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سنجش تأثير عوامل فرهنگي بر رفتار مصرف گاز خانگي
(مورد مطالعه :مشتركان گاز خانگي شهري در مازندران)
صادق صالحی
تاریخ دریافت29/10/92 :

تاریخ پذیرش29/01/01 :

چکيده
بهمنظور اصالح الگوی مصرف ،در قانون بودجة سال  131مقرر شد قیمت گاز برای
مصارف خانگی افزایش یابد تا در نتیجة اجرای مرحلة دوم هدفمندی یارانه و افزایش
قیمتهای حامل انرژی (از جمله قیمت گاز خانگی) ،رفتار مصرف گاز خانوارها اصالح
شود .تحققنیافتن این پیشبینی بیانگر دخالت سایر عوامل از جمله عوامل فرهنگی است.
پژوهش حاضر براساس چارچوب نظری و مطالعات تجربی پیشین ،درصدد بررسی تأثیر
متغیرهای فرهنگی (دانش ،نگرش و دغدغه) بر رفتار مصرف گاز خانگی در استان مازندران
است .این پژوهش بهروش پیمایشی انجام شده و گردآوری دادههای آن از طریق پرسشنامه
صورت گرفته است .نمونة آماری شامل  714نفر از مشترکان گاز خانگی مناطق شهری
استان مازندران است .نتایج نشان میدهد از میان عوامل مختلف فرهنگی ،با افزایش دانش،
نگرش و دغدغة زیستمحیطی افراد ،رفتار مصرف گاز آنها بهینهتر میشود .همچنین نتایج
نشان داد از مجموع عوامل فرهنگی ،عامل دانش و نگرش زیستمحیطی به ایجاد
دغدغههای زیستمحیطی در افراد منجر نمیشود .در این پژوهش ،دالیل احتمالی این
مسئله ،تبیین و در بخش پایانی مقاله ،دو توصیة اساسی برای سیاستگذاری پیشنهاد میشود.
واژههاي كليدي :رفتار مصرف گاز ،دانش زیستمحیطی ،مازندران ،مناطق شهری ،نگرش
و دغدغة زیستمحیطی.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندرانs.salehi@umz.ac.ir ،
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مقدمه و بيان مسئله

0

مصرف منابع طبیعی بهاندازهای حائز اهمیت است که بعضی از صاحبنظران ،آن را یکی از
مؤلفههای اساسی در بحث توسعة پایدار میدانند .بههمیندلیل ،پدیدة مصرف منابع طبیعی نظیر
گاز ،ابعادی فراتر از جنبة طبیعی و فنی یافته و با پدیدههای اجتماعی و بهویژه رفتار انسانی
ارتباط یافته است .بههمینسبب ،بیش از سه دهه است که پژوهشگران تأثیر عوامل فرهنگی را بر
مصرف انرژی مطالعه و بررسی کردهاند (گورین .)0222 ،بهاعتقاد ویجایا و تزوکو (،)20 :02 7
مصرف انرژی خانوارها بهشدت متأثر از عوامل فرهنگی است و بههمیندلیل ،شناخت ارتباط
عوامل و متغیرهای فرهنگی و مصرف انرژی خانوارها ،برای هرگونه سیاستگذاری مصرف
انرژی ضروری است .همچنین براساس دیدگاه آنها ،رویکرد فرهنگی در زمینة مصرف انرژی و
سیاستگذاری ،از سه جهت حائز اهمیت و دارای کاربرد است :الف) از نظر توصیفی؛ اینکه
مصرف انرژی در بین طبقات مختلف اجتماعی چگونه است یا اینکه چگونه مصرف انرژی
برحسب تحصیالت ،جنسیت و ...تغییر مییابد؛ ب) از نظر تحلیلهای تبیینی؛ اینکه چه عوامل
اجتماعی و فرهنگی (نظیر سرمایة اجتماعی ،ارزشهای دینی ،گروههای قومی و )...بر مصرف
انرژی تأثیر میگذارد؛ ج) از نظر سیاستگذاری مصرف انرژی؛ اینکه موفقیت یا شکست
سیاستهای مختلف ،چگونه از عوامل فرهنگی تأثیر میپذیرد و برای مثال ،کدام عامل فرهنگی
در موفقیت سیاستهای مصرف انرژی نقش تعیینکننده دارد .الگوهای مصرف انرژی و
سیاستگذاریها با توجه به زمینههای فرهنگی متفاوت است .بههمیندلیل ،مطالعة تأثیر فرهنگ بر
مصرف انرژی برای تدوین مناسبترین سیاستگذاری مصرف انرژی ضروری بهنظر میرسد
(همان.)21 :
بهطورکلی ،استفادة مناسب و مطلوب از منابع طبیعی و ذخایر زمینی ،به نحوة ارتباط متقابل
انسان و طبیعت بستگی دارد که از جمله موضوعات اساسی در «جامعة محیط زیست» است
(صالحی .)02 2 ،از میان منابع طبیعی مختلف ،وضعیت مصرف گاز در ایران نامناسب است؛
بهگونهای که چهار برابر متوسط جهانی و نزدیک هجده برابر ژاپن گاز مصرف میشود .همچنین
سرانة مصرف گاز در ایران ،ده برابر کشورهای اروپایی است .در زمستان مصرف روزانة گاز
ایران ،معادل کل کشورهای عضو اتحادیة اروپاست .عالوهبراین ،ایران در رتبهبندی جهانی
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .این پژوهش ،با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه مازندران انجام شده است.
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مصرف گاز ،در مقام سوم و پس از ایاالت متحدة آمریکا و روسیه قرار گرفته است .با مصرف
سالیانه  14میلیارد و  222میلیون مترمکعب گاز طبیعی ،بهطور متوسط  143میلیون و  4 0هزار
و  103مترمکعب در روز گاز مصرف میشود (عصر ایران131 ،

).

برای جلوگیری از بحرانهای آتی و نیز بهمنظور اصالح الگوی مصرف ،در قانون بودجة
سال  31مقرر شد قیمت گاز برای مصارف خانگی بهمیزان  02درصد و برای مصارف عمومی
(دولتی ،کسب و خدمات) بهمیزان  12درصد افزایش یابد (بولتن نیوز .) 131 ،البته این تغییرات
قیمت که از جمله راهکارهای اساسی برای اصالح الگوی مصرف تلقی میشود ،برمبنای نظام
تعرفهگذاری است که در آن ،با عبور میزان مصرف گاز از مقدار الگو و بهویژه در پلة آخر،
تعرفه بهشکل ناگهانی و شایانتوجهی افزایش مییابد .مطابق پیشفرضهای این نظام ،انتظار
میرود در نتیج ة این امر ،عموم مشترکان برای اصالح الگوی مصرف انرژی خود انگیزه پیدا
کنند .سحابی ( ) 131با مقایسة پلههای تعرفة گاز در گام دوم هدفمندی یارانهها به این نتیجه
رسید که با وجود افزایش پلکانی قیمت گاز در این مرحله ،رشد قیمت بسیار کندتر از مدل
قیمتگذاری در گام دوم هدفمندی بوده و هیچ انگیزهای برای کاهش مصرف ایجاد نکرده است.
با این وصف ،طرفداران این سیاست معتقدند که با افزایش فشار بر مشترکان پرمصرف ،مشترکان
به صرفهجویی دعوت میشوند و رفتار خود را اصالح میکنند.
درهرصورت ،با وجود اجرای مرحلة دوم هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای
انرژی از جمله گاز خانگی ،هنوز مشکل به قوت خود باقی است؛ بهگونهایکه این وضع سبب
شد وزیر نفت در اجالس اقتصاد ایران دربارة افزایش شدید مصرف گاز بخش خانگی کشور
هشدار جدی بدهد و اظهار دارد «در ده یا دوازده سال آینده ،بحران امروز آب در بخش انرژی
خواهد بود .امسال  332میلیون مترمکعب گاز به شبکه تحویل میدهیم که  722میلیون
مترمکعب آن در بخش خانگی مصرف میشود و امسال  1یا  7درصد رشد داشته است .اگر
پارس جنوبی تمام شود ،دیگر یک پارس جنوبی دوم یا سوم در کار نخواهد بود که بخواهیم آن
را مصرف کنیم» (خبرگزاری فارس.) 131 ،
بهنظر میرسد دیگر بازگشت به دوران ارزانی و فراوانی انرژی امکانپذیر نیست .با توجه به
جمعیت زیاد جهان که مصرانه درپی گسترش رفاه زندگی خود هستند و اغلب ،دستیابی به آن را
از طریق فناوری مستقل انرژی ،عرضة انرژی در آینده و مصرف مؤثر آن میسر میدانند ،این
مسئله در سراسر جهان وخیم شده است (سابا .) 3 : 133 ،بههمیندلیل و همانطور که پیشتر
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مطرح شد ،پدیدة مصرف منابع طبیعی نظیر گاز ،ابعادی اجتماعی و فرهنگی دارد و بیش از سه
دهه است که پژوهشگران دربارة تأثیر ویژگیها ،نگرشها و رفتارهای خانوادهها بر مصرف
انرژی مطالعه کردهاند (گورین .)0222 ،از جمله میتوان به مطالعة لیشیپر اشاره کرد که نشان
میدهد حدود  12تا  72درصد از کل انرژی ،در مصارف شخصی از قبیل سرویسهای شخصی،
حملونقل خانگی است (شوبین و همکاران .)0222 ،رینجر 0و بلوک 1نیز بهمنظور فهم الگوی
مصرف انرژی خانوارها ،مصرف انرژی خانوارها را در هند بررسی کردند .لنزن 7نیز مصرف
انرژی و گازهای گلخانهای را بهعنوان بخشی از فعالیتهای مصرفکنندگان در استرالیا بررسی
کرد .همچنین وبر 2و پارل ،3میزان تأثیر شاخص سبک زندگی را بر مصرف انرژی و انتشار
گازهای گلخانهای در سالهای  332و  02 2در آلمان ،فرانسه و هلند مطالعه کردند (همان).
نتیجة کلی این مطالعات نشان میدهد در بحث مصرف منابع انرژی ،عالوهبر ابعاد فنی ،عوامل
مختلف اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی نیز حائز اهمیتاند .درحقیقت ،مسئلة مصرف انرژی متأثر
از نحوة رفتار انسان بهعنوان موجودی است که در بستر جامعه زندگی میکند؛ دغدغهها ،باورها
و رفتارهای خاص خود را دارد و با تکیهبر داراییهای خود (اعم از اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی) به رفتار مصرف گاز خود فعلیت میبخشد .در این میان ،درک و برخورد جوامع و
چگونگی تأثیر بر باورها و دغدغههای زیستمحیطی افراد اهمیت بسیار دارد (فلتز- :0223 ،
.)0
انرژی در بخشهای مختلفی استفاده میشود و ساختمانها و منازل ،از مهمترین مراکز
مصارف انسانی در زمینة انرژی بهشمار میروند .نتایج بررسیها در ایران نشان میدهد میزان
مصرف انرژی ،بهویژه گاز طبیعی در منازل مسکونی ،بسیار باالتر از حد نیاز و استاندارد است.
در این شرایط ،ارائة راهکار مناسب بهمنظور کاهش مصرف و بهتبع آن ،کاهش هزینههای
مشترکان خانگی ،بسیار ضروری بهنظر میرسد (فرهادی133 ،

).

برای اصالح الگوی مصرف گاز در منزل ،راههای نسبتاً سادهای معرفی میشوند که بعضی از
آنها عبارتاند از« :پوشیدن لباس بیشتر ،کمکردن حداقل یک تا دو درجه از حرارت
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Shui bin
2. Vringer
3. Blok
4. Lenzen
5. Weber
6. Parrel
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دستگاههای گرمایشی ،قراردادن ظروف کوچک روی شعلههای بزرگ و ظروف بزرگ روی
شعلههای کوچک ،بستن کامل درب منازل برای جلوگیری از اتالف انرژی ،تعدیل دمای اتاق
خواب روی  02تا  00درجة سانتیگراد و جلوگیری از گرمشدن بیشازحد خانه ،عایقبندی
پنجرهها و کانالهای کولر ،تنظیم دمای آبگرمکن روی  32درجة سانتیگراد ،خریدن وسایل
گرمایشی و سرمایشی متناسب با اندازة منزل و اتاقها ،استفادهنکردن از شومینه و دهها راهکار
دیگر برای مدیریت و اصالح الگوی مصرف گاز» (عصر ایران.) 131 ،
همانطورکه مالحظه میشود ،با اقدامهای نسبتاً ساده در منزل میتوان تا حدود زیادی از
مصرف بیشازحد انرژی در منزل کاست ،اما واقعیت این است که در شرایط فعلی،
مصرفکنندگان در این زمینهها رفتارهای متفاوت دارند .مدلهای اقتصادی نیز نتوانستند در این
میان چندان تعیینکننده باشند .بهنظر میرسد یافتن راهکاری مناسب و واقعی ،مستلزم شناخت
عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر رفتار مصرفکنندگان در زمینة گاز خانگی است .اگرچه
نقش عوامل فنی نیز در میزان مصرف انرژی حائز اهمیت است ،برخالف دیدگاه فنساالری،
صرف ایجاد تغییرات فناوری ،استفاده از انرژی را در وضعیت مطلوب قرار نخواهد داد (بار و
گیلگ .)0221 ،همچنین برخالف نظر اقتصاددانان ،صرف عوامل اقتصادی و تأکید بر افزایش
بهای مصرف انرژی ،زمینة تغییر رفتار مصرفکنندگان خانگی بهسمت استاندارد را فراهم
نمیکند .بهعبارت دیگر ،از آنجاکه مصرف گاز خانگی ،پدیدهای اجتماعی است ،برای تغییر آن
بهسمت مطلوب و استاندارد باید درصدد شناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر آن باشیم .بههمین
دلیل ،پژوهش حاضر بهدنبال شناخت تأثیر عوامل فرهنگی بر میزان مصرف گاز خانگی در استان
مازندران است .پرسش اصلی پژوهش این است که عوامل فرهنگی چه تأثیری بر مصرف گاز
خانگی مشترکان گاز استان مازندران دارد؟

مباني نظري
فرهنگ همواره نقشی اساسی در شکلدهی و جهتدهی رفتار انسانها دارد .بهطور خاص،
فرهنگ زیستمحیطی عبارت است از مجموعة دانش ،نگرش و دغدغة فرد دربارة محیط زیست
که رفتار او را در زمینههای مختلف زندگی ،از جمله مصرف انرژی تعیین میکند .بدینترتیب،
مقصود از فرهنگ در بحث حاضر ،ترکیب سه مؤلفة اساسی دانش ،نگرش و دغدغههای
زیستمحیطی است که بر شکلدهی و جهتدهی رفتار مصرفکنندگان اثر میگذارد.
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اولین مؤلفة فرهنگی ،دانش زیستمحیطی است .دانش ،ضرورتی برای انجام موفقیتآمیز
فعالیتهاست و درواقع ،بهمثابة ابزاری برای غلبهبر موانع روانشناختی (نظیر ناآگاهی و
اطالعات غلط) بهکار گرفته میشود .اگرچه دانش همیشه بر رفتار تأثیر مستقیم ندارد،
سازوکارهای دیگری را تقویت میکند که سبب تسهیل در تغییر رفتار میشود (فردوسی و
همکاران .)027 : 133 ،رابین از جمله محققانی است که نقش برجستهای برای دانش
زیستمحیطی قائل است و اعتقاد دارد که « دانشی همگانی و گسترده در مفاهیم زیستی 0و
بومشناختی در مرکز تعریف ،احیا و حفظ کیفیت محیط زیست وجود دارد» (رامزی: 347 ،
 .) 2گامبرو 1و سویتزکی ) 333( 7نیز دانش زیستمحیطی را توانایی فرد در درک و ارزیابی اثر
اثر جامعه بر اکوسیستم میدانند و معتقدند که این دانش ،در قالب درک مسائل زیستمحیطی و
منشأ مسائل و پیامدهای آنها دیده میشود .باید توجه داشت که دانش ،مقولهای منسجم و واحد
نیست و حالتها و انواع مختلفی دارد.
دومین مؤلفه از فرهنگ در پژوهش حاضر ،متغیر نگرش زیستمحیطی است .نگرش را
میتوان شیوهای توصیف کرد که فرد موضوعی را میبیند یا با آن رفتار میکند (فیارز و
همکاران .)0224 ،نگرشها معموالً بهعنوان اهداف یا استانداردهای مهم زندگی مفهومسازی
شدهاند که بهصورت خط راهنمایی در زندگی عمل میکنند .بههمیندلیل ،ممکن است پایهای
برای شکلدهی به رفتار باشند (پورتینگا .)2نگرش زیستمحیطی ،شامل جهتگیریهای اساسی
اساسی فرد درمورد محیط زیست و نشانگر جهانبینی وی درمورد جهان طبیعی است (دانلپ و
همکاران0221 ،؛ دانلپ و ون الیر 343 ،؛ دانلپ و کاتن 343 ،؛ کوپنینا،

 .)02بررسی ادبیات

موضوع نشان میدهد که دستهبندیهای مختلفی صورت پذیرفته است تا نگرشهای مشابه را
سازماندهی و گروهبندی کند؛ برای مثال ،نوعی تقسیمبندی از نگرش عمومی عبارت است از
نگرش انسانگرا( 3بهخاطر منافع انسانی) ،طبیعتگرا( 4بهدلیل منافع طبیعت) و خودگرا

3

(بهخاطر منافع شخصی) (برنگوئر.)02 2 ،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Rubin
2. Biological
3. Gambero
4. Sweetskey
5. Poortinga
6. Homocentric
7. Ecocentric
8. Egocentric
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سومین مؤلفة فرهنگ در پژوهش حاضر ،دغدغههای زیستمحیطی است .وایزن و بوگنر

0

( )0221معتقدند دغدغههای زیستمحیطی را باید مشتمل بر دو رویکرد دانست :رویکرد
دغدغة زیستگرا 1که بیانگر محافظت و حمایت از طبیعت است (محافظتگرا) و رویکرد
ارزشی انسانگرا 7که بیانگر بهرهبرداری از منابع طبیعی بهخاطر منافع انسانی است (منفعتگرا)
(میلفونت 2و داکیت .)0227 ،بههمینشکل ،تامپسون 3و بارتون ) 337( 4تقسیمبندی ارزشی
گستردهای انجام دادند و این دغدغه را در دو زمینه قابلمطالعه دانستند :انسانگرایی (طبیعت
باید بهخاطر ارزشش برای انسان حفظ شود؛ چراکه ارزش اخالقی ذاتی ندارد) و طبیعتگرایی
(طبیعت باید بهخاطر خودش حفظ شود؛ زیرا ارزش ذاتی دارد) .بررسیها نشان میدهد معموالً
افرادی که ارزشهای زیستمحور بیشتری دارند (برای محیط زیست ارزش ذاتی قائلاند) ،در
مقایسه با کسانی که ارزشهای تکنومحور دارند (معتقدند که از طریق تکنولوژی میتوان
راهحلهایی برای مشکالت زیستمحیطی ارائه کرد) ،رفتار مسئوالنهتری درقبال محیط زیست
دارند.
با توجه به مبانی نظری فوق ،پژوهش حاضر ،نقش سه مؤلفة اساسی فرهنگ ،یعنی دانش
زیستمحیطی (فریک و همکاران ،)0227 ،نگرش زیستمحیطی (دانلپ و ون لیر )0222 ،و
دغدغههای زیستمحیطی (کایزر 3 3 ،؛ کریمزاده ) 133 ،را در تعیین رفتار مصرف گاز مطالعه
میکند .در نتیجة تعامل این سه مؤلفه ،مدل نظری پژوهش بهصورت زیر قابلترسیم است:

رفتار مصرف
گاز

دغدغة
زیستمحیط
ی

شکل  .0مدل نظري پژوهش

دانش
زیستمحیط
ی

نگرش
زیستمحیط
ی

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Wiseman
2. Bogner
3. Biocentric
4. Anthrocentric
5. Milfont
6. Thopmson
7. Barton
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براساس مدل فوق ،فرضیههای پژوهش را میتوان بهصورت زیر مطرح کرد:
الف) دانش زیستمحیطی بر رفتار مصرف گاز تأثیرگذار است.
ب) دانش زیستمحیطی بر دغدغة زیستمحیطی تأثیرگذار است.
ج) دانش زیستمحیطی بر نگرش زیستمحیطی تأثیرگذار است.
د) نگرش زیستمحیطی بر رفتار مصرف گاز تأثیرگذار است.
ذ) نگرش زیستمحیطی بر دغدغة زیستمحیطی تأثیرگذار است.
هـ) دغدغة زیستمحیطی بر رفتار مصرف گاز تأثیرگذار است.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع مقطعی است (دواس .) 133 ،از میان ابزارهای
گردآوری اطالعات ،از پرسشنامة خوداجرا استفاده شده است .واحد تحلیل در این پژوهش ،فرد
است .جامعة آماری پژوهش شامل تمامی زنان باالی  2سال است که عضوی از خانوارهای
مشترکان گاز مناطق شهری استان مازندران هستند و براساس آمار سال  132مرکز آمار،
 343،032نفرند (سرشماری عمومی نفوس و مسکن .) 132 ،برای تعیین حجم نمونه ،از فرمول
کوکران استفاده و فرمول

Nt 2 Pq
Nd 2  t 2 pq

بهکار گرفته شد (رفیعپور .)131 : 132 ،برای دسترسی

به نمونهها ،با توجه به تعداد شهرهای استان مازندران و محدودیت منابع ،از روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای استفاده شد؛ بدینصورت که استان مازندران به سه منطقة شرق ،غرب و
مرکز تقسیم شد و از هر منطقه (بهعنوان خوشه) ،دو شهر بهصورت تصادفی انتخاب شدند .در
مرحلة بعد ،براساس جمعیت در شهرهای منتخب ،نمونههای مورد نیاز برای هر شهر تعیین
شدند .در جدول  ،تعداد نمونههای مورد بررسی در این شهرها ذکر شده است.
جدول  .0تعداد نمونهها برحسب شهرهاي منتخب
نام شهر

حجم نمونهها در داخل شهر

تنکابن
چالوس
بابل
آمل
ساری
بهشهر
جمع

04
02
33
30
0
7
132

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Cross-sectional
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برای بررسی اعتبار پرسشنامه ،از اعتبار صوری استفاده شد؛ بهاینصورت که پرسشنامه با
استفاده از نظرهای استادان و صاحبنظران حوزة مدیریت مصرف انرژی و نیز بهرهگیری از
پژوهشهای پیشین تنظیم شد .در مرحلة پیشآزمون ،پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفا و
اطالعات  72نمونه محاسبه شد .جدول  0نتایج این آزمون را نشان میدهد.
جدول  .9ضریب پایایي پرسشنامه
متغير

تعداد پرسشها

مقدار آلفا

ردیف

نگرش زیستمحیطی

2

2/430

0

دانش زیستمحیطی

3

2/333

1

دغدغة زیستمحیطی

7

2/322

2

رفتار مصرف گاز

7

2/43

با بررسی ضریب آلفای گویههای هریک از متغیرها در جدول فوق و محاسبة ضریب آلفای
نسبتاً باالی آنها ،انسجام درونی گویهها تأیید شد .پیش از ارائة نتایج الزم است تعریف عملیاتی
متغیرهای اصلی پژوهش ارائه شود.
الف) دانش زیستمحيطي :آرکری و جانسون ( ) : 332معتقدند که بهلحاظ نظری ،دانش
زیستمحیطی ،اطالعاتی عملی است که افراد دربارة محیط زیست ،بومشناسی سیارة زمین و
تأثیر کنشهای انسانی بر محیط زیست دارند .در پژوهش حاضر ،دانش زیستمحیطی ،نمرهای
است که پاسخگو در پاسخ به نه پرسش زیر دریافت میکند :میزان اتالف انرژی در ایران چقدر
است؟ با عایقکاری سقفها ،از چه میزان اتالف انرژی جلوگیری میشود؟ با گذاشتن ظروف
کوچک روی شعلة بزرگ ،چقدر از اتالف انرژی جلوگیری میشود؟ چقدر به دمای مناسب
آبگرمکن توجه میکنید؟ تا چه حد به دمای مناسب اتاقها در زمستان توجه دارید؟ چقدر به
خاموشکردن وسایل گرمایشی در اتاقهای خالی حساسید؟ تا چه میزان به کمکردن حرارت
آبگرمکن حساسید؟ چقدر به پوشیدن لباس گرم در فصول سرد حساسید؟ تا چه حد به پایین-
نگهداشتن حرارت وسایل گرمایشی حساسید؟
ب) نگرش زیستمحيطي :از نظر مفهومی ،نگرشهای زیستمحیطی ،مجموعة احساسات
خوشایند یا ناخوشایند درمورد ویژگیهای محیط فیزیکی یا مسائل مربوط به آن است (بلوم،
 .)0 :0224بهلحاظ تعریف عملی ،در پژوهش حاضر نگرش زیستمحیطی ،نمرهای است که
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پاسخگو برای پاسخ به مقیاس اصلی پارادایم نوین زیستمحیطی دریافت میکند .گویههای این
پارادایم شامل موارد زیر است:
انسانها حق دارند محیط طبیعی را مطابق نیازهای خود تغییر دهند ،اما گیاهان و حیوانات
هم بهاندازة انسانها حق دارند .هدف از خلقت انسان ،حکمرانی وی بر بقیة طبیعت است.
گروهی معتقدند می توان با تکیه بر هوش و نبوغ انسانی کاری کرد که زمین به محلی
غیرقابلسکونت تبدیل نشود .انسانها علیرغم برخورداری از توانهای خاص ،باز هم از قوانین
طبیعت تأثیر میپذیرند .روزی فرامیرسد که انسانها از نحوة عملکرد طبیعت آگاهی کافی
بهدست میآورند و آن را کنترل میکنند .تعادل طبیعت درحال از بینرفتن نیست .تعادل و توازن
طبیعت بهحدی است که درمقابل تأثیرهای منفی کشورهای صنعتی مدرن ایستادگی میکند.
تعادل طبیعت بسیار حساس است و بهراحتی بههم میخورد .انسان بیشازحد از محیط زیست
سوءاستفاده میکند .بحران محیط زیست بهحدی نیست که این همه درمورد آن مبالغه و
بزرگنمایی شده است .اگر همهچیز بههمین منوال پیش رود ،بهزودی شاهد فاجعة زیستمحیطی
بزرگی خواهیم بود .ما درحال رسیدن به مرحلهای هستیم که کرة زمین بیش از این ،نیازهای
جمعیتی را برآورده نسازد .زمین منابع طبیعی فراوان و نامحدود دارد و فقط باید نحوة توسعه و
استفاده از آنها را بدانیم .برای حفظ اقتصاد سالم ،نیازمند نوعی توسعة پایدار اقتصادی هستیم
که در آن ،رشد صنعتی کنترل میشود.
ج) دغدغة زیستمحيطي :از نظر مفهومی ،دغدغة زیستمحیطی ،توجه ،نگرانی و
حساسیت به مشکالت زیستمحیطی است (سودارمدی و همکاران .)022 ،در پژوهش حاضر،
دغدغة زیستمحیطی نمرهای است که پاسخگو در نظردهی درمورد گویههای زیر دریافت
میکند .این گویه ها به تأیید کارشناسان و متخصصان شرکت توزیع گاز استان مازندران رسیده
است . :صرفهجویی در انرژی ،از مسائل مهم و اساسی کشور بهشمار نمیآید .0 .وقتی بقیة
مردم صرفهجویی نمیکنند ،چرا من باید خودم را بهزحمت بیندازم .1 .اگر تشکلی در زمینة
محیط زیست و مصرف بهینة انرژی (آب ،برق و گاز) در ایران تشکیل شود ،حتماً در آن عضو
میشوم .7 .کممصرفکردن انواع انرژی (برق) توسط من ،تأثیری در ذخیرة بیشتر آنها ندارد.
د) رفتار مصرف گاز :بهلحاظ مفهومی ،رفتارهای مصرف گاز ،مجموعهای از کنشهای افراد
جامعه در زمینة مصرف گاز است (صالحی و امامقلی .) 130 ،از نظر عملیاتی نیز رفتار مصرف
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گاز ،نمرهای است که پاسخگو درقبال نظردهی درمورد  7سؤال مندرج در جدول زیر دریافت
میکند .این گویهها ازطریق مشاوره با کارشناسان شرکت گاز استان مازندران ،اطالعات درگاه
شرکت ملی گاز و ادبیات پژوهش تدوین شده است .بعضی از این رفتارها را میتوان
زیرمجموعة عناوین مختلف (نظیر رفتار ایمنی) دانست .درهرصورت ،این رفتارها از نظر شرکت
گاز ،جزء الگوی مطلوب مصرف تلقی میشود؛ بنابراین ،در اینجا ،براساس سیاستگذاری و نیز
توصیههای عملی -که در سایت شرکت گاز نیز ذکر شده -این نوع رفتارها ،جزء رفتارهای
مصرف بهینة انرژی (گاز) تعریف شده است .شیلنگهای الستیکی اتصال گاز را هرچند وقت
یکبار کنترل میکنم .لولة فلزی لولهکشی گاز در منزل را هرچند وقت یکبار بازنگری میکنم.
هنگام استفاده از اجاق گاز ،مراقبم که گاز با شعلة آبی بسوزد .شیرهای مصرف را -که قبالً
هیچگونه وسیلة گازسوزی به آن وصل نشده و استفادهای ندارد -با درپوش میبندم .هنگام
مسافرت ،شیر اصلی گاز را میبندم .اگر پخت غذا به زمان طوالنیتری نیاز داشته باشد ،از
زودپز استفاده میکنم .هنگام پختوپز و استفاده از اتو و دیگر لوازم گرمازا ،حرارت شوفاژ و
بخاری را کاهش میدهم .هنگام پختوپز ،اندازة شعله را با اندازة ظرف روی آن هماهنگ
میکنم .دمای آبگرمکن و شوفاژ را بین  72تا  22درجة سانتیگراد قرار میدهم .هنگام استفاده از
اجاق گاز ،برای ظروف کوچک از شعلة بزرگ استفاده میکنم .گاهی از شدت گرما مجبور
میشوم پنجرهها را باز کنم .وقتی آب جوش میآید ،برای ادامة جوش آن ،شعله را تا حد زیادی
کم میکنم .بخاری و شوفاژ اتاقهای بیاستفاده را خاموش میکنم .در فصلهای سرد ،از
لباسهای مناسب استفاده میکنم.

یافتههاي پژوهش
الف) دانش زیستمحيطي :همانطورکه پیش از این مطرح شد ،نخستین مؤلفة فرهنگی در مدل
پژوهش ،دانش زیستمحیطی است .جدول  1وضعیت پراکندگی پاسخها را با توجه به دانش
زیستمحیطی براساس مقیاس تا  2نشان میدهد.
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جدول  .3وضعيت دانش زیستمحيطي
دانش زیستمحيطي

فراواني

درصد فراواني

درصد فراواني تجمعي

بسیار زیاد

33

0/0

0/0

زیاد

033

22/0

34/7

متوسط

23

03/1

33/4

کم

0

0/0

33/3

بسیار کم

3

/

22

جمع کل

272

22

-

جدول  1نشان میدهد حدود  22درصد از افراد مورد مطالعه دانش زیستمحیطی زیاد و
حدود یک درصد از آنها دانش زیستمحیطی بسیار کم دارند .ستون فراوانی تجمعی نشان
میدهد که حدود  34درصد از افراد مورد مطالعه ،دانش زیستمحیطی متوسط و متوسط رو به
باال دارند .میانگین دانش زیستمحیطی  1/42درصد افراد نسبتاً زیاد است.
ب) نگرش زیستمحيطي :دومین مؤلفة فرهنگی در پژوهش حاضر ،نگرش زیستمحیطی
است .جدول  7پراکندگی پاسخها را با توجه به نگرش زیستمحیطی براساس مقیاس

تا 2

نشان میدهد.
جدول  .9وضعيت نگرش زیستمحيطي
نگرش زیستمحيطي

فراواني

درصد فراواني

درصد فراواني تجمعي

کامالً موافق

3

1/2

1/2

موافق

23

03/3

10/7

بینظر

171

31/2

32/3

مخالف

2

0/3

33/4

کامالً مخالف

4

/1

22

جمع کل

272

22

-

جدول  7نشان میدهد حدود  11درصد از افراد مورد مطالعه ،با نگرشهای زیستمحیطی
موافق و کامالً موافق و حدود  7درصد از آنها مخالف و کامالً مخالفاند .حدود  37درصد از
آنها درمورد این نگرش نظری نداشتند .میانگین نگرش زیستمحیطی  1/1درصد افراد متوسط
است.
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ج) دغدغة زیستمحيطي :همانطورکه پیش از این مطرح شد ،سومین بعد از متغیر فرهنگ،
دغدغة زیستمحیطی است .جدول زیر وضعیت پراکندگی پاسخها را با توجه به دغدغههای
زیستمحیطی براساس مقیاس تا  2نشان میدهد.
جدول  .5وضعيت دغدغههاي زیستمحيطي
دغدغههاي زیستمحيطي

فراواني

درصد فراواني

درصد فراواني تجمعي

کامالً موافق

2

0/3

0/3

موافق

21

3/3

0/3

بینظر

32

3/4

03/1

مخالف

022

74/0

43/2

کامالً مخالف

04

01/2

22

جمع کل

272

22

-

جدول  2نشان میدهد حدود  1درصد از افراد مورد مطالعه موافق و کامالً موافق
دغدغههای زیستمحیطی و حدود  43درصد از آنها مخالف و کامالً مخالفاند .نزدیک به 4
درصد از آنها درمورد دغدغههای زیستمحیطی نظری ندارند .میانگین دغدغههای زیست
محیطی  0 /0درصد پاسخگویان ،اندک است.
د) رفتار مصرف گاز :متغیر وابسته در پژوهش حاضر ،رفتارهای مصرف گاز است .جدول
 3وضعیت پراکندگی پاسخها را با توجه به رفتارهای مصرف گاز براساس مقیاس

تا  2نشان

میدهد.
جدول  .1وضعيت رفتارهاي مصرف گاز
رفتارهاي مصرف گاز

فراواني

درصد فراواني

درصد فراواني تجمعي

بسیار زیاد

12

3/2

3/2

زیاد

34

17/3

7 /

متوسط

042

22/3

30

کم

72

4/7

33/7

بسیار کم

1

2/3

22

جمع کل

272

22

-

 554مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دورة  ،4شمارة  ،4زمستان 4934

جدول  3نشان میدهد حدود  2درصد از افراد مورد مطالعه ،در حد متوسط و نزدیک به
یک درصد از آنها در حد بسیار کم رفتارهای نامطلوب مصرف گاز دارند .ستون فراوانی
تجمعی نشان میدهد  30درصد از افراد مورد مطالعه در حد متوسط و متوسط روبهباال رفتارهای
مطلوب مصرف گاز دارند .میانگین رفتارهای مصرف گاز  1/13درصد افراد ،باالتر از متوسط
است.

آزمون فرضيهها
با توجه به مدل نظری ،پژوهش حاضر دارای شش فرضیه است .جدول  4ضرایب پیرسون
آزمون فرضیههای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .7ضرایب پيرسون آزمون فرضيهها
مقدار آزمون پیرسون

سطح معناداری

آزمون فرضیهها
دغدغة زیستمحیطی

رفتار مصرف گاز

2/ 0

2/222

نگرش زیستمحیطی

رفتار مصرف گاز

2/072

2/222

دانش زیستمحیطی

رفتار مصرف گاز

2/ 33

2/222

نگرش زیستمحیطی

دغدغة زیستمحیطی

2/243

2/242

دانش زیستمحیطی

دغدغة زیستمحیطی

2/21

2/743

دانش زیستمحیطی

نگرش زیستمحیطی

2/234

2/271

آزمون فرضیهها نشان میدهد متغیرهای دانش ،نگرش و دغدغة زیستمحیطی با رفتار
مصرف گاز رابطة مثبت مستقیم دارند .بهعبارت دیگر ،با افزایش دانش ،نگرش و دغدغة
زیستمحیطی ،رفتار مصرف گاز بهینهتر میشود .همچنین نتایج آزمون فوق نشان میدهد
نگرش و دانش زیستمحیطی با دغدغة زیستمحیطی رابطهای ندارند؛ بدینمعنا که دانش و
نگرش زیستمحیطی ،به ایجاد دغدغههای زیستمحیطی در افراد منجر نمیشود .درنهایت ،بین
دانش و نگرش در سطح  2/22رابطه وجود دارد و با افزایش دانش زیستمحیطی ،نگرش
زیستمحیطی ،زیستمحور میشود.
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رگرسيون چندمتغيره
در مدل رگرسیونی گامبهگام ،تمامی متغیرهای مستقل برای تبیین رفتار مصرف گاز وارد مدل
شده است .جدول  ،3نشاندهندة ضرایب تأثیر مدل نهایی رگرسیون متغیرهای مستقل تبیینکنندة
رفتار مصرف گاز است.
جدول  .8ضرایب تأثير مدل نهایي رگرسيون متغيرهاي تبيينكنندة رفتار مصرف گاز
متغیرها

ضریب بتا

)(β

سطح معناداری

ضریب تولرانس

مقدار آزمون

مقدار ثابت

-

3/327

2/222

-

نگرش زیستمحیطی

2/0 3

2/043

2/222

2/334

دانش زیستمحیطی

2/ 37

1/343

2/222

2/330

دغدغة زیستمحیطی

2/232

0/ 41

2/222

2/331

T

همانطور که در جدول  3مالحظه میشود ،مطابق مدل رگرسیون گامبهگام ،نگرش زیست
محیطی اولین متغیری است که وارد مدل شده و بیشترین رابطه را با رفتار مصرف گاز دارد.
درمقابل ،دغدغة زیستمحیطی آخرین متغیر در ورود به مدل است و کمترین رابطه را با این
رفتار دارد .همچنین متغیر نگرش زیستمحیطی ،در مقایسه با دیگر متغیرها پیشبینیکنندة
قویتری برای رفتار مصرف گاز است .برایناساس ،میتوان گفت متغیرهایی که وارد مدل
شدهاند ،تأثیر معناداری بر تبیین تغییرات رفتار مصرف گاز دارند .ضریب تولرانس نشان میدهد
میزان همخطی متغیرها اندک است.

تحليل مسير (آزمون مدل تحليلي)
روش مناسب برای آزمایش مدل نظری پژوهش ،تحلیل مسیر است .مدل تجربی این پژوهش
در زیر ،با استفاده از سه آزمون رگرسیون چندمتغیره بهدست آمده است (عدد هریک از فلشها،
ضریب مسیر بین دو متغیر را نشان میدهد):
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دانش
زیستمحیطی

2/224
رفتار مصرف

دغدغة

2/ 2

گاز

2/22

زیستمحیطی
نگرش

2/273

زیستمحیطی

شکل  .9مدل تجربي پژوهش

آزمون تحلیل مسیر و مقایسة مدل نظری با مدل تجربی نشان میدهد تمامی متغیرها در مدل
باقی ماندهاند؛ با این تفاوت که دو مسیر از مسیرهای مدل نظری حذف شدهاند .این مسیرها
شامل ارتباط دانش و نگرش زیستمحیطی با دغدغة زیستمحیطی پاسخگویان است .براین-
اساس ،کلیت مدل نظری پژوهش تأیید میشود .جدول  ،3آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای
مستقل پژوهش بر رفتار مصرف گاز را نشان میدهد.
جدول  .2آثار مستقيم و غيرمستقيم متغيرها بر رفتار مصرف گاز
متغيرها

اثر مستقيم

اثر غيرمستقيم

اثر كلي

دغدغة زیستمحیطی

2/ 2

-

2/ 2

نگرش زیستمحیطی

2/273

-

2/273

دانش زیستمحیطی

2/224

2/220

2/2240

همانطورکه در جدول مشاهده میشود ،از میان تأثیرهای مستقیم ،دغدغة زیستمحیطی،
بیشترین تأثیر را بر رفتارهای مصرف گاز دارد .درعینحال ،نتایج نشان میدهد از بین متغیرهای
تأثیرگذار ،فقط دانش زیستمحیطی بر رفتار مصرف گاز تأثیر غیرمستقیم دارد .اثر کلی نشان
میدهد مهمترین پیشبینیکنندههای متغیر رفتار مصرف گاز (براساس آثار مستقیم و غیرمستقیم
بودن) بهترتیب عبارتاند از :دغدغه ( ،)2/ 2دانش ( ،)2/2240و نگرش زیستمحیطی
(.)2/273
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بحث و نتيجهگيري
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر رفتار مصرف گاز افراد بود .آزمون
فرضیهها نشان داد متغیرهای دانش ،نگرش و دغدغة زیستمحیطی ،با رفتار مصرف گاز رابطة
مستقیم معنادار دارند .بهعبارت دیگر ،با افزایش دانش ،نگرش و دغدغة زیستمحیطی ،رفتار
مصرف گاز در میان مشترکان گاز خانگی بهبود یافته است .با توجه به اطالعات موجود ،این
مقاله نخستین کار پژوهشی است که به ابعاد فرهنگ مصرف گاز در ایران پرداخته و پیشینة
قابلدسترس یا کار مشابه یا نزدیک به آن در سطح داخلی مشاهده نشده است .با وجود این،
مطابق نتایج این پژوهش ،نگرش و دانش زیستمحیطی با دغدغة زیستمحیطی رابطهای ندارد.
بدینمعنا که دانش و نگرش زیستمحیطی ،به ایجاد دغدغههای زیستمحیطی در افراد منجر
نشده است .درحالیکه عکس این امر مورد انتظار است .در اینجا این سؤال اساسی مطرح
میشود که چرا متغیرهای دانش ،نگرش و دغدغه ،با رفتار رابطة صرفاً خطی و مستقیم ندارند.
از ابتدای دهة  342ثابت شد که مدل خطی دانش ،نگرش و رفتار ناقص است .بهعبارت
دیگر ،پژوهشهای متعدد نشان دادند که در بسیاری از موارد ،دانش و آگاهی به حمایت از
محیط زیست منجر نمیشوند و بین دانش ،نگرش و رفتار شکاف وجود دارد .شکلگیری
رفتارهای زیستمحیطی دارای سابقة تاریخی است (ساتن ) 130 ،و الزاماً از مسیر دانش و
نگرش و سپس دغدغه عبور نکرده است؛ برعکس ،گاهی نوعی شکاف بین این سه متغیر وجود
دارد .بلیک ( ) 333برای تبیین شکاف بین دانش ،نگرش و رفتار ،سه مانع را مطرح میکند.
یکی از مهمترین آنها از دیدگاه وی ،موانع فردی است .موانع فردی آنهایی هستند که ریشه در
نگرش و اخالق دارند .بلیک مدعی است که این موانع بهویژه در افرادی که دغدغة
زیستمحیطی بسیار زیادی ندارند ،مؤثرتر است .مانع دوم نبود مسئولیتپذیری است .براساس
این متغیر ،حمایتنکردن افراد از محیط زیست به این دلیل است که احساس میکنند نمیتوانند
موقعیت را تغییر دهند یا الزم نیست مسئولیت آن را برعهده گیرند .بلیک دستة سوم موانع را
محدودیتهای اجتماعی و نهادی معرفی میکند که افراد را از حمایت از محیط زیست (بدون
توجه به نگرشها و تمایالتشان) بازمیدارد .او این محدودیت را شامل نبود وقت ،پول و
اطالعات میداند .درحقیقت ،شکلگیری رفتار بهینة مصرف گاز ،از موانع فردی تأثیر میپذیرد.
همچنین هنگامیکه افراد احساس یا تصور میکنند رفتار آنها تأثیری در بهینهشدن مصرف گاز

 555مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دورة  ،4شمارة  ،4زمستان 4934

در سطح جامعه ندارد ،خود را متعهد به مصرف بهینه نمیدانند .گروهی دیگر ممکن است هم
دارای نگرش مثبت به اجراییشدن سیاست دولت در زمینة مصرف بهینة انرژی باشند و هم به
رفتار بهینه گرایش داشته باشند ،اما برای مثال ،توان مالی برای خرید فناوری سبز و بهینهکردن
مصرف انرژی نداشته باشند .در همة این حالتها ،نقش عواملی غیر از دانش و نگرش در تعیین
رفتار مصرف گاز شایان توجه است.
پژوهش حاضر دو توصیة اساسی برای سیاستگذاری پیشنهاد میکند .توصیة اول این است
که مجموعهاقدامات آموزشی و آگاهسازی -که در شرکتهای گاز منطقهای با عنوان
«فرهنگسازی» صورت میپذیرد -بر ایجاد دغدغه در میان مصرفکنندگان متمرکز شود تا افراد
در این زمینه احساس مسئولیت کنند و رفتاری مطلوب درپیش گیرند .بهعبارت دیگر،
آموزشهای مدیریت مصرف انرژی باید به ایجاد و افزایش دغدغة زیستمحیطی در بین
مشترکان و مصرفکنندگان معطوف باشد .بدینترتیب ،با ایجاد یا افزایش دغدغة زیستمحیطی
در افراد میتوان تغییر رفتار مصرفکنندگان و تحقق الگوی مطلوب مصرف گاز را انتظار داشت.
توصیة دوم این است که با توجه به اهمیت ابعاد اجتماعی -فرهنگی مصرف گاز ،شرکت گاز
عالوهبر تحقیق در ابعاد فنی و تکنیکی که از دیرباز به آن توجه کرده است ،پژوهش در ابعاد
فرهنگی و جامعهشناختی رفتار مصرف گاز را نیز در دستور کار خود قرار دهد .با توجه به اینکه
یکی از اهداف کالن شرکت گاز استان مازندران« ،توسعة فعالیتهای پژوهشی مبتنیبر تعامل
صنعت و دانشگاه و بهکارگیری فناوریهای نوین در راستای بهبود بهرهوری» اعالم شده است،
بهنظر میرسد این تعامل بر جنبههای عمدتاً فنی متمرکز است؛ درحالیکه جنبههای جامعه-
شناختی نیز در این امر ،از دیدگاه مردم اهمیت بسیار دارد .بهکارگیری فناوریهای نوین و
پیروی از الگوی مطلوب و بهینة مصرف انرژی ،عمدتاً به رفتارهای اجتماعی مصرفکنندگان
بستگی دارد؛ بنابراین ،در سیاستگذاریهای اجتماعی باید به ابعاد اجتماعی و فرهنگی توجه
شود.
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