تاريخ دريافت9911/99/91 :
تاريخ پذيرش نهايي9911/4/22 :

يكي از اهداف اساسي دولت نهم از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها ايجاد زيرساختهاي الزم براي توزيع عادالنهتر
مصرف انرژي در بخش خانگي بوده است .پژوهش حاضر با تأکيد بر جداييگزيني جغرافيايي طبقات اجتماعي در جوامع
شهري ،به تحليل فضايي تأثير قانون هدفمندسازي يارانهها بر مصرف برق خانوار در مناطق چهاردهگانه شهر اصفهان
پس از گذشت حدود سه سال از اجراي آن (پايان فاز اول) ميپردازد .در اين رابطه ابتدا با بكارگيري روش تاپسيس به
رتبهبندي مناطق شهري اصفهان از منظر پايگاه اقتصادي-اجتماعي خانوار پرداخته شده و سپس با روش خوشهبندي
سلسلهمراتبي ،مناطق کالنشهر اصفهان در  5سطح خوشهبندي شدهاند .پس از آن ،جهت تبيين تفاوتهاي ميان
خوشهها از نظر ميزان کاهش مصرف برق خانوار پس از اجراي قانون از آزمونهاي آماري استنباطي استفاده شد .دادههاي
مورد نياز عالوه بر استفاده از روش ميداني ،از طريق مدارک و اسناد سازماني با مراجعه به شرکت توزيع برق شهرستان
اصفهان نيز گردآوري شده است .نتايج پژوهش نشان ميدهد اگرچه در قبل و پس از اجراي هدفمندسازي ،ميان
خوشههاي پنجگانه شهر اصفهان از نظر ميزان مصرف برق خانوار تفاوت معناداري وجود داشته است ،اما اجراي قانون بر
اين خوشهها تأثير يكساني داشته و از منظر ميزان کاهش مصرف برق خانوار تفاوت معناداري نداشتهاند .اين نتيجه مؤيد
آن است که قانون هدفمندسازي يارانهها در فاز اول اجرايي خود در دستيابي به يكي از مهمترين اهداف خود چندان
موفق عمل نكرده است.
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تحليل فضايي ،هدفمندسازي يارانهها ،مصرف انرژي ،پايگاه اقتصادي-اجتماعي خانوار ،شهر اصفهان.
9ـ دانشجوي دکتري ،رشته اقتصاد شهري ،دانشگاه اصفهان (نويسنده مسئول).
2ـ دانشجوي دکتري ،اقتصاد شهري ،دانشگاه اصفهان.
 9ـ استاد گروه اقتصاد شهري دانشگاه اصفهان.
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امروزه در اکثر کـشورهاي جهان ،کارايي انرژي 9در رأس مباحث سـياستگذاريها مطرح
است .بر اساس گزارش انجمن جهاني انرژي ( ،)WECايران در طي سالهاي 9110-2001
از جمله کشورهاي داراي باالترين شدت انرژي 2در جهان بوده است .به عالوه ،درحاليکه در
سطح جهان شدت انرژي در حال کاهش است ،اين شاخص براي ايران حكايت از روندي
صعودي دارد .تجزيه و تحليل شدت انرژي بخشهاي مختلف اقتصادي کشور طي دوره
 9911-61حاکي از آن است که در ميان بخشهاي مورد بررسي ،تنها بخش خانگي-
عمومي -تجاري با افزايش در شدت انرژي همراه بوده است (فطرس و براتي.)9910 ،
افزايش در شهرنشيني ،تغيير در سبک زندگي ،قيمت ارزان انرژي و پايين بودن سهم هزينه
آن در کل هزينههاي مصرفي خانوار که از اختصاص يارانه به آن نشأت ميگيرد ،نبود
فرهنگ صحيح مصرف و استفاده از تجهيزات خانگي با راندمان پايين در مصرف انرژي از
داليل اصلي افزايش در شدت انرژي بخش خانگي است .بنابراين در ايران بخش خانگي-
عمومي -تجاري بيشترين سهم را در روند افزايشي شدت انرژي داشته است .مقايسه
الگوي بخشي مصرف نهايي انرژي نيز در ايران با الگوي جهاني بيانگر تفاوتي اساسي است؛
چنانچه سهم مصرف انرژي بخش صنعت در ايران بسيار کمتر از متوسط جهاني و بر عكس
سهم بخش خانگي -تجاري و بخش حملونقل باالتر از متوسط جهاني است (ترازنامه
انرژي.)9910 ،
يارانهها يكي از ابزارهاي مهم حمايتي دولتها هستند که گاهي در راستاي پيشبرد
سياستهاي اقتصادي  -مانند تشويق توليد و مصرف محصوالت داخلي يا صادرات -و گاهي
در حوزه سياستهاي اجتماعي اعمال ميگردد که معموال ًبا هدف رفاه عمومي به طور اعم
و حمايت از اقشار آسيبپذير به طور اخص پرداخت ميشود .در جمهوري اسالمي ايران نيز
پرداخت يارانه به حاملهاي انرژي با چنين اهدافي از حدود سه دهه پيش برقرار بوده و در
1- Energy Efficiency
2ـ اين شاخص که معرف ميزان انرژي بهکار رفته براي توليد مقدار معيني از کاالها و خدمات است ،از تقسيم مصرف نهايي انرژي (و
يا عرضه انرژي اوليه) بر توليد ناخالص داخلي محاسبه ميشود .شدت انرژي از جمله شاخصهايي است که معموالً براي ارزيابي
چگونگي مصرف انرژي و ميزان اثربخشي آن بر توسعه اقتصادي کشورها مورد استفاده قرار ميگيرد.

آغاز با جهتگيري حمايت مناسب از مصرف کنندگان اتخاذ شده است؛ اما بتدريج نه تنها
کشور را با معضالت متعدد اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي مواجه ساخته ،بلكه سياست
مزبور در طول زمان از اهداف خود نيز دور گشته است ،بهطوريکه حدود  40درصد يارانه
پرداختي به فرآوردههاي نفتي نصيب دو دهک باالي درآمدي شده است (ترازنامه انرژي،
 .)96-22 :9965با وجود اذعان دولتهاي مختلف بهوجود چنين معضالت مزمني در کشور،
موضوع هدفمندسازي يارانهها تنها در دولت نهم بهطور جد در دستور کار قرار گرفت و پس
از تهيه اليحه و طي مراحل قانوني به تصويب مجلس رسيده و عليرغم مخالفت تعدادي از
اقتصاددانان و نمايندگان مجلس با نحوه اجرايي شدن آن ،قانون هدفمندسازي يارانهها از
 26آذرماه  9961با طرح اصالح (افزايش) قيمت حاملهاي انرژي و با محوريت ايجاد
زيرساختهاي الزم براي توزيع عادالنهتر مصرف انرژي در بخش خانگي آغاز شد.
در عصري که نگاه به مصرف (انرژي) ،نه صرفاً همچون يک روند اقتصادي منفعتگرايانه،
بلكه به مثابه روندي اجتماعي – فرهنگي که شامل نشانهها و نمادهاي فرهنگي نيز هست،
در نظر گرفته ميشود (باکاک)9969 ،؛ برنامهريزان و تصميمگيرندگان در زمينه سياستهاي
کالن بهينهسازي مصرف انرژي نياز دارند به يافتهها و تحليلهاي جامعهشناختي در ارتباط
با اين مقوله نيز تكيه کنند تا بتوانند ميزان اثربخشي تصميمگيريهاي خود و چگونگي
واکنش گروههاي گوناگون کالن اجتماعي به سياستها و تصميمهاي خود را به نحو
صحيحي بسنجند .بخش خانگي متشكل از گروههاي مختلف به لحاظ ويژگيهاي
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي است و به نظر ميرسد تغيير يكسان قيمت حامل انرژي برق
براي تمامي اين گروهها در نتيجه اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها ،اثرات متفاوتي بر
ميزان مصرف انرژي هر گروه داشته باشد.
با توجه به مباحث مذکور و با گذشت حدود سه سال از اجراي اين قانون و پايان يافتن
فاز اول اجرايي آن ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگويي به اين سؤال است که آيا قانون
هدفمندسازي در دستيابي به يكي از اساسيترين اهداف خود مبني بر توزيع عادالنهتر
مصرف انرژي در بخش خانگي موفق عمل کرده است؟ در راستاي پاسخگويي به اين
پرسش ،ابتدا به خوشهبندي مناطق چهاردهگانه کالنشهر اصفهان از منظر پايگاه اقتصادي

– اجتماعي خانوار پرداخته شده و سپس تفاوتهاي ميان خوشهها از نظر ميزان کاهش
مصرف برق خانوار پس از اجراي قانون با استفاده از دو روش کاراييسنجي و نگرشسنجي
مورد بررسي قرار گرفته است .ساختار اين مقاله به ترتيب زير است .بخش دوم به مباني
نظري پژوهش در سه بخش منفک و بخش سوم به پيشينه پژوهش اختصاص دارد .در
بخش چهارم روش پژوهش و در بخش پنجم يافتههاي پژوهش ارائه ميشود .بخش ششم
نيز به نتيجهگيري و ارائه پيشنهادات ميپردازد.

بررسي تئوريهاي مرتبط با موضوع پژوهش حاضر بهنحويکه هدايتگر جهت کلي پژوهش
بهمنظور تحليل فضايي تأثير اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها بر مصرف انرژي خانوار
باشد ،نشاندهنده استفاده از  9دسته تئوري است که در ادامه به تفكيک در  9بخش بدان
پرداخته شده است .در بخش اول براي تبيين تأثير اجراي قانون بر مصرف انرژي خانوار -
بررسي اينکه مقدار کااليي (انرژي) که خانوار انتخاب ميکند ،چگونه از تغيير قيمت آن
متأثر ميشود  -از مدل اقتصادي حداکثرسازي مطلوبيت استفاده شده است .در بخش دوم
در راستاي تبيين جامعهشناختي مصرف انرژي ،آراء و انديشههاي سه تن از متفكران
برجستهاي که از اين منظر به تشريح ارتباط ميان مصرف و پايگاه اقتصادي -اجتماعي (به-
عنوان يک متغير کليدي مورد بحث در نظريههاي اجتماعي مصرف) با تأکيد بر مفهوم
سبک زندگي پرداختهاند ،به اختصار ارائه شده است .9در بخش سوم از آنجا که از نظر
جغرافيايي نميتوان ساختهاي اجتماعي (تمايزيافتگيهاي اجتماعي) را از ساختهاي
فضايي(تمايزيافتگيهاي فضايي) جدا نمود (پورمحمدي ،حكمتنيا و صفرلويي،)9919 ،
نظريات  9تن از جامعهشناسان شهري وفادار به سنت وبري در زمينه فضا و نابرابريهاي

9ـ شايان ذکر است که از اواخر دهه  9160در ادبيات انرژي نيز ،پژوهشگران انرژي مفهوم سبک زندگي را در مطالعه مصرف انرژي
معرفي کردهاند و مطالعات متعددي با تأکيد بر مفهوم سبک زندگي به تبيين ارتباط ميان پايگاه اقتصادي –اجتماعي خانوار و مصرف
انرژي آن پرداختهاند .از جمله پژوهشهاي صورت پذيرفته در اين زمينه ميتوان به مطالعات :نادر و بكمنان ( ،)9116هلد (،)9169
اولسن ( ، )9169والش ( ،)9161لوتزنهايزر ( ،)9112ناکاگيمي ( ،)9111براندن و لويس ( ،)9111پورتينگا و همكاران ( )2009اشاره
کرد (سارديانو.)2005 ،

اجتماعي-اقتصادي و آثار و داللتهاي آن براي جداييگزيني فضايي به صورت موجز مورد
بررسي قرار گرفته است.
در مطالعات شبيهسازي در سطح خرد به منظور تبيين عكسالعمل (کشش) کوتاهمدت و
بلندمدت تقاضاي انرژي خانوار نسبت به تغييرات قيمت آن تالشهايي صورت گرفته است
تا تقاضا براي تجهيزات خانگي مصرفکننده انرژي و تقاضاي انرژي اين تجهيزات (شدت
استفاده از تجهيزات) بهصورت همزمان مدلسازي شود (دوبين و مک فادن .)9164 ،مباني
نظري الگوهاي فوق مبتني بر تجزيه و تحليل رفتار مصرفکننده در اقتصاد خرد است.
مطابق با اين نظريه ،مصرفکننده از ميان تمامي سبد کاالهاي موجود آنهايي را انتخاب
ميکند که حداکثر رضايت خاطر (مطلوبيت) را براي وي ايجاد نمايد .بنابراين فرد تابع
مطلوبيت خود را که متشكل از کاالهاي مختلف است ،تحت محدوديت بودجهاي خود به
حداکثر ميرساند:
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که  xiميزان مصرف کاالي  iدر يک دوره زماني مشخص و  Zمجموعهاي از پارامترها است
که نشاندهنده ساليق مصرفکننده و ساير عوامل است Pi .قيمت کاالي iام و  Mنيز
معرف ميزان درآمد پولي مصرفکننده است .با حداکثرسازي تابع مطلوبيت مشروط به
محدوديت بودجه ،توابع تقاضا براي هريک از کاالها بهصورت زير حاصل ميشود:
()2
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بدينترتيب ،چنانچه تابع تقاضا براي يک حامل انرژي معين (برق) در نظر گرفته شود،
ميتوان معادله ( )2را بهشكل ساده شده زير نوشت که در آن زيرنويس  eنماد برق و
زيرنويسهاي  gو  oبهترتيب نماد گاز طبيعي و نفت و  Pشاخص قيمت متوسط ساير
کاالها است:
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از آنجا که تقاضا نسبت به قيمت و درآمد همگن از درجه صفر است ،ميتوان نوشت:
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بنابراين با استفاده از مدل حداکثرسازي مطلوبيت ،تابع تقاضا براي هريک از انواع
حاملهاي انرژي بهصورت تابعي از قيمت واقعي آن حامل ،قيمت واقعي انرژيهاي
جايگزين و درآمد واقعي مصرفکننده بهدست ميآيد .متغير  Zنيز نشاندهنده ساير عوامل
مؤثر بر تقاضا مانند سليقه مصرفکننده است.
افزايش قيمت انرژي از طريق دو اثر جانشيني 9و درآمدي 2تقاضاي آن را تحتتأثير قرار
ميدهد و ميزان اين تأثير با استفاده از مفهوم کشش قيمتي 9قابل بررسي است .اگرچه از
نقطه نظر اقتصادي ،قاعده کلي براي تجزيه و تحليل تقاضاي انرژي با کاالهاي ديگر
تفاوتي ندارد (باتاچاريا ،)41-41 :2099 ،اما مفهوم کشش قيمتي انرژي در کوتاهمدت و
بلندمدت از جهاتي با کاالهاي ديگر متفاوت است؛ چرا که مشخصه مهم تقاضاي انرژي
وجود تجهيزات مصرف کننده انرژي است که خدمات آنها مورد نياز است .در تشريح اين
4
مطلب ،شرمن کالرک براي اولين بار در سال  9119تقاضاي انرژي را به تقاضاي محصور
و تقاضاي آزاد 5تفكيک کرد .بخشي از تقاضاي انرژي که به تجهيزات مصرفکننده انرژي
خريداري شده از قبل توسط خانوار اختصاص دارد ،تقاضاي محصور انرژي ناميده ميشود.
تقاضاي آزاد انرژي به آن قسمتي از تقاضا اطالق ميشود که نيازهاي فعلي به خدمات
انرژي آن را ايجاد ميکند و بهدليل وجود تجهيزاتي که در گذشته بهکار گرفته شدهاند،
1- Substitution Effect
2- Income Effect
9ـ کشش يكي از مهم ترين مفاهيم در مباحث اقتصاد خرد است و بنابر تعريف ،کشش (خود) قيمتي تقاضا براي کاالي iام عبارتست
از :نسبت نرخ تغييرات نسبي در ميزان تقاضاي آن کاال به نرخ تغييرات نسبي قيمت خود کاال ،در شرايطي که قيمت ساير کاالها و
درآمد ثابت باشند (هندرسن و کوانت ) 91 :9919 ،که به عوامل متعدد اقتصادي ،اجتماعي و رواني بستگي داشته که در مجموع
خواستههاي افراد را شكل ميدهند (نيكلسون و اسنايدر.)291 :9966 ،
4- Captive Demand
5- Free Demand

تقاضا نميشود .کشش قيمتي کوتاهمدت تقاضاي انرژي در حقيقت حساسيت تقاضاي آزاد
انرژي را نسبت به قيمتها اندازهگيري ميکند .در واقع ،افزايش قيمت انرژي در کوتاهمدت
باعث کاهش تقاضاي آزاد حاملها ميشود .حال چنانچه سهم تقاضاي آزاد از کل تقاضاي
انرژي زياد باشد ،اثر تغيير قيمت حامل در کوتاهمدت قابل توجه خواهد بود .در بلندمدت
افزايش قيمت انرژي موجب ميشود مصرفکنندگان انرژي به جايگزيني تجهيزات پر
مصرف با تجهيزات کم مصرف اقدام کنند .بنابراين در بلندمدت عالوه بر تقاضاي آزاد انرژي،
تقاضاي محصور نيز از افزايش قيمت حاملهاي انرژي متأثر ميشود .کشش بلندمدت
تقاضاي انرژي در حقيقت واکنش تقاضاي آزاد و محصور انرژي نسبت به تغييرات قيمت
حاملهاست (جعفرينژاد به نقل از يزداني.)45 :9910 ،

در ميان جامعهشناسان کالسيک ،ماکس وبر تنها کسي است که بدون داشتن هيچ انديشه
مبسوطي درباره مصرف و نقش آن در دنياي مدرن ،با ارائه نظريهاي در زمينه قشربندي
اجتماعي به بحث در اين خصوص پرداخته است (تامين .)1 :9919 ،بهعبارت ديگر ،نظريات
وبر در زمينه مصرف به تبع مطالعات وي در زمينه سبک زندگي حاصل شده است و مفهوم
سبک زندگي حاصل تأمالت وي درباره مفاهيم «مرتبه منزلتي» و «منزلت» است (رئيسي،
 )26 :9910که مقصود از آن ،توزيع احترام و اعتبار و وجود تفاوتهايي است که از آنها با
عنوان سلسلهمراتب اجتماعي نام برده ميشود (رباني به نقل از شجاع .)41 :9961 ،به اعتقاد
2
وي ،گروههاي منزلتي با تفاوت در «سبک زندگي »9که بازتاب دهنده تفاوتهاي پرستيژي
آنهاست ،بازشناسـي ميشوند .9وبر بهعنوان نخستين مبناي تمايز گروههاي منزلتي ،هم به

1- Life Style
2- Prestige Differences
9ـ منظور وبر از سبک زندگي ،ارزشها و رسمهاي مشترکي است که به گروه احساس هويت جمعي ميبخشد .تفاوت در سبک
زندگي ،صرفاً به جنبههاي مادي زندگي ،نظير نوع مسكن و محله مسكوني محدود نميشود ،بلكه جنبههاي غيرمادي و مصرف
کاالهاي فرهنگي نظير کتاب ،مجله ،فيلم ،موسيقي ،برنامههاي راديو و تلويزيون را نيز در برميگيرد (ملک به نقل از محمدي،
.)50 :9910

«فرآيند رسمي آموزش »9و هم به «پرستيژ تبار( 2اصل و نسب) و پرستيژ شغل» توجه
که هريک مبنايي براي نشان دادن سبکهاي مختلف زندگي فراهم ميآورد (ريزمن و
انگويتا41 :9969 ،؛ تامين99 :9919 ،؛ ملک .)14 :9966 ،گروههاي منزلتي بهدنبال انحصار
کاالها ،فرصتها و نمادهايي هستند که فراهمآورنده احترام باشد تا بدينوسيله فاصله
اجتماعي خود و ديگران را به حداکثر برسانند (ريزمن و آنگويتا .)46 :9969 ،بهعبارت ديگر،
گفته وبر خالصهاي به اين شرح است« :با برخي سادهسازيهاي بيش از اندازه ،کسي ممكن
است بگويد که «طبقات» بر اساس روابطشان با توليد و تملک کاال قشربندي ميشوند ،در
حالي که «گروههاي منزلتي» بر اساس الگوهاي مصرف خود بهعنوان جلوه مخصوص
«شيوههاي زندگي» قشربندي ميشوند» (ريزمن و آنگويتا .)50 :9969 ،همانطور که ريمر
بهخوبي دريافته است ،از نظر وبر جامعه فقط به لحاظ اقتصادي قشربندي نميشود-آنچنان
که مارکس معتقد است -بلكه بر اساس منزلت و راه و رسم آشكار شدن منزلت در «سبک
زندگي» ،گروههاي اجتماعي مختلف نيز قشربندي ميشوند (بنت .)21 :9961 ،تورشتاين
وبلن نيز همچون وبر ،به وجود رابطه ميان الگوي مصرف بهعنوان يكي از ابعاد فكري و
رفتاري حيات اجتماعي با پايگاه اقتصادي-اجتماعي به خصوص از بعد منزلتي و اجتماعي آن
معتقد است که بدينمنظور نظريهاي در خصوص سبک زندگي ارائه نموده است .به اعتقاد
وي ،سبک زندگي ،شيوهاي از زندگي است که عالوه بر مصرف ،ارزشها ،نگرشها ،مسائل
جمعيتشناختي ،تفاوتهاي جنسيتي ،موقعيت اقـتصادي ،شـغل و طبقه اجتماعي را نيز در
برمي گيرد .از نظر وبلن ،الگوهاي مصرف را عموماً نبايد تنها بر حسب کارکردهاي آشكار
آنها تبيين کرد ،بلكه در اينجا کارکرد پنهاني باال بردن منزلت اجتماعي را نيز بايد به
حساب آورد .در برخي موارد ممكن است يک الگوي مصرف حتي هيچگونه کارکرد آشكاري
نداشته باشد و آن را تنها بايد بر حسب باال بردن منزلت اجتماعي توجيه کرد (مهدويکني،
 .)911 :9961مطابق با استدالل وبلن ،عادات فكري که با پايگاه فرد در نظام اجتماعي و
شغلي همخوان هستند ،در رفتار وي منعكس شده و رفتار (از جمله رفتار مصرفي) افراد را
شكل ميدهند (کوزر.)9961 ،
1- Formal Process of Education
2- Prestige of Birth or of an Occupation

اهميت سبک زندگي براي درک روابط ميان ثروت ،منزلت و قدرت در جامعه مصرفي به
نحو درخشاني در مطالعه وبلن درباره طبقه مرفه نوظهور در آمريكاي اواخر قرن نوزدهم
نشان داده شده است .اين طبقه مرفه از افرادي تشكيل ميشد که ثروت و منزلت خود را با
تالش بسيار ،کار سخت و انباشت سرمايه به چنگ آورده بودند .وبلن نشان ميدهد که اين
افراد چگونه ميکوشيدند منزلت نوآمده خويش را با تقليد از سبک زندگي طبقات باالي
اروپايي به نمايش بگذارند و ساليق آنها را در مد ،غذا ،فعاليتهاي فراغتي و تفريحي و...
موبهمو تقليد کنند .وبلن براي اين فعاليت ،اصطالح «مصرف نمايشي» را وضع کرد (بنت،
.)21 :9961
بورديو ( -)9164يكي از برجستهترين جامعهشناسان حوزه مصرف -بيش از همه در
جهت بسط نظريههاي اجتماعي مصرف با اين استدالل که مصرف ،سالئق و سبکهاي
گروهي را که طبقات اجتماعي مشابه را تصرف کرده ،منعكس ميسازد ،تالش نموده است.
به اعتقاد وي ،بهلحاظ منطقي ،در هر جامعهاي که تفكيک اجتماعي وجود دارد ،مصرف
نقش مهمي در ارزيابي يا به چالش کشيدن رتبه و پايگاه دارد (ويلک به نقل از محمدي،
 .)90 :9910مطالعه پرآوازه بورديو تحت عنوان تمايز ( ،)9164با بسطدادن به انديشههاي
وبر ،زيمل و وبلن ،سبک زندگي را بهمنزله بازتاب منزلت اجتماعي مفهومپردازي ميکند.
مطابق با استدالل وي ،کرد وکارهاي مربوط بـه سبک زندگي که افـراد مبادرت به آنها
ميکنند ،پيامهايي درباره سطح ثروت ،موفقيت ،شأن و منزلت آنها به جامعه صادر ميکند.
به گفته بورديو ،هرچند که سبکهاي زندگي ظاهراً به صورت مستقل برساخته ميشوند و
شكلهايي از عمل فرهنگي هستند که بهصورت تأملي پيكربندي ميشوند ،ولي پيوند
تفكيکناپذيري با تجربههاي مربوط به طبقه دارند (بورديو دستهبنديهاي طبقاتي را بهطور
تجربي و بر اساس پايگاه شغلي تعريف ميکند (شجاع( ))52 :9961 ،بنت.)9961 ،

وبر ( )9101پيوند ساخت فضايي با ساخت اجتماعي (ساخت گروهبنديهاي اجتماعي) را در
قالب جداييگزينيهاي فضايي و مسكوني گروههاي منزلت مورد نظر خود مورد بحث قرار
داده است .در واقع ،بحث وي از محل اقامت بهعنوان يكي از نمادهاي منزلتي گروههاي

منزلت در نظم اجتماعي محسوب ميشود .بهعبارت ديگر ،يكي از تجليات سبک زندگي
خاص گروههاي منزلت در کنار ازدواجهاي درونگروهي ،شيوه تكلم ،طرز لباس ،عادات،
فعاليتهاي اوقات فراغت ،مرام و ايدئولوژي ،جداييگزيني فضايي و مسكوني است (افروغ،
.)219 :9914
ريپال ( )9110همانند رکس و مور ( )9111شهر را يک منبع نابرابري همانند نابرابري
در دنياي کار ميداند؛ اگرچه معتقد است که نابرابري در دنياي کار در قالب دستمزدها و
درآمدهاي مختلف ،عامل تعيينکننده مهم نابرابريهاي شهري است .وي مانند رکس و مور
مطالعه الگوهاي تـوزيع نابرابر شهري را که از فرآيـندهاي ديوانساالري و بازار متأثر است،
از وظايف اصلي جامعهشناسي شهري ميداند و بهجاي تأکيد بر انتخابهاي افراد به
محدوديتهاي الگو يافته شهري که فرصتهاي زندگي مردم را متأثر ميکند ،اصرار ورزيده
و با تأسي به وبر و دارندورف ( )9151معتقد است که جامعهشناسي شهري بايد به روابط
اجتماعي اقتدار در نظام شهري بپردازد .وي در مجموع شهر را با توجه به محدوديتهاي
اجتماعي و فضايي ،يک نظام اجتماعي -فضايي که بازتاب قدرت در جامعه و بهويژه قدرت
مديران نظام شهري است ،ميداند .پال با توجه به اجتنابناپذير بودن نابرابري توزيع منابع
شهري نتيجه ميگيرد که محدوديتهاي فضايي همواره تا حدي مستقل از شيوه اقتصادي
و سياسي جامعه عمل ميکند .اگرچه محدوديتهاي فضايي فرصتهاي زندگي را ميتوان
با دخالتهاي سياسي تعديل نمود ،اما نميتوان کامالً آن را از بين برد؛ چرا که شهر بهلحاظ
مكاني يک نظام اجتماعي منفصل است که مستقل از جامعه گستردهاي که شهر جزئي از آن
است ،نميباشد .اما فرآيندهاي مهمي در شهر موجود است که بايد مستقالً شناسايي و
تحليل شوند .به تعبير وي مهمترين فرآيند در شهر فرآيند توزيع منابع کمياب شهري است
که فضا يک عنصر مهم آن است .اگرچه منابع شهري هميشه بهطور نابرابر توزيع ميشوند،
چگونگي توزيع آنها عمدتاً معلول رفتار کساني است که موقعيتهاي استراتژيک را در نظام
اجتماعي اشغال ميکنند .بنابراين منطق توزيع فضايي عمدتاً نشأت گرفته از منطق و الگوي
اجتماعي توزيع است که در اين ميان تصميم مديران نظام شهري براي دستيابي بخشهاي
مختلف جمعيت به انواع گوناگون منابع شهري تعيينکننده است (افروغ.)215-211 :9914 ،

آنتوني گيدنز ( )9169متفكري است که ضمن وفاداري به ساختار کلي وبري ،به بعضي
از اصول مارکسي نيز پايبند است .در آراي گيدنز بيشترين استفاده از مقوالت فضايي در
مباحث طبقاتي اوست .به تعبير وي طبقه نافضايي نيست و جدايي فضايي و تقسيم مكاني،
وجه اساسي و محوري تمايزيافتگي طبقاتي و باعث شكلگيري طبقات است .جدايي
جغرافيايي طبقات اجتماعي به باروري و باز توليد فرهنگهاي طبقاتي ناحيهبندي شده ياري
ميرساند .بدون درک ويژگيهاي زماني و مكاني نميتوان چرا و چگونه عمل کردن طبقات
اجتماعي را در موقعيتهاي خاص تبيين کرد .وي مكانيزم تبديل روابط اقتصادي به
ساختارهاي اجتماعي را ساختيابي روابط طبقاتي مينامد و به دو ساختيابي واسط و ساختيابي
بالفصل اشاره ميکند .ساختيابي بالفصل به تقسيم کار در عرصه توليد ،روابط اقتدار در آن
و نهايتاً نفوذ گروهبنديهاي توزيعي بازميگردد .گيدنز معتقد است که در جامعه صنعتي و
طبقاتي جدايي فيزيكي -فضايي در دو عرصه توليد و مصرف مشهود است .تقسيم کار فني
منجر به جدايي شرايط کار غيريدي و يدي و شدت يافتن ميزان جدايي فـيزيكي ميان
گروههاي يقه سفيد و يقه آبي ميشود .از سوي ديگر ،گروهبنديهاي توزيعي که به تعبير
گيدنز ريشه در عرصه مصرف دارد تا توليد ،ناظر بر گرايش طبقات مختلف به جداييگزيني
اجتماعي يا محلهاي است .وجود گروهبنديهاي توزيعي ،تقسيمبنديهاي طبقاتي را تقويت
ميکند؛ چرا که کمک مينمايد تا طبقات به ميزان قابل توجهي از يكديگر جدايي گزينند .در
جوامعي که طبقات باال ،متوسط و کارگر در نواحي کامالً جدا و بدون تداخل و همپوشي
زندگي ميکنند ،الگوي مصرف مسكن به طور مسلم نظام سهگانه طبقاتي را تقويت ميکند.
برعكس ،چنانچه طبقات مختلف اجتماعي بهرغم موقعيتهاي مختلف در بازار ،در محلههاي
يكسان زندگي کنند ،طبعاً ساختيابي طبقاتي کمتر نمود ميکند .با توجه به تفكيكي که
گيدنز بين گروهبنديهاي توزيعي و گروههاي منزلت ايجاد ميکند ،جداييگزيني فضايي
گروههاي منزلت مقولهاي مجزا است که عليالقاعده گيدنز آن را ناديده نميانگارد .وي نيز
ملهم از وبر معتقد است در شرايـطي که طبقه با مالکهاي عضويت گروه منزلت تالقي
مييابد ،ساختيابي طبقاتي محرک بيشتري خواهد يافت که در چنين شرايطي ،تفاوتهاي
صريحي در نگرش ،عقايد و شيوه زندگي بين طبقات مختلف ايجاد ميشود .هرچند اين
پيونـد در جوامع طبقاتي شـديد است ،اما رابطه يک بـه يک و ضروري ميان طبـقات و

گروههاي منزلت ،بهويژه در جوامع منقسم به طبقات نيست .بنابراين فضا و نابرابري را ميتوان
هم از زاويه گروهبنديهاي توزيعي که به ساختيابي روابط طبقاتي بازميگردد و هم از
زاويه گروهبنديهاي منزلت و جداييگزينيهاي فضايي ناشي از آن مالحظه نمود (افروغ،
.)211-211 :9914

اکبري ،طالبي و جالئي ( )9919به تبيين تأثير اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها بر ميزان
تغيير مصرف برق و گازطبيعي خانوارهاي شهر اصفهان پرداختهاند .دادههاي مورد نياز عالوه
بر استفاده از روش ميداني ،از طريق مدارک و اسناد سازماني با مراجعه به شرکت توزيع برق
شهرستان اصفهان گردآوري شدهاند .نتايج پژوهش حاکي از عدم کاهش معنادار مصرف برق
و گازطبيعي خانوارها پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها بوده است .موميوند ()9961
به ارزيابي واکنش تقاضاي برق بخش خانگي کشور نسبت به اليحه هدفمند کردن يارانهها
پرداخته است .نتايج پژوهش حاکي از آن بوده است که عليرغم آنکه با اجراي اليحه
مذکور کششهاي قيم تي و درآمدي برق خانگي افزايش خواهند يافت که نشان از افزايش
واکنش خانوارها به تغييرات درآمد و قيمت برق خانگي دارد؛ اما اجراي اين اليحه تأثير
چنداني بر تقاضاي برق خانگي (حتي در بلندمدت) نخواهد داشت .مواليي و يعقوبي (،)9914
نصرالهي ،صمدي و روشندل ( ،)9919لطفعليپور و لطفي ( )9969و توکلي و بحريني
( ،)9911بالزکوز ،بوگن و فيليپيني ( ،)2092بيلگيلي ،پاموک و ناديده هاليسي ( ،)2099آلترو
و حيدرسـيد ( )2099و بخت و اُتمان ( )2099نيز به نتايج مشابهي دست يافتهاند .ژانگ،
ساي و فنـگ ( )2091در مـطالعه خود براي کشور چـين به اين نتايج دست يافـتهاند که:
 -9مصرفکنندگان بخش خانگي به افزايش اندک قيمت نهايي برق واکنش نشان نميدهند،
اما به افزايش بيشتر قيمت ( 40درصد) پاسخ قابلتوجهي ميدهند -2 .افزايش قيمت
انرژي رفتار خانوارهاي با مصرف برق باالتر را بيشتر تحتتأثير قرار دهد .نتايج مطالعه
سيلوا ،سوآرس و پينهو ( )2091نيز نشان ميدهد که -9 :کشش نسبتاً باالي قيمت برق در
ميانمدت و بلندمدت در کشور پرتغال حاکي از آن است که افزايش قيمت برق ميتواند
مصرف برق را در ميانمدت و بلندمدت کاهش دهد -2 .کششهاي قيمتي بسته به گروه

درآمدي متفاوت هستند و ازاينرو ،مداخالت سياستي در بخش برق ميتواند اثرات بازتوزيعي
مهمي داشته باشد.
اکبري ،طالبي و جالئي ( ،)9915به بررسي تأثير ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر
ميزان تغيير مصرف برق و گاز طبيعي خانوارهاي شهر اصفهان پس از اجراي قانون
هدفـمندسازي يارانهها است .تجزيه و تحليل دادههاي جـمعآوري با استفاده از ابزار
پرسشنامه نـشان داد که پايـگاه اقتـصادي -اجتماعي خانوارهاي اصفهاني بـر ميزان
صرفهجويي آنها در مصرف انرژي (برق و گاز طبيعي) تأثيرمعناداري نداشته است؛ درحالي
که فرهنگ (زيستمحيطي) خانوارها ،تأثير منفي معناداري داشته است .بوشهري و ولجنانت
( ،)2092در مقاله خود به تحليل و برآورد منافع و هزينههاي مستقيم ناشي از افزايش قيمت
برق يارانهاي در کشور کويت پرداختهاند .نتايج حاکي از آن بوده است که تقاضاي برق براي
تمامي گروههاي درآمدي بيکشش است و خانوارهاي با درآمد باال به تغييرات در قيمت برق
واکنش بيشتري نشان ميدهند و انتظار بر آن است که مصرف آنها بيش از ديگر خانوارها
به ازاي يک افزايش معين در قيمت برق کاهش يابد .سرمست و پورحسن ( ،)9961در مقاله
خود به بررسي عوامل مؤثر بر تغيير الگوي مصرف برق شهروندان تبريزي پرداختهاند .نتايج
پژوهش حاکي از آن بوده است که سرمايه فرهنگي و سرمايه اقتصادي (درآمد و محل
سكونت) از عوامل مؤثر بر الگوي مصرف برق شهروندان تبريزي است .تابلي و خواجوي
( ،)9966در مقاله خود درصدد واکاوي رابطه ميان درآمد و سطح تحصيالت خانوارهاي شهر
تهران با ميزان مصرف انرژي آنها (آب ،برق و گاز) بودهاند .نتايج حاکي از آن بوده است
که ميان درآمد خانوار و ميزان مصرف مازاد بر الگوي مصرف بهينه انرژي همبستگي قوي و
مثبتي وجود دارد ،اما رابطه معناداري ميان تحصيالت خانوار با مصرف مازاد بر الگوي بهينه
وجود ندارد .سارديانو ( ،)2005النگ ( ،)9119شيپر و هاوک ( ،)9119هلد ( )9169و ريچي و
همكاران ( )9169نيز در پژوهشهاي خود بر تأثير مثبت و معنادار درآمد خانوار بر مصرف
انرژي آن صحه گذاردهاند .نتايج پژوهشهاي هلد ( ،)9169اولسن ( )9169و پورتينگا و
هـمكاران ( )2009نيز مؤيد ارتـباط مثبت و معنادار ميان تحصيالت افراد و مصرف انرژي
آنها بوده است.

عماد افروغ ( )9911در رساله دکتراي خود با عنوان فضا و نابرابري اجتماعي (مطالعه
موردي :محالت شهر تهران) ،با مقايسه ميانگين شاخصها و معناداري آنها در محالت
سهگانه شهر تهران به اين نتيجه رسيد که جداييگزيني فضاي آموزشي ،شغلي ،درآمدي و
پايگاه اجتماعي در محالت جنوب شهر کامالً مشهود است .پورمحمدي ،حكمتنيا و
صفرلويي ( ،)9919در مقاله خود به بررسي و تحليل فضايي نابرابريهاي اجتماعي و سطوح
توسعه در مناطق شهري اروميه پرداختهاند .بنابر يافتههاي اين پژوهش نظام برخورداريهاي
اجتماعي و ضريب نابرابري در فضاي شهري اروميه بسيار شديد بوده ،بهطوريکه منطقه
چهار (منطقه مرکزي شهر) و منطقه يک (منطقه سكونت قشر نخبه شهر) مناطق برخوردار،
مناطق دو و سه مناطق محروم شناخته شدند .رفيعيان و شالي ( )9919نيز در مقاله خود به
نتايج مشابهي در خصوص مناطق 22گانه کالن شهر تهران دست يافتهاند.

اين پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردي و به لحاظ ماهيت و روش ،توصيفي-تحليلي و علّي-
تطبيقي (پسرويدادي) است .جامعه آماري پژوهش ،شامل کليه خانوارهاي ساکن در مناطق
چهاردهگانه شهر اصفهان 9بوده است .حجم نمونه در روش کاراييسنجي (با سطح اطمينان
 15درصد)  915خانوار و در روش نگرشسنجي (با سطح اطمينان  10درصد 909 )2خانوار
بوده است که با روش تصادفي طبقهبندي شده متناسب انتخاب شدهاند .سهم جمعيتي خانوار
هر يک از مناطق در نمونه برابر با سهم جمعيتي آنها در کل جامعه (شهر اصفهان) بوده
است (جدول .)9

9ـ به منظور ايجاد هماهنگي ميان دادههاي مربوط به مصارف برق مشترکين خانگي به تفكيک مناطق شهري در دو زمان قبل و
پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها ،تعداد مناطق شهري کالنشهر اصفهان مطابق با سالهاي قبل از اجراي قانون چهارده
منطقه لحاظ شده است.
2ـ علت انتخاب اين مقدار از سطح اطمينان در روش نگرشسنجي ،عدم همكاري مناسب خانوارها در تكميل پرسشنامهها به دليل
حساسيت بحث پرداخت يارانههاي نقدي و هم زماني توزيع پرسشنامهها با انتخابات دولت يازدهم و وجود شايعاتي مبني بر قطع
پرداخت يارانههاي نقدي توسط دولت يازدهم بوده است9.
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با توجه به مباحث مطرح شده در بخش  9-2مبني بر جداييگزيني جغرافيايي (فضايي)
طبقات اجتماعي ،در پژوهش حاضر محل سكونت خانوارها در مناطق چهاردهگانه شهرداري،
به عنوان صفت متمايز کننده واحدهاي جامعه در نظر گرفته شده است .بدينترتيب براي
رتبهبندي مناطق شهري اصفهان از منظر پايگاه اقتصادي-اجتماعي بخش خانوار در ابتدا با
اسـتفاده از اطالعات آماري سرشـماري عمومي نفوس و مسكن ،سالنامـههاي آماري
کالنشهر اصفهان و طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان  92شاخص در قالب 9
معيار اصلي (اقتصادي  -اجتماعي ،زيربنايي  -مسكوني و فرهنگي  -آموزشي) شناسايي
شدند .سپس با بكارگيري روشهاي تصميمگيري چند معياره تاپسيس و وزندهي آنتروپي
مناطق شهر رتبهبندي شده و سرانجام با روش خوشهبندي سلسلهمراتبي ،مناطق کالنشهر
اصفهان در  5سطح (بسيار باالتر از متوسط ،باالتر از متوسط ،متوسط ،پايينتر از متوسط و
بسيار پايينتر از متوسط) خوشهبندي و در محيط  Arc GISبهصورت نقشه نمايش داده شد.
 92شاخص مورد استفاده بدينمنظور به تفكيک  9معيار ذکر شده عبارتند از:
الف .شاخصهاي اجتماعي – اقتصادي :سهم جمعيتي منطقه به درصد ،نرخ رشد
ساالنه جمعيت منطقه شهري بين سالهاي  9915تا  ،9965سهم خانوار در منطقه شهري
به درصد ،معكوس بعد خانوار ،نرخ اشتغال کل ،نسبت شاغالن مرد به درصد ،نسبت
شاغالن زن به درصد ،معكوس نرخ بيكاري کل در منطقه شهري ،معكوس نرخ بيكاري
مردان ،معكوس نرخ بيكاري زنان ،معكوس نرخ بار تكفل خالص در منطقه شهري،
معكوس نرخ بار معيشتي ،نرخ مشارکت اقتصادي کل در منطقه شهري ،نرخ مشارکت
اقتصادي مردان ،نرخ مشارکت اقتصادي زنان ،سرانه بودجه مصوب شهرداري منطقه به

ازاي هر شهروند براي سال ( 9910به ميليون ريال) و درصد تحقق بودجه مصوب
شهرداري منطقه در سال .9961
ب .شاخصهاي زيربنايي -مسكوني :تعداد واحد مسكوني به ازاي هر خانوار ،متوسط
مساحت واحد مسكوني به خانوار (متر مربع) ،سهم خانوار مالک مسكن از کل خانوارهاي
منطقه شهري ،متوسط تعداد اتاق در اختيار هر خانوار ،معكوس تراکم ناخالص جمعيت،
سهم خانـوارهاي برخوردار از حداقل برق ،سـهم خانوارهاي بـرخوردار از حداقـل تلفن،
سهم خانوارهاي برخوردار از حداقل آب لولهکشي ،سهم خانوارهاي برخوردار از حداقل گاز
لولهکشي ،سهم خانوارهاي برخوردار از حداقل حرارت و برودت مرکزي ،سهم خانوارهاي
برخوردار از حداقل آشپزخانه و سهم خانوارهاي برخوردار از حداقل حمام.
ج .شاخصهاي فرهنگي-آموزشي :نسبت باسوادي کل ،نسبت باسوادي مردان و نسبت
باسوادي زنان.
پس از خوشهبـندي مناطق شهر ،جهت تبيين تـفاوتهاي ميان خوشـهها از نظر ميزان
کاهش مـصرف برق خانوار پس از اجراي قانـون هدفمندسازي يارانـهها از دو روش
کاراييسنجي (دادههاي ثانوي و کمي) و نگرشسنجي (دادههاي اوليه) استفاده شده است.
دادههاي کمي مورد استفاده در روش کاراييسنجي شامل مصارف برق بخش خانگي
 915مشترک در شهر اصفهان براي دوره زماني  9961تا  9919بوده است که به صورت
تصادفي از سطح شهر ( 94منطقه شهرداري) انتخاب شده است .اطالعات هر سال ،شش
دوره (دورههاي دو ماهه) را در برميگيرد که به منظور صدور قبض مصرفي براي مشترکين
تقسيمبندي شده است .با توجه به متفاوت بودن بعد خانوار در مناطق چهاردهگانه شهرداري
اصفهان ،به منظور دستيابي به نتايج دقيقتر ،از مقادير مصرف سرانه برق مشترکان خانگي
در تجزيه و تحليلها استفاده شده است که براي محاسبه اين متغير ،مصارف برق مشترکان
خانگي با توجه به منطقه شهرداري سكونت ،بر بعد خانوار آن منطقه 9تقسيم شده است.
همچنين ميانگين مصرف سرانه مشترکان براي دوره زماني 9961تا ( 9961به جزء دوره
9ـ اطالعات مربوط به بعد خانوار به تفكيک مناطق شهر اصفهان در آمارنامه شهر اصفهان موجود است.

پنجم و ششم آن) به عنوان مصرف برق خانوار قبل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها و
ميانگين مصرف سرانه مشترکان براي دوره زماني ( 9961دوره پنجم و ششم آن) تا 9919
به عنوان مصرف برق خانوار بعد از اجراي قانون در نظر گرفته شده است .اين آمار و
اطالعات در نشريات و سالنامههاي آماري موجود نبوده و جزء آمار شرکت توزيع برق
شهرستان اصفهان است و هرگونه استفاده از اين دادهها موافقت شرکت مذکور را ميطلبد.
ازاينرو پس از جلب موافقت معاونت توزيع و صدور مجوز قانوني الزم ،از آنجا که دادهها در
شبكههاي کامپيوتري قرار دارند ،شرکت اقدام به برنامهنويسي و نصب نرمافزار الزم به
منظور استخراج اطالعات نمود.
دادههاي اوليه موردنياز در روش نگرشسنجي به روش ميداني و با استفاده از ابزار
پرسشنامه گردآوري شدند .در پرسشنامه مورد استفاده يک سؤال در خصوص ميزان
کاهش (صرفهجويي) صورت پذيرفته در مصرف برق خانوار پس از اجراي قانون
هدفمندسازي يارانهها در قالب طيف ليكرت لحاظ شده است.
در پايان براي تجزيه و تحليل دادههاي حاصل از دو روش فوق از آزمونهاي آماري
استنباطي (آزمون تحليل واريانس با اندازهگيريهاي مكرر 9و آزمون تحليل واريانس يک
طرفه )2استفاده شده است .نرمافزارهاي مورد استفاده به منظور محاسبات و دستيابي به
نتايج ،نرمافزارهاي  Excelو  SPSSبوده است.

شهر اصفهان ،مرکز استان اصفهان واقع در بخش مرکزي شهرستان اصفهان است .اين شهر با
مساحت  462کيلومتر مربع ،حدود  0/09درصد از مساحت کل کشور و حدود  0/5درصد از مساحت
اسـتان اصفهان را بهخود اختصاص داده است .حـدود جغرافيايي اين شـهر عـبارت است از:
شهرستانهاي اردستان ،کاشان و گلپايگان در شمال ،شهرضا در جنوب ،نايين در شرق و شهرستان
فريدن در مغرب (شفقي .)491 :9969 ،در شهر اصفهان ،بخش خانگي بيشترين سهم را در مصرف
نهايي انرژي (برق و گاز طبيعي) داراست .از مجموع  4912219مگاوات ساعت برقي که در سال
)1- GLM Repeated Measures Analysis of Variance (GLMRM
)2- One-Way Analysis of Variance (ANOVA

 9910در بخشهاي مختلف شهرستان اصفهان 9به مصرف رسيده است 9519416 ،مگاوات ساعت
در بخش خانگي 449944 ،مگاوات ساعت در بخش عمومي و  9290196مگاوات ساعت آن نيز در
بخش صنعتي به مصرف رسيده است (شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان به نقل از آمارنامه شهر
اصفهان.)949 :9910 ،

براي رتبهبندي مناطق چهاردهگانه شهر اصفهان از منظر پايگاه اقتصادي -اجتماعي بخش
خانوار  92شاخص تعيين و با استفاده از تكنيک تاپسيس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج محاسبات نشان ميدهدکه از ميان مناطق کالنشهر اصفهان ،منطقه  5با امتياز
تاپسيس  0/101در رتبه اول قرار گرفته و برخوردارترين منطقه شهر از اين لحاظ محسوب
ميشود .در مقابل ،منطقه  2در رتبه آخر قرار گرفته و محرومترين منطقه شهر از اين منظر
بهشمار ميآيد .مناطق  1 ،99 ،94 ،90 ،99 ،4 ،92 ،9 ،9 ،6 ،1و  1به ترتيب در رتبههاي
دوم تا سيزدهم قرار ميگيرند (جدول  .)2به منظور سطحبندي مناطق چهاردهگانه کالنشهر به
گروههاي همگن از نظر امتياز تاپسيس محاسبه شده ،از روش تحليل خوشهاي سلسله
مراتبي استفاده شده است .در اين مطالعه گزينههاي مورد بررسي با توجه به امتياز اکتسابيشان
در پنج گروه همگن بسيار باالتر از متوسط ،باالتر از متوسط ،متوسط ،پايينتر از متوسط و
بسيار پايينتر از متوسط خوشهبندي شدند .نتيجه اين تحليل حاکي از آن است که مناطق
شهري  5و  1در خوشه بسيار باالتر از متوسط؛ مناطق  6 ،9 ،9و  92در گروه باالتر از
متوسط؛ مناطق  90 ،4و  99در خوشه متوسط؛ مناطق  99 ،1 ،1و  94در گروه پايينتر از
متوسط و منطقه  2نيز به تنهايي در خوشه بسيار پايينتر از متوسط قرار ميگيرند (شكل .)9

9ـ اطالعات و دادههاي مربوط به مصارف برق (به خصوص به تفكيک بخشها) براي شهر اصفهان موجود نبوده است.

9
2
9
4
5
1
1
6
1
90
99
92
99
94

0/410
0/210
0/415
0/440
0/101
0/511
0/996
0/591
0/991
0/499
0/911
0/412
0/422
0/911

4
94
5
1
9
2
92
9
99
1
99
1
6
90

باالتر از متوسط
بسيار پايينتر از متوسط
باالتر از متوسط
متوسط
بسيار باالتر از متوسط
بسيار باالتر از متوسط
پايينتر از متوسط
باالتر از متوسط
پايينتر از متوسط
متوسط
پايينتر از متوسط
باالتر از متوسط
متوسط
پايينتر از متوسط

9
2
9
4
5
1
1
6
1
90
99
92
99
94

966/25
959/21
942/55
991/19
919/94
916/21
999/09
991/15
916/11
991/11
952/95
991/10
994/10
15/10

919/66
991/16
990/45
926/22
941/29
951/96
909/04
929/16
910/11
926/60
940/54
922/11
991/22
61/12

اين قسمت بهروش توصيفي به مقايسه تفاوت مصرف سرانه برق خانوار در مناطق چهاردهگانه
شهر اصفهان در دو زمان قبل و پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها ميپردازد که
بدينمنظور از نمودارهاي تار عنكبوتي استفاده شده است (شكلهاي  2و  .)9در اين شكلها،
متوسط مصرف سرانه برق  915خانوار نمونه در  94منطقه شهر اصفهان در دو زمان قبل و
پس از اجراي قانون ،بهصورت مجزا در دو نمودار تار عنكبوتي نشان داده شده است .جهت

افزايش وضوح نمودارهاي تار عنكبوتي ،قبل از رسم اين نمودارها ،دادههاي مورد استفاده،
بين  9تا  5نرمال شدهاند .همانطور که مشخص است ،تفاوتهاي موجود ميان مناطق
چهارده گانه شهر اصفهان از نظر متوسط مصرف سرانه برق خانوار ،در هر دو زمان قبل و
پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها ،از الگوي يكساني برخوردار است.

جهت تبيين تفاوتهاي ميان خوشههاي پنجگانه شهر اصفهان از نظر ميزان کاهش مصرف
برق خانوار پس از اجراي قانون هدفمندسازي با دو روش کاراييسنجي و نگرشسنجي ،به
ترتيب از آزمون تحليل واريانس با اندازهگيريهاي مكرر ( )GLMRMو آزمون تحليل
واريانس يکطرفه ( )ANOVAاستفاده شده است.

GLMRM

جدول  ،4نتايج آزمون  Fبراي متغير مستقل درون گروهي زمان و اثرات تعاملي آن با متغير
ميان گروهي مستقل ديگر (خوشهها) است .ازآنجا که فرض کروي شكل بودن ماتريس
واريانس-کوواريانس متغيرهاي وابسته (که از جمله پيش فرضهاي آزمون GLMRM
است) بر مبناي آزمون موشلي برقرار نبوده ،از اپسيلون هيون -فلت  9بدينمنظور استفاده
شده است .مطابق با جدول ،ميان مقادير عامل زمان (در  2زمان قبل و پس از اجراي قانون
هدفمندسازي) تفاوت معناداري وجود ندارد ( .)P=0/166همچنين تعامل ميان عاملهاي
زمان و خوشههاي شهر معنادار نميباشد ()P=0/990؛ اين بدان معناست که اجراي قانون
هدفمندسازي يارانهها بر خوشههاي پنجگانه شهر اصفهان تأثير يكساني داشته و اين خوشهها
از منظر کاهش مصرف برق خانوار در نتيجه اجراي قانون با يكديگر تفاوت معناداري
نداشتهاند.
P

F

0/166
0/990

0/019
9/109

0/91
109/199
991/555

9
4
955

0/91
2494/199
992192/995

عامل زمان
تعامل زمان و خوشه
خطا (زمان)

جدول شماره  5که نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازهگيريهاي مكرر را براي اثرات
بين گروهي نشان ميدهد ،معناداري يا عدم معناداري کل مدل و همچنين تأثير جداگانه
متغير مستقل خوشههاي شهر را بر متغير وابسته مصرف برق خانوار نشان ميدهد .مطابق
با جدول ،سطح معناداري متغير خوشهها کوچکتر از  0/05است ( )P=0/000که دال بر
تأثير معنادار اين متغير بر مصرف برق خانوار است .بهعبارت ديگر ،در هر دو زمان قبل و
پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها ،ميان خوشههاي شهر از نظر مصرف برق خانوار
تفاوت معناداري وجود داشته است.

1- Epsilon of Huynh-Feldt

P

F

0/000
0/000

9691/129
1/200

6254062/546
92904/919
4461/694

9
4
955

6254062/546
921291/519
9512621/919

عرض از مبدأ
خوشه
خطا

ANOVA

براي مقايسه خوشههاي پنجگانه شهر اصفهان بر مبناي اظهارات خانوارهاي اصفهاني در
خصوص ميزان کاهش مصرف برق آنها پس از اجراي قانون هدفمندسازي ،فرضيه برابري
ميانگين اين متغير در خوشههاي شهر آزمون شد .فرض صفر و فرض مخالف بهمنظور
چنين مقايسهاي را ميتوان چنين نوشت:
H 0 : 1   2  ...   5

حداقل يک جفت از ميانگينها برابر نيستندH 1  .

براي آزمون فرضيه باال ،ميتوان از آزمون تحليل واريانس يکطرفه (در صورت برابري
واريانس متغير بين خوشهها) و يا از آزمون کروسكال-واليس( 9در صورت عدم برابري
واريانس متغير بين خوشهها) استفاده کرد .برابري واريانس با استفاده از آزمون لون 2مورد
بررسي قرار گرفت که نتايج آزمون حاکي از برابري واريانس ميان خوشهها بوده است .جدول
 1نتايج مربوط به آزمون تحليل واريانس يکطرفه را نشان ميدهد .مطابق با جدول ،از آنجا
که مقدار  Pاز  0/9بيشتر است ،بنابراين در سطح معناداري  90درصد فرض صفر پذيرفته
ميشود .بدين ترتيب ميتوان گفت مطابق با اظهارات خانوارها ،تفاوت معناداري ميان
خوشههاي پنج گانه شهر از نظر ميزان کاهش مصرف برق خانوار پس از اجراي قانون وجود
نداشته است.

)1- Kruskal-Wallis (K-W Test
2- Levene

P

F

0/452

0/121

0/112
0/699

4
16
902

9/061
69/519
64/160

بين گروهي
درون گروهي
کل

مطابق با آمار رسمي کشور ،دهکهاي باالتر جامعه در مقايسه با دهکهاي پايينتر سهم
بيشتري از مصرف و يارانه انرژي را به خود اختصاص دادهاند .در اين راستا يكي از اهداف
اساسي دولت نهم از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها ايجاد زيرساختهاي الزم براي
توزيع عادالنهتر مصرف انرژي در بخش خانگي بوده است .با توجه به عدم وجود ارتباط
معنادار ميان پايگاه اقتصادي-اجتماعي خانوارهاي اصفهاني و ميزان صرفهجويي آنان در
مصرف برق پس از اجراي قانون ،ميتوان استدالل نمود قانون هدفمندسازي يارانهها در فاز
اول اجرايي خود در دستيابي به يكي از مهمترين اهداف خود مبني بر اصالح توزيع مصرف
انرژي در بخش خانگي نيز چندان موفق عمل نكرده است .در توجيه عدم وجود چنين
ارتباطي ،ميتوان داليل آن را به تفكيک در دو حيطه جامعهشناختي و اقتصادي به شرح زير
ارائه نمود:
الف) تحليل جامعهشناختي :سالهاست که در عرصه علوم اجتماعي ،پايگاه اقتصادي-
اجتماعي متغيري نيرومند و کليدي در جهت تبيين بسياري از رفتارها و نگرشهاي اجتماعي
محسوب ميشود .اما عدم وجود ارتباط ميان اين متغير با متغير وابسته پژوهش  -عليرغم
فرض پژوهش مبني بر ارتباط معنادار ميان اين دو متغير -بهلحاظ نظري حائز اهميت
فراواني براي جامعه مورد مطالعه است؛ بهگونهاي که شايد بتوان گفت ديدگاه انديشمندان
جامعهشناسي همچون وبلن ،وبر و اخيراً نيز بورديو که قائل به سبک زندگي طبقاتي بودهاند
و عامل طبقه اقتصادي -اجتماعي را در شكلگيري سبک زندگي مؤثر دانستهاند ،کمرنگ

شده و فاقد توان تبيينکنندگي الزم است؛ اما در مقابل ،رهيافت انديشمنداني چون آنتوني
گيدنز ،9مايک فدرستون 2و الريش بک 9بتواند به نحو صحيحتري موضوع را تحليل کند.
مطابق با ديدگاه اين گروه از جامعهشناسان ،ديگر طبقات اجتماعي تعيينکننده الگوهاي
مصرف برگزيده شده از سوي شهروندان نيست؛ بهنحوي که ديگر نميتوان سبکهاي
زندگي را در راستاي تفكيک طبقاتي از هم جدا ساخت و سبکهاي زندگي ،مرزهاي تفكيک
طبقاتي را در هم ميريزد (چاني9111 ،4؛ باکاک9112،5؛ ويل 9119 ،1و فدرستون 9161 ،به
نقل از قادري .)9961 ،در حقيقت سبک زندگي نه يک مفهوم طبقاتي و ابزاري براي تمايز
آن ،بلكه بهعنوان مفهومي نوين در برابر طبقه مطرح است .از اين منظر ،در جوامع مدرن
رفتارهاي مصرفي مشابهي در ميان کساني از طبقات گوناگون ديده ميشود که نشاندهنده
تداخل طبقاتي سبکهاي زندگي است (قادري .)9961 ،به عبارت سادهتر ،در اين ديدگاه با
نوعي سبک زندگي روبهرو هستيم که ويژه و مشخصه يک طبقه و گروه خاص نيست ،بلكه
تنها در متن تغييرات فرهنگي مدرنيته و رشد فرهنگ مصرفگرايي معنا مييابد (گيدنز،
9119و 9114؛ بودريار 9164 ،و فدرستون  9161و  9119به نقل از رئيسي.)16 :9910 ،
ب) تحليل اقتصادي :مطابق با مطالعات اقتصادي صورت پذيرفته در زمينه موضوع
پژوهش (مصرف انرژي بخش خانگي) ،در توجـيه عدم وجود ارتباط ميان پايگاه اقتصادي-
اجتماعي خانـوار و ميزان صرفهجويي آنان در مصرف انـرژي برق پس از اجـراي قانون،
ميتوان موارد زير را برشمرد:
9ـ کششناپذيري تقاضاي (مصرف) انرژي بـخش خانگي در مقابل تغييرات قـيمت آن
حتي در بلندمدت -و ضروري بودن کاالي انرژي در سبد مصرفي خانوارها (نصرالهي،صمدي و روشندل9919 ،؛ مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ايران9919 ،؛

1- Giddens
2- Featherstone
3- Beck
4- Chaney
5- Bocock
6- Veal

بختياري و يزداني9961 ،؛ بالزکوز ،بوگن و فيليپيني 2092 ،9و بوشهري و ولجنانت،2
-2 .)2092وجود محدوديت براي جانشيني در مصرف انواع حاملهاي انرژي – از جمله برق
و گاز طبيعي -براي خانوار :دليل اين امر نيز متفاوت بودن فناوريهاي کاربرد برق ،گاز
طبيعي و ديگر حاملهاي انرژي در تجهيزات بخش خانگي است .حتي چنانچه اين جانشيني
بهلحاظ فني امكانپذير باشد ،بهلحاظ اقتصادي براي مصرفکننده مقرون به صرفه نيست
که با اندک نوساني در قيمت حاملهاي انرژي برق و گاز طبيعي (بهويژه آنکه بر اساس
قيمتهاي واقعي اين نوسانات بسيار ناچيز است) در الگوي مصرفي خود و تجهيزات انرژيبر
تغييراتي ايجاد نمايد (ابونوري ،محمدي و پرهيزيگشتي -9 .)9961 ،از آنجا که برق و گاز
طبيعي براي بخش خانگي کااليي ضروري است ،اين بخش ناگزير از حداقل مصرف براي
پختوپز ،گرمايش ،روشنايي و  ...است .در اکثر مواقع کاهش مصرف اين دو حامل جز به
معناي کاهش رفاه و در نتيجه بروز ناهنجاريهاي متعدد بهداشتي ،فرهنگي و اجتماعي و در
نهايت گسترش سطح تارضايتي خانوار نيست .بنابراين طبيعي است که مصرف انرژي در بخش
خانگي تابعي از قيمت آن نباشد (ابونوري ،محمدي و پرهيزيگشتي -4 .)9961 ،مصرف
انرژي در بخش خانگي تابعي از مصرف آن در دوره قبل است که اين امر دال بر آن است
که مصرفکنندگان اين بخش مطابق با عادات مصرفي خود عمل مينمايند (نصرالهي،
صمدي و روشندل -5 .)9919 ،در خصوص برق ميتوان اذعان داشت که بيشتر برق
مصرفي در منازل توسط يخچال ،فريزر ،کولر و تلويزيون مصرف ميشود که در حدود 10
درصد از مصرف کل انرژي خانوار را شامل ميشود .بهنظر ميرسد عليرغم افزايش قيمت
برق پس از اجراي قانون ،مصرفکننده خانگي همچنان از همان تجهيزات برقي خود
استفاده مينمايد؛ چرا که اکثر خانوارها – بهويژه در شرايط تورمي ايجاد شده پس از اجراي
قانون  -توان خريد لوازم برقي جديد و کممصرفتر را ندارند (موميوند-1 .)9961 ،براي
خانوارهاي متمكن و داراي توانايي مالي جهت خريد تجهيزات انرژي کم مصرف تر نيز ،به
لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نيست که با اندک نوساني در قيمت حاملهاي انرژي برق
و گاز طبيعي (بهويژه در شرايط تورمي ايجاد شده پس از اجراي قانون) در الگوي مصرفي
1- Bla'zquez, Boogen & Filippini
2- Bushehri & Wohlgenant

خود و تجهيزات انرژيبر تغييراتي ايجاد نمايند -1 .اگرچه در آغاز اجراي قانون هدفمندسازي
يارانهها دولت اقدام به افزايش قيمتهاي اسمي برق و گاز طبيعي بخش خانگي نموده
است ،اما پس از گذشت تنها يک دوره دو ماهه ،قيمت واقعي برق و پس از گذشت تنها دو
دوره دو ماهه ،قيمت واقعي گاز طبيعي ،بهدليل ثابت نگه داشتن قيمت اسمي اين دو حامل
پس از آغاز طرح و توجه نكردن به شاخص قيمت مصرفکننده در قيمتگذاري اين دو
حامل ،روند کاهشي در قيمتهاي واقعي اين دو حامل همچنان ادامه يافته است.
اجراي فاز اول قانون هدفمندسازي يارانهها با وجود ايرادات بزرگ و واضحي که داشت،
اجماعي را در نظام سياسي و اقتصادي کشور فراهم کرد تا بهدنبال راهي براي برونرفت از
وضعيت فعلي باشند؛ بنابراين استفاده از اين فرصت براي جلوگيري از گسترش بحران
مصرف انرژي در سالهاي آينده ضروري است .در واقع ،در مورد تداوم اجراي قانون
هدفمندي يارانه ها اجماع وجود دارد ،اما بهنظر ميرسد قانون فعلي هدفمندي يارانهها از
ظرفيت الزم براي تحقق اهداف اوليه آن برخوردار نبوده و بايد مورد اصالح و بازنگري
جدي قرار گيرد .براي اصالح الگوي مصرف انرژي برق بخش خانگي ،تغيير قيمت برق به
تنهايي اهرم مناسبي به شمار نميآيد و صرفهجويي انرژي در اين بخش با استفاده از
تجهيزات با راندمان باال ،استفاده از مصالح استاندارد در ساختوساز ،استفاده منطقي از انرژي
به واسطه فرهنگسازي 9همراه با تغيير قيمت حاملهاي انرژي ميتواند تأثير بهسزايي در
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