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  مقدمه  
اي و  وري در مصـرف انـرژي كشـورها، از يـك آمـار مقايسـه       براي ارزيـابي كـارايي بهـره   

المللـي در   شود. آمارهـاي داخلـي و بـين    استفاده مي 1»شدت مصرف انرژي«شاخصي به نام 
هـا نسـبت بـه متوسـط جهـاني،       ايراني كه دهد مورد شدت مصرف انرژي در ايران نشان مي

شـدت   :دهد كنند. همچنين آمارها نشان مي درصد در مصرف انرژي اسراف مي 70بيش از 
 2برعكس جهان صعودي بـود (جنـوبي،   2007تا  1980هاي  مصرف انرژي در ايران در سال

هـاي گذشـته، رونـد     هاي مختلف اقتصـادي ايـران در سـال    ). مصرف انرژي در بخش1393
توانـد بـراي    هـاي آينـده مـي    ينده و رو به رشدي داشته است كه ادامه اين رونـد در سـال  فزا

آفرين باشد و كشور ايران را از يك كشور صادركننده به يـك كشـور    اقتصاد كشور بحران
  واردكننده منابع انرژي تبديل كند. 
هـاي توليدشـده در    درحـال حاضـر بخـش اعظـم انـرژي      ،طبق آمارهاي مراجع رسمي

درصـد   41كـه   طوري به ،شود خصوص در خانوارهاي شهري استفاده مي مصارف خانگي به
). با توجـه  7 :1388 ،رسد (طارمي مصرف مي  از انرژي توليدشده در كشور در اين بخش به

و در بخـش  شناخت و تحليـل الگوهـاي مصـرف انـرژي در سـاحت اجتمـاعي        ،به اين مهم
. اصوالً شناخت فرهنگ و الگوهاي مصرف انرژي، پايه و اسـاس  اهميت داردخانگي بسيار 

بندي كردار كه  سازي و تغيير فرهنگ مصرف انرژي است. در حوزه شناختي بر شاكله بهينه
  شود.  گرايي ابزاري و تك عامليتي تأكيد مي ماهيتي اجتماع محور دارد با پرهيز از تقليل

بـودن مصـرف    الگـويي  ،زان مصرف انرژي امري شخصي و دلخواهانه اسـت اگرچه مي
ه هاي مصرف تنها به عاليق و امكانات مادي و شخصي و منحصـر بـ   معناست كه شيوه  بدين

                                                                                                                                            
آيد. از واحـدهاي   . اين شاخص با تقسيم واحدي از انرژي بر واحدي از توليد ناخالص داخلي به دست مي1

عنـوان واحـد    اي مثال، يك يا هزار يا يـك ميليـون دالر بـه   شود. بر گيري استفاده مي مختلفي براي اين اندازه
عنـوان واحـد مصـرف     يو، يـا كيلـوژول بـه    تي بي 1000توليد ناخالص داخلي و معادل يك بشكه نفت خام يا 

  انرژي. 
2. http://www.shana.ir/fa/newsagency  
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 اسـت بلكه تا حد زيادي تابعي از شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي   ،فرد مربوط نيست
الگـوي مصـرف انـرژي در برگيرنـده      ،ايـن  ). عالوه بـر 1392، و همكاران آبادي (زارع شاه

كميت و كيفيت و اقالم مصرفي افراد و خانوارهاي جامعه است كه تحت تـأثير متغيرهـايي   
يابـد. بنـابراين الگـوي     همچون استاندارد مصرف، درآمد، موقعيت اجتمـاعي و... تغييـر مـي   

چون نفـت،  هايي هم مصرف انرژي به كميت، كيفيت و يا ميزان و چگونگي مصرف انرژي
گاز، برق و... در مصارف مختلـف خـانگي و صـنعتي كـه در جهـت توليـد و يـا بـرآوردن         

  گردد (همان).  شود اطالق مي كار گرفته مي نيازهاي افراد جامعه به
ــراي راه  نظــران معتقدنــد كــه شــيوه  صــاحب انــدازي  هــاي اقتصــادي و تكنولوژيــك ب

يژه در بخش خانگي كافي نيسـتند. آنهـا   و هاي مختلف به يي انرژي در بخشاهاي كار برنامه
هـا   ها، انگيـزه  ها، نگرش مانند شاخت ارزش ،كنند كه بدون درك عوامل فرهنگي اذعان مي

جويي انـرژي ناكـافي خواهـد بـود. بنـابراين       هاي صرفه هاي معمول برنامه و اعتقادات، شيوه
فمنـدتر در خصـوص   اي بـراي اسـتفاده هد   عنـوان پايـه   تواند بـه  هاي فرهنگي مي درك جنبه

هـاي مختلـف صـنعت، خـانگي و تجـاري مــورد       هـاي مـديريتي در بخـش    اجـراي سياسـت  
طور مـؤثر و   ها به برداري قرار گيرد تا روند منطقي ساختن مصرف انرژي در همه بخش بهره

  پايدار دنبال گردد. 
سـازي مصـرف انـرژي، اتخـاذ      در واقع دركنار رويكردهاي فني و مهندسي براي بهينه

رساني و تعديل رفتارها و هنجارهـاي مربـوط    يكردهاي اجتماعي از قبيل آموزش، اطالعرو
كننـدگان انـرژي توسـط     به مصرف انرژي نيز ضروري است تا از اين طريق نگرش مصـرف 

سـمت منطقـي     شـناختي بـه   شـناختي و جامعـه   هاي صحيح علمي مبتني بر اصـول روان  روش
  كردن الگوي مصرف انرژي هدايت شود. 

سـازي   سـازي و ايجـاد نگـرش رفتـاري در خصـوص بهينـه       حساس بر ،در اين رويكرد
تمركز اصلي بر روي فاكتورهاي انساني است كه در  بنابراينشود.  مصرف انرژي تأكيد مي

تواننـد   هاي سازماني مختلف بر روي نحوه مصـرف انـرژي مـي    هاي اجتماعي و سيستم نقش
هـاي عمـومي و    ـ فرهنگي جامعـه، سـطح آگـاهي    ماعيمؤثر واقع شوند. بنابراين ساختار اجت

گيـري و تغييـر الگـوي     تواننـد در شـكل   هـاي جديـد در جامعـه مـي     آمادگي پذيرش روش
  باشند.  مصرف انرژي بسيار تأثيرگذار 

هـا و   شده در اين حوزه نيز حاكي از آن اسـت كـه در اغلـب طـرح     هاي انجام پژوهش
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هـا و تجهيـزات    وري دسـتگاه  به افـزايش بهـره  ها براي كاهش مصرف انرژي،  گذاري هدف
هـاي   كننده يا جلوگيري از هدررفت و تلفات انـرژي و همچنـين آزادسـازي قيمـت     مصرف
شـناختي   هاي انرژي توجه بيشتري شـده اسـت و از ابعـاد فرهنگـي، اجتمـاعي و روان      حامل

اقـع  مصرف، براي تغيير الگوهاي مصرف انرژي تا حـدود زيـادي غفلـت شـده اسـت. در و     
ها، مسـتلزم شـناخت رفتارهـاي مصـرفي      دهي به مصرف انرژي خانواده ريزي و جهت برنامه

  ). همانافراد و مطالعه رابطه عوامل و متغيرهاي اجتماعي مؤثر در اين زمينه است (
هاي ميداني، ابتدا الگوهاي مختلف مصـرف   شود با كمك داده در اين مقاله تالش مي

ها و متغيرهاي  ش خانگي شهر تهران را با استفاده از شاخصهاي مفيد انرژي در بخ صورت
مختلف مانند جنسيت، تحصيالت، اقليم، محل سـكونت، پايگـاه طبقـاتي، سـبك زنـدگي،      

ــ فرهنگـي تجزيـه و     ... شناسايي كرده، سپس آنها را از منظر اجتماعيو اشتغال، نوع مسكن
  . كردتحليل 

  پژوهشپيشينه . 1
مورد الگوي مصرف انرژي، تأثير متغيرهايي همچون جنسيت، محل شده در  تحقيقات انجام

هايي همچون سـبك زنـدگي، دينـداري، محـل      سكونت، سن، درآمد و تحصيالت و عامل
  دهد.  ها را بر آن نشان مي هاي افراد و رسانه سكونت، ارزش

مردان بـيش از زنـان گـرايش     ،)1389( موحد و شوازيتوسط  طبق تحقيق انجام شده 
ــه م ــرق خانوارهــاي شــهري بيشــتر از    ب ــزان مصــرف ب ــين مي ــد و همچن ــرژي دارن صــرف ان

هـاي مصـرف    آمريكا، شـيوه  2007هاي پيمايشي سال  روستانشينان است. همچنين طبق داده
در نظـام قشـربندي در داخـل پايگـاه اجتمـاعي       به شـدت انرژي در جامعه آماري مورد نظر 

هاي يكي ديگر از تحقيقـات مشـابه نيـز نشـان      تهريشه دارد و نه در داخل طبقه اجتماعي. ياف
درآمـد، مصـرف انـرژي بسـيار كمتـري نسـبت بـه خانوارهـاي          دهد كه خانوارهاي كـم  مي

جــويي انــرژي در خانوارهــاي مرفــه كمتــر از  انــد. همچنــين انگيــزه صــرفه پردرآمــد داشــته
  ). همانهاي متوسط و پايين است ( خانواده

: 1393ان انجام گرفته است (اكبـري و همكـاران،   در تحقيق ديگري كه در شهر اصفه
ها بر ميزان مصرف برق و گاز طبيعي شهروندان پرداخته شـده   )، به تأثير هدفمندي يارانه29

كـاهش معنـاداري در مصـرف پـس از هدفمنـدي       :دهد هاي اين تحقيق نشان مي است. يافته
هاي اقتصادي  اتكاي صرف به مقوله :دهد ها اتفاق نيفتاده است. در واقع نتايج نشان مي يارانه
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و قيمتي براي كاهش مصرف انرژي خانوارها، مـؤثر نبـوده اسـت. ايـن نتـايج حـاكي از آن       
است كه الگوهاي مصـرف انـرژي، بيشـتر از آن كـه اقتصـادي باشـد، تحـت تـأثير عوامـل          

  اجتماعي و فرهنگي است. 

  . چارچوب نظري2
هاي مختلفـي در   الزم است از ديدگاه است، كه مقوله مصرف متغيري چندبعدي  از آنجايي

شـناختي، مصـرف    شناسي و اقتصاد مطالعه شود. در حـوزه جامعـه   شناسي، روان حوزه جامعه
ارتباط تنگاتنگي با كسب منزلت، حفظ هويت، حرمت نفس و تمايز طبقاتي دارد. مصـرف  

» االييتوليـد كـ  «عنـوان گسـترش چيـزي دانسـت كـه مـاركس آن را        تـوان بـه   مدرن را مـي 
داري وجـود دارد كـه مبتنـي بـر توليـد       ناميد. امروز در جهان شـكل مجزايـي از سـرمايه    مي

داري  تـوان سـرمايه   هميشه فزاينده كاالهاي جديـد مصـرفي اسـت. ايـن نـوع جديـد را مـي       
  ). 1392 و همكاران،  آبادي مصرفي ناميد (شاه

ريات ساختمان ذهني و شناختي از جمله نظ شناختي و روان طبق نظريات مختلف جامعه
زمينه اجتماعي پير بورديو و عامليت و فرهنگ آرچـر، ميـزان مصـرف انـرژي تحـت تـأثير       

هـاي اقتصـادي بـراي     و اعمـال شـيوه   بـوده  ساختمان ذهني و ساختار كنش عيني كنشـگران 
مدت تأثيرگـذار اسـت. بنـابراين بـراي تغييـر       كنترل يا كاهش مصرف انرژي فقط در كوتاه

ريزي جهت تغيير الگوهاي  ـ فرهنگي مصرف انرژي ابتدا شناخت و بعد برنامه اعيابعاد اجتم
مرتب رصد شـده تـا   به طور  بايد اين رفتارهاي مصرف انرژي بنابراينمصرف اهميت دارد. 
سازي دقيقي فراهم شود. در اين مجال مـروري مختصـر بـر نظريـات      مبناي تحليل و تصميم

  نظران اين حوزه انجام خواهد شد.  ز صاحبمرتبط با انتخاب و الگوي مصرف ا
دانست. طبقه بـاال اولويـت خـود را بـا دسترسـي بـه        بورديو مصرف را وسيله تمايز مي

پاسـخ بـه نيازهـاي زيسـتي      ،دهنـد. مصـرف از نظـر او    فرهنگ باال و مصرف زياد نشان مـي 
ي جدا سـاختن  هايي است كه برا ها، نمادها و روش صورت فعال درگير نشانه بلكه به ،نيست
  ). 15: 1381رود (اباذري و چاوشيان،  كار مي هاي اجتماعي از هم به گروه

پردازي به ظهور الگوهاي  شناسي و تئوري تحوالت نظري و مفهومي در حوزه شناخت
اي و مبتني بر گذشته تاريخي و هويت اينجا و اكنون فرهنگي و شيوه زندگي  تحليلي گزينه

منظور يافتن الگوهـاي   به ،اندازهاي نوين در ادبيات نظري و چشماجتماعي منجر شده است. 
مصرف و ارتباط نو به نـو شـونده انـواع انتخـاب كـااليي بـا ذائقـه، طبقـه، جايگـاه، زمينـه،           
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ساختمان ذهني، تلقي از تعلـق گروهـي، تمـايالت بـه نمـادي و تشـخص بررسـي و تحليـل         
  مفهومي و تئوريك ضرورت دارد. 

هاي نوين  تمايز بين نيت وكنش است. در ديدگاه ،شود ن توجه ميآنچه در نگرش بدا
اي دارند. عامليـت بـدون    نكرده هاي نيتمند، پيامدي نيت نيز عامليت از نيت جداست و كنش

قدرت يا گنجايش تأثير معنا ندارد. قدرت و توانايي بر ذهنيت تقدم منطقي دارنـد تـا تغييـر    
يدارشناسانه) و نه ساختار بيروني (كاركردگرايي شكل موقعيت عملي شود. پس نه نيت (پد

  بلكه قدرت (منابع) و قواعد اهميت دارند.  ،ساختاري)
به عبارت ها و كنش بشري معنا ندارد.  ساختار خارج از فعاليت ،بر طبق نظريات گيدنز

آورنيست (نقد ساختارگرايي  . ساختار فقط الزام1 :شود سه ويژگي دوركيمي نقد مي ديگر،
. عملكردهـاي بازتوليـد شـده يـا بازتوليـد      2 ،بخـش كـنش اسـت    بلكه توانـايي  ،كيمي)دور

هـاي اجتمـاعي سـاختار     هاي جمعي، معـادل نظـام اجتمـاعي اسـت و نظـام      مند فعاليت قاعده
. سـاختارهاي اجتمـاعي زمـان و    3 و گذارنـد  ولي صفات ساختاري را به نمايش مي ،ندارند

صـورت عملكردهـاي بازتوليـد شـده، نمايـان       تمـاعي بـه  هـاي اج  بلكه در نظام ،مكان ندارند
هـاي انسـاني هسـتند.     ها و كـنش  بيني نشده فعاليت هايي، پيامدهاي پيش چنين نظام .شوند مي

پـذير را جهـت    ها و كردارهـاي آگـاهي   هاي اجتماعي كه فعاليت بنابراين ساختارها در نظام
مليـت و هـم در سـاختار نمايـان     بخشـند، نمايـان هسـتند. پـس قواعـد و منـابع هـم در عا        مي
  شوند.  مي

شده در راستاي زمان و مكان  اي از عملكردهاي ساماندهي ترتيبات نهادي نيز مجموعه
هـاي نمـادين، نهادهـاي سياسـي، نهادهـاي اقتصـادي و قـانون هسـتند.          هستند كه شامل نظم

اسـتقالل تـام    اي و پيامدي بين ساختار و عامليت وجود دارد و تلقـي  همچنين روابط واسطه
ــامعتبر اســت. بنــابراين از ايــن چشــم  انــداز نظــري،  جبــري در قــاموس واقعيــت اجتمــاعي ن

  گرايي، كاركردگرايي و ساختارگرايي فرانظريه هستند.  اثبات
كنـد و برعامليـت فرهنـگ     ها را جايگزين ساختاربندي مي مارگارت آرچر نظريه نظام

بلكـه   ،عامليت و فرهنگ (ساختار) دوگانگي گيدنزي ندارند ،تأكيد دارد. از ديدگاه آرچر
انگـاري بـراي تحليـل جهـان اجتمـاعي       در ساحت تحليلي از هم جدا هسـتند. پـس دوگانـه   

انگاري در تحليل عامليـت و سـاختار كـاربرد     است. هم دوگانگي و هم دوگانگي تر مناسب
هـاي   ده نهادهـا و انديشـه  دارند، هرچند ساختار جبري و مادي اسـت و فرهنـگ در برگيرنـ   
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هـا يـا سـاختار)     اند. تكميل فرهنگـي (كـنش   در جهان اجتماعي درهم تنيده ،غيرمادي است
اي معنايي است كه در زمان حـال قـوام دارد و بـر مبنـاي ميـراث گذشـته و نـوآوري         آينده

تحليل تعامالت مكمل فرهنگ، عامليت و ساختار در  ،شود. هدف آرچر كنوني طراحي مي
است. تأثير فرهنگ بركنش و سـاختار اجتمـاعي از بـاال بـه پـايين       1پنداري يك شكل درون

هـاي ديگـر تحميـل     بينـي خـود را برگـروه    است و در ساخت اجتماعي نيز گروهـي، جهـان  
  تعاملي افقي دارند.  و به عبارتي،كند  مي

ت، بورديو نيز در تحليل الگوهاي مصرف و ارتباط نوع و ماهيت مصرف با تمـايال  پير
ها، به چارچوبي تحليلي رسيده است كه در اين مقالـه   تمايزات، ترجيحات، ذوائق و جايگاه

به مثابه بخشي از نگرش نظري به موضوع پذيرفته شـده و مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه شـده       
كننـده جبـري آن    ساختمان ذهني پيشنهاددهنده كنش و نه تعيـين  :است. بورديو معتقد است

 :كنـد  را مشـخص مـي   اسـت دهنـده يـك كـنش     ر نوع سرمايه كـه شـكل  است. بورديو چها
 سرمايه اقتصادي، سرمايه فرهنگي، سرمايه اجتماعي و سرمايه نمادين. بورديـو معتقـد اسـت   

سرمايه فرهنگـي انـواع گونـاگون     ،گيرد سرمايه اقتصادي از پهنه اقتصادي سرچشمه مي كه
عي در بردارنده روابط اجتماعي ارزشمند گيرد، سرمايه اجتما هاي مشروع را در بر مي دانش

  گيرند.  ن و حيثيت افراد در جامعه سرچشمه ميأميان افراد است و سرمايه نمادين از ش
بندند بـه معنـاي پيگيـري     كار مي  هايي كه كنشگران به كند استراتژي بورديو تأكيد مي

به االنه خطوط كنش رايش فع آ بلكه به  ،هدفمند، از پيش طراحي شده و حساب شده نيستند
شود كه تابع قواعدي هستند و الگوهاي اجتمـاعي   اي اطالق مي گيري شده جهت يعينطور 

هـا، جايگـاه كنشـگران     راهبـرد دهند كـه از طريـق ايـن     اي را شكل مي منسجم و هوشمندانه
  شود.  يابد و بر ديگران تحميل مي فردي و جمعي حفظ و بهبود مي
تمايالت، ترجيحات و ذائقه بر مبنـاي سـاختمان ذهنـي و     :همچنين بورديو معتقد است

انجامد. فرهنگ، بـازاري ماننـد اقتصـاد دارد و در     زمينه به عملكردهاي فرهنگي خاصي مي
ها (سرمايه فرهنگي) جايگاهشان را تقويت و حفـظ   كنند از طريق انتخاب آن افراد سعي مي
ته، جايگاه طبقاتي و نظام آموزشي كردن سرمايه فرهنگي از تجارب گذش كنند. شيوه هزينه

گردنـد. بـراي    هاي فرهنگي است كه در پي تشـخص مـي   شود و در طيفي از زمينه ناشي مي
هـا،   مدل ماشين، نوع روزنامه، رستوران و سينماي مورد عالقـه و مجموعـه ايـن زمينـه     ،مثال
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كنند كـه رضـايت دارنـد، در نظريـات عقالنيـت       مصرف ميبه شكلي اينكه افراد و عامالن 
نگـري كـه از    عامـل  گرايي و تـك  گرايي تشريح شده است. تقليل رفتاري و فلسفه مصلحت

در ديـدگاه جرمـي بنتـام و نظريـات      ،شـناخت در قـرن نـوزدهم بـود    هـاي برجسـته    ويژگي
منـدي و مطلوبيـت نهـايي در مصـرف، بـه مثابـه تنهـا عامـل          ها به مطلوبيت، فايده كالسيك

  د. شكننده، منجر  تعيين
هاي شرطي شدن نيز اخالق مصرفي، تلقي  ويژه پس از آزمون به ،در نظريات رفتارگرا

هـاي انسـاني بـه     دوسـتي افسـانه تلقـي شـده و كـنش      ت و نوعارزشي از مصرف، ايثار، قناع
و  جاند. نظريات تشويق و تنبيه يا هوي ترين سطح لذت و درد يا هزينه و فايده تعبير شده نازل

د، شـ جهت  هاي پوزيتويستي و تأكيد بر امر مثبت هم هاي بعدي با ديدگاه چماق كه در دهه
هـاي   ويـژه در نظريـات مبتنـي بـر انديشـه      بـه  ،هاي كاركردگرايي خرد يـا فردنگـر   به تحليل

سومبارت از رفتار بشري كمك كرد و در ظهور نظريات سـاختي و كـاركردي و همچنـين    
  در نظريات انتقادي اهميتي شناختي و تاريخي يافتند. 

ها در تركيب بين جهات متضاد عامل مستقل و وابسـته و كـاركرد    نئوپارسونزي  تالش
بـه   -اند كه هريك عليت ديگري را معلول تلقي كرده -گرايان فايده گرايان و در بين اخالق
نگر ذهني ـ عيني و خرد ـ كالن انجاميد و بـه مـوازات آن نظريـات       هاي جامع گسترش مدل

  انتقادي نوين نيز گسترش و ژرفش يافتند. 
 هـاي نـابرابر و   ها از اسارت نظام بخشي و نجات انسان هاي نظري اخير بر رهايي ديدگاه

 بـا نگـري   گرايـي و فايـده   فرايندهاي كاهنده ـ فزاينده تأكيد دارند. بازگشت به اصول مثبـت  
ويـژه در دو دهـه    بـه  ،ويسم منطقـي و كـاركردگرايي جديـد   يعناوين نئو رفتارگرايي، پوزيت

پاياني قرن بيستم كه ترتيبات نهادي و قواعـد رفتـاري بـازتعريف شـد، در سـطح كـالن بـه        
زدايي و در سـطح خـرد بـه سـودانگاري و پراگماتيسـم رفتـاري        تسازي و مقررا خصوصي

عنـوان جـاودانگي و    هاي ليبرال دموكراسي و تنوع در انتخاب عقالني به پرداختند و از مدل
  پايان تاريخ دفع نظري كردند. 

هـايي كـه بـا فروپاشـي      بيني هايي از رفتار انساني و خوش انگاري به موازات چنين ساده
برلين حدود دوازده سال دوام داشت و به بحران كنوني انجاميد، برخـي از   شوروي و ديوار

از جملـه هويـت (در مقابـل     ،نظران بر مبناي مفاهيم نـويني در تبيـين كـنش انسـاني     صاحب
عقالنيت)، هنجار (در مقابل فايـده) و نهـاد (در مقابـل سـاختار) كوشـيدند و تبيـين معناهـا،        
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هاي فرهنگي، كنش ارتباطي عاري از سلطه، سبك  ماد، پهنهها، عامليت و ساختار، اعت سليقه
يـافتگي در نـوع    هـاي هويـت   هـا و شـيوه   زندگي، تمايل به تمايز و تشـخص از طريـق ذائقـه   

ــاتر در       ــينماها و تئ ــيلم در س ــاي ف ــي انتخــاب مكــان تماش ــذران فراغــت و حت پوشــش، گ
ون داخل خانـه و آنچـه   هاي موسيقي، معماري، دكوراسي فرهنگسراها و تعلق خاطر به سبك

  اند.  بخشد، در تبيين الگوهاي رفتار انساني وكردارهاي مصرفي پرداخته ها هويت مي بدان
انـداز نظـري پـژوهش، بـر ايـن مهـم تأكيـد         با چنين پشتوانه نظري و شناختي در چشم

هـاي   مؤلفـه توان به طبقه اقتصـادي، انتخـاب عقالنـي،     شود كه رفتارهاي مصرفي را نمي مي
سازي و  د، بلكه هم عناصر ساختاري مانند نوع معماري و ساختمانكرفايده و هزينه تحويل 

هاي خرد در تبيين الگوهاي مصرف انـرژي   مؤلفهكننده و هم  هاي مياني يا ارزيابي هم عامل
اي و عيني مانند نوع و مرتبه شغلي،  اهميت دارند. در سطح خرد نيز عالوه بر متغيرهاي زمينه

هـاي داخلـي و    سطح تحصيالت، ميزان درآمد، نوع ساختمان مسكوني، مساحت و ويژگـي 
عوامل وضعيتي و  هاي دسترسي و رفاه خانوادگي، خارجي آن، عمر واحد مسكوني و سرانه

هنجاري مانند تلقي از مصرف انرژي، سطح باور به حرمت اسراف و تبذير، ذائقه و سليقه و 
هاي بين االذهاني نيز مؤثرند كه در مدل نظري تحقيـق در ارتبـاط بـا هـم مشـخص       تشخص

  اند.  شده
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  . مدل نظري پژوهش2شكل

هـاي رفتـاري و مصـرفي     متغير كه بيشتر آنها نـاظر بـر واقعيـت    700در اين پژوهش بيش از 
مورد پرسش و سنجش قرار گرفت. در مرحله بعد از طريق تحليل عامـل، متغيرهـاي    ، است

ترين آنها در قالـب مـدل نظـري تحقيـق هـم ارائـه شـده اسـت.          اصلي شناسايي شد كه مهم
ترين فرضياتي كه براي الگوهاي مصرف انرژي و همچنين ميزان مصرف انرژي، مـورد   مهم

  سنجش قرار گرفته عبارتند از: 
هرچـه  . 2، تر باشد، سـطح مصـرف كمتـر اسـت     هرچه ارزيابي مصرف انرژي مثبت. 1

 يهرچـه سـطح ارضـا   . 3، رضايت از زندگي بيشتر باشد، سرانه مصـرف انـرژي كمتراسـت   
هرچه احساس تعلق خاطر به سـرمايه  . 4، نيازها باالتر باشد، سرانه مصرف انرژي بيشتر است

ها و هنجارهـاي مصـرفي رابطـه     ارزش .5، است ملي بيشتر باشد، سرانه مصرف انرژي كمتر
داري بـا  ا. قواعد اخالق مصرف رابطه مثبـت و معنـ  6، داري با سرانه مصرف انرژي داردامعن

، داري با سرانه مصرف انـرژي دارد اپايگاه اجتماعي رابطه معن. 7، سطح مصرف انرژي دارد
. سرانه 9، ژي كمتر استتر باشد، سرانه مصرف انر هرچه تركيب مصرفي خانوار معيشتي .8

 

 مصرف انرژي

 متغيرهاي كالن

 عامل منزلتي

رفتار مصرف انرژي   وضعيت اقتصادي
ها و درآمدها) (هزينه 

هاي فردي ويژگي
(جنسيت، سن، سواد و

 بعد خانوار) 
اخالق مصرف قواعد

تركيب مصرف خانوار 
 شروط وضعيتي

 متغيرهاي كالن

ارزيابي مصرف انرژي ارضاي نيازرضايت ازمسئولين رضايت از زندگي

هنجارهاي مصرفي ها وارزش عناصر ارزيابي  احساس تعلق خاطر 
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هـا رابطـه    مصرف انرژي برحسب نوع منزل مسـكوني، مسـاحت زيربنـا و تلقـي از وضـعيت     
  داري با مصرف انرژي دارد. اهاي فردي رابطه معن ويژگي. 10و  داري داردامعن

  پژوهشروش . 3
مصاحبه  ،كارگرفته شده در اين مقاله، پيمايش و رويه گردآوري اطالعاته روش تحقيق ب

ها و تعيين الگوهاي مصرف انـرژي   مؤلفه. همچنين براي سنجش ) استپرسشنامه( ساختمند
استفاده شـده اسـت. جامعـه آمـاري      1اي هاي پيشرفته آماري باالخص تحليل خوشه از روش

گانه شهر تهران و جامعه هـدف شـامل    22شامل كليه خانوارهاي ساكن در محدوده مناطق 
. در ايـن مقالـه نظـرات بخشـي از افـراد      اسـت سـال   15بـاالي  كليه شهروندان تهراني با سن 

اي از كل جامعه آماري گردآوري شده است. مبنـاي شناسـايي جامعـه مـورد      عنوان نمونه به
هاي  . از جمله مزيتاستشناختي مركز مطالعات شهرداري تهران  تحقيق، اطالعات جمعيت

بنـدي بـر اسـاس     شناختي اين مركز كه مـورد توجـه قـرار گرفتـه، تقسـيم      اطالعات جمعيت
بندي بوده كه توسط شهرداري انجام شده است. همچنين مزيت  هاي فرهنگي و بلوك محله

ديگر، به روز بودن اطالعات آماري موجود در اين مركز بود. در نهايت با توجـه بـه اينكـه    
گانـه شـهر تهـران     22انوارهـاي منـاطق   ، كـل خ استواحد سنجش در اين پژوهش خانوار 

  گيري قرار گرفته است.  خانوار مبناي نمونه 2,237,865 شامل
كـه در زيـر    اسـت گيـري كـوكران    فرمـول نمونـه   ،گيري در اين پـژوهش  مبناي نمونه

گيري در شهر تهران بر مبناي شـيوه بـرآورد، دقـت احتمـالي،      يند نمونهاشود. فر مشاهده مي
چنانچـه نـوع    ،گيري متفاوت است. بر مبناي برآوردهاي اوليه طرح نمونهاي و  تركيب نمونه

درصـد،   95سـطح اطمينـان    ،گيري تصـادفي سـاده باشـد    گيري احتمالي و روش نمونه نمونه
گيرند  در نظر مي01/0و حداقل  05/0) و يا دقت احتمالي هم بين حداكثر dدرجه اطمينان (

دليـل شـناخت انـدك از جامعـه      ت. همچنـين بـه  در نظر گرفتـه شـده اسـ    03/0كه در اينجا 
 5/0 تغير وابسته در جامعه آمـاري معـادل  يعني احتمال و عدم احتمال وجود م qو  p ،آماري

گيـري و   گيـري زيـر و بـا تـأثير طـرح نمونـه       نظر گرفته شده است. براساس فرمول نمونه در
هـاي   اي و مـدل  وشـه ، تحليل خ2ضرورت انجام عمليات آماري و رياضي نظير تحليل عاملي

                                                                                                                                            
1. Cluster analysis 
2. Factor analysis 
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ــت   ــر الجي ــدمتغيره نظي ــيون چن ــتفاده از روش 1رگرس ــه  و اس ــاي نمون ــه  ه ــري خوش اي  گي
  د. شاي برآورد  واحد نمونه 1200تعداد حجم نمونه معادل  2اي چندمرحله

  
  

N= تعداد خانوار ،t= 96/1  d= 03/0  

p=   نسبتي از جمعيت كه داراي صفت معيني در جامعه هستند
q= (1-p) =   از جمعيت كه فاقد صفت معيني هستند نسبتي 

 10د كه در نهايت با افزايش شخانوار برآورد  1066حجم نمونه معادل  ،براساس فرمول باال
خانوار افزايش پيدا كرد. بعد از تعيين حجم نمونه كلـي،   1200درصد، حجم نمونه به  15تا 

  . شدشهرداري تهران گانه  22ها به تفكيك مناطق  اقدام به توزيع و شناسايي نمونه
كـارگيري آنهـا در مرحلـه اصـلي     ه گيري و ب پيش از اطمينان نهايي به ابزارهاي اندازه

ها، ضرورت دارد كه از طريق علمي، اطمينان نسبي الزم نسبت به روا بودن  آوري داده جمع
ب اينكه سؤاالت تا چه حد متناسـ  ؛ كارگيري ابزار مورد نظر و معتبر بودن آزمايش شوده ب

روايي مستلزم آن اسـت كـه ابـزار پـژوهش همـان       است. با فرضيات و سؤاالت تحقيق بوده
گيري آن را دارد و بايـد قبـل از پركـردن     گيري كند كه محقق قصد اندازه متغيري را اندازه

هاي استاندارد  د. براي تأييد اعتبار پرسشنامه عالوه بر اينكه از پرسشنامهشوپرسشنامه بررسي 
ايران استفاده شد از طريق اعتبار صوري يعني رجوع به نظـرات متخصصـين ايـن     مركز آمار

  حوزه، پرسشنامه مورد تأييد قرار گرفته است. 
منظور تعيين اعتبار تحقيق، به بررسي اين موضع پرداخته شده كه آيا  به ،از طرف ديگر

ويان قرار گيـرد و  هاي مختلف در اختيار پاسخگ اين پرسشنامه توان آن را دارد كه در زمان
منظـور تعريـف دقيـق     همان نتايج قبلي از آن محقق گردد. در اين راستا نيز از كارشناسان به

هـا   هاي مختلف و رابطه درك عامـه مـردم از ايـن كليـدواژه     هاي تخصصي حوزه كليدواژه
  د. شگيري نهايي  كمك گرفته شد و در نهايت ابزار اندازه

سنج كه  همچنين با توجه به اينكه بخش اعظم پرسشنامه تحقيق شامل سؤاالت واقعيت
                                                                                                                                            
1. Logit 
2. Multi-phase cluster sampling 

1066
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هاي مختلف اعم از تجهيزات منزل مسكوني، لـوازم   به دنبال بررسي ميزان مصرف در حوزه
شـده در   كـار گرفتـه    هـاي بـه   هـا كليـدواژه   مورد استفاده در منزل و... بود، يكـي از دغدغـه  

طـور مشـخص و دقيـق توسـط پاسـخگويان شـناخته شـده و درك          پرسشنامه بود كه آيا به
يكساني بين محقق و پاسـخگو از ايـن مـوارد وجـود دارد يـا خيـر. ايـن مهـم بعـد از انجـام           

 800آزمون و حذف سؤاالت مبهم و دشوار تا حدود زيادي تأمين و تعداد سـؤاالت از  پيش
  نهايي تقليل داده شد. سؤال در پرسشنامه  707آزمون، به  پيش  سؤال در پرسشنامه

  هاي پژوهش  افتهي. 4
  هاي توصيفي يافته. 1-4

رفتار مصرف انـرژي برحسـب شـروط وضـعيتي، شـرايط       كه دهد هاي تحقيق نشان مي يافته
محيطي، پايگاه اقتصـادي، سـبك زنـدگي و هنجارهـاي مصـرفي متفـاوت اسـت. تـأثيرات         

مصرف انرژي شده و دامنه تغييرات  دار در ميزان اهاي معن محيطي و اقليمي موجبات تفاوت
متوسط گاز مصرفي خانوارها در سردترين ماه  ،عنوان مثال شدت افزايش داده است. بهه را ب

هاي توصيفي كـه   يافته گيترين ماه سال است. به جهت گسترد سال بيش از هفت برابر گرم
دير نمـايي در  متغير مورد سنجش قرار گرفت، در اين قسـمت بيشـتر بـه مقـا     700نزديك به 

  شود.  توصيف هركدام و همچنين ارتباط آن با ميزان و سطح مصرف انرژي پرداخته مي
هـاي   مساحت واحد مسكوني، مصالح ساختماني، امكانات و وسايل مسكن نيز تفـاوت 

اي در ميزان انرژي مصرفي و ماهيت رفتار مصرفي خانوارهاي تهرانـي   كننده دار و تعيين امعن
هاي دو جداره  درصد از واحدهاي مسكوني داراي پنجره19اينكه حدود  .ايجاد كرده است

 8بنـدي مناسـب هسـتند و     هاي آب گـرم و شـوفاژها داراي عـايق    درصد از لوله20هستند و 
درصد داراي ديواره خارجي محافظ گرمايش و سرمايش هستند، بر رفتار و ميزان مصـرف  

  انرژي مؤثرند. 
درصـد از سـه طـرف بـاز      7از دو طـرف و   ،ونيدرصد از واحـدهاي مسـك   38حدود 

هـا   هستند كه در اين واحدها ميزان مصرف انرژي به مراتـب بيشـتر اسـت. مقايسـه ميـانگين     
دار را نمايـان   ابرحسب مساحت واحد مسـكوني و سـرانه فضـاي مسـكوني نيـز تقويـت معنـ       

ميـزان  كننـد.   درصد از واحـدهاي مـورد بررسـي، در آپارتمـان زنـدگي مـي      هفتاد  .ساخت
مصرف انرژي خانوارهاي ساكن در واحدهاي آپارتماني به مراتب كمتر از مساكن وياليي 
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  ك طبقه است. يو 
درصـد دو   55يـك اتـاق، در    ،ها درصد نمونه29هاي هر واحد در  همچنين تعداد اتاق

. متراژ پـذيرايي در واحـدهاي مـورد بررسـي نيـز بـه ايـن        استدرصد سه اتاق 12اتاق و در 
 متـر 45و بـاالتر از   )درصـد  53( متر مربـع  30تا20، بين )درصد31( تا بيست متر :استشكل 

دار در طبقـات و  اهـاي معنـ   هاي مصرف انـرژي و تفـاوت   . اين متغيرها بر ميزاندرصد) 16(
  مقوالت مصرف انرژي مؤثر بوده است. 

درصد از واحدهاي مسكوني كـه مسـاحتي بـين     65در  :دهد هاي تحقيق نشان مي يافته
متر مربع دارند، متوسط مصـرف  100از  درصد كه مساحتي بيشتر24متر دارند و در100تا 60

متـر مربـع مسـاحت دارنـد. همچنـين       51انرژي متفاوت و بيشتر از واحدهايي است كه زيـر  
متر تا هشـتاد متـر در    50ميانگين سرانه فضاي مسكوني از سيزده متر مربع در واحدهاي زير 

متفاوت است، بنابراين سرانه مصرف انرژي نيز بـه مراتـب در ايـن     متر200واحدهاي باالي 
  واحدها باالتر است. 

سـال اسـت. تركيـب مصـالح      32از  درصـد از مـوارد بـاالتر   22عمر واحد مسكوني در
از آجر، آهـن، سـنگ و سـيمان اسـت.      ،درصد از واحدهاي مورد بررسي 80ساختماني در 

با تفاوت در رفتـار   ،ايزوگام است. هر سه متغير درصد از 60پشت بام واحد مسكوني نيز در
  مصرف انرژي روابط معناداري دارند. 
ــادل    در خانوارهــاي داراي سيســتم هــاي ســرمايش و گرمــايش در پاركينــگ كــه مع

درصد كه داراي بـالكن  49درصد كه داراي زير زمين هستند،  33 ،ها هستند درصد نمونه20
توسـط مصـرف انـرژي بـاالتر از ميـانگين اسـت.       درصد كه داراي آسانسـور هسـتند، م  20و 

اي سلسـله مراتبـي نمايـانگر آن     تحليل خوشه ويژه هتجزيه و تحليل تفصيلي و چندبعدي و ب
امكانات و وسايل انرژي و استفاده از انرژي و  است كه در شهر تهران رفتار مصرفي (اعم از

رنـد. ايـن يافتـه بسـيار مهـم      ديگر ندايكـ هاي استفاده) خانوارهـا شـباهت چنـداني بـه      ميزان
دهد كه تفاوت، تمـايز و تشـخص    خوبي نشان مي نوسازي استاندارد، به هاي نظريهبرخالف 
ها، در فضاي مسكوني و رفتار مصرفي نيز تبلور يافته است. البته دسترسي و اسـتفاده   خانواده

در اين پژوهش از امكانات مدرن نظير يخچال، تلويزيون، اجاق گاز و بيش از صد ابزار كه 
ولـي   ،يـافتگي اسـت   دهنده عموميت بندي شدند، نشان گيري و در يازده مجموعه طبقه اندازه

در هر خانواده متناسب با ذائقه، سـليقه، توانـايي انتخـاب و ترجيحـات، تركيبـي متفـاوت و       
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  دهند.  كليتي متمايز از اجزا را نشان مي
وپـز،   ش، سـرمايش، پخـت  درصـدي بـه امكانـات مـدرن گرمـاي      95دسترسي بـيش از  

شـدن    شو، روشنايي، ديداري، شنيداري و فراغتي، هم تكثر و چنداليهو روب، شست و رفت
هـا   ناپذيري از پويايي انتخاب دهنده امكان پايان و هم نشان  نيازها و انتظارات را نمايان كرده

  هاي پيشين) است.  در شرايط متحول كنوني (در مقايسه با نسل
ارهاي مصرف انرژي تنها تابعي از عوامل پايگـاهي و درآمـدي نيسـت. بـا     بنابراين رفت

داري در پـي  اهاي مصرف گاز خـانگي، كـاهش معنـ    در تحليل روندي ميانگين اين، وجود
هـاي مصـرفي بـه     سال، روند سـرانه  ولي با گذشت يك ،دشها مشاهده  هدفمندكردن يارانه

دار نيسـت. البتـه فراوانـي     اها معن و اكنون تفاوت شدههاي قبل از هدفمندكردن مايل  متوسط
 تحليـل ، اسـت شهر تهران در مقوله داراي كنتور گاز اشـتراكي   نمايي خانوارهاي ساكن در
علت وجود كنتور اختصاصي، امكان دستيابي  هاي مصرف برق به چندبعدي و ژرفايي ميزان
ت كه كاهش متوسط مصرف برق در د. يافته بسيار مهم اين اسآوربه نتايج معتبرتر را فراهم 

ثر از هزينـه بـرق بـه هنجارهـا و     أها و عقالنيت رفتـاري متـ   هاي اوليه هدفمندكردن يارانه ماه
داري يافته اسـت. در چنـد سـال اخيـر اسـتفاده از       ارفتارهاي روندي بلندمدت، همسويي معن

سنسـورهاي  هاي كم مصرف در شهر تهران عموميت يافتـه و گـرايش بـه اسـتفاده از      المپ
در انتخـاب وسـايل برقـي مـد و      ايـن،  حساس جهت روشنايي نيز بيشتر شده است، با وجود

  زيبايي به مراتب بيشتر از درجه مصرف برق اهميت دارد. 

  هاي تحليلي يافته. 2-4

اي مؤثر و مرتبط با رفتار مصرف انرژي شهروندان با  تحليل و تبيين عوامل و متغيرهاي زمينه
ها و همچنين استاندارد كردن و كنتـرل   بندي معرف استفاده از فنون آماري مناسب و مقياس

متغير و معرف از قبيل سطح تحصيالت،  225گيري بيش از  واريانس صورت گرفت. اندازه
هـا بـا انجـام     ها و نيازها و تقليل مـاتريس داده  مصرف انرژي، عاليق، نگرشنوع و امكانات 

د. دسـتيابي بـه توابـع    شـ ها  اي، موجب استخراج شاخص و مؤلفه هاي عاملي و خوشه تحليل
ها و همچنين آناليز روابط دو بعدي و چندبعـدي بـا اسـتفاده از     ها و خوشه رگرسيوني عامل

پردازي به نتايج  يندهاي دادهانظري و مدل فرضي در فرفنون اكتشافي و در قالب چارچوب 
  شود.  هاي مهمي انجاميد كه در ادامه به آنها پرداخته مي و يافته
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  سلسله مراتب مصرف انرژي  .1-2-4

داري بين سلسله مراتب مصرف انرژي در بـين پاسـخگويان وجـود دارد.     اتفاوت آماري معن
بندي مصـرف   هاي يك دامنه و رتبه استفاده از آماره ها با گيري و آزمون تفاوت براي اندازه

شـود. منظـور از سـطوح مصـرف      يكي از نتايج  در جدول زير مشاهده مي .دشانرژي اقدام 
انرژي، ميزان مصرف انرژي است كه از تركيب عوامل مختلف گرمايش، سرمايش، پخـت  

باالترين ميزان مصـرف  در جدول زير، سطح اول يعني  .آيد و پز، روشنايي و... به دست مي
  ترين ميزان است.  دهنده پايين و سطح پنجم نيز نشان

  . تفاوت بين سطوح مصرف انرژي1جدول 
 تفاضل انتظار فراواني مورد فراواني مشاهده شده سطوح مصرف انرژي

 2/236 8/252 489 اول سطح
 2/125 8/252 378 سطح دوم
 -8/71 8/252 181 سطح سوم
 -8/99 8/252 153 سطح چهارم
 -8/189 8/252 63 سطح پنجم

 0 1264 1264 جمع

تر از مقدار جـدول بـا درجـه     به دست آمده كه بزرگ 484/ 987مقداركاي اسكوار معادل 
د كه تفاوت بين كرتوان ادعا  مي 99/0است. بنابراين با اطمينان  001/0و در سطح  4آزادي 

كنند در  مختلفي است كه با انرژي كار ميسطوح مصرف انرژي كه حاصل تركيب وسايل 
  دار است. ااين تحقيق معن

  سطح تحصيالت و مصرف انرژي .2-2-4

  رابطه بين سطح تحصيالت و مصرف انرژي .2جدول 

 تحصيالت
 شاخص مصرف

 جمعتكميلي تحصيالتكارشناسي ديپلم و متوسطه ابتدايي و راهنماييسواد بي

 56 - 14 21 16 5 پايين بسيار
 509 9 115 235 701 49 پايين
 337 12 71 130 67 57 متوسط
 125 4 31 49 20 21 مناسب
 1027 25 231 435 204 132 جمع
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اسـتفاده از وسـايل    ،هرچـه تحصـيالت بـاالتر باشـد     :دهـد  هاي جـدول نشـان مـي    داده
ولـي تـأثير دوگانـه تحصـيالت برالگـوي مصـرف انـرژي اهميـت          ،الكترونيكي بيشتر است

د به اين معنا كه دليل مصرف كمتر در طبقات با تحصيالت كمتر، عدم توانـايي  .اساسي دار
و نه اتخاذ يك رفتار عقالنـي   استقيمت  مالي در داشتن برخي از وسايل الكترونيكي گران

  رژي كمتري دارند. در جهت استفاده از وسايل الكترونيكي كه مصرف ان

  وضعيت اقتصادي و مصرف انرژي. 3-2-4

نظـران   اي مهم و پيچيـده در تحليـل كـنش اجتمـاعي اسـت، صـاحب       مؤلفهپايگاه اقتصادي 
هاي اقتصادي از جملـه حـداكثر    هاي اجتماعي و انساني را به سنجه اقتصاد كالسيك، كنش

شـيوه فكـري كـه ريشـه در فلسـفه      انـد. در ايـن    هـا تقليـل داده   مندي با حـداقل هزينـه   فايده
گرايي و پوزيتويسم دارد، مفاهيمي مانند ايثار، صـداقت، نيكـي و شـرافت، افسـانه      مصلحت

تلقي شـده و مفـاهيمي ماننـد دفـاع از وطـن و قهرمـاني را نـوعي خودكشـي ديگرخواهانـه          
هـم  هـاي غيرمنطقـي    دانند. اينكه آيا انسان حيواني صرفاً اقتصادي است و توجيـه كـنش   مي

ــاد تفهــم  ،ريشــه در ســودجويي او دارد ــورد انتق ــان و ســاختارگرايان كليــت  م نگــر و  گراي
چهـار عنصـر كليـدي هـر رفتـار       ،معنامحوران قرار گرفته است. در ساخت كنش اجتمـاعي 

معنادار انساني شامل هويت عامل، هنجارها، وسايل و اهداف در چارچوب غايات و شرايط 
گانه به اقتصـاد تقليـل داده شـده اسـت. نتـايج تحليـل        ي ششها مؤلفهتحليل شده و يكي از 

ط و عوامل غيراقتصادي در رفتارهاي مصرف يچنداليه در اين پژوهش نمايانگر اهميت شرا
انرژي است. البته پايگاه اقتصادي و ميزان درآمد خانوارهاي مورد بررسي نيز بستگي مثبـت  

اما روابط آماري بـه مراتـب پيچيـده و گـاه      ،داري با الگوهايي از مصرف انرژي دارد او معن
هاي اقتصادي و رفتار مصرف انرژي وجود دارد. پايگاه اقتصادي بـاال از   مؤلفهمتعارض بين 

يك طرف با افزايش سرانه فضاي مسكوني و استفاده بيشتر اعضاي خانواده از امكانات نظير 
رژي همبسـته اسـت و از طـرف    رفتن سرانه مصرف ان ، اينترنت، سونا و جكوزي و باالرايانه

هاي مصـرف انـرژي    پايين بودن ميزان ،ديگر با سطح مدرن بودن وسايل و امكانات و به تبع
  همبستگي دارد. 
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  همبستگي بين پايگاه اقتصادي و عناصر مصرف انرژي . 3جدول 

 معناداري مقدار متغير آمار
 000/0 531/0 وسايل گرمايش مدرن پيرسون
 000/0 379/0 سرمايش مدرنوسايل  پيرسون
 000/0 612/0 تعداد وسايل مصرف انرژي اسپيرمن
 000/0 121/0 نسبت هزينه مصرف انرژي اسپيرمن
 000/0 152/0 صرفه جويي كندال

شود، همبستگي تام و شديدي بين پايگاه اقتصـادي   گونه كه درجدول باال مالحظه مي همان
روابـط هـم مسـتقيم و مثبـت و هـم       عالوه بر ايـن،  .هاي مصرف انرژي وجود دارد و شناسه

معكوس و منفي است. البته كنترل متغيرهاي متـداخل و شـروط محيطـي نيـز بـر پيچيـدگي       
گانـه شـهر   22دارشدن رابطه بـين پايگـاه اقتصـادي برحسـب منـاطق      ااند: معن آناليزها افزوده

د اتـاق و وضـعيت   تهران، سن سرپرستان خانوار، بعـد خـانوار، عمـر واحـد مسـكوني، تعـدا      
ها و كنترل واريانس متغيرهاي واسطه، از جمله مواردي هسـتند كـه تقليـل رفتـار      بندي عايق

اي و  اند، در بين متغيرهاي زمينه مصرف انرژي را به عامل اقتصادي مشروط و محدود كرده
شروط وضعيتي، همبستگي مثبت و شديد بين پايگاه اقتصـادي و مسـاحت واحـد مسـكوني     

يسه با ساير متغيرها) اهميتي در خور توجه در بهينه شـدن الگوهـاي مصـرف انـرژي     (در مقا
بين وضع اقتصادي و مساحت واحد مسـكوني  76/0دارد. ضريب همبستگي پيرسوني معادل 

انـداز شـهروندان تهرانـي صـرف خريـد منـزل        اي از پـس  ست كه بخش عمدها نمايانگر آن
  دهد.  وني را افزايش ميشود و سرانه فضاي مسك تر مي مسكوني بزرگ
رسد چنانچه مسكن در شهر تهـران ماننـد بسـياري از كشـورهاي پيشـرفته از       به نظر مي

شـدن   اي خارج شود، انتخاب الگوهـاي مسـكن متناسـب بـا نهادينـه      حالت بورسي و سرمايه
اي  اطمينان به سرمايه ،شود. در شرايط متحول كنوني رفتار منطقي مصرف انرژي همبسته مي

هاي اخير، شـهروندان را تشـويق بـه     ها در طول دهه ن منزل مسكوني و رشد نمايي قيمتبود
  ده است. كرتر و فراتر از نياز  خريد واحدهاي مسكوني بزرگ و بزرگ

هاي فضاي مسكوني و مصرف انرژي با كنترل متغيرهاي  همبستگي تفكيكي بين سرانه
سـوز و بعـد خـانوار     وسـايل انـرژي   متداخل مانند نوع ساختمان، تركيـب مصـالح، فراوانـي   

انـد.   هاي موردي نيز چنين روابطي را تقويت كـرده  د. مشاهدات ميداني و مصاحبهشدار  امعن
هـايي بـه    اي و خانواده زن و شوهري متعددي كه در شهر تهـران در خانـه   هاي هسته خانواده
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اي  يي سـرمايه هـا  اسـتدالل  ،كننـد  تر از فضاي مسكوني مورد نياز زنـدگي مـي   مراتب بزرگ
  دارند و همچنين مصرف انرژي بيشتري نيز دارند. 

  سبك زندگي و سطح مصرف انرژي  .4-2-4

رابطه بين سبك زندگي و سطح مصرف انرژي در جـدول زيـر آزمـون شـده اسـت. بـراي       
گرا و مدرن، با تجزبه و تحليل  بندي سبك زندگي به چهار گروه سنتي، بنيادگرا، وفاق طبقه

منظور رسيدن به سطح مطلوب از ضـريب پايـايي پـس     سبك زندگي والس و بههاي  معرف
درصـد از   65هـاي زيـر كـه     و عامل 742/0ازآناليزهاي مقرر، مقدار آلفاي كرونباخ معادل 

  دند. شاند، استخراج  حساب آوردهه واريانس مشترك را ب

  هاي سبك زندگي معرف .4جدول 

 دوم مؤلفه اول مؤلفه ها معرف
 214/0 847/0 ل مسكونينوع منز

 122/0 773/0 نوع وسليه
 333/0 768/0 ارزيابي هنجار ذهني 
 14/0 837/0 ترجيحات مهماني
 /620 03/0 ترجبحات خريد

 757/0 213/0 ترحيحات مسافرت
 747/0 0122/0 نمايه نمايشي
 424/0 122/0 نمايه برچسبي
 ـــــــ  562/0 نمايه روشنايي

ها، رفتارهـا   مجموعه باورها، نگرش :ست ازا در واقع سبك زندگي و شيوه زندگي عبارت 
ينــد زنــدگي اجتمــاعي فــرد را در جهــت رســيدن بــه اهــداف ســامان او هنجارهــايي كــه فر

بخشند و از سنين كودكي (چهـار يـا پـنج سـالگي) روش و زنـدگي فـرد را متناسـب بـا          مي
صورتي كه هر كـنش فـرد راهنمـاي     به ،كنند ايت ميالگوها، تعامالت، شرايط و اهداف هد

  تعامالت بعدي است. 
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  رابطه بين سبك زندگي و سطح مصرف انرژي .5جدول

 مصرف انرژي جمع مدرن گرا وفاق بنيادگرا سنتي سبك زندگي
 469 161 149 105 54 سطح اول
 368 122 109 94 43 سطح دوم
 178 76 36 49 17 سطح سوم

 149 72 37 28 12 چهارمسطح 
 61 34 17 8 2 سطح پنجم

 1225 465 348 284 128 جمع

هاي سبك زندگي از سنتي به مدرن و سطح مصرف انـرژي   رابطه بين مؤلفه باال،در جدول 
اند. رابطه بين سبك زندگي و سلسله مراتب مصـرف در   از ساختاري به نمايشي آورده شده

دار است. قبل از آزمون نيز در تحليل سوسيومتري تفـاوت بـين سـبك    ادرصد معن 99سطح 
  زندگي و سلسله مراتب مصرف انرژي معنادار و مقارنه معنادار نبوده است. 

  هاي مستقل با سطح مصرف انرژي رابطه بين متغييرها و مؤلفه .6جدول 

 سطح معناداري مقدار آماره عامل يا متغيير
 000/0 274/327 كاي اسكوار مصرف كل

 000/0 -232/0 اسپيرمن تحصيالت همسر
 000/0 472/0 گاما متراژ پذيرايي

 000/0 322/0 سامرز تحصيالت فرزندان
 N. S 376/7 كاي اسكوار جنسيت

 000/0 218/127 كاي اسكوار نوع ساختمان مسكوني
 000/0 327/0 كندال تائوسي هاي ارتباطي شاخص امكان

 000/0 432/0 گاما فراواني روشنايي
 000/0 732/523 كاي اسكوار وضع خودرو
 000/0 225/327 كروسكال واليس تعداد اتاق

 000/0 411/0 كندال تاي بي مرتبه وسايل گرمايش
 000/0 322/0 سامرزدي منزلتي مؤلفه

 000/0 325/32 يومان ويتني سطح احساس مثبت
 N. S 0625/0 اسپيرمن  دار استفاده از انواع وسايل مارك

 000/0 310/0 پيرسون صورت كلي)  رضايتمندي (به
 000/0 411/0 الجيت فراواني نمايي

 000/0 -482/0 سامرز منطقه محل سكونت
 000/0 627/0 اسپيرمن وار پايگاه اقتصادي
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جدول فوق رابطه متغيرهاي مستقل مؤثر بر مصرف انرژي و همچنين معنادار بـودن يـا   
رابطه بـين جنسـيت پاسـخگو و     ،شود گونه كه مشاهده مي دهد. همان نشان مينبودن آنها را 

دار بين مصـرف كـل و سـطح مصـرف      ادار نشده است. تفاوت معن اسطح مصرف انرژي معن
انرژي نيز اهميت اساسي دارد. ميزان مصرف انرژي در واحدهاي آپارتماني نوساز و در بين 

  م تمايلي معناداري است. قشرهاي كارمند و متوسطه شهري، داراي نظ
اي،  همبستگي منفي بين تحصيالت همسر و سطح مصـرف انـرژي كـه بـا آمـاره رتبـه      

تـاپ و   نيز افزايش مصرف انرژي و ابزارهـايي ماننـد رايانـه، لـپ     شدضريب معنادار حاصل 
دهد. كاهش مقياس مصرف در واحدهاي  اينترنت را به موازات افزايش تحصيالت نشان مي

دار تحقيـق اسـت. همچنـين     اهـاي معنـ   تـر تهـران از يافتـه    از و در مناطق جنوبيمسكوني نوس
هاي ارتباطي، فراواني روشنايي، مرتبـه   دار بين شاخص امكان ااي مثبت و معن همبستگي رتبه

منزلتي با سـطح   مؤلفهوسايل گرمايشي، احساس رضايت، مثبت انديشي، پايگاه اقتصادي و 
اي بودن و گستره داشتن (واريانس) كنش رفتاري اسـت و   مصرف انرژي نمايانگر مجموعه

هـا نشـان    بعيد است مشوق قيمت به تنهايي در كـاهش مصـرف مـؤثر باشـد. در واقـع يافتـه      
تر و هـم   كنيد، هم سبك زندگي مدرن هرچه از جنوب به شمال تهران حركت مي :دهد مي

  افزايد.  س مصرف انرژي ميرود و بر پيچيدگي تحليل واريان ميزان مصرف انرژي باالتر مي

  هاي چند بعدي مدل .5-2-4

اي از نهفتگـي وفـاق جمعـي، تشـخص تـا       تحليل چندبعدي رفتـار مصـرف انـرژي، گسـتره    
هاي چندبعدي اكتشـافي و   سازگاري و شروط محيطي را در بستري نمايان ساخت. هم مدل

، معتبرتر و پايـدارتري  ط به مراتب مهمتريهم فنون چندمتغيري تأييدي، بر تأثير عوامل و شر
  . داشتندهاي مالي داللت  هاي قيمتي و مشوق در مقايسه با شاخص

هاي انرژي  جويي در استفاده از انواع حامل هاي مصرف انرژي و سطوح صرفه شاخص
كشش تقاضـا در اولـين و    :دهد ها نشان مي ها و روندهاي غيرخطي دارد. تحليل يافته آستانه
داركمتر از سطوح و سلسله مراتب قطاعي  ااي نمايي و معن به شيوه ترين مقياس مصرف پايين

هاي معيشتي كشـش قيمتـي بـه مراتـب كمتـر از ترجيحـات        آن است. در واقع تأمين حداقل
  اي و تبلورهاي نمايش ثروت و تمايز تأثير دارد.  شناختي در رفتارهاي مصرفي سليقه زيبايي

 ،اي انجام گرفت هاي تحليل عاملي و خوشه در تحليل چندبعدي كه با استفاده از روش
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ها، عواملي نظير شيوه زنـدگي، نگـرش،    ها و استخراج مؤلفه تمايزات به تقليل ماتريس داده
هـايي از جملـه وسـايل و     پايگاه اقتصادي، ارزيـابي رونـدها، رضـايتمندي نهـادي و خوشـه     

  شود.  مشاهده مي يرزدند كه در نمودار شامكانات گرمايش، سرمايش و ارتباطي همبسته 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  

  ها . مدل تحليل چندبعدي عامل3شكل

ها نشان داد كه عموميت سبك زندگي متوسط با معرف نمايي كارمنـدي،   طور كلي يافته به
واحدهاي مسكوني آپارتماني، كارآمدي و روزآمدي وسايل گرمايش و سـرمايش، ظهـور   

هاي متناسب با عقالنيت رفتاري و ارزيابي هنجاري مثبت، اهميت  اي، دسترسي خانوده هسته
  اند.  گذارا و وضعيتي داشته ثيريهاي قيمتي تأ دارند و محرك

  گيري   نتيجهبندي و  . جمع5
تر از ذخيره دانش كنش اجتماعي در خصـوص عقالنيـت    تحليل رفتار مصرفي بسيار پيچيده

ــده    ــه و فاي ــدي، هزين ــزاري، نهادمن ــه   اب ــود آيين ــدي، خ ــده  من ــه مان ــتقات،   اي، ت ــا و مش ه

 شاخص سكونتي 

 هاي سرمايشينما

 سطح استفاده

نياز به امكانات فرهنگي و اجتماعي

رفتار مصرفي

جتماعياتمايالت و ترجيحات 

هنجار ذهني

كيفيت امكاني

عناصر ارزيابي

 نگرش به انرژي

 شيوه زندگي

 هنجار مصرفي

 آگاه تركيب سبد

 سلسله مراتب نيازها

 جايگاه منزلتي

 هاي گرمايشي نما 
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  هاي پوزيتويستي نوين است.  گرايي، كاركردگرايي، ما بعد ساختارگرايي و نحله مسارگاني
جنگ با طبيعت و يا سازگاري طبيعي دو سپهر نظري تاريخمند هسـتند كـه در جهـان    

اند. استفاده از انرژي و رفتارهاي مصرفي در  شناسانه مواجه شده مدرن هر دو با چالش هستي
درتابسـتان و    ماليمـات طبيعـت اسـت. اسـتفاده از سـرمايش     حوزه انرژي در واقع جدال با نا

گرمايش در سرما مصاديقي از پيروزي بر نيروهاي طبيعت است. البته تعارض ذاتي در نگاه 
  سازگارانه و انطباقي همواره قبض و بسط يافته است. 

رفاه و كرامت انساني اصل موضوعه تلقي شود، سازگاري طبيعت حالتي  ،اگر آسايش
هـاي نـوين كـه     يابد. شايد انطباق پويا و عام هـويتي معنـايي يافتـه باشـد. تئـوري      ميعرضي 
 ،داننـد  هاي كالسيك را ناكارآمد و ترديدآميز مي هاي مفهومي و تحليل معناسازي نارسايي

گرايي افراطـي و تفريـدهاي    هاي مفهومي، به شدت دچار ايسم در پي دستيايي به چارچوب
ي در تعريف طبقـه، عقالنيـت، رفتـار، پيشـرفت، هزينـه، فايـده،       ذهني هستند. بحران مفهوم

را بـه افـراط در تفضـيل و اسـتفاده از قيـود،       پردازان نظريهارتباط، خوب زيستن؛ بسياري از 
يـابي و سـاختار، هويـت و نـه      صفات و مفاهيمي نامانوس ماننـد عامليـت نـه كـنش سـاخت     

دي كردارشناســانه پهنــه معنــايي بنــ شخصــيت يــا مفــاهيمي پيچيــده و تركيبــي ماننــد شــكل
تر شدن ساختارهاي اجتماعي و تعامالت  و به موازات پيچيده اين دركشانيده است. با وجود

تـري برخـوردار    تـر و وسـيع   عميـق  دگيو گسـتر  نـا انـدازهاي نظـري از ژرف   اي، چشم جامعه
  بسـيار متكثـر  اند. درشرايط متحول كنوني ادبيات و نظريات تببين و تفهيم رفتار انساني  شده

هاسـت.   بنـدي و تمـايز براسـاس تشـابهات و تفـاوت      طبقه ،اند. از اهداف علم و پردامنه شده
سازي بر مبنـاي مقـوالت فاهمـه كـانتي و يـا فنـون پيشـرفته و چنـد صـد           بندي و مقوله طبقه

خوذ از أهـاي مـ   بندي سلسله مراتبي، بـه دسـتيابي علمـي بـه قانونمنـدي      متغييري مانند خوشه
هـا بـه سـنتي،     پذير است. تقسيم رفتارهـاي انسـاني و سـوداگرانه و يـا كـنش      ها تكرار پديده

ه شـد هاي فلسفي و علمي برخـوردار   عاطفي، منطقي و عقالني از پشتوانه شناختي و از بنيان
ها، زيستي  ها و خاك بندي پديدارها و عناصر فيزيكي مانند انواع سنگ است. در واقع مقوله
ها بر پايه پارادايم نيوتوني، معتبـر و   ن، اجتماعي مانند انواع جوامع و كنشمانند انواع درختا

پـذيري   پذير بود. اما در پرتو پارادايم كوانتومي و اصول بينهايـت بـودن ذرات، تقسـيم    پايان
ناپـذيري سـوژه و ابـژه، پايـايي و روايـي       عناصر و واحدهاي فعاليت و توليـد و اصـل تمـايز   

مسلم و قطعي بودن به دامنـه احتمـاالت و سـلب جمعيـت اسـتقرايي       ها از سطح گيري اندازه
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هـا انسـان عقـده     اگـر در ميليـون   ، چراكـه تام ناممكن است يتنزل يافته است. اكنون استقرا
حقارت موجب پرخاشگري شده باشد و يا ميلياردها بار آب در صد درجه به جـوش آيـد،   

  ده، استقرا نشده است. پذيري آين توان به تاميت حكم داد چون تكرار نمي
گرايـي و   شناختي و ورود به تاريخ علم، عقالنيت را نيز معما كرد و نسبي مرور معرفت

هاي علمي تسري داد. در چنين وضعيتي از ساحت شـناختي تـا عـالم     نگري را به يافته نسبتي
واقعي به بررسي الگوهاي مصرف انرژي پرداخته شده است. بدون شك تحليل چند بعـدي  

هـاي اكتشـافي    بنـدي و تكنيـك   سازي و خوشه ويژه استفاده از فنون پيشرفته مدل ها و به دهدا
تـر از   تـر و گسـترده   دامنه تغييرات، عمق و وسعت الگوهـاي مصـرف انـرژي را بسـي ژرف    

انـداز نظــري نمايـان ســاختند. دامنـه تغييـرات ســرانه مصـرف گــاز خـانگي برحســب        چشـم 
ش از بيست برابر به دست آمد. سرانه فضـاي مسـكوني از   هاي حداقل و حداكثر، بي ميانگين

اي چهـارنفره كـه    هشت متر تا هزار و ششصد متر مربع متغير است. به عبارت ديگر خـانواده 
طـور متوسـط معـادل     بـه  ،كننـد  جنـوب تهـران زنـدگي مـي     در واحدهاي سي و دومتري در
كننـد داراي فضـاي    ندگي ميشمال تهران ز اي دونفره كه در دويست برابر كمتر از خانواده

مسكوني هستند. دامنه تغييرات درآمد، هزينه تحصيالت، مرتبـه شـغلي، محـل سـكونت در     
گانه تهران، نوع منزل مسكوني، مسـاحت پـذيرايي، تركيـب مصـالح سـاختماني،      22مناطق 

هـا   ها، نوع وسايل گرمـايش و سـرمايش، يخچـال، تلويزيـون، اجـاق گـاز و ده       تعداد پنجره
ها، انواع وسايل نقليـه از يـك    هاي روشنايي و تركيب المپ برقي ديگر، انواع چشمهوسيله 

هاي  ها و ساليق از طرف ديگر، نمايانگر اختالف ها، گرايش طرف و ماهيت متفاوت نگرش
بلكـه بـر پايـه     ،و نه تنهـا در سـاخت نظـري    كردهداري هستند كه تحليل را بس پيچيده  امعن

  هاي رفتاري به مراتب فراتر از انتظارات هستند.  مشاهدات اوليه، پيچيدگي
گـرا كـه رفتارهـاي انسـاني را براسـاس       ها واصحاب فايده برخالف ادعاي پوزيتويست
انـد و انسـان را حيـواني اقتصـادي ماننـد       دهكـر ها تحليل  كسب حداكثرسود و حداقل هزينه

به مراتـب فراتـر و    كنند، رفتار مصرف انرژي شهروندان تهراني خرگوش و ميمون تلقي مي
اي سلسـله مراتبـي و اكتشـافي نمايـانگر      هاي اقتصادي است. آناليز خوشه تر از آموزه پيچيده

آن است كه رفتار مصرفي و الگوي انرژي حتي يك خانوار، صد درصد شبيه ديگري نبود. 
 شناسانه در اينجا اين است كه اگر انسـان موجـودي صـرفاً اقتصـادي     سؤال بنيادين و معرفت

هـاي   چـرا خـانواده   .كـدام شـبيه ديگـري نيسـتند     است چرا در الگوهاي مصرف انرژي هيچ



 شماره نوزدهم ♦سال پنجم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     242

مصـرف و   داراي درآمد سرانه يكسان، الگوهاي متفاوتي دارنـد، چـرا برخـي از المـپ كـم     
كننـد؟ چـرا معيـار برخـي در خريـد يخچـال ميـزان         كثيري از المپ پرمصرف اسـتفاده مـي  
اي از آغاز تا فرجام،  ت؟ چرا هنگام استحمام، عدهمصرف برق و در برخي ديگر زيبايي اس

اي از پرادو براي هدفي واحـد و   بندند؟ چرا برخي از موتورسيكلت و عده آب دوش را نمي
اسـتفاده از شـومينه يـا سـاعات       كنند؟ چرا ميـزان  رغم سطح درآمدي مشابه استفاده مي علي

رغم پايگاه اقتصادي يكسان)  عليكردن پكيچ ( تماشاي تلويزيون و يا تعداد روزهاي روشن
هـاي   دهند؟ چرا خانواده متفاوت است؟ چرا برخي رفتن به مهماني را بر مسافرت ترجيح مي

هـاي زنـدگي متفـاوت و امكانـات انـرژي       داراي پايگاه اقتصادي و اجتماعي همگن، سبك
مصـرف   هـاي  هاي استفاده از انـرژي و هـم سـرانه    ناهمگوني دارند؟ چرا هم وسايل و ميزان

آب، برق، گاز و بنزين در يك پايگاه اقتصادي، در يك قشـر اجتمـاعي و در يـك محلـه،     
  هاي معناداري دارند؟  تفاوت

توان رفتارهاي مصرف انـرژي را   بنابراين با توجه به نتايج اين پژوهش بدون شك نمي
يب امكانات د. در شهر تهران ابعاد زيباشناختي در تهيه و ترككرتابع درآمد و معشيت تلقي 
تـأثير   :دهـد  تر و برتر از نيـاز اقتصـادي اسـت. نتـايج نشـان مـي       و وسايل مصرف انرژي مهم

هـاي انـرژي در كـاهش مصـرف انـرژي، فقـط        هدفمند كردن يارانه و افزايش قيمت حامل
  محدود به شش ماهه اول بود و برالگوي مصرف تأثير نهادي نداشت. 

استفاده از وسايل الكترونيكي  ،هرچه تحصيالت باالتر باشد :هاي تحقيق نشان داد يافته
بيشتر است. ولي تأثير دوگانـه تحصـيالت برالگـوي مصـرف انـرژي اهميـت اساسـي دارد.        

داري بين جنسيت و سطح مصرف انرژي خانوارهاي مورد بررسي وجود  اهمچنين رابطه معن
گيـري   دهنـده دقـت درانـدازه    هم نشانهاست و  ندارد. اين يافته مهم هم نمايانگر اعتبار داده
  سطح مصرف انرژي فارغ از جنسيت است. 

اي مهــم و پيچيــده در تحليــل كــنش اجتمــاعي اســت،       مؤلفــه ،پايگــاه اقتصــادي 
هاي اقتصـادي   هاي اجتماعي و انساني را به سنجه نظران اقتصاد كالسيك همه كنش صاحب

هاي اين پژوهش نشان  اند، اما يافته ل دادهها تقلي مندي با حداقل هزينه از جمله حداكثر فايده
هاي مصرف انرژي وجود نـدارد،   همبستگي تام و شديدي بين پايگاه اقتصادي و شناسه :داد

روابط هم مستقيم و مثبت و هم معكوس و منفي است. البته كنتـرل متغيرهـاي    عالوه براين،
دارشـدن رابطـه    ابراي مثال معن .اند متداخل و شروط محيطي نيز بر پيچيدگي آناليزها افزوده
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گانه شهر تهران، سن سرپرستان خانوار، بعد خـانوار،  22بين پايگاه اقتصادي برحسب مناطق 
ها و كنترل واريانس متغيرها، از جمله  بندي عمر واحد مسكوني، تعداد اتاق و وضعيت عايق

محـدود   مواردي هستند كه تقليـل رفتـار مصـرف انـرژي را بـه عامـل اقتصـادي مشـروط و        
  اند.  كرده

اي و شـروط وضـعيتي همبسـتگي     نتايج پژوهش نشان داد كه در بـين متغيرهـاي زمينـه   
مثبت و شديد بين پايگاه اقتصادي و مساحت واحد مسكوني (درمقايسـه بـا سـاير متغيرهـا)،     

شـدن الگوهـاي مصـرف انـرژي دارد، ضـريب همبسـتگي         اهميتي در خور توجـه در بهينـه  
سـت كـه   ا بين وضع اقتصادي و مساحت واحد مسـكوني نمايـانگر آن  76/0پيرسوني معادل 

شود و  تر مي اي از درآمد شهروندان تهراني صرف خريد منزل مسكوني بزرگ بخش عمده
رسد چنانچه مسكن در شهر تهران مانند  دهد. به نظر مي سرانه فضاي مسكوني را افزايش مي

ايي خارج شود. انتخـاب الگوهـاي    مايهبسياري از كشورهاي پيشرفته از حالت بورسي و سر
شـود. در شـرايط    شدن رفتـار منطقـي مصـرف انـرژي همبسـته مـي       مسكن متناسب با نهادينه

هـا در طـول    ايي بودن منزل مسكوني و رشـد نمـايي قيمـت    متحول كنوني اطمينان به سرمايه
و فراتـر  تر  هاي اخير، شهروندان را تشويق به خريد واحدهاي مسكوني بزرگ و بزرگ دهه

  از نياز نموده است. 
هاي فضاي مسكوني و مصرف انرژي با كنترل متغيرهاي  همبستگي تفكيكي بين سرانه

سـوز، بعـد خـانوار     متداخل مانند نـوع سـاختمان، تركيـب مصـالح، فراوانـي وسـايل انـرژي       
هـاي مـوردي نيـز چنـين روابطـي را تقويـت        دار گرديد و مشاهدات ميداني و مصاحبه معني
اي و خانواده زن و شوهري متعددي در شهر تهران در مسـاكني   هاي هسته اند. خانواده كرده

كننـد. آنهـا بـراي ايـن انتخـاب       تر از فضاي مسكوني مورد نياز زندگي مـي  به مراتب بزرگ
گيرند كـه بـراي زنـدگي در     اما اين نكته را در نظر نمي ،اي دارند هاي سرمايه خود استدالل

  نياز به مصرف انرژي بيشتري دارند.  تر اين واحدهاي بزرگ
عموميـت سـبك زنـدگي متوسـط بـا معـرف نمـايي كارمنـدي،          :دهـد  نتايج نشان مـي 

همراه كارآمدي و روزآمدي وسايل گرمايش و سرمايش، ه واحدهاي مسكوني آپارتماني ب
هاي متناسب با عقالنيت رفتاري و ارزيابي هنجاري مثبـت،   اي، دسترسي ظهور خانوده هسته

هاي قيمتـي تـأثيري وضـعيتي و گـذرا در      ر الگوي مصرف انرژي اهميت دارند و محركد
   اند.  ميزان مصرف انرژي داشته
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