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 چکیده

ی نوین رفتاری است. ها عادتتداوم رفتارهای جدید، ایجاد  ةکنند نیتضمو  مؤثریکی از سازوکارهای 
ی اقتصادی، ایجاد ها زهیانگ نیتأمبه همین دلیل، هدف عمدة مداخالت سیاستی، از جمله آموزش یا 

پایدار  صورت بهبرق و گاز(  مثل آب،) یانرژی مصرف ساز نهیبهی مثبت در قالب ها عادترفتارها و 
پژوهشگران اجتماعی بر اهمیت نیاز آشکار برای وقوع تغییر اساسی در طرز فکر و شیوة عمل . است

ی مصرفی مشترکان خانگی گاز ها عادت. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت کنند یم دیتأکمصرف 
 1189ماه سال  مازندران و در آبان سازی در مصرف است. این پژوهش در سطح استان بر بهینه دیتأکبا 

نفر از مشترکان خانگی شرکت گاز استان مازندران تشکیل دادند. روش  215انجام شد. نمونة آماری را 
 ها دادهاستفاده شد. برای تحلیل  ها داده برای گردآوری افتهی ساختبررسی، پیمایش بود و از پرسشنامة 

دهد که مشترکان  ی این پژوهش نشان میها افتهتفاده شد. یی توصیفی و استنباطی اسها آمارهنیز از 
ی مصرف گاز گرایش دارند. میانگین فرهنگ خانواده، آگاهی از پیامدهای منفی ساز نهیبهخانگی به 

ی مصرف بهینة گاز در ساختمان و اثربخشی شخصی پاسخگویان در ها استیسمصرف گاز، آگاهی از 
ی شرکت گاز ده خدماتانگین دانش مصرف گاز و رضایتمندی از می که یدرحالسطح خوبی قرار دارد؛ 

ی ساز نهیبه اگرچهدهد که  براین، نتایج تحقیق نشان می است. عالوه شدهدر سطح متوسط گزارش 
عادت به  نیهمچنمصرف گاز برحسب شغل متفاوت است، برحسب تحصیالت متفاوت نیست. 

ی ندارد. دار معناد، اما با درآمد خانوار و گازبها رابطة مثبتی دار بستگی ی مصرف گاز با سن همساز نهیبه
ی ساختاری آزمون شد و روابطی که در مدل نظری ترسیم شده بود، ساز مدلة لیوس بهمدل نظری 
مستقیم را بر عادت مصرف گاز  ریتأثدهد که دانش مصرف گاز بیشترین  نتایج نشان می اصالح شد

ی، نتایج پژوهش طورکل بهغیرمستقیم را بر آن دارد.  ریتأثترین فرهنگ خانواده بیش که یدرحالدارد؛ 
 ی مصرف گاز دارد.ساز نهیبهی ها عادت مثبتی بر ریتأثدهد که دانش  حاضر نشان می

 .کنندگان مصرفرفتار عادتی، فرهنگ خانواده،  ی، دانش مصرف گاز،ساز نهیبههای کلیدی:  واژه
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استان  یمصرف گاز بخش خانگ یزانعوامل مؤثر بر م یجامعه شناخت یلتحل»تحت عنوان  یدکتر ةمقاله مستخرج از رسال ینا. 1

گاز استان مازندران  یعتوز و یدشرکت تول یتکه با حما استدانشگاه مازندران  یرانا یمسائل اجتماع یبررس ةدر رشت« مازندران
 انجام شده است.

دانشگاه مازندران  ی،و اجتماع ینعلوم انسا ةدانشکد ی،اجتماعگروه علوم  یران،ا یمسائل اجتماع یبررس یدکتر ی. دانشجو4
 zahrapazoki1464@gmail.comمسئول(،  یسندة)نو
دانشگاه مازندران،  ی،و اجتماع یعلوم انسان ةدانشکد ی،گروه علوم اجتماع یست،زیطمح یشناسجامعه یاردانش .1

s.salehi@umz.ac.ir 
 mahmoudi@sbu.ac.ir-h ی،بهشتیددانشگاه شه ی،گروه کشاورز یست،ز یطمح یاجتماع مطالعات یار. استاد2

 ن،دانشگاه مازندرا ی،و اجتماع یعلوم انسان ةدانشکد ی،گروه علوم اجتماع یران،ا یمسائل اجتماع یبررس یار. دانش0
A.firozjayan@umz.ac.ir 
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 مقدمه و طرح مسئله
بودن  دلیل پایین . گاز طبیعی بههاست آنو گاز طبیعی از جملة  اند گستردهو ی، متنوع انرژمنابع 

ی، گاز طبیعی تا سال نیب شیپبراساس در عصر حاضر است.  ها دولتمیزان آالیندگی آن، مدنظر 

ة جیدرنتبه منبع مسلط انرژی جهان تبدیل خواهد شد و تا پایان قرن بیست و یکم  4545

(. این 20: 1186)گروس و مائوتز،  شود یمدپذیر از رده خارج ی تجدیها یانرژجایگزینی 

ی خانگی، تجاری، ها بخشسوخت مصرفی  نیتأمکه سهم گاز طبیعی در  دهد یمموضوع نشان 

گرما و خوراک  نیتأمروندی صعودی را طی خواهد کرد. شاید در گذشته  ونقل حملصنعت و 

کردن  ، اما امروزه تنها با روشنشد یموب محس فرسا طاقتبا اشکال اولیة انرژی کاری سخت و 

خانه را گرم کرد یا از خوردن یک وعده  توان یماجاق گاز یا شمعک یا بازکردن پیچ رادیاتور 

 تواند یم گازسوزی در استفاده از وسایل اطیاحت یبغذای گرم لذت برد. با این حال، ناآگاهی یا 

با شروع فصل  ساله همهر این زمینه، شاهدیم که نشدنی داشته باشد. د ة جانی یا مالی جبرانفاجع

رای مثال، گزارش ب؛ رسد یمسرما خبرهایی دربارة خفگی ناشی از مسمومیت با گاز به گوش 

 47/61ی با رقمی معادل اطیاحت یب، حاکی از آن است که 1181اجتماعی در سال  نیتأمسازمان 

با تجهیزات و وسایل گازسوز بود.  در کار ساخت انساندلیل ایجاد حوادث  نیتر عمدهدرصد 

نفر،  055نفر در هر  0حوادث مرتبط با گاز مانند خفگی ناشی از مسمومیت با منواکسیدکربن، 

 125نفر و ریزش و ماندن زیر آوار بر اثر انفجار گاز،  055نفر از هر  150ی، سوز آتشانفجار و 

ی با ضایعات باال و ا جامعه عنوان بهنفر گزارش شده است. وضعیت مصرف گاز طبیعی در ایران 

( در 1182) یصالح(. مطالعة 001: 1182)صالحی،  کند یمی ناپایدار نامناسب جلوه ور بهره

درصد خانوارهای مازندرانی در شهرها، رفتارهای  01 باًیتقردهد که  استان مازندران نیز نشان می

نکردن  یکی اتصال گاز، بازنگریی الستها لنگیشنکردن  نامطلوبی در مصرف گاز دارند. بررسی

مستهلک، نبود مراقبت بر میزان شعلة  گازسوزنکردن وسایل  ی گاز، تعویضکش لولهلولة فلزی 

درجه، قرارندادن  05تا  25مصرفی یا آبی سوختن آن، نظارت محدود بر دمای آبگرمکن بین 

زمانی که بخاری یا  در ها پنجرهدرجة بخاری روی شمعک در زمان خروج از منزل، یا بازکردن 

ی از عملکرد نامطلوب شهروندان در ا نمونهتغییر هوای درون اتاق  منظور بهروشن است  شوفاژ

. وقوع این نوع حوادث به این معناست که قسمت اعظم پول، منابع، انرژی و استاستان 

ی و آباد ملک)مختاری  اند کردهکه افراد جامعه ایجاد  شود یمخالقیت صرف رفع مشکالتی 
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 ها عادتی مصرفی است. ها عادتناشی از  ها یانگار سهلبخشی از این  (.2: 1181همکاران، 

هنگام . شوند یم جادیا داریپا طیکه با تکرار اقدامات در شرا هستند  در پاسخ یخودکارساز ینوع

 و چگونه یخاص چه کار جیبه نتا یابیدست یبرا رندیگ یم میعمل، مردم معموالً تصم کیانجام 

 یابد میتنزل  شان یریگ میقدرت تصم کنند، یرا تکرار م یکه افراد عمل یهنگامند. آن را انجام ده

 انیارتباط م جادیا ةجیها نت عادت یریگ شکل ویژه به. گذارد می ریاطراف تأث طیاقدامات محبر و 

ثابت شده  (.81: 4556و وود،  نیک)ورپالن شوند یاست که در آن انجام م یثابت طیشراها و  عمل

در  شانیها تیفعالزیستی  محیط راتیتأثدغدغة شدیدی به  کنندگان مصرفاست با وجود اینکه 

یی ها عمل، درواقع. کند ینمرا منعکس  ها دغدغهی است که این ا گونه به شانیها کنشخانه دارند، 

بیشتر  باًیتقر. شوند یمبا ناآگاهی یا تشخیص نادرست انجام  اند شدهکه عادت و الگو تبدیل 

دلیل عادت است. به عبارت دیگر، این کارها  ، بهشود یمکارهایی که در زندگی روزمره انجام 

. مصرف ناآگاهانه و روزمرگی انرژی شود یمدر مکان و فضایی یکسان انجام  معموالًروزانه و 

فاده از یا نحوة است شود یمزیستی مهمی دارند. همچنین کاری که در خانه انجام  محیط راتیتأث

(. حفاظت 1165: 4559شدن اهمیت دارد )تانگ و بارما،  دلیل عادت و روزمره به ها آن

در سطح جامعه و تقویت فرهنگ  زیستی محیط یها یتوسعه و افزایش آگاه مستلزم ستیز طیمح

. هدف از این پژوهش، شناخت عوامل در سطوح مختلف است یریپذ تیمسئولحفاظت و 

ارتباط مستقیمی  ی مصرفساز نهیبهیی در مصرف گاز است که با ها تعاداجتماعی در ایجاد 

ی در مصرف گاز را تقویت ساز نهیبهی ها عادتاین است که چه عواملی اجتماعی  سؤالدارند. 

 توان یمدر مصرف گاز  ی مطلوبها عادترا برای تقویت  کنند؟ همچنین چه پیشنهادهایی می

 ارائه داد؟

 پیشینۀ نظری و تجربی

پیشینة »را ذیل دو عنوان کلی  ها آنهای پیشین،  پژوهش حاضر پس از مطالعة پژوهشدر 

ایم. صالحی و  پرداخته ها آنمعرفی کردیم، سپس به بحث و بررسی « پیشینة خارجی»و « داخلی

زیستی  حلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و عملکرد محیط( به بررسی ت1181نژاد ) پازوکی

و براساس  یا طبقه یریگ با استفاده از روش نمونهن مازندران پرداختند. در استا انیدانشجو

عنوان  مذکور به یها دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه 159111نفر از  256فرمول کوکران، 

دهد  نشان می ها افته. یشد یآور نمونه تعیین و اطالعات مربوط با استفاده از پرسشنامه جمع
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خانواده متفاوت  فرهنگدانشجویان برحسب منابع اطالعاتی و  یستیز محیطنگرش و عملکرد 

پژوهش به  نیا بررسی کرد.در استان مازندران را  ی( رفتار مصرف گاز خانگ1182) یصالح بود.

 یآمار ةپرسشنامه صورت گرفت. نمون کمک بهها  داده یورآانجام شد و گرد شیمایروش پ

این  جینتابراساس . بود استان مازندران یاطق شهرمن ینفر از مشترکان گاز خانگ 217شامل 

گذار است. طالبیان و ریرفتار مصرف گاز تأث بر یستیز طیمح ةدانش، نگرش و دغدغ پژوهش،

( الگوهای مصرف گاز در شهر تهران را تحلیل اجتماعی کردند و برای این کار 1180همکاران )

 1566کمک مصاحبة ساختمند بود.  ز بهاطالعات نی از روش پیمایش استفاده کردند. گردآوری

دهد، رفتار مصرف گاز برحسب شرایط  نشان می ها افتهخانوار با فرمول کوکران انتخاب شدند. ی

محیطی، پایگاه اقتصادی، سبک زندگی و هنجارهای مصرفی متفاوت بوده است. تغییرات آب و 

( به بررسی علل 1180نمازی ) گذار بوده است. کاظمی وریتأثهوایی نیز بر میزان مصرف انرژی 

ی مصرف انرژی در ساختمان پرداختند و از روش مصاحبه برای ور بهرهبازدارندة اجتماعی 

استفاده کردند. پژوهشگران دریافتند که سبک زندگی، تحصیالت و درآمد بر  ها دادهگردآوری 

 مصرف میزان بررسی( به 1180همکاران )اکبری و  گذار است.ریتأثانتخاب وسایل کارآمد انرژی 

 نشان . نتایجبود خانوار 120نمونه  حجم پرداختند. اصفهان شهر خانوارهای طبیعی گاز و برق

 طبیعی گاز و برق انرژی مصرف در ها آن ییجو صرفه میزان بر اجتماعی-اقتصادی پایگاه دهد می

دانش  زیستی، نگرش محیط زیستی و ی محیطها ارزش که یدرحال نداشت؛ معناداری تأثیر

 منفی داشت. ریتأثبر مصرف گاز و برق خانوار زیستی  محیط

 65ی اجتماعی و مصرف انرژی را بررسی کرد. بیش از ها عادت( رابطة 1896) پالمبورگ

کمک متغیرهای اجتماعی تبیین شد. میان نگرش  درصد کل تغییرات مصرف انرژی خانوار به

بستگی مثبتی وجود داشت. آگاهی از  هم 29/5نسبت به مصرف انرژی و مصرف انرژی به میزان 

پیامدها و دانش انرژی نقش مهمی در مصرف انرژی از سوی خانوار داشت و مصرف انرژی 

( الگوهای حفاظت از انرژی در بخش خانگی را 4552) 1برحسب جنسیت متفاوت بود. سارادیو

دازة خانواده رابطة کمک رویکرد کمی بررسی کرد و نتیجه گرفت که درآمد و ان در یونان به

با مصرف انرژی رابطة  تأهلمثبتی با مصرف انرژی دارد، اما جنس، تحصیالت و وضعیت 

ای  ای منفی و مالکیت خانه با مصرف انرژی رابطه ی ندارد. سن با مصرف انرژی رابطهدار امعن

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  
1. Sardianou 
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ف انرژی رابطة مثبتی با مصر زیستی زیستی و آگاهی از مسائل محیط مثبت دارد. اطالعات محیط

 یةاز نظر یانرژ یها استیس رشیعوامل مؤثر بر پذ بررسی( در 4556و همکاران ) گیاست دارد.

ها از پرسشنامه  گردآوری داده یبرا و شیمایاز روش پ ها . آنتفاده کردنداس هنجار–باور-ارزش

با  یدار معنا ةرابط زین یستیز طیمح یها کردند. ارزش لینفر آن را تکم 114که  استفاده کردند

و باور به  یستیز طینگرش مح میان ةرابط امدهایاز پ یآگاهدارد.  یستیز طیمح یها دغدغه

 کردند. لیرا تعد امدهایاز پ یها و آگاه ارزش نیب ةرابط یستیز طیو نگرش مح تیمسئول رشیپذ

کمک روش  بر مصرف انرژی در خانه را به مؤثر یشناخت روان( عوامل 4511) گیاستآبراهام و 

 188پرسشنامة اینترنتی بود. بعد از گردآوری داده،  ها داده پیمایش استفاده کردند. ابزار گردآوری

شناختی و اجتماعی )درآمد، اندازة خانه و سن(  پرسشنامة معتبر دریافت شد. متغیرهای جمعیت

ارد. گذار بود. درآمد و اندازة خانه نیز رابطة مثبتی با مصرف انرژی دریتأثبر مصرف انرژی 

بر مصرف انرژی در خانه  مؤثر( به بررسی عوامل اجتماعی 4511مارگرتل و همکاران )

شد.  به روش پیمایش، مصاحبه و سنجش ماهیانة مصرف انرژی گردآوری ها دادهپرداختند. 

نتایج این پژوهش عبارت بود از دانش و شناخت ناکافی دربارة کمیت و کیفیت  نیتر عمده

در مصرف انرژی و استفاده از  ها عادتة انرژی، تکیه به کنند مصرفمل لوازم استفاده از دستورالع

ی اقتصادی نقش مهمی ها زهیانگاینکه  تیدرنهالوازم انرژی بر مانع تغییر رفتار مصرف انرژی. 

ی ها عادت( به بررسی 4512در تغییر رفتار مصرف انرژی دارد. مارتینز اسپینرا و همکاران )

ی ها عادتحفاظت از آب و مصرف انرژی پرداختند و نتیجه گرفتند  در ستیز طیمححامی 

و  ئوژا حفاظتی و خریداری وسایل کارآمد مصرف آب و انرژی ارتباط مستقیمی با هم دارند.

ساختمان و رفتار  یمتقابل فناور راتیتأث ،شیمایو روش پ یکم کردی( با رو4517همکاران )

در  یواحد مسکون 155از  شیب یو رفتار یفن یها دهمحققان دا کردند یرا بررس یانرژ مصرف

ساختمان تنها عامل  یکه فناور دهد مینشان  ونیرگرس لیرا گردآوری کردند. تحل اینیرجیو

 یسهم را در مصرف انرژ نیشتریب یمصرف یها و عادت نیستخانوار  یمصرف انرژ ةکنند نییتب

عوامل مؤثر بر  ةبه مطالع یو روش اسناد یفیک کردی( با رو4519. ژوو و همکاران )دارند یخانگ

 تیموقع و ی، منزلت اجتماعتعداد فرزندان خانواده، یپرداختند. تعداد اعضای مصرف برق خانگ

 یاجتماع یشناخت عوامل روان نیشدند. همچن ینوع مسکن معرفهمچنین خانواده و  یاقتصاد

 یآگاه ،یذهن یهنجارها ،یرفمص یها تیها، اولو عبارت بودند از نگرش، باور، ارزش، عادت
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نفر از خانوار  207ی مصرفی ها عادت( 4518همکاران )یو و . یشخص یو اثربخش یستیز طحیم

عاملیت( بررسی کردند. رویکرد –ساختار ) یقیتلفاستان جیانگسو در چین را با چارچوب نظری 

ده شد. ابزار ة تحقیق استفامسئلو  سؤاالتپژوهش کمی بود و از روش پیمایش برای بررسی 

ی این مطالعه، رضایتمندی از ساختارهای ها افتهها نیز پرسشنامه بود. براساس ی داده گردآوری

ی مصرف انرژی، تصورات ساز نهیبهی ها استیسو حمایت از  مرتبط با مصرف انرژی، آگاهی

ی مصرفی ها عادتزیستی دربارة انرژی و ارزیابی پیامدها و اطالعات با تغییر  محیط

با توجه به پیشینه و هدف مطالعة حاضر، تاکنون رابطة مثبت و نیرومندی دارند.  کنندگان فمصر

ی مصرفی خانوار در حوزة انرژی بررسی نشد، اگر هم بررسی شده باشد با بحث ها عادت

کارایی وسایل برقی یا با رویکرد بازاریابی و اقتصادی انجام شده است. از سوی دیگر توجه به 

ی مصرفی چندان نبوده است؛ بنابراین پژوهش حاضر این ها عادتعی و فرهنگی ابعاد اجتما

 دهد. را با رویکرد اجتماعی و آموزشی پوشش می ها یکاست

 چارچوب نظری

ای  ( در قالب مطالعه4558) ترین بخش در فرهنگ مصرف انرژی هستند. مارشال مهم ها عادت

ی ها بحرانپرداخت. او کلید حل در مصرف انرژی در خانه  ها عادتاسنادی به نقش 

نمایانگر  ها عادتزیستی را در اصالح الگوهای فعلی مصرف انرژی دانسته است. این  محیط

کارهای روزمره و عواملی است که افراد بدون اینکه به آن فکر کنند، آن را براساس روال 

ی دارند. تری ا دهند؛ بنابراین در تعریف یک رفتار مصرفی جایگاه ویژه عادی انجام می

تنها عوامل اجتماعی و  که نه دهد یم( مدلی منسجم از تعامل اجتماعی پیشنهاد 1877) 1اندیس

را  ها عادت، بلکه اهمیت ردیگ یم درنظردادن رفتار  ی انجامها تینی ریگ شکلعواطف را در 

رادی و غیرا شدت به. وقتی رفتاری کند یمعاملی میانی از تغییرات رفتاری معرفی  عنوان به

ة شد پیامدهای آموخته ها عادت( 1888) 4خودکار است، براساس تعریف ورپالنکین و آرتس

شوند و  ی خاص محسوب میها نشانهی خودکار و غیرارادی به ها واکنشیی هستند که ها عمل

ناشی از  یستیز طیحل معضالت مح یپژوهشگران برادر تحقق اهداف معین تأثیرگذارند. 

ها  حل راه نیا بیشترکه  کنند یمطرح م یگوناگون یها حل راهادرست ی مصرفی نها عادت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  
1. Triandis 
2. Aarts 
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 یزندگ یها وهیش یها به دگرگون طرح نیا ادیز یها نهیهز لیدل به امروزهاما  ،فناورانه است

حل منظور  به(. 18: 1186 ،و همکاران ی)حجاز اند مند شده عالقه یرفتار یها حل مردم و راه

ی مصرفی ها عادتمصرفی باید اطالعاتی دربارة پیامدهای منفی ی ها عادتناشی از  راتیتأث

و روزمرگی در مصرف  ها عادت، هدف از تغییر در درواقعارائه شود.  ها آنبه  کنندگان مصرف

ابزارهایی برای کنترل خود تنظیم شده یا کنترل درونی است که با آموزش و کسب  نیتأم

در مصرف هستند،  ها عادتدرگیر روزمرگی یا . افرادی که شود یماطالعات این امر محقق 

تغییرات جزئی در محیط و عملکردشان  جهیدرنتهای قبلی خود را دارند،  انتظار تکرار تجربه

وجویی انجام  یا اگر بخواهند جست کنند یمدر برابر اطالعات مقاومت  جهیدرنتدهد؛  روی نمی

(. این 4556ورپالنکین و وود، کند ) دییتأرا  شانیها عادتدنبال اطالعاتی هستند که  دهند به

دادن  شود یا غیرمستقیم سبب تشویق به انجام می ها عادتاطالعات یا مستقیم موجب تغییر 

ساختمان که وزارت مسکن و شهرسازی برای  18؛ برای مثال مبحث شود یمرفتارهای پایدار 

داری مصرف انرژی در ی مسکونی تعریف کرده است، فرد را به رعایت اصول پایها ساختمان

بازة  مصرف کم. مثال دیگر این است که شرکت گاز برای مشترکان کند یمی ملزم ساز ساختمان

های اطالعاتی میان  کمک محاوره ی مصرف بهها مهارت. دهد یمزمانی پرداخت را افزایش 

رار در معرض اطالعات همکاران ق معموالًشود. فرد،  مردم و متخصصان و مردم رد و بدل می

 اش یمصرفی ها عادتدهد یا بر  و با الگوپذیری از همکاران رفتار خود را تغییر می ردیگ یم

رفتار همکاران مهم یا جامعه بر افراد برای  ریتأثهای دانش بیانگر  . شبکهکند یماصرار 

ی دانش بر ها شبکهدادن رفتاری خاص یا بازداشتن از عملی خاص است.  دادن به انجام سوق

ی الزم برای انجام اقدامی ها مهارتدانش و بودن،  ی شخصی ما از جمله اثربخشها یدتوانمن

(. شخص توانمندی شخصی خود را برای تغییر 217: 4555است )استرن،  گذار ریتأثخاص 

 ها عادتتنها به تغییر  بودن مداخالت نهمؤثر. زند یمی مثبت محک ها عادتیا ایجاد  ها عادت

در حوزة د بستگی دارد، بلکه به حفظ آن رفتار نیز وابسته است. ی رفتار جدیریگ شکلو 

هدفی سیاستی است و تغییرات در نگرش و افزایش آگاهی سبب  ها عادت، ایجاد ستیز طیمح

رعایت اختصار، متغیر وابسته با عنوان عادت  منظور به. شود یم بلندمدتنیرومندی عادت در 

های زیر در  با توجه به توضیحات فوق، فرضیه. شود یمی مصرف گاز مطرح ساز نهیبهبه 

 بر عادت مصرف گاز مطرح شده است. مؤثرارتباط با عوامل 

 مثبت دارد. ریتأثمصرف گاز عادت فرهنگ خانواده بر  رسد یمنظر  . به1
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 مثبتی دارد. ریتأثعادت مصرف گاز دانش مصرف گاز بر  رسد یمنظر  به .4

عادت بر  ی مصرف گاز در ساختمانساز نهیبهی ها استیسآگاهی از  رسد یمنظر  به .1

 مثبتی دارد. ریتأثمصرف گاز 

 مثبت دارد. ریتأثعادت مصرف گاز اثربخشی شخصی بر  رسد یمنظر   به .2

 مثبت دارد. ریتأثعادت مصرف گاز آگاهی از پیامدهای منفی مصرف گاز بر  رسد یمنظر  . به0

 مستقیمی دارد. ریتأثعادت مصرف گاز بر  کت گازرضایتمندی از خدمات شر رسد یمنظر  . به6

 ریتأثعادت مصرف گاز بر  تواند یمی و میانجی که ا واسطه ی از عواملا مجموعهترتیب،  بدین

 است.  شدهترسیم  1بگذارد در شکل 

 
 . مدل نظری پژوهش1شکل 

فرهنگ 
 خانواده

دانش مصرف 
 گاز

اثربخشی 
 شخصی

 عادت مصرف گاز

آگاهی از 
یامدهای منفی پ

 مصرف گاز

آگاهی از 
ها استیس  

رضایتمندی از 

رسانی  خدمات

 شرکت گاز
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 ی پژوهششناس روش

نوع مقطعی است. در این پژوهش، از میان ابزارهای روش پژوهش حاضر پیمایش و از  

گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعة آماری پژوهش شامل همة مشترکان 

سال است که بر اساس آمار مشترکان  19خانگی شرکت توزیع گاز استان مازندران و باالی 

ند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول بود نفر 0249822خانگی شرکت توزیع گاز استان مازندران 

نفر  055نفر برآورد شد. این تعداد، برای کاهش خطا به  215کوکران استفاده و حجم نمونه 

ی استفاده شد. در ا چندمرحلهی ا خوشهی ریگ نمونهدر این پژوهش، از روش  افزایش یافت.

ن مازندران به سه منطقة ی، در مرحلة اول استاا خوشهی ریگ نمونهپژوهش حاضر، برای انجام 

ة معتدل، گان سهی مناطق وهوا آبشرق، غرب و مرکز تقسیم شد. در مرحلة بعد با توجه به 

تصادفی  طور بهخوشه از هر منطقه  عنوان بهمعتدل رو به سرد و معتدل رو به گرم، سه شهر 

ی برای ی ضرورها نمونهانتخاب شدند. در مرحلة سوم، براساس جمعیت در شهرهای منتخب، 

در  ی استفاده شد.ا سازههر شهر تعیین شدند. برای بررسی اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری و 

 شده در این شهرها آمده است. ی بررسیها نمونهتعداد  1جدول 

 و حجم نمونه از شهرها یآمار ۀ. جامع1 جدول

 یآمار نمونۀ جمعیت شهر نام

 142 1069292 ساری

 91 1509071 شهر قائم

 72 819659 بابل

 15 119572 گلوگاه

 15 179649 نکا

 2 0229 سفید پل

 45 409228 رامسر

 47 129669 چالوس

 49 149665 نوشهر

 15 199102 تنکابن

 215 0249822 کل جمع
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 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

مرتبط با مصرف  نمایانگر کارهای روزمره و مواردی است که افراد عادت مصرف گاز: الف(

. دهند یمانجام  ستیز طیمحگرفتن اصل پایداری در مصرف و حفاظت از درنظرگاز خانگی با 

های  ( و دیدگاه1182) یصالحاز پژوهش  عادت مصرف گازی مفهوم ساز شاخصی برا

کارشناسان شرکت گاز استان مازندران استفاده شد. برای سنجش این متغیر، از پاسخگو خواسته 

سنجیده  ها در قالب طیف لیکرت فتار خود را دربارة چهار گویه ابراز کنند. این گویهشد که ر

 در نوسان است. 45تا  0. دامنة تغییرات نمرات این متغیر بین ندشد

از تنفس در  متأثرهایی است که فرد  فرهنگ خانواده ناظر بر تجربهخانواده:  ( فرهنگب

(. فرهنگ شیوة احساس، 494: 1181مهرمحمدی، د )کن یمفضای خانواده یا زیستن در آن کسب 

نگرش و شناختی است که اعضای یک واحد اجتماعی )خانواده، محله، گروه یا سازمان و غیره( 

گذار ریمسئوالنه تأثبر میزان آگاهی به مصرف  تواند یمدربارة یک موضوع دارند. این فرهنگ 

استفاده شد که با بحث آموزش  سازی نگرش آموزش محور از سه گویه باشد. برای شاخص

در  10تا  1ها در قالب طیف لیکرت تعریف شدند. دامنة نمرات بین  مرتبط است. این گویه

 نوسان است.

منظور مقررات، اهداف،  ی مصرف گاز در ساختمان:ساز نهیبهی ها استیسج( آگاهی از 

توسعه دادند و را  ها ی آنسازمان–یا نهادی  نفع یذی ها گروههایی هستند که  معیارها و توصیه

نظارت و کنترل کردند. همچنین منبعی برای سرزنش اجتماعی و رسیدن به درک مشترک جدید 

 18سازی از مبحث  (. برای شاخص4550های مناسب یا نامناسب هستند )وارد،  دربارة عمل

ف ساختمان استفاده شد. همچنین چهار گویه انتخاب شدند که در قالب طیف لیکرت تعری

 در نوسان است. 45تا  2عملیاتی شدند و دامنة نمرات آن بین 

در این پژوهش، آگاهی از پیامدهای  د( آگاهی از پیامدهای منفی مصرف گاز:

است؛ به این معنا که فرد تا چه اندازه دربارة نتایج عمل خود  مدنظرزیستی مصرف گاز  محیط

هبود این معضالت احتمالی مصرف یعنی مصرف گاز اطالع دارد و چگونگی رفتار برای ب

برای سنجش آگاهی از پیامدهای منفی مصرف از پاسخگویان خواسته . شناسد یمنادرست را 

 45تا  2 نیبی خود را دربارة چهار گویه ابراز کنند. دامنه تغییرات این متغیر آگاهشد که میزان 

 در نوسان است.



 

 

 

 

 

 929 تأکید بر مصرف گاز خانگی تحلیل اجتماعی عادت مصرف انرژی با 

 

 

 

 عنوان بهاست که افراد دربارة گاز دانش مصرف گاز اطالعات عملی مصرف گاز:  ( دانشه

ی انسانی بر نحوة استفاده از آن دارند. در اینجا، ها کنشة انرژی و تأثیر کنند نیتأممنبع طبیعی و 

اند. دامنة  با مقیاس لیکرت سنجیده شده ها هیگوسه گویه است که این شامل دانش مصرف گاز 

 ت،در نوسان اس 10تا  0تغییرات نمرات این متغیر بین 

، توانایی ( اثربخشی شخصی4559)به نظر کیل استید و همکاران شخصی: -و( اثربخشی

. برای سنجش استسبک زندگی غیرمسئوالنه بر پیامدهای  ریگذاریپاسخگو برای تأث ةشد درک

که میزان توانایی خود را دربارة دو گویه ابراز  شد  خواستهاثربخشی شخصی از پاسخگویان 

تا  4ای سنجیده شدند. دامنة تغییرات نمرات این متغیر بین  گزینه با مقیاس پنجها  کنند. این گویه

 در نوسان است. 15

 توان یرضـایت مشتری از یک خدمت را م ی شرکت گاز:رسان خدماتی از تمندی( رضاز

دیوانداری شده تعریف کرد ) انتظارات او از خدمات با برداشت از خدمات ارائه ةسیمقا کمک به

برای تعریف عملیاتی رضایتمندی از خدمات شرکت گاز از دو گویه  (.90: 1198وند، و ترکاش

پاسخگویان پرسیده شد که گازرسانی شرکت گاز تا چه  از در قالب طیف لیکرت استفاده شد.

اندازه توانسته است در فصول سرد سال خدمات گازرسانی ارائه کند و نیز پرسیده شد که میزان 

همچنین برای سنجش اعتبار سازه از تحلیل  ی چه میزان است؟رسان خدمترضایتمندی از این 

 نوایی سازة نظری و سازة تجربی پژوهش استفاده شد. انطباق و هم دییتأعامل برای 

 مستقل و وابسته یرهایمتغ یها شاخص ییدیتأ یعامل تحلیل. 2 جدول

متغیرها
 

 ها گویه
 بار

 KMO Bartlett's Sig α عاملی

ت
عاد

 
ف

صر
م

 
گاز

 

 بار یکاتصال گاز را هر چند وقت  یکیالست های یلنگش
 .کنم یکنترل م

90/5 

75/5 801/117 555/5 79/5 

 بار یکگاز در منزل را هر چند وقت  یکش لوله یفلز لولة
 91/5 .کنم یم یبازنگر

به  یگازسوز یلةوس گونه یچمصرف را که قبالً ه شیرهای
 66/5 .بندم یندارد با درپوش م یا استفاده است وآن وصل نشده 

و  00آبگرمکن و شوفاژ را در فصول سرد سال حداکثر  دمای
 .دهم یقرار م گراد یسانت درجة 10 حداکثردر فصول گرم 

71/5 

گ
فرهن

خانواده 
 ةگاز که از رسان ینةمصرف به یها شما به برنامه ةدر خانواد 

 91/5 .شود یتوجه م شود، یپخش م یمل
76/5 819/150 555/5 77/5 

 77/5 مصرف گاز برخوردار است. ةدربار یشما از دانش فن ةخانواد
 94/5 شما به مصرف گاز حساس است. ةخانواد
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 مستقل و وابسته یرهایمتغ یها شاخص ییدیتأ یعامل تحلیل. 2 دولادامه ج
متغیرها

 

 ها گویه
 بار

 KMO Bartlett's Sig α عاملی

آگاهی
از 

پ 
ی

یامدها
 

منفی
 71/5 .شود یم زیست یطمح یبتخر سببگاز  یشترمصرف ب 

    

 یتمحروم سببگاز  ینةدر مصرف به  تیمسئولنداشتن 
 79/5 .شود یمناطق م یرسا یشترب

ما به هدررفتن گاز  یساز نبودن سبک ساختمانی اصول
 .شود یم منجر

68/5 

 یاقتصاد ایه یموضع تحر سببگاز  ةرمسئوالنیمصرف غ
 62/5 .شود یم یرانبر ا یشترب

آگاهی
 

از س
ت

یاس
 

ی
ها

به 
 ینه

ی
ساز

 
ف

صر
م

 
گاز

 
 در

ساختمان
 تماس یرونب یطکه با مح یوارهاییسقف و د کاری یقعا 

 72/5 .است ضروری دارند

71/5 165/481 555/5 79/5 

و  یچوب ینیومی،آلوم یها دوجداره با قاب یها پنجره نصب
 است. یزامال سی وی یپ یا

70/5 

 یستمو س یساتتأس یها هوا، لوله یها کانال یحرارت های یقعا
 92/5 .است یالزام یمعدن یحرارت های یقآب گرم با عا یدتول

کنترل هوشمند و مجهز به حسگر  های یستمس نصب
 79/5 است. یالزام یطمح یهوا یدما یریگ اندازه

اثربخشی
صی 

شخ
کمک به حفظ منابع  کردن، رست مصرفمن در د انگیزة 

 99/5 است. یعیطب
05/5 191/84 555/5 71/5 

 99/5 .دارم توجه مصرف الگوی اصالح به من

ش
دان

 
ف

صر
م

 
گاز

رساندن گاز به نقاط  یبلند برا های یلنگاستفاده از ش 
 96/5 مختلف منزل مناسب است.

 یبسته طراح های یطمح یرابدون دودکش ب های یبخار 69/5 555/5 171/118 08/5
 شده است.

66/5 

 95/5 مناسب است. یشیگرما یلةعنوان وس به ینهاستفاده از شوم

ی
ضایتمند

ر
 

ت
از خدما

 
 

رسان
 ی

ت گاز
شرک

شما خدمات  به سرد فصول تا چه اندازه درگاز  شرکت 
 71/5 کرده است؟ارائه 

05/5 190/96 55/5 96/5 

 71/5 ید؟هست یشرکت گاز راض ةشد رائهچه اندازه از خدمات ا تا

است که نشان  05/5بیشتر از  ها مؤلفهة همبرای  KMO، مقدار شاخص 4با توجه به جدول 

 ها دادهی ریپذ میتعمقابلیت تحلیل عاملی را دارند. مقدار آزمون بارتلت نیز قابلیت  ها داده دهد یم

که قابلیت تعمیم تحلیل عاملی  است 555/5هم ی آزمون بارتلت دار معنا. سطح کند یم دییتأرا 



 

 

 

 

 

 929 تأکید بر مصرف گاز خانگی تحلیل اجتماعی عادت مصرف انرژی با 

 

 

 

و  سؤاالتبستگی باال میان  ة همدهند نشاندهد. بار عاملی نیز  به جمعیت کل را نشان می

 ی بررسی شده است.ها مؤلفهة اعتبار سازة دکنندییتأی نتایج طورکل به. هاست عامل

 ی پژوهشها افتهی

ه این پژوهش، عادت مصرف گاز است. که پیش از این مطرح شد، متغیر وابست طور همان

اند از فرهنگ خانواده، آگاهی از پیامدهای منفی مصرف گاز، دانش  متغیرهای مستقل نیز عبارت

ی مصرف گاز در ساختمان و ساز نهیبهی ها استیسمصرف گاز اثربخشی شخصی، آگاهی از 

ت که نشان اس 85/1 عادت مصرف گازمیانگین  ی شرکت گاز.رسان خدماترضایتمندی از 

میزان توجه پاسخگویان به رعایت اصول ایمنی در استفاده از لوازم گازسوز هم برای  دهد یم

میانگین فرهنگ خانواده  ی مصرف گاز در سطح متوسط قرار دارد.ساز نهیبهحفظ ایمنی و هم 

از  به مصرف گاز نگاهی مسئوالنه دارند. میانگین آگاهی ها خانواده دهد یماست که نشان  59/2

پاسخگویان پیامدهای منفی مصرف  کند یم دییتأاست که  16/2پیامدهای منفی مصرف گاز 

 تیدرنها. سطح دانش مصرف گاز پاسخگویان متوسط است. رندیگ یم درنظرناصحیح گاز را 

میانگین  (.11/2دارد )دانستن پاسخگویان به مصرف گاز نیز در سطح خوبی قرار  میزان اثربخش

است؛ یعنی پاسخگویان از  41/2ی مصرف گاز در ساختمان، ساز نهیبهی ها استیسآگاهی از 

ی رسان خدماتی مصرف گاز در ساختمان آگاهی دارند. میانگین رضایتمندی از ها استیس

 (.72/1) شرکت گاز نیز در سطح متوسط است

 
 گاز مصرف عادت بودن نرمال. آزمون 2 شکل
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استفاده  یا نمونه اسمیرنف تک -از آزمون کولموگروف بودن متغیر وابسته برای آزمون نرمالیته

، بیش آمده دست بهی دار امعناست؛ زیرا مقدار سطح  657/5ی برای این متغیر دارامعنشد. سطح 

با توزیع مورد انتظار یکسان است؛ یعنی توزیع تابع مورد  شده مشاهدهاست؛ پس توزیع  50/5از 

 است. تر کینزدنظر به توزیع نرمال 

 ی فردی پاسخگویانها یژگیویف توص

از جنس، سن، تحصیالت، شغل سرپرست خانوار، تعداد اعضای  اند عبارت ها یژگیواین 

درصد مرد هستند. بیشترین سطح تحصیالت  20درصد پاسخگویان زن و  00 خانواده.

درصد سرپرستان خانوار دارای شغل  26درصد(. از نظر شغلی  00پاسخگویان لیسانس است )

درصد  1/40درصد و  1/01 درصد کارمند بودند. از نظر تعداد اعضای خانوار، 14و  آزاد

 ترتیب چهار نفره و سه نفره هستند. خانوارها به

 عادت مصرف گاز برحسب جنس تفاوتمقایسۀ 

، 1. جدول استبا دو نمونة مستقل  Tآزمون مناسب برای سنجش رابطة این دو متغیر آزمون 

 است. ی مصرف گازساز نهیبهعادت به مرد و زن( از جنس )زان برخورداری دو ة مقایسة میدهند نشان

 گروهی آمارهای)الف(.  1 جدول

 میانگین از معیار انحراف خطای معیار انحراف میانگین تعداد جنسیت

 151/5 25/1 90/12 149 مرد

 117/5 27/1 12/16 156 زن

همچنین خطای انحراف معیار از  .است 27/1و انحراف معیار آن  12/16میانگین زنان 

و  است 25/1با انحراف معیار  90/14است. میانگین عادت مصرف گاز مردان  151/5میانگین 

 برابر است. 151/5خطای انحراف معیار از میانگین نیز با 

 مستقل یها )ب(. آزمون نمونه 1 جدول

 ها یانگینم یفیتک برای t آزمون واریانس کیفیت برای لوین آزمون

F sig t df sig 
291/5 298/5 90/4 414 550/5 
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است؛  50/5بیشتر از  عادت مصرف گازی آزمون لوین دار معنا، سطح 2با توجه به جدول 

 ی در عادت مصرف گاز زنان و مردان وجود ندارد.دار معنایعنی تفاوت 

 براساس وضعیت اشتغال و سطح تحصیالت عادت مصرف گاز مقایسۀ

ة دهند نشان، 2اریانس برای سنجش رابطة این دو متغیر استفاده شد. جدول از آزمون تحلیل و

 .استوضعیت شغل و تحصیالت  برحسبپاسخگویان  عادت مصرف گازمقایسة میزان میانگین 

 یالتبرحسب شغل و تحص پاسخگویان گاز مصرف عادت میزان مقایسۀ. 1 جدول

 داریامعن طحس Fآزمون  مقدار میانگین تعداد مشاغل وابسته متغیر

 گاز مصرف عادت

 96/12 69 کارمند

81/4 55/5 

 17 0 دار خانه

 61/10 154 آزاد

 18 18 کارگر
 11/19 16 کشاورز
 11/17 45 بازنشسته

 گاز مصرف عادت

 دارینامع سطح Fآزمون  مقدار میانگین تعداد تحصیالت
 94/10 71 پلمید ریو ز دیپلم

 95/10 10 یپلمد فوق 292/5 749/5
 44/10 142 باالتر و لیسانس

ی درست مصرف ها عادتمیان میزان  دهد یمنشان  عادت مصرف گازمقایسة رابطة شغل با 

در میان  ها عادتگاز برحسب شغل سرپرستان خانوار تفاوت معناداری وجود دارد. توجه به این 

برحسب سطح تحصیالت مقدار آزمون فیشر  .هاست گروهکارگران و کشاورزان بیشتر از سایر 

نبود ارتباط میان این دو  توان یم 50/5ی آن از دار معنادلیل بیشتربودن سطح  است که به 74/5

 متغیر را درک کرد.

 آزمون مدل نظری
مدلی ساختاری براساس مدل نظری ارائه شده  AMOS افزار نرمدر این پژوهش با استفاده از 

ی سنجیده شد. ابتدا مدل ا نمونهی ها دادهن برازش مدل نظری در مقایسه با رو میزا است؛ از این

 09/2ی متغیرها بر عادت مصرف گاز برابر با اثر کلترسیم شد که مقدار  افزار نرمنظری در محیط 

بود. در تصحیح مدل دو نوع راهبرد پیرایشی و آرایشی وجود دارد که ابتدا از راهبرد پیرایشی 
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فرهنگ خانواده بر آگاهی از  ریتأثرا دارد، برای  tنطقة بحرانی که حکم آمارة استفاده شد. م

رضایتمندی از خدمات شرکت گاز بر عادت مصرف گاز  ریتأثی مصرف گاز و ها استیس

بود؛ بنابراین این دو متغیر از مدل  50/5باالی  (p)و ضریب خطای آن  78/1و  91/5 بیترت به

بود از  59/5رضایتمندی بر خدمات شرکت گاز  ریتأث که ز آنجا ا نیهمچن کنار گذاشته شدند.

 تحلیل کنار گذاشته شد.

و مقدار ریشة دوم برآورد  71/5، مقدار شاخص برازندگی تطبیقی 8/111اسکوئر  مقدار کای

ی برازش ها شاخصنیاز به بهبود داشتند؛ بنابراین از  بود که 21/5واریانس خطای تقریب 

ی برازش مدل را بهبود ها شاخص توان یمص شود با افزودن چه روابطی استفاده شد تا مشخ

 4و نیز خطای  1خطای  <-> 4داد. با اجرای راهبرد آرایشی مشخص شد که اگر بین خطای 

مقادیر این  0یابد. جدول  برازش کاهش می بستگی متقابل ایجاد شود، مقدار ضرایب هم 0 <->

 .دهد یمضرایب را پس از اصالح مدل نشان 

 مدل ازشبر یها . شاخص5 جدول

 p GFI RMSEA NFI CFI (x2) برازش شاخص

 85/5 85/5 24/5 85/5 55/5 18/26 مقادیر

. مقدار ستیناست پذیرفته  50/5که کمتر از  Pاسکوئر با توجه به مقدار  شاخص کای

ست ا 85/5شاخص نیکویی مدل، شاخص برازش هنجار شده و شاخص برازش تطبیقی برابر با 

دلیل اینکه مقدار خطای آن از  . همچنین ریشة میانگین مربعات خطای برآورد بهاستکه پذیرفته 

 2 <-> 1شده بین خطای  ی مطرحها شنهادیپ. براساس ستینکمتر است پذیرفته  50/5

متقابل گذاشته شد که مقدار تأثیرات کلی متغیرهای مستقل بر عادت مصرف گاز  بستگی هم

 مدل تجربی ترسیم شد. تیدرنهانابراین اصالح مدل متوقف و شد؛ ب 0 باًیتقر
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آگاهی از  را بر عادت مصرف گاز دارد. پس از آن، ریتأثدانش مصرف گاز بیشترین 

غیرمستقیم را فرهنگ خانواده بر  ریتأثبیشترین  که یدرحالار دارد؛ پیامدهای منفی مصرف گاز قر

منبع  عنوان بهبا نگرش و عملی که دربارة مصرف گاز  خانواده درواقععادت مصرف گاز دارد. 

 رمسئوالنهیغی ها عملو آگاهی از پیامدهای منفی  طبیعی تجدیدناپذیر دارد، بر میزان شناخت

 دهد. ی مصرفی پایدار را افزایش میها عملبرای انجام  است و کارایی فرد رگذاریتأث

 یریگ جهینتبحث و 

زیستی نادرست مانند مصرف آب، انرژی یا پسماند به رفتاری روزمره  بسیاری از رفتارهای محیط

. اگرچه افراد نگرشی مثبت به حفظ اند کردهها عادت  دادن آن تبدیل شده است که افراد به انجام

ظ منابع طبیعی دارند، موانع رفتاری فراوانی وجود دارد که از جملة آن یا حف ستیز طیمح

ة کنند نیتضمی ها سمیمکانیکی از نیز اشاره شد،  تر شیپکه  طور همانی مصرفی است. ها عادت

زیستی هدف  ه رفتارهای محیطحوزی نوین است. در ها عادتتداوم رفتارهای جدید ایجاد 

است که پایدار  ی اقتصادی ایجاد رفتارهاییها زهیانگوزش یا عمدة مداخالت سیاسی از جمله آم

 گاز یا برق(.) یانرژی مصرف آب یا ساز نهیبهمانند بازیافت یا  باشد؛

بر  دیتأکی مصرفی مشترکان خانگی گاز با ها عادتهدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی 

انجام شد. نمونة  1189ال ماه س مصرف بهینه است. این بررسی در استان مازندران و در آبان

نفر از مشترکان خانگی شرکت گاز استان مازندران بود. روش بررسی پیمایش بود و  215آماری 

دهد سطح عادت مصرف  ی پژوهش نشان میها افتهاستفاده شد. ی ها دادهاز پرسشنامة گردآوری 

واده، آگاهی از گاز مشترکان خانگی به سطح مطلوب و بهینه نزدیک است. میانگین فرهنگ خان

ی مصرف گاز در ساختمان و ساز نهیبهی ها استیسپیامدهای منفی مصرف گاز، آگاهی از 

میانگین دانش مصرف گاز و  که یدرحالاثربخشی شخصی پاسخگویان در سطح خوبی قرار دارد؛ 

 ی شرکت گاز در سطح متوسط است.ده خدماترضایتمندی از 

را بر عادت مصرف گاز دارد. این یافته با  ریتأث در بررسی حاضر دانش مصرف گاز بیشترین

 ها یبررسسویی دارد. در این  ( هم1180) یکاظم( و نمازی و 1182) یصالحنتایج پژوهش 

مشخص شد با افزایش سطح دانش رفتار مصرف گاز بهبود یافته است. در بررسی حاضر عادت 

( دریافتند مصرف 1180ران )همکااکبری و  که یدرحالمصرف گاز برحسب جنس متفاوت نبود؛ 
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یی دارند، اما در جو صرفهگاز و برق برحسب جنسیت متفاوت است و زنان گرایش بیشتری به 

عادت مصرف گاز  نیهمچن( مردها انرژی بیشتری مصرف کرده بودند. 1896بررسی پالمبورگ )

 رسد یمنظر  برحسب شغل متفاوت بود و کارگران و کشاورزان بیشتر به آن توجه داشتند که به

ی مصرف ساز نهیبهباید آن را با توجه به سطح درآمد و گازبها تحلیل کرد. درمقابل، عادت به 

ی مطلوب مصرف گاز ها عادتبا افزایش سن،  نیهمچنگاز برحسب تحصیالت متفاوت نیست، 

و ( همس4552( و سارادیو )4511این یافته با نتایج پژوهش آبراهام و استیک ). ابدی یمافزایش 

های  ای منفی با مصرف انرژی دارد. این یافته با یافته ( سن رابطه4552بود. در بررسی ساردیو )

این پژوهش مغایرت دارد. همچنین رابطة منفی حاکی از آن است که با افزایش سن، مصرف 

ی مطلوب مصرف بهبود ها عادتبا افزایش سن  انرژی کاهش داشته است؛ به عبارت دیگر،

 یافته است.

و متغیر اقتصادی در این پژوهش، درآمد خانوار و بهای گاز مصرفی خانوار بود. هیچ رابطة د

در بررسی حاضر آگاهی از ی میان این دو متغیر و عادت مصرف گاز وجود ندارد. دار معنا

ی ها افتهمستقیم داشت که این یافته با ی ریتأثپیامدهای منفی مصرف گاز بر عادت مصرف گاز 

( همسو بود. این 4556(، آبراهام و استیگ )4556همکاران )و  (، استیگ1896پالمبورگ )

ی مصرف گاز در ساختمان ساز نهیبهی ها استیسپژوهشگران نتیجه گرفتند آگاهی از پیامدها و 

فرهنگ  نیهمچنشدن مصرف گاز در خانه شده است.  و افزایش آگاهی عمومی سبب مطلوب

( 1181نژاد ) ستقیمی ندارد. در بررسی صالحی و پازوکیم ریتأثبر عادت مصرف گاز  خانواده

ای مستقیم داشت. در این بررسی این  زیستی در بعد مصرف رابطه فرهنگ خانواده با رفتار محیط

 در، دهند یم تیاهم ستیز طیمن به مح ةخانوادتعریف عملیاتی شده بود ) گونه نیامتغیر 

حساس  ستیز طیمن به مح ةخانواد، میکن یصحبت م یطیمح ستیمشکالت ز دربارهخانواده 

همکاران در بررسی ژوو و  (.دارند ینگه م زیرا تم ستیز طیخانواده من مح یاعضاو  هستند

در بررسی حاضر  که یدرحالبر رفتار مصرف انرژی بود؛  مؤثراثربخشی از جمله عوامل  (4519)

های منفی مصرف گاز آگاهی از پیامد ی بر عادت مصرف گاز ندارد، اماریتأثاثربخشی 

(12/5Beta=( و فرهنگ خانواده )01/5Beta= بر اثربخشی )مثبتی داشتند. ریتأث 

دهد بین دانش مصرف گاز و عمل مصرف گاز  ی، نتایج پژوهش حاضر نشان میطورکل به

رابطه وجود دارد. چنانچه نگرش را سه بعد درنظر بگیریم )احساس، دانش و رفتار(، ابعاد دانش 
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آگاهی از پیامدهای منفی مصرف گاز( انگیزش خوبی برای تقویت حاضر )در مطالعة و عواطف 

زیستی است که  زیستی نیز بعدی از مطالعات محیط ی مصرف گاز هستند. دانش محیطها عادت

 ستیز طیمحی در قبال ریپذ تیمسئولزیستی در پی القای حس  به دنبال افزایش آگاهی محیط

 .(454: 1185است )صالحی، 

ی این پژوهش تا چه اندازه چارچوب نظری و ها افتهپاسخ داد که ی سؤالکنون باید به این ا

. شاو معتقد است بخش اعظم رفتارهای کند یم دییتأمدلی را که از آن استخراج شده است 

رفتار مصرفی معرفی کرده  زیآم تیموفق ریتأثرا مانع  ها آنو  هاست عادتمصرفی ما ناشی از 

ابزارهایی برای کنترل خود تنظیم  نیتأمو روزمرگی در مصرف  ها عادتیر در است. هدف تغی

فرد براساس  .شود یمشده یا کنترل درونی است که با آموزش و کسب اطالعات این امر محقق 

، باید آورد یمدست  ی حفاظتی بهها واکنشاطالعاتی که در طول زمان دربارة تهدیدهای بالقوه و 

او را در مقابله با تهدید  تواند یمابی کند تا مشخص شود آیا این اطالعات این اطالعات را ارزی

ی مصرف ها عادت(. در تحقیقات بعدی بهتر است 1: 4510هینکل،  توانمند کند؟ )کلوب و

یی که در این بررسی بیان شد ها عادت ژهیو بهنظریة انگیزة حفاظت تبیین شود؛  انرژی با اتکا بر

که بیان  رساند یمایمنی در مصرف دارد. این نظر ما را به ایدة دوم  ارتباط نزدیکی با بحث

ی مصرف انرژی ها یفناوری استفادة نادرست از ها علتهای بیشتری برای درک  کند پژوهش می

 ریتأثاز رابطة رفتار شخصی و  کننده مصرف چراضروری است. همچنین باید بررسی کرد که 

و مصرف انرژی آگاهی ندارد. افزون بر  ستیز طیمحبر  شا یفعلو رفتارهای  ها عادتمستقیم 

بیشتر به  کنندگان مصرفاین باید به ماهیت نامحسوس انرژی در منزل هم توجه شود؛ زیرا 

در  استفاده قابلکه فناوری یا محصول  کنند یمکنند تا انرژی و فرض  نیازهای خود توجه می

کارآمد است و لزومی به داشتن عملی آگاهانه برای  نفسه یفی مرتبط با آن ها یفناورگاز یا  نجایا

 .نندیب ینمبهبود عملکرد کلی خودشان 
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