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چکیده
یکی از سازوکارهای مؤثر و تضمینکنندة تداوم رفتارهای جدید ،ایجاد عادتهای نوین رفتاری است.
به همین دلیل ،هدف عمدة مداخالت سیاستی ،از جمله آموزش یا تأمین انگیزههای اقتصادی ،ایجاد
رفتارها و عادتهای مثبت در قالب بهینهسازی مصرف انرژی (مثل آب ،برق و گاز) بهصورت پایدار
است .پژوهشگران اجتماعی بر اهمیت نیاز آشکار برای وقوع تغییر اساسی در طرز فکر و شیوة عمل
مصرف تأکید میکنند .هدف از انجام پژوهش حاضر ،شناخت عادتهای مصرفی مشترکان خانگی گاز
با تأکید بر بهینهسازی در مصرف است .این پژوهش در سطح استان مازندران و در آبانماه سال 1189
انجام شد .نمونة آماری را  215نفر از مشترکان خانگی شرکت گاز استان مازندران تشکیل دادند .روش
بررسی ،پیمایش بود و از پرسشنامة ساختیافته برای گردآوری دادهها استفاده شد .برای تحلیل دادهها
نیز از آمارههای توصیفی و استنباطی استفاده شد .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مشترکان
خانگی به بهینهسازی مصرف گاز گرایش دارند .میانگین فرهنگ خانواده ،آگاهی از پیامدهای منفی
مصرف گاز ،آگاهی از سیاستهای مصرف بهینة گاز در ساختمان و اثربخشی شخصی پاسخگویان در
سطح خوبی قرار دارد؛ درحالیکه میانگین دانش مصرف گاز و رضایتمندی از خدماتدهی شرکت گاز
در سطح متوسط گزارش شده است .عالوهبراین ،نتایج تحقیق نشان میدهد که اگرچه بهینهسازی
مصرف گاز برحسب شغل متفاوت است ،برحسب تحصیالت متفاوت نیست .همچنین عادت به
بهینهسازی مصرف گاز با سن همبستگی مثبتی دارد ،اما با درآمد خانوار و گازبها رابطة معناداری ندارد.
مدل نظری بهوسیلة مدلسازی ساختاری آزمون شد و روابطی که در مدل نظری ترسیم شده بود،
اصالح شد نتایج نشان میدهد که دانش مصرف گاز بیشترین تأثیر مستقیم را بر عادت مصرف گاز
دارد؛ درحالیکه فرهنگ خانواده بیشترین تأثیر غیرمستقیم را بر آن دارد .بهطورکلی ،نتایج پژوهش
حاضر نشان میدهد که دانش تأثیر مثبتی بر عادتهای بهینهسازی مصرف گاز دارد.
واژههای کلیدی :بهینهسازی ،دانش مصرف گاز ،رفتار عادتی ،فرهنگ خانواده ،مصرفکنندگان.
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مقدمه و طرح مسئله
منابع انرژی ،متنوع و گستردهاند و گاز طبیعی از جملة آنهاست .گاز طبیعی بهدلیل پایینبودن
میزان آالیندگی آن ،مدنظر دولتها در عصر حاضر است .براساس پیشبینی ،گاز طبیعی تا سال
 4545به منبع مسلط انرژی جهان تبدیل خواهد شد و تا پایان قرن بیست و یکم درنتیجة
جایگزینی انرژیهای تجدیدپذیر از رده خارج میشود (گروس و مائوتز .)20 :1186 ،این
موضوع نشان میدهد که سهم گاز طبیعی در تأمین سوخت مصرفی بخشهای خانگی ،تجاری،
صنعت و حملونقل روندی صعودی را طی خواهد کرد .شاید در گذشته تأمین گرما و خوراک
با اشکال اولیة انرژی کاری سخت و طاقتفرسا محسوب میشد ،اما امروزه تنها با روشنکردن
اجاق گاز یا شمعک یا بازکردن پیچ رادیاتور میتوان خانه را گرم کرد یا از خوردن یک وعده
غذای گرم لذت برد .با این حال ،ناآگاهی یا بیاحتیاطی در استفاده از وسایل گازسوز میتواند
فاجعة جانی یا مالی جبراننشدنی داشته باشد .در این زمینه ،شاهدیم که همهساله با شروع فصل
سرما خبرهایی دربارة خفگی ناشی از مسمومیت با گاز به گوش میرسد؛ برای مثال ،گزارش
سازمان تأمین اجتماعی در سال  ،1181حاکی از آن است که بیاحتیاطی با رقمی معادل 61/47
درصد عمدهترین دلیل ایجاد حوادث انسانساخت در کار با تجهیزات و وسایل گازسوز بود.
حوادث مرتبط با گاز مانند خفگی ناشی از مسمومیت با منواکسیدکربن 0 ،نفر در هر  055نفر،
انفجار و آتشسوزی 150 ،نفر از هر  055نفر و ریزش و ماندن زیر آوار بر اثر انفجار گاز125 ،
نفر گزارش شده است .وضعیت مصرف گاز طبیعی در ایران بهعنوان جامعهای با ضایعات باال و
بهرهوری ناپایدار نامناسب جلوه میکند (صالحی .)001 :1182 ،مطالعة صالحی ( )1182در
استان مازندران نیز نشان میدهد که تقریباً  01درصد خانوارهای مازندرانی در شهرها ،رفتارهای
نامطلوبی در مصرف گاز دارند .بررسینکردن شیلنگهای الستیکی اتصال گاز ،بازنگرینکردن
لولة فلزی لولهکشی گاز ،تعویضنکردن وسایل گازسوز مستهلک ،نبود مراقبت بر میزان شعلة
مصرفی یا آبی سوختن آن ،نظارت محدود بر دمای آبگرمکن بین  25تا  05درجه ،قرارندادن
درجة بخاری روی شمعک در زمان خروج از منزل ،یا بازکردن پنجرهها در زمانی که بخاری یا
شوفاژ روشن است بهمنظور تغییر هوای درون اتاق نمونهای از عملکرد نامطلوب شهروندان در
استان است .وقوع این نوع حوادث به این معناست که قسمت اعظم پول ،منابع ،انرژی و
خالقیت صرف رفع مشکالتی میشود که افراد جامعه ایجاد کردهاند (مختاری ملکآبادی و
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همکاران .)2 :1181 ،بخشی از این سهلانگاریها ناشی از عادتهای مصرفی است .عادتها
نوعی خودکارسازی در پاسخ هستند که با تکرار اقدامات در شرایط پایدار ایجاد میشوند .هنگام
انجام یک عمل ،مردم معموالً تصمیم میگیرند برای دستیابی به نتایج خاص چه کاری و چگونه
آن را انجام دهند .هنگامی که افراد عملی را تکرار میکنند ،قدرت تصمیمگیریشان تنزل مییابد
و بر اقدامات محیط اطراف تأثیر میگذارد .بهویژه شکلگیری عادتها نتیجة ایجاد ارتباط میان
عملها و شرایط ثابتی است که در آن انجام میشوند (ورپالنکین و وود .)81 :4556 ،ثابت شده
است با وجود اینکه مصرفکنندگان دغدغة شدیدی به تأثیرات محیطزیستی فعالیتهایشان در
خانه دارند ،کنشهایشان بهگونهای است که این دغدغهها را منعکس نمیکند .درواقع ،عملهایی
که عادت و الگو تبدیل شدهاند با ناآگاهی یا تشخیص نادرست انجام میشوند .تقریباً بیشتر
کارهایی که در زندگی روزمره انجام میشود ،بهدلیل عادت است .به عبارت دیگر ،این کارها
روزانه و معموالً در مکان و فضایی یکسان انجام میشود .مصرف ناآگاهانه و روزمرگی انرژی
تأثیرات محیطزیستی مهمی دارند .همچنین کاری که در خانه انجام میشود یا نحوة استفاده از
آنها بهدلیل عادت و روزمرهشدن اهمیت دارد (تانگ و بارما .)1165 :4559 ،حفاظت
محیطزیست مستلزم توسعه و افزایش آگاهیهای محیطزیستی در سطح جامعه و تقویت فرهنگ
حفاظت و مسئولیتپذیری در سطوح مختلف است .هدف از این پژوهش ،شناخت عوامل
اجتماعی در ایجاد عادتهایی در مصرف گاز است که با بهینهسازی مصرف ارتباط مستقیمی
دارند .سؤال این است که چه عواملی اجتماعی عادتهای بهینهسازی در مصرف گاز را تقویت
میکنند؟ همچنین چه پیشنهادهایی را برای تقویت عادتهای مطلوب در مصرف گاز میتوان
ارائه داد؟

پیشینۀ نظری و تجربی
در پژوهش حاضر پس از مطالعة پژوهشهای پیشین ،آنها را ذیل دو عنوان کلی «پیشینة
داخلی» و «پیشینة خارجی» معرفی کردیم ،سپس به بحث و بررسی آنها پرداختهایم .صالحی و
پازوکینژاد ( )1181به بررسی تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و عملکرد محیطزیستی
دانشجویان در استان مازندران پرداختند .با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای و براساس
فرمول کوکران 256 ،نفر از  159111دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاههای مذکور بهعنوان
نمونه تعیین و اطالعات مربوط با استفاده از پرسشنامه جمعآوری شد .یافتهها نشان میدهد
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نگرش و عملکرد محیطزیستی دانشجویان برحسب منابع اطالعاتی و فرهنگ خانواده متفاوت
بود .صالحی ( )1182رفتار مصرف گاز خانگی در استان مازندران را بررسی کرد .این پژوهش به
روش پیمایش انجام شد و گردآوری دادهها بهکمک پرسشنامه صورت گرفت .نمونة آماری
شامل  217نفر از مشترکان گاز خانگی مناطق شهری استان مازندران بود .براساس نتایج این
پژوهش ،دانش ،نگرش و دغدغة محیطزیستی بر رفتار مصرف گاز تأثیرگذار است .طالبیان و
همکاران ( )1180الگوهای مصرف گاز در شهر تهران را تحلیل اجتماعی کردند و برای این کار
از روش پیمایش استفاده کردند .گردآوری اطالعات نیز بهکمک مصاحبة ساختمند بود1566 .
خانوار با فرمول کوکران انتخاب شدند .یافتهها نشان میدهد ،رفتار مصرف گاز برحسب شرایط
محیطی ،پایگاه اقتصادی ،سبک زندگی و هنجارهای مصرفی متفاوت بوده است .تغییرات آب و
هوایی نیز بر میزان مصرف انرژی تأثیرگذار بوده است .کاظمی و نمازی ( )1180به بررسی علل
بازدارندة اجتماعی بهرهوری مصرف انرژی در ساختمان پرداختند و از روش مصاحبه برای
گردآوری دادهها استفاده کردند .پژوهشگران دریافتند که سبک زندگی ،تحصیالت و درآمد بر
انتخاب وسایل کارآمد انرژی تأثیرگذار است .اکبری و همکاران ( )1180به بررسی میزان مصرف
برق و گاز طبیعی خانوارهای شهر اصفهان پرداختند .حجم نمونه  120خانوار بود .نتایج نشان
میدهد پایگاه اقتصادی-اجتماعی بر میزان صرفهجویی آنها در مصرف انرژی برق و گاز طبیعی
تأثیر معناداری نداشت؛ درحالیکه ارزشهای محیطزیستی ،نگرش محیط زیستی و دانش
محیطزیستی بر مصرف گاز و برق خانوار تأثیر منفی داشت.
پالمبورگ ( )1896رابطة عادتهای اجتماعی و مصرف انرژی را بررسی کرد .بیش از 65
درصد کل تغییرات مصرف انرژی خانوار بهکمک متغیرهای اجتماعی تبیین شد .میان نگرش
نسبت به مصرف انرژی و مصرف انرژی به میزان  5/29همبستگی مثبتی وجود داشت .آگاهی از
پیامدها و دانش انرژی نقش مهمی در مصرف انرژی از سوی خانوار داشت و مصرف انرژی
برحسب جنسیت متفاوت بود .سارادیو )4552( 1الگوهای حفاظت از انرژی در بخش خانگی را
در یونان بهکمک رویکرد کمی بررسی کرد و نتیجه گرفت که درآمد و اندازة خانواده رابطة
مثبتی با مصرف انرژی دارد ،اما جنس ،تحصیالت و وضعیت تأهل با مصرف انرژی رابطة
معناداری ندارد .سن با مصرف انرژی رابطهای منفی و مالکیت خانه با مصرف انرژی رابطهای
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Sardianou
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مثبت دارد .اطالعات محیطزیستی و آگاهی از مسائل محیطزیستی رابطة مثبتی با مصرف انرژی
دارد .استیگ و همکاران ( )4556در بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیاستهای انرژی از نظریة
ارزش-باور–هنجار استفاده کردند .آنها از روش پیمایش و برای گردآوری دادهها از پرسشنامه
استفاده کردند که  114نفر آن را تکمیل کردند .ارزشهای محیطزیستی نیز رابطة معناداری با
دغدغههای محیطزیستی دارد .آگاهی از پیامدها رابطة میان نگرش محیطزیستی و باور به
پذیرش مسئولیت و نگرش محیطزیستی رابطة بین ارزشها و آگاهی از پیامدها را تعدیل کردند.
آبراهام و استیگ ( )4511عوامل روانشناختی مؤثر بر مصرف انرژی در خانه را بهکمک روش
پیمایش استفاده کردند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامة اینترنتی بود .بعد از گردآوری داده188 ،
پرسشنامة معتبر دریافت شد .متغیرهای جمعیتشناختی و اجتماعی (درآمد ،اندازة خانه و سن)
بر مصرف انرژی تأثیرگذار بود .درآمد و اندازة خانه نیز رابطة مثبتی با مصرف انرژی دارد.
مارگرتل و همکاران ( )4511به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مصرف انرژی در خانه
پرداختند .دادهها به روش پیمایش ،مصاحبه و سنجش ماهیانة مصرف انرژی گردآوری شد.
عمدهترین نتایج این پژوهش عبارت بود از دانش و شناخت ناکافی دربارة کمیت و کیفیت
استفاده از دستورالعمل لوازم مصرفکنندة انرژی ،تکیه به عادتها در مصرف انرژی و استفاده از
لوازم انرژی بر مانع تغییر رفتار مصرف انرژی .درنهایت اینکه انگیزههای اقتصادی نقش مهمی
در تغییر رفتار مصرف انرژی دارد .مارتینز اسپینرا و همکاران ( )4512به بررسی عادتهای
حامی محیطزیست در حفاظت از آب و مصرف انرژی پرداختند و نتیجه گرفتند عادتهای
حفاظتی و خریداری وسایل کارآمد مصرف آب و انرژی ارتباط مستقیمی با هم دارند .ژائو و
همکاران ( )4517با رویکرد کمی و روش پیمایش ،تأثیرات متقابل فناوری ساختمان و رفتار
مصرف انرژی را بررسی کردند محققان دادههای فنی و رفتاری بیش از  155واحد مسکونی در
ویرجینیا را گردآوری کردند .تحلیل رگرسیون نشان میدهد که فناوری ساختمان تنها عامل
تبیینکنندة مصرف انرژی خانوار نیست و عادتهای مصرفی بیشترین سهم را در مصرف انرژی
خانگی دارند .ژوو و همکاران ( )4519با رویکرد کیفی و روش اسنادی به مطالعة عوامل مؤثر بر
مصرف برق خانگی پرداختند .تعداد اعضای خانواده ،تعداد فرزندان ،منزلت اجتماعی و موقعیت
اقتصادی خانواده و همچنین نوع مسکن معرفی شدند .همچنین عوامل روانشناختی اجتماعی
عبارت بودند از نگرش ،باور ،ارزش ،عادتها ،اولویتهای مصرفی ،هنجارهای ذهنی ،آگاهی
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محیطزیستی و اثربخشی شخصی .یو و همکاران ( )4518عادتهای مصرفی  207نفر از خانوار
استان جیانگسو در چین را با چارچوب نظری تلفیقی (ساختار –عاملیت) بررسی کردند .رویکرد
پژوهش کمی بود و از روش پیمایش برای بررسی سؤاالت و مسئلة تحقیق استفاده شد .ابزار
گردآوری دادهها نیز پرسشنامه بود .براساس یافتههای این مطالعه ،رضایتمندی از ساختارهای
مرتبط با مصرف انرژی ،آگاهی و حمایت از سیاستهای بهینهسازی مصرف انرژی ،تصورات
محیطزیستی دربارة انرژی و ارزیابی پیامدها و اطالعات با تغییر عادتهای مصرفی
مصرفکنندگان رابطة مثبت و نیرومندی دارند .با توجه به پیشینه و هدف مطالعة حاضر ،تاکنون
عادتها ی مصرفی خانوار در حوزة انرژی بررسی نشد ،اگر هم بررسی شده باشد با بحث
کارایی وسایل برقی یا با رویکرد بازاریابی و اقتصادی انجام شده است .از سوی دیگر توجه به
ابعاد اجتماعی و فرهنگی عادتهای مصرفی چندان نبوده است؛ بنابراین پژوهش حاضر این
کاستیها را با رویکرد اجتماعی و آموزشی پوشش میدهد.

چارچوب نظری
عادتها مهم ترین بخش در فرهنگ مصرف انرژی هستند .مارشال ( )4558در قالب مطالعهای
اسنادی به نقش عادتها در مصرف انرژی در خانه پرداخت .او کلید حل بحرانهای
محیط زیستی را در اصالح الگوهای فعلی مصرف انرژی دانسته است .این عادتها نمایانگر
کارهای روزمره و عواملی است که افراد بدون اینکه به آن فکر کنند ،آن را براساس روال
عادی انجام می دهند؛ بنابراین در تعریف یک رفتار مصرفی جایگاه ویژهای دارند .تری
اندیس ) 1877( 1مدلی منسجم از تعامل اجتماعی پیشنهاد میدهد که نه تنها عوامل اجتماعی و
عواطف را در شکلگیری نیتهای انجامدادن رفتار درنظر میگیرد ،بلکه اهمیت عادتها را
بهعنوان عاملی میانی از تغییرات رفتاری معرفی میکند .وقتی رفتاری بهشدت غیرارادی و
خودکار است ،براساس تعریف ورپالنکین و آرتس )1888( 4عادتها پیامدهای آموختهشدة
عملهایی هستند که واکنشها ی خودکار و غیرارادی به نشانههای خاص محسوب میشوند و
در تحقق اهداف معین تأثیرگذارند .پژوهشگران برای حل معضالت محیطزیستی ناشی از
عادتهای مصرفی نادرست راهحلهای گوناگونی مطرح میکنند که بیشتر این راهحلها
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Triandis
2. Aarts
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فناورانه است ،اما امروزه بهدلیل هزینههای زیاد این طرح ها به دگرگونی شیوههای زندگی
مردم و راهحلهای رفتاری عالقهمند شدهاند (حجازی و همکاران .)18 :1186 ،بهمنظور حل
تأثیرات ناشی از عادتهای مصرفی باید اطالعاتی دربارة پیامدهای منفی عادتهای مصرفی
مصرفکنندگان به آنها ارائه شود .درواقع ،هدف از تغییر در عادتها و روزمرگی در مصرف
تأمین ابزارهایی برای کنترل خود تنظیم شده یا کنترل درونی است که با آموزش و کسب
اطالعات این امر محقق میشود .افرادی که درگیر روزمرگی یا عادتها در مصرف هستند،
انتظار تکرار تجربه های قبلی خود را دارند ،درنتیجه تغییرات جزئی در محیط و عملکردشان
روی نمیدهد؛ درنتیجه در برابر اطالعات مقاومت میکنند یا اگر بخواهند جستوجویی انجام
دهند به دنبال اطالعاتی هستند که عادتهایشان را تأیید کند (ورپالنکین و وود .)4556 ،این
اطالعات یا مستقیم موجب تغییر عادتها می شود یا غیرمستقیم سبب تشویق به انجامدادن
رفتارهای پایدار میشود؛ برای مثال مبحث  18ساختمان که وزارت مسکن و شهرسازی برای
ساختمانها ی مسکونی تعریف کرده است ،فرد را به رعایت اصول پای داری مصرف انرژی در
ساختمانسازی ملزم میکند  .مثال دیگر این است که شرکت گاز برای مشترکان کممصرف بازة
زمانی پرداخت را افزایش میدهد .مهارتهای مصرف بهکمک محاوره های اطالعاتی میان
مردم و متخصصان و مردم رد و بدل میشود .فرد ،معموالً در معرض اطالعات همکاران قرار
میگیرد و با الگوپذیری از همکاران رفتار خود را تغییر میدهد یا بر عادتهای مصرفیاش
اصرار میکند .شبکه های دانش بیانگر تأثیر رفتار همکاران مهم یا جامعه بر افراد برای
سوق دادن به انجام دادن رفتاری خاص یا بازداشتن از عملی خاص است .شبکههای دانش بر
توانمندیها ی شخصی ما از جمله اثربخشبودن ،دانش و مهارتهای الزم برای انجام اقدامی
خاص تأثیرگذار است (استرن .) 217 :4555 ،شخص توانمندی شخصی خود را برای تغییر
عادتها یا ایجاد عادتهای مثبت محک میزند .مؤثربودن مداخالت نه تنها به تغییر عادتها
و شکلگیری رفتار جدی د بستگی دارد ،بلکه به حفظ آن رفتار نیز وابسته است .در حوزة
محیطزیست ،ایجاد عادتها هدفی سیاستی است و تغییرات در نگرش و افزایش آگاهی سبب
نیرومندی عادت در بلندمدت میشود .بهمنظور رعایت اختصار ،متغیر وابسته با عنوان عادت
به بهینهسازی مصرف گاز مطرح میشود .با توجه به توضیحات فوق ،فرضیههای زیر در
ارتباط با عوامل مؤثر بر عادت مصرف گاز مطرح شده است.
 .1بهنظر میرسد فرهنگ خانواده بر عادت مصرف گاز تأثیر مثبت دارد.
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 .4بهنظر میرسد دانش مصرف گاز بر عادت مصرف گاز تأثیر مثبتی دارد.
 .1بهنظر میرسد آگاهی از سیاستهای بهینهسازی مصرف گاز در ساختمان بر عادت
مصرف گاز تأثیر مثبتی دارد.
 .2به نظر میرسد اثربخشی شخصی بر عادت مصرف گاز تأثیر مثبت دارد.
 .0بهنظر میرسد آگاهی از پیامدهای منفی مصرف گاز بر عادت مصرف گاز تأثیر مثبت دارد.
 .6بهنظر میرسد رضایتمندی از خدمات شرکت گاز بر عادت مصرف گاز تأثیر مستقیمی دارد.
بدینترتیب ،مجموعهای از عوامل واسطهای و میانجی که میتواند بر عادت مصرف گاز تأثیر
بگذارد در شکل  1ترسیم شده است.
دانش مصرف
گاز

عادت مصرف گاز

آگاهی از
سیاستها

اثربخشی
شخصی

آگاهی از
پیامدهای منفی
مصرف گاز
رضایتمندی از
خدماترسانی
شرکت گاز

شکل  .1مدل نظری پژوهش

فرهنگ
خانواده
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روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر پیمایش و از نوع مقطعی است .در این پژوهش ،از میان ابزارهای
گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است .جامعة آماری پژوهش شامل همة مشترکان
خانگی شرکت توزیع گاز استان مازندران و باالی  19سال است که بر اساس آمار مشترکان
خانگی شرکت توزیع گاز استان مازندران  0249822نفر بودند .برای تعیین حجم نمونه از فرمول
کوکران استفاده و حجم نمونه  215نفر برآورد شد .این تعداد ،برای کاهش خطا به  055نفر
افزایش یافت .در این پژوهش ،از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .در
پژوهش حاضر ،برای انجام نمونهگیری خوشهای ،در مرحلة اول استان مازندران به سه منطقة
شرق ،غرب و مرکز تقسیم شد .در مرحلة بعد با توجه به آبوهوای مناطق سهگانة معتدل،
معتدل رو به سرد و معتدل رو به گرم ،سه شهر بهعنوان خوشه از هر منطقه بهطور تصادفی
انتخاب شدند .در مرحلة سوم ،براساس جمعیت در شهرهای منتخب ،نمونههای ضروری برای
هر شهر تعیین شدند .برای بررسی اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری و سازهای استفاده شد .در
جدول  1تعداد نمونههای بررسیشده در این شهرها آمده است.
جدول  .1جامعۀ آماری و حجم نمونه از شهرها
نام شهر

جمعیت

نمونۀ آماری

ساری

1069292

142

قائمشهر

1509071

91

بابل

819659

72

گلوگاه

119572

15

نکا

179649

15

پل سفید

0229

2

رامسر

409228

45

چالوس

129669

47

نوشهر

149665

49

تنکابن

199102

15

جمع کل

0249822

215
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تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش
الف) عادت مصرف گاز :نمایانگر کارهای روزمره و مواردی است که افراد مرتبط با مصرف
گاز خانگی با درنظرگرفتن اصل پایداری در مصرف و حفاظت از محیطزیست انجام میدهند.
برای شاخصسازی مفهوم عادت مصرف گاز از پژوهش صالحی ( )1182و دیدگاههای
کارشناسان شرکت گاز استان مازندران استفاده شد .برای سنجش این متغیر ،از پاسخگو خواسته
شد که رفتار خود را دربارة چهار گویه ابراز کنند .این گویهها در قالب طیف لیکرت سنجیده
شدند .دامنة تغییرات نمرات این متغیر بین  0تا  45در نوسان است.
ب) فرهنگ خانواده :فرهنگ خانواده ناظر بر تجربههایی است که فرد متأثر از تنفس در
فضای خانواده یا زیستن در آن کسب میکند (مهرمحمدی .)494 :1181 ،فرهنگ شیوة احساس،
نگرش و شناختی است که اعضای یک واحد اجتماعی (خانواده ،محله ،گروه یا سازمان و غیره)
دربارة یک موضوع دارند .این فرهنگ میتواند بر میزان آگاهی به مصرف مسئوالنه تأثیرگذار
باشد .برای شاخصسازی نگرش آموزش محور از سه گویه استفاده شد که با بحث آموزش
مرتبط است .این گویهها در قالب طیف لیکرت تعریف شدند .دامنة نمرات بین  1تا  10در
نوسان است.
ج) آگاهی از سیاستهای بهینهسازی مصرف گاز در ساختمان :منظور مقررات ،اهداف،
معیارها و توصیههایی هستند که گروههای ذینفع یا نهادی –سازمانی آنها را توسعه دادند و
نظارت و کنترل کردند .همچنین منبعی برای سرزنش اجتماعی و رسیدن به درک مشترک جدید
دربارة عملهای مناسب یا نامناسب هستند (وارد .)4550 ،برای شاخصسازی از مبحث 18
ساختمان استفاده شد .همچنین چهار گویه انتخاب شدند که در قالب طیف لیکرت تعریف
عملیاتی شدند و دامنة نمرات آن بین  2تا  45در نوسان است.
د) آگاهی از پیامدهای منفی مصرف گاز :در این پژوهش ،آگاهی از پیامدهای
محیط زیستی مصرف گاز مدنظر است؛ به این معنا که فرد تا چه اندازه دربارة نتایج عمل خود
یعنی مصرف گاز اطالع دارد و چگونگی رفتار برای ب هبود این معضالت احتمالی مصرف
نادرست را میشناسد .برای سنجش آگاهی از پیامدهای منفی مصرف از پاسخگویان خواسته
شد که میزان آگاه ی خود را دربارة چهار گویه ابراز کنند .دامنه تغییرات این متغیر بین  2تا 45
در نوسان است.
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ه) دانش مصرف گاز :دانش مصرف گاز اطالعات عملی است که افراد دربارة گاز بهعنوان
منبع طبیعی و تأمینکنندة انرژی و تأثیر کنشهای انسانی بر نحوة استفاده از آن دارند .در اینجا،
دانش مصرف گاز شامل سه گویه است که این گویهها با مقیاس لیکرت سنجیده شدهاند .دامنة
تغییرات نمرات این متغیر بین  0تا  10در نوسان است،
و) اثربخشی-شخصی :به نظر کیل استید و همکاران ( )4559اثربخشی شخصی ،توانایی
درکشدة پاسخگو برای تأثیرگذاری بر پیامدهای سبک زندگی غیرمسئوالنه است .برای سنجش
اثربخشی شخصی از پاسخگویان خواسته شد که میزان توانایی خود را دربارة دو گویه ابراز
کنند .این گویهها با مقیاس پنجگزینهای سنجیده شدند .دامنة تغییرات نمرات این متغیر بین  4تا
 15در نوسان است.
ز) رضایتمندی از خدماترسانی شرکت گاز :رضـایت مشتری از یک خدمت را میتوان
بهکمک مقایسة انتظارات او از خدمات با برداشت از خدمات ارائهشده تعریف کرد (دیوانداری
و ترکاشوند .)90 :1198 ،برای تعریف عملیاتی رضایتمندی از خدمات شرکت گاز از دو گویه
در قالب طیف لیکرت استفاده شد .از پاسخگویان پرسیده شد که گازرسانی شرکت گاز تا چه
اندازه توانسته است در فصول سرد سال خدمات گازرسانی ارائه کند و نیز پرسیده شد که میزان
رضایتمندی از این خدمترسانی چه میزان است؟ همچنین برای سنجش اعتبار سازه از تحلیل
عامل برای تأیید انطباق و همنوایی سازة نظری و سازة تجربی پژوهش استفاده شد.

گویه ها

عادت مصرف گاز

شیلنگهای الستیکی اتصال گاز را هر چند وقت یکبار
کنترل میکنم.
لولة فلزی لولهکشی گاز در منزل را هر چند وقت یکبار
بازنگری میکنم.
شیرهای مصرف را که قبالً هیچگونه وسیلة گازسوزی به
آن وصل نشده است و استفادهای ندارد با درپوش میبندم.
دمای آبگرمکن و شوفاژ را در فصول سرد سال حداکثر  00و
در فصول گرم حداکثر  10درجة سانتیگراد قرار میدهم.

فرهنگ
خانواده

متغیرها

جدول  .2تحلیل عاملی تأییدی شاخصهای متغیرهای مستقل و وابسته
بار
عاملی

KMO

Bartlett's

Sig

α

5/90
5/91
5/75

117/801

5/555

5/79

5/66
5/71

در خانوادة شما به برنامههای مصرف بهینة گاز که از رسانة
ملی پخش میشود ،توجه میشود.

5/91

خانوادة شما از دانش فنی دربارة مصرف گاز برخوردار است.
خانوادة شما به مصرف گاز حساس است.

5/77
5/94

5/76

150/819

5/555

5/77
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متغیرها

ادامه جدول  .2تحلیل عاملی تأییدی شاخصهای متغیرهای مستقل و وابسته

اثربخشی
شخصی

آگاهی از سیاستهای بهینهسازی
مصرف گاز در ساختمان

آگاهی از پیامدهای منفی

گویه ها
مصرف بیشتر گاز سبب تخریب محیطزیست میشود.
نداشتن مسئولیت در مصرف بهینة گاز سبب محرومیت
بیشتر سایر مناطق میشود.
اصولی نبودن سبک ساختمانسازی ما به هدررفتن گاز
منجر میشود.
مصرف غیرمسئوالنة گاز سبب وضع تحریمهای اقتصادی
بیشتر بر ایران میشود.
عایقکاری سقف و دیوارهایی که با محیط بیرون تماس
دارند ضروری است.
نصب پنجرههای دوجداره با قابهای آلومینیومی ،چوبی و
یا پیویسی الزامی است.
عایقهای حرارتی کانالهای هوا ،لولههای تأسیسات و سیستم
تولید آب گرم با عایقهای حرارتی معدنی الزامی است.
نصب سیستمهای کنترل هوشمند و مجهز به حسگر
اندازهگیری دمای هوای محیط الزامی است.
انگیزة من در درست مصرفکردن ،کمک به حفظ منابع
طبیعی است.
من به اصالح الگوی مصرف توجه دارم.

رضایتمندی از خدمات
رسانی شرکت گاز

دانش مصرف گاز

استفاده از شیلنگهای بلند برای رساندن گاز به نقاط
مختلف منزل مناسب است.
بخاریهای بدون دودکش برای محیطهای بسته طراحی
شده است.

بار
عاملی

KMO

Bartlett's

Sig

α

5/71
5/79
5/68
5/62
5/72
5/70
5/92

5/71

481/165

5/555

5/79

5/79
5/99

5/05

84/191

5/555

5/71

5/99
5/96
5/66

استفاده از شومینه بهعنوان وسیلة گرمایشی مناسب است.

5/95

شرکت گاز تا چه اندازه در فصول سرد به شما خدمات
ارائه کرده است؟

5/71

تا چه اندازه از خدمات ارائهشدة شرکت گاز راضی هستید؟

5/71

5/08

5/05

118/171

96/190

5/555

5/55

5/69

5/96

با توجه به جدول  ،4مقدار شاخص  KMOبرای همة مؤلفهها بیشتر از  5/05است که نشان
میدهد دادهها قابلیت تحلیل عاملی را دارند .مقدار آزمون بارتلت نیز قابلیت تعمیمپذیری دادهها
را تأیید میکند .سطح معناداری آزمون بارتلت هم  5/555است که قابلیت تعمیم تحلیل عاملی
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به جمعیت کل را نشان میدهد .بار عاملی نیز نشاندهندة همبستگی باال میان سؤاالت و
عاملهاست .بهطورکلی نتایج تأییدکنندة اعتبار سازة مؤلفههای بررسی شده است.

یافتههای پژوهش
همانطور که پیش از این مطرح شد ،متغیر وابسته این پژوهش ،عادت مصرف گاز است.
متغیرهای مستقل نیز عبارتاند از فرهنگ خانواده ،آگاهی از پیامدهای منفی مصرف گاز ،دانش
مصرف گاز اثربخشی شخصی ،آگاهی از سیاستهای بهینهسازی مصرف گاز در ساختمان و
رضایتمندی از خدماترسانی شرکت گاز .میانگین عادت مصرف گاز  1/85است که نشان
میدهد میزان توجه پاسخگویان به رعایت اصول ایمنی در استفاده از لوازم گازسوز هم برای
حفظ ایمنی و هم بهینهسازی مصرف گاز در سطح متوسط قرار دارد .میانگین فرهنگ خانواده
 2/59است که نشان میدهد خانوادهها به مصرف گاز نگاهی مسئوالنه دارند .میانگین آگاهی از
پیامدهای منفی مصرف گاز  2/16است که تأیید میکند پاسخگویان پیامدهای منفی مصرف
ناصحیح گاز را درنظر میگیرند .سطح دانش مصرف گاز پاسخگویان متوسط است .درنهایت
میزان اثربخشدانستن پاسخگویان به مصرف گاز نیز در سطح خوبی قرار دارد ( .)2/11میانگین
آگاهی از سیاستهای بهینهسازی مصرف گاز در ساختمان 2/41 ،است؛ یعنی پاسخگویان از
سیاستهای مصرف گاز در ساختمان آگاهی دارند .میانگین رضایتمندی از خدماترسانی
شرکت گاز نیز در سطح متوسط است (.)1/72

شکل  .2آزمون نرمالبودن عادت مصرف گاز
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برای آزمون نرمالیتهبودن متغیر وابسته از آزمون کولموگروف -اسمیرنف تکنمونهای استفاده
شد .سطح معناداری برای این متغیر  5/657است؛ زیرا مقدار سطح معناداری بهدستآمده ،بیش
از  5/50است؛ پس توزیع مشاهدهشده با توزیع مورد انتظار یکسان است؛ یعنی توزیع تابع مورد
نظر به توزیع نرمال نزدیکتر است.

توصیف ویژگیهای فردی پاسخگویان
این ویژگیها عبارتاند از جنس ،سن ،تحصیالت ،شغل سرپرست خانوار ،تعداد اعضای
خانواده 00 .درصد پاسخگویان زن و  20درصد مرد هستند .بیشترین سطح تحصیالت
پاسخگویان لیسانس است ( 00درصد) .از نظر شغلی  26درصد سرپرستان خانوار دارای شغل
آزاد و  14درصد کارمند بودند .از نظر تعداد اعضای خانوار 01/1 ،درصد و  40/1درصد
خانوارها بهترتیب چهار نفره و سه نفره هستند.

مقایسۀ تفاوت عادت مصرف گاز برحسب جنس
آزمون مناسب برای سنجش رابطة این دو متغیر آزمون  Tبا دو نمونة مستقل است .جدول ،1
نشاندهندة مقایسة میزان برخورداری دو جنس (مرد و زن) از عادت به بهینهسازی مصرف گاز است.
جدول ( 1الف) .آمارهای گروهی
جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای انحراف معیار از میانگین

مرد

149

12/90

1/25

5/151

زن

156

16/12

1/27

5/117

میانگین زنان  16/12و انحراف معیار آن  1/27است .همچنین خطای انحراف معیار از
میانگین  5/151است .میانگین عادت مصرف گاز مردان  14/90با انحراف معیار  1/25است و
خطای انحراف معیار از میانگین نیز با  5/151برابر است.
جدول ( 1ب) .آزمون نمونههای مستقل
آزمون  tبرای کیفیت میانگینها

آزمون لوین برای کیفیت واریانس
F

sig

t

df

sig

5/291

5/298

4/90

414

5/550
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با توجه به جدول  ،2سطح معناداری آزمون لوین عادت مصرف گاز بیشتر از  5/50است؛
یعنی تفاوت معناداری در عادت مصرف گاز زنان و مردان وجود ندارد.

مقایسۀ عادت مصرف گاز براساس وضعیت اشتغال و سطح تحصیالت
از آزمون تحلیل واریانس برای سنجش رابطة این دو متغیر استفاده شد .جدول  ،2نشاندهندة
مقایسة میزان میانگین عادت مصرف گاز پاسخگویان برحسب وضعیت شغل و تحصیالت است.
جدول  .1مقایسۀ میزان عادت مصرف گاز پاسخگویان برحسب شغل و تحصیالت
متغیر وابسته

عادت مصرف گاز

عادت مصرف گاز

مشاغل

تعداد

میانگین

کارمند

69

12/96

خانهدار

0

17

آزاد

154

10/61

کارگر

18

18

کشاورز

16

19/11

بازنشسته

45

17/11

تحصیالت

تعداد

میانگین

دیپلم و زیر دیپلم

71

10/94

فوقدیپلم

10

10/95

لیسانس و باالتر

142

10/44

مقدار آزمون

F

4/81

مقدار آزمون
5/749

سطح معناداری

5/55

F

سطح معناداری
5/292

مقایسة رابطة شغل با عادت مصرف گاز نشان میدهد میان میزان عادتهای درست مصرف
گاز برحسب شغل سرپرستان خانوار تفاوت معناداری وجود دارد .توجه به این عادتها در میان
کارگران و کشاورزان بیشتر از سایر گروههاست .برحسب سطح تحصیالت مقدار آزمون فیشر
 5/74است که بهدلیل بیشتربودن سطح معناداری آن از  5/50میتوان نبود ارتباط میان این دو
متغیر را درک کرد.

آزمون مدل نظری
در این پژوهش با استفاده از نرمافزار  AMOSمدلی ساختاری براساس مدل نظری ارائه شده
است؛ از اینرو میزان برازش مدل نظری در مقایسه با دادههای نمونهای سنجیده شد .ابتدا مدل
نظری در محیط نرمافزار ترسیم شد که مقدار اثر کلی متغیرها بر عادت مصرف گاز برابر با 2/09
بود .در تصحیح مدل دو نوع راهبرد پیرایشی و آرایشی وجود دارد که ابتدا از راهبرد پیرایشی
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استفاده شد .منطقة بحرانی که حکم آمارة  tرا دارد ،برای تأثیر فرهنگ خانواده بر آگاهی از
سیاستهای مصرف گاز و تأثیر رضایتمندی از خدمات شرکت گاز بر عادت مصرف گاز
بهترتیب  5/91و  1/78و ضریب خطای آن ) (pباالی  5/50بود؛ بنابراین این دو متغیر از مدل
کنار گذاشته شدند .همچنین از آنجا که تأثیر رضایتمندی بر خدمات شرکت گاز  5/59بود از
تحلیل کنار گذاشته شد.
مقدار کایاسکوئر  ،111/8مقدار شاخص برازندگی تطبیقی  5/71و مقدار ریشة دوم برآورد
واریانس خطای تقریب  5/21بود که نیاز به بهبود داشتند؛ بنابراین از شاخصهای برازش
استفاده شد تا مشخص شود با افزودن چه روابطی میتوان شاخصهای برازش مدل را بهبود
داد .با اجرای راهبرد آرایشی مشخص شد که اگر بین خطای  >-< 4خطای  1و نیز خطای 4
< 0 >-همبستگی متقابل ایجاد شود ،مقدار ضرایب برازش کاهش مییابد .جدول  0مقادیر این
ضرایب را پس از اصالح مدل نشان میدهد.
جدول  .5شاخصهای برازش مدل
شاخص برازش

)(x2

p

GFI

RMSEA

NFI

CFI

مقادیر

26/18

5/55

5/85

5/24

5/85

5/85

شاخص کایاسکوئر با توجه به مقدار  Pکه کمتر از  5/50است پذیرفته نیست .مقدار
شاخص نیکویی مدل ،شاخص برازش هنجار شده و شاخص برازش تطبیقی برابر با  5/85است
که پذیرفته است .همچنین ریشة میانگین مربعات خطای برآورد بهدلیل اینکه مقدار خطای آن از
 5/50کمتر است پذیرفته نیست .براساس پیشنهادهای مطرحشده بین خطای 2 >-< 1
همبستگی متقابل گذاشته شد که مقدار تأثیرات کلی متغیرهای مستقل بر عادت مصرف گاز
تقریباً  0شد؛ بنابراین اصالح مدل متوقف و درنهایت مدل تجربی ترسیم شد.
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شکل  .1مدل تجربی تحقیق (ضرایب استاندارد)
منبع :نگارندگان

شکل  .1ضرایب غیراستاندارد
منبع :نگارندگان
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دانش مصرف گاز بیشترین تأثیر را بر عادت مصرف گاز دارد .پس از آن ،آگاهی از
پیامدهای منفی مصرف گاز قرار دارد؛ درحالیکه بیشترین تأثیر غیرمستقیم را فرهنگ خانواده بر
عادت مصرف گاز دارد .درواقع خانواده با نگرش و عملی که دربارة مصرف گاز بهعنوان منبع
طبیعی تجدیدناپذیر دارد ،بر میزان شناخت و آگاهی از پیامدهای منفی عملهای غیرمسئوالنه
تأثیرگذار است و کارایی فرد برای انجام عملهای مصرفی پایدار را افزایش میدهد.

بحث و نتیجهگیری
بسیاری از رفتارهای محیطزیستی نادرست مانند مصرف آب ،انرژی یا پسماند به رفتاری روزمره
تبدیل شده است که افراد به انجامدادن آنها عادت کردهاند .اگرچه افراد نگرشی مثبت به حفظ
محیطزیست یا حفظ منابع طبیعی دارند ،موانع رفتاری فراوانی وجود دارد که از جملة آن
عادتهای مصرفی است .همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،یکی از مکانیسمهای تضمینکنندة
تداوم رفتارهای جدید ایجاد عادتهای نوین است .در حوزه رفتارهای محیطزیستی هدف
عمدة مداخالت سیاسی از جمله آموزش یا انگیزههای اقتصادی ایجاد رفتارهایی است که پایدار
باشد؛ مانند بازیافت یا بهینهسازی مصرف آب یا انرژی (گاز یا برق).
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی عادتهای مصرفی مشترکان خانگی گاز با تأکید بر
مصرف بهینه است .این بررسی در استان مازندران و در آبانماه سال  1189انجام شد .نمونة
آماری  215نفر از مشترکان خانگی شرکت گاز استان مازندران بود .روش بررسی پیمایش بود و
از پرسشنامة گردآوری دادهها استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان میدهد سطح عادت مصرف
گاز مشترکان خانگی به سطح مطلوب و بهینه نزدیک است .میانگین فرهنگ خانواده ،آگاهی از
پیامدهای منفی مصرف گاز ،آگاهی از سیاستهای بهینهسازی مصرف گاز در ساختمان و
اثربخشی شخصی پاسخگویان در سطح خوبی قرار دارد؛ درحالیکه میانگین دانش مصرف گاز و
رضایتمندی از خدماتدهی شرکت گاز در سطح متوسط است.
در بررسی حاضر دانش مصرف گاز بیشترین تأثیر را بر عادت مصرف گاز دارد .این یافته با
نتایج پژوهش صالحی ( )1182و نمازی و کاظمی ( )1180همسویی دارد .در این بررسیها
مشخص شد با افزایش سطح دانش رفتار مصرف گاز بهبود یافته است .در بررسی حاضر عادت
مصرف گاز برحسب جنس متفاوت نبود؛ درحالیکه اکبری و همکاران ( )1180دریافتند مصرف
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گاز و برق برحسب جنسیت متفاوت است و زنان گرایش بیشتری به صرفهجویی دارند ،اما در
بررسی پالمبورگ ( )1896مردها انرژی بیشتری مصرف کرده بودند .همچنین عادت مصرف گاز
برحسب شغل متفاوت بود و کارگران و کشاورزان بیشتر به آن توجه داشتند که بهنظر میرسد
باید آن را با توجه به سطح درآمد و گازبها تحلیل کرد .درمقابل ،عادت به بهینهسازی مصرف
گاز برحسب تحصیالت متفاوت نیست ،همچنین با افزایش سن ،عادتهای مطلوب مصرف گاز
افزایش مییابد .این یافته با نتایج پژوهش آبراهام و استیک ( )4511و سارادیو ( )4552همسو
بود .در بررسی ساردیو ( )4552سن رابطهای منفی با مصرف انرژی دارد .این یافته با یافتههای
این پژوهش مغایرت دارد .همچنین رابطة منفی حاکی از آن است که با افزایش سن ،مصرف
انرژی کاهش داشته است؛ به عبارت دیگر ،با افزایش سن عادتهای مطلوب مصرف بهبود
یافته است.
دو متغیر اقتصادی در این پژوهش ،درآمد خانوار و بهای گاز مصرفی خانوار بود .هیچ رابطة
معناداری میان این دو متغیر و عادت مصرف گاز وجود ندارد .در بررسی حاضر آگاهی از
پیامدهای منفی مصرف گاز بر عادت مصرف گاز تأثیر مستقیم داشت که این یافته با یافتههای
پالمبورگ ( ،)1896استیگ و همکاران ( ،)4556آبراهام و استیگ ( )4556همسو بود .این
پژوهشگران نتیجه گرفتند آگاهی از پیامدها و سیاستهای بهینهسازی مصرف گاز در ساختمان
و افزایش آگاهی عمومی سبب مطلوبشدن مصرف گاز در خانه شده است .همچنین فرهنگ
خانواده بر عادت مصرف گاز تأثیر مستقیمی ندارد .در بررسی صالحی و پازوکینژاد ()1181
فرهنگ خانواده با رفتار محیطزیستی در بعد مصرف رابطهای مستقیم داشت .در این بررسی این
متغیر اینگونه تعریف عملیاتی شده بود (خانوادة من به محیطزیست اهمیت میدهند ،در
خانواده درباره مشکالت زیستمحیطی صحبت میکنیم ،خانوادة من به محیطزیست حساس
هستند و اعضای خانواده من محیطزیست را تمیز نگه میدارند) .در بررسی ژوو و همکاران
( )4519اثربخشی از جمله عوامل مؤثر بر رفتار مصرف انرژی بود؛ درحالیکه در بررسی حاضر
اثربخشی تأثیری بر عادت مصرف گاز ندارد ،اما آگاهی از پیامدهای منفی مصرف گاز
( )Beta=5/12و فرهنگ خانواده ( )Beta=5/01بر اثربخشی تأثیر مثبتی داشتند.
بهطورکلی ،نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد بین دانش مصرف گاز و عمل مصرف گاز
رابطه وجود دارد .چنانچه نگرش را سه بعد درنظر بگیریم (احساس ،دانش و رفتار) ،ابعاد دانش
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و عواطف در مطالعة حاضر (آگاهی از پیامدهای منفی مصرف گاز) انگیزش خوبی برای تقویت
عادتهای مصرف گاز هستند .دانش محیطزیستی نیز بعدی از مطالعات محیطزیستی است که
به دنبال افزایش آگاهی محیطزیستی در پی القای حس مسئولیتپذیری در قبال محیطزیست
است (صالحی.)454 :1185 ،
اکنون باید به این سؤال پاسخ داد که یافتههای این پژوهش تا چه اندازه چارچوب نظری و
مدلی را که از آن استخراج شده است تأیید میکند .شاو معتقد است بخش اعظم رفتارهای
مصرفی ما ناشی از عادتهاست و آنها را مانع تأثیر موفقیتآمیز رفتار مصرفی معرفی کرده
است .هدف تغییر در عادتها و روزمرگی در مصرف تأمین ابزارهایی برای کنترل خود تنظیم
شده یا کنترل درونی است که با آموزش و کسب اطالعات این امر محقق میشود .فرد براساس
اطالعاتی که در طول زمان دربارة تهدیدهای بالقوه و واکنشهای حفاظتی بهدست میآورد ،باید
این اطالعات را ارزیابی کند تا مشخص شود آیا این اطالعات میتواند او را در مقابله با تهدید
توانمند کند؟ (کلوب و هینکل .)1 :4510 ،در تحقیقات بعدی بهتر است عادتهای مصرف
انرژی با اتکا بر نظریة انگیزة حفاظت تبیین شود؛ بهویژه عادتهایی که در این بررسی بیان شد
ارتباط نزدیکی با بحث ایمنی در مصرف دارد .این نظر ما را به ایدة دوم میرساند که بیان
میکند پژوهشهای بیشتری برای درک علتهای استفادة نادرست از فناوریهای مصرف انرژی
ضروری است .همچنین باید بررسی کرد که چرا مصرفکننده از رابطة رفتار شخصی و تأثیر
مستقیم عادتها و رفتارهای فعلیاش بر محیطزیست و مصرف انرژی آگاهی ندارد .افزون بر
این باید به ماهیت نامحسوس انرژی در منزل هم توجه شود؛ زیرا مصرفکنندگان بیشتر به
نیازهای خود توجه میکنند تا انرژی و فرض میکنند که فناوری یا محصول قابلاستفاده در
اینجا گاز یا فناوریهای مرتبط با آن فینفسه کارآمد است و لزومی به داشتن عملی آگاهانه برای
بهبود عملکرد کلی خودشان نمیبینند.
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