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 چکیده
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 بیان مسئله

است و با ساختار  ياجتماع يکپارچگيو  ياجتماع يزندگ يبرا يضرورت اساس کي يانرژامروزه  

 يبنداز طبقه يو بخش نوعي آشکارسازي يمصرف انرژ. دارداي قوي رابطهو روابط قدرت  ياجتماع

 و برونر) شوديمآشکار  يانرژ هاي مختلف ازاستفادهاغلب در  ياجتماع يهاياست و نابرابر ياجتماع

 (.7480، 8ماندل

 کهطوري، بهدنو آمارها حکايت از افزايش مصرف روزافزون انرژي توسط بخش خانگي دار هاداده 

نسبت  8338مصرف گاز طبيعي در جهان از سال  7آژانس انرژي جهاني سايتوبهاي داده اساس بر

 (.7481آژانس انرژي جهاني،  سايتوب) درصد داشته است 7/98رشدي بيش از  7482به سال 

تا  جهان يعيمصرف گاز طب 9اداره اطالعات انرژي آمريکا و آژانس انرژي جهاني بينيپيشبراساس 

)معادل  تن ارديليم 924حدود  آن يتجمع مقدارکند که رشد مي درصد7به صورت ساالنه  7494سال 

 يعيگاز طباز منابع  درصد 74به  کينزد 7494تا سال  خواهد بود که با اين رويهبشکه نفت خام( 

 (. 7441، 0ياتجياول و يربارب) خواهند رفت نياز ب اديجهان به احتمال ز استحصالقابل 

درصد افزايش داشته است،  97مطابق آمارهاي جهاني به طور روز افزون مصرف برق خانگي تا 

درصد  9/83، بيش از 7482نسبت به سال  8338اين مصرف از سال دهند چنانکه آمارها نشان مي

 يترنامناسبآمارها در ايران نيز وضعيت (. 7481آژانس انرژي جهاني،  سايتوب) استرشد داشته 

درصد  7/9قبل از آننسبت به سال  7487در سال  رانيدر ا مصرف برق زانيممثال  طوربه ،دارد

ژاپن و کشورهاي برابر  3 رانيدر ا يشاخص مصرف انرژ .(7482،يبکر و ييرزايم)است  افتهي شيافزا

 رد مصرف متوسط ،يانرژ ييپنج برابر متوسط جهان است. در بخش مصرف نها نيو همچن سيانگل

برآورده شده است  ساعت لوواتيک 944 حدود سال در مترمربع هر يازا به مسکن و ساختمان بخش

 .(8939 پور،لي)اسماع است(، ساعت لوواتيک 874) يجهان نيانگيبا آمار م سهيکه در مقا

درصد در رتبه اول مصرف  90بخش خانگي نيز مطابق آمارهاي سازمان توانير، با مصرف در ايران، 

متعلق به بخش  8044درصد مصرف انرژي در ارديبهشت  9/93در شهر مشهد نيز برق قرار دارد. 

 .دهدبه خود اختصاص مي درصد بااليي را هابخشخانگي بود که نسبت به ساير 

                                                           
1. Burnner & Mandl 

2. IEA 

3. US EIA 

4. Barbir and Ulgiati 
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 (ری)منبع توان یها براساس متوسط مصرف برق خانگاستان يبندرتبه: 0شکل 

 تواند تبعات منفي مختلفي در حوزه اقتصاد، بهداشت، محيط زيست ومصرف نامناسب انرژي مي

دگي را اي بيشترين آلومثال توليد برق از طريق فسيلي و هسته عنوانبهبه همراه داشته باشد.  غيره را

ها آبست باعث توليد گازها، ذرات معلق، انواع پسا هاي برق ممکنکه نيروگاه ياگونهبهدر پي دارد 

(. بنابراين توليد فراوان انرژي به آلودگي 8931و يا مواد زايد جامد و خطرناک باشند )مداح و همکاران، 

ه نع عمدزيستي منجر خواهد شد و از سويي ديگر؛ مصرف نامناسب انرژي يکي از موابيشتر محيط

 شود. مصرف انرژي در جوامعزيستي قلمداد ميدليل ايجاد مشکالت محيط ينترمهمتوسعه اقتصادي و 

توان گفت فرهنگ مصرف انرژي با توجه به شرايط و مقتضيات و کشورهاي مختلف متفاوت است و مي

يط شرا يلدل بهشود. هاي مختلفي در اين رابطه عرضه ميتواند متفاوت باشد و تحليلمختلف مي

ناشي از اين پديده و همچنين مصرف روبه رشد  مسائلنامناسب مصرف گاز و برق در جامعه ايران و 

در اين پژوهش  ،ايران شهرکالناين دو منبع حياتي در بخش خانگي شهر مشهد به عنوان دومين 

ه باين تحقيق  تالش شد تا فرهنگ مصرف انرژي در اين شهر مورد مطالعه قرار گيرد. بر اين اساس

شناسايي فرهنگ مصرف انرژي در بين خانوارهاي مشهدي و ميزان گستردگي اين فرهنگ  دنبال

  هاست.

 مبانی نظري

برخي  ،ها و رويکردهاي مختلفي اشاره داشتتوان به ديدگاهدر بررسي فرهنگ مصرف مي

تغيرهايي را بر م تأکيداند و بيشترين از منظر اقتصادي به موضوع مصرف انرژي پرداخته صرفا  ها ديدگاه

چارچوب ها اين پژوهشاغلب کنندگان دارند. چنانکه در گرايي اقتصادي مصرفچون درآمد و منفعت

بوده ( PTEM) 8يفن - يکيزيف -يمدل اقتصادهمان خانوار،  يآورد مصرف انرژرب يمورد استفاده برا

                                                           
1 - The Physical-Technical Economic Model 
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 ،يلوازم خانگ ايها ساختمان يکيزيف يهايژگيو اساسا  بهمدل  نيا (.7443، 8همکاران و رزيتزنهال)است

رفتاري و به طور کلي فرهنگ مصرف انرژِي  عادات ينيبشيپ يبراو مواردي از اين دست  يانرژ متيق

 دارد.توجه خانگي در بخش 

که  (  معتقدنديفن - يکيزيف -ياقتصاد) PTEMبسياري از تحليلگران انرژي بر مبناي مدل 

 و سوان)و فرهنگ مصرف انرژي در يک منزل با منطق اقتصادي سنتي قابل توضيح است  هاعادت

تحقيقات نشان داد که تقاضاي انرژي به مانند هر کاالي مصرفي ديگر به ترجيحات  (. 7443، 7لاوگورس

 ، همکاران و زريلتزنها ؛7489؛  مک الرن، 7441؛ استرن، 7447، زريتزنها)افراد، درآمد و قيمت 

 کنندهنييتعدهد قيمت انرژي نقشي برخي از تحقيقات در ايران نيز نشان ميباشد. مرتبط مي( 7443

 (. 8937بشيري و عليزاده، در رفتار مصرفي افراد دارد )

 ،شده است يدتأکهاي ذهني، رواني و اجتماعي پديده مصرف در رويکرد مقابل؛ بيشتر بر جنبه

ر و د دانديمدر چگونگي مصرف انرژي  مؤثرچنانکه هابنر تعريف متفاوت افراد از راحتي در منزل را 

)جامعه مهندسان آمريکايي، گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع( به درک و برداشت  9اين راستا اشرا

 مايش، سرمايشز حيث گرکننده اشاره دارد که همان رضايت از کيفيت منزل مسکوني اذهني مصرف

 (. 7489، 0وبنريه)و تهويه مطبوع است

و معتقد است بدون  کندميزاليزر نقش فرهنگ در کنش اقتصادي افراد را بسيار مهم ارزيابي 

وبلن پديده مصرف (. 8939، ها ناقص و تک بعدي خواهند بود )سوئدبرگ و گرانووترتوجه به آن تحليل

 ، توانايي مالي و يا هرگونه ثروتزند. چنانکه مطابق نظريه ويپيوند ميرا به جايگاه و منزلت افراد 

زماني قادر خواهد بود منزلتي را براي صاحبش فراهم کند، که به صورت متظاهرانه و نمايشي باشد و 

بايد خود را در مصرف نشان دهد. از آنجا که ثروت مهمترين عامل کسب منزلت است، بايد نمود 

 . (8919)وبلن، د و بهترين نمونه آن مصرف تظاهري و نمايشي است خارجي داشته باش

ت اس غيرهداند که در برگيرنده استفاده، حفظ و کنترل هر کاال و اي ميکالرک مصرف را مقوله

کند. در اين باره به اعتقاد هاي فرهنگي معرفي ميو جامعه مصرفي را داراي طيف چشمگيري از تفاوت

 گيرد و نهکنند شکل ميکنندگان بر اساس چيزي که به آن تظاهر ميصرفهاي مداگالس انتخاب

( و بودريار کنش مصرفي افراد را به عواملي چون شيوه تربيت و 8937واقعيت مصرفي افراد )کالرک، 

 (. 8939داند )بودريار، پذير شدن مرتبط ميجامعه

 پیشینه تحقیق

عوامل و متغيرهاي گوناگوني است و  تأثيرانساني تحت  هايکنشمصرف انرژي همانند ديگر 

 دهند. انديشمندان مختلف متناسب با حوزه تخصصي خود آن را مورد تحليل و تبيين قرار مي

                                                           
1 -Lutzenhiser et al 
2 -Swan & Ugursal 
3 -ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, & Air Conditioning Engineers) 
4- Huebner 
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بر سواد انرژي در بين جامعه  مؤثر( در پژوهشي به مطالعه عوامل 8931حميدي رزي و همکارانش )

، آذربايجان غربي و اردبيل(پرداختند. نتايج پژوهش دانشگاهي شمال غرب کشور )آذربايجان شرقي

 ،ت داردمثب تأثيريايشان نشان داد که سواد اقتصادي و مالي بر بعد شناختي و احساسي سواد انرژي 

سطح درآمد خانوارها بر سواد شناختي  تأثيرچنداني ندارد. همچنين  تأثيربر بعد رفتاري  کهدرحالي

 جوييهصرف برو با افزايش مساحت زيربناي خانه انجام رفتارهاي مبتني  شتهمعکوس دا تأثيريانرژي 

 يابد.انرژي کاهش مي

( در پژوهشي جهت تحليل الگوي مصرف انرژي در بين خانوارهاي 8939طالبيان و همکاران )

تهراني دريافتند که رابطه تام و مستقيمي بين پايگاه اقتصادي و مصرف انرژي وجود نداشته و با 

ن تحقيق ديگر نتايج اي ايش تحصيالت ميزان استفاده افراد از وسايل الکتريکي بيشتر شده است.افز

نشان داد که افزايش قيمت باعث کاهش مصرف انرژي در جامعه هدف شده و در مجموع رفتار مصرف 

 انرژي افراد تابعي از عوامل فرهنگي و اقتصادي است. 

انرژي در بين خانوارهاي  مصرف به نگرش شناختيجامعه در تحقيقي به مطالعه) 8937(بهشتي  

 احساسات، سطح سه در روشنايي وسايل با مردم مواجهه نحوهنتايج  اساس براصفهاني پرداخت. 

متغيرهايي که جنبه کنشي و رفتاري دارند مثل سبک همچنين، گيرد. هنجارها صورت مي و اعتقادات

در  جويانه سهم باالتريهاي صرفهپايبندي به انجام کنش زيستي وهاي طرفدارانه محيطزندگي، کنش

 اند. داشته را تر انرژيمصرف صحيح

و  زيستيي بين پارادايم نوين محيطبررسي تجربي رابطه عنوان با( 8913صالحي در پژوهشي )

ه زيستي، بنشان داد رفتار مسئوالنه محيطمصرف انرژي در مناطق شهري و روستايي شمال کشور 

اين  .جويي داشتندشود و افراد با درآمد باالتر گرايش کمتري به صرفهجويي در انرژي منتهي ميصرفه

 که بين نمونه روستايي و شهري در مصرف انرژي تفاوت معناداري مشاهده نشد.   است يدر حال

ه به ( در مطالعه عوامل اجتماعي مرتبط با مصرف انرژي در روسيه ک7489ايوانوا و همکارانش )

درصد از افراد مورد  04د نسال صورت گرفته است نشان دا 79کيفي در بين افراد باالي  -صورت کمي

درصد درآمد هر خانوار براي گرمايش  84بررسي از کيفيت گرمايشي خانه خود رضايت داشتند و حدود 

يقي امات تشونوين، اقد يهايتکنولوژشود. محققان اين تحقيق استفاده از منزل مسکوني مصرف مي

ين خانوارهاي روسي پيشنهاد به عنوان راهکارهاي مصرف بهينه انرژي در ب و تنبيهي و آموزش را

 (.7489، 8نهيسيومينا و نيچوگيپ وانووا،ياکردند)

کيفي در کشور دانمارک دريافت که مصرف انرژي -( در تحقيقي کمي7487 - 7488ن )هنس

منازل  خريد ليبه دلخانوارها با افزايش تحصيالت، درآمد و موقعيت اجتماعي افراد افزايش يافته و اين 

                                                           
1. Ivanova, Pichugin, & Naimaviciene 
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از منازل شده است. همچنين مشخص گرديد که  گونهنيابزرگتر و نهايتا  افزايش مصرف انرژي در 

 (.7487 ،8هانسن)ه آبي کمتر از مشاغل يقه سفيد است مصرف انرژي در بين صاحبان مشاغل يق

( در ايالت نيوجرسي آمريکا  دريافتند که برداشت 8323سليگمن و همکارانش در پژوهشي )

مالک منزل مسکوني از آسايش و رفاه براي اعضاي خانواده نقش مهمي در چگونگي مصرف برق دارد. 

 (.8323)سليگمن و همکاران، کنند جويي ميهمچنين مشخص شد زنان بيش از مردان صرفه

 ، در پژوهشي در کشور چين دريافتند که خانوارها نقش مهمي7489در سال چن و همکارانش 

تري تر رفتار صرفه جويانههمچنين افراد مسن .از طريق مصرف انرژي در توليد گازهاي گلخانه اي دارند

 و چن)و متغير سن اثرگذاري بيشتري بر روي مصرف انرژي خانوارها نسبت به درآمد دارد  شتهدا

 (.7489 همکاران،

بت به دو نگاه کلي نس يطورکلبهشود که با بررسي مباني نظري و تجربي تحقيقات مشخص مي

کنش مصرفي افراد وجود دارد. در نگاه نخست فرهنگ مصرف انرژي همانند ساير رفتارهاي اقتصادي 

به متغيرهايي چون متراژ منزل مسکوني، درآمد و مسأله هزينه و فايده مرتبط است و اين رابطه، 

انرژي  کنندهه ديگر رفتار مصرف. در مقابل؛ نگاشوديماي ساده و روشن و بدون پيچيدگي ديده رابطه

داند. متغيرهايي عالوه بر متراژ، درآمد و ... مي ريتأثبيند بلکه آن را پيچيده و تحت را کنشي ساده نمي

اين رويکرد بيشتر به متغيرهاي اجتماعي و فرهنگي نظر دارد. براساس اين رويکرد مصرف برق و گاز 

از  رمتأثله هزينه و فايده باشد مسـأ ريتأثنکه تحت و به طور کلي فرهنگ مصرف انرژي بيش از آ

 متغيرها و عوامل اجتماعي و فرهنگي است. 

 شناسی تحقیقروش

نفر مصاحبه  72هاي مختلف مصرف انرژي خانوارهاي مشهدي، با براي شناسايي خرده فرهنگ

نيمه ساختاريافته صورت گرفت. افراد به شيوه موردي انتخاب شدند. در اين پژوهش سعي شد با 

در ايران اغلب زنان  ازآنجاکهترين فرد خانواده در خصوص چگونگي مصرف انرژي مصاحبه شود. مطلع

هاي جلوگيري از هدر رفت گرما( را ، گرم کردن خانه، راهوپزپختيت مصرف انرژي )مانند مسئول

نفر آقا  2نفر خانم و  74(، در مجموع با 8937دار هستند )پايتختي اسکويي و  طبقچي اکبري، عهده

 مصاحبه شد.

دان، کيفي، صرف زمان زياد در مي هايپژوهشترين روش و معيار در ترين و متداولعمده

(. جهت 7442کرسول، کنندگان است )بندي، روش اعتبار پاسخگو و يا کنترل توسط مشارکتزاويه

ترين محورهاي مصاحبه براساس تحقيقات مشابه، نتايج اعتبار ابزار پژوهش پس از تهيه مهم تأمين

تشان ندگان، هويکنو تالش شد عالوه بر رضايت آگاهانه مشارکت گرفتقرار  افراد مطلع اوليه در اختيار

 نيز ناشناس بماند.

                                                           
1-Hansen 
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تا  شدهانتخابدر فرايند انتخاب نمونه )در بخش کيفي( بايد اين نکته را مد نظر داشت که نمونه 

 هايشپاسخکننده است، زيرا در تحقيق کيفي هر پاسخگو و چه حد در فرايند پژوهش کمک

ني ادامه خواهد يافت که اشباع نظري ها تا زماکننده مسير پژوهش است. فرايند انجام مصاحبهروشن

هاي بيشتر به اطالعات به دست آمده افزوده نشود. به اين معنا که با اضافه شدن نمونه ،حاصل شود

ها از طبقات مختلف اجتماعي در تحقيق حاضر براي کسب حداکثر اطالعات الزم تالش شد تا نمونه

 با سطح تحصيالت گوناگون انتخاب شوند. 

از  هشدکشفهاي مصرفي در بخش کمي پژوهش تالش گرديد تا ميزان گستردگي خرده فرهنگ

ها، مورد ارزيابي قرار گيرد. ابزار تحقيق در اين بخش پرسشنامه محقق ساخته بود که طريق مصاحبه

نفر از شهروندان به صورت پيش آزمون انجام شد. سپس  04ابتدا پرسشنامه مقدماتي تهيه و در بين 

( 217/4عتبار صوري از طريق مراجعه به داوران و ميزان پايايي ابزار با استفاده از آلفاي کرونباخ )ا

 گرديد. ينتأم

 برهستند.  8931آماري بخش کمي پژوهش کليه خانوارهاي ساکن شهر مشهد در سال  جامعه

منطقه مشهد  89که در  بوده 380801تعداد خانوارهاي ساکن شهر مشهد  8939آمار سال  اساس

 کنند. زندگي مي

     

𝑛 =
913819 ×  1.962 × 0.351

913819 × 0.052 + 1.962 × 0.351
=

1232195.0017104

(2284.5475) + (1.3484016)

=
1232195.0017104

2285.8959016
= 539.042 ≅ 540 

اي گيري نيز از نوع خوشهخانوار برآورد شد. شيوه نمونه 904فرمول کوکران  اساس برحجم نمونه 

 . شده است آوريجمعبوده و از طريق مراجعه به درب منازل و از مطلع ترين فرد خانوار اطالعات 

 هایافته

ها ابتدا نتايج بخش کيفي و سپس بخش کمي آورده شده است. نتايج مصاحبه با در بخش يافته

درصد از  80/01خانم بودند. حدود  درصد 20شوندگان آقا و درصد مصاحبه77دهد: نشان ميافراد 

سال سن داشتند.  04و کمتر قرار داشتند و بقيه افراد بيشتر از  04شوندگان در رده سني مصاحبه

درصد داراي تحصيالت کارشناسي  97/81درصد از افراد داراي تحصيالت ديپلم و کمتر بودند.  99/99

درصد از  77/02درصد از پاسخگويان داراي تحصيالت کارشناسي ارشد و باالتر بودند.  80/01و نيز 

ميليون  9تا  9درصد درآمد خود را بين  42/83ميليون تومان و کمتر و  9پاسخگويان داراي درآمد 

 ميليون تومان بودند. 9ذکر کردند و بقيه افراد داراي درآمدي باالتر از 

 لفه مقتصدانه، آگاهانه و عامگراييمؤها سه تحليل پاسخ اساس برو در گام نخست در بخش کيفي 

منظور اين پژوهش رفتار صرف اقتصادي در علم اقتصاد نيست بلکه  ،مقتصدانه مؤلفه. در استخراج شد

 يستيباعالوه بر منفعت و ضرر در مبحث اقتصادي است که شناسي اقتصادي آن در معناي جامعه
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نيز  ار رفتار بر هامتيق تأثير اي و افراد يمصرف رفتار بر هاارزش تأثير همانند شخص يرفتار منطق

 ، اشدزيستي داشته ب. در مؤلفه آگاهانه نيز شخص بايستي آگاهي نسبي از مسايل محيطداشتمدنظر 

حيح. ف صهاي مصرزيستي( و جنبهشناسي محيطآاليندگي گازها و مصرف انرژي )جامعه تأثيرهمانند 

در مؤلفه عامگرايي )دگرخواهي( که اقتباسي از نظريه پارسونز است فرد در مصرف خود بايستي 

رود که شخص نسبت به اينکه رفتار وي انتظار مي عبارتي بهداشته باشد. گرايانه گيري جمعجهت

دوگانه يا  1صرفا  نبايد در جهت منفعت فردي باشد، آگاه باشد. در مرحله بعد؛ برپايه احتماالت، 

 برو  بوده تنهايت مثبنهايت منفي به سمت بيبيني شد، پيوستارها از مقادير بيقطبي پيش خصيصه

 جوييگرا قرار گرفتند. اين پيوستار از صرفهجو و مصرفرفهاين سه مؤلفه و در دو طيف ص اساس

کند تا جويي ميناآگاهانه، مصرف مقتصدانه و عامگرايي صرفه هايمؤلفه واسطهبهمدارانه که فرد سنت

ناآگاهي، مصرف غيراقتصادي و مصرف خودخواهانه اقدام به  اساس برتقليدي که شخص  گراييمصرف

 بندي شدند. کند، طيفينرمال م ازحدبيشمصرف 

 ،اجتماعي، تحصيالت و سن -ها و  با توجه به موقعيت اقتصاديتحليل پاسخ اساس بردر انتها 

افرادي که داراي تحصيالت يکسان بودند اما  بساچهقرار گرفتند.  هاسبکدر هر يک از اين  افراد

هاي متفاوتي دادند و در سبکموقعيت اقتصادي و اجتماعي عملکرد متفاوتي از خود بروز  واسطهبه

 قرار گرفتند.
 هاهاي استخراجی مصاحبه: کدگذاري و مقوله0جدول 

 مقوله کد مقوله کد

 وسواس عامل مصرف حداکثري

رفتار 

 غيرمقتصدانه

 مصرف متعادل

رفتار 

 مقتصدانه

موقعيت نامناسب ساختمان عامل 

 مصرف حداکثري
 مصرف اقتصادي و آگاهانه همزمان

توجيه مصرف حداکثري با فرهنگ 

 مصرف
 هاقيمتحداکثري  تأثير

 جويي حداکثريصرفه ارزاني انرژي

 مصرف نمايشي

 جويي براي خطر گريزيصرفه

 جوييعامل صرفه هاارزش

 نمايشيعدم تمايل به مصرف 

 ترس از خطرات

 ناآگاهانه

 آگاهي  بر مصرف متعادل تأثير

 آگاهانه

 آگاهي حداکثري در مورد مسائل انرژي آگاهي حداقلي از ساعات اوج مصرف

 نسل بعد يريپذجامعه ييجوصرفهعادت عامل 

 توسعه پايدار هاعدم اعتماد به سازمان

 مصرفآگاهي از ساعات  هارسانه يرتأثعدم 

 ترجيح نظر خود به ديگران
 خودخواهانه

 اعتقاد به عدالت
 يگرايعام

 مصرف به خاطر ديگران عدم مصرف صحيح عليرغم آگاهي
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 مصرف به منظور رفاه بيشتر

 مذمت افراد پرمصرف

 توسعه پايدار

ديگران )ديگران  به خاطرجويي صرفه

 ارزشمند(

 جويي بخاطر فرزندانعدم صرفه

د کننده گونه مصرفي فرد است عبارتنرفتاري فرهنگ مصرفي افراد که در نهايت تعيين هايمؤلفه 

 ن سواالت از پاسخگويان پرسيده شد:از: آگاهانه، مقتصدانه و عامگرايي. براي سنجش مؤلفه آگاهانه اي

ه در ايران چ هاانرژيکنندگي مصرف برق و گاز آگاهند، از نحوه توليد اين افراد چقدر نسبت به آلوده

دانند و همچنين نسبت به ساعات اوج مصرف چه اطالعاتي دارند؟ در مؤلفه رفتاري مقتصدانه نيز مي

شد، اينکه هزينه ماهيانه برق و گاز به طور متوسط  سؤالهاي مصرفي برق و گاز از افراد در مورد هزينه

همچنين اينکه چه اقداماتي در خصوص  چه مقدار است؟ در رده کدام مشترکين مصرفي قرار دارند؟

دهند؟ و براي خريد وسايل خصوصا  در زمستان و يا تابستان( انجام مي خصوصا جويي برق و گاز )صرفه

 يهاپاسخدهند؟ در مورد مؤلفه عامگرايي نيز تالش شد تا در عمق برقي چه مواردي را مد نظر قرار مي

ه تا چه اينک ،آيد عمل بهکنکاشي در علل رفتار مصرفي فرد  جويي؛افراد در پاسخگويي به موارد صرفه

گيرد و يا براي ايشان ساير افراد اندازه خود و يا افراد خانواده را در چگونگي مصرف انرژي در نظر مي

تالش شد تا از پاسخگو در  هاپاسخ؟ ضمن آنکه در صورت اشاره نشدن در يا خير جامعه مهم هستند

که در مورد عادت مصرفي خود تا چه اندازه نفع خود و يا خانواده خود را در نظر  شود سؤالاين زمينه 

 گيرند؟مي

« جوصرفه»و « مُسرف»ها مشخص شد که به طور کلي با دو فرهنگ عام پس از تحليل مصاحبه 

گراي نامتوازن، نمايشي، تقليدي، عاطفي مصرفپنج خرده فرهنگ « مُسرف»ايم که در فرهنگ مواجه

جوي متعهدانه، خودمدارانه و ناگزير قرار سه خرده فرهنگ صرفه« جوصرفه»جبراني و در فرهنگ و 

  .شودميها پرداخته دارند. در ادامه به معرفي هر يک از اين خرده فرهنگ

  گراي نامتوازنفرهنگ مصرفخرده

رفتارهاي مصرفي متضاد با ،فرهنگ افراد عليرغم داشتن اطالعات کافي و مناسبدر اين خرده

گيرند. البته شايد گاهي رفتارهاي مصرف انرژي مناسبي نيز از خود اطالعات خويش را در پيش مي

ناقض رفتار آگاهانه است و بيشتر رفتارهاي  عبارتي بهباشد و بروز دهند اما اين امر شامل همه موارد نمي

 دهند.خودخواهانه و غيراقتصادي را از خود بروز مي

  پرده ضخيم خوبه البته پرده خونه ما توري هست اطالع  مثال » 84خانم پاسخگوي شماره
دارم ولي خودم استفاده نميکنم من يک عادتي که دارم ميگم لباس زودکثيف ميشه واسه 

 «.عذاب وجدان نميگيرم کنمميجمع کردن لباس من لباسشويي رو که روشن 
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 گراي نمایشیفرهنگ مصرفخرده

اقتصادي بااليي در جامعه  -خرده فرهنگ اغلب شامل افرادي است که از موقعيت اجتماعياين 

رفتاري متناقض با دانش و اطالعات خود بروز  ،آگاهي و اطالعات مناسب داشتن برخوردارند و عليرغم

باشد. شان مياقتصادي -مصرف انرژي اين افراد مطابق با عادات رفتاري طبقه اجتماعي  .دهندمي

رفتاري خودخواهانه را دارند و توجيه ايشان در  مؤلفهافراد واقع در اين تيپ رفتاري، در مصرف انرژي 

 بروز اين رفتار، قديمي بودن ساختمان و تالش براي مصرف کمتر است.

  ميتونم بگم الگوي مصرف ايران بسيار بسيار بد هست و برخالف اروپا : »88خانم پاسخگوي شماره
... تو خونه ها هنوز لوسترهاي سنگين آويزونه و محاله تو يک خونه بري و يک عالم  لوستر نبيني 
... من با توجه به رشته تحصيليم که ارشد محيط زيست هستم ... و تحصيلکرده خارج از کشورم 

ج بوديم سيستم خود به خود قطع ميشد و تو کتشون هم نميرفت. ... ]در ايران[ ... جديدا هم خار
ما هم تو همين فرهنگيم و قابل قياس نيست. خوب ما با توجه به فرهنگ اينجا لوستر داريم و 
 .«مال االن چيزي نيست که تو طراحي فعلي خونه باشه شايد اين خونه مال بيست سال پيش باشه

 گراي تقلیديمصرففرهنگ خرده

خرده فرهنگ مصرف شامل افرادي است که اغلب متعلق به قشر متوسط هستند و از توانايي اين 

و رفتاري  ي کافي از نحوه مصرف انرژي نداشتهاين افراد آگاه .مناسبي برخوردارند نسبتا مالي 

هر شرايطي برق و گاز  تحت عبارتي به ،دارند مقتصدانه غيرخودخواهانه در ارتباط با مصرف انرژي و 

 کنند که دلخواهشان است.اي مصرف ميرا به گونه

  باباي من کنيمميما وقتي وارد خونه ميشيم همه برقا رو روشن : »89آقاي پاسخگوي شماره .
کنيد؛ بعضي وقتا آره ]رعايت ميکنيم[، ولي کولرو هميشه به ما ميگه چرا اينقدر لوستر روشن مي

 88ها هستيم ... پيک مصرف؛ زمستان و تابستان فرق ميکنه جز پرمصرف نميشه رعايت کرد ...
عصره ... هيچ وقت فکر نکرديم ]برق ربط به آلودگي  7-9عصره، بعداز ظهر را نميدانم از  0تا 

 «کنيم]براي خريد وسايل[ به برند وسيله بيشتر توجه ميمحيط زيست داشته باشه[ ... 

 گراي عاطفیفرهنگ مصرفخرده

هاي باالي اقتصادي و اجتماعي نيست بلکه در گرايي تنها متعلق به ردهفرهنگ مصرفاين خرده

رفتاري آگاهانه و  هايمؤلفهشود. اين افراد، اجتماعي نيز  مشاهده مي -قشرهاي پايين اقتصادي

ه اين علت ب باشند و اين رفتار به علت خودخواهانه بودن رفتار ايشان نيست بلکهمقتصدانه را دارا نمي

است که اغلب  حداقل يکي از اعضاي خانواده ايشان در رده سني نوجوان و يا کودک هستند و والدين 

 شود.گذارند که در نهايت منجر به پرمصرفي مياغلب نوجوانان خود را در مصرف آزاد مي

  م ... دانکنم و  برچسب انرژي را نميبيشتر به قيمت توجه مي» : 9خانم پاسخگوي شماره
را بالفاصله  هاالمپميگم اما پسرها گوش نميدن .... بيشتر عذاب وجدان هست  هابچهبه 



  20 0011زمستان ، چهارم شماره، سومدوره                                                  جامعه شناسی فرهنگ و هنرصلنامه علمی ف

لوستر را  آيدميبيشتر مهتابي هست و فقط موقعي که مهمان  هاالمپو  کنمميخاموش 
 «.را در نياوردم هاپنجرههاي ضخيم پشت گاز هم هنوز پرده  براي. کنيمميروشن 

 گرایی جبرانیفرهنگ مصرفخرده

راد . افباال هستندمتوسط و متوسط روبه طبقهاغلب متعلق به  گراييمصرففرهنگ اين خرده 

عليرغم دارا بودن هر سه مؤلفه )آگاهانه، مقتصدانه و دگرخواهانه( اقدام  متعلق به اين خرده فرهنگ

دانند اما از مصرف فراوان نيز ابايي ندارند. به کنند اگرچه خود را پرمصرف نميبه مصرف فراوان مي

يش را در پ رفتارسبکهاي مربوطه دارند اين اعتماد کمي که به سازمان علت بهافراد رسد اين نظر مي

ها را تجربه کرده و به اين در سازمان ورزي عدالتاي از عدم در حقيقت اين افراد گوشه .اندرفتهگ

ي البته مؤلفه مقتصدانه در اين تيپ به معنا ،اند که مصرف متناسب توجيه عقالني نداردنتيجه رسيده

ينکه انند ادارد مرا کالسيک اقتصادي نيست بلکه مصرفي است که توجيه عقالني از سوي مخاطب 

دهد بنابراين مصرف متناسب افراد چيزي را تغيير نمي ،کنندمصرف را محاسبه نمي درستيبهها سازمان

 مشغله کاري، در نظر ايشان زمان اهميتش از پول بيشتر است. علت بهو يا اينکه 

   کنند ولي ابايي ندارن همه که نميشه گفت زياد مصرف مي: » 71خانم پاسخگوي شماره
از اينکه زياد مصرف کنند... ]در زمستان براي گرم کردن خانه[ دوتا بخاري ]داريم، اگرچه[ 

يک دونه براي هال و اتاق و کل اون واحد کافي هست...  مثال  هر واحد يک بخاري داره 
رژي پاک به اون صورت نداريم که روي ها[ اکثريت ]فسيلي است[ چون ان]سوخت نيروگاه

آن مانور بديم... در اون حد که عذاب وجدان باشه ندارم چون به نظرم کوتاهي از يک جاي 
ريزي دولت .... روي مصرف آب خيلي حساسيت ندارم چون بيشتر هدر برنامهديگه است بي

ن ترتيب[ فقط رفت آب در کشاورزي ]است[ نه مصرف خانگي ... ]ساير موارد هم به همي
مامان بزرگ و پدر بزرگم که دو نفر هستند  مثال  رودميبحث هزينه هاست که تصاعدي باال 

نفره هست ... چون  0به اندازه يک خانواده  آيدميمصرف آنچناني ندارند ولي وقتي قبضشان 
 درست حساب و کنمميو فکر  کنندميدرست اعمال نميشه با اينکه توي روستا زندگي 

 «ب نميشهکتا

 جویی متعهدانهفرهنگ صرفهخرده

آگاهي، اقتصادي و  مؤلفهگيرند هر سه افرادي که در اين خرده فرهنگ مصرف انرژي قرار مي

رفتار آگاهانه  مؤلفهدارا بودن  علت بهعامگرايانه بودن را دارا هستند. افراد واقع در اين خرده فرهنگ 

دانند تا مصرف خودخواهانه و در عين حال غيرمقتصدانه نداشته باشند. در حقيقت خود را موظف مي

دانند که مانع از رفتار خودخواهانه ايشان است و از سويي ديگر ها را عاملي مياين دسته از افراد ارزش

 ه و خودخواهانه نداشته باشند.دهند تا رفتار مُسرفانبه فرزندان نوجوان خود نيز آموزش مي

  براي گرم کردن خانه[ دما در حد مطلوب باشه نه اونقدر گرم  : »8آقاي پاسخگوي شماره[
شو اژشوف کنيمنمينه اونقدر سرد که لحاف دور خودشون بپيچن اتاقايي ]هم[ که استفاده 
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شبا موقع خواب ... هم قيمت هم برچسب انرژي خيلي  خصوصا کمتر استفاده بشه  بنديممي
درصد   14رحال يکي هم بحث اقتصادي هم هست ... ]ميدونم[ حدود ه برامون مهمه به

 «.درصد آبي و هسته اي بايد باشه 74]نيروگاه ها با سوخت[ فسيلي  فکر کنم حدود 

 جویی خودمدارانهفرهنگ صرفهخرده

افراد واقع در اين خرده فرهنگ مصرفي دو مؤلفه عامگرايي و اقتصادي را دارا هستند. در حقيقت 

دانند تا مصرف دارا بودن مؤلفه رفتار عامگرايانه خود را موظف مي علت بهافراد اين خرده فرهنگ 

ين عامل در هاي خود را مهمترپذيري و ارزشغيرمقتصدانه نداشته باشند. اين دسته از افراد جامعه

 دانند. مي شانمصرفينوع رفتار 

  و پنجره ها رو با يک  گيرمميمن خودم زمستونا زير درها را : » 7خانم پاسخگوي شماره
لباس گرم و  پوشمميمن خودم جوراب  پوشممي. لباس هم گيرمميچسب درزهاشونو 
که خودتونو بپوشيد منم هميشه به  گفتندمي... ازقبل به ما  کنممي سويشرت استفاده

هست  9زمستون ساعت  کنمميدخترم وقتي ميگه سردمه ميگم برو لباس بپوش ... فکر 
شب ... کم مصرف هستيم. ... با توجه به شرايط اقتصادي قيمت  88تا  1تو تابستان حدود 

ليبل  ه[براي بعضيا مهم باشه بستگي به بودجه اقتصاديم داره و برندش هم هست ولي ]ب
 « ]انرژي[ توجه نميکردم 

 جویی ناگزیرفرهنگ صرفهخرده

اين خرده فرهنگ متعلق به افرادي است که تنها داراي مؤلفه رفتار اقتصادي هستند. افراد اين 

الش که ت انداجتماعي هستند و يا جواناني -خرده فرهنگ اغلب يا متعلق به قشرهاي پايين اقتصادي

جويي را داشته باشند. در حقيقت اين دسته هاي باالي خود حداکثر صرفهکنند تا براي فرار از قبضمي

 دانند.از افراد تنها عامل اقتصادي را مانع از رفتارهاي خودخواهانه خويش مي

  نميخوام از خودم تعريف کنم ما هميشه جزو کم مصرفا : » 70خانم پاسخگوي شماره
هستيم خونه مون فقط با يک المپ مهتابي روشن ميشه خونه همسايه ها هم که ميرم. 

ميگم چرا الکي بايد روشن باشه[.  کنمميدست خودم نيست المپاي اضافه رو خاموش 
ي هم اتاق خوابمون و هم بخاري سر کرديم با همون يک بخار امسال زمستون و با يک

م لباس گرم ميپوشن... بهشون ميگ هابچهپذيراييمون گرم کرديم و بيشتر وقتا روي شمعه... 
لباس گرمتر تنتون کنيد که بيرون ميريد سرما نخوريد... بعضيا خونه رو گرمتر ميکنن تا 

 «.توي خونه با لباس راحتتر بگردن... مثال خواهرم

هاي گوناگون )شانزده سنخ( نمودار سه بعدي صلي )سه مقوله اصلي( و سنخپس از استخراج مقوالت ا

 زير ترسيم گرديد. 
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 رفتاري هايمؤلفههاي مصرف انرژي و : خالصه خرده فرهنگ2جدول 

 رفتاري مؤلفه

دگرخواهانه/  هافرهنگخردهانواع 

 خودخواهانه
 مقتصدانه/غیرمقتصدانه آگاهانه/ناآگاهانه

 8 مصرف گراي نامتوازن غيرمقتصدانه آگاهانه خودخواهانه

 7 نمايشي گرايمصرف مقتصدانه آگاهانه خودخواهانه

 9 تقليدي گرايمصرف غيرمقتصدانه ناآگاهانه خودخواهانه

 0 عاطفي  گرايمصرف غيرمقتصدانه ناآگاهانه دگرخواهانه

 9 جبراني گرايمصرف مقتصدانه آگاهانه دگرخواهانه

 7 صرفه جوي متعهدانه مقتصدانه آگاهانه دگرخواهانه

 2 صرفه جوي خودمدارانه مقتصدانه ناآگاهانه دگرخواهانه

 1 صرفه جوي ناگزير مقتصدانه ناآگاهانه خودخواهانه

 بخش کمی 

 ها:فرضیه

 است. جوصرفهفرهنگ  ازبيش  گرامصرف. فرهنگ 8

 است. ترشايعدر مناطق برخوردار و مرفه شهري  گرامصرف. فرهنگ 7

 . سواد انرژي خانوارهاي مشهدي وضعيت مطلوبي ندارد.9

ايج . براساس نتشودمي ارائهمختصر برخي نتايج توصيفي و استنباطي بخش کمي  طوربهدر ادامه 

 43/91سخگويان )اند. بيشترين پادرصد زن بوده 94/09درصد پاسخگويان مرد و  24/90توصيفي 

درصد( داراي مدرک تحصيلي ديپلم هستند. پس از دارندگان ديپلم، دارندگان مدرک تحصيلي 

 . اندداشتهدرصد( قرار  94/70ليسانس در رتبه دوم  )

 فرضیه اول: 

گرا و در نقطه مقابل آن درصد خانوارها داراي فرهنگ مصرف 99/93براساس نتايج توصيفي 

 =T 717/99و  Sig =444/4جو هستند. نتايج آزمون تي تست )درصد داراي فرهنگ صرفه 72/04

يد. گرد تأييدو فرضيه نخست  باشدمياين دو گروه در مصرف انرژي  دارمعنينيز حاکي از تفاوت ( 

 جو حساسيتدهد که افراد صرفه( نيز نشان مي08/0جو )( و صرفه737/9ميانگين دو گروه مسرف )

 بيشتري بر روي مصرف انرژي دارند.
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 فرضیه دوم:

( براي سنجش رابطه همبستگي بين Sig =444/4و  R =4 /870) آزمون اسپيرمننتايج 

ن اساس بر اي ،اين فرضيه دارد تائيديافتگي محالت حکايت از توسعهسطح هاي مختلف مصرف و گونه

 يافته هستند.افراد مسرف عمدتا  ساکن محالت توسعه

 فرضیه سوم:

آزمون درصد جامعه پايين است. و نتايج  7/78هاي توصيفي نشان داد که سواد انرژي يافته  

 =444/4))حد متوسط( نيست  9/4نشان داد که ميزان سواد انرژي همه افراد  اينمونهميانگين تي تک 

Sig  024/97وT=  سطح سواد جامعه مورد  توانميو  شودمي تائيد( و بر اين اساس فرضيه سوم نيز

 بررسي اين پژوهش را پايين ارزيابي کرد. 

 گیريبندي و نتیجهجمع

انرژي در ابعاد مختلف زندگي بشر و شواهد مصرف روزافزون آن،  يبا توجه به اهميت فزاينده

ريزان و محققان در هاي مختلف از جمله خانگي مورد توجه برنامهمصرف انرژي توسط بخشچگونگي 

زيست معتقدند فرهنگ نادرست کارشناسان و دوستداران محيط خرد و کالن قرار گرفته است. سطوح

و کشورها  هادولتهاي کالن اقتصادي براي مصرف انرژي از سوي خانوارها عالوه بر تحميل هزينه

 گردد. يزيستي غيرقابل جبراني نيز بدنبال دارد و نهايتا  مانع توسعه جوامع مهاي محيطاثرات و هزينه

چنانکه بعد  ،ها از جمله بخش خانگي استآمارها و شواهد گويايي رشد مصرف انرژي در تمامي بخش

 از جنگ جهاني دوم روند مصرف انرژي در کشورهاي مختلف از جمله ايران بسيار شتابان بوده است.

د اقتصادي هاي مختلفي مطرح است. برخي صرفا  رويکردر خصوص داليل رشد مصرف انرژي ديدگاه

هاي چون قيمت انرژي و درآمد را مد نظر دارند و در مقابل کساني چون وبلن، داگالس و بورديو بر جنبه

و متغيرهاي چون تقليد، و يا تمايل به نمايش تظاهري براي نشان دادن  شتهدا يدتأکاجتماعي مصرف 

 دانند. مي مؤثراي خود را در چگونگي مصرف موقعيت طبقه

اي در هاي ويژهداليل مصرف در اقشار مختلف جامعه به مرور فرهنگ يا خرده فرهنگفارغ از 

بسيار با  هاآنشود که بررسي و شناخت مي  مصرف به طور کل و مصرف انرژي به طور خاص ايجاد

اهميت است. در اين تحقيق هدف شناسايي انواع فرهنگ مصرف انرژي )برق و گاز( در بين خانوارهاي 

 ت.مشهدي اس

سه شاخص رفتاري مقتصدانه، آگاهانه و  ،هاي عميقمطالعات اسنادي و مصاحبه بر اساس

ها و تحليل عامگرايي در موضوع چگونگي مصرف انرژي افراد استخراج و در ادامه براساس اين شاخص

گرا و صرفه جو و نهايتا هشت خرده فرهنگ مصرف هاي پاسخگويان دو فرهنگ مصرفي عمدهپاسخ

 مصرفي به شرح زير مشخص گرديد؛ 

 گراي نامتوازنخرده فرهنگ مصرف 
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 گراي نمايشيخرده فرهنگ مصرف 

 گراي تقليديخرده فرهنگ مصرف 

  گراي عاطفي مصرفخرده فرهنگ 

 گرايي جبرانيخرده فرهنگ مصرف 

 جويي متعهدانهخرده فرهنگ صرفه 

  جويي خودمدارانهصرفهخرده فرهنگ 

 جويي ناگزيرخرده فرهنگ صرفه 

گراي نامتوازن افراد عليرغم داشتن تر نشان داد که در خرده فرهنگ مصرفهاي دقيقتحليل

گيرند. در خرده رفتارهاي مصرفي متضاد با اطالعات خويش را در پيش مي ،اطالعات کافي و مناسب

اقتصادي بااليي در جامعه  -ند که از موقعيت اجتماعيگراي نمايشي اغلب افرادي هستفرهنگ مصرف

بروز  را رفتاري متناقض با دانش و اطالعات خود ،برخوردارند و عليرغم آگاهي و اطالعات مناسب

 باشد. اينشان مياقتصادي -مصرف انرژي اين افراد مطابق با عادات رفتاري طبقه اجتماعي .دهندمي

 رفتاري خودخواهانه را دارند. فهمؤلتيپ رفتاري، در مصرف انرژي 

گراي تقليدي اغلب افراد متعلق به قشر متوسط قرار دارند که از توانايي در خرده فرهنگ مصرف

رفتاري خودخواهانه و غيرمقتصدانه در مصرف انرژي  غالبا   افرادمناسبي نيز برخوردارند. اين  نسبتا  مالي 

هاي باالي اقتصادي و اجتماعي نيست بلکه تعلق به ردهگراي عاطفي تنها مدارند. خرده فرهنگ مصرف

گرايي جبراني اغلب شود. خرده فرهنگ مصرفاجتماعي نيز  مشاهده مي -در اقشار پايين اقتصادي

متعلق به قشر متوسط و متوسط رو به باالست. افراد متعلق به اين خرده فرهنگ  عليرغم دارا بودن 

کنند گرچه خود را پرمصرف و دگرخواهانه( اقدام به مصرف فراوان ميهر سه مؤلفه )آگاهانه، مقتصدانه 

 از مصرف فراوان نيز ابايي ندارند.  شودميکه در مصاحبه ديده  طورهماندانند اما نمي

آگاهي، اقتصادي و  مؤلفهکه هر سه  گيرندميجويي متعهدانه افرادي قرار در خرده فرهنگ صرفه

رفتار آگاهانه  مؤلفهدارا بودن  علت بهعامگرايانه بودن را دارا هستند. افراد واقع در اين خرده فرهنگ 

نداشته باشند. در حقيقت  مقتصدانه غيردانند تا مصرف خودخواهانه و در عين حال خود را موظف مي

از رفتار خودخواهانه ايشان است و از سويي ديگر دانند که مانع ها را عاملي مياين دسته از افراد ارزش

 دهند تا رفتار مُسرفانه و خودخواهانه نداشته باشند.به فرزندان نوجوان خود نيز آموزش مي

خود  بوده وافراد دو مؤلفه عامگرايي و اقتصادي را دارا  ،جويي خودمدارانهدر خرده فرهنگ صرفه

هاي پذيري و ارزشنداشته باشند. اين دسته از افراد جامعهدانند تا مصرف غيرمقتصدانه را موظف مي

جويي ناگزير متعلق به دانند. خرده فرهنگ صرفهشان ميخود را مهمترين عامل در نوع رفتار مصرفي

فرهنگ اغلب متعلق به افرادي است که تنها داراي مؤلفه رفتار اقتصادي هستند. افراد اين خرده

تنها عامل اقتصادي را مانع از رفتارهاي خودخواهانه  هاو آنتماعي هستند اج -قشرهاي پايين اقتصادي

 دانند.خويش مي
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مختلف مصرف انرژي تالش شد تا ميزان گستردگي آن در جامعه  هايفرهنگبعد از شناسايي 

درصد خانوارهاي داراي  99/93هدف مورد ارزيابي قرار گيرد. نتايج بخش کمّي تحقيق نشان داد که 

= 717/99و  sig= 444/4درصد داراي فرهنگ صرفه جو ) 72/04فرهنگ مصرفگرا و در نقطه مقابل 

tرديد. در گ تأييد گرامصرفتحقيق مبني بر بيشتر بودن فرهنگ  ( هستند بر اين اساس فرضيه اول

فرضيه دوم نيز مشخص شد که اين فرهنگ بيشتر در محالت برخوردار و مرفه شهر است که حاکي از 

همسو با نتايج تحقيق صالحي  (. اين نتيجهsig= 444/4و  r= 4 /870فرضيه دوم تحقيق است ) يديتا

 ( است.8913و همکارانش )

و به عبارتي سواد انرژي در بين خانوارهاي  محيطيزيستنتايج ديگر حاکي از ضعف اطالعات 

= 024/97و  sig= 444/4)اطالعات کمي در اين زمينه دارند درصد  7/78چنانکه  ،مورد بررسي بود

t.) ( بود که نشان داد سواد انرژي 8931اين نتايج همسو با نتايج مطالعه حميدي و همکارانش )

درصد جامعه  20/87در مجموع مشخص گرديد که تنها  است. تأثيرگذارروندان بر رفتارهاي بهينه شه

يي جوبه عللي چون حضور کم در منزل، صرفه توانمي. اين نتيجه را هستندمصرف آماري بسيار کم

 قيمت باالي انرژي و ناتواني در پرداخت و يا عدم اعتقاد به مصرف باال باشد.  علت بهناگزير 

و  يبعدتککه مقوله مصرف و در اين پژوهش فرهنگ مصرف انرژي موضوعي  آن استواقعيت 

حوه بلکه متغيرهاي مختلفي بر ن ،به سادگي مورد ارزيابي و تحليل قرار داد آن راساده نيست که بتوان 

ر تواند به تبيين کامل اين پديده منجاقتصادي نيز نمي صرفا هاي تکيه بر مدل .ندامؤثرآن  يدهشکل

شود. نقش متغيرهاي رواني و شخصيتي، فرهنگي و اجتماعي توسط محققان اين حوزه آشکارا به اثبات 

هاي مختلفي را شناسايي و مورد توان خرده فرهنگرسيده و در تحقيق حاضر مشخص گرديد که مي

گردد جهت شناخت و تبيين بهتر ابعاد مختلف رفتار ها پيشنهاد ميليل قرار داد. براساس يافتهتح

هاي اي بيش از پيش مورد تشويق سازمانمصرفي افراد در خصوص فرهنگ انرژي تحقيقات ميان رشته

ه از ينهاي نادرست فرهنگي در اين زمسازي و اصالح باورداشتمتولي و دانشگاهي قرار گيرد. فرهنگ

ين همچنها دغدغه هميشگي مسئوالن ذيربط باشد. طريق سيستم آموزش رسمي و غيررسمي و رسانه

هاي اقتصادي مصرف نامتعادل انرژي اطالع رساني محيطي و هزينهدر رابطه با تبعات زيست

هاي نو و خالقانه در تشويق و ترغيب شهروندان استفاده از روشعالوه بر اين، تري انجام شود. مناسب

اصالح فرهنگ مصرفي در دستور کار هميشگي باشد و مصرف معقوالنه انرژي به دغدغه  با هدف

ها تبديل شود و سرانجام توليدکنندگان به طرق مختلف ترغيب به توليد محصوالت هميشگي خانواده

 ت کاهش مصرف انرژي گردند.االتر جهبا استاندارد و کيفيت ب
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Abstract 

Today, one of the causes of environmental pollution is how to consume home energy. 

Global statistics also show an increase in energy consumption. Of course, energy 

consumption among individuals and families is done in various ways and patterns, which 

is interpreted as the culture of energy consumption .And this culture of consumption 

depends on various factors. The main purpose of this study is to identify different cultures 

of energy consumption (gas and electricity) among Mashhad families in 1398. A mixed 

methods methodology is used to address the study's aims. In the qualitative stage, semi-

structured interviews with 27 people were conducted, and in the quantitative stage, 599 

people of different households in Mashhad were surveyed. 

Based on the findings of the qualitative section, in general, they are two main cultures 

including " spendthrift " and "thrifty" with eight different subcultures like committed 

frugality, selfish frugality, inevitable frugality, emotional consumerism, unbalanced 

consumerism, imitation consumerism, compensation consumers, and Conspicuous 

consumers. The results of the quantitative section showed that 59.33% and 40.67% of the 

sample are considered in the categories of spendthrift culture and thrifty culture, 

respectively. The analysis also showed that the "spendthrift culture" is more dominated in 

developed areas.  
 

Key words: Cultures Energy Consumption, spendthrift culture, Mashhad. 
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