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 سنجش تأثير عوامل فرهنگي بر رفتار مصرف گاز خانگي 

 (مشتركان گاز خانگي شهري در مازندران: مورد مطالعه)
  صادق صالحی

 

 01/01/29: تاریخ پذیرش                      92/10/29: تاریخ دریافت

 دهچکي
مقرر شد قیمت گاز برای  131 سال  ةقانون بودج اصالح الگوی مصرف، در منظور به

ة اجرای مرحلة دوم هدفمندی یارانه و افزایش جینتافزایش یابد تا در مصارف خانگی 

، رفتار مصرف گاز خانوارها اصالح (از جمله قیمت گاز خانگی) یانرژی حامل ها متیق

. ی بیانگر دخالت سایر عوامل از جمله عوامل فرهنگی استنیب شیپنیافتن این تحقق. شود

 ریتأثبررسی  درصددپژوهش حاضر براساس چارچوب نظری و مطالعات تجربی پیشین، 

بر رفتار مصرف گاز خانگی در استان مازندران ( دانش، نگرش و دغدغه) یفرهنگمتغیرهای 

های آن از طریق پرسشنامه روش پیمایشی انجام شده و گردآوری دادهاین پژوهش به. است

مشترکان گاز خانگی مناطق شهری  نفر از 714ی شامل آمارنمونة . صورت گرفته است

از میان عوامل مختلف فرهنگی، با افزایش دانش،  دهدنتایج نشان می. استان مازندران است

نتایج همچنین . شودمی تر نهیبه ها آن ی افراد، رفتار مصرف گازطیمح ستیزنگرش و دغدغة 

ی به ایجاد طیمح ستیزنشان داد از مجموع عوامل فرهنگی، عامل دانش و نگرش 

در این پژوهش، دالیل احتمالی این . شود ینمی در افراد منجر طیمح ستیزی ها دغدغه

 .شود، تبیین و در بخش پایانی مقاله، دو توصیة اساسی برای سیاستگذاری پیشنهاد میمسئله

ی، مازندران، مناطق شهری، نگرش طیمح ستیزمصرف گاز، دانش رفتار : هاي كليديواژه

 .یطیمح ستیزو دغدغة 
 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 s.salehi@umz.ac.ir، دانشگاه مازندران گروه علوم اجتماعی اریاستاد.   

mailto:s.salehi@umz.ac.ir
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 0مقدمه و بيان مسئله
، آن را یکی از نظران صاحبی حائز اهمیت است که بعضی از ا اندازه بهمصرف منابع طبیعی 

یعی نظیر دلیل، پدیدة مصرف منابع طبهمینبه. دانند یمی اساسی در بحث توسعة پایدار ها مؤلفه

رفتار انسانی  ژهیو بهی اجتماعی و ها دهیپدگاز، ابعادی فراتر از جنبة طبیعی و فنی یافته و با 

بر عوامل فرهنگی را  ریپژوهشگران تأث سبب، بیش از سه دهه است کههمینبه. ارتباط یافته است

، (20: 7 02)زوکو اعتقاد ویجایا و تبه (.0222، نیگور) اند ی کردهو بررس انرژی مطالعهمصرف 

دلیل، شناخت ارتباط همیناز عوامل فرهنگی است و به رتأثشدت ممصرف انرژی خانوارها به

عوامل و متغیرهای فرهنگی و مصرف انرژی خانوارها، برای هرگونه سیاستگذاری مصرف 

، رویکرد فرهنگی در زمینة مصرف انرژی و ها آنهمچنین براساس دیدگاه . استانرژی ضروری 

 نکهیااز نظر توصیفی؛ ( الف :اهمیت و دارای کاربرد است حائزیاستگذاری، از سه جهت س

چگونه مصرف انرژی  نکهیامصرف انرژی در بین طبقات مختلف اجتماعی چگونه است یا 

چه عوامل  نکهیای تبیینی؛ ها لیتحلاز نظر ( ؛ بابدی یمتغییر ... تحصیالت، جنسیت و برحسب

بر مصرف ...( ی قومی وها گروهی دینی، ها ارزشیر سرمایة اجتماعی، نظ)اجتماعی و فرهنگی 

موفقیت یا شکست  نکهیااز نظر سیاستگذاری مصرف انرژی؛ ( ؛ جگذارد یم ریتأثانرژی 

، کدام عامل فرهنگی لامثو برای  ردپذی یم ریتأثی مختلف، چگونه از عوامل فرهنگی ها استیس

الگوهای مصرف انرژی و . دارد کننده نییتع ی مصرف انرژی نقشها استیسدر موفقیت 

فرهنگ بر  ریتأثدلیل، مطالعة همینبه. ی فرهنگی متفاوت استها نهیزمها با توجه به سیاستگذاری

رسد نظر میسیاستگذاری مصرف انرژی ضروری به نیتر مناسبمصرف انرژی برای تدوین 

 (.21: همان)

بع طبیعی و ذخایر زمینی، به نحوة ارتباط متقابل ی، استفادة مناسب و مطلوب از مناطورکل به

 است« جامعة محیط زیست»انسان و طبیعت بستگی دارد که از جمله موضوعات اساسی در 

نامناسب است؛  مصرف گاز در ایراناز میان منابع طبیعی مختلف، وضعیت (. 2 02صالحی، )

 همچنین. شود یمگاز مصرف ژاپن چهار برابر متوسط جهانی و نزدیک هجده برابر ی که ا گونه به

گاز  ةزمستان مصرف روزان در. ده برابر کشورهای اروپایی است ،ر ایراندمصرف گاز  ةسران

بندی جهانی  یران در رتبهبراین، اعالوه .اروپاست ةایران، معادل کل کشورهای عضو اتحادی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 .این پژوهش، با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه مازندران انجام شده است . 
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با مصرف . گرفته استآمریکا و روسیه قرار  ةپس از ایاالت متحد و در مقام سوم ،مصرف گاز

هزار  0 4میلیون و  143ط طور متوس به، میلیون مترمکعب گاز طبیعی 222میلیارد و  14 سالیانه 

 .(131 عصر ایران، ) شود یمگاز مصرف مترمکعب در روز  103و 

 ةقانون بودج اصالح الگوی مصرف، در منظور بهی آتی و نیز ها بحرانبرای جلوگیری از 

درصد و برای مصارف عمومی  02ن میزایمت گاز برای مصارف خانگی بهمقرر شد ق 31سال 

البته این تغییرات  (.131 بولتن نیوز، )د درصد افزایش یاب 12میزان به( دولتی، کسب و خدمات)

، برمبنای نظام شود یماساسی برای اصالح الگوی مصرف تلقی  قیمت که از جمله راهکارهای

در پلة آخر،  ژهیو بها عبور میزان مصرف گاز از مقدار الگو و گذاری است که در آن، بتعرفه

ی این نظام، انتظار ها فرض شیپمطابق . ابدی یمی افزایش توجه شکل ناگهانی و شایانتعرفه به

ة این امر، عموم مشترکان برای اصالح الگوی مصرف انرژی خود انگیزه پیدا جینت در رود یم

به این نتیجه  ها ارانهیگاز در گام دوم هدفمندی  ةتعرف یها لهپ ةسیمقابا ( 131 )سحابی . نندک

 ، رشد قیمت بسیار کندتر از مدلاین مرحلهبا وجود افزایش پلکانی قیمت گاز در  رسید که

. ایجاد نکرده استای برای کاهش مصرف  هیچ انگیزه بوده و در گام دوم هدفمندی یگذار متیق

، مشترکان پرمصرفتقدند که با افزایش فشار بر مشترکان با این وصف، طرفداران این سیاست مع

 .کنند یمو رفتار خود را اصالح  شوند یمیی دعوت جو صرفهبه 

های حامل متیقها و افزایش ، با وجود اجرای مرحلة دوم هدفمندی یارانهدرهرصورت

وضع سبب که این یا گونه بهانرژی از جمله گاز خانگی، هنوز مشکل به قوت خود باقی است؛ 

افزایش شدید مصرف گاز بخش خانگی کشور  ةوزیر نفت در اجالس اقتصاد ایران دربارشد 

بحران امروز آب در بخش انرژی  ،سال آینده دوازدهیا  دهدر »بدهد و اظهار دارد  جدیهشدار 

میلیون  722که  میده یمیلیون مترمکعب گاز به شبکه تحویل م 332امسال . خواهد بود

اگر . درصد رشد داشته است 7 یا  1 شود و امسال  در بخش خانگی مصرف میمترمکعب آن 

پارس جنوبی تمام شود، دیگر یک پارس جنوبی دوم یا سوم در کار نخواهد بود که بخواهیم آن 

 (.131 خبرگزاری فارس، )« را مصرف کنیم

با توجه به . یستپذیر نرسد دیگر بازگشت به دوران ارزانی و فراوانی انرژی امکان نظر میبه

ی به آن را ابیدستجمعیت زیاد جهان که مصرانه درپی گسترش رفاه زندگی خود هستند و اغلب، 

 دانند، این میسر میمؤثر آن  از طریق فناوری مستقل انرژی، عرضة انرژی در آینده و مصرف

تر که پیشطور دلیل و همانهمینبه (.3 : 133  سابا،)ت در سراسر جهان وخیم شده اسمسئله 
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مطرح شد، پدیدة مصرف منابع طبیعی نظیر گاز، ابعادی اجتماعی و فرهنگی دارد و بیش از سه 

بر مصرف  ها خانوادهرفتارهای و  ها ها، نگرش ویژگی ریتأث دربارة پژوهشگران دهه است که

که نشان اشاره کرد  پریش یلة مطالعبه  توان یماز جمله  (.0222، نیگور) اند انرژی مطالعه کرده

 های شخصی، درصد از کل انرژی، در مصارف شخصی از قبیل سرویس 72تا  12 حدود دهد یم

فهم الگوی  منظور بهنیز  1و بلوک 0رینجر (.0222 ،و همکاران  شوبین)است ی ونقل خانگ حمل

نیز مصرف  7لنزن. بررسی کردندهند  در را مصرف انرژی خانوارها، مصرف انرژی خانوارها

بررسی  ایکنندگان در استرال مصرفی ها تیاز فعال یبخش عنوان را به یا گلخانهی ازهاو گ انرژی

و انتشار  انرژیرا بر مصرف  شاخص سبک زندگی ریتأث زانیم ،3و پارل 2برو نچنیهم. کرد

 (.همان) مطالعه کردند و هلند ، فرانسهدر آلمان 2 02 و 332  یها در سال یا گلخانهگازهای 

بر ابعاد فنی، عوامل در بحث مصرف منابع انرژی، عالوه دهد یممطالعات نشان نتیجة کلی این 

 رأثة مصرف انرژی متمسئلدرحقیقت، . اندمختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز حائز اهمیت

ها، باورها  کند؛ دغدغه موجودی است که در بستر جامعه زندگی می عنوان بهاز نحوة رفتار انسان 

اعم از اقتصادی، اجتماعی و )های خود  دارایی بر هیتکص خود را دارد و با و رفتارهای خا

در این میان، درک و برخورد جوامع و . بخشد می تیفعل به رفتار مصرف گاز خود( فرهنگی

 - : 0223 فلتز،) ی افراد اهمیت بسیار داردطیمح ستیزهای  چگونگی تأثیر بر باورها و دغدغه

0.) 

ترین مراکز  ها و منازل، از مهم و ساختمان دشو یمتلفی استفاده ی مخها بخشانرژی در 

میزان  دهد یمدر ایران نشان  ها یبررسنتایج . روندشمار میمصارف انسانی در زمینة انرژی به

. استمنازل مسکونی، بسیار باالتر از حد نیاز و استاندارد  گاز طبیعی در ویژهمصرف انرژی، به

 های تبع آن، کاهش هزینهکاهش مصرف و به منظور بهاهکار مناسب ة رارائدر این شرایط، 

 .(133 فرهادی، ) رسد نظر میخانگی، بسیار ضروری به نامشترک

که بعضی از  شوند یمی معرفی ا ساده نسبتاًی هاراهبرای اصالح الگوی مصرف گاز در منزل، 

تا دو درجه از حرارت کردن حداقل یک پوشیدن لباس بیشتر، کم»: از اند عبارت ها آن

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Shui bin 

2. Vringer 
3. Blok 
4. Lenzen 

5. Weber 

6. Parrel 
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های بزرگ و ظروف بزرگ روی  گرمایشی، قراردادن ظروف کوچک روی شعله های دستگاه

جلوگیری از اتالف انرژی، تعدیل دمای اتاق  برای های کوچک، بستن کامل درب منازل شعله

 یبند قیخانه، عا ازحد شیشدن بو جلوگیری از گرم گراد یسانت ةدرج 00تا  02خواب روی 

خریدن وسایل  ،گراد یسانت ةدرج 32کولر، تنظیم دمای آبگرمکن روی  یها ها و کانال رهپنج

ها راهکار  از شومینه و ده نکردنها، استفاده منزل و اتاق ةگرمایشی و سرمایشی متناسب با انداز

 (.131 عصر ایران، )« دیگر برای مدیریت و اصالح الگوی مصرف گاز

تا حدود زیادی از  توان یمساده در منزل  نسبتاًهای ا اقدام، بشود یمطورکه مالحظه همان

انرژی در منزل کاست، اما واقعیت این است که در شرایط فعلی،  ازحد شیبمصرف 

ی اقتصادی نیز نتوانستند در این ها مدل. رفتارهای متفاوت دارند ها نهیزمدر این  کنندگان مصرف

یافتن راهکاری مناسب و واقعی، مستلزم شناخت  رسد یمنظر به. باشند کننده نییتعمیان چندان 

 اگرچه. در زمینة گاز خانگی است کنندگان مصرفبر رفتار  مؤثرعوامل اجتماعی و فرهنگی 

ی، ساالر فندیدگاه  برخالفنقش عوامل فنی نیز در میزان مصرف انرژی حائز اهمیت است، 

بار و )قرار نخواهد داد  ضعیت مطلوبی، استفاده از انرژی را در وفناورصرف ایجاد تغییرات 

بر افزایش  دیتأک، صرف عوامل اقتصادی و اقتصاددانانهمچنین برخالف نظر (. 0221گیلگ، 

سمت استاندارد را فراهم خانگی به کنندگان مصرفبهای مصرف انرژی، زمینة تغییر رفتار 

ماعی است، برای تغییر آن ای اجتکه مصرف گاز خانگی، پدیدهآنجا از، گرید عبارت به. کند نمی

 همینبه. بر آن باشیم مؤثرسمت مطلوب و استاندارد باید درصدد شناخت عوامل اجتماعی به

ی در استان گاز خانگ میزان مصرفبر عوامل فرهنگی  ریتأثدنبال شناخت دلیل، پژوهش حاضر به

مصرف گاز  ی برریتأثپرسش اصلی پژوهش این است که عوامل فرهنگی چه  .استمازندران 

 خانگی مشترکان گاز استان مازندران دارد؟

 مباني نظري
خاص،  طور به. دارد ها انسانی رفتار ده جهتی و ده شکلفرهنگ همواره نقشی اساسی در 

ة دانش، نگرش و دغدغة فرد دربارة محیط زیست مجموعی عبارت است از طیمح ستیزفرهنگ 

ترتیب، بدین. کند یماز جمله مصرف انرژی تعیین های مختلف زندگی، که رفتار او را در زمینه

ی ها دغدغهة اساسی دانش، نگرش و مؤلفمقصود از فرهنگ در بحث حاضر، ترکیب سه 

 .گذارداثر می کنندگان مصرفی رفتار ده جهتی و ده شکلی است که بر طیمح ستیز
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 زیآم تیوفقمی انجام برادانش، ضرورتی . ی استطیمح ستیزة فرهنگی، دانش مؤلفاولین  

ی و ناآگاه رینظ)ی شناخت روانبر موانع ی برای غلبهابزارة مثاب به، درواقعست و ها تیفعال

ندارد،  میمستق ریتأثبر رفتار  شهیهماگرچه دانش . شود یمکار گرفته به( اطالعات غلط

ی و فردوس) شود یمرفتار  رییتغکه سبب تسهیل در  کند یم تیتقوی را گریدسازوکارهای 

ی دانش برای ا برجستهی است که نقش محققاناز جمله   نیراب(. 027: 133 کاران، هم

و  0یستیز میمفاهی و گسترده در همگاندانشی » ی قائل است و اعتقاد دارد که طیمح ستیز

: 347 ی، رامز)« وجود دارد ستیز طیمح تیفیکو حفظ  ایاح، فیتعری در مرکز شناخت بوم

ی اثر ابیارزیی فرد در درک و توانای را طیمح ستیزدانش  زین( 333 ) 7یتزکیسوو  1گامبرو(. 2 

ی و طیمح ستیز مسائلدانند و معتقدند که این دانش، در قالب درک می ستمیاکوساثر جامعه بر 

ای منسجم و واحد باید توجه داشت که دانش، مقوله. شوددیده می ها آنی امدهایپو  مسائل منشأ

 .لفی داردو انواع مخت ها حالتنیست و 

نگرش را . ی استطیمح ستیزاز فرهنگ در پژوهش حاضر، متغیر نگرش  مؤلفهدومین 

و  ارز یف) کند یمبا آن رفتار  ای ندیب یمکرد که فرد موضوعی را  فیتوصی ا وهیش توان یم

ی ساز مفهومی زندگی مهم استانداردها ااهداف ی عنوان به معموالً ها نگرش(. 0224همکاران، 

ی ا هیپا، ممکن است لیدلنیهمبه. کنند یمی عمل زندگیی در راهنماخط  صورت بهکه  اند شده

ی اساسی ها یریگ جهتی، شامل طیمح ستیزنگرش (. 2نگایپورت)ی به رفتار باشند ده شکلی برا

دانلپ و )ی است عیجهان طبی درمورد وی نیب جهانو نشانگر  ستیز طیمحی فرد درمورد اساس

 اتیادبی بررس(.   02؛ کوپنینا، 343 ؛ دانلپ و کاتن، 343 ن الیر، ؛ دانلپ و و0221همکاران، 

را  مشابهی ها نگرشتا  است رفتهیپذی صورت مختلفی ها یبند دستهکه  دهد یمموضوع نشان 

از  استی عبارت عمومی از نگرش بند میتقس؛ برای مثال، نوعی دنی کبند گروهی و ده سازمان

 3و خودگرا( عتیطبدلیل منافع  به) 4گرا عتیطب، (یانسانخاطر منافع  به) 3گرا نگرش انسان

 (.2 02گوئر،  برن( )یشخصخاطر منافع  به)
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1. Rubin 

2. Biological 

3. Gambero 

4. Sweetskey 

5. Poortinga 

6. Homocentric 

7. Ecocentric 

8. Egocentric 
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 0و بوگنر  زنیوا. ی استطیمح ستیزی ها دغدغهة فرهنگ در پژوهش حاضر، مؤلفسومین 

 کردیرو: ی را باید مشتمل بر دو رویکرد دانستطیمح ستیزی ها دغدغهمعتقدند ( 0221)
 کردیروو ( گرا محافظت)است  عتیطباز  تیحماکه بیانگر محافظت و  1اگر ستیزة دغدغ

( گرا منفعت)ی است انسانخاطر منافع  ی بهعیطبی از منابع بردار بهره انگریبکه  7گراارزشی انسان

ی ارزشی بند میتقس( 337 ) 4و بارتون 3، تامپسونشکل نیهم به(. 0227، تیداکو  2لفونتیم)

 عتیطب)یی گرا انسان: مطالعه دانستندد  و این دغدغه را در دو زمینه قابلی انجام دادنا گسترده

یی گرا عتیطبو ( ی نداردذاتی اخالق ارزش چراکهی انسان حفظ شود؛ براخاطر ارزشش  باید به

 معموالً دهد یمنشان  ها یبررس(. ی داردذاتارزش  خاطر خودش حفظ شود؛ زیرا باید به عتیطب)
، در (اند قائلی ذاتارزش  ستیز طیمحبرای )ی دارند شتریب محورستیز یها ارزش کهی افراد

 توان یمی تکنولوژمعتقدند که از طریق )ی تکنومحور دارند ها ارزشی که کسانمقایسه با 

 ستیز طیمحتری درقبال  مسئوالنه، رفتار (ی ارائه کردطیمح ستیزی مشکالت برایی ها حل راه
 .دارند

ة اساسی فرهنگ، یعنی دانش مؤلففوق، پژوهش حاضر، نقش سه با توجه به مبانی نظری 

 و( 0222دانلپ و ون لیر، ) یطیمح ستیز، نگرش (0227فریک و همکاران، )ی طیمح ستیز

را در تعیین رفتار مصرف گاز مطالعه ( 133 زاده، ؛ کریم3 3 کایزر، )ی طیمح ستیزی ها دغدغه

 :استترسیم زیر قابل صورت بهنظری پژوهش ، مدل مؤلفهة تعامل این سه جینتدر . دکن یم

 
 مدل نظري پژوهش. 0شکل 
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1. Wiseman 

2. Bogner 

3. Biocentric 

4. Anthrocentric 

5. Milfont 

6. Thopmson 

7. Barton 

دانش 
محیط زیست
 ی

نگرش 
محیط زیست
 ی

 ةدغدغ
محیط  زیست
 ی

رفتار مصرف 
 گاز
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 :مطرح کرد زیر صورت به توان یمی پژوهش را ها هیفرضبراساس مدل فوق، 
 .گذار استریتأثی بر رفتار مصرف گاز طیمح ستیزدانش ( الف
 .ر استگذاریتأثی طیمح ستیزی بر دغدغة طیمح ستیزدانش ( ب
 .گذار استریتأثی طیمح ستیزی بر نگرش طیمح ستیزدانش ( ج
 .گذار استریتأثی بر رفتار مصرف گاز طیمح ستیزنگرش ( د
 .گذار استریتأثی طیمح ستیزی بر دغدغة طیمح ستیزنگرش ( ذ
 .گذار استریتأثی بر رفتار مصرف گاز طیمح ستیزدغدغة ( هـ

 روش پژوهش
از میان ابزارهای (. 133 دواس، ) است  ز نوع مقطعیی و اشیمایپروش پژوهش حاضر 

فرد  واحد تحلیل در این پژوهش،. گردآوری اطالعات، از پرسشنامة خوداجرا استفاده شده است
عضوی از خانوارهای  سال است که 2 جامعة آماری پژوهش شامل تمامی زنان باالی . است

مرکز آمار،  132 اساس آمار سال مشترکان گاز مناطق شهری استان مازندران هستند و بر
از فرمول ، حجم نمونه نییتع یبرا (.132 سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ) ندنفر 343،032

فرمول  وکوکران استفاده 
pqtNd

PqNt
22

2


برای دسترسی (. 131: 132 پور، رفیع)کار گرفته شد به 

ی ریگ نمونهمنابع، از روش  تیمحدودان و ی استان مازندرشهرها، با توجه به تعداد ها نمونهبه 
که استان مازندران به سه منطقة شرق، غرب و  صورت نیبدی استفاده شد؛ ا چندمرحلهی ا خوشه
در . تصادفی انتخاب شدند صورت به، دو شهر (خوشه عنوان به)شد و از هر منطقه  میتقس مرکز

ورد نیاز برای هر شهر تعیین ی مها نمونهی منتخب، شهرهادر  تیجمعمرحلة بعد، براساس 
 .ذکر شده است شهرهای مورد بررسی در این ها نمونه، تعداد  در جدول . شدند

 شهرهاي منتخب ها برحسب نمونهتعداد . 0جدول 

 ها در داخل شهر حجم نمونه نام شهر
 04 تنکابن
 02 چالوس
 33 بابل
 30 آمل
 0   یسار

  7 بهشهر
 132 جمع

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Cross-sectional 
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پرسشنامه با  صورت کهاینر پرسشنامه، از اعتبار صوری استفاده شد؛ بهبرای بررسی اعتبا

ی از ریگ بهرهی و نیز انرژمصرف  تیریمدحوزة  نظران صاحباستفاده از نظرهای استادان و 

، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفا و آزمون شیپدر مرحلة . دش میتنظ نیشیپهای پژوهش

 .دهد یمنتایج این آزمون را نشان  0جدول . به شدنمونه محاس 72اطالعات 

 پرسشنامه یيایپا بیضر. 9 جدول

 مقدار آلفا هاتعداد پرسش ريمتغ فیرد

 430/2 2  یطیمح ستیزنگرش   

 333/2 3  یطیمح ستیزدانش  0

 322/2 7 یطیمح ستیزة دغدغ 1

 2/ 43 7  رفتار مصرف گاز 2

از متغیرها در جدول فوق و محاسبة ضریب آلفای  ی هریکها هیگوبا بررسی ضریب آلفای 

پیش از ارائة نتایج الزم است تعریف عملیاتی . ها تأیید شد ، انسجام درونی گویهها آننسبتاً باالی 

 .ی اصلی پژوهش ارائه شودرهایمتغ

لحاظ نظری، دانش معتقدند که به(  : 332 )آرکری و جانسون : يطيمح ستیزدانش ( الف

ی سیارة زمین و شناس بومة محیط زیست، درباراطالعاتی عملی است که افراد  ی،طیمح ستیز

ی ا نمرهی، طیمح ستیزدر پژوهش حاضر، دانش . دارندی انسانی بر محیط زیست ها کنشتأثیر 

میزان اتالف انرژی در ایران چقدر : کند یماست که پاسخگو در پاسخ به نه پرسش زیر دریافت 

؟ با گذاشتن ظروف شود یماتالف انرژی جلوگیری  زانیم، از چه ها سقفی کار قیعا بااست؟ 

؟ چقدر به دمای مناسب شود یمکوچک روی شعلة بزرگ، چقدر از اتالف انرژی جلوگیری 

در زمستان توجه دارید؟ چقدر به  ها اتاق؟ تا چه حد به دمای مناسب دیکن یمآبگرمکن توجه 

کردن حرارت لی حساسید؟ تا چه میزان به کمی خاها اتاقکردن وسایل گرمایشی در خاموش

-آبگرمکن حساسید؟ چقدر به پوشیدن لباس گرم در فصول سرد حساسید؟ تا چه حد به پایین

 داشتن حرارت وسایل گرمایشی حساسید؟نگه

احساسات  ة، مجموعمحیطیزیست یها نگرشاز نظر مفهومی، : محيطي نگرش زیست( ب

م، بلو)آن است  هط بوهای محیط فیزیکی یا مسائل مربیژگیخوشایند یا ناخوشایند درمورد و

ای است که محیطی، نمره لحاظ تعریف عملی، در پژوهش حاضر نگرش زیستبه .(0: 0224
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ی این ها هیگو. کند یممحیطی دریافت  پاسخگو برای پاسخ به مقیاس اصلی پارادایم نوین زیست

 : پارادایم شامل موارد زیر است

ارند محیط طبیعی را مطابق نیازهای خود تغییر دهند، اما گیاهان و حیوانات ها حق د انسان

. طبیعت است ةیبقهدف از خلقت انسان، حکمرانی وی بر . ها حق دارندانسان اندازة بههم 

توان با تکیه بر هوش و نبوغ انسانی کاری کرد که زمین به محلی  گروهی معتقدند می

های خاص، باز هم از قوانین  رغم برخورداری از توان ها علی انانس. سکونت تبدیل نشود غیرقابل

عملکرد طبیعت آگاهی کافی  نحوةها از  رسد که انسان روزی فرامی. پذیرندطبیعت تأثیر می

 توازنتعادل و . رفتن نیستتعادل طبیعت درحال از بین. کنندآورند و آن را کنترل میدست می به

. کندتأثیرهای منفی کشورهای صنعتی مدرن ایستادگی می حدی است که درمقابل طبیعت به

 ستیز طیمحازحد از انسان بیش. خورد هم می راحتی به تعادل طبیعت بسیار حساس است و به

درمورد آن مبالغه و  همهحدی نیست که این بهزیست  طیمحبحران . کند سوءاستفاده می

محیطی  زیست فاجعةزودی شاهد  ش رود، بههمین منوال پی به زیچ همهاگر . یی شده استبزرگنما

زمین بیش از این، نیازهای  کرةای هستیم که  ما درحال رسیدن به مرحله. بزرگی خواهیم بود

و  توسعه نحوةزمین منابع طبیعی فراوان و نامحدود دارد و فقط باید . جمعیتی را برآورده نسازد

اقتصادی هستیم  ، نیازمند نوعی توسعة پایداربرای حفظ اقتصاد سالم. ها را بدانیم استفاده از آن

 .شود که در آن، رشد صنعتی کنترل می

محیطی، توجه، نگرانی و  از نظر مفهومی، دغدغة زیست: محيطي ة زیستدغدغ( ج

در پژوهش حاضر، (.  022سودارمدی و همکاران، )است محیطی  حساسیت به مشکالت زیست

های زیر دریافت گو در نظردهی درمورد گویهی است که پاسخا نمرهمحیطی  دغدغة زیست

ها به تأیید کارشناسان و متخصصان شرکت توزیع گاز استان مازندران رسیده این گویه. کند می

 ةوقتی بقی. 0. دیآ ینم شماربهو اساسی کشور  از مسائل مهم ،جویی در انرژیصرفه.  : است

 زمینة اگر تشکلی در. 1. زحمت بیندازمکنند، چرا من باید خودم را به جویی نمیمردم صرفه

در ایران تشکیل شود، حتماً در آن عضو ( گاز و آب، برق) یانرژ ةمحیط زیست و مصرف بهین

 .ها ندارد بیشتر آن ةتأثیری در ذخیر ،توسط من( برق) یکردن انواع انرژمصرفکم. 7. شوم یم

ی افراد ها کنشای از ، مجموعهلحاظ مفهومی، رفتارهای مصرف گازبه :رفتار مصرف گاز( د

از نظر عملیاتی نیز رفتار مصرف (. 130 صالحی و امامقلی، )است جامعه در زمینة مصرف گاز 
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مندرج در جدول زیر دریافت  سؤال 7 ی است که پاسخگو درقبال نظردهی درمورد ا نمرهگاز، 

ازندران، اطالعات درگاه ها ازطریق مشاوره با کارشناسان شرکت گاز استان ماین گویه. کند یم

 توان یمبعضی از این رفتارها را . شرکت ملی گاز و ادبیات پژوهش تدوین شده است

از نظر شرکت  رفتارهادرهرصورت، این . دانست( نظیر رفتار ایمنی)زیرمجموعة عناوین مختلف 

و نیز  شود؛ بنابراین، در اینجا، براساس سیاستگذاریگاز، جزء الگوی مطلوب مصرف تلقی می

های این نوع رفتارها، جزء رفتار -که در سایت شرکت گاز نیز ذکر شده -ی عملیها هیتوص

های الستیکی اتصال گاز را هرچند وقت  شیلنگ. تعریف شده است( گاز) یانرژمصرف بهینة 

. کنم یمبار بازنگری  یک وقت چندهر کشی گاز در منزل را فلزی لوله لولة. کنم یمبار کنترل  یک

که قبالً  -شیرهای مصرف را. آبی بسوزد شعلةگام استفاده از اجاق گاز، مراقبم که گاز با هن

هنگام . بندم یمبا درپوش  -ای نداردگازسوزی به آن وصل نشده و استفاده لةیوسگونه  هیچ

تری نیاز داشته باشد، از  غذا به زمان طوالنی پختاگر . بندم یممسافرت، شیر اصلی گاز را 

وپز و استفاده از اتو و دیگر لوازم گرمازا، حرارت شوفاژ و  هنگام پخت. کنم یمستفاده زودپز ا

ظرف روی آن هماهنگ  اندازةپز، اندازة شعله را با وهنگام پخت. دهم یمبخاری را کاهش 

هنگام استفاده از . دهم یمگراد قرار  ة سانتیدرج 22تا  72دمای آبگرمکن و شوفاژ را بین . کنم یم

 گاهی از شدت گرما مجبور. کنم یمبزرگ استفاده  شعلةگاز، برای ظروف کوچک از  اجاق

را تا حد زیادی  شعلهجوش آن،  ادامةآید، برای  جوش می آبوقتی . ها را باز کنم پنجره شوم یم

ی سرد، از ها فصلدر . کنم یماستفاده را خاموش های بی اتاق شوفاژبخاری و . کنم یمکم 

 .کنم یماستفاده های مناسب  لباس

 ي پژوهشها افتهی

ة فرهنگی در مدل مؤلفطورکه پیش از این مطرح شد، نخستین همان :محيطي دانش زیست( الف

را با توجه به دانش  ها پاسخوضعیت پراکندگی  1جدول . محیطی استپژوهش، دانش زیست

 .دهد یم نشان 2تا   محیطی براساس مقیاس زیست
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 محيطيتوضعيت دانش زیس. 3جدول 

 درصد فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني محيطيدانش زیست

 0 /0 0 /0 33 بسیار زیاد

 7/34 0/22 033 زیاد

 4/33 1/03 23  متوسط

 3/33 0/0 0  کم

 22   /  3 بسیار کم

 - 22  272 جمع کل

اد و محیطی زیدرصد از افراد مورد مطالعه دانش زیست 22دهد حدود  نشان می 1جدول 

ستون فراوانی تجمعی نشان . ندمحیطی بسیار کم دار دانش زیست ها آنحدود یک درصد از 

 به محیطی متوسط و متوسط رودرصد از افراد مورد مطالعه، دانش زیست 34که حدود  دهد یم

 .است درصد افراد نسبتاً زیاد 42/1محیطی میانگین دانش زیست. ندباال دار

محیطی ة فرهنگی در پژوهش حاضر، نگرش زیستمؤلفین دوم: محيطي نگرش زیست( ب

 2تا   محیطی براساس مقیاس را با توجه به نگرش زیست ها پاسخپراکندگی  7جدول . است

 .دهد یم نشان

 محيطيوضعيت نگرش زیست. 9جدول 

 درصد فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني محيطينگرش زیست

 2/1 2/1 3  موافق کامالً

 7/10 3/03 23  موافق

 3/32 2/31 171 نظربی

 4/33 3/0 2  مخالف

 22   /1 4 مخالف کامالً

 - 22  272 جمع کل

محیطی ی زیستها نگرشدرصد از افراد مورد مطالعه، با  11دهد حدود  نشان می 7جدول 

صد از در 37حدود . اند مخالف کامالًمخالف و  ها آندرصد از  7موافق و حدود  کامالًموافق و 

 درصد افراد متوسط 1/1محیطی میانگین نگرش زیست. شتندندادرمورد این نگرش نظری  ها آن

 .است
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طورکه پیش از این مطرح شد، سومین بعد از متغیر فرهنگ، همان :محيطيستیزة دغدغ( ج

ی ها دغدغهرا با توجه به  ها پاسخجدول زیر وضعیت پراکندگی  .محیطی استدغدغة زیست

 .دهد یم نشان 2تا   طی براساس مقیاس محیزیست

 محيطيهاي زیستوضعيت دغدغه. 5جدول 

 درصد فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني محيطيي زیستها دغدغه

 3/0 3/0 2  موافق کامالً

 0 /3 3/3 21 موافق

 1/03 3 /4 32 نظربی

 2/43 0/74 022 مخالف

 22  2/01 04  مخالف کامالً

 - 22  272 جمع کل

موافق  کامالًدرصد از افراد مورد مطالعه موافق و  1 دهد حدود  نشان می 2جدول 

 4 نزدیک به . اندمخالف کامالًمخالف و  ها آندرصد از  43محیطی و حدود  ی زیستها دغدغه

 ی زیستها دغدغهمیانگین . ندرندامحیطی نظری ی زیستها دغدغهدرمورد  ها آندرصد از 

 .رصد پاسخگویان، اندک استد  0/ 0محیطی 

جدول . متغیر وابسته در پژوهش حاضر، رفتارهای مصرف گاز است :رفتار مصرف گاز( د

 نشان 2تا   را با توجه به رفتارهای مصرف گاز براساس مقیاس  ها پاسخوضعیت پراکندگی  3

 .دهد یم

 وضعيت رفتارهاي مصرف گاز. 1جدول 

 درصد فراواني تجمعي وانيدرصد فرا فراواني رفتارهاي مصرف گاز

 2/3 2/3 12 بسیار زیاد

  7/  3/17 34  زیاد

 30 3/22 042 متوسط

 7/33 7/4 72 کم

 22  3/2 1 بسیار کم

 - 22  272 جمع کل
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درصد از افراد مورد مطالعه، در حد متوسط و نزدیک به   2دهد حدود  نشان می  3جدول 

ستون فراوانی . ندهای نامطلوب مصرف گاز داردر حد بسیار کم رفتار ها آنیک درصد از 

باال رفتارهای درصد از افراد مورد مطالعه در حد متوسط و متوسط روبه 30 دهد یمتجمعی نشان 

 درصد افراد، باالتر از متوسط 13/1میانگین رفتارهای مصرف گاز . مطلوب مصرف گاز دارند

 .است

 ها هيفرضآزمون 
ضرایب پیرسون  4جدول . اضر دارای شش فرضیه استبا توجه به مدل نظری، پژوهش ح

 .دهد یمی پژوهش را نشان ها هیفرضآزمون 

 ها هيفرضضرایب پيرسون آزمون . 7جدول 

 یدارامعنسطح  مقدار آزمون پیرسون ها هیفرضآزمون 

 222/2 0/2   رفتار مصرف گاز محیطیدغدغة زیست

 222/2 072/2 رفتار مصرف گاز محیطینگرش زیست

 222/2 33/2  رفتار مصرف گاز محیطیانش زیستد

 242/2 243/2 محیطیدغدغة زیست محیطینگرش زیست

 743/2 2/ 21 محیطیدغدغة زیست محیطیدانش زیست

 271/2 234/2 محیطینگرش زیست محیطیدانش زیست

محیطی با رفتار  ة زیستدغدغمتغیرهای دانش، نگرش و  دهد یمنشان  ها هیفرضآزمون 

عبارت دیگر، با افزایش دانش، نگرش و دغدغة به. صرف گاز رابطة مثبت مستقیم دارندم

دهد همچنین نتایج آزمون فوق نشان می. شودمی تر نهیبهمحیطی، رفتار مصرف گاز  زیست

معنا که دانش و ی ندارند؛ بدینامحیطی رابطه محیطی با دغدغة زیست نگرش و دانش زیست

، بین تینهادر. شود ینممحیطی در افراد منجر  ی زیستها دغدغهایجاد محیطی، به  نگرش زیست

محیطی، نگرش  رابطه وجود دارد و با افزایش دانش زیست 22/2دانش و نگرش در سطح 

 .شود یممحور محیطی، زیست زیست
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 رگرسيون چندمتغيره

گاز وارد مدل  گام، تمامی متغیرهای مستقل برای تبیین رفتار مصرفبهدر مدل رگرسیونی گام

کنندة  مدل نهایی رگرسیون متغیرهای مستقل تبیین ریتأثضرایب  دهندة، نشان3 جدول .شده است

 .رفتار مصرف گاز است

 كنندة رفتار مصرف گازمدل نهایي رگرسيون متغيرهاي تبيين ريتأثضرایب . 8جدول 

 ضریب تولرانس یرادامعنسطح  Tمقدار آزمون  )β(بتا  بیضر متغیرها

 - 222/2 327/3 - قدار ثابتم

 334/2 222/2 043/2 3/2 0 محیطی نگرش زیست

 330/2 222/2 343/1 37/2  محیطی دانش زیست

 331/2 222/2 41/0  232/2 محیطی دغدغة زیست

 گام، نگرش زیستبه، مطابق مدل رگرسیون گامشود یممالحظه  3که در جدول  طورهمان

. ارد مدل شده و بیشترین رابطه را با رفتار مصرف گاز داردمحیطی اولین متغیری است که و 

محیطی آخرین متغیر در ورود به مدل است و کمترین رابطه را با این  درمقابل، دغدغة زیست

کنندة بینی محیطی، در مقایسه با دیگر متغیرها پیش همچنین متغیر نگرش زیست. رفتار دارد

گفت متغیرهایی که وارد مدل  توان یماساس، ینبرا. تری برای رفتار مصرف گاز است قوی

 دهد یمضریب تولرانس نشان . ی بر تبیین تغییرات رفتار مصرف گاز دارنددارامعن ریتأث، اند شده

 .ی متغیرها اندک استخط هممیزان 

 (آزمون مدل تحليلي) ريمستحليل 

این پژوهش  مدل تجربی. روش مناسب برای آزمایش مدل نظری پژوهش، تحلیل مسیر است 

، ها فلشعدد هریک از )است دست آمده در زیر، با استفاده از سه آزمون رگرسیون چندمتغیره به

 (:دهدضریب مسیر بین دو متغیر را نشان می
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 مدل تجربي پژوهش. 9شکل 

می متغیرها در مدل تما دهد یمآزمون تحلیل مسیر و مقایسة مدل نظری با مدل تجربی نشان 

این مسیرها . اند شده؛ با این تفاوت که دو مسیر از مسیرهای مدل نظری حذف اند ماندهباقی 

-براین. محیطی پاسخگویان است محیطی با دغدغة زیست شامل ارتباط دانش و نگرش زیست

ای ، آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیره3جدول . شود یماساس، کلیت مدل نظری پژوهش تأیید 

 .دهد یممستقل پژوهش بر رفتار مصرف گاز را نشان 

 آثار مستقيم و غيرمستقيم متغيرها بر رفتار مصرف گاز. 2جدول 

 اثر كلي اثر غيرمستقيم اثر مستقيم متغيرها

 2/2   - 2/2   محیطی دغدغة زیست

 273/2 - 273/2 محیطی نگرش زیست

 2240/2 220/2 224/2 محیطی دانش زیست

محیطی،  ، از میان تأثیرهای مستقیم، دغدغة زیستشود یمکه در جدول مشاهده طورهمان

از بین متغیرهای  دهد یمحال، نتایج نشان درعین. دارد را بر رفتارهای مصرف گاز ریتأثبیشترین 

اثر کلی نشان . غیرمستقیم دارد ریتأثمحیطی بر رفتار مصرف گاز  گذار، فقط دانش زیستریتأث

 میمستقریغو  میمستقبراساس آثار )گاز رفتار مصرف  ریمتغی ها کنندهینیبشیپ نیتر مهم دهد یم

محیطی  ، و نگرش زیست(2240/2)، دانش (2/2  )دغدغه : از اند عبارت بیترتبه( بودن

(273/2.) 

224/2 

  2/2 

273/2 

22 /2 

دانش 

 محیطی زیست

نگرش 

 محیطی زیست

دغدغة 

 محیطی زیست

مصرف رفتار 

 گاز
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 يريگ جهينتبحث و 

آزمون . عوامل فرهنگی بر رفتار مصرف گاز افراد بود ریتأثهدف پژوهش حاضر، بررسی 

محیطی، با رفتار مصرف گاز رابطة  ة زیستدغدغنشان داد متغیرهای دانش، نگرش و  ها هیفرض

محیطی، رفتار  عبارت دیگر، با افزایش دانش، نگرش و دغدغة زیستبه. مستقیم معنادار دارند

با توجه به اطالعات موجود، این . مصرف گاز در میان مشترکان گاز خانگی بهبود یافته است

ن کار پژوهشی است که به ابعاد فرهنگ مصرف گاز در ایران پرداخته و پیشینة مقاله نخستی

با وجود این، . دسترس یا کار مشابه یا نزدیک به آن در سطح داخلی مشاهده نشده استقابل

. ی نداردامحیطی رابطه محیطی با دغدغة زیست مطابق نتایج این پژوهش، نگرش و دانش زیست

محیطی در افراد منجر  ی زیستها دغدغهمحیطی، به ایجاد  رش زیستمعنا که دانش و نگبدین

اساسی مطرح  سؤالدر اینجا این . که عکس این امر مورد انتظار استدرحالی. نشده است

 .خطی و مستقیم ندارند صرفاًکه چرا متغیرهای دانش، نگرش و دغدغه، با رفتار رابطة  دشو یم

عبارت به. خطی دانش، نگرش و رفتار ناقص است مدلثابت شد که  342  ةدهدای تاز اب

یت از امحی به آگاهی از موارد، دانش و اریبسهای متعدد نشان دادند که در دیگر، پژوهش

گیری شکل. و بین دانش، نگرش و رفتار شکاف وجود دارد شوند ینممنجر  ستیز طیمح

از مسیر دانش و  لزاماًاو ( 130 ساتن، )محیطی دارای سابقة تاریخی است رفتارهای زیست

نگرش و سپس دغدغه عبور نکرده است؛ برعکس، گاهی نوعی شکاف بین این سه متغیر وجود 

. کند یمبرای تبیین شکاف بین دانش، نگرش و رفتار، سه مانع را مطرح ( 333 ) کیبل. دارد

در  شهیرد که هایی هستنی آنفردموانع . ها از دیدگاه وی، موانع فردی استآن نیتر مهمیکی از 

ة دغدغی که افراددر  ژهیوبهموانع  نیا کهی است مدعبلیک . نگرش و اخالق دارند

براساس . ی استریپذ تیولئمسمانع دوم نبود . ، مؤثرتر استنددارنی بسیار زیادی طیمح ستیز

 توانند ینم کنند یمبه این دلیل است که احساس  ستیز طیمحاز  افرادنکردن این متغیر، حمایت

ة سوم موانع را دستبلیک . رندیگآن را برعهده  تیولئمسالزم نیست  ادهند ی رییتغرا  تیموقع

بدون ) ستیز طیمحیت از امحکه افراد را از  کند یمی معرفی نهادی و اجتماعی ها تیمحدود

را شامل نبود وقت، پول و  تیمحدود نیااو . دارد یبازم( التشانیتماها و  توجه به نگرش

. پذیردمی ریتأثگیری رفتار بهینة مصرف گاز، از موانع فردی درحقیقت، شکل. نددا یماطالعات 

شدن مصرف گاز تأثیری در بهینه ها آنکنند رفتار که افراد احساس یا تصور میهمچنین هنگامی
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گروهی دیگر ممکن است هم . دانند ینم، خود را متعهد به مصرف بهینه ددارندر سطح جامعه 

شدن سیاست دولت در زمینة مصرف بهینة انرژی باشند و هم به مثبت به اجراییدارای نگرش 

کردن اما برای مثال، توان مالی برای خرید فناوری سبز و بهینه رفتار بهینه گرایش داشته باشند،

، نقش عواملی غیر از دانش و نگرش در تعیین ها حالتدر همة این . مصرف انرژی نداشته باشند

 .توجه است از شایانرفتار مصرف گ

توصیة اول این است . ندک یمپژوهش حاضر دو توصیة اساسی برای سیاستگذاری پیشنهاد 

ای با عنوان ی گاز منطقهها شرکتکه در  -سازیاقدامات آموزشی و آگاهکه مجموعه

کنندگان متمرکز شود تا افراد بر ایجاد دغدغه در میان مصرف -ردیپذ یمصورت « سازی فرهنگ»

عبارت دیگر، به. ر این زمینه احساس مسئولیت کنند و رفتاری مطلوب درپیش گیرندد

محیطی در بین  ی مدیریت مصرف انرژی باید به ایجاد و افزایش دغدغة زیستها آموزش

محیطی  ترتیب، با ایجاد یا افزایش دغدغة زیستبدین. کنندگان معطوف باشدمشترکان و مصرف

. کنندگان و تحقق الگوی مطلوب مصرف گاز را انتظار داشتفتار مصرفتغییر ر توان یمدر افراد 

فرهنگی مصرف گاز، شرکت گاز  -توصیة دوم این است که با توجه به اهمیت ابعاد اجتماعی

بر تحقیق در ابعاد فنی و تکنیکی که از دیرباز به آن توجه کرده است، پژوهش در ابعاد عالوه

با توجه به اینکه . صرف گاز را نیز در دستور کار خود قرار دهدشناختی رفتار مفرهنگی و جامعه

بر تعامل پژوهشی مبتنی یها تیفعال ةتوسع»یکی از اهداف کالن شرکت گاز استان مازندران، 

اعالم شده است، « ورینوین در راستای بهبود بهره یها یکارگیری فناورصنعت و دانشگاه و به

-ی جامعهها جنبهکه فنی متمرکز است؛ درحالی عمدتاًی ها بهجناین تعامل بر  رسد یمنظر به

های نوین و  کارگیری فناوریبه. شناختی نیز در این امر، از دیدگاه مردم اهمیت بسیار دارد

کنندگان به رفتارهای اجتماعی مصرف عمدتاًپیروی از الگوی مطلوب و بهینة مصرف انرژی، 

های اجتماعی باید به ابعاد اجتماعی و فرهنگی توجه بستگی دارد؛ بنابراین، در سیاستگذاری

 .شود
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