب با سطپ مصرف، در جایگاه سوم تأثیرگتاری قرا

هتای  دهد صرف دزادسازی قیمت حاملدارد که نشان می

کننتده بته   ای برای تحریک مصترف انرژی، سیاست بهینه

های انترژی  اصالح رفتارش در قبال مصرف صحیپ حامل

 باشد.نمی

غیرقیمتتتی،  اقتصتتادی هتتایدر میتتان سیاستتت -2

مصرف بتا قیمتت مناستب بته     عرره وسایل پربازده و کم

قبتوهی را بتا   دردمد، رابطه قابتل مخصوص به خانوارهای ک

ستتازه مربوطتته داشتتته؛ امتتا حمایتتت از بهبتتود فضتتای    

های مترتبط بتا مقوهته    ها و تکنیکوکار و تکنوهوژیکسب

تری را داشته و تقویت کارایی مصرف انرژی، رابطه رعیف

ها بتا هتدف اصتالح اهگتوی توزیتع      طرح هدفمندی یارانه

رختتوردار و قابتتل دردمتتد در جامعتته، از تتتأثیر نتتاچیزی ب 

 نظر است.صرف

های مرتبط با مفه ته متتهب و   در میان شاخر -3

اخالقیات، گسترش م تاهیم قردنتی در زمینته تأکیتد بتر      

قبتوهی  نهی شدید از اسراف و تبتیر، از تتأثیر قابتل  ان اق، 

هتای  برخوردار است و پ  از دن، بسط و گستترش پایته  

جمتل و  گرایتی، ت اخالقی اجتماع مبنی بتر منتع مصترف   

 ،جوییزیستی و فرهنا صرفهساده زدگی و نیز ترویجرفاه

سازی مصرف در تجمعات دینی و متهبی و تبیتی   بهینه

دقیق پیوند میان بهینه مصترف کتردن و عقایتد دینتی و     

متهبی، از تأثیر کمتری از شاخر پیشتی  و بته نستبت    

رستانی  یکسان با یکدیگر برخوردارنتد. در نهایتت، اطتالع   

زمینه فتاوای مراجتع تقلیتد در زمینته حرمتت      بیشتر در

رویه، از تأثیر کمتری نسبت بته ستایر   اسراف و مصرف بی

 های مرتبط با ای  سازه برخوردار است.شاخر

در رابطتته بتتا ستتازه هنجارهتتای اجتمتتاعی و     -4

ستتازی در زمینتته تضتتعیف هتتای فرهنتتاملتتی، شتتاخر

مصتترف ت تتاخری، نمایشتتی و تظتتاهری و نیتتز مصتترف   

هتتا، چشتتمی، حمایتتت از توهیتتد فتتیلم   هتتم وچشتتم 

عنتتوان ابزارهتتای هتتای تبلیغتتاتی بتتههتتا و برنامتتهستتریال

هتتدایتگر رفتتتار مصتترفی ختتانوار و نیتتز جلتتوگیری از     

تبلیغتتتات بازرگتتتانی اهقاکننتتتده مصتتترف غیربهینتتته و  

منظتور گستترش   دهتی متد اجتمتاعی بته    هدایت و جهت

متتدهای مبتنتتی بتتر مصتترف بهینتته، بتته ترتیتتب دارای   

باشتند؛  های بسیار مطلتوب بتا عامتل مربوطته متی     بطهرا

هتتای مرجتتع، هتتای تشتتویق گتتروه پتت  از دن، شتتاخر

هتتای مطتترح بتته رفتتتار   اهگوهتتای اجتمتتاعی و چهتتره  

جویانتته و افتتزایش ستترمایه اجتمتتاعی و ایجتتاد    صتترفه

منظتور کتاهش حت     اعتماد میتان متردم بته دوهتت بته     

و عنتوان یتک عامتل روانتی     تقابل و مخاه ت سیاستی بته  

رفتتتتار اعترارتتتی در رفتتتتار مستتترفانه، بتتته ترتیتتتب از 

ای مطلتتتتوب برخوردارنتتتتد. بتتتته دنبتتتتال دن، رابطتتتته

هتتا از استتراف و  زیستتتی مستتئوالن و پرهیتتز دن  ستتاده

ستازی مصترف انترژی از طریتق     هتای بهینته  ترویج روش

هتتتا و استتتت اده از تجهیتتتزات ستتتازی سیستتتتمپیتتتاده

ستتازی مصتترف در امتتاک  عمتتومی در ستتطپ     بهینتته

قبتوهی را بتا عامتل متتکور داشتته و      تر، رابطه قابلی پای

هتتا جتتویی مصتترف در ستتازماندر نهایتتت، رعایتتت صتترفه

و نهادهتتای دوهتتتی و تتتالش بتترای طراحتتی و تتترویج     

کننتتده انتترژی، رابطتته  اهگتتوی نمونتته ختتانوار مصتترف  

ملتتی داشتتته و   -رتتعی ی را بتتا هنجارهتتای اجتمتتاعی  

 باشند.نظر میقابل صرف

های مترتبط  عاملی مربوب به شاخر اما بارهای -5

طورکلی دهند که بهبا متغیر وابسته یا سازه کل نشان می

مصرف انرژی در جامعه شهری، فاصله بسیاری بتا حاهتت   

بهینه دن دارد و علت عمده وجود ای  رویکترد نتامطلوب   

در رفتار مصرفی خانوارهای شهری، به عوامل مترتبط بتا   

گتردد و نشتان   هتا برمتی  هتا و فرهنتا مصترفی دن   انگاره

دهد مصرف نادرست و غیربهینه انرژی در خانوارهتای  می

 اجتمتاعی  -شهری در ایران بیش از هر چیز منشتأ فرهنگتی  

هتتای اشتتتباه دارد تتتا اقتصتتادی، هرچنتتد کتته سیاستتت 

هتتای انتترژی گتتتاری نادرستتت حامتتلاقتصتتادی و قیمتتت

توانند موجب تشدید و تقویت یتک فرهنتا مصترفی    می

 در جامعه شهری گردد.نادرست 
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 گیری و پیشنهادنتیجه -6

رویکرد تحقیق حارر بته اهگتوی مصترف بترخالف     

های مصرفی کته در علتم اقتصتاد مطترح هستتند،      نظریه

شناختی به اهگتوی مصترف استت. علتت     رویکردی جامعه

هتایی استت کته از دیتد نظتری،      اتخاذ ای  روش، اشتکال 

بینتی دارد؛  پتیش رویکرد اقتصادی صرف، برای تبیتی  و  

هتتای هتتای مصتترف و مفه تته هتتا بتته ریشتته زیتترا در دن

توجهی شده و از دید کتاربردی نیتز   دهنده دن بیتشکیل

ایتت  استتت کتته اعمتتال تغییتتر در اهگتتوی مصتترف بتتا     

ها گونه سیاستهای صرف اقتصادی، کامیابی ای سیاست

 رو کرده است.را با مشکل روبه

ژی خصوصتاً در  با توجه به اهمیت مقوهه مصرف انر

درصد از جمعیت کشتور را   70جامعه شهری که بیش از 

به خود اختصاص داده است، در پژوهش حارر سعی شد 

تا پدیده رفتتار مصترفی انترژی در جامعته شتهری را بتا       

اجتماعی، تحلیل گردد و با استت اده از   -رویکرد اقتصادی

هایی مبتنی بر نظر خبرگان کارشنار در ای  حتوزه  داده

یابی معادالت ساختاری در هیتزرل، بته   یز تکنیک مدلو ن

تحلیلتتی دقیتتق و علمتتی در ایتت  زمینتته پرداختتته شتتود. 

هتای  دست دمده از مدل متکور، سیاستبراسار نتایج به

اقتصادی )چه از نوع قیمتتی و چته غیرقیمتتی( از تتأثیر     

قبوهی در راستای بهبود و اصالح رفتار مصرفی انرژی قابل

باشتند و رابطته رتعی ی    برخوردار نمی در جامعه شهری

ها و رفتار مصرف انرژی در شهرها بی  ای  دسته از مفه ه

تری  عواملی که بترای ایت    وجود دارد. با ای  وجود، مهم

 ها شناسایی شدند عبارتند از:دسته از مفه ه

   ورع ماهیات بر مصرف انرژی )بعد از دزادستازی

 های انرژی(قیمت حامل

  هتای ماهیتاتی و کتاهش حقتوق و     مشوقتوسعه

 مصرفعوارض دوهتی برای خانوارهای کم

    مصترف بتا قیمتت    عرره وستایل پربتازده و کتم

 دردمد.مناسب خصوصاً به خانوارهای کم

در نقطه مقابل، باورها و هنجارهای اجتماعی و ملی 

تأثیر بسزایی را بر رفتار مصرفی داشته و در حال حارتر،  

دهی اهگوی مصرف انرژی و جهت گیریمنشأ اصلی شکل

باشتتند و در میتتان عوامتتل در جوامتتع شتتهری ایتتران متتی

مختلف مفثر بر دن، موارد زیر به عنوان مفثرتری  عوامتل  

 کنونی بر رفتار مصرفی در جامعه شهری شناسایی شدند:

ستتازی در زمینتته تضتتعیف مصتترف    فرهنتتا -1

ت تتاخری، نمایشتتی و تظتتاهری )بتتا هتتدف خودنمتتایی و  

 وجه دیگران( تجلب

هتای  ها و برنامهها، سریالحمایت از توهید فیلم -2

عنوان ابزارهای هدایتگر رفتار مصرفی خانوار و تبلیغاتی به

نیتتز جلتتوگیری از تبلیغتتات بازرگتتانی اهقاکننتتده مصتترف 

 غیربهینه

ستمت   دهتی متد اجتمتاعی بته    هدایت و جهت -3

 گسترش مدهای مبتنی بر مصرف بهینه

های مرجتع و اهگوهتای اجتمتاعی    هتشویق گرو -4

هتای  )همچون هنرمنتدان، ورزشتکاران، استاتید و چهتره    

 جویانهمطرح( به رفتار صرفه

افزایش سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتمتاد میتان    -5

منظتور کتاهش حت  تقابتل و مخاه تت      مردم و دوهت به

عنوان یک عامتل روانتی و رفتتار اعترارتی در     سیاسی به

 نه.برابر رفتار مسرفا

های دینی و اخالقی بتر  همچنی  تأثیر باهقوه ارزش

باورها و هنجارهای اجتماعی و ملی نیز به اثبات رستید و  

با توجه به تأثیر مستقیمی کته نیتز بترای ایت  دستته از      

اجتماعی بر رفتار مصرفی انترژی در   -های فرهنگیمفه ه

توان ظرفیت بتاالیی را  جامعه شهری مشاهده گردید، می

اخالقتی در راستتای    -هتای دینتی  ها و ارزشگرشبرای ن

بهبود رفتار مصرفی در جامعه شهری خصوصتاً از طریتق   

 موارد زیر قائل بود:

  ان اق، گسترش م اهیم قردنی در زمینه تأکید بر

 نهی شدید از اسراف و تبتیر

 های اخالقی اجتماع مبنتی  بسط و گسترش پایه

ویج زدگتتی و تتترگرایتتی، تجمتتل رفتتاه بتتر منتتع مصتترف 

 زیستیساده
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 جتویی و  سازی و تترویج فرهنتا صترفه   فرهنا

سازی مصرف در تجمعات دینی و متهبی و تبیتی   بهینه

دقیق پیوند میان بهینه مصترف کتردن و عقایتد دینتی و     

 متهبی.

 

 منابع   -7

(. 1389اهلل؛ امینتی، امتی . )  امینی، محمتدتقی؛ تتوالیی، روح  

هتای غیرقیمتتی در   مثابه بتدیل راهبردهای اجتماعی به

مجلته  حل مسئله اصالح اهگوی مصرف انرژی در کشور. 

 .139-153(، 2)1، بررسی مسائل اجتماعی ایران

ستازی  اثرات اشتغال ناشی از بهینه(. 1388نیا، مهدی. )ایثاری

رژی در بخش خانگی با استت اده از متدل داده   مصرف ان

ارشتد دانشتکده اقتصتاد.    نامته کارشناستی  پایانستانده. 

 دانشگاه امام صادق )ع(. 

تأثیر فرهنا بتر  (. 1390تاری، فتپ اهلل. غالمی باغی، سعید. )

ماهنامه  اهگوی مصرف در کشور و راهکارهای بهبود دن.

 .75-83، 54و  53مهندسی فرهنگی، شماره 

کتاب  افزار هیزرل،دموزش کاربردی نرم(. 1391حبیبی، درش. )

 Parsmodir@gmail.comاهکترونیکی واقع در: 

 .SPSSافتتزار دمتتوزش کتتاربردی نتترم(. 1395حبیبتتی، درش. )

 Parsmodir@gmail.comکتاب اهکترونیکی واقع در: 

روش تحقیتتق بتتا رویکتتردی بتته  (. 1390ختتاکی، غالمررتتا. )

 چاپ نهم، تهران: انتشارات بازتاب.  نویسی،نامهپایان

(. ترازنامته انترژی   1389ریزی کالن برق و انرژی. )دفتر برنامه

. تهران: وزارت نیترو، معاونتت امتور بترق و     1387سال 

 انرژی. 

ستتازی اثتترات  متتدل(. 1389ستتتاری قه رختتی، مجتبتتی. ) 

های غیرقیمتی اصالح اهگوی مصرف انترژی بتر   سیاست

ی کشور بتا استت اده از رویکترد    متغیرهای کالن اقتصاد

نامتته . پایتتان(CGE) پتتتیرتعتتادل عمتتومی محاستتبه 

   ارشد دانشکده اقتصاد. دانشگاه امام صادق )ع(.کارشناسی

(. 1395ستترمد، زهتتره؛ بازرگتتان، عبتتار؛ حجتتازی، اههتته. )   

 تهران: انتشارات دگه. های تحقیق در علوم رفتاری.روش

های قیمتی در بختش  سیاستدثار (. 1381سهیلی، کیومرث. )

. رستاهه دکتتری   های اصلیانرژی بر روی تقارای حامل

 دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق )ع(.

بهمت  متاه    29های کلتی اقتصتاد مقتاومتی، ابالغیته     سیاست

 از سوی مقام معظم رهبری. 1392

(. تحلیتل  1393صادقی شاهدانی، مهدی؛ خوشخوی، مهدی. )

ماعی مفثر بر بهبود رفتار مصترفی  منابع و نهادهای اجت

خانوار شهری )مطاهعه متوردی رفتتار مصترفی انترژی(.     

 پژوهشتی اقتصتاد و متدیریت شتهری،     -فصلنامه علمی

3(9 ،)43-29. 

فرهادی محلی، علی؛ شری ی، مریم؛ فرهادی محلتی، محست .   

تبیی  و تحلیل علمی اصالح اهگوی مصترف و  (. 1388)

مایش اصالح اهگوی مصرف، ن، هتأثیر دن بر اقتصاد ایرا

 دانشگاه علم و صنعت واحد بهشهر. 

ترجمته   عتاملی، راهنمتای دستان تحلیتل   (. 1380کالی ، پل. )

سیدجالل صدراهسادات و اصغر مینائی، تهران: انتشارات 

 سمت. 

هتای  تحلیتل وسیر تحتول در تجزیته  (. 1384گرجی، ابراهیم. )

نی تهتران: شترکت چتاپ و نشتر بازرگتا     اقتصاد کتالن،  

  .های بازرگانیوابسته به مفسسه مطاهعات و پژوهش

(. دمتوزش هیتزرل در چنتد دقیقته.     1391مسعودی، حمیتد. ) 

 www.Hamidmassoudi.comکتاب اهکترونیکی، 

 فصتلنامه (. نقش فرهنا بر اهگوی مصرف. 1388موسایی، میثم. )

 .125-150(، 34)9اقتصاد اسالمی، 

هتای چنتدمتغیری در   دادهتحلیل (. 1385هوم ، حیدرعلی. )

 تهران: نشر پیک فرهنا. پژوهش رفتاری.

یتابی معتادالت ستاختاری بتا     مدل(. 1393) هوم ، حیدرعلی.

 .افزار هیزرل، تهران: انتشارات سمتاست اده از نرم

Barr, S., Shaw, G., & Coles, T. (2011). Times 
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