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Abstract

This study aimed to investigate the pattern of electricity consumption of Kerman 

citizens and its sociological explanation. The statistical population of the study 

included all household electricity subscribers in Kerman, of which 383 people were 
selected as a statistical sample using a simple random sampling method. In the 

present study, the face validity method and Cronbach's test were used to ensure the 

validity and reliability of the content of the questionnaire. SPSS software and 
Pearson statistical tests and analysis of variance were used to analyze the data. 

Findings showed that there was a significant relationship between knowledge of 

optimal patterns of electricity consumption (Specified patterns of the electricity 

department), awareness of the consequences of excessive electricity consumption, 
social support, social trust and feelings of insecurity with the pattern of electricity 

consumption. There was also a significant difference in the average electricity 

consumption pattern of respondents in terms of education, marital status, age, 
number of household members and length of residence and no significant difference 

in the average electricity consumption pattern of subscribers according to type of 

housing and area of residence. Finally, it was found that the strongest predictor of 
electricity consumption pattern variable is the awareness of optimal consumption 

patterns, so it is possible to improve the consumption pattern by increasing citizens' 

awareness in this area.
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  شناختی الگوي مصرف برق شهروندان شهر کرمان تبیین جامعه
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  گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،، کارشناس ارشد
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  عبدالحسین دانشوري نسب
  علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروهاستادیار،

  ایرانکرمان،شهید باهنر کرمان،دانشگاه

  

چکیده

ــین    هــدف پــژوهش حاضــر، بررســی الگــوي مصــرف بــرق شــهروندان شــهر کرمــان و تبی

 383جامعه آماري تحقیق شامل کلیه مشترکان برق خانگی شهر کرمان بود که تعداد . شناختی آن بود جامعه

در مطالعه حاضر . عنوان نمونه آماري انتخاب شدند گیري تصادفی ساده به با استفاده از شیوه نمونهز آنهانفر ا

براي حصول اطمینان از اعتبار و پایایی محتواي پرسشنامه از شیوه اعتبار صوري و آزمون کرونباخ اسـتفاده  

اري پیرسون و تحلیل واریانس استفاده هاي آم و آزمون SPSSافزار  ها از نرم وتحلیل داده جهت تجزیه. شد

هـاي  الگـوي  (داري بـین آگـاهی از الگوهـاي بهینـه مصـرف بـرق        هـا نشـان داد کـه رابطـه معنـی      یافته. شد

رویـه بـرق، حمایـت اجتمـاعی، اعتمـاد اجتمـاعی و        ، آگاهی از نتایج مصـرف بـی  )اداره برق شده مشخص

هاي الگـوي مصـرف بـرق     داري در میانگین ت معنیهمچنین تفاو. احساس ناامنی با الگوي مصرف برق بود

پاسخگویان برحسب تحصیالت، وضعیت تأهل، سن، تعداد اعضاي خانوار و مدت سکونت و عدم تفـاوت  

. معنادار در میانگین الگوي مصرف برق مشترکان برحسب نوع مسکن و منطقه محل سکونت وجود داشـت 

ننده الگوي مصرف برق متغیر آگاهی از الگوهاي بهینه بینی ک ترین متغیر پیش درنهایت مشخص شد که قوي

  .توان با افزایش آگاهی شهروندان در این زمینه الگوي مصرف را بهبود بخشید مصرف است، بنابراین می

.الگوهاي مصرف، مصرف انرژي، عوامل اجتماعی، شهروندان:کلیدي هاي واژه
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  مقدمه. 1

زندگی بشر از جایگاه مهم و ارزشمندي برخوردار در دنیاي امروز انرژي وکاربردهاي آن در 

پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادي است و نیازهاي اولیه انسان  ازین شیپانرژي الزمه و . است

و به وجود آورنده حرارت، حرکت و قدرت محرکه  کندیمبه آب، غذا و سرپناه را تأمین 

بهداشت شالوده پیشرفت اجتماعی  پذیر کردن اشتغال، آموزش و آن است که از طریق امکان

).18: 1392، همکارانآبادي و  زارع شاه(شودیممحسوب 

نشان داد کـه مصـرف انـرژي     1395بررسی روند مصرف انرژي برق در ایران در سال 

تـا  . میلیـون کیلـو وات سـاعت رسـید     241091درصد نسبت به سال قبل بـه   5/9برق با رشد 

) تجـاري (مصارف ریساصنعتی، کشاورزي، عمومی و  ي خانگی،ها بخش1396پایان سال 

درصـد از کـل    8/1و  3/7، 8/9، 9/15، 32، 2/33و روشنایی معابر به ترتیب سـهمی معـادل   

ــرق را داشــتند  در حــال حاضــر بخــش اعظــم  ). 2: 1397اصــالنی و همکــاران، (مصــرف ب

شـود  ده میخصوص در خانوارهاي شهري استفا هاي تولیدشده در مصارف خانگی به انرژي

در برق عموماًمصرفپیکساعاتصنعتیکشورهايدر). 218: 1395گران،یو د انیطالب(

 23تـا  19بـین سـاعات تابسـتاندرمـا،کشـورپیـکسـاعاتکهیدرحال میافتد،اتفاقروز

  .)2: 1395طالب زاده و نصیري پور، (اسـت  22تـا 18بینزمستاندرو

وبـزرگ یخـانگ  لـوازم  افـراد بـراي  مـداوم تقاضايانرژي،للیالم بینآژانسگفتهبه

هـاي  بخـش دربـرق مصـرف سـریع افـزایش بـه منجـر جدیـد، کـارایی بـا اغلبکوچک،

در شـرایط کنـونی بـا توجـه بـه مسـائلی       ). Cabeza et al, 2014: 188(شده است مسکونی

ي زنـدگی  هـا  بکسـ ، گرایش به شهرنشینی و تغییـر  کنندگان مصرفهمچون افزایش تعداد 

بـه نیازهـاي مصـرفی بـه      تر عیسرافراد، تمایل به استفاده از کاالهاي لوکس و لزوم دسترسی 

ي زمانی، همواره خطر اتالف و کاهش منابع و نیروهاي تولید انـرژي و  ها تیمحدودجهت 

 رو نیـ ازاي الگوهاي مصرفی افراد جامعه وجـود داشـته اسـت    ساز نهیبهنیز دغدغه اصالح و 

آبـادي و دیگـران،    شاه(ز مباحث مهم مرتبط با انرژي، بحث الگوي مصرف آن است یکی ا

1392 :18.(
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کمیـت و   رنـده یدربرگبا در نظر گرفتن مقولـه مصـرف بطـور کلـی، الگـوي مصـرف       

کیفیت اقالم مصرفی افراد و خانوارهاي جامعه اسـت کـه تحـت تـأثیر متغیرهـایی همچـون       

بنـابراین الگـوي مصـرف    . ابـد ی یمـ تغییـر  ... تماعی و استاندارد مصرف، درآمد، موقعیت اج

یی همچـون نفـت، گـاز،    هـا يانرژانرژي به کمیت و کیفیت و یا میزان و چگونگی مصرف 

در مصارف مختلف صنعتی و خانگی و در جهت تولید و یا برآوردن نیازها اطالق ... برق و 

سـت امـا الگـویی بـودن     اگرچه میزان مصرف انرژي امري شخصـی و دلخواهانـه ا  . شودیم

مصرف به این معنی است که شیو ه هاي مصرف تنها به عالیق و امکانات مادي و شخصـی  

فرد مربوط نیست بلکه رفتار مصرفی تا حـد زیـادي تـابعی از شـرایط اقتصـادي،       و منحصربه

متـأثر از  ) فـردي و جمعـی  (رفتار مصرفی افـراد از بعـد تقاضـا    . باشدیماجتماعی و فرهنگی 

و هـر فـرد یـا     باشـد یمـ هـا  آن، سالیق و شرایط اقتصادي و اجتمـاعی و فرهنگـی   ها انرجح

ي ها ارزشي نسبی، شرایط اقتصادي، ها متیقي درآمدي و ها تیمحدودخانوار با توجه به 

بنـابراین بـه تعـداد افـراد     . کنـد یمـ فرهنگی و شرایط اجتماعی سبد مصرفی خود را انتخاب 

و  از کاالهـا ترکیبـی   کنـد یمـ یافت و هر فردي سعی  توانیمجامعه، الگوي مصرف فردي 

لذا از دیـدگاه فـردي الگـوي    . خدمات را مصرف کند که مطلوبیت و رفاهش حداکثر شود

منتهی در بعد کالن ایـن امـر ممکـن    . باشدیممصرف هر فرد بهترین الگوي مصرف ممکن 

لـزوم   کـه  نـاقض باشـد،  ي کشـور مت هـا  تیاولوي دولت، توان اقتصادي و ها استیساست با 

). 20: 1392آبـادي و دیگـران،    شـاه (کنـد یمـ بازنگري و اصالح الگوي مصرف را ایجـاب  

اصالح الگوي مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، 

اي براي گسـترش عـدالت    ها شده و زمینه هاي زندگی و کاهش هزینه سبب ارتقاي شاخص

  ).73: 1388دیگران،  ادیب و(است 

کـه بـا اصـالح الگـوي مصـرف آن       باشـد یممراکز مصرف  نیتر عمدهخانوار یکی از 

بـراي ارائـه یـک الگـوي     . ی از مصـارف جامعـه را اصـالح نمـود    تـوجه  قابلبخش  توانیم

از  شـده  نیـی تعو هـم اسـتانداردهاي    کننده مصرفي ها خواستهمصرفی براي خانوار باید هم 

 30واقعیـت ایـن اسـت کـه بـیش از      . ی را در نظر گرفـت الملل نیبمراکز  سوي کارشناسان و
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ي مصـرف شـده در بسـیاري از کشـورها متعلـق بـه بخـش خـانگی اسـت          هـا يانـرژ درصد 

  ).112: 1393صالحی و دیگران، (

اسـت کـه    یتیاز احسـاس مسـئول   یناشـ  ،و تعهـد بـه انجـام آن    رفمص يالگو تیرعا

گـران، یو د بیـ اد(خودخـواهیم داشـت   يهـا يمشـهر هرکدام از ما نسبت به هـم نـوع و ه  

الگوي صحیح و منطقی در مصرف، آثار فـردي و اجتمـاعی فراوانـی بـه      اتخاذ). 73: 1388

هـاي افـراد آن    دنبال دارد؛ زیرا در سطح کالن، تا امکانات یک جامعه بـا نیازهـا و خواسـته   

ی به عزت و سـرافرازي  جامعه متناسب و هماهنگ نباشد، کسب استقالل اقتصادي و دستیاب

و تجملـی و   يبـدون اجتنـاب از مصـارف غیرضـرور     ز،یدر سطح فردي ن. گردد ممکن نمی

جسـتجوي  . آیـد  بـه وجـود نمـی   ها، آرامش روحی و روانی متوازن نمودن درآمدها و هزینه

در  عاقالنـه ايها و رفتاره الگوي مصرف متناسب خانوار به معناي آشنایی با معیارها، فرضیه

ف است که خانواده در پرتو آن بهتر بتواند بر مسـائل و مشـکالت مـالی خـویش غلبـه      مصر

ها را تا حد ممکـن بـه امکانـات نزدیـک نمـوده و از فشـارهاي روانـی وارد بـر          کند و هزینه

: 1374رزاقـی،  (نظر ساعات کار و احساس محرومیت، خفّت و شکسـت بکاهـد   خانواده از

هایی را  حل عوامل مؤثر بر مصرف برق، راه ییند تا با شناساا اقتصاددانان تالش نموده). 163

 یمتـ یهاي ق بر اساس مطالعات اقتصاد خرد، سیاست. ندینما شنهادیمنظور کاهش مصرف پ به

 ينوع انرژ نیا، با توجه به نقش ابرق داشته باشند ام مصرفدر کنترل  یتوانند نقش مهم می

هـا محـدود    سیاسـت  نیـ هـا از ا  مندي دولت مکان بهرهدر رفاه خانوارها و ساختار بازار آن، ا

دارد یفراوانـ  تیـ مصرف برق اهم تیریهاي غیر قیمتی در مد لذا توجه به سیاست. باشد می

و تحلیـل الگوهـاي مصـرف انـرژي در      ناختشبه عبارتی  ).130:1395گران،یو د یمیرح(

فرهنگ و الگوهاي  اصوالً شناخت. ساحت اجتماعی و در بخش خانگی بسیار اهمیت دارد

و  یاصـالن (سازي و تغییر فرهنـگ مصـرف انـرژي اسـت     مصرف انرژي، پایه و اساس بهینه

  .)7: 1397گران،ید

با توجه به اینکه شهرستان کرمان در دل کویر و در جنوب شرق ایران واقـع شـده کـه    

قطـع  . برق فراوانی را در دل خود جاي داده است کنندگان مصرفاشیافقتوسعه  واسطه به
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پوشش برق در سراسر این شـهر بـر اهمیـت بررسـی      آور سرسامي ها نهیهزبرق در تابستان و 

ــاي  ــار خانواره ــرفرفت ــدگان مص ــاي     کنن ــار خانواره ــر در رفت ــاد تغیی ــزوم و ایج ــزوده ل اف

اخت الگوي مصرف شن رو نیازا. کرده است دوچندانبرق در شهر کرمان را  کننده مصرف

براي ترغیـب و وادار سـاختن مشـترکان    . کندیممشترکان خانگی برق کرمان ضرورت پیدا 

شامل وضعیت  ها آني مدیریت مصرف، الزم است الگوي مصرف ها هیتوصبرق به رعایت 

ۀ انـرژي بــرق مطالعـه و بــا درك نیازهـا و شــرایط عینــی    نــیزمآگـاهی و رفتــار مصـرفی در   

 ربـط يذي هـا  دسـتگاه ي مناسب از طرف مسئوالن و ها برنامهکارها و ، راهکنندگان مصرف

:اصلی است سؤالبنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ به چند . تدوین شود

شکل، رفتار و سطح مصرف برق شهروندان شـهر کرمـان چگونـه اسـت؟ آگـاهی در      

ماد اجتماعی احساس ناامنی، اعتمورد الگوهاي بهینه مصرف برق در چه وضعیتی است؟ آیا

ي بـر  ا نـه یزمو حمایت اجتماعی بر الگوي مصرف برق شهروندان تأثیر دارد؟ آیا متغیرهـاي  

  الگوي مصرف برق شهروندان شهر کرمان تأثیر دارد؟

  

  مطالعات پیشین. 2

در زمینــه الگــوي مصــرف بــرق تحقیقــاتی انجــام شــده تــا از ایــن طریــق الگــوي مصــرفی   

در پـژوهش خـود بــه   ) 1400(ل، رحمـانی و دیگـران   پاسـخگویان شـناخته شـود؛ بـراي مثـا     

»مهابـاد شهرانرژي خانوارهايمصرفوسوختانتخابدرتأثیرگذاربررسی فاکتورهاي«

سطحدیگر،متغیرهايماندنثابتصورتنتایج پژوهش حاکی از آن بود که در. پرداختند

متغیرهـاي مسـتقل،    برخالف سایر. تغییر در مصرف انرژي شود منجر به استممکندرآمد

سن سرپرست خانوار نتوانست تأثیر چشمگیري بـر روي انتخـاب و مصـرف انـرژي توسـط      

  .خانوارها داشته باشد

 يسـاز  رابطه ارکان مـدل فعـال  «در پژوهشی با عنوان ) 1399(عبدي ورمزان و دیگران 

» یرانـ ته يهـا  خـانواده  درجـویی بـرق   جویی با رفتار صرفه صرفهنسبت به زشیهنجار و انگ

جـویی در   تأهل با رفتار صرفه تیوضعتنها یشناختتیجمع يرهایمتغ نیاز بنشان دادند که 
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 امـدها، یپاز یپـذیري و آگـاه   از مشکل و اسناد مسـئولیت  یآگاه.مصرف برق ارتباط دارد

هــم بــا یشخصــ يداشــتند و هنجارهــا يو معنــادار میرابطــه مســتق یشخصــي بــا هنجارهــا

  .داشت میستقبرق رابطه م جویی صرفه

بررسی تطبیقی جایگـاه تبلیغـات تلویزیـونی بـر مـدیریت      «تحصیلی با عنوان  نامه انیپا 

انجـام  ) 1398(ي اکبـر یعلـ توسـط  » تهـران  17و  2در بین زنان مناطق ) برق(مصرف انرژي 

ي تبلیغـات تلویزیـونی بـا    ها برنامهشده است که تحلیل نتایج آن نشان داد که میزان تماشاي 

در  دو بـار درصـد   2/42درصد یکبار در هفته،  6/33جویی در مصرف برق با  رفهموضوع ص

ي ا رسـانه درصد هفت بـار در هفتـه مـورد مصـرف      3/14درصد پنج بار در هفته،  9/9هفته، 

و ترغیبـی تلویزیـون و    دهنـده یآگـاه بین تبلیغات اقنـاعی، القـایی و   . پاسخگویان قرار دارد

ایـن  . تهـران رابطـه معنـادار وجـود دارد     17و  2دو منطقه مدیریت مصرف برق در بین زنان 

عناصر بر زنان دو منطقه که از نظر پایگـاه اجتمـاعی و اقتصـادي متفـاوت هسـتند نیـز اثـر و        

  .ارتباط یکسانی دارد

بررسی رابطه سرمایه فرهنگـی و  «نامه تحصیلی تحت عنوان  در پایان) 1398(خیرخواه  

نشان دادند که بین سرمایه فرهنگی » روندان مشگین شهراقتصادي با الگوي مصرف برق شه

و سرمایه اقتصادي با الگوي مصرف برق انرژي برق شهروندان مشـگین شـهر رابطـه وجـود     

  .دارد

تأثیر سرمایه اجتماعی بر مصـرف  «در پژوهشی تحت عنوان ) 1397(مظفري و دیگران 

د که سرمایه اجتماعی تأثیر منفی و ، به این نتایج دست یافتن»ي ایرانها استانبرق خانگی در 

همچنین سایر نتایج مقاله نشان داد که درآمد . داري بر مصرف برق خانگی داشته است معنی

سرانه، نیاز به سرمایش، بعد خانوار و مصرف دوره قبل تأثیر مثبت بر مصرف بـرق خـانگی   

. داشـته اسـت   مصرف برق دوره قبل بیشـترین تـأثیر را در تـابع مصـرف بـرق خـانگی      . دارد

کشش قیمتی مصرف برق خانگی منفی ارزیابی شده است لذا افزایش قیمـت بـرق موجـب    

متغیرهـاي نیـاز بـه گرمـایش و قیمـت گـاز خـانگی تـأثیر         . کاهش مصرف برق شـده اسـت  

  .داري بر مصرف برق ندارند معنی
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عوامـل مـؤثر بـر مصـرف انـرژي      «در مقاله خود به بررسـی  ) 1397(اصالنی و دیگران 

نتـایج پـژوهش حـاکی از آن بـوده     . پرداختنـد » خانوار شهري با رهیافت نظریه بنیانی) رقب(

پــذیري فــردي،  ی، ضــعف مســئولیتطلبــ راحــتاســت کــه در ســطح فــردي عــواملی نظیــر 

ي، آگاهی پایین و در سطح میانه نیروي عـادات و روزمرگـی و در سـطح کـالن،     اعتمادیب

ي عمل مصرف ناپایدار و تـداوم آن در  ها وهیشي انرژي برها استیستحوالت تکنولوژي و 

  .اثرگذار است ها خانوادهقالب عادات واره مصرفی در 

بررسـی تـأثیر عوامـل    «در پژوهشـی تحـت عنـوان    ) 1392(آبـادي و دیگـران    زارع شاه

نشــان دادندکــه » فرهنگــی بـر الگــوي مصــرف انـرژي در خانوارهــاي شــهر یـزد   -اجتمـاعی 

هنجـار  یالت و درآمـد بـاال، تجـرد، اعتقـادات دینـی ضـعیف،       ی، تحصـ المللـ  نیبي ها رسانه

 عـالوه  بـه . ي پایین از عواملی بودند کـه تـأثیر منفـی بـر الگـوي مصـرف انـرژي دارنـد        ریپذ

المللی، محل تولد، عاطفه دینـی، تعـداد اعضـاي خـانوار، سـبک       ي بینها رسانهتحصیالت، 

درصـد از   30هـایی بودنـد کـه    زندگی، آگاهی و میزان سکونت در شهر یزد ازجملـه متغیر 

  .اند کردهتغییرات الگوي مصرف را تبیین 

که الگوي مصرف بـرق تحـت تـأثیر     دهندیمدر کشورهاي دیگر نیز نشان  ها پژوهش

ي ها پژوهشاجتماعی ازجمله روانشناختیيها پژوهش: عنوان نمونه عوامل مختلفی است به

فقـدان آنکـه باهستند کهآننشانگر) 2019(2و فن و همکاران) 2019(1وانگ و همکاران

ا باشـد؛ رفتارمانعتواندیم دانش، کـافی دانـش ازکننـدگان   شـرکت  بسـیاري مـوارد درامـ

انـداز   راه نیـروي راانگیزه. استبودهانگیزهاست،نداشتهحضورآنچهواند  بوده برخوردار

بـه نگـرش تبـدیل درفـراد اانگیـزش نوع رسدیم به نظر .کنندیم معرفیجویی صرفهرفتار

وعامـل در نقـش انگیـزش واسـت اثرگـذار جـویی  صـرفه تـداوم وبرقجویی صرفهرفتار

هنجارهـاي وپـذیري  مسـئولیت اسـناد برق،کمبودمشکلازآگاهیمرتبط کنندهسازوکار

.داردشخصی، نقش

                                                  
1. Wang et al
2. Fan et al
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اي خانوارهـ در بـرق مصـرف کننـده  نیـی تع عوامل«ی با عنوان در پژوهش )2018(1کیم

گرمایشـی وسایلتعدادوماهانهدرآمدیعنیعاملبه این نتیجه رسید که دو» تک نفره کره

  .استداشتهنفره  تک سالمندخانوارهايبرقمصرفبرراتأثیربیشترین

 نـه یهزکننـده  نیـی عوامـل تع «در پژوهش خود تحـت عنـوان   ) 2018(2برگرالووبسانی

و عوامـل   یمسـکون  يمصـرف انـرژ   نیوتحلیـل روابـط بـ   با تجزیه» ایتالیدر ا یمسکون يانرژ

عوامـل تـأثیر بررسـی بـه  مـورد بحـث   لیو وسـا  یتـ یو جمع یاجتمـاع  يرهـا یساختمان، متغ

 کـه دادنشـان نتـایج . پرداختنـد ایتالیـا کشـور بـرق مصـرفی مخـارج اجتماعی بـر اقتصادي،

يهـا یژگـ یو ابـ مقایسـه دربـرق مصـرف بـر يتريقو تأثیراقتصادي اجتماعیيهایژگیو

  .برقی داشتندوسایلوساختمان

يرفتـار مصـرف انـرژ    يبر رو یقیتحق«با عنوان  قیتحق 2017در سال 3و همکارانهو

 يرشـد مصـرف انـرژ    بـه منجر يه رشد اقتصادچنشان داد اگر جینتا. دادند انجام»انوارهاخ

 يتقاضا بـرا  جهینتدر تهافیشیافزا زین نهیمصرف به چسببا بر یبرق یلا نفوذ وسا، امشودیم

کشـور   نیا ژاپنو کایمانند آمر شرفتهیپ يبا کشورها سهیدر مقا. شده است شتریب یلوسا نیا

سـبک   تمان،خسـا انواده وخـ تر  اندازه کوچک یلبه دل نیاست و ا يتر نییمصرف پا يدارا

بـر  ییسـزا  بـه ریتـأث  يجویی انـرژ  صرفه استیس. است يانرژ یو رفتار مصرف یسنت یزندگ

  .افراد داشته است يجویی انرژ رفتار صرفه یآگاه

4توسـط موتیـو و همکـاران   » حفاظت از انرژي خانگی در کنیـا «پژوهشی تحت عنوان 

انجام شد که نتـایج آن نشـان داد کـه متغیرهـاي جمعیـت شـناختی ماننـد جنسـیت،         ) 2015(

خـانوار، عوامـل   سرپرست خانوار و دستیابی به شغل و تحصیالت و همچنین موقعیت و بعد 

جـویی در مصـرف    اي در الگوي مصرف انرژي نیستند بلکه تنها تمایل به صـرفه  کننده تعیین

عوامل دیگر نظیر کل ساعت مصرف انرژي، درك در مورد . است کننده نییتعانرژي عامل 

                                                  
1. Kim
2. Besagni & Borgarello
3. Hu et al
4. Mutual et al
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صرفه بودن، حفاظت از منابع انرژي و آگاهی از اقدامات و مقررات حفاظت از آن  به مقرون

  .جویی باید در نظر گرفته شوند یل به صرفهدر تما

مطالعات نسبتاً خوبی به لحاظ کمی و کیفی در مورد الگوي مصرف بـرق انجـام شـده    

تأثیر یکـی از متغیرهـاي اجتمـاعی را بـر الگـوي       اند دهیکوشاست، اما هرکدام از آنها صرفاً 

صینقـا شـد کویمـ بـا ایـن اوصـاف پـژوهش حاضـر      . مصرف برق مورد سنجش قرار دهند

بـدین نحـو کـه در سـطح وسـیع      . ي پیشین درباره الگوي مصرف برق را بپوشـاند ها پژوهش

شـناختی   عوامـل جامعـه   نیتـر  مهـم انجام خواهد شد و به دلیل بررسی ابعاد مختلف ازجملـه  

پراکنده بررسی شـده بودنـد؛    صورت بهمؤثر بر الگوي مصرف برق، که در تحقیقات دیگر 

ي هـا  پـژوهش ی بـودن  تک عاملکز مورد بررسی قرار داده و مشکل یکجا و متمر صورت به

  .پیشین را نخواهد داشت

  چارچوب نظري. 3

ي مختلف بررسـی شـود   ها دگاهیدمقوله مصرف چندبعدي است الزم است از  کهییازآنجا

 شناسـان  جامعـه نیتـر  برجسـته یکـی از   1پیر بوردیـو . شودیمکه در این مبحث بدان پرداخته 

ي اجتماعی مصرف تالش کرده است، با این ها هینظر، بیش از همه براي بسط حوزه مصرف

ي گروهی را که طبقات اجتماعی مشـابه را تصـرف   ها سبکو  قیسالاستدالل که مصرف، 

ي کـه تفکیـک   ا جامعـه به اعتقاد وي، به لحاظ منطقی در هـر  . سازدیمکرده است منعکس 

ابی یا بـه چـالش کشـیدن رتبـه و پایگـاه      اجتماعی وجود دارد، مصرف نقش مهمی در ارزی

طبقـه بـاال    .دانسـت یمـ بوردیو مصـرف را وسـیله تمـایز    ). 6: 1395اکبري و دیگران، (دارد 

مصرف از نظـر او،   .دهندیماولویت خود را با دسترسی به فرهنگ باال و مصرف زیاد نشان 

یی هـا  روشنمادهـا و  ، هـا  نشـانه فعال درگیـر   صورت بهپاسخ به نیازهاي زیستی نیست، بلکه 

ابـاذري و دیگـران،   (رودیمـ ي اجتماعی از هم بـه کـار   ها گروهاست که براي جدا ساختن 

1381 :15.(

                                                  
1. Pierre Bourdieu
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و برعاملیـت فرهنـگ    کندیمرا جایگزین ساختاربندي  ها نظامنظریه  1مارگارت آرچر

لکـه  دوگانگی گیدنزي ندارند، ب) ساختار(از دیدگاه آرچر، عاملیت و فرهنگ  .تأکید دارد

هـا  آن، شـوند یمـ همچنـین سـاختارها موجـب الـزام      .در ساحت تحلیلی از هم جـدا هسـتند  

توانمنـد و  آور الـزام ي فرصـت متفـاوت بـراي افـراد،     هـا  نهیهزرا با ایجاد  ها عاملي ها برنامه

، درنتیجه براي کسانی که در وضع مساعد یا نامساعد نسـبی شـریکند، در تغییـر یـا     سازندیم

سـاختاري   طـور  بـه یی پیوسته و بسته است که ها عاملعاملیت، به . وجود دارد ثبات، منافعی

مشـروط و   درهرصـورت عمل کنند، و  توانندینمتحدیدکننده و شرط آلودند، یعنی مستقل 

کـنش گـران در سـاختارها، نـاگزیر، مقیـد و ملـزم       . ي سـاختاري هسـتند  هـا  عامـل منوط بـه  

تصـمیمی بگیرنـد    توانندیم، رندیگیم الزامات ، ولی در مورد شکل معینی که خودشوندیم

در جریـان ایـن   . رفتار مصرفی فراتر از انتخابی ابزاري است). 110: 1397باقري و دیگران، (

که بر عوامل درونـی و بیرونـی    آوردیمو تجاربی را به دست  ها افتهی کننده مصرففرآیند، 

بنـابراین وي معتقـد اسـت کـه     . ابـد ی یمـ پیوسـته ادامـه   طور بهو این فرآیند  گذارندیمتأثیر 

اینکـه افـراد و عـامالن بـه     . تلویحی بـر یکـدیگر تـأثیر دارنـد     طور بهعوامل بیرونی و درونی 

ــشــکلی مصــرف  ــاري و فلســفه    کننــدیم ــت رفت ــات عقالنی ــد، در نظری کــه رضــایت دارن

ي هـا یژگـ یویـی و تـک عامـل نگـري کـه از      گرا لیـ تقل.یی تشریح شده استگرا مصلحت

بـه   هـا  کیکالسـ جسته شناخت در قرن نوزدهم بود، در دیـدگاه جرمـی بنتـام و نظریـات     بر

کننـده، منجـر    مثابه تنهـا عامـل تعیـین    مطلوبیت، فایده مندي و مطلوبیت نهایی در مصرف، به

  ).223: 1395طالبیان و دیگران، (شد 

أن و بیشـترین شـ   کـه  آنقدرت مـالی و هرگونـه ثروتـی بـراي      2در نظر تورشتاین وبلن

به نمـایش   و متظاهرانهمنزلت را براي صاحبش به ارمغان آورد، باید به صورتی خودنمایانـه 

نظریـه وي در خصـوص   . در مصرف خــود رانشـان دهـد    ستیبایمگذاشته شود و این امر 

او . شـود یمـ آغـاز  » حرمـت نفـس  «ي نخستین افراد در رفتار مصـرفی خــویش، از   ها زهیانگ

                                                  
1. Margaret Archer
2. Torstein Veblen
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س هر انسانی بازتـاب همـان حرمتی اسـت کــه دیگـران بـراي او    معتقد است که حرمت نف

  ).75: 1382وبلن، (شوندیمقائل 

 ریتـأث بر ساختارهاي فرهنگی ازجمله مصرف  تواندیمي حاکم بر جامعه ها ارزشنوع 

نظریـه  . اشـاره کـرد   1بـه نظریـه دگرگـونی ارزشـی اینگلهـارت      تـوان یمـ باره نیدرا. گذارد

ي فـرا مـادي بـه    هـا  تیـ اولوي مـادي بـه سـمت    هـا  تیـ اولویی جا ابهجدگرگونی ارزشی به 

ي فـرا مـاد  ي هـا  ارزشبه نظـر اینگلهـارت   . صورتی بالقوه فرایندي جهانی اسـت اشاره دارد

بـر اسـاس ایـن فــرض در     . ي شخصـیت فـرد هسـتند   ریـ گ شکلبازتاب وجود امنیت در طی 

ی قوي، آهنگ سریع اقتصادي، ي دفاعهايرویننسبی ثبات اقتصادي،  طور بهکشورهایی که 

ي هـا  مشـارکت افـراد بـه سـمت     جیتـدر  بـه ي حـاکم باشـد   و اقتصـاد نظم اجتماعی، سیاسی 

-جوامع انسانی و عقالنی گرایش پیدا می جادیو ااجتماعی، آزادي بیان، زیباسازي شـهرها 

قرار گـرفتن در ایـن فضـاي ارزشـی نویـد تغییـرات اساسـی را در هنجارهـاي دینـی،          . کنند

انتظار شکاف نسلی را در بین افراد جامعه  توانیمدهد که  -القی، اجتماعی و سیاسی میاخ

وجـود   تیـ و امنحداقلی از ثبات اقتصادي و اجتماعی  که یزماناین نظریه تا  هیبر پا. داشت

ي فرا مادي که مرتبط بـا هنجارهـاي فرهنگـی و اجتمــاعی     ها ارزشبه  شیباشد گرانداشته 

زارع (گ الگــوي مصــرف یکــی از آنهاســت تحقــق نخواهــد یافــت اســت و رعایــت فرهنــ

  ).27-26: 1392آبادي و دیگران،  شاه

شـد  ارائـه  1949در سـال  3مدلی که از سوي جیمز دوزنبـري  2در نظریه درآمدي نسبی

رفتار مصرفی افراد با یکدیگر ارتباط داشته و مستقل از هـم نیـست؛ در واقع، فرد، خود را با 

در مصرف او دارد، جایگاه او در میان افـراد   توجه قابلایسه کرده و آنچه تأثیر سایر افراد مق

بنـابراین، فـرد تنهــا در صـورتی احسـاس      . ي جامعه است؛ نـه صرف درآمـد وي ها گروهو 

، که مصـرف متوسـط او نسـبت بــه متوسـط سـطح       کندیمبهبود موقعیت از جهت مصرف 

                                                  
1. Ingle hart
2. Relative Income Hypothesis
3. Duesenberry



  

  

  

  

173   |، فرمیتنی و همکاران... شناختی الگوي مصرف برق شهروندان تبیین جامعه

گویند و نیز فرد بعـد از عـادت    1لیدي یا اثر تظاهرياین روحیه را اثر تق. جامعه افزایش یابد

ی حاضـر  سـخت  بـه و  دهدیمکردن به یک سطح مصرف در مقابل کاهش آن مقاومت نشان 

آبـادي   زارع شاه(نامندیم2اسـت از آن سطح مصرف بکاهد؛ این روحیه را اثر چرخ دهنده

مطالعـات مختلـف بـه نظـر     با توجـه بـه ایـن نظریـه و کـاربرد آن در      ). 28: 1392و دیگران، 

کنترل ادراکی رفتار، هنجارهاي ذهنـی و نگـرش، عوامـل تعیـین کننـدة رفتارهـا و        رسدیم

بـه توضـیحات    بـا توجـه  . هستند) در اینجا رفتار مصرف انرژي برق(محیطی  تمایالت زیست

  :الگوي مصرف برق مطرح شده است در خصوصي زیر ها هیفرضفوق، 

دار وجـود   رویـه بـرق رابطـه معنـی     گاهی از مصرف بـی بین الگوي مصرف برق و آ  -

  .دارد

دار  بین الگوي مصرف برق و آگاهی از الگوهـاي بهینـه مصـرف بـرق رابطـه معنـی        -

  .وجود دارد

داري  بین احساس ناامنی و الگوي مصرف برق شهروندان شهر کرمـان رابطـه معنـی     -

.وجود دارد

ــت  - ــین حمای ــرق شــه  ب ــان رابطــه  اجتمــاعی و الگــوي مصــرف ب روندان شــهر کرم

.داري وجود دارد معنی

داري  الگوي مصرف برق شهروندان شهر کرمان رابطه معنـی بین اعتماد اجتماعی و  -

  .وجود دارد

تحصـیالت، نـوع   (الگوي مصرف برق شهروندان برحسب متغیرهـاي دموگرافیـک     -

) دت سکونتمسکن، وضعیت تأهل، جنسیت، سن، تعداد اعضاي خانوار، محل سکونت، م

.متفاوت است

بر الگوي مصرف برق تأثیر بگـذارد در   تواندیمي از عوامل که ا مجموعهبدین ترتیب 

  .شکل زیر ترسیم شده است

                                                  
1. Demonstration Effect
2. Ratchet Effect
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  مدل نظري پژوهش -1شکل 

  

روش پژوهش .4

ي کـاربردي و از نظـر شـیوه گـردآوري     ا توسـعه پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش 

یی اسـت کـه   هـا  روشپژوهش پیمایشی شامل مجموعه. تیک پژوهش پیمایشی اس ها داده

 ها دادهابزار گردآوري . ي مورد بررسی استها دهیپدتوصیف و تحلیل شرایط یا  آنهدف 

پرسشـنامه پـژوهش، محقـق سـاخته اسـت و      . با استفاده از روش پیمایشی و پرسشنامه اسـت 

شترکان برق خـانگی  جامعه آماري تحقیق را کلیه م .سعی شد اعتبار صوري آن کسب شود

مشترك کـه بـا توجـه بـه فرمـول       200000از  اند عبارتکه تعداد آنها  باشندیمشهر کرمان 

 383هـا  پرسشـنامه کوکران تعداد نمونه آماري شهروندان شهر کرمان بـراي پاسـخگویی بـه    



  

  

  

  

175   |، فرمیتنی و همکاران... شناختی الگوي مصرف برق شهروندان تبیین جامعه

ي هـا  پروتکـل است و به دلیل شیوع ویروس کرونـا و جهـت رعایـت     آمده دست بهمشترك 

ي اجتماعی اقدام به سـاخت پرسشـنامه آنالیـن و توزیـع آن در     گذار فاصلهزوم بهداشتی و ل

در اختیار محقق قرار گرفته بود لـذا   ستشانیلیی بود که ها تلفنبین مشترکین برحسب شماره 

اجـراي طـرح    و گسترهواحد تحلیل، فرد . گیري تصادفی ساده در نظر گرفته شد شیوه نمونه

لعه حاضر براي حصول اطمینان از اعتبار محتواي پرسشـنامه از  در مطا .نیز در سطح شهر بود

بـر ایــن اســاس، پرسشــنامه تحقیــق حاضــر بــه  . اعتبــار صــوري اســتفاده شــده اســت ◌ٔ شـیوه 

هاي مکرر  نظران و اساتید محترم مربوطه ارائه گردید که پس از بررسی کارشناسان، صاحب

ر پژوهش حاضر از نظر پایایی، آلفـاي  د. و ایجاد تغییرات الزم مورد تأیید آنان قرار گرفت

نشـان  ) 1(هاي مربوط در سطح قابل قبولی بـوده اسـت کـه در جـدول      کرونباخ کلیه مقیاس

تصـویر  (در دو بخـش توصـیف    SPSSافزار آمـاري   با استفاده از نرم ها داده.شده است داده

آن، تحلیـل   و عوامـل ) تبیین الگوي مصرف برق شهروندان شهر کرمـان (و تبیین ) مشترکان

.شد

  

  هاي تحقیق آزمون کرونباخ براي تعیین پایایی سازه-1جدول

ضریب آلفاي کرونباخ تعداد گویه شاخص ردیف

68/0 10 شکل مصرف

الگوي مصرف 170/0  17 مصرف سطح

رفتار مصرف برق  11  80/0

69/0  17 2  ترکیب مصرف

79/0 8 3  رویه برق آگاهی از مصرف بی

75/0 8 4  گاهی از الگوهاي بهینه مصرف برقآ

83/0 اعتماد اجتماعی  6 5

78/0  5 حمایت اجتماعی 6

احساس ناامنی  5  71/0 7

محاسبات مؤلفین: مأخذ
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  تعاریف نظري و عملیاتی متغیرهاي پژوهش

اداره بـرق   شـده  مشـخص منظور از الگوي مصرف برق، همان الگوي :الگوي مصرف

ده کمیت و کیفیت اقالم مصرفی افراد و خانوارهاي جامعـه  الگوي مصرف دربرگیرن. است

  :اند از شود که عبارت است و از سه مؤلفه اصلی تشکیل می

هـاي رفتـاري هـر خـانوار در      منظور از شکل مصـرف انـرژي شـیوه   : شکل مصرف -1

جـاي نـور    ماننـد اسـتفاده از نـور طبیعـی بـه     . راستاي استفاده از انرژي الکتریکی و گاز است

براي سنجش این متغیر، از .... جاي مواد فریز شده و وعی، استفاده از مواد غذایی تازه بهمصن

ایـن گویـه هـا در قالـب     . گویـه ابـراز کننـد    10پاسخگو خواسته شد که نظر خود را درباره 

  .در نوسان است 50تا  10دامنه تغییرات نمرات این متغیر بین . طیف لیکرت سنجیده شدند

دهنـده میـزان مصـرف بـرق خانوارهـا       ایـن شـاخص نشـان   : مصـرف میزان و سـطح   -2

میزان مصرف انـرژي از میـزان اسـتفاده از    . باشد هاي پرداختی آن می برحسب مقدار و هزینه

براي سنجش این متغیر، از پاسـخگو خواسـته شـد    . برق مصرفی هر خانوار استخراج گردید

هـا در قالـب طیـف لیکـرت سـنجیده       این گویـه . گویه ابراز کنند 17که نظر خود را درباره 

-137: 1388موسـایی،  (در نوسان است  85تا  17دامنه تغییرات نمرات این متغیر بین . شدند

135.(  

هاي افـراد جامعـه    منظور از رفتار مصرف برق، چگونگی کنش: رفتار مصرف برق -3

هـاي   گیدر زمینه نحوه مصرف برق است که در طیفی وسیع از احساسات، تمایالت و آماد

ماننـد اسـتفاده   ). 109: 1395صالحی و دیگران، (دهد  خاص، رفتار مصرف برق را شکل می

هاي اضافی در منـزل، تهیـه    مصرف جهت روشنایی خانه، خاموش کردن چراغ از المپ کم

براي سنجش این متغیر، از پاسخگو خواسته شـد کـه   ... . مصرف و  وسایل برقی خانگی کم

. این گویه ها در قالب طیف لیکرت سنجیده شدند. گویه ابراز کنند 11رفتار خود را درباره 

  .در نوسان است 55تا  11دامنه تغییرات نمرات بین 

 17براي سـنجش ایـن مـورد    . منظور ترکیبی از وسایلی خانگی است :ترکیب مصرف

یخچــال، (گانــه از وســایل خــانگی شــامل وســایل ضــروري  صــورت ترکیبــی ســه ســؤال بــه



  

  

  

  

177   |، فرمیتنی و همکاران... شناختی الگوي مصرف برق شهروندان تبیین جامعه

فریـزر، کـامپیوتر، ماشـین لباسشـویی و     (، متعـارف  ...)لویزیون، بخاري گازي و گاز، ت اجاق

مـورد پرسـش قـرار    ...) پز و کولرگازي  کن، آرام کن، سرخ خشک(و لوکس ...) شومینه و 

  .گرفت

اعتماد اجتماعی به معناي حسن ظن نسبت به سایر افراد جامعه است  :اعتماد اجتماعی

که این امر موجب گسترش و تسهیل روابط اجتماعی فرد ). 57: 1391امیرکافی و دیگران، (

داند که در یک جامعه از رفتـار   فوکویاما، اعتماد را انتظاري می. شود با سایر افراد جامعه می

مقرراتی و مسئوالنه و همیارانه بخشی از اعضـاي جامعـه، کـه بـر هنجارهـاي مشـترك عـام        

عتمـاد پیامـد یـک عملکـرد هنجـاري اسـت       طبق این تعریف ا. شود مبتنی است، تعریف می

براي سنجش این متغیر، از پاسـخگو خواسـته شـد کـه     ). 203: 1393عباس زاده و دیگران، (

. این گویه ها در قالب طیـف لیکـرت سـنجیده شـدند    . گویه ابراز کنند 6نظر خود را درباره 

  .در نوسان است 30تا 6دامنه تغییرات نمرات این متغیر بین 

قابلیت و کیفیت ارتباط با دیگرانـی کـه منـابعی را در هنگـام نیـاز       :اعیحمایت اجتم

براي سنجش این متغیـر، از پاسـخگو خواسـته شـد     ). 1388نبوي و دیگران، (کنند  فراهم می

ایـن گویـه هـا در قالـب طیـف لیکـرت سـنجیده        . گویه ابراز کننـد 5که نظر خود را درباره 

  .در نوسان است 25تا  5بین دامنه تغییرات نمرات این متغیر . شدند

شود که در آن نوعی نگرانی نسبت به وضـعیت   به شرایطی اطالق می :احساس ناامنی

به نظر . سالمتی خود و اطرافیان، نگرانی از رفع نیازها و وجود خطرات احتمالی وجود دارد

در  توانـد نیازهـاي خـود را    شود که فـرد نمـی   احساس ناامنی به شرایطی اطالق میکرونباخ

براي سـنجش ایـن متغیـر، از    ). 12: 1388بهروان، (بخش تأمین کند  هایی بطور رضایت زمینه

این گویه ها در قالب طیـف  . گویه ابراز کنند 5پاسخگو خواسته شد که نظر خود را درباره 

  .در نوسان است 25تا  5دامنه تغییرات نمرات این متغیر بین . لیکرت سنجیده شدند

  

  



  

  

  

1401زمستان  |53شماره |دهمچهارسال  |ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  178

ژوهشهاي پ یافته. 5

  هاي فردي پاسخگویان توصیف ویژگی

جنسیت، سن، تحصیالت، وضعیت تأهل، تعداد اعضاي خانوار، :اند از ها عبارت این ویژگی

 5/34درصـد پاسـخگویان زن و    5/65. مـدت سـکونت  نوع مسکن، محله محل سـکونت و 

سـطح  بیشترین . سال قرار دارند 26-33اکثریت پاسخگویان در رده سنی . درصد مرد هستند

درصــد پاســخگویان متأهــل  8/64. اســت) درصــد 9/31(تحصــیالت پاســخگویان لیســانس 

از نظـر  . نفـره اعـالم کردنـد    4-6اکثریت پاسخگویان تعداد اعضاي خـانوار خـود را   . بودند

شهر کرمان  3درصد در منطقه  3/31درصد پاسخگویان داراي ملک شخصی،  3/59مسکن 

  .شان سکونت دارند زندگی سال در محله 6درصد کمتر از  2/33و 

  

  بررسی رابطه بین الگوي مصرف برق و متغیرهاي مستقل

ازاین مطرح شد، متغیر وابسته این پـژوهش، الگـوي مصـرف بـرق      گونه که پیش همان

رویـه بـرق، آگـاهی از الگوهـاي      آگاهی از مصرف بیاند از متغیرهاي مستقل عبارت. است

میـانگین الگـوي   . یت اجتمـاعی و احسـاس نـاامنی   بهینه مصرف برق، اعتماد اجتماعی، حما

دهـد، اکثریـت پاسـخگویان داراي الگـوي میـان       اسـت کـه نشـان مـی     40/101مصرف برق 

 81/21رویـه بـرق    میانگین آگاهی از مصـرف بـی  . مصرف و پرمصرف مصرف هستند تا کم

دهد، اکثریت پاسخگویان داراي آگاهی در حد متوسط در این خصوص  است که نشان می

کنـد کـه    است که تأییـد مـی   14/12میانگین آگاهی از الگوهاي بهینه مصرف برق . اند بوده

میـانگین اعتمـاد   . باشـند  اکثریت پاسخگویان داراي آگـاهی مناسـب در ایـن خصـوص مـی     

دهد، اکثریت پاسخگویان در حد متوسـط داراي اعتمـاد    است که نشان می 68/20اجتماعی 

دهــد اکثریــت  اســت کــه نشــان مــی 15/11اجتمــاعی میــانگین حمایــت . اجتمــاعی هســتند

 57/17میانگین احساس ناامنی . اند پاسخگویان در حد زیاد حمایت اجتماعی را تجربه کرده

  .اند دهد اکثریت پاسخگویان ناامنی را در حد متوسط احساس کرده است که نشان می
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مانند آگـاهی از  هاي جدول زیر، بین الگوي مصرف برق و برخی از متغیرها  طبق یافته

رویه برق، آگاهی از الگوهـاي بهینـه مصـرف بـرق، اعتمـاد اجتمـاعی، حمایـت         مصرف بی

نتیجـه ایـن آزمـون در    . اجتماعی و احساس ناامنی آزمون همبستگی پیرسـون بـه عمـل آمـد    

تمـامی متغیرهـاي مسـتقل کـه در     دهد که بـین الگـوي مصـرف بـرق و     نشان می) 1(جدول 

به عبارتی با افـزایش یـا کـاهش    . دار وجود دارد د همبستگی معنیآزمون پیرسون وارد شدن

  .کند هریک از این متغیرهاي مستقل، الگوي مصرف برق پاسخگویان نیز تغییر می
  

  آزمون همبستگی بین الگوي مصرف برق و متغیرهاي مستقل -2جدول 

  متغیرهاي مستقل
  الگوي مصرف

r  p

  000/0  316/0رویه برق آگاهی از مصرف بی

  000/0  282/0  آگاهی از الگوهاي بهینه مصرف برق

  001/0  176/0  اعتماد اجتماعی

  000/0  274/0  حمایت اجتماعی

  000/0  296/0  احساس ناامنی

  

آمده نشان  عمل هاي جدول زیر، نتیجه آزمون تحلیل واریانس به اساس دادههمچنین بر

هـل، سـن، تعـداد اعضـاي     دهد که الگوي مصرف برق برحسب تحصیالت، وضـعیت تأ  می

دار  معنـی  05/0کنـد و ایـن اخـتالف میـانگین در سـطح       خانوار و مدت سکونت تفاوت می

همسر در اثر فوت با  ، افراد بی81/91که افراد با تحصیالت ابتدایی با میانگین  طوري به. است

میـانگین  انفر بـ  9، خانوارهاي بیش از 78/87ساله با میانگین  18-25، افراد 42/101میانگین 

، داراي الگـوي مصـرف   52/86سال بـا میـانگین    15و افراد با مدت سکونت بیش از  66/92

هـاي جـدول    همچنـین برحسـب داده  . باشـند  هاي دیگر مـی  تري نسبت به گروه برق نامناسب

. داري را نشـان نـداد   الگوي مصرف برق برحسب نوع مسکن و محل سکونت تفاوت معنـی 

فـاوت میـانگین الگـوي مصـرف بـرق پاسـخگویان برحسـب        خصوص تدر Tنتیجه آزمون 

نسـبت بـه زنـان الگـوي مصـرف بـرق        66/99دهد کـه مـردان بـا میـانگین      جنسیت نشان می

  .تري دارند مناسب
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  تفاوت میانگین الگوي مصرف برق برحسب متغیرهاي دموگرافیک -3جدول 

F  Sig  میانگین  ابعادمتغیرها

تحصیالت  

  ابتدایی

  سیکل

  دیپلم

  دیپلم فوق

  لیسانس

  لیسانس فوق

  دکتري

05/0  

  نوع مسکن

  يا اجاره

  سازمانی

  ملکی

  سایر

83  

22/87  

96/83  

83/86  

228/1  299/0  

  وضعیت تأهل

  مجرد

  متأهل

  اثر فوتبدون همسر در 

  اثر طالقبدون همسر در 

83/85  

71/82  

42/101  

85/83  

075/7  000/0  

  سن

  سال 25- 18

  سال 33- 26

  سال 41- 34

  سال 49- 42

  سال و باالتر50

75/87  

68/83  

98/81  

97/81  

75/85  

198/3  01/0  

  تعداد اعضاي خانوار

  نفر 4زیر 

  نفر 6- 4

  نفر 9- 7

  نفر 9بیش از 

70/82  

46/84  

60/91  

66/92  

867/3  01/0  

  محل سکونت

  1منطقه 

  2منطقه 

  3منطقه 

  4منطقه 

  روستا

  پاسخ بی

61/83  

71/84  

95/83  

41/84  

66/88  

25/83  

993/1  079/0  

  ت سکونتمد

  سال 6کمتر از 

  سال 10- 6

  سال 15- 10

  سال 15بیشتر از 

04/84  

70/81  

98/81  

52/86  

250/3  02/0  
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تفاوت میانگین الگوي مصرف برق پاسخگویان برحسب  در خصوصTنتیجه آزمون

نسبت به زنان الگوي مصرف برق  66/99دهد که مردان با میانگین  جنسیت نشان می

  .تري دارند مناسب

  تفاوت میانگین الگوي مصرف برق برحسب متغیرهاي زمینه جنسیت -4جدول 

T  Sig  میانگین  ابعاد  متغیر

جنسیت
  مرد

  زن

66/99  

32/102  
95/1  014/0  

  

  هاي الگوي مصرف برق بین پیش

بینـی متغیـر وابسـته از تحلیـل رگرسـیون       جهت تعیین سهم متغیرهـاي مسـتقل در پـیش   

بینـی تغییـرات متغیـر وابسـته بـا توجـه بـه         دف پـیش در تحلیل رگرسیون هـ . شود استفاده می

توانـد رابطـه    با استفاده از رگرسیون چندمتغیره، محقـق مـی  . تغییرات متغیرهاي مستقل است

اي مطالعـه   اي از متغیرهاي مستقل با یک متغیر وابسته را بـه شـیوه   خطی موجود بین مجموعه

. ل نیـز مـورد مالحظـه قـرار گیـرد     نماید که در آن، روابط موجود فیمـابین متغیرهـاي مسـتق   

تحلیل رگرسیون چندمتغیره براي مطالعه تأثیرات چند متغیر مسـتقل در متغیـر وابسـته کـامالً     

اي و  که متغیر موردمطالعه، متغیـري فاصـله   ازآنجایی). 1396بهزادي کریمی، (مناسب است 

ي مستقل و وابسته، هایی ازجمله؛ توزیع نرمال، وجود رابطه خطی بین متغیرها داراي ویژگی

بین و وجود همبستگی حداقل  توزیع نرمال خطاها، عدم وجود هم خطی بین متغیرهاي پیش

ــین متغیرهــاي مــالك مــی در باشــد؛ در مطالعــه حاضــر از روش رگرســیون   حــد متوســط ب

  .گام استفاده شده است به چندمتغیره گام

ه مصرف برق، آگـاهی از  هاي جدول زیر، متغیرهاي آگاهی از الگوهاي بهین طبق یافته

رویه برق، ناامنی اجتماعی، حمایت اجتماعی به ترتیب میزان اهمیتی که در تبیین  مصرف بی

از ) اعتماد اجتماعی(اند وارد معادله شده و سایر متغیرهاي مستقل الگوي مصرف برق داشته

از واریـانس   249/0در مجموع این متغیرها توانسـتند  . معادله خارج و کمتر مؤثر تلقی شدند

  .متغیر وابسته یعنی الگوي مصرف برق را تبیین کرده و توضیح دهند
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، ایـن  )=249/0Adjusted R Square(شـده   در واقـع بـر اسـاس ضـریب تعیـین تعـدیل      

. بینی کننـد  درصد تغییرات الگوي مصرف برق را تبیین و پیش 24متغیرهاي مستقل توانستند 

آگـاهی از  "بـین متغیـر    مصـرف بـرق دارنـد کـه درایـن     این متغیرها تأثیر مستقیم بـر الگـوي   

حمایــت "و ) =295/0Beta(بینــی کننــده  تــرین پــیش قــوي "الگوهــاي بهینــه مصــرف بــرق

  .است) =130/0Beta(بینی کننده  ترین پیش ضعیف "اجتماعی

  

  نتیجه رگرسیون چندمتغیره جهت تبیین الگوي مصرف برق -5جدول 

B  BetatsigRمتغیر
R 

Square
Adjusted R 

Square

آگاهی از الگوهاي 

بهینه مصرف برق
999/0  295/0  847/5  000/0  

508/0  258/0  249/0  
آگاهی از مصرف 

  رویه برق بی
541/0  248/0  944/4  000/0  

  001/0  280/3  171/0  708/0  ناامنی اجتماعی

  014/0  475/2  130/0  408/0  حمایت اجتماعی

  
  یقمدل رگرسیونی تحق -2شکل 
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  گیري نتیجهبحث و . 6

با توجه به مصرف بخش زیادي از انرژي کشور در بخش خانگی و لزوم توجه به الگوهـاي  

بهینه مصرف این پژوهش در این راستا به مطالعه الگوي مصرف برق شهروندان شهر کرمان 

یج نتـا . خانوار از جمعیت شهر کرمان پرداخته اسـت  383شناختی آن در میان  و تبیین جامعه

تحقیق نشان داد که شهروندان شهر کرمان در استفاده از برق، الگـوي میـان مصـرفی دارنـد     

ي ا مسـئوالنه بـه عبـارتی اکثریـت افـراد نمونـه رفتـار نسـبتًا        . مصرف نه پرمصرف یعنی نه کم

نتایج پژوهش با نتایج پژوهشی که در مازندران توسط . اند کردهنسبت به مصرف برق اتخاذ 

الـذکر   اي که در پژوهش فوق گونه باشد به انجام شده همسو می) 1393(ران صالحی و همکا

محققان به این نتیجه دست یافتند که اکثریت افراد موردمطالعه همیشه رفتار مسئوالنه نسـبت 

درصد افراد مطالعه شده همیشه و اکثر اوقات نسبت بـه   88نزدیک به . به مصرف برق دارند

درصد پاسخگویان همیشـه یـا    88دیگر، نزدیک  عبارت به. ارندمصرف برق رفتار مسئوالنه د

کنند، از وسایل پرمصـرف در سـاعات اوج    مصرف استفاده می هاي کم اکثر اوقات از المپ

کنند، هنگـام خریـد بـه برچسـب      هاي اضافه را خاموش می کنند، المپ مصرف استفاده نمی

ا نسـبت بـه مصـرف بـرق مـدیریت      طـورکلی، رفتارشـان ر   بـه ... وسایل برقی توجه دارنـد و  

ي اکثریت افراد در خصوص الگوهاي بهینه مصرف، آگـاهی  ا جامعهزمانی که در . کنند می

رود که الگوي مصرف برق مناسـبی هـم داشـته باشـند امـا       یممناسبی دارند، درنتیجه انتظار 

  .اند دادهچنین نشده و الگوي مصرف برق میان مصرفی را از خود نشان 

رابطه بین آگاهی از الگوهـاي بهینـه مصـرف بـرق و الگـوي مصـرف بـرق،         حال بااین

دهد که هرچه آگاهی افراد در زمینـه الگوهـاي بهینـه     یمي معنادار شده است و نشان ا رابطه

حتـی در تحلیـل   . دهند یمي از خود نشان تر مناسبمصرف باالتر رود، الگوي مصرف برق 

بینـی   ري که توانسته الگـوي مصـرف بـرق را پـیش    ترین متغی يقورگرسیونی انجام شده نیز، 

باشد کـه نشـان از اهمیـت بـاالي ایـن متغیـر        یمکند، آگاهی از الگوهاي بهینه مصرف برق 
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کننـدگان  مصرفنشان داد که با افزایش آگاهی) 2010(1نتایج مطالعه ریچ و دیگران. دارد

مصـرف درجـویی  صـرفه خانه، الگوي مصرف برق بهبود و برق درانرژيمیزان مصرفاز

طبق نظر مارگارت آرچر رفتار مصرفی فراتر ). Rich et al, 2010: 95(یابد  یمافزایش برق

ها و تجـاربی را بـه دسـت     کننده یافته در جریان این فرآیند، مصرف. از انتخابی ابزاري است

وسـته ادامـه   طـور پی  گذارند و این فرآینـد بـه   آورد که بر عوامل درونی و بیرونی تأثیر می می

طور تلویحی بر یکدیگر تأثیر  بنابراین وي معتقد است که عوامل بیرونی و درونی به. یابد می

پس انتخاب افراد در خصوص کـاالي پرمصـرف و   . )223: 1395طالبیان و دیگران، (دارند 

رویه و الگوهاي بهینه مصرف کـه بـر رفتـار مصـرفی و      شان در خصوص مصرف بی آگاهی

  .گذارد ن تأثیر میالگوي مصرفشا

ي لـوکس  سـو  بـه و رو ها، اکثریـت افـراد داراي کاالهـاي متعـارف     همچنین طبق یافته

باشـد   همسـو مـی  ) 1392(آبـادي و دیگـران    این نتایج نیز با نتـایج تحقیـق زارع شـاه   . اند بوده

ها در پژوهش خود به این نتیجه دست یافته بودند که اکثریت پاسخگویان  اي که آن گونه به

ر خصوص ترکیب مصرف در سطح متوسط رو به باالیی قرار داشته و یا به عبـارتی افـراد   د

باشد کـه در   اند و تنها تفاوت این می سوي لوکس بوده داراي ترکیب مصرف متعارف رو به

درصد از کاالهاي لوکس و به عبـارتی نامناسـب از نظـر میـزان      20شهر یزد جمعیتی حدود 

تـوان بـدین گونـه     مـی ). 1392آبـادي و دیگـران،    زارع شاه(ند کن مصرف انرژي استفاده می

طبق نظریه مصرف، رفتار مصرفی افراد با یکدیگر ارتباط داشته و مسـتقل  تحلیل نمود که بر

توجـه در   از هم نیست؛ در واقع، فرد، خود را با سایر افراد مقایسه کـرده و آنچـه تـأثیر قابـل    

و . هاي جامعه است؛ نه صرف درآمـد وي  اد و گروهمصرف او دارد، جایگاه او در میان افر

فرد بعد از عادت کردن به یک سطح و ترکیب مصرف در مقابل کاهش آن مقاومت نشـان  

اي که در نظریه منزلت اجتماعی و مصرف متظاهري بوردیو هـم بـدان    گونه حتی به. دهد می

د را بـا دسترسـی بـه    اشاره شده است که مصرف وسیله تمایز است و طبقه باال، اولویت خـو 

مصـرف از نظـر او، پاسـخ بـه نیازهـاي زیسـتی        .دهنـد  فرهنگ باال و مصرف زیاد نشـان مـی  

                                                  
1. Rich et al
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هایی است که براي جدا سـاختن   ها، نمادها و روش صورت فعال درگیر نشانه نیست، بلکه به

از نظر وبلـن هـم قـدرت مـالی و هرگونـه ثروتـی       . رود هاي اجتماعی از هم به کار می گروه

که بیشترین شـأن و منزلـت را بـراي صـاحبش بـه ارمغـان آورد، بایـد بـه صــورتی           آنبراي 

بایسـت در مــصرف خــود را     متظاهرانه به نمایش گذاشته شود و این امر مـی خودنمایانـه و

هاي این تحقیق هـم خـود را واضـح نشـان      که این امر در یافته. )75: 1382وبلن، (نشان دهد 

سـوي رفتـاري متظاهرانـه     شان بیشتر رو به افراد و الگوي مصرفیداده است که رفتار مصرفی 

شـان نشـان داده و از    خواهنـد خـود را بـا سـطح مصـرف و ترکیـب مصـرفی        رفته و افراد می

اي که فرد حتی ممکن است درآمد کافی براي مصـرف زیـاد    گونه به. دیگران متمایز نمایند

اي نمـایش دهـد کـه     گونـه  اهد، خود را بهخو و خرید لوازم برقی لوکس نداشته باشد اما می

بیشترینشان و منزلت از طریق این سري از رفتارهـاي متظاهرانـه و خودنمایانـه از خـود بـروز      

  .دهند

دارشدن روابطشـان بـا الگـوي     همچنین در خصوص متغیرهاي اجتماعی تحقیق و معنی

عتمـادي بـر   ا تـوان بـدین نکتـه اشـاره نمـود کـه در سـطح فـردي عامـل بـی           مصرف برق می

هــاي عمــل مصــرف ناپایــدار انــرژي و تــداوم آن در قالــب عــادت واره مصــرفی در    شــیوه

همچنـین  هاي مرتبط با انرژي در افراد اسـت و  دهنده کنش ها اثرگذار است و شکل خانواده

هــاي فــرا مــادي بازتــاب وجــود امنیــت در طــی  طبــق نظریــه دگرگــونی ارزشــی، ارزشبــر

که حداقلی از ثبات اقتصادي و پایه این نظریه تا زمانیبر .گیري شخصیت فرد هستند شکل

هــاي فــرا مــادي کــه مــرتبط بــا  اجتمــاعی و امنیــت وجــود نداشــته باشــد گــرایش بــه ارزش

هنجارهاي فرهنگی و اجتماعی است و رعایت فرهنگ الگـوي مصـرف یکـی از آنهاسـت     

ه این نکته اشاره کـرد  توان ب پس می). 131: 1390معدنی و خسروانی، (تحقق نخواهد یافت 

که تا زمانی که افراد چه در سطح فردي و چـه در سـطح اجتمـاعی و اقتصـادي بـه امنیـت،       

اعتماد و حمایت دست پیـدا نکننـد، ایـن عمـل بـر رفتـار مصـرفی و الگـوي مصرفشـان اثـر           

هـاي مـرتبط بـا انـرژي در افـراد       دهنـده کـنش   گذارد و این امر تداوم پیدا کرده و شـکل  می

  .شود افراد الگوي مصرف نامناسبی از خود بروز دهند و باعث می شود می
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اي  همچنین در خصوص تفاوت الگوي مصرف برق برحسب برخی از متغیرهاي زمینـه 

سال، الگوي مصرف بـرق   42-49به این نتیجه دست یافتیم که افراد متأهل و در گروه سنی 

که کسانی که مسئولیت زنـدگی بـر    طوري باشد به تري دارند که این نتیجه منطقی می مناسب

وري  گـذاري و بهـره   جـویی انـرژي از راه سـرمایه    بیشتر بـه دنبـال صـرفه   باشد، شان می عهده

باشــد  همســو مــی) 1395(ایــن نتیجــه بــا نتــایج پـژوهش صــالحی و دیگــران  . انـرژي هســتند 

سـن و  الذکر به ایـن نتیجـه دسـت یافتـه بودنـد کـه بـین         اي محققان در پژوهش فوق گونه به

طــور خــاص رابطــه وجــود دارد  طــور عــام و مصــرف بــرق بــه رفتارهــاي محــیط زیســتی بــه

). 1395صـالحی و دیگـران،   (شـود   صورت که بـا افـزایش سـن رفتارهـا مسـئوالنه مـی       بدین

تـري نسـبت    ساله الگوي مصرف برق نامناسب 18-25همچنین با توجه به نتایج تحقیق افراد 

نتیجه اگر این گروه در کتب دوران تحصـیلی خـود مطـالبی    هاي سنی داشته در به بقیه گروه

رویه برق مطالعـه کـرده و    را در خصوص الگوهاي بهینه مصرف و جلوگیري از مصرف بی

در آنان نهادینه شده بود، به دلیل نزدیکی به سن فراغت تحصیلشـان؛ بایـد الگـوي مصـرف     

هـاي   ؛ پس محتـواي کتـاب  آنکه نتیجه عکس عمل کرده و حال. داشتند تري می برق مناسب

درسی و آموزششان مناسب نبوده؛ در اینجـا لـزوم توجـه بـه کتـب کودکـان و نوجوانـان و        

  .شود آموزش در این زمینه بسیار احساس می

باشـد کمـی    تـر مـی   در خصوص جنسیت که الگوي مصرف برق مردان از زنان مناسب

ه از وسایل برقـی و مـوارد مشـابه    در حال استفاددور از ذهن بود چرا که بیشتر زنان در خانه

تـري نسـبت بـه مصـرف بـرق از خـود نشـان دهنـد          باشند و آنان هم باید رفتـار مسـئوالنه   می

. تـري داشـتند   ها این مردان بودند کـه الگـوي مصـرف بـرق مناسـب      که طبق یافته درصورتی

وت هم در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتـه بودنـد کـه تفـا    ) 1395(صالحی و دیگران 

دار  میزان مصرف برق و نـوع رفتـار مصـرفی پاسـخگویان برحسـب جنسـیت تفـاوتی معنـی        

انـد   تري نسبت به زنان داشته دیگر مردان در زمینه مصرف برق رفتار مسئوالنه بیان به. باشد می

شاید دلیل اینکه مردان نسـبت بـه زنـان در زمینـه مصـرف بـرق       ). 1395صالحی و دیگران، (

باشد، در  ي داشتند این باشد که چون بار اقتصادي خانواده بر عهده مرد میتر رفتار مسئوالنه
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و شاید دلیل دیگـر هـم ایـن    . دهند نتیجه آنان بیشتر به بهینه مصرف کردن انرژي اهمیت می

باشد که مردان اطالعات دقیقی در خصوص استفاده از وسایل مذکور ندارند و زنـان چـون   

  .اند دادهت بیشتري هم پاسخ تري دارند، با دق یقدقاطالعات 

نکته دیگر که بسیار با اهمیت بوده این بود که به ازاي اضـافه شـدن افـراد بـه خـانوار،      

رود و نتیجـه کـامالً منطقـی     سـوي نامناسـب و پرمصـرف مـی     الگوي مصرف برقشـان رو بـه  

د و رو باشد که هرچه تعداد اعضاي یک خانوار باالتر رود، مصرف برقشان هم باالتر می می

.شـود  تر مـی  تر از خانوارهاي با تعداد اعضاي پایین در نتیجه الگوي مصرفی برقشان نامناسب

اي که آنها هم در  گونه باشد به همسو می) 1395(این نتایج با نتایج تحقیق رحیمی و دیگران 

پژوهش خود به این نتیجه دست یافته بودند که با افزایش تعداد اعضاي خانوار، به مصـرف  

به عبارتی بـه ازاي افـزایش یـک نفـر بـه تعـداد       . شود شان افزوده می و الگوي مصرفی برف

شـود و اینکـه    کیلووات ساعت بـه مصـرف بـرق افـزوده مـی      97/17اعضاي خانوار، حدود 

رحیمـی و  (دار وجود داشـت   الگوي مصرف برق برحسب مدت سکونت آنها تفاوت معنی

نشـان داد کـه الگـوي مصـرف     ) 2017(1و امـره  همچنین نتایج مطالعه بدیر). 1395دیگران، 

 :Bedir and Emre, 2017(داري دارد  برق برحسب تعـداد اعضـاي خـانوار تفـاوت معنـی     

393 .(  

هاي رفتاري مصـرف اسـت    که هدف در اصالح الگوي مصرف، تغییر سبک ازآنجایی

ه ایـن  بایسـت بیشـتر معطـوف بـ     نه پایین آوردن سطح مصرف بطور مطلق، راهکارها نیز مـی 

  :شود هاي زیر ارائه می با اتکا به نتایج این پژوهش پیشنهاد. هدف گردد

هاي اجتماعی مجازي به دلیل استفاده اکثریت مـردم   ها و شبکه رسانه: رسانی اطالع

در . توانند تأثیر فراوانی بر رفتارها بخصوص رفتارهاي مصرفی افراد داشـته باشـد   از آنها، می

تواند بهتـرین   هاي کوتاه تصویري می ها و میان برنامه خش برنامهبا پ صداوسیمااین خصوص 

هـاي بهینـه مصـرف و جلـوگیري از مصـرف       روش در خصـوص رسـانی  اطـالع وسیله براي 

  .برق باشد رویه بی

                                                  
1. Bedir &Emre
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کودکان و نوجوانان چون در سنینی هستند که آمـادگی  : کتب کودك و نوجوان

باال دارند، در نتیجه توجه بـه حـوزه   پذیري جامعهها و  پذیرش آموزش در خصوصبیشتري 

تواند گامی مؤثر در جهت نهادینه کـردن رفتارهـایی مربـوط     هنري کودکان و نوجوانان می

  .برق باشد رویه بیبه کاهش مصرف 

ترغیب مردم به اسـتفاده از کاالهـاي ضـروري بجـاي لـوکس و کـاهش       : آموزش

.گوي مصرف مناسبتبلیغات نادرست مصرفی و آموزش جایگزین کردن آن با ال

 هـاي روشـنایی معـابر روشـن      المپ که هنگامی: جویی صرفهحذف نمادهاي منفی

هـاي دولتـی، مراکـز     برخـی سـازمان   کننـده  خیـره مانده در ساعات اولیـه صـبح و روشـنایی    

شود، تأثیر بسیاري از تبلیغات کـاهش   مشاهده می ها فروشی میوهها و حتی  تجاري، رستوران

ممکن است سهم نسبی این مصارف کـم باشـد؛ امـا    . شود خنثی میمصرف و ضرورت آن؛ 

شود براي رفع این نمادهاي منفی در اولویـت اقـدام    پیشنهاد می. تأثیر نمادین آنها زیاد است

.شود
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