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چكيده
بخش خانگي در ميان بخشهاي اقتصادي كشور ،از بزرگترين مصرفكنندگان نهايي انرژي است و شدت انرژي آن ،برخالف ساير بخشهاا،
روندي صعودي دارد .قانون هدفمندسازي يارانهها از اقدامات اساسي دولت نهم است كه از جمله اهداف اجاراي آن ،كااهش مصارف انارژي
اين بخش بوده است .بخش خانگي متشکل از گروههايي است كه به لحاظ ويژگي هااي اقتصاادي ،اجتمااوي و فرهنگاي متفاوتناد و باه ن ار
مي رسد تغيير يکسان قيمت دو حامل برق و گاز طبيعي در نتيجه اجراي اين قانون براي تمامي اين گروهها ،اثرات متفاوتي بر ميزان مصرف هر
گروه داشته باشد .هدف پژوهش حاضر ،بررسي تأثير ويژگيهاي اجتماوي (پايگاه اقتصادي-اجتماوي) و فرهنگاي (فرهنا

زيساتمحيطاي)

مؤثر بر ميزان تغيير مصرف برق و گاز طبيعي خانوارهاي شهر اصفهان پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانههاست .بدين من اور باا كسا
ن رات خانوارها و با استفاده از ابزار پرسشنامه ،فرضيههاي پژوهش بررسي شدهاند .جامعه آمااري شاامل كلياه خانوارهااي سااكن در منااط
پانزدهگانه شهرداري اصفهان بوده است و نمونهگيري به روش تصادفي ساده انجام شده است .حجم نمونه براي بررسي فرضايههااي پاژوهش،
 561خانوار بوده است .نتايج حاصل از پژوهش نشان داد پايگاه اقتصادي-اجتماوي خانوارهاي اصفهاني بر ميزان صرفهجويي آنها در مصارف
انرژي (برق و گاز طبيعي) تأثير معناداري نداشته است؛ در حالي كه فرهن

(زيستمحيطي) خانوارها ،تأثير منفي معناداري داشته است.

کليدواژهها :قانون هدفمندسازي يارانهها ،مصرف انرژي ،پايگاه اقتصادي-اجتماوي ،فرهن
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مقدمه و بيان مسأله

افزايشي شدت انارژي داشاته اسات .م،ايساه الگاوي بخشاي

جهان امروز ،جهان توسعه اقتصادي و صنعتي اسات و انارژي

مصرف نهايي انرژي نياز در اياران باا الگاوي جهااني بياانگر

از ملزومات اساسي آن به شمار ميرود؛ چنانچه انارژي يکاي

تفاوتي اساسي است؛ چنانچاه ساهم مصارف انارژي بخاش

از تعيينكنندهترين ووامل در جهتدهي به تعامال كشاورهاي

صنعت در ايران بسيار كمتار از متوساج جهااني و بار وکاس

جهان است (مشيري و شاهمرادي .)5951 ،وليرغم آنكه اياران از

سهم بخش خاانگي-تجااري و بخاش حمالون،ال بااالتر از

غنيترين كشورهاي جهان به لحاظ انرژي محسوب مايگاردد

متوسج جهاني است

(ترازنامه انرژي.)5931 ،

اما در زمره كشورهاي در حال توسعه قلمداد ميشود كه ولت

در ايران در طي چند دهاه گذشاته ،تاالش دولات باراي

(اساادي

كنترل رشد قيمت حاملهاي انرژي نسبت باه افازايش قيمات

5

ساير كاالها و خدمات يا نهادههاي توليد پيامدهاي زيار را باه

ومااده آن اسااتفاده بهينااه نکااردن از اياان مناااب اساات

مهماندوستي .)5955 ،بر اساس گزارش انجمان جهااني انارژي

) ،(WECايااران در طااي سااالهاااي  1990-2006از جملااه

دنبال داشته است  –5 :اختصاا

كشورهاي داراي باالترين شدت انرژي 2در جهان بوده اسات.

بودجه كشور باه اوطااي ياراناه مسات،يم و غيرمسات،يم باراي

به والوه ،در حاليكه در سطح جهاان شادت انارژي در حاال

حاملهاي انرژي كه بار مالي سنگيني را به دولت تحميل كرده

 ،)Jamshidi,اياان شاااخص بااراي ايااران

اساات و مجااال اناادكي بااراي صاارف هزينااههاااي ومرانااي و

(ترازناماه انارژي،

سرمايهگذاري در زيربناهاي اقتصادي كشور فراهم آورده است

كاااهش اساات

(2008

حکايت از رونادي متفااوت و صاعودي دارد

بخاش و يماي از منااب و

 .)5955تجزيااه و تحلياال شاادت اناارژي بخااشهاااي مختلا

(اكبري و همکااران -2 .)5953 ،به شکاف هرچه بيشتر قيمت اين

اقتصادي كشور (صانعت ،حمال و ن،ال ،خاانگي -وماومي-

حاملها با هزينههاي توليد و ورضه آنها در داخل

تجاري ،كشااورزي و سااير بخاشهاا) طاي دوره 5934-54

و همکاران )5953 ،و به مخاطره افتادن اساتمرار خادمات بخاش

حاكي از آن است كه در ميان بخشهااي ماورد بررساي ،تنهاا

انرژي منجر شده است (ترازنامه انارژي -9 .)554 :5931 ،والوه بر

بخش خانگي-ومومي-تجاري باا افازايش در شادت انارژي

اينكه در بخش ت،اضا ،سب

شکلگيري واادات و رفتارهااي

همراه بوده است (فطرس و براتي .)5931 ،افزايش در شهرنشايني،

غلج مصرفي و اتالف انرژي شده است ،يکي از موانا اصالي

تغيير در سبک زندگي ،9قيمت ارزان انرژي و پايين بودن سهم

در ارت،اي بازدهي و كارايي تجهيازات خاانگي مصارفكنناده

هزينه آن در كل هزينههاي مصرفي خاانوار كاه از اختصاا

انرژي و تکنيکهاي ساخت ساختمان اسات

يارانه به آن نشأت ميگيرد ،نباود فرهنا

صاحيح مصارف و

استفاده از تجهيزات خانگي با راندمان پايين در مصرف انرژي
از داليل اصلي افزايش در شدت انرژي بخاش خاانگي اسات

(شااهمرادي

(نصاراللهي5931 ،؛

 -6 .)Farahmandpour et al., 2008به آلاودگي فزايناده محايج
زيست به ويژه در شهرهاي بزرگ منجر شده است.
با وجاود اعواان دولاتهااي مختلا

باه وجاود چناين

(فطرس و براتي5931 ،؛ ده،ان شباني)61 :5951 ،؛ بناابراين در اياران

معضالت مزمني در كشور ،موضوع هدفمندسازي يارانهها تنها

بخش خانگي-ومومي-تجاري بايشتارين ساهم را در روناد

در دولت نهم به طور جد در دستور كار قرار گرفت اليحاه آن

1

پس از يک سال و نيم كارشناسي مستمر ،تهيه شد و براي طي

World Energy Council
شدت انرژي از جمله شاخصهايي است كه معموالً براي ارزيابي چگونگي

مراحل قانوني به مجلس شوراي اسالمي ارسال گرديد .مجلس

مصرف انرژي و ميزان اثربخشي آن بر توسعه اقتصادي كشورها استفاده ميشود.

نيز با تشکيل كميسيون وياژهاي ،پاس از ياک ساال بررساي،

اين شاخص كه معرف ميزان انرژي به كار رفته براي توليد م،دار معيني از كاالها و

رسااند و ولايرغام

2

خدمات است ،از ت،سيم مصرف نهايي انرژي (و يا ورضه انرژي اوليه) بر توليد
ناخالص داخلي محاسبه ميگردد.
Life Style

3

اليحه را در دي مااه  5955باه تصاوي

مخالفت تعدادي از اقتصاددانان و نمايندگان مجلس باا نحاوه

9

بررسي ووامل اجتماوي و فرهنگي مؤثر بر مصرف انرژي خانوار پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها (مطالعه موردي :شهر اصفهان)

اجرايي شادن آن ،قاانون هدفمندساازي ياراناههاا باا دساتور

پرداختااهانااد .نتااايج پااژوهش حاااكي از رابطااه مساات،يم ميااان

رئيسجمهاور از يکشانبه  25آعرمااه  5953باا طارا اصاالا

رفتارهاي مسؤوالنه محيطاي و آگااهي زيساتمحيطاي باوده

(افزايش) قيمات حامالهااي انارژي و باا محوريات كااهش

است .الهيري نيز در پژوهش خود باه نتاايج مشاابهي دسات

مصرف انرژي تمامي بخشهاي مصرفكننده انرژي باه وياژه

يافتاه اسات

 .(Lahiri,فردوساي ،مرتضاوي و رضااواني

بخش خانگي آغاز گرديد.

( ،)5954در م،الااه خااود بااه بررسااي رابطااه ميااان دانااش

)2011

در وصري كه نگاه به مصرف ،نه صرفاً همچون يک روند

زيستمحيطي و نگرشهاا باا رفتارهااي محاف ات از محايج

اقتصادي منفعتگراياناه بلکاه باه مهاباه رونادي اجتمااوي –

پرداختهاند .نتايج پژوهش حاكي از آن بوده است كه داناش و

فرهنگي كه شامل نشانهها و نمادهاي فرهنگاي نياز هسات در

نگرش افراد به مسائل زيستمحيطي تعيين كنندههايي مهم در

ن ااار گرفتاااه مااايشاااود (باكاااا  ،)5955 ،برناماااهريااازان و

زمينه پيشبيني رفتارهاي محاف ت از محيج هستند .شاهنوشي

تصميمگيرنادگان در زميناه سياساتهااي كاالن بهيناهساازي

و وبدالهي ( )5954نيز در پاژوهش خاود باه نتاايج مشاابهي

مصرف انرژي بايد به يافتهها و تحليلهاي جامعاهشاناختي در

دست يافتهاند .كريمي و صفارينيا ( ،)5956در م،اله خود باه

ارتباط با اين م،وله نيز تکيه كنند تاا بتوانناد ميازان اثربخشاي

بررسي ديدگاهها و ن ريههاي مربوط به شکلگيري نگرشهاا

تصميمگيريهاي خود و چگونگي واكنش گروههاي گونااگون

و روشهاي تغيير آن پرداختهاند و به اين نتيجه دست يافتهاند

كالن اجتماوي را به سياستها و تصميمهااي خاود باه نحاو

كاه اسااتفاده صااحيح و منط،ااي از اناارژي و فاارآوردههاااي آن

صحيحي بسنجند.

مساألهاي اساات كااه بااا رفتااار انسااان ارتباااط مااييابااد .اگاار

بخش خانگي متشکل از گروههايي اسات كاه باه لحااظ

صرفهجويي در مصرف انرژي باه وناوان ياک رفتاار در ن ار

ويژگيهاي اقتصادي ،اجتماوي و فرهنگي متفاوتند و باه ن ار

گرفته شود ،براي بررسي و ترغي

رفتار صارفهجاويي انارژي

ميرسد تغيير يکسان قيمت دو حامل برق و گاازطبيعي باراي

در مصرفكنندگان بايد به بررسي و تغيير نگرشها پرداخات.

تمامي ايان گاروههاا در نتيجاه اجاراي قاانون هدفمندساازي

كايزر ،ولفين

و فوهرر ،5در م،اله خود باا اساتفاده از تراوري

يارانهها ،اثرات متفاوتي بار ميازان مصارف انارژي هار گاروه

رفتار برنامهريزي شده آيزن به بررسي نگرش زيستمحيطي و

داشته باشد .بنابراين با گذشت حدود سه سال از اجاراي ايان

رفتارهاي زيستمحيطي در ميان اوضاي دو شاركت حمال و

قانون و در آستانه اجرايي نمودن فاز دوم آن ،پژوهش حاضار

ن،ل سوئيسي پرداختهاند .نتاايج حااكي از آن باوده اسات كاه

درصدد بررسي ووامل اجتماوي و فرهنگي ماؤثر بار مصارف

دانش زيستمحيطاي و ارزش زيساتمحيطاي  61درصاد از

انرژي (برق و گاز طبيعي) خانوارهااي شاهر اصافهان پاس از

واريانس قصد رفتار زيستمحيطي را توضيح دادهاندكه به نوبه

اجراي قانون است.

خااود پاايشبينااي كننااده  31درصااد از واريااانس رفتااار
زيستمحيطي است ). (Kaiser et al., 199

محمدي ،صالحي و خوشفر ( ،)5931در م،الاه خاود باه

پيشينه پژوهش
صالحي و امامقلي ( ،)5935در پژوهش خود به واكاوي رابطاه

بررسااي نحااوه اثرگااذاري ساابک زناادگي باار مصاارف باارق

ميااان آگاااهي زيسااتمحيطااي ساااكنان شهرسااتان ساانندب بااا

شهروندان گرگاني پرداختهاند .نتايج پژوهش حاكي از آن بوده

سه م،وله مصرف

است كه زيربناي ساختمان ،تعداد لوازم برقي موجود در منازل

انرژي ،استفاده از وسايل داراي استانداردهاي زيستمحيطي و

و نحوه معماري منزل بر ميزان مصارف بارق تأثيرگاذار باوده

رفتارهاي زيستمحيطي آنها (كه از تركي

استفاده دوباره از وساايل قابال اساتفاده حاصال شاده اسات)
Kaiser, Wolfing & Fuhrer
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است و بنابراين سبک زندگي افراد بر مصرف انرژي آنهاا در

مصرف انرژي آن صحه گذاردهاناد

بخش خانگي تأثير مهبت معناداري داشته است .والوه بر ايان،

پژوهشهاي هلد ،اولسان و پورتينگاا و همکااران نياز مؤياد

نتايج پژوهش بيانگر ودم تأثير تحصيالت بر مصرف برق افراد

ارتباط مهبت و معنادار ميان تحصيالت افراد و مصرف انارژي

بوده است .سليمان ،در م،اله خود به تخمين تاب ت،اضاي برق

آنها بوده است ) .(Held, 1983بوشهري و ولجنانات ،در م،الاه

بخش مسکوني كره جنوبي با هادف بررساي تاأثيرات بهباود

خود به تحليل و برآورد مناف و هزينههااي مسات،يم ناشاي از

كارايي انرژي ،ووامل ساختاري و سبکهاي زندگي بر مصرف

افزايش قيمت برق يارانهاي در كشور كويت پرداختهاند .نتاايج

برق پرداخته است .نتايج پژوهش حاكي از آن بوده اسات كاه

حاكي از آن بوده است كه ت،اضاي برق براي تمامي گروههااي

)2005

 .(Sardianou,نتاايج

2

متغيرهاي درآمد خانوار ،قيمت برق و ووامل ساختاري (اندازه

درآمدي بيكشش است و خانوارهاي با درآمد باال به تغييرات

خانواده ،توزي سني و شرايج آب و هوايي) و سابک زنادگي

در قيمت برق واكنش بيشتري نشان ميدهناد و انت اار بار آن

بر مصرف انرژي تأثير معناداري داشتهاند ).(Suleiman, 2009

است كه مصرف آنها بيش از ديگار خانوارهاا باه ازاي ياک

سرمست و پورحسن ( ،)5953در م،اله خود با استفاده از
ن ريه پير بورديو 5به بررساي ووامال ماؤثر بار تغييار الگاوي

افاازايش معااين در قيماات باارق كاااهش يابااد

& (Bushehri

).Wohlgenant, 2012

مصرف برق شهروندان تبريازي پرداختاهاناد .نتاايج پاژوهش

پژوهش حاضر از جمله معدود پاژوهشهااي داخلاي در

حاكي از آن بوده است كه سرمايه فرهنگي و سرمايه اقتصاادي

زمينه مصرف انرژي خانوار است كه رويکرد صرف اقتصاادي

(درآمد و محل سکونت) از ووامل مؤثر بر الگوي مصرف برق

به الگوي مصرف انرژي نداشته است بلکه به بررساي تومماان

شهروندان تبريزي است .تابلي و خواجوي ( ،)5955در م،الاه

ووامل اجتماوي و فرهنگي مؤثر در اين حيطه پرداخته است.

خود درصدد واكاوي رابطه مياان درآماد و ساطح تحصايالت
خانوارهاي شهر تهران با ميزان مصرف انرژي آنها (آب ،بارق
و گاز) بودهاند .نتايج حاكي از آن بوده است كاه مياان درآماد

مباني نظري پژوهش
مباني جامعهشناختي مصرف

خانوار و ميزان مصرف مازاد بر الگوي مصارف بهيناه انارژي

ن ريااههاااي اجتماااوي مصاارف ،مصاارف را بااه صااورت

همبستگي قوي و مهبتي وجود دارد اما رابطاه معنااداري مياان

پديدهاي گروهي كه ياريدهنده در شکلبندي و وضاويت در

تحصيالت خانوار با مصرف مازاد بر الگوي بهينه وجود ندارد.

گروههاست ،ترسايم ماينمايناد

لطفعليپور و لطفي ( ،)5959در م،اله خاود باه بررساي تاأثير

ويلک) .با توجه به محوريت بحث مصارف در ايان پژوهش و

بر ت،اضااي بارق خاانگي در اساتان خراساان

ارتباط آن با م،وله پايگاه اقتصادي-اجتماوي كه به ونوان ياک

پرداختهاند .نتايج پژوهش حاكي از آن بوده اسات كاه درآماد

متغياار كلياادي مااورد بحااث اساات ،در اياان بخااش ،آرا و

ووامل مختل

خانوار ،موجاودي وساايل برقاي خاانگي ،شادت اساتفاده از

(محمادي ،61 :5931 ،باه ن،ال از

9

6

انديشههاي سه تن از متفکران برجسته (وبر  ،وبلن و بورديو)

وسايل برقي ،قيمت لوازم برقي خانگي ،بعد خانوارهاا ،محال
زندگي (شهر يا روستا) ،تحصيالت ،تعداد اتاقهاا و زيربنااي
منزل با ميزان مصرف برق رابطه مست،يم معنااداري داشاتهاناد.

2

كشش يکي از مهمترين مفاهيم در مباحث اقتصاد خرد است و كشش (خود)

قيمتي ت،اضا براي كاالي  iام وبارت است از :نسبت نرخ تغييرات نسبي در ميزان
ت،اضاي آن كاال به نرخ تغييرات نسبي قيمت خود كاال ،در شرايطي كه قيمت ساير

سارديانو ،الن  ،شيپر و هاو  ،هلد و ريچي و همکااران نياز

كاالها و درآمد ثابت باشند (هندرسن و كوانت )93 :5935 ،كه به ووامل متعدد

در پژوهشهاي خود بر تأثير مهبت و معنادار درآمد خانوار بار

اقتصادي ،اجتماوي و رواني بستگي دارد كه در مجموع خواستههاي افراد را شکل
ميدهند (نيکلسون و اسنايدر.)293 :5955 ،

Bourdieu

1

Max Weber
Thorstein Veblen

3
4

بررسي ووامل اجتماوي و فرهنگي مؤثر بر مصرف انرژي خانوار پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها (مطالعه موردي :شهر اصفهان)

كه از من ر جامعهشاناختي باه تبياين ارتبااط مياان مصارف و

1

احترام و اوتبار و وجود تفاوتهايي است كه از آنها با ونوان
اجتماوي نام برده ميشاود

پايگاه اقتصادي-اجتماوي با تأكياد بار مفهاوم سابک زنادگي

سلسله مرات

پرداختهاند ،به اختصار بررسي شده اسات .آرتاور آساابرگر و

ن،ل از رباني) .به اوت،اد وي ،گروههاي منزلتي با تفاوت در سبک

(شاجاع ،63 :5953 ،باه

جورب زيمل 5نيز از جامعهشناسان برجسته ديگري هستند كاه

زندگي كه بازتابدهناده تفااوتهااي پرساتيژي آنهاسات،

قائل به سبک زندگي طب،اتي بودهاند و وامل طب،ه اقتصادي –

بازشناسي ميشوند .52وبار باه وناوان نخساتين مبنااي تماايز

اجتماوي را در شکلگيري سبک زنادگي ماؤثر دانساتهاناد .از

55

59

گروههاي منزلتي ،هم به «فرآيند رسمي آماوزش » و هام باه
56

اواخر دهه  5351در ادبيات انارژي نياز پژوهشاگران انارژي،

«پرستيژ تبار (اصل و نس ) و پرستيژ شغل» توجه داشته كاه

مفهاوم ساابک زناادگي را در مطالعااه مصاارف اناارژي معرفااي

زنادگي

هر يک مبنايي براي نشاان دادن سابکهااي مختلا

(ريزمن و انگويتا63 :5959 ،51؛ تامين55 :5939 ،؛ ملک،

كردهاند و مطالعات متعددي با تأكيد بر مفهوم سبک زندگي به

فراهم ميآورد

تبيين ارتباط ميان پايگاه اقتصادي –اجتماوي خانوار و مصرف

 .)36 :5955گروههاي منزلتي به دنبال انحصار كاالها ،فرصتهاا

انرژي آن پرداختهاند .از جمله پژوهشهااي صاورت پذيرفتاه

و نمادهايي هستند كه فراهم آورناده احتارام باشاد تاا بادين

در اين زمينه ميتوان باه مطالعاات :ناادر و بکمناان،)1987( 2

وسيله فاصله اجتماوي خود و ديگران را باه حاداكهر برساانند

ريچي و همکااران ( ،)1981كاساوليس 9و همکااران (،)1981

(ريزمن و آنگويتا .)65 :5959 ،به وبارت ديگر ،وبر مايگوياد« :باا

هلد ( ،)1983اولسن ( ،)1983كورتيس 6و همکااران (،)1984

برخي سادهسازيهاي بيش از اندازه ،كسي ممکن است بگويد

4

كه طب،ات بر اساس روابجشان با توليد و تملک كاال قشربندي

والش ،)1989( 1شيپر و هااو ( ،)1991ساموئلسان و بياک
( ،)1991لوتزنهاااايزر ،)1992( 3لوتزنهاااايزر ( ،)1993النا ا

ميشوند ،در حالي كه گروههاي منزلتاي بار اسااس الگوهااي

( ،)1993ناكااااگيمي ،)5334( 5برانااادن و لاااويس،)5333( 3

مصرف خود به ونوان جلاوه مخصاو

پورتينگا و همکاران ( )2003اشاره كرد (.)Sardianou, 2005

قشربندي ميشوند( .ريزمن و آنگويتا .)11 :5959 ،هماانطاور كاه

شايوههااي زنادگي

در ميان جامعهشناساان كالسايک ،مااكس وبرتنهاا كساي

ريمر 54به خوبي دريافته است ،از ن ر وبر جامعه ف،ج به لحاظ

است كه بدون داشتن هيچ انديشه مبسوطي دربااره مصارف و

اقتصادي قشربندي نميشود آنچنان كه ماركس معت،د اسات

ن،ش آن در دنياي مدرن ،با ارائه ن ريهاي در زميناه قشاربندي

بلکه بر اساس منزلت و راه و رسام آشاکار شادن منزلات در

اجتماوي به بحث در اين باره پرداخته است (تاامين.)3 :5939 ،51

نياز قشاربندي

به وبارت ديگر ،ن ريات وبر در زمينه مصرف به تب مطالعات

«سبک زندگي» ،گروههااي اجتمااوي مختلا
ميشوند

(بنت.)23 :5954 ،53

وي در زمينه سبک زندگي حاصل شده است و مفهاوم سابک

تورشتاين وبلن نيز همچون وبر ،باه وجاود رابطاه مياان

زندگي حاصل تأمالت وي دربااره مفااهيم «مرتباه منزلتاي» و

الگوي مصرف به ونوان يکي از ابعاد فکري و رفتااري حياات

«منزلاات» اساات (رئيسااي )25 :5931 ،كااه م،صااود از آن ،توزيا

11
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Prestige Differences
من ور وبر از سبک زندگي ،ارزشها و رسمهاي مشتركي است كه به گروه

1

احساس هويت جمعي ميبخشد .تفاوت در سبک زندگي ،صرفاً به جنبههاي مادي

2

زندگي ن ير نوع مسکن و محله مسکوني محدود نميشود بلکه جنبههاي غيرمادي

Berger & Simmel
Nader and Beckemnan
3
Kasulis
4
Curtis
5
Walsh
6
Samuelson and Biek
7
Lutzenhiser
8
Nakagami
9
Brandon and Lewis
10
Tumin

و مصرف كاالهاي فرهنگي ن ير كتاب ،مجله ،فيلم ،موسي،ي ،برنامههاي راديو و
تلويزيون را نيز در برميگيرد (محمدي ،11 :5931 ،به ن،ل از ملک).
13

Formal Process of Education
Prestige of Birth or of an Occupation
15
Reissman & Enguita
16
Reimer
17
Benet
14

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)46شماره چهارم ،زمستان 5931

4

از بعاد

سبکهاي گروهي را كه طب،اات اجتمااوي مشاابه را تصارف

اجتماوي با پايگاه اقتصاادي-اجتمااوي باه خصاو

منزلتي و اجتماوي آن معت،د اسات و بادين من اور ن رياهاي

كرده است منعکس ميسازد .به اوت،اد وي ،به لحاظ منط،ي در

درباره سبک زندگي ارائه نموده اسات .باه اوت،ااد وي ،سابک

هر جامعهاي كه تفکيک اجتماوي وجاود دارد ،مصارف ن،اش

زناادگي ،شاايوهاي از زناادگي اساات كااه وااالوه باار مصاارف،

مهمي در ارزيابي ياا باه چاالش كشايدن رتباه و پايگااه دارد

ارزشها ،نگرشهاا ،مساائل جمعياتشاناختي ،تفااوتهااي

(محمدي ،91 :5931 ،به ن،ل از ويلک).

جنسيتي ،موقعيت اقتصادي ،شغل و طب،ه اجتمااوي را نياز در

مطاب با ن ريه بورديو ،انسانها در فضاهاي اجتماوي بار

برميگيرد .از ن ر وبلن ،الگوهاي مصرف را وموماً نباياد تنهاا

اساس سرمايههايي كه در اختيار دارند ،ومل مايكنناد .وي از

كاركردهاي آشکار آنهاا تبياين كارد بلکاه كااركرد

بر حس

2

چهار نوع سرمايه سخن ميگوياد -5 :سارمايه اجتمااوي -2
6

9

1

پنهاني باال بردن منزلت اجتماوي را نيز بايد باه حسااب آورد.

سرمايه فرهنگي  -9سرمايه اقتصادي  -6سرمايه نمادين  .بر

در برخااي مااوارد ممکاان اساات يااک الگااوي مصاارف حتااي

اساس انديشههاي وي ،اين سرمايهها با كميتهاي متفاوتي در

هيچگونه كاركرد آشکاري نداشته باشاد و آن را تنهاا باياد بار

قرار دارد (شاجاع )15 :5953 ،و

باال بردن منزلت اجتماوي توجيه كرد

حس

(مهدويكناي:5954 ،

اختيار گروههاي طب،اتي مختل

تمامي فعاليتهاي زندگي آنهاا از گاوش دادن باه موساي،ي،
نحوه لباس پوشيدن ،غذا خوردن و به وبارت دقي تار ،سابک

.)944

اهميت سابک زنادگي باراي در

رواباج مياان ثاروت،

زندگي آنها را تحت تأثير قرار ميدهد

(محمدي ،5931 ،به ن،ل از

منزلت و قادرت در جامعاه مصارفي باه نحاو درخشااني در

فاضلي و همکاران) .در واقا سابک زنادگي در انديشاه بوردياو

مطالعه وبلن درباره طب،ه مرفه نوظهور در آمريکاي اواخر قرن

مبنايي طب،اتي دارد؛ به وبارتي ،موقعيت طب،اتي افراد ،واادات

نوزدهم نشان داده شده است .اين طب،ه مرفه از افرادي تشکيل

و اشتغاالت فرهنگي متمايزي را شاکل مايدهاد و در نتيجاه

ميشد كه ثروت و منزلت خود را با تالش بسيار ،كار ساخت

سبکهاي زندگي مختلفي را پديد ميآورد (رساتگار.)36 :5954 ،

آورده بودند .وبلن نشان ميدهد كه

از ديدگاه وي ،مصرف نه تنها ارضاي نيازهاي زيساتي نيسات

اين افراد چگونه ميكوشيدند منزلت نوآمده خويش را با ت،ليد

بلکه متضمن نشانهها ،نمادها ،ايدهها و ارزشهاست .به تعبيار

از سبک زندگي طب،ات باالي اروپايي باه نماايش بگذارناد و

وي ،مصرف در دوران جديد روندي است كه در آن خريادار

سالي آنها را در مد ،غذا ،فعاليتهاي فراغتي و تفريحي و...

كاال ،از طري به نماايش گذاشاتن كاالهااي خرياداري شاده،

مو به مو ت،ليد كنند .وبلن براي اين فعاليت ،اصطالا «مصرف

فعاالنه در تالش باراي خلا و حفاو هويات خاويش اسات

و انباشت سرمايه به چن

نمايشي» را وض كرد

(محمدي ،5931 ،به ن،ل از غالمرضايي).

(بنت.)23 :5954 ،

مطاب با استدالل وبلن ،وادات فکري كه با پايگاه فرد در

مطالعااه پاارآوازه بورديااو بااا ونااوان تمااايز ( ،)1984بااا
4

ن ام اجتماوي و شغلي همخوان هستند ،در رفتار وي منعکس

بسجدادن به انديشههاي وبر ،زيمل و وبلن ،سبک زنادگي را

ميشاوند و رفتاار (از جملاه رفتاار مصارفي) افاراد را شاکل

به منزله بازتاب منزلت اجتماوي مفهومپردازي ميكند .مطااب

ميدهند

با استدالل وي ،كرد و كارهاي مرباوط باه سابک زنادگي كاه

(كوزر.)5953 ،5

پير بورديو يکي از برجساتهتارين جامعاهشناساان حاوزه

افراد آنها را انجام ميكنند ،پياامهاايي دربااره ساطح ثاروت،

مصرف ،بيش از همه براي بسج ن ريههاي اجتمااوي مصارف
تالش كرده اسات ،باا ايان اساتدالل كاه مصارف ،ساالئ و
Coser

1

2

Social Capital
Cultural Capital
4
Economic Capital
5
Symbolic Capital
6
Simmel
3

بررسي ووامل اجتماوي و فرهنگي مؤثر بر مصرف انرژي خانوار پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها (مطالعه موردي :شهر اصفهان)

موف،يت ،شأن و منزلت آنها به جامعه صادر ميكند .باه گفتاه
بورديو ،هرچند سبکهاي زندگي ظااهراً باه صاورت مسات،ل

3

زيستمحيطي ديگر همگي نتيجاه رفتارهااي محيطاي انساان
است

(بارو5951 ،2؛ صالحي و امامقلي.)5931 ،

برساخته ميشوند و شکلهايي از ومل فرهنگي هستند كه باه

بااه اوت،اااد جامعااهشناسااان محاايجزيسااتي ،مسااائل

صورت تأملي پيکربندي ميشوند ولي پيوند تفکيکناپذيري با

زيستمحيطي به صورت گستردهاي در ارزشها ،نگرشهاا و

تجربااههاااي مربااوط بااه طب،ااه دارنااد (بناات( )5954 ،بورديااو

باورهاي سنتي يک جامعه معين ريشه دارند شکلدهنده رفتاار

دستهبنديهاي طب،اتي را به طور تجرباي و بار اسااس پايگااه

انسان نسبت به محيجزيست هستند و در مجموع مايتاوان از

شغلي تعري

آنها با ونوان «فرهن

ميكند (شجاع.))12 :5953 ،

زيستمحيطاي» ناام بارد .در اداماه باا

تأكيد بر يکي از مهمترين انواع رفتارهاي زيستمحيطي (رفتار
صرفهجويي در مصرف انارژي) باه ارائاه ن رياههااي مارتبج

مباني فرهنگي مصرف انرژي
بستري است كاه تماامي رفتارهااي پايادار اجتمااوي

فرهن

پرداخته شده است.

انسان در درون آن شکل ميگيرد .من ور از بستر ،محايج غيار
مادي ساخته شده توسج بشر در مدتي طوالني است كه شامل

فرهنگ زيستمحيطي

ارزشها ،باورها ،آداب و رسوم و ...است كاه توساج اكهريات

تبيين رفتارهاي زيستمحيطي در قال

جامعه پذيرفته ميشاود و مهامتارين ويژگاي آن ،پاياداري و

گوناگوني بررسي شده است .يکي از ابتداييترين ن ريههاا در

چسبندگي است .در ح،ي،ات رفتارهااي پايادار انساان نتيجاه

اين زمينه ،توسج فيشبين و آيازن 9باا وناوان «فعاليات تفکار

خاصي است كه دارد .تفاوت رفتارهاا ،نتيجاه تفااوت

شده »6مطرا شده است .بعدها در باره اين ن ريه تجديد ن ار

فرهن هاست .بر اين اساس ،تغيير رفتارهااي پايادار تنهاا در

شد و با ونوان ن ريه «رفتار برنامهريزي شده »1بسج داده شاد.

ممکن است؛ بنابراين براي تغييار رفتاار

مطاب با ن ريه فعاليت تفکر شده ،يک كنش ياا رفتاار در پاي

اوتباار خاصاي قائال

زنجياارهاي از وواماال روي ماايدهااد .قصااد رفتااار 4كااه از

فرهن

صورت تغيير فرهن

مصرفي جامعه بايد براي وامال فرهنا
گرديد

ن رياههاا و الگوهااي

پيشايندهاي بدون واسطه انجام يک رفتار است ،تاب نگرشها

(موسايي.)5955 ،

امروزه از صرفهجويي در مصرف انرژي به ونوان رفتاري

و هنجارهاي عهناي شاخص باراي انجاام دادن ياک فعاليات

(فاضالي و همکااران:5951 ،

مشخص است ( .)Kaiser et al., 1991نگرش به رفتار ،متغياري

)51؛ چنانچه سبک زندگي خانوار در مصرف انرژي ميتواناد

فردي و شخصي است كه طاي آن رفتاار از من ار خاود فارد

زيست محيطي 5سخن گفته ميشاود
منعکس كننده در

3

خانوار از مسؤوليتهااي زيساتمحيطاي

كنشگر ارزيابي ميگردد اماا متغيار دوم «هنجارهااي عهناي »

(Held, 1983; Van

منعکس كننده نفوع و فشار اجتماوي اسات كاه شاخص آن را

 .Raaijاساتفاده

براي انجام يک رفتار احساس و ادرا ميكناد و برآينادي از

خود و نيز نگراني درباره مناب انرژي باشد

)& Verhallen, 1983; Weber & Perrels, 2000

بيرويه از انرژي در منازل ،استفاده از توليدات يکبار مصرف،

انت ارات و ارزشهاي اجتماوي و اصول اخالقي است

استفاده از وسايل ن،ليه شخصي ،استفاده از انواع آفتكاشهاا،

فروتنكيا .)5931 ،مطااب باا ايان ن رياه ،اطالواات و داناش از

(ناواا و

دف مواد زائد به روش غيار بهداشاتي ،جما آوري و تفکياک
نکردن زباله به من ور بازيافت و بسياري از رفتارهاي مخارب

2

Barrow
Fishbein & Ajzen
4
Reasoned Action
5
Planned Behavior
6
Behavior Intention
7
Subjective Norms
3

Environmental Behaviour

1
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5

 ،از پايش شارطهااي ضاروري باراي هار

فهم اصول شناخت محايجزيسات و زنادگي كاردن بار پاياه

واقعيتهاي خا

نگاارش اساات .دانااش ضاارورتي بااراي انجااام موف،يااتآميااز

آنهاست .گامبر و سوتيزكي ،دانش زيستمحيطي را به وناوان

فعاليتها قلمداد ميشود .در واق  ،دانش به مهابه ابزاري باراي

توانايي فرد در در و ارزيابي اثر جامعه بر اكوسيستم تعري

چيره شدن بر موان روانشناختي ن ير ناآگااهي ياا اطالواات

نمودهاند و خاطر نشان ميكنند كه آگاهي زيستمحيطي خاود

غلج به كار گرفته ميشود .اگرچه دانش هميشه تأثير مست،يمي

را در قال

در مسائل زيستمحيطي و منشأ آنها ،مساائل و

بر رفتار ندارد اما مکانيسمهاي ديگري را ت،ويت مايكناد كاه

پيامدهاي آن نشان ميدهد ) .(Gambro & Swizky, 1996فرياک

(فردوسي و همکاران ،5954 ،به ن،ال از

و همکارانش ،سه شکل از دانش محيطي را مطرا نمودهاند كه

تغيير رفتار را تسهيل ميكند
فريچ.)5

1

6

وبارتند از :دانش ن اممند  ،دانش مرباوط باه ومال و داناش

ن ريه ديگري كه توسج هينز و همکاارانش مطارا شاده

اثربخشي . (Frick et al., 2004) 4دانش ن اممند به نحاوه ومال

(Hines et

وسايعي از

است ،شباهت زيادي به ن ريه فيشبين و آيزن دارد

اكوسيستم ميپردازد .دانش مربوط به ومل ،طيا

 .al.,اين الگو مبتني بر بررسي فراتحليلي از  525مطالعه

راه حلهاي رفتاري را در برميگيرد و دانش اثربخشي ،دانشي

از سال  1970اسات .در ايان بررساي فراتحليلاي ،متغيرهااي

است كه به فرد باراي انتخااب راه حالهااي رفتااري كماک

تعيين كننده رفتار زيساتمحيطاي در ساه طب،اه دساتهبنادي

ميكند .نتايج مطالعات حاكي از تأثير بيشتر داناش مرباوط باه

شدهاند كه وبارتناد از -5 :متغيرهااي شاناختي  -2متغيرهااي

ومل و دانش اثربخشي در م،ايسه با دانش ن اممناد بار رفتاار

روانشناختي  -9متغيرهاي جمعيتشناختي .در اين طب،هبندي،

است .وليرغم آنكه دانش ن اممند تأثير مسات،يمي بار رفتاار

)1987

دانش جز متغيرهاي شناختي است .نگرشهاا ،منبا كنتارل،2

ندارد ،مبنايي ضروري براي دانش مرباوط باه ومال و داناش

مسااؤوليتپااذيري شخصااي و تعهااد شاافاهي ،متغيرهاااي

اثربخشي است

روانشناختي دانسته شدهاند .سن ،تحصيالت ،درآمد ،جنسيت،
نژاد و وضعيت تأهل جز متغيرهااي جمعياتشاناختي قارار

(فردوسي ،مرتضوي و رضواني.)5954 ،

باااار معت،اااد اسااات كاااه «ايااان تصاااور در قلااا
سياستگذاريهاي دولتي جاي دارد كه دانش مناس

تأثيرات

ميگيرند .به و،يده هينز ،تمايل فرد براي رفتارهااي مساؤوالنه

ملموسااي باار رفتااار خواهااد داشاات»

به تنهايي براي تح ،پذيرفتن رفتار كاافي نيسات زيارا رفتاار

اطالوات 3با استفاده از روشهاي گوناگون همچاون برچسا

مسؤوالنه محيطي تحت تأثير فشارهاي اقتصادي و اجتماوي و

زدن تجهيزات خانگي مصرف كننده انرژي ،از طريا افازايش

فرصت انتخاب رفتارهاي متفاوت نيز واق مايگاردد .در ايان

دانش خانوار درباره راههاي موجود و ممکن براي صرفهجويي

فراتحليل مشخص شده است كه تعهاد شافاهي از مهامتارين

در مصرف انرژي استراتژي مؤثري براي تحرياک خاانوار باه

متغيرهاست كه رابطه نزديکي با رفتار واقعي دارد .تعهد نيز باا

صرفهجويي در مصرف انرژي است

دانش ،مهارت و شخصيت افراد مرتبج است

(صاالحي وماران و

آقا محمدي.)5953 ،

فريتيااوف )5954( 9معت،ااد اساات كااه تحصاايل دانااش
زيستمحيطي نخستين گام در راه نيل به جوام پايدار است و
اساساً شرط ب،اي آينده بشريت ،آگاهي زيستمحيطي ،توانايي

)2003

 .(Barr,انتشااار

( ،Sarduabiy, 2005باه ن،ال

از اولسن ،هلاد ،ماک دوگاال و همکااران) .شايپر و هااو ()1991
معت،دند كه مصرف كنندگان (خانوار) نه تنها ممکن است فاقد
آگاهي الزم درباره هزينهها و منااف ناشاي از ارت،ااي كاارايي
انرژي باشند بلکه ممکن است نحوه استفاده از اطالوات خاود
را نيز ندانند .بنابراين تمامي انواع اطالوات (اوام از اطالواات
4

1

Frich
Locus Control
3
Frithjof
2

System Knowledge
Action-Related Knowledge
6
Effectiveness Knowledge
7
Information Diffusion
5

بررسي ووامل اجتماوي و فرهنگي مؤثر بر مصرف انرژي خانوار پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها (مطالعه موردي :شهر اصفهان)

بااازخوردي ،5اطالوااات ومااومي ،اطالوااات خااا

3

و يااا

بکر و سليگمن )1981( 4معت،دند كه «نگرشهاي صحيح

آگاهيهاي رفتاري) ميتواند در فرآيند صرفهجويي در مصرف

درباره مصرف انرژي شارط ضاروري باراي باروز رفتارهااي

انرژي خانوار مؤثر واق شود (.)Van Raaij & Verhallen, 1983

صحيح در مصرف انرژي است» .از آنجا كه نگرشهاي جديد

( )1993مطارا مايكنناد كاه ناوع

ميتواند ايجاد شود ،ارتباط ميان نگارش و رفتاار كاركردهااي

استرن ،ديتز 2و كال

نگرش به محيج ريشه در ن ام ارزشي اشخا

دارد .ارزشها

مهمي باراي اساتراتژيهااي انارژي داراسات (

Collins et al.,

به صورت نووي به ونوان اهداف يا استانداردهاي مهم زندگي

 .)1979البته نگارشهااي هوشايارانه دربااره مصارف انارژي

مفهومسازي شدهاند و به صاورت خاج راهنماايي در زنادگي

همواره باه رفتااري صارفهجوياناه در مصارف انارژي منجار

ومل مايكنناد .باه هماين دليال ممکان اسات مبناايي باراي

نميگردد .نگرشها ميتواند به قصد رفتاري صحيح و مناسبي

(محمادي:5931 ،

منجر شود اما هنجارهااي اجتمااوي ،ف،ادان داناش در زميناه

 ،91به ن،ل از پورتينگا؛ اسشوارتز 9و زلزناي .)6نگارشهااي افاراد در

رفتارهاي صحيح در مصرف انرژي و ووامل نهادي ميتوانناد

مورد موضووات محيطي بر اساس نوع ارزشي اسات كاه ايان

مان از تبديل قصد رفتار به بروز رفتاار شاوند (

شکلدهي به نگرشها و در نتيجه رفتار باشند

اشااخا

بااراي خااود ،ديگااران و يااا گياهااان و حيوانااات

& Van Raaij

.)Verhallen, 1983

(موجودات ديگر) قائل هستند .بر اين اساس سه دسته نگارش

با الهام از رويکردهاي ن ري مطرا شده در بااال ،الگاوي

مطاارا ماايگااردد -5 :والقااه بااه آسااايش خااود كااه نگاارش

ن ري و فرضيههاي پژوهش براي مشخص نمودن ويژگيهاي

«خودمحوري» ناميده ميشود -2 .والقه به آسايش موجاودات

اجتماوي و فرهنگي مؤثر بر ميزان تغيير مصارف بارق و گااز

انساني ديگر كه نگرش «نوع دوستي» ناميده ميشود -9 .والقه

طبيعااي خانوارهاااي شااهر اصاافهان پااس از اجااراي قااانون

بااه موجااودات غيرانساااني يااا محاايجزيساات كااه نگاارش

هدفمندسازي يارانهها ،به شرا زيرند:

«زيستمحيطي »1ناميده مايشاود .هار ياک از ايان ساه ناوع
نگرش به والي محيطي متفاوتي منجر ميشوند .اگر والقه به
مسائل محيطي مبتني بر نفا شخصاي باشاد ،زمااني شاخص
هزينههايي براي حفو محيج مت،بل خواهاد شاد كاه فوايادي
براي وي داشته باشد .اگر والقه محيطي به طور كامل مبتني بر
نگرش نوعدوستي باشد ،زماني فرد هزيناههاايي باراي حفاو
محيج ميپردازد كه منجر به حفاو موجاودات انسااني ديگار
شود .اگر والقه ف،ج مبتني بر ارزشهاي زيستمحيطي باشاد،
توجه شخصي معطوف به گونههاي ديگر و محيجهاي طبيعاي
است (صالحي ومران و آقا محمدي.)5953 ،

1

Feedback Information
Stren & Dietz
3
Schultz
4
Zelezny
5
Environmental Attitude
2

Becker and Seligman
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پايگاه اقتصادي –

پايگاه اقتصادي

مصرف انرژي
سبک زندگي

اجتماوي خانوار

خانوار

پايگاه اجتماوي
فرهن

منزلتي)

زيستمحيطي
خانوار

شكل  -1الگوي نظري پژوهش

فرضيههاي پژوهش

گردآوري شدهاند .پرسشنامههااي ماورد اساتفاده در پاژوهش

 -5ميزان كاهش در مصرف برق با پايگاه اقتصادي–اجتمااوي

توسج زنان متأهل تکميل شده است؛ زيرا از يک سو ،زناان و

خانوار رابطه داشته است.

مادران به ونوان مربيان فرزندان و ماديران داخلاي مناازل ،در

 -2ميزان كاهش در مصرف برق باا فرهنا

زيساتمحيطاي

م،ايسه با ساير اوضاي خانواده ن،شي دو چندان در شکلدهاي

خانوار رابطه داشته است.

ارزشها ،نگرشها و رفتارهاي خانواده دارند و از سوي ديگر،

 -9ميزان كاهش در مصرف گاز طبيعي باا پايگااه اقتصاادي–

زنان به ونوان يکي از اركان مهم خانواده كه در م،ايسه با ساير

اجتماوي خانوار رابطه داشته است.

اوضا استفاده بيشتري از تجهيزات خانگي مصرفكننده انارژي

 -6مياازان كاااهش در مصاارف گاااز طبيعااي بااا فرهناا

دارند ،ن،اش مهماي در الگاوي مصارف انارژي خاانوار ايفاا

زيستمحيطي خانوار رابطه داشته است.

ميكنند (صالحي و محمدي ،5953 ،به ن،ل از همتي)؛ بنابراين به ن ار
ميرسد از ميان اوضاي خانواده ،زن يا مادر وضو مناس تاري

روش پژوهش

براي سنجش فرهن

خانوار باشد.

اين پژوهش به لحاظ هدف ،كااربردي و باه لحااظ ماهيات و

روايي پرسشنامه مورد استفاده در سنجش متغيار فرهنا

روش ،توصيفي-تحليلي و ولّي-تطبي،ي (پس رويدادي) است.

زيست محيطي باه دو روش اوتباار صاوري و تحليال وااملي

دادههاي مورد نياز براي بررسي فرضيههاي پاژوهش باه روش

تاييدي بررسي شده است؛ در حاالي كاه باراي متغيار پايگااه

ميداني گردآوري شدهاند .جامعه آماري پژوهش حاضر ،تمامي

اقتصادي – اجتماوي به روش اوتبار صوري اكتفا شده اسات.2

خانوارهاي سااكن در منااط پاانزدهگاناه شاهرداري اصافهان

بر اساس جدول ( )5و مطاب با نتاايج تحليال وااملي ،آمااره

بودهاند .از مجموع  632343خانوار ساكن در شهر اصافهان در
سال  561 ،5931خانوار با استفاده از فرمول كوكران (در سطح
اطمينان  31درصد )5انتخاب شدهاند و باا روش نموناهگياري
تصااادفي ساااده بااه آنااان مراجعااه شااد و دادههاااي پااژوهش

2

اين تفاوت به سب

آن است كاه مادل انادازهگياري متغيار پايگااه اقتصاادي

اجتماوي يک مادل سااختي ) (Formative Measurement Modelاسات و
معيارهاااي بااه كاررفتااه بااراي ارزيااابي ماادلهاااي انعکاسااي (Reflective
)Measurement Model

در اينجا متغير فرهن

زيست محيطاي باراي ايان

نوع از مدلها كارايي ندارد و اصوالً بهرهگيري از برخي آنان اشتباه اسات و ساب
5

ولت انتخاب اين م،دار از سطح اطمينان براي بررسي فرضيههاي پژوهش ،ودم

تفسير اشتباه نتايج ميشود .برخي صاحبن ران اين حوزه ن ير هامبورگ و كالرمان

خانوارها در تکميل پرسشنامهها به دليل حساسيت بحث پرداخت

بر اين باورند كه نيازي به اوتبار سنجي كمي براي سنجههاي ساختي وجود نادارد

يارانههاي ن،دي و همزماني توزي پرسشنامهها با انتخابات دولت يازدهم و وجود

و صرف اوبار سنجي صوري كافي است (قاسمي) ،براي مطالعه بيشتر در اين زمينه

همکاري مناس

شايعاتي مبني بر قط پرداخت يارانههاي ن،دي توسج دولت يازدهم بوده است.

5

به نوشتههاي ) Diamantapoulos (2008رجوع شود.
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 KMOبراي متغيرهاي پايگاه اقتصاادي-اجتمااوي و فرهنا
زيستمحيطي خانوار به ترتي

قسمتهاي مختل

برابر با  1734و  1743بوده كاه

55

پرسشانامه نياز از روش آلفااي كرونبااخ

استفاده شده است و جادول ( ،)5م،اادير ضاري

آلفاا باراي

هاار دو در سااطح  1731معنااادار هسااتند؛ بنااابراين بارگااذاري

قسمتهاي مختل

گويهها توسج هر يک از ايان دو وامال قابال قباول اسات و

وجود پايايي در حد قابل قبول ياا خاوب باراي قسامتهااي
مختل

نشاندهنده قدرت تبيينكنندگي باالي گويههاي سااخته شاده

پرسشنامه را نشان ميدهد .نتايج حاكي از

پرسشنامه است.

براي سنجش اين دو متغير است .براي سانجش ميازان پاياايي
جدول  -1نتايج آزمون  KMOبراي تعيين روايي و ضرايب آلفا براي تعيين پايايي قسمتهاي مختلف پرسشنامه
متغير

فرهن

زيست محيطي

آلفاي کرونباخ
دانش زيستمحيطي خا
انرژي (برق و گازطبيعي))
نگرش زيستمحيطي خا

مربوط به ومل (مصارف
(مصرف انرژي)

ارزش زيستمحيطي
پايگاه اقتصادي-اجتماوي

نتيجه نهايي آزمون KM0

نتيجه آزمون KM0

1731

KM0=171
Sig=17115

1731

KM0=171
Sig=17115

1733

KM0=1742
Sig=17112

KM0=1743
Sig=17115

1753
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مدل تجربي پژوهش
براي بررسي فرضيههاي پژوهش ،از مدل تجربي زير استفاده شده است:
مصرف انرژي
خانوار
پايگاه اقتصادي–اجتماعي

فرهنگ زيستمحيطي
گاز

برق
ارزش زيستمحيطي

پايگاه اقتصادي

درآمد ماهيانه
نگرش زيستمحيطي

ارزش واحد مسكوني

پايگاه اجتماعي

خاص (مصرف انرژي)
ارزش اتومبيل
دانش زيستمحيطي خاص
مربوط به عمل (مصرف انرژي)

برق
گاز

شكل  -2الگوي تجربي پژوهش

تحصيالت
منزلت شغلي
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تعاريف عملياتي متغيرهاي پژوهش

ابعاااد فرهناا

تعريف عملياتي متغيرهاي وابسته پژوهش

زيستمحيطي و نگرش زيستمحيطي با موضوع پژوهش ،در

ميزان كاهش (صرفهجاويي) در مصارف بارق و گااز طبيعاي

ساختن گويههاي مربوط باه سانجش ايان دو بعاد بار م،ولاه

خانوار پس از اجاراي قاانون هدفمندساازي ياراناههاا :باراي

مصااارف انااارژي (باااه وناااوان يکاااي از اناااواع رفتارهااااي

ساانجش اياان دو متغياار 2 ،گويااه درباااره مياازان كاااهش

زيستمحيطي) تأكيد شده است كه در پژوهش حاضر از آنها

(صرفهجويي) مصرف برق و گازطبيعي خانوار پس از اجاراي

مربوط به ومل مصارف

قانون هدفمندسازي يارانههاا باا اساتفاده از طيا

ليکارت 1

زيسااتمحيطااي خااانوار در دو بعااد دانااش

با وناوين دانش زيستمحيطي خا

انرژي (برق و گاز طبيعي) و نگارش زيساتمحيطاي خاا

گزينهاي از خيلي زياد تا خيلي كم در پرسشنامه گنجانده شاده

(مصرف انرژي) ياد شده است؛ در حالي كه براي سنجش بعد

است .گويههاي مربوط به سنجش اين دو متغير در پيوسات 5

و

ارزش زيستمحيطي از گويههاي استاندارد كاايزر ،ولفينا
فوهرر استفاده شده است و با توجه به فرهن

ارائه شده است.

جامعه اياران و

با استفاده از ن ريات تکميلي استادان دانشگاه اصالا و بازبيني
شااده اساات .نحااوه ساانجش هاار يااک از سااه بعااد فرهن ا

تعاريف عملياتي متغيرهاي مستقل پژوهش
ال ) پايگاه اقتصادي-اجتمااوي خاانوار :در پاژوهش حاضار

زيستمحيطي كه در مجموع در قال

مبناي سنجش متغير پايگاه اقتصادي–اجتماوي ،شااخصهااي

لحاظ شده است ،به تفکيک در زير ارائه شده است:
 -5دانش زيستمحيطي خا

ثروت و منزلت است و از شاخص قادرت صارفن ار شاده

 24سؤال در پرسشانامه
مربوط به ومل (مصارف

است .بدينمن ور با يک جم بندي كلاي از مطالعاات پيشاين

برق و گاز طبيعي) :براي سنجش و اندازهگيري اين متغيار51 ،

مرتبج ،براي سنجش ثاروت و منزلات خاانوار از  6شااخص

سؤال مورد سنجش از ودد صفر تاا  51شامارهگاذاري شاده

 55گويه استفاده شده اسات .ايان شااخصهاا

است .امتياز  5براي سؤالي است كه پاساخ صاحيح بادان داده

وبارتند از -5 :درآماد ماهياناه مجماوع اوضااي خاانواده -2

شده است .براي پاسخ نادرست نيز امتيازي لحاظ نشده اسات.

ارزش داراياايهااا (واحااد مسااکوني و اتومبياال)  -9سااطح

بدينترتي

 51سؤال مورد سنجش دانش با  55ودد (از صافر

تحصيالت  -6نوع اشتغال (منزلت شغلي) .براي تعيين پايگااه

تا )51به پنج بازه ت،سيمبندي شده است و هر باازه رتباهاي را

اقتصادي-اجتماوي خانوار بدينصورت ومل شده است :ابتادا

به خود اختصا

داده است :بازه صفر دانش بسيار پايين ،بازه

به هر يک از شاخصهااي ماذكور ،مطااب باا پاژوهشهااي

 5-9دانش پايين ،بازه  6-4دانش متوسج ،بازه  3-5دانش باال

پيشين مرتبج ،وزن خاصي داده شد كه وبارتناد از -5 :درآماد

و بازه  3-51دانش بسيار باال .گويههاي مربوط به سنجش اين

ماهيانه مجموع اوضاي خانواده6 :؛  -2ارزش واحد مساکوني:

متغير به تفکيک دو حامل انرژي برق و گاز طبيعي در پيوست

 276و ارزش اتومبياال573 :؛  -9سااطح تحصاايالت 679 :و -6

 2ارائه شده است -2 .نگرش زيستمحيطي خاا

(مصارف

نوع اشتغال (منزلت شغلي) .1 :از حاصلضارب نماره خاانوار

انرژي) :باراي سانجش و انادازهگياري ايان متغيار ،از طيا

در هر شاخص در وزن آن شااخص ،نماره جزئاي خاانوار در

ليکرت  1گزينهاي از كامالً مواف،م تا كاامالً مخاالفم در قالا

هريک از شاخصها تعيين شد .در نهايت از مجماوع نمارات

 51گويه استفاده شده است .گويههاي مربوط به سانجش ايان

(عاكااري

متغير در پيوست  9ارائه شده است - 9.ارزش زيستمحيطاي:

ويني در قال

جزئااي خااانوار ،امتياااز كاال خااانوار محاساابه گرديااد
نصرآبادي ،521 :5956 ،به ن،ل از مسعودنيا).
ب) فرهن

زيستمحيطي خاانوار :باراي انطبااق بيشاتر

براي سنجش و اندازهگياري متغيار ارزش زيساتمحيطاي در
قال

 4سؤال از طي

ليکرت  1گزينهاي از كاامالً ماواف،م تاا
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كامالً مخالفم استفاده شده است .گويههاي مربوط باه سانجش

تجزيه و تحليل توصيفي سؤاالت مربوط باه متغيرهااي ميازان

اين متغير در پيوست  6ارائه شده است.

كاهش در مصرف برق و گاز طبيعاي خاانوار پاس از اجاراي
زيسااتمحيطااي

قانون هدفمندسازي يارانههاا ،جادول ( ،)2توزيا فراواناي و

در نهاياات بااراي تعيااين سااطح فرهنا

و ياا

شاخصهاي توصيفي مرباوط باه دو متغيار ميازان كااهش در

به وبارتي ،نمره و امتيااز خاانوار در هار زيار بخاش (كاه باا

مصرف برق و گاز طبيعي خانوارهااي شاهر اصافهان پاس از

ليکرت ارزشگذاري شده اسات) ،بار اسااس

اجراي قانون را نشان ميدهد .بر اسااس جادول و مطااب باا

جم نمرات آن در آن زيربخش محاسابه شاده اسات .ساپس

اظهارات خانوارها ،براي هر دو متغير بيشترين فراواني مرباوط

از جم نمرات  9زير بخش مربوطه حاصال

به كاهش متوسج با  6275درصد و كمترين فراواني مربوط باه

شده است .از آن جا كاه تعاداد ساؤاالت باه كاار رفتاه باراي

كاهش خيلي زياد با  576درصد بوده است .همچنين مطاب باا

متفاوت بوده است ،دامنه مورد

جدول ،مياانگين ميازان كااهش مصارف بارق و گااز طبيعاي

انت ار در هر زير بخش فرق ميكرد .براي م،ايسه بهتر نمارات

برابر باا 2716

خانوار ،بدينصورت ومل شده است :ابتدا سطح فرهن
استفاده از طي
سطح كل فرهن

سنجش زير بخشهاي مختل
زير بخشهاي مختل

خانوارهاي نمونه پس از اجراي قانون به ترتي
و  2715بوده است كه كمتر از متوسج طي

با يکديگر ،نمره هر زير بخش بر تعداد

ليکارت؛ يعناي 9

سؤالهاي تشکيلدهنده آن ت،سيم شده است كه در نتيجاه آن،

است؛ اين بدان معناست كه مطاب با اظهارات خانوارها ،قانون

نمره مورد انت ار در همه زير بخشها مساوي گرديد .سرانجام

هدفمندسازي يارانهها تنها به ميزان كمي به كاهش در مصرف

از حاصلجم م،ادير ميانگين هر سه زيار بخاش ،نماره كلاي

برق و گاز طبيعي خانوار منجر شده است .براي تعميم ن رات

فرهن

خانوارهاي نمونه به كال جامعاه باياد از آزماونهااي آمااري

زيستمحيطي خانوار محاسبه شده است.

استنباطي استفاده شود.
يافتههاي پژوهش
تجزيه و تحليل توصيفي پرسشنامه بر اساس سؤاالت اصلي
جدول  -2توزيع فراواني و شاخص هاي توصيفي دو متغير ميزان کاهش در مصرف برق و گاز خانوارهاي شهر اصفهان پس از اجراي قانون
متغير
ميزان كاهش مصارف بارق
پس از اجراي قانون
ميزان كااهش مصارف گااز
طبيعي پس از اجراي قانون

آمار توصيفي

خيلي زياد

فراواني
درصد
فراواني
درصد

2
576
2
576

زياد
54
55
56
373

متوسط
42
6275
42
6275

کم
69
2373
61
95

خيلي کم
22
5172
22
5172

ميانگين

انحراف معيار

2716

17325

2715

17356

منب  :يافتههاي پژوهش

تجزيه و تحليل توصيفي سؤاالت مربوط بهه متغيهر پايگهاه

با درآمد پانصد هزار تا يک ميليون و پانصاد هازار توماان باا

اقتصادي-اجتماعي خانوار

 1975درصاد (طب،اه پاايين) و كاامتارين فراواناي مرباوط بااه

جدول ( ،)9توزي فراواني متغير پايگاه اقتصاادي-اجتمااوي و

خانوارهاي با درآمد كمتر از پانصد هزار توماان (طب،اه پاايين

شاخصهااي آن را باه تفکياک در خانوارهااي نموناه نشاان

پايين) و با درآمد بيشتر از چهار ميليون توماان (طب،اه بااالي

ميدهد .بر اساس جدول و مطااب باا توزيا فراواناي متغيار

باال) بوده اسات .توزيا فراواناي مارتبج باا متغيرهااي ارزش

درآمد ماهيانه خانوار ،بيشترين فراواني مربوط باه خانوارهااي

اتومبيل و ارزش واحد مسکوني نيز مؤيد آن است كه براي هر
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دو متغير ،بيشترين فراواني مربوط به خانوارهاي طب،ه پايين به

نيز به پنج گروه ت،سيمبندي شدهاند .بيشترين فراواناي مرباوط

با  6675و 9975درصد و كمتارين فراواناي مرباوط باه

به منزلت شاغلي پاايين ( 9379درصاد) و پاايين پاايين (9373

با  675و  473درصد باوده

درصد) و كمترين فراواني مربوط به منزلت شغلي بااالي بااال

است .توزي فراواني متغير ميزان تحصيالت نياز حااكي از آن

( 976درصد) و متوسج ( 675درصاد) باوده اسات .در نهايات

است كه بيشترين فراواني مربوط به خانوارهاي با پايگاه پاايين

مطاب باا توزيا فراواناي متغيار پايگااه اقتصاادي-اجتمااوي

و كمترين فراواني مربوط به خانوارهاي باا پايگااه بااالي بااال

خانوارهاي نمونه ،بيشترين فراواني مربوط باه خانوارهااي باا

بوده است .توزي فراواني متغير ميزان تحصايالت خانوارهااي

پايگاه اقتصادي-اجتماوي پايين باا  94711درصاد و كامتارين

نمونه نشان مي دهد بيشترين فراواني مربوط به خانوارهاي باا

فراواني مربوط به خانوارهااي باا پايگااه اقتصاادي-اجتمااوي

پايگاه پايين و كمترين فراواني مربوط به خانوارهاي با پايگااه

باالي باال بوده است.

ترتي

خانوارهاي طب،ه باالي باال به ترتي

باالي باال بوده است .خانوارهاي نمونه بر حس

منزلت شغلي

جدول -3توزيع فراواني متغير پايگاه اقتصادي-اجتماعي و شاخصهاي آن در خانوارهاي نمونه
پايگاه
پايين پايين

پايگاه
اجتماوي

پايگاه اقتصادي

متغير

فراواني

پايين

باال

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

درآمد ماهيانه
ارزش اتومبيل

3
93

675
2171

35
46

1975
6675

94
29

2675
5173

53
56

5573
373

3
3

675
675

ارزش واحد مسکوني

91

2675

65

9975

93

2171

51

5179

51

473

ميزان تحصيالت

15
11

9172
9373

46
13

6675
9379

53
3

5573
675

51
25

473
5671

9
1

275
976

25

56765

19

94711

64

95732

53

59751

4

6759

منزلت شغلي

پايگاه اقتصادي-اجتماوي

درصد

متوسط

باالي باال
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تجزيه و تحليل توصيفي سؤاالت مربوط به متغيهر فرهنهگ

( ،)6از كل جمعيت نموناه 576 ،درصاد داناش بسايار پاايين،

زيستمحيطي خانوار

 4675درصد (بيش از نيمي از افراد نمونه) دانش پاايين9573 ،

تجزيااه و تحلياال توصاايفي سااؤاالت مربااوط بااه دانااش

درصد از دانش متوسج 275 ،درصد داناش باااليي داشاتهاناد.

زيستمحيطي خا

دانش زيستمحيطي هيچ يک از افراد نموناه در ساطح بسايار

(مصرف انرژي)

باال قرار نداشته است .بنابراين نتايج حاكي از دانش پايين افراد

مطاب با آنچه پيشتر درباره نحوه سانجش ميازان داناش
زيستمحيطي گفته شد ،توزي فراواني افراد نمونه بار حسا

نسبت به مسائل زيستمحيطي خا

اين زير بخش در جدول ( )6ارائه شده است .مطاب با جدول

گاز طبيعي) بوده است.

(مصرف انارژي بارق و

جدول  -4توزيع فراواني متغير ميزان دانش زيستمحيطي خاص (مصرف انرژي برق و گاز طبيعي) در نمونه منتخب
پايين پايين

متوسط

پايين

باالي باال

باال

نمره

فراواني

درصد

نمره

فراواني

درصد

نمره

فراواني

درصد

نمره

فراواني

درصد

نمره

فراواني

درصد

5

2

576

2

36

4675

9

64

9573

6

9

275

1

1

1
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بررسي ووامل اجتماوي و فرهنگي مؤثر بر مصرف انرژي خانوار پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها (مطالعه موردي :شهر اصفهان)

تجزيه و تحليل توصهيفي سهؤاالت مربهوط بهه متغيرههاي

زيستمحيطي (صرفهجويي در مصرف انرژي) از ساوي فارد

نگرش زيستمحيطهي خهاص (مصهرف انهرژي) و ارزش

نيز بيشتر خواهد بود .پس ميتوان گفت نگرش افراد نمونه به

زيستمحيطي

لحاظ قدرت و توان تأثيرگذاري بر رفتار در حاد متوساج باه

براي در بهتر نتايج حاصل از اين دو زير بخش مايتاوان از

باالست .همچنين مطاب با اين جادول 5975 ،درصاد از افاراد

نتايج جدول ( )1اساتفاده نماود .مطااب باا ايان جادول579 ،

نمونه براي محايج زيسات ارزش بسايار بااال و  4675درصاد

درصد از افراد نمونه از نگرشي كامالً مهبات و موافا و 3975

ارزش باال باراي آن قائال باودهاناد 2275 .درصاد نياز ن اري

درصد از نگرشي مواف برخوردار بودهاند و  5574درصاد نياز

نداشتهاند .با توجه به اينكه ارزش نيز همانناد نگارش ،خاود

و كاامالً

رفتار نيست بلکه براي اقدام به رفتاار در فارد ايجااد آماادگي

داشتهاند .با توجه به اينكه نگرش ،خود رفتاار نيسات

مينمايد ،پس ميتوان گفت افراد نموناه باه لحااظ قادرت و

بلکه براي اقدام به رفتار در فرد ايجاد آمادگي مينمايد ،هرقدر

توان تأثيرگذاري بر رفتار از اين من ر نيز در حاد متوساج باه

مياازان اياان آمااادگي بيشااتر باشااد ،احتمااال وقااوع رفتااار

باال هستند.

ن ري نداشتهاند .صفر درصاد نياز نگرشاي مخاال
مخال

جدول  -5توزيع فراواني متغيرهاي نوع نگرش نسبت به مسائل زيستمحيطي خاص (مصرف انرژي) و ميزان ارزش نسبت به محيطزيست در نمونه
منتخب
متغير

کامالً موافقم

نگرش زيستمحيطي خا
ارزش زيستمحيطي

موافقم

مخالفم

نظري ندارم

کامالً مخالفم

فراواني

52

514

23

1

1

درصد

579

3975

5574

1

1

فراواني

21

39

92

1

1

درصد

5975

4675

2275

1

1
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تجزيه و تحليل استنباطي فرضيههاي اول و دوم پژوهش

متغير فرهنگ زيستمحيطي خانوار
جاادول ( ،)4توزيا فراوانااي متغياار فرهنا

زيسااتمحيطااي

اولين و دومين فرضيه پژوهش به ترتي

بدين صورت هستند:

خانوارهاي نمونه را نشان ميدهد .بر اساس جدول ،بيشاترين

 -5ميزان كاهش در مصرف برق با پايگاه اقتصادي–اجتمااوي

فراوانااي مربااوط بااه خانوارهاااي بااا سااطوا پااايين فرهن ا

خانوار رابطه داشته است؛  -2ميزان كاهش در مصرف برق باا

زيستمحيطي با  6472درصد و كمتارين فراواناي مرباوط باه
خانوارهاي با سطوا باالي فرهن

بوده است.

فرهن

زيستمحيطي خانوار رابطه داشته است .براي بررساي

اين دو فرضيه از مادل رگرسايون چناد متغياره لجساتيک دو
5

جدول  -6توزيع فراواني متغير فرهنگ زيستمحيطي خانوارهاي نمونه
فرهنگ زيستمحيطي

فراواني

درصد

پايين

43

6472

متوسج

42

62731

باال

54

55719

2

جملهاي به روش پيشرو نسبت درستنمايي اساتفاده شاده
است .در مدل مورد استفاده ،متغير وابسته در دو سطح كااهش
1

)Binomial Logistic Regression (BLR
2
Forward LR
نووي روش گام به گام است كه در آن ،ورود متغيرها به مدل بر اساس معنيداري
م،دار آماره نسبت درستنمايي ،و خروب متغيرها از مدل بر اساس احتمال اين

يافتههاي استنباطي

آماره و با توجه به برآوردهاي حداكهر درستنمايي جزئي (تفکيکي) انجام ميشود
(حبي پور و صفري شالي.)313 :5935 ،
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مطاب باا جادول ( ،)5م،اادير هار دو آمااره مرباوط باه

و ودم كاهش در مصرف برق خانوار پس از اجراي قاانون در

تعيين شابه  ،R2پاايين (17191و )17163باوده اسات و

ن ر گرفته شده است و تمامي متغيرهاي مست،ل لحاظ شده در

ضري

آن به صورت رتبهاي بودهاند .جادول ( ،)3نتاايج مرباوط باه

بيانگر آن است كه  1متغير مست،ل ماورد ن ار ،قادرت تبياين

آزمون اومنيبوس 5براي ارزيابي كال مادل رگرسايوني ارائاه

چندان بااليي در باره واريانس و تغييرات متغير وابسته ندارند.

ميدهد.

در واق  ،اين  1متغير توانستهاند تنها بين  971تا  673درصاد از
3

تغييرات متغير وابسته را تبيين كنند .
5

جدول  -7آزمون اومنيبوس براي ارزيابي کل مدل رگرسيوني پژوهش
درجه آزادي

Chi-Square
17599

P

2

جدول ( ،)3نتايج مربوط باه معنااداري (آمااره والاد ) و
ميزان تأثير هر متغير مست،ل را بر متغير وابسته پاژوهش نشاان

17133

ميدهد.

منب  :يافتههاي پژوهش

مطاب با جدول ( ،)3م،دار  Pكوچکتر از  175اسات كاه
دال بر معنادار بودن كلي رگرسيون تخماين زده شاده در گاام
پاانجم و در سااطح معناااداري  175اساات .جاادول ( ،)5نتااايج
مربوط به دو آماره لگاريتم درستنمايي 2و ضري
( 9R2شااامل ضااري

تعيين شابه

تعيااين كاااكس و ناال 6و ضااري

تعيااين

نيجلكر  4)1را نشان ميدهد.
جدول  -8لگاريتم درستنمايي و ضريب تعيين شبه  R2مدل
رگرسيوني پژوهش
Cox & Snell
R Square

Nagelkerke R
Square

17191

17163

Log-Likelihood-2

5397552
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1

Omnibus Test
Log-Likelihood
3
Pseudo R-Square
4
Cox & Snell R Square
5
Nagelkerke R Square
2

 4اين ضراي  ،ت،ري هاي ضري

2

تعيين (  ) Rدر رگرسيون خطي هستند كاه در

رگرسيون لجستيک اساتفاده مايشاوند .از آنجاا كاه در بارآورد مادل رگرسايون
لجستيک از روش حداكهر درست نمايي (به جاي روش حداقل كردن وارياانس در
رگرسيون خطي ) (OLSاستفاده ميشود  ،بناابراين  OLSباراي ارزياابي خاوبي
برازش چنين مدلهايي صدق نميكند و بدين من اور از ظريا
استفاده ميشود به اين دليل اين ضراي
يک هستند (هر چند اغل

تعياين شابه R2

را شبه  R2معمولي داراي دامناه صافر تاا

آنها هرگز به صفر يا يک نميرسند؛ مانند شبه ضري

تعيين  Cox & Snellو م،ادير باالتر آنها بيانگر برازش بهتر مدل است اما تفسير
م،ادير اين ضراي

بسيار متفاوت با ضري

تعيين  R2معمول است.

3

پايين بودن ضري

تعيين پزودو در مدل رگرسيوني پژوهش ،خللي در نتايج

ايجاد نميكند؛ زيرا با دادههاي م،طعي داراي چند صد مشاهده تنها ميتوان م،ادير
2

اندكي از  Rرا به دست آورد و باز با اين حال ميتوان ضراي
مناس

تخميني با والمت

مطاب با يکي از پيشفرضها را كه تنها معدودي از آنها از لحاظ آماري
2

معنادار هستند پيدا كرد .بنابراين نبايد بر معيار « Rباال» بيش از اندازه تأكيد كرد
(گجراتي.)545 :5951 ،
Wald

8
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جدول  -9معناداري و ميزان تأثير هر متغير مستقل بر متغير وابسته (ميزان کاهش مصرف برق) در مدل رگرسيوني پژوهش
*

)Exp(B

Df

P

Wald

S.E

سطح

B

17212

17161

5

67192

17454

-57933

پايين

17249
17464
17135
57539
57132
17192
17912
17931
17994
17565
17431
17561
17455
17534
17369
17333
17555

17112
17316
17352
17316
17349
17455
17613
17152
17611
17556
17463
17563
17423
17556
17361
17319
17599

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

97346
17135
17593
17156
17112
17263
17454
17695
17315
17125
17213
17194
17295
17125
17111
17133
17161

17453
57939
57939
57635
57155
57241
57245
57639
57231
57554
17536
17552
17351
17311
17515
17512
17363

-57933
-17693
-17151
17533
17131
-17492
-57161
-17351
-57131
-17539
-17611
-17545
-17655
-17592
-17115
-17212
-17215

متوسج
پايين پايين
پايين
متوسج
باال
پايين پايين
پايين
متوسج
باال
پايين پايين
پايين
متوسج
باال
پايين پايين
پايين
متوسج
باال

متغير
فرهن ا
محيطي

زيساات

تحصيالت

شغل

درآمد

دارايي

*اين نماد معرف نسبت بختهاست كه نشاندهنده نسبت تغيير در بختهاي وقوع يک پيامد (متغير وابسته) به ازاي يک واحد تغيير در متغير مست،ل است و معادل 
در رگرسيون خطي است (حبي پور و صفري شالي.)313 :5935 ،

مطاب با جدول ( ،)3از ميان  1متغير مست،ل لحااظ شاده
در تحليل رگرسيوني ،تنها متغير فرهن

مالح ه ميشود كه -5 :تأثير فرهن

زيستمحيطي بر احتمال

زيستمحيطاي ،قاادر

صرفهجويي در مصارف بارق در هار دو ساطح آن (پاايين و

به تبيين تغييرات متغير وابساته اسات و تواناايي تبياين آن در

متوسج) ،منفي است -2 .ميزان تأثير فرهن

زيستمحيطي بار

سطح معناداري كوچکتر از  175معنادار است .درباره جزئيات

احتمال صرفهجويي در مصرف برق در هر دو سطح آن (پايين

دقي تر اين تأثير ميتوان گفت :بر اسااس نتاايج جادول (،)3

و متوسج) ،ت،ريباً برابر است.

نسبت بختها براي متغير فرهنا

زيساتمحيطاي در ساطح

متوسج آن ،برابر با  17249است كه نشان مايدهاد باا ارت،ااي
فرهن

زيستمحيطي خانوارهاي نمونه از ساطح متوساج باه

باال ،احتمال صرفهجويي در مصرف بارق توساج خاانوار ،باه
اناادازه  2479(17249درصااد) كاااهش مااييابااد .فرهناا
زيستمحيطي در سطح پايين خود نيز تأثير معناداري بر متغيار
وابسااته دارد ،بااهطااوريكااه نساابت بخااتهاااي آن براباار بااا
17212اساات كااه نشااان ماايدهااد بااا تغيياار سااطح فرهن ا
زيستمحيطي از پايين به باال ،احتمال صرفهجويي در مصارف
برق به اندازه  2172( 17212درصد) كاهش مايياباد؛ بناابراين

تجزيه و تحليل استنباطي فرضيههاي سوم و چهارم پژوهش
سومين و چهارمين فرضيه پژوهش به ترتيا  ،بادينصاورت
هستند :ميزان كاهش مصرف گاز طبيعي با پايگااه اقتصاادي–
اجتماوي خانوار رابطه داشته است .ميزان كاهش مصارف گااز
طبيعي با فرهن

زيستمحيطاي خاانوار رابطاه داشاته اسات.

براي بررسي اين دو فرضايه از مادل رگرسايون چناد متغياره
لجستيک دو جملهاي به روش حذف پسرو مشروط اساتفاده
شده است .در مدل مورد استفاده ،متغيار وابساته در دو ساطح
كاهش و ودم كاهش در مصرف گااز طبيعاي خاانوار پاس از

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)46شماره چهارم ،زمستان 5931
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جدول  -11لگاريتم درستنمايي و ضريب تعيين شبه  R2مدل

اجراي قانون در ن ر گرفتاه شاده اسات و تماامي متغيرهااي

رگرسيوني پژوهش

مست،ل لحاظ شده در آن به صورت رتبهاي باودهاناد .جادول

R

( ،)51نتايج مربوط به آزمون اومنيبوس براي ارزيابي كل مدل

Nagelkerke
Square

17115

رگرسيوني را ارائه ميدهد.

Cox & Snell
R Square

17195

Log-Likelihood-2

5397552
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جدول  -11آزمون اومنيبوس براي ارزيابي کل مدل رگرسيوني

مطاب با جدول ( ،)55م،اادير هار دو آمااره مرباوط باه

پژوهش
درجه آزادي

Chi-Square
17415

ضري

P
17113

2

2

تعيين شبه  ، Rپايين (17195و )17115است و بياانگر

آن است كه  1متغير مست،ل مورد ن ار قادرت تبياين چنادان

منب  :يافتههاي پژوهش

بااليي در باره واريانس و تغييارات متغيار وابساته ندارناد .در
واق  ،اين  1متغير توانستهاند تنهاا باين  975تاا  175درصاد از

مطاب با جدول ( ،)51م،دار  Pكوچکتر از  175است كه

تغييرات متغير وابسته را تبيين كنند .جدول ( ،)52نتايج مربوط

دال بر معنادار بودن كلي رگرسيون تخماين زده شاده در گاام

به معناداري (آماره والد) و ميزان تأثير هر متغير مسات،ل را بار

پنجم و در ساطح معنااداري  175اسات .جادول ( ،)55نتاايج
مربوط به دو آماره لگاريتم درستنمايي و ضري

متغير وابسته پژوهش نشان ميدهد.

تعيين شابه

 R2را نشان ميدهد.
جدول  -12معناداري و ميزان تأثير هر متغير مستقل بر متغير وابسته در مدل رگرسيوني پژوهش
)Exp(B

Df

P

Wald

S.E

B

سطح

17295

17194

5

67935

17454

-57694

پايين

17264

17162

5

67595

17453

-57612

متوسج

17425
17132
57243
57134
)Exp(B

17393
17313
17532
17342
P

5
5
5
5
Df

17555
17565
17124
17112
Wald

57931
57931
57636
57152
S.E

-17641
-17126
17295
17139
B

17116

17155

5

172393

57244

-17451

پايين پايين
پايين
متوسج
باال
سطح
پايين پايين

17955

17661

5

17156

57249

-17341

پايين

17653

17145

5

17995

57631

-17531

متوسج

17945
17335
17459
17553
17351
17511
17331
17513
17159

17665
1351
17449
17553
17325
17542
17331
17353
17143

5
5
5
5
5
5
5
5
5

17139
17111
17531
17112
17525
17191
17111
17132
17926

57235
57551
17536
17559
17351
17319
17563
17511
17311

-17333
-17122
-17955
-17212
-17962
-17513
-17111
-17256
-17161

باال
پايين پايين
پايين
متوسج
باال
پايين پايين
پايين
متوسج
باال

متغير
فرهنااا
محيطي

تحصيالت
متغير

شغل

درآمد

دارايي

زيسااات-

بررسي ووامل اجتماوي و فرهنگي مؤثر بر مصرف انرژي خانوار پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها (مطالعه موردي :شهر اصفهان)
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مطاب با جدول ( ،)52از ميان  1متغير مست،ل لحاظ شاده

آنها در هر دو سطح آن (پايين و متوسج) منفاي باوده اسات.

زيستمحيطي قادر به

زيستمحيطي خانوارهاي اصفهاني بر احتمال

در تحليل رگرسيوني ،تنها متغير فرهن

 -6تأثير فرهن

تبيين تغييرات متغير وابسته است و توانايي تبيين آن در ساطح

صرفهجويي در مصرف گاز طبيعي آنهاا در هار دو ساطح آن

معناداري كوچکتر از  1711معناادار اسات .در بااره جزئياات

(پايين و متوسج) منفي بوده است.

دقي تر اين تأثير ميتوان گفت :بر اساس نتاايج جادول (،)52

مطاب با آمار رسمي كشور ،دهکهااي بااالتر جامعاه در

زيساتمحيطاي در ساطح

م،ايسه با دهکهاي پايينتر سهم بيشتري از مصارف و ياراناه

متوسج آن ،برابر با 17264است كه نشان مايدهاد باا ارت،ااي

دادهاناد .در ايان راساتا يکاي از

نسبت بختها براي متغير فرهنا
فرهن

انرژي را به خود اختصاا

زيستمحيطي خانوارهاي نمونه از ساطح متوساج باه

اهداف اساسي از اجراي قانون هدفمندسازي ياراناههاا ايجااد

باال ،احتمال صرفهجويي در مصرف گاز طبيعي توسج خانوار،

زيرساختهاي الزم براي توزي مصرف وادالنهتار انارژي در

بااه اناادازه  2674( 17264درصااد) كاااهش مااييابااد .فرهن ا

بخش خانگي بوده است .با توجه به نبود ارتباط معنادار مياان

زيستمحيطي در سطح پايين خود نيز تأثير معناداري بر متغيار

پايگاااه اقتصااادي-اجتماااوي خانوارهاااي اصاافهاني و مياازان

وابساته دارد ،باه طاوري كاه نسابت بخاتهااي آن برابار بااا

صرفهجويي آنان در مصرف انرژي (برق و گاز طبيعي) پس از

17295اساات كااه نشااان ماايدهااد بااا تغيياار سااطح فرهن ا

اجراي قانون (رد فرضيههاي اول و سوم) ،مايتاوان اساتدالل

زيستمحيطي از پايين به باال ،احتمال صرفهجويي در مصارف

نمود قانون هدفمندسازي يارانهها در فاز اول اجرايي خاود در

گازطبيعي به انادازه  2975( 17295درصاد) كااهش مايياباد.

دستيابي به يکي از مهمتارين اهاداف خاود مبناي بار اصاالا

زيستمحيطي بر

توزي مصرف انرژي در بخش خانگي نيز چندان موفا ومال

احتمال صرفهجويي در مصرف گاز طبيعي در هر دو سطح آن

نکرده است .در توجيه ودم وجود چناين ارتبااطي ،مايتاوان

(پااايين و متوسااج) ،منفااي اساات -2 .مياازان تااأثير فرهناا

داليل آن را به تفکيک در دو حيطه جامعهشناختي و اقتصاادي

زيستمحيطي بر احتمال صرفهجويي در مصرف گااز طبيعاي

به شرا زير ارائه نمود:

بنابراين مالح ه ميشود كه-5 :تأثير فرهن

در هر دو سطح آن (پايين و متوسج) ،ت،ريباً برابر است.

الف) تحليل جامعهشناختي :سالهاست كه در ورصه ولوم
اجتماوي ،پايگاه اقتصادي-اجتماوي متغيري نيرومند و كليادي

بحث و نتيجه

براي تبيين بسياري از رفتارها و نگرشهاي اجتماوي محسوب

اين پژوهش براي تبيين ووامل اجتماوي و فرهنگاي ماؤثر بار

ميشود .اما نبود ارتباط ميان اين متغيار باا متغيرهااي وابساته

مصرف انرژي خانوارهاي شهر اصفهان پس از اجاراي قاانون

پژوهش ،وليرغم فرض پژوهش مبني بر ارتباط معنادار مياان

هدفمندسازي يارانهها انجام شده است .نتايج پژوهش نشان داد

اين دو متغير به لحاظ ن ري حائز اهميت فراواني براي جامعه

كه -5 :پايگاه اقتصاادي–اجتمااوي خانوارهااي اصافهاني بار

مورد مطالعه است؛ بهگونهاي كاه شاايد بتاوان گفات ديادگاه

مياازان كاااهش مصاارف باارق آنهااا پااس از اجااراي قااانون

انديشمندان جامعهشناساي همچاون وبلان ،وبار و اخياراً نياز

هدفمندسااازي ،تااأثير معناااداري نداشااته اساات -2 .پايگاااه

بورديو كه قائل به سبک زندگي طب،اتي بودهاند و وامال طب،اه

اقتصادي–اجتمااوي خانوارهااي اصافهاني بار ميازان كااهش

اقتصاادي-اجتمااوي را در شاکلگياري سابک زنادگي ماؤثر

مصرف گاز طبيعي آنها پس از اجراي قاانون هدفمندساازي،

شاده اسات و تاوان تبياينكننادگي الزم را

تأثير معناداري نداشته است -9 .تأثير فرهنا

زيساتمحيطاي

خانوارهاي اصفهاني بر احتمال صرفهجاويي در مصارف بارق

دانستهاند ،كمرن

ندارد؛ اما در م،ابل ،رهيافت انديشمنداني چون آنتوني گيادنز،

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)46شماره چهارم ،زمستان 5931
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مايک فدرستون و الريش باک 5بتواناد باه نحاو صاحيحتاري

امکانپذير باشد ،به لحاظ اقتصادي براي مصرفكننده م،ارون

موضااوع را تحلياال كنااد .مطاااب بااا دياادگاه اياان گااروه از

به صرفه نيست كه با اند

نوساني در قيمت حاملهاي انرژي

جامعهشناسان ،طب،ات اجتماوي ،ديگر تعيين كنناده الگوهااي

برق و گاز طبيعي (به ويژه آنكه بر اساس قيماتهااي واقعاي

مصرف برگزيده شده از سوي شهروندان نيست؛ به نحوي كاه

اين نوسانات بسيار ناچيز اسات) در الگاوي مصارفي خاود و

ديگر نميتوان سبکهاي زندگي را در راستاي تفکيک طب،اتي

تجهيزات انرژي بر تغييراتي ايجااد نماياد

از هم جدا سااخت و سابکهااي زنادگي ،مرزهااي تفکياک

 -9 .)5953از آنجا كه برق و گاز طبيعي براي بخاش خاانگي

(قادري ،5954 ،باه ن،ال از چااني ،باكاا ،

كااليي ضروري است ،اين بخاش نااگزير از حاداقل مصارف

طب،اتي را در هم ميريزد

(ابوناوري و همکااران،

ويل ،و فدرستون) .در ح،ي،ت سبک زندگي نه يک مفهوم طب،اتي

براي پختوپز ،گرمايش ،روشنايي و  ...است .در اكهار مواقا

و ابزاري براي تمايز آن بلکه به ونوان مفهومي جديد در برابار

كاهش مصرف اين دو حامل جز به معنااي كااهش رفااه و در

طب،ه مطرا است .از اين من ار ،در جواما مادرن رفتارهااي

نتيجااه بااروز ناهنجاااريهاااي متعاادد بهداشااتي ،فرهنگااي و

مصرفي مشاابهي در مياان كسااني از طب،اات گونااگون دياده

اجتماوي و درنهايت گسترش سطح نارضايتي خاانوار نيسات؛

ميشود كه نشاندهنده تداخل طب،اتي سبکهاي زندگي اسات

بنابراين طبيعي است كه مصرف انرژي در بخش خانگي تابعي

(قاادري .)5954 ،به وبارت سادهتر ،در اين ديدگاه با نووي سبک

از قيمت آن نباشد (ابونوري و همکاران -6 .)5953 ،مصرف انرژي

زندگي روبه رو هستيم كه ويژه و مشخصه يک طب،ه و گاروه

در بخش خانگي تابعي از مصرف آن در دوره قبال اسات كاه

خا

نيست بلکه تنها در ماتن تغييارات فرهنگاي مدرنيتاه و

رشد فرهن

مصرفگرايي معنا مييابد

(رئيسي ،35 :5931 ،به ن،ل

از گيدنز ،بودريار و فدرستون).

اين امر دال بر آن است كه مصرفكنندگان اين بخاش مطااب
با وادات مصرفي خود ومال ماينمايناد

(نصارالهي و همکااران،

 -1 .)5935در باره برق ميتوان اعوان داشات كاه بيشاتر بارق

ب) تحليل اقتصادي :مطاب با مطالعات اقتصادي صاورت

مصرفي در منازل توساج يخچاال ،فريازر ،كاولر و تلويزياون

پذيرفته در زميناه موضاوع پاژوهش (مصارف انارژي بخاش

مصرف ميشود كه در حدود  41درصد از مصرف كل انارژي

خانگي) ،در توجيه نبود ارتباط ميان پايگاه اقتصادي-اجتماوي

خانوار را شامل ميشود .به ن ر مايرساد ولايرغام افازايش

خانوار و ميزان صرفهجويي آنان در مصرف انرژي (برق و گاز

قيمت برق پس از اجراي قانون ،مصرفكننده خانگي همچنان

طبيعي) پس از اجراي قانون ،ميتوان ايان ماوارد را برشامرد:

از همان تجهيزات برقي خاود اساتفاده ماينماياد؛ زيارا اكهار

 -5كششناپذيري ت،اضاي (مصرف) انرژي بخش خاانگي در

خانوارها – به وياژه در شارايج تاورمي ايجااد شاده پاس از

م،ابل تغييرات قيمات آن – حتاي در بلندمادت -و ضاروري

اجراي قانون  -توان خريد لوازم برقي جديد و كم مصرفتار

(نصاارالهي و

را ندارند (موميوند-4 .)5953 ،براي خانوارهاي ماتمکن و داراي

همکاران5935 ،؛ مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اساالمي اياران5935 ،؛

توانايي مالي براي خريد تجهيزات انرژي كم مصرفتر نيز ،باه

بااودن كاااالي اناارژي در ساابد مصاارفي خانوارهااا

بختيااري و يزداناي5953 ،؛ & Blazquez et al., 2012; Bushehri

 -2 .)Wohlgenant, 2012وجود محدوديت باراي جانشايني در
مصرف انواع حاملهاي انرژي – از جمله برق و گاز طبيعاي-
براي خانوار :دليل اين امار نياز متفااوت باودن فنااوريهااي
كاربرد برق ،گاز طبيعي و ديگر حاملهاي انرژي در تجهيزات
بخش خانگي است .حتي چنانچه اين جانشيني به لحاظ فناي
Giddens, Featherstone & Beck

1

لحاظ اقتصادي م،رون به صرفه نيست كه با اند

نوسااني در

قيمت حاملهاي انرژي برق و گاز طبيعي (به ويژه در شارايج
تورمي ايجاد شده پس از اجاراي قاانون) در الگاوي مصارفي
خود و تجهيزات انرژي بر تغييراتي ايجاد نمايناد -3 .اگرچاه
در آغاز اجراي قانون هدفمندسازي يارانههاا دولات اقادام باه
افزايش قيمتهاي اسمي بارق و گااز طبيعاي بخاش خاانگي
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نموده است اما پاس از گذشات تنهاا ياک دوره دو ماهاه (در

انجام شده در زميناه تاأثير داناش بار رفتارهااي محاف ات از

برق) و پس از گذشت تنها دو دوره دو ماهه (در گاز طبيعاي)

محيج ،بر ف،دان دانش به ونوان سدي اساسي براي رفتارهااي

به دليل ثابت نگه داشتن قيمت اسامي ايان دو حامال پاس از

مهبت محيطي تأكيد كردهاند

(فردوسي و همکاران ،5954 ،باه ن،ال از

آغاز طرا و توجه نکردن به شاخص قيمت مصارفكنناده در

والنار) .بر حس

قيمتگذاري آن دو ،روند كاهشي در قيمتهاي واقعاي آنهاا

وواملي كه موج

همچنان ادامه يافته است.

درگير فعاليتهاي زيستمحيطي (در اينجاا صارفهجاويي در

براي تبيين تأثير منفي متغير فرهن

يافتههاي اساترن ( )1992يکاي از مهامتارين
تمايز ميان دو گروه از افرادي كاه خاود را

زيستمحيطي خانوار

مصرف انرژي) ميكنند در م،ايسه با افرادي كه خود را كمتار

بر ميزان كاهش (صرفهجويي) مصرف انرژي ،ميتوان اينگونه

درگير ايان فعالياتهاا مايكنناد ،داناش فارد دربااره مساائل

استدالل كرد كه خانوارهاي با سطوا بااالتر فرهنا  ،قبال از

زيستمحيطي و نحاوه ومال كاردن باه آن اسات

اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها در م،ايسه باا خانوارهااي

همکاران ،5954 ،به ن،ل از فرانسون و گارلين ) .از سوي ديگر ،برخي

با سطوا پايينتر ،رفتارهاي صرفهجويانه بيشاتري در مصارف

پژوهشگران معت،دند كه دانش يا اطالوات از پيش شرطهااي

انرژي داشتهاند و بنابراين تحات تاأثير اجاراي قاانون ،امکاان

ضروري براي هر نگرشي است ( .)Kaiser et al., 1999بناابراين

كاهش (صرفهجويي) كمتري برايشان م،دور بوده اسات .ايان

براي دستيابي به مصرف بهينه انارژي خانوارهاا مايتاوان بار

نتيجااه بااا نتااايج صااالحي و امااام قلااي ()5935؛ فردوسااي و

اهميت سياستگاذاريهااي كاالن و خارد ،اطاالعرسااني و

همکاااران ()5954؛ شاهنوشااي و وباادالهي ()5954؛ كااايزر،

زيستمحيطي توساج

و فوهرر ( )5333و الهيري ( )2155همساو و موافا

ولفين

آموزش بيشتر درباره اين بعد از فرهن

(فردوساي و

نهادهاي عيربج صحه گذارد.

است .بنابراين به ن ر ميرسد باراي اصاالا الگاوي مصارف

در پايان بايد خاطر نشان كرد كه با توجه باه محادوديت

انرژي (برق و گاز طبيعي) بخش خانگي ،تغيير قيمات بارق و

پژوهش حاضار ناشاي از افات حجام نموناه باه دليال وادم

گازطبيعي به تنهايي اهرمهاي مناسابي باه شامار نمايآيناد و

همکاري مناس

خانوارها در تکميل پرسشنامهها ،براي ارائه و

صرفهجويي انرژي در اين بخش با استفاده منط،ي از انرژي به

تحليل دقي تر نتايج پژوهش ،احتمال امتناع چنين گاروههاايي

واسطه فرهن سازي همراه با تغيير قيمت حامالهااي انارژي

از همکاري با پژوهشگران بايد مورد توجه قرار گيرد .اگرچاه

ميتواند تأثير بهسزايي در كنتارل مصارف ايان بخاش داشاته

به ن ر نميرسد خانوارهايي كه حاضر به همکاري نشادهاناد،

باشد.

گروه يا گروههايي با ويژگيهاي منحصار باه فارد و مشاتر
زيسااتمحيطااي

بوده باشند؛ باه ن ار مايرساد اغلا  ،خانوارهااي باا پايگااه

نکتااه حااائز اهمياات در زمينااه فرهن ا

خانوارهاي اصفهاني آن است كه درحاليكه اكهر افاراد نموناه،

اقتصادي ،اجتمااوي بااال باراي اجتنااب از مشاخص نماودن

در دو بعد نگرش و ارزش زيستمحيطي از وضعيت مناسابي

وضعيت پايگاه خود ،به دليل مباحث مطرا شده توسج دولت

مربوط

درباره شناسايي وتفکيک خانوارهاي بينيااز از نيازمناد باراي

به ومل (مصرف انرژي بارق و گااز طبيعاي) آنهاا در ساطح

قط يارانه پرداختي آنان – از همکاري سارباز زدهاناد كاه در

بسيار پاييني قرار داشته است و تعداد افراد با آگاهي باال بسيار

صورت وقوع چنين وضعيتي ،نتاايج ارائاه شاده در بااال باياد

بودهاند .اين در حالي است كه در تن يم سؤاالت مربوط

ومدتاً براي خانوارهاي با پايگاه اقتصادي – اجتماوي پاايين و

برخوردار بودهاند اما ميزان دانش زيستمحيطي خا

اند

به اين بخش ،از مواردي كه روزانه اكهر افراد با آن در ارتباطند
و نکاتي ساده هستند ،اساتفاده شاده اسات .وماده تح،ي،اات

متوسج من ور گردد.
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پيوستها
پيوست  -1گويههاي مربوط به سنجش متغيرهاي وابسته پژوهش
به ن ر شما هدفمندكردن يارانهها تا چه ميزان موج

كاهش مصرف برق در خانواده شما شده است؟

به ن ر شما هدفمندكردن يارانهها تا چه ميزان موج

كاهش مصرف گاز در خانواده شما شده است؟

پيوست  -2گويههاي مربوط به سنجش دانش زيستمحيطي خاص مربوط به عمل (مصرف انرژي)
براي نگهداري مواد غذايي دريخچال ،براي مصرف انرژي كمتر ،چه درجهاي مناس

است؟

برق

ومر المپهاي كم مصرف چند برابر المپهاي معمولي(رشتهاي) است؟
با تعويض المپهاي معمولي (رشتهاي) با المپهاي كممصرف چند درصد در مصرف برق صرفهجويي ميشود؟
ساوات اوب مصرف برق چه زماني است؟
چند درصد از برق مصرفي در المپهاي معمولي (رشتهاي) به گرما تبديل ميشود؟
كدام يک از موارد زير جز لوازم برقي پر مصرف نيستند؟
گاز طبيعي

دماي مناس

اتاق هنگام استفاده از بخاري يا شومينه چه دمايي است؟

مصرف گاز در شومينه چند برابر بخاري است؟
چه ميزان از گرماي ساختمان از طري پنجرهها هدر ميرود؟
براي كاهش هدر رفتن گرما از پنجرهها كدام يک از اقدامات زير بيتأثير است؟

پيوست  -3گويههاي مربوط به سنجش نگرش زيستمحيطي خاص (مصرف انرژي)
مالکان وسايل ن،ليهاي كه در آلودگي هوا ن،ش بيشتري دارند ،بايد به نحوي (مهالً پرداخت جريمه) مجازات شوند.
بايد نيروگاههاي توليد برق آبي بيشتري براي تأمين نيازهاي مردم ايجاد شود.
صرفهجويي در مصرف انرژي ،يک وظيفه شخصي است.
بايد نيروگاههاي بادي فراواني براي توليد انرژي وجود داشته باشد.
انسانها بايد از مناب انرژي با كمترين آلودگي  ،مهل انرژي خورشيدي استفاده كنند.
قيمت انرژي در كشور ما ،قبل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها ،كم بود.
قيمت انرژي دركشور ما ،قبل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها ،به زيادهروي در مصرف انرژي منجر ميشد.
افرادي كه انرژي بسيار زيادي مصرف ميكنند بايد جريمه شوند.
افرادي كه انرژي بسيار كمي استفاده ميكنند بايد تشوي شوند.
قيمت انرژي نبايد براي كاهش مصرف ،افزايش يابد.

پيوست -4گويههاي مربوط به سنجش ارزش زيستمحيطي
تمام چيزها ،خواه انسان باشد ،جانور يا گياه و يا صخره و سن

ح زندگي دارند.

حيوانات بايد ح قانوني داشته باشند.
طبيعت حتي در جنبههاي بيجان آن نيز بايد محاف ت شود.
نگهداري حيوانات در قفس بايد ممنوع و غيرقانوني اوالم شود.
درباره با تمامي اومالم كه محيجزيست را تحت تأثير قرار ميدهد ،خود را در برابر خدا مسؤول ميدانم.
ارزش سياره زمين به انسانها بستگي ندارد بلکه به خودي خود ارزشمند است.

