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 فردی به منافع جمعی در مصرف انرژی  گذار از منافع

 2، صادق صالحی1زهرا پازوکی نژاد

 9/98/9911تاريخ پذيرش:   82/4/9911تاريخ دريافت: 

 چکیده 
گذاری بررای   ریزی و سیاست امروزه مصرف انرژی به یکی از مسائل مهم اجتماعی تبدیل شده و برنامه

در یک دوراهی اجتماعی )ترجیحرا  شصصری در   منظور مصرف بهینۀ آن، مشترکین را  ترغیب مردم به

)دگرگرایانره   ها  گرایش  های اجتماعی(، قرار داده است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی برابر اولویت

عنوان یک نوع دوراهی اجتماعی مشترکین خانگی در مصرف گاز و شناسرایی عوامرل    خودخواهانه( به

هرا   یا  تحقیق و مفاهیم مربوط به دوراهی اجتماعی، فرضیهپس از مرور ادباجتماعی مؤثر بر آن است. 

تعریف شدند. رویکرد این تحقیق کمّی بوده و از روش پیمرایش بررای انجرام آن اسرتفاده شرد. ابرزار       

منظرور بررسری روایری از اعتبرار  روری و بررای         ساخته است و به ها، پرسشنامۀ محقق گرداوری داده

آلفا کرونباخ استفاده شده است. جامعۀ آمراری، مشرترکین خرانگی    سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب 

عنوان نمونۀ آماری  ها به نفر از آن 015ای تصادفی، تعداد  گیری خوشه استان مازندران بودند که با نمونه

های تحقیق نشان داد مصرف گاز توسط مشترکین خانگی تا حد زیادی همسرو برا    انتصاب شدند. یافته

زیسرتی،   های محریط بر این، نتایج حا ل از تحلیل رگرسیون نشان داد ارزش عالوه  منافع جمعی است.

هرای دیگرخواهانره در    گررایش   اعتماد نهادی، هنجارهای اجتماعی و خودکارآمدی بیشترین تأثیر را بر

ترتیب، در سطح جامعرۀ محلری، افرراد در دوراهری اجتمراعی )ترجیحرا          اند. بدین مصرف گاز داشته

 گفته، منافع جمعی را ترجیح دادند.  های جمعی(، تحت تأثیر عوامل پیش ولویتفردی  ا

 اعتماد نهادی، مصرف گاز، خودکارآمدی، فشار هنجاری. واژگان کلیدی:

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
 ست دانشگاه مازندرانزیپژوهشگر پسادکتری و عضو هسته پژوهشی توسعه و محیط .  1

 s.salehi.umz@gmail.com ول: ئت، دانشگاه مازندران، نویسنده مسدانشیار جامعه شناسی محیط زیس.  2 
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 مقدمه و بیان مسئله

و همکارانش در دد اثباتش بودند، امروزه امری کامالً  1محدودیت رشد که زمانی میدوز

ها اگر هم به این محدودیت باور نداشته باشند، الاقل نسبت  الب انسانشود و غ جاافتاده تلقی می

رو است و طبیعی با محدودیت روبه  دانند که جهان از حیث منابع به آن آگاهی دارند و می

ها در مصرف خود هوشمندانه عمل نمایند. واقعیت این است که دلیل، الزم است انسان همین به

سو باعث تأمین منافع شصصی  دون در نظر گرفتن این محدودیت، از یکطبیعی ب  استفاده از منابع

شود. در این حالت، سؤال این شود و از سوی دیگر، باعث ضرر رساندن به منافع دیگران می می

زیست،  برداری از محیط است که انسان هنگام مواجهه با نفع شصصی یا نفع جمعی در بهره

ند. این مسئله در ادبیا  علوم اجتماعی با عنوان دوراهی کدرنهایت کدام مسیر را انتصاب می

زیستی، یک دوراهی  (. در بحث مسائل محیط1811اجتماعی مطرح است )میدوز و دیگران، 

طلبد فرد نفع شصصی های خودخواهانه و دگرخواهانه است که می اجتماعی شامل تداخل انگیزه

(. 1831نژاد،  مد  کند ) الحی و پازوکی مد  خود را فدای منفعت همه افراد در بلند کوتاه

زیستی هستند  آبی، تغییرا  آب و هوایی، مصرف انرژی مواردی از مسائل محیط آلودگی هوا، کم

که تناقض منابع فردی و جمعی، کنشگران اجتماعی را از مشارکت داوطلبانه در رسیدن به یک 

های فسیلی )مانند نفت خام،  وختدارد. بحران انرژی که ناشی از مصرف س هدف مشترک باز می

سنگ، گاز طبیعی( است نمایانگر مجموعه متفاوتی از شرایط دوراهی  گازوئیل، بنزین، زغال

ناپذیر معروف است. اگرچه ممکن است ذخایر جدید  است که به دوراهی مدیریت منابع تجدید

فته اکتشاف یا با های پیشر نفت خام و گاز طبیعی کشف شوند یا با اقداما  مالی و فناوری

های قدیمی نفت را مجدداً بازگشایی کرد، اما کامالً آشکار است که تقاضاهای بازار، بتوان میدان

دقت و با  بایست بههای فسیلی پایان خواهند یافت. بنابراین، شکی نیست که می ذخایر سوخت

 (. 1: 1330، 2ناپذیر حفاظت شود )اشرودر جدیت از منابع تجدید

لحاظ دارا بودن منابع گاز طبیعی کشوری غنی است،  وضعیت  این که ایران بهباو جود 

کند وری ناپایدار، نامناسب جلوه می ای با ضایعا  باال و بهره عنوان جامعه مصرف گاز طبیعی به

در د مصرف  21دهد که  (. بررسی وضعیت مصرف گاز طبیعی نشان می008: 1831) الحی، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Meadows 
2. Schrorder 
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به بصش خانگی اختصاص داده شده است. اما در بصش خانگی، گاز این حامل انرژی در کشور 

ترین نقش را در  های انرژی در این بصش، مهم  در دی از کل مصرف حامل ۸1طبیعی با سهم 

کند. بررسی روند مصرف گاز طی ده سال اخیر  انرژی مصرفی در بصش خانگی ایفا می

های مجلس شورای اسالمی،  پژوهشدهنده رشد مصرف گاز در بصش خانگی است )مرکز  نشان

در د خانوارهای  01( در استان مازندران نیز نشان داد که تقریباً 1831(. مطالعه  الحی )1833

مازندرانی در شهرهای این استان، رفتارهای نامطلوب در مصرف گاز دارند، مانند عدم بررسی 

شی گاز، عدم تعویض وسایل ک های الستیکی اتصال گاز، عدم بازنگری لوله فلزی لولهشیلنگ

گازسوز مستهلک، عدم مراقبت بر میزان شعله مصرفی یا آبی سوختن آن و غیره باشد. این موارد 

ای برای کاهش  مد  انگیزه ها تنها در کوتاه دهد که افزایش قیمت و حذف یارانه نشان می

درک حا ل  مصرف و ا الح رفتار مصرف ایجاد کرده است. چنان چه بیشتر تأمل شود این

برده که سبب مصرف با ضایعا  باال شده از ابعاد اجتماعی و فرهنگی  شود که رفتارهای نام می

برخوردار است و الزم است تا ا حاب علوم اجتماعی در آن ورود کنند. برای رسیدن به این 

 هدف، افراد جامعه بایستی مصرف را کاهش دهند و تا حد ممکن از منابع مهم انرژی محافظت

ای که واقعاً الزم  کنند و نباید آن را بیهوده هدر دهند. افراد جامعه باید یاد بگیرند که بین استفاده

ای که محتاطانه است، تمایز  است ) مانند استفاده از سیستم گرمایشی در فصل زمستان( و استفاده

باشد.  برداری و مصرف انرژی نباید با ا ول پایداری تناقض داشته قائل شوند و بهره

ناپذیر قطعی است و این ویژگی محزون بسیاری از شرایط  درهر ور  اتمام منابع تجدید

(. با این دیدگاه، در این مقاله، قصد بر این است 3: 1330طبیعی است )اشرودر،   مدیریت منابع

عنوان یک دوراهی اجتماعی نگریسته شود که  که مصرف گاز طبیعی توسط مشترکین خانگی به

های خودخواهانه و دیگرخواهانه است که ممکن است الزم باشد تا فرد، نفع داخل انگیزهشامل ت

با استفاده (. 1833نژاد،  مد  نماید )پازوکی مد  خود را فدای منفعت جمعی بلند شصصی کوتاه

از چارچوب نظری دوراهی اجتماعی و واکاوی ادبیا  تحقیق در این حوزه، عواملی که بر سر 

-گرایانه تأثیر بگذارد، شناسایی می های خودخواهانه یا دیگر گرایش  روی انتصاباین دوراهی 

 عبارتند از:  شوند. بر این اساس، اهداف تحقیق حاضر

 های دیگرخواهانه یا خودخواهانه مشترکین خانگی در مصرف گاز؛  الف( بررسی میزان گرایش

 دار گاز در یک دوراهی اجتماعی. ب( بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر انتصاب مصرف پای
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 چارچوب نظری

ای است که بشریت با آن مواجه  های پیچیدهدر عصر حاضر، مصرف انرژی غالباً یکی از چالش

های فسیلی ویژه استفاده از سوخت دلیل، در ادبیا  تحقیق، از مصرف انرژی به همین است. به

(. یکی از 0: 2515و همکاران،  1سعنوان یک دوراهی اجتماعی تعبیر شده است )اسپین به

حال که سهم  سازی اهمیت مصرف انرژی آن است که درعینِ های ا لی برجسته دشواری

های فسیلی ممکن است ای ناشی از سوخت شصصی هر شهروندی در تولید گازهای گلصانه

ر ناچیز و کوچک به شمار آید، پیامدهای جمعی آن حائز اهمیت است. آنچه در اینجا، بیشت

کننده است عدم درک روشن و شفاف از تأثیرا  کنش جمعی غیر مسئوالنه بر جامعه و  نگران

طبیعی مشترک بدون توجه به نحوه استفاده دیگران و   طبیعی است. مسئله استفاده از منابع  منابع

زیست، نصستین بار توسط گر   تقابل منابع فردی و جمعی در استفاده از منابع محدود محیط

، معتقد بود چنانچه افراد 8مطرح شد. گر  هاردین با طرح ایدۀ تراژدی منابع مشترک 2ینهارد

طبیعی، فقط به فکر خودشان باشند، در سایه این نوع تصور همگانی   برداری از منابع هنگام بهره

ر شود و درنتیجه، همه افراد ضر رسیم که این منابع مشترک تمام می ای می برداری، به نقطه و بهره

 (. 1831نژاد،  خواهند کرد ) الحی و پازوکی

ای با مفهوم دوراهی اجتماعی ارتباطی  شناسی اجتماعی و اقتصاد چنین مسئله در سنت روان

تنگاتنگ دارد. دوراهی اجتماعی عبار  است از موقعیتی که در آن کنش فرد از دیدگاه جامعه 

باوجوداین، به نظر خود شصص  شود )مانند استفاده از خودرو شصصی(، نامطلوب درک می

پیامدهای مثبتی دارد )مانند آسایش و رفاه شصصی یا تسهیل امور روزمره(. بنابراین، چنانچه 

شود، بسیار نامطلوب خواهد بود گونه عمل کنند پیامدهایی که متوجه جامعه می همه افراد این

گری برای بیان این وضعیت ( از مفهوم دی255۸و همکاران ) 0(. لورنزونی1۸2: 1315، 1)دیویس

زیستی  مانعی مهم در برابر کنش مسئوالنه محیط 1ها معتقدند اثر سواری مجانی استفاده کردند. آن

دهند که چهارچوب دوراهی اجتماعی ها نشان میشود. این قبیل بررسیفرد محسوب می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1 .Spence  

2. Garret Hardin 

3. Tragedy of the Commons 

4. Dawes  

5. Lorenzoni  
6. Free riding 
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د در بستر واقعی های افرانمایانگر یک ابزار تو یفی و تحلیلی قدرتمند برای شناخت انتصاب

گرایانه  های جمعگیری مصرف انرژی است. بسیاری از مشکال  اجتماعی ریشه در کمبود جهت

های جدی به تواند پیامدها و آسیبای می گرایانه در هر جامعه دارد. کم بودن تمایال  جمع

بودن میزان ای به کم  همراه داشته باشد. در بعد اجتماعی، منشأ بروز بسیاری از مشکال  جامعه

: 1811شود )جوادی یگانه و هاشمی،  گرایانه و دیگرخواهانه بازمی تمایال  و رفتارهای جمع

زیست نیز ادبیا  دانشگاهی حاکی از آن است که دانش و  شناسی محیط (. در حوزه جامعه112

انش و لحاظ نظری، در  ورتی د زیستی با رفتار مسئوالنه رابطه نیرومندی ندارد. به آگاهی محیط

کننده مهم رفتار خواهند بود که با اعتماد و مشارکت فرد همراه باشد. این فرضیه از  آگاهی تعیین

( استصراج شده است. این چارچوب مفهومی به ما 1315پارادایم دوراهی اجتماعی )دیویس، 

ناشی  دهد تا بهتر بتوانیم درک کنیم چرا مردم باوجود آگاهی از پیامدهای منفی جمعیامکان می

 ها نیستند.  زیستی غیر مسئوالنه، چندان مایل به تغییر آن از رفتارهای محیط

زیستی  های محیطرویکرد دوراهی اجتماعی یکی از رویکردهای مرتبط با بحث نگرش

ار های اجتماعی مطمح نظر قرعنوان دوراهی زیستی به این دلیل به است. مشکال  محیط

ماعی بین منافع جمعی و منافع فردی اعضای یک جامعه است گیرند که نمایانگر تضاد اجت می

لحاظ  های اجتماعی بهسازی بسیط از دوراهی (. این مفهوم2552، 2و شلدون 1)اوسبالیدسون

گرایی،  (. برای مثال، در مصرف2512و دیگران،  8نظری و تجربی تأیید شده است )میلفونت

کنندگانی که  ست. تعداد محدودی از مصرفرفتار مانند یک دوراهی اجتماعی ا -شکاف نگرش 

زیستی مانند مصرف  زیست اعتقاد راسخ دارند، اهمیت یک مسئله محیط به حفاظت از محیط

رغم  کنندگان به دانند. درهر ور ، اکثر مصرفقیدوشرط می معنای مشارکت بی انرژی را به

شان وابسته به  روزمرههای زندگی زیست دارند، بیشتر تصمیم نگرش مثبتی که به حفظ محیط

های مشارکت بیش از بهرۀ نامشصصی است که از آن منفعت فردی است، زیرا به نظرشان هزینه

( برای تشریح مفهوم دوراهی اجتماعی 1315(. دیویس )8۸۸:  2553، 0و اوگدین 1دارند )گوپتا

خود را در نظر کند. کسی که منفعت های تنظیم گرمای بهینه استفاده می از مثال تهیه دستگاه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Osbaldiston 

2. Sheldon 

3. Milfont 
4. Gupta 
5. Ogden 
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کند. گیرد برای آنکه سردش نشود دستگاه گرمایشی خود را روی درجه باال تنظیم می می

درهر ور ، اگر همه مردم بصواهند چنین تصمیمی بگیرند عرضه انرژی در وضعیت بدتری 

ر هایی از دوراهی منابع ب شوند. چنین نمونهگیرد و افراد بیشتری با قطعی گاز مواجه میقرار می

کنندگان ساختارهای انگیزشی یکسانی  مسئله وابستگی اجتماعی تأکید دارد که در آن مشارکت

طلبانه  های منفعت دارند و درنتیجه آن، انگیزه مصرفی گروه با پیامدهای منفی ناشی از انتصاب

: گونه برشمردند ( عوامل مؤثر بر دوراهی اجتماعی را این2553شود. گوپتا و اوگدین )مواجه می

( در 1811های اجتماعی، اعتماد، فشار هنجاری، خودکارآمدی. جوادی یگانه و هاشمی )ارزش

تحقیقی که درزمینۀ دوراهی اجتماعی در ایران انجام دادند نیز این عوامل را تحت قالب عوامل 

های اجتماعی(، موقعیتی )اعتقاد به اثربصشی شصصی( و فضای کنش )اعتماد و شصصیتی )ارزش

 ای اجتماعی و نوع رابطه( یاد کردند. هنجاره

 پیشینه تحقیق

 الف( پیشینه داخلی

( با استفاده از رویکرد کیفی و انجام مصاحبه با خانوارهای تهرانی یک 1833رجبانی و دیگران )

رویه،  مدل مفهومی شبکه برای کاهش مصرف انرژی ارائه کردند. عدم درک آثار مصرف بی

دیریت مصرف، عدم شناخت و دسترسی به تجهیزا  کاهش های م ناآگاهی درزمینۀ روش

های مصتلف برای کاهش مصرف انرژی از موانع مصرف بهینه انرژی  مصرف و سبد بهینه انرژی

( در بررسی تأثیرا  سرمایه اجتماعی بر رفتارهای 1833در خانه عنوان شد. جعفری نیا )

عی، اعتماد اجتماعی و مشارکت زیستی شهروندان در بوشهر دریافت که تعامل اجتما محیط

نژاد و دیگران  زیستی شهروندان داشتند. پازوکی اجتماعی بیشترین تأثیر را روی رفتار محیط

نفر از  185( به بررسی عوامل مؤثر بر مصرف پایدار گاز خانگی پرداختند. در این بررسی 1833)

سازی  آمده از مدل دست ج بهمشترکین گاز خانگی استان مازندران شرکت داشتند. بر اساس نتای

ساختاری، پشتیبانی پس از فروش خدما  و هنجارهای تو یفی بیشتری تأثیر را روی بر بعد 

زیستی و دانش مصرف گاز بر بعد آگاهی در مصرف و  های محیط ایمنی در مصرف گاز، ارزش

ثیر را بر زیستی بیشترین تأ های محیط درنهایت، هنجارهای تو یفی و تجویزی در کنار ارزش

( در بررسی خود دریافت که هنجارهای 183۸قلی ) بعد مصرف مسئوالنه گاز داشتند. امام
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شده موجب  خودکارآمدی و شد  آسیب درکاجتماعی با مصرف انرژی رابطه مثبت دارد و 

( دریافتند که 1830قلی )  الحی و امامشود. در تحقیق دیگری،  کاهش مصرف انرژی می

تأثیر بوده،  زیستی کم تماعی و شصصی در کردستان بر رفتارهای محیطوضعیت هنجارهای اج

زیستی تأثیرگذار هستند  براینکه بر رفتارهای محیط وجوداین، هنجارهای فردی و جمعی عالوه با

( در 1813زاده ) کریمزیستی کمک کنند.  توانستند به کاهش شکاف بین نگرش و رفتار محیط

زیستی و رفتار  ومیه رابطه معنادار و مثبت بین ارزش محیطبررسی رفتار مصرف انرژی در ار

همچنین او میان اعتماد به نهادهای دولتی . زیستی )مصرف انرژی( را تأیید کرده است محیط

 زیستی )مصرف انرژی( همبستگی مثبت یافت.  مرتبط با مصرف انرژی و رفتارهای محیط

 ب( پیشینه خارجی

پذیر در بصش  های تجدید سی عوامل مؤثر بر ترویج انرژی( به برر2525و دیگران ) 1کارسو

پرداختند و دریافتند که عواملی مانند  2510تا  1335های  کشور اروپایی بین سال 12مصرف 

های تجدیدپذیر، افزایش آگاهی عمومی از فواید  داشتن یک سیاست روشن در توسعه انرژی

مصتلف و میزان وابستگی یک کشور به  های های حمایت گروه مصرف این نوع انرژی، فعالیت

( به بررسی 2525و دیگران ) 2های تجدیدپذیر نقش زیادی دارد. فورست انرژی در ترویج انرژی

های  ها دریافتند که ویژگی عوامل مؤثر بر مصرف گاز خانگی در انگلیس پرداختند. آن

ی روی مصرف گاز های ساختمان مسکون شناختی و اجتماعی خانوار بیشتر از ویژگی جمعیت

تأثیر دارد. اندازه خانوار، ترکیب سنی خانوار، وضعیت اشتغال و درآمد ازجمله این عوامل 

ای،  ( دریافتند که عواملی مانند تولید گازهای گلصانه2513و دیگران ) 8تأثیرگذار بودند. زاهاریا

افزایش جمعیت  تولید ناخالص داخلی و رشد نیروی کار با مصرف انرژی رابطه مثبت دارند و

رسی برهای بهداشت و درمان و مالیا  بر مصرف انرژی رابطه منفی با آن دارد.  زنان، هزینه

( نیز نشان داد در کشورهایی که اعتماد نهادی بیشتر است 2511) 0و تایگاش 1مارشال

زیستی بیشتر است و در مقابل در کشورهایی که اعتماد عمومی بیشتر  پذیری محیط مسئولیت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1 .Caruso 

2 .Fuerst 
3. Zaharia 
4 .Marshal 

5 .Taniguchi 
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( نشان داد 251۸) 1زیستی مسئوالنه کمتر است. بررسی النا مارویتز د انجام رفتارهای محیطباش

طبیعی مانند انرژی دارد.   در خانواده نقش زیادی در مدیریت مصرف منابع که فشار هنجاری

هنجار و ارزش دریافتند که هنجارها و -( با استفاده ازنظریه باور2511) 8و کاپلویتز 2با یی کامی

یل و دیگران  های دیگرخواهانه در رفتار حفاظت از انرژی افراد تأثیر دارد. به باور بیرزشا

ها در تنظیم رفتار مصرف  های کوچک اجتماعی مانند خانواده هنجارهای اجتماعی در گروه

های مهمی شان ارزش انرژی تأثیر زیادی دارد و چنانچه افراد متوجه شوند که رفتارهای مصرفی

( نیز خروج از 2510و دیگران ) 1لیندا استیگکنند. کند تغییر ایجاد میامعه تهدید میرا در ج

-دوراهی اجتماعی و گذار به مصرف پایدار انرژی را منوط به تقویت عوامل انسانی مانند ارزش

( در 2552و دیگران ) 0شده دانستند. ژائو زیستی، خودکارآمدی و شد  آسیب درک های محیط

های های اجتماعی مؤثر بر افزایش آلودگی هوا را وجود ارزش یکی از علتشانگهای چین 

ونقل  خودخواهانه و نفع شصصی در استفاده از خودروهای شصصی و عدم استفاده از حمل

 عمومی یافتند. 

کارایی  های اندازی برنامه راه برای تکنولوژیک و اقتصادی های شیوه که معتقدند نظران  احب

 که کنند می ها اذعان نیستند. آن کافی خانگی بصش در ویژه به مصتلف های بصش در مصرف انرژی

 معمول های شیوه شناخت فرایندهای ارزشی و نگرشی اجتماعی، مانند عوامل درک بدون

 سازی بهینه برای فنی رویکردهای بود. در کنار خواهد ناکافی انرژی جویی  رفه های برنامه

 و هاعمل تعدیل و رسانی آموزش، اطالع قبیل از اجتماعی انرژی، اتصاذ رویکردهای مصرف

 کنندگان عملکرد مصرف طریق این از تا است ضروری نیز انرژی مصرف مربوط به هنجارهای

 الگوی منطقی کردن سمت اجتماعی به ا ول بر مبتنی علمی  حیح های توسط روش انرژی

یکرد نظری دوراهی اجتماعی در ایران شود. تحقیقاتی که با استفاده از رو هدایت انرژی مصرف

داری، رفتار شهروندی انجام  پذیری جنسیتی، دین های جامعه انجام شده است عمدتاً در حوزه

زیست زیست  شده است )ن. گ. سایت نورمگز با کلیدواژه دوراهی اجتماعی( یا در حوزه محیط

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
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ها و  دانش، دغدغه ها، پذیری اجتماعی مطرح بوده است )بررسی نگرش عمدتاً مسئولیت

زیستی(. این مقاله تالشی است برای بررسی عمل مصرف انرژی )گاز طبیعی(  رفتارهای محیط

های متعارض منافع  عنوان یک منبع مشترک و کمیاب با رویکرد دوراهی اجتماعی و موقعیت به

طبیعی و   کنندگان منابع جمعی و فردی. این نظریه برای درک عملکرد مصرفی مصرف

یدناپذیر کاربرد دارد. وجه تمایز دیگر پژوهش حاضر تفکیک رفتار و عمل مصرف است که تجد

شناختی است و عمل مفهومی اجتماعی است و تالش شده است تا با  رفتار عمدتاً مفهومی روان

شناختی دارند  یک چارچوب نظری مشصص برخالف تحقیقا  پیشین که اتکا بر نظریا  روان

 رویکرد اجتماعی بررسی نماید. عمل مصرف گاز را با 

 مدل نظری 

دهد که با زیست نشان می شناسی محیط مروری بر پیشینه تحقیق و ادبیا  نظری در حوزه جامعه

توان عوامل تأثیرگذار بر دوراهی توجه به شرایط اجتماعی جامعه محلی )استان مازندران(، می

 رسیم کرد.  ور  نمودار زیر ت اجتماعی درزمینۀ مصرف گاز را به

 
 . مدل نظری تحقیق9نمودار 

گانه که در مدل فوق آمده است،  در این جا، به توضیح و تشریح هر یک از عوامل پنج

 شود.  پرداخته می
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های محض و مطلق درباره شناخت رفتار خوب،  ها ایدهارزشزيستی :  های محیطارزش

برای هنجارهای اجتماعی غیررسمی و  ها مبناییمطلوب و مناسب در هر جامعه هستند. این ارزش

ها انواع (. ارزش1833نژاد،  باشند )پازوکیکننده رفتار اجتماعی می نهادهای اجتماعی رسمی تنظیم

گیری اساسی فرد در مورد  زیستی شامل جهت های محیطارزشطور خاص،  مصتلفی دارند و به

(. 1۸: 1831ت ) الحی و همکاران، بینی او در مورد جهان طبیعی اس زیست و بیانگر جهان محیط

( معتقدند دو عامل بر امر ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی 2813: 2512میلفونت و همکارانش )

هستند )  1های ارزشی شصصی و دیگرخواهی. افرادی که حامی اجتماعیگیری مؤثر هستند: جهت

ای فکر و  گونه دهند( بهعی میهای دیگرخواهانه دارند و اهمیت زیادی به منافع جممثالً ارزش

یا خودمحور  2ها اهمیت دارد، اما افرادی که حامی خود زیست برای آن کنند که محیطعمل می

 های شصصی خود هستند و کمتر به منافع جمعی توجه دارند. هستند واقف به ارزش

جب کاهش عنوان یکی از ارکان سرمایه اجتماعی مهم مو اعتماد اجتماعی به اعتماد نهادی:

شود و در جامعه مدرن و مدیریت مصاطرا  نقش مهمی پیچیدگی و ابهام در محیط اجتماعی می

شود که افراد بدون ترس و نگرانی از پیامدها، عمل کنند و دارد. وجود اعتماد موجب می

ها کمک های مقابله با مصاطرا  را بپذیرند یا حمایت کنند. این امر به اجرای سیاستسیاست

های ارزشی اجتماعی، گیری عالوه بر جهت. (210: 1831نژاد،  کند ) الحی و پازوکیمی

های فردی در اعتماد هم در ادبیا  دوراهی اجتماعی مطالعه شده است. معموالً افراد در  تفاو 

تمایالتشان برای باور به اینکه دیگران درستکارند یا درستکار نیستند و درنتیجه اعتماد به دیگران 

اند. این ناهمسانی در اعتماد فشار نیرومندی را بر تصمیم  ک است یا نیست، متفاو ریس

کنند خواهان مشارکت یا ترک گروه در دوراهی اجتماعی دارد. کسانی که بیشتر اعتماد می

مشارکت بیشتر نیز هستند. اعتماد برای تغییر رفتار مهم است و اگرچه نقش آن برای نفوذ بر 

مسئوالنه پیچیده است اما درکل، تغییر رفتار مستلزم این است که شصص از  زیستی رفتار محیط

اعتماد دیگران بهره بگیرد. اعتمادی نیاز است که تغییری مؤثر، ارزشمند و برابر ایجاد کند و 

دهد. درمجموع، زمانی که اعتماد کاهش مند شدن از خدما  عمومی را به شصص می انگیزه بهره

 (. 230:  2511، 8یابد )گیفورد ازگار کاهش مییابد امکان رفتار س

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1.Prosocial  

2 .Proself 
3 .Gifford 
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عنوان بصشی از فرهنگ به فشار اجتماعی محسوس  هنجارهای اجتماعی به فشار هنجاری:

برای انجام یا عدم انجام یک رفتار اشاره دارد. این فشار هنجاری مانع کنترل رفتار توسط خود 

های غیر (. زیان1833نژاد،  شود )پازوکیشصص و کنترل محسوس رفتار توسط دیگران می

طلبی فردی است  شود ناشی از فردگرایی و منفعتزیست می مستقیم و جمعی که متوجه محیط

اند و تحت تأثیر خودمصتاری و نفوذ  زیستی افراد نامحسوس های محیطگیری که در روند تصمیم

جود دارا بودن دانش و شوند )همان منبع(. عالوه بر این، ممکن است افراد با ودیگران انجام می

بار رفتار غیر مسئوالنه رفتار منطقی نشان  آگاهی کافی، بازهم نسبت به اثرا  احتمالی و زیان

های نهادی مصتلف است که ندهند. در اینجا، هنجارهایی که فرد باید به آن عمل کند شامل الیه

اقدام و انفعالی عمل تر از آن، موجب عدم  هر یک برکنش مناسب فردی تأثیر دارد و یا مهم

 کردن شود. 

کنند، عقایدی دارند. این  افراد درباره خودشان و جهانی که در آن زندگی می خودکارآمدی:

باشند و همین عقاید هستند که درنهایت،  ساز نگرش افراد و هنجارهای ذهنی میعقاید، زمینه

واسطۀ آن،  درونی است و به خودکارآمدی نوعی کنترلکنند.  مقا د و رفتار افراد را تعیین می

دهد که ازنظر مردم، تا چقدر  نشان میکند ایجاد تغییر با رفتار خود ممکن است و فرد تصور می

سازد در خودکارآمدی فرایند واکنش انطباقی فرد را قادر میانجام یک رفتار خاص، آسان است. 

بک و سنگین کند. فرد ابتدا های احتمالی مناسب برای حفاظت یک فرد از تهدید را ستا واکنش

این عامل متأثر از ارزشیابی پیامدهای کند که آیا این عمل حفاظتی مناسب هست؟ برآورد می

یک عمل و باور پیامدهای آن است. یعنی زمانی که فرد در معرض پیامدهای عمل خویش قرار 

بعد از ارزشیابی، کند و گیرد شد  آسیب ناشی از آن بر خود و جامعه را سبک و سنگین میمی

دارد تا اقداماتی را  پیامدهای آن را باور کرده و این باور در ذهنیت او نهادینه شده و او را وامی

 . (8: 251۸، 2و کریستینسن 1)راینیر برای کاهش پیامدها و ا الح رفتار انجام دهد

شصص معتقد باشد که  مطابق نظریه انگیزه حفاظت، هرگاهشده :  شدت آسیب درک

ای خطرناک است و ممکن است اتفاقی بیفتد، در آن  ور ، رفتار حفاظتی را در پیش  سئلهم

برای زیست است.  معنای شناخت تأثیر رفتار انسان بر محیط آگاهی از شد  خطر بهگیرد.  می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1.Rainear 

2.Christensen 
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مثال، فرد ممکن است درباره تهدیدها و خطرا  عملش ادراکاتی داشته باشد، در این  ور  او 

کند. به این معنی که مردم اثرا  مسئله وجهی از تهدید شصصی را تجربه میت میزان قابل

دانند. درواقع،  تأثیر عدم مصرف  حیح انرژی با عواقب منفی جدی همراه می زیستی مثل محیط

(. این 8: 251۸شد  همان ارزیابی شصص از تهدید این مسئله است )راینیر و کریستینسن، 

عنوان یک تغییردهنده باور کند. مثالً اگر فردی با  ند که نقش خود بهک ارزشیابی فرد را تشویق می

اند زودتر  بسا کسانی که از گازرسانی محروم اش را کم کند چه این دیدگاه که اگر او شعله بصاری

کند. این ازخودگذشتگی در سبک زندگی است که با شوند احساس خشنودی میبرخوردار می

ای از  اند که بر طیف گسترده ها عوامل انگیزشی کلیارزش های فرد ارتباط دارد.ارزش

 (. 2510گذارند )استیگ و دیگران، ها، باورها و اقداما  اثر می ارزیابی

 روش تحقیق

ساخته  روش پژوهش پیمایش است و از میان ابزارهای گردآوری اطالعا  از پرسشنامه محقق

ستان مازندران انجام شده است. واحد و در ا 1833استفاده شده است. این پژوهش در سال 

تحلیل در این پژوهش فرد است و جامعۀ آماری  پژوهش شامل تمامی مشترکین خانگی شرکت 

کار  سال بودند. برای تعیین حجم نمونه، فرمول کوکران به 11توزیع گاز استان مازندران و باالی 

ق و گستردگی جغرافیایی گرفته شد. با توجه به کثر  تعداد اعضای جامعۀ آماری  تحقی

مشترکین، ابتدا شهرهای استان به سه خوشه تقسیم شدند. در مرحله بعد، از هر یک از 

ها در شرکت گاز( انتصاب شدند که  شهر )بر اساس سابقه و جایگاه آن 11های ا لی،  خوشه

(. این 1831نفر بود )شرکت تولید و توزیع گاز استان مازندران،  111512ها  مجموع مشترکین آن

 ها عبارتند از:خوشه

 الف( منطقه شرق: ساری، گلوگاه، نکاء؛

 ب( منطقه مرکزی: قائمشهر، پل سفید، آمل، بابل، بابلسر؛

 ج( منطقه غرب: رامسر، چالوس، تنکابن. 

شهر )مطابق عرف  در مرحله سوم، شهرهای نمونه به دو منطقه به ا طالح باالشهر و پایین

نوعی معرف وضعیت اقتصادی مشترکین مصرف گاز خانگی  د که بهدر هر شهر(، تقسیم شدن
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های مربوط به هر شهر به نسبت مساوی از بین مشترکین گاز است. در مرحله نهایی، نمونه

ها با توجه به تعداد شهرهای  ور  تصادفی انتصاب شدند. برای دسترسی به نمونه خانگی به

ای تصادفی استفاده شد. در  گیری خوشه ز روش نمونهاستان مازندران، اقلیم و محدودیت منابع ا

 های موردبررسی ذکر شده است.  جدول زیر تعداد نمونه

 . جامعۀ آماری  و حجم نمونه از شهرها9جدول 

 نمونه آماری جمعیت  نام شهر

 121 101111 ساری

 18 1500۸1 قائمشهر

 ۸1 38151 بابل

 15 185۸1 گلوگاه

 85 8۸121 نکا

 1 0111 پل سفید 

 85 81110 بابلسر

 ۸5 152108 آمل

 2۸ 81111 چالوس

 21 82115 رامسر

 85 81801 تنکابن

 015 101118 جمع کل

 تعريف عملیاتی متغیرهای پژوهش 

در تحقیق حاضر شش متغیر اساسی وجود دارند که عبارتند از: الف( دوراهی اجتماعی مصرف 

زیستی،  ( اعتماد نهادی، ج(  رهای محیطزیستی، پ( هنجا های محیطگاز، ب(، ارزش

شده از مصرف غیر مسئوالنه گاز. در اینجا به تعریف  خودکارآمدی، خ( شد  آسیب درک

 پردازیم.  ها می مفهومی و عملیاتی آن

گویه استفاده شد که  1 برای تعریف عملیاتی این متغیر از دوراهی اجتماعی مصرف گاز:

کنید؟ چقدر تا قبل از لی سرد شود وسیله گرمایشی را روشن میکه هوا خی هنگامی:»عبارتند از 

کنید، وسیله کنید؟ وقتی از اتاقی دیگر استفاده نمیخواب، وسیله گرمایشی را روشن نمی
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کنید؟ وقتی در خانه هستید، سیستم گرمایشی تمام خانه روشن هست؟ گرمایشی را خاموش می

جای زیاد کردن  گذارید؟ در فصل سرما بهشمعک می کنید، بصاری را رویوقتی خانه را ترک می

ها بین همیشه، اغلب اوقا ، گاهی دامنه پاسخ« پوشید؟درجه بصاری یا شوفاژ، لباس بیشتری می

دارد. مقدار  85تا  0وقت قرار داشت و دامنه تغییرا  نمرا  این متغیر بین  ندر ، هیچ اوقا ، به

 ابر است. بر 5 11گویه با  1آلفا کرونباخ این 

گویه در قالب طیف لیکر  استفاده شده  0در پژوهش حاضر از  :زيستی های محیطشارز

ها عبار  بودند از : باید طوری از برابر است. این گویه 5 ۸3ها با است. میزان پایایی این گویه

از یعنی گاز استفاده کنیم که دیگران هم در آینده بتوانند از آن استفاده کنند؛ مصرف بهینه گ

افراد بدون توجه به افت فشار گاز برای سایر کنندگان؛ اکثر  احترام به حقوق سایر مصرف

های برابر در برخورداری از کنند؛ مصرف بهینه یعنی ایجاد فر تمشترکین، گاز را مصرف می

 جویی کنیم که نتوانیم بهای آن را پرداخت کنیم.  گاز، نباید زمانی در مصرف گاز  رفه

گویه استفاده شد که در قالب  1برای عملیاتی کردن فشار هنجاری نیز از  هنجاری: فشار

دهند، تشویق شوند، توجهی نشان نمیکنند، ناراحت میای )اعتراض می یک طیف پنج گزینه

کنند( تعریف شدند و دامنه تغییرا  نمره هر فرد کنند، عملکرد شما را به دیگران تو یه میمی

 ور  مستقیم انجام شده  گذاری برای این چهار گویه به ر نوسان است و نمرهد 1بین  فر تا 

را انتصاب کند، نمره  فر و اگر « کننداعتراض می»است؛ به این  ور  که اگر کسی گزینۀ 

ها  کند. این گویهدریافت می 1انتصاب کند، نمره « کنندعملکرد او را به دیگران تو یه می»گزینه 

جای زیاد کردن درجه گرما، لباس بیشتری بپوشید دیگران چه واکنشی  ر شما بهاگ»عبارتند از: 

دهند؟ اگر خانواده دهند؟ اگر پول گاز شما کم بیاید دیگران چه واکنشی نشان مینشان می

کنید بصاری را روی شمعک گذاشتید چه واکنشی  متوجه شوند که زمانی که از اتاق استفاده نمی

ا بصواهید برای کاهش مصرف گاز با کارشناسان شرکت گاز  حبت دهند؟ اگر شمنشان می

درواقع به کمک این نوع هنجارها، میزان نفوذ « دهند؟ کنید دیگران چه واکنشی نشان می

 شود. اجتماعی کنترل مصرف گاز بررسی می

گویه در قالب طیف لیکر  استفاده شد و  1برای سنجش اعتماد نهادی از  اعتماد نهادی:

برابر بود. برای سنجش اعتماد نهادی از  5 12آلفا کرونباخ برای سنجش میزان روایی با ضریب 
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پاسصگویان خواسته شد عملکرد شرکت گاز در خصوص ارائه گاز ایمن )بودار کردن و ... (؛ 

مهار  و دانش موردنیاز کارکنان جهت ارائه مطلوب خدما  و راهنمایی مشترکین، دقت 

موقع جهت رفع خرابی  ام مراجعه برای قرائت کنتور، نحوه اقدام بهعملکرد کنتورخوان هنگ

کنتور و رگوالتور از طرف شرکت گاز، عملکرد مأموران امداد شرکت گاز را هنگام بروز 

رسانی در مواقع ضروری جهت قطع یا و ل گاز در منطقه  حوادث و مواقع بحرانی، نحوه اطالع

 تا خیلی ضعیف( ارزیابی کنند. خود را در قالب طیف لیکر  )خیلی خوب 

برای سنجش خودکارآمدی از پاسصگویان خواسته شد که میزان توانایی  خودکارآمدی: 

 ور  سؤال  ها به خود برای مقابله با مصرف غیر بهینه گاز را با سه گویه ابراز نمایند. این گویه

است. این سؤاال  عبار   5 ۸0اند. مقدار روایی آن برابر با  ای سنجیده شده گزینه 0با مقیاس 

توانید مؤثر باشید؟ بودند از تا چه اندازه با مصرف بهینه گاز، در گازرسانی به مناطق محروم می

توانید الگویی برای سایر مشترکین در مصرف باشید؟ تا چه تا چه اندازه با مصرف بهینه گاز می

 ر رفتن آن جلوگیری کنید؟توانید با کسب اطالعا  درباره نحوه مصرف از هداندازه می

گویه  8برای تعریف عملیاتی آن از  شده از مصرف غیر مسئوالنه گاز: شدت آسیب درک 

پذیری در مصرف بهینه گاز باعث محرومیت بیشتر  عدم مسئولیت»استفاده شد که عبارتند از: 

بر ایران های اقتصادی بیشتر شود. مصرف غیر مسئوالنه گاز باعث وضع تحریمسایر مناطق می

ها در  این گویه« شود.سازی منجر به هدر رفتن گاز می شود. ا ولی نبودن سبک ساختمانمی

 است.  5 15قالب طیف لیکر  سنجیده شدند. مقدار ضریب آلفا برابر با 

 ها يافته

ها و تحلیل استنباطی انجام شد. برای  ها در دو بصش تحت عناوین تو یف داده تحلیل داده

ها از آماره مرکزی میانگین و آماره پراکندگی انحراف معیار، و در تحلیل استنباطی  تو یف داده

 گام استفاده شده است.  به نیز از آمار استنباطی مانند تحلیل رگرسیون گام

 ها توصیف داده

نفر زن بودند.  11نفر مرد و  181های مورد بررسی، نتایج تحقیق نشان داد که از مجموع نمونه

 10در د پاسصگویان دارای تحصیال  در سطح لیسانس بودند.  10سال بود.  12سنی، میانگین 
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( اختمان مدرن )اسکلت بتنی یا آهنیدر د پاسصگویان در س 13در د دارای شغل آزاد هستند. 

سال بود. زیربنای  15تا  0در د پاسصگویان بین  82کنند. طول عمر ساختمان زندگی می

ترین وسایل گرمایشی  مترمربع است. عمده 155تا  ۸5ویان بین در د پاسصگ 81 2ساختمان 

بصاری در خانه وجود داشته است.  8تا  2در د( است که بین  11 2آبگرمکن و بصاری )

اند. در جدول  میلیون تومان ماهیانه درآمد داشته2در د پاسصگویان  81 1لحاظ سطح درآمد  به

، انحراف معیار متغیرهای موردبررسی نمایش داده ( تو یف مقادیر فراوانی، میانگین2شماره )

 شده است. 

 بین آن . توزيع فراوانی دوراهی اجتماعی مصرف گاز و عوامل پیش8جدول شماره 

 متغیرها
کامالً 

 موافقم
 موافقم

نظری 

 ندارم
 مخالفم

کامالً 

 مخالفم
 میانگین

انحراف 

 معیار

 1 50 8 15 1 3 1 3 15 ۸ 85 ۸ 01 1 دوراهی مصرف گاز

 5 ۸۸ 1 25 5 1 2 8 1 ۸ 81 1 08 1 زیستی های محیطارزش

فشار هنجاری کنترل مصرف 

 گاز
2 10 1 10 2 21 ۸ 11 ۸ 2 ۸5 2 51 1 

 5 35 8 31 1 1 0 1 1۸ 1 11 1 81 1 اعتماد نهادی

 5 38 1 81 1 1 1 1 12 3 23 8 00 0 خودکارآمدی

شده از  شد  آسیب درک

 مصرف غیر مسئوالنه گاز
8 03 2 81 1 1 1 5 3 1 21 1 11 5 

کنندگان تا حد زیادی در مصرف گاز منافع  دهد مصرف( نشان می2طورکه جدول ) همان

کنندگان در مصرف گاز حامی منافع جمعی هستند.  جمعی را در نظر دارند. به عبارتی، مصرف

انگین فشار های دگرخواهانه هستند. میکنندگان تابع ارزش زیستی، مصرف های محیطدر ارزش

کنندگان در مصرف گاز تابع  هنجاری کنترل مصرف گاز نیز حاکی از آن است که مصرف

کنندگان به خدما  شرکت گاز نیز در سطح  انتظارا  جمعی هستند. میانگین اعتماد مصرف

شده از مصرف غیر  متوسط رو به باال قرار دارد. میانگین خودکارآمدی و شد  آسیب درک

کنندگان خود را در کنترل مصرف گاز توانمند  ز در سطح باال قرار دارد. مصرفمسئوالنه گاز نی

 کنند. های ناشی از مصرف غیر مسئوالنه گاز را درک می کنند و آسیباحساس می
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 تحلیل چندمتغیره

گام متغیرهای مستقل را برای تبیین عمل دوراهی مصرف گاز  به ( مدل رگرسیونی گام8جدول )

  دهد.را نشان می

 گام متغیرهای مستقل برای تبیین دوراهی مصرف گاز به . مدل رگرسیونی گام9جدول 

 (R) ضریب همبستگی مدل
 ضریب تعیین
 (R Square) 

 F مقدار آزمون
 داریسطح معنی

 F آزمون
 دوربین واتسون

 1 12 5 555 11 10 5 80 5 15 گام 8

برای تبیین دوراهی مصرف  گام رگرسیون متغیرهای مستقل به ضریب همبستگی مدل گام 

در د تغییرا  دوراهی اجتماعی مصرف  80برابر است. مطابق با ضریب تعیین،  5 15گاز با 

داللت بر آن دارد که متغیرهای تحقیق قادرند که  Fمتغیر قابل تبیین است. نسبت  8گاز با 

مدل نهایی دهندۀ ضرایب تأثیر  تغییرا  متغیر وابسته را توضیح دهند. جدول زیر، نشان

 عنوان دوراهی اجتماعی است.  کننده مصرف گاز به رگرسیون متغیرهای مستقل تبیین

 کننده دوراهی مصرف گاز  . ضرايب تأثیر مدل نهايی رگرسیون متغیرهای مستقل تبیین4جدول 

 VIF ضريب تولرانس داریسطح معنی Tمقدار آزمون  ضريب بتا متغیرها

 - - 5 555 15 - مقدار ثابت

 1 11 5 11 5 555 1 1۸ 5 8۸ فشار هنجاری

 1 03 5 12 5 555 8 01 5 28 خودکارآمدی

 1 02 5 10 5 555 2 81 5 10 اعتماد نهادی

بر اساس ترتیب تأثیرگذاری و اهمیت متغیرهای مستقل، فشار هنجاری، با ضریب بتای 

ارآمدی با ضریب بتای بیشترین تأثیر را بر دوراهی مصرف گاز داشته است. بعدازآن خودک 5 8۸

به ترتیب بیشترین تأثیر را روی دوراهی اجتماعی  5 10و اعتماد نهادی با ضریب بتای  5 28

اند. متغیرهای ساختاری نسبت به متغیرهای فردی بیشترین تأثیر را روی کنترل  مصرف گاز داشته

گیری  بب شکلنیاز به حفاظت از این منابع سکنندگان دارند.  های اجتماعی مصرف گرایش 
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زیست  تر یعنی محیط زیست محلی بلکه در بعدی گسترده فقط محیط شود که نه هایی می ارزش

کنند که شیوه تأمین نیازها و برآورده  کند. لذا بایدها و نبایدهایی ظهور پیدا می جهانی بها پیدا می

محسوس  این فشار هنجاری کنترلدهد.  ها را در چارچوب قرار می شدن امیال و خواسته

گذارد و فرد را  خودکارآمدی روی انگیزه فرد اثر میشود.  عملکرد توسط دیگران را موجب می

گویی مثبت  رود خودکارآمدی باال باعث پاسخدارد. انتظار می به تالش و مداومت در رفتار وامی

 در فرد شود ازجمله تبعیت از منافع جمعی. 

 گیری بحث و نتیجه

 الف( نتايج توصیفی

های  گرایش های دیگرخواهانه در مقابل  گرایش  از پژوهش حاضر بررسی میزان وجودهدف 

ها تأثیر دارند.  گرایش خودخواهانه در مصرف گاز و تعیین عواملی بوده است که بر روی این 

های  عنوان یک دوراهی جمعی تعریف شده است. یافته درواقع، در این پژوهش مصرف گاز به

یزان گرایش به منافع جمعی در مصرف در سطح متوسط است. با افزایش تحقیق نشان داد که م

کنند. تر عمل می های دیگرخواهانه در مصرف گاز، پاسصگویان در مصرف خود مسئوالنه گرایش

زیستی باال بود. از سوی  های محیطهمچنین، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میانگین ارزش

میانگین فشار هنجاری کنترل مصرف گاز و میانگین اعتماد که دیگر، نتایج این تحقیق نشان داد 

 نهادی در سطح مناسبی قرار داشت. 

 ب( نتايج تحلیل استنباطی

مبنی بر وجود ( 1گام( نشان داد که فرضیه شماره ) به نتایج حا ل از تحلیل رگرسیون )مدل گام

عنوان یک دوراهی  بهزیستی و دیگرخواهی در مصرف گاز  های محیطرابطه مثبت بین ارزش

عنوان دوراهی  زیستی بر مصرف گاز به های محیطاجتماعی رد شد. به این معنا که ارزش

در تحقیق حاضر، اجتماعی و تبعیت افراد از منافع جمعی در مصرف گاز تأثیری نداشته است. 

رایش گ رسد با افزایش اعتماد اجتماعی به عملکرد شرکت گاز،به نظر می(: 2فرضیه شماره )

دیگرخواهی در مصرف گاز بیشتر خواهد شد، تأیید شد. یکی دیگر از متغیرهای بررسی حاضر، 

فشار هنجاری کنترل مصرف گاز بیشترین آمده،  دست هنجارهای اجتماعی است. طبق نتایج به
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فرضیه عنوان یک دوراهی جمعی داشته است. بنابراین،  تأثیر را روی دوراهی مصرف گاز به

گرایش دیگرخواهانه در مصرف گاز بیشتر  تر باشند، هرچه فشار هنجاری قوی (:8شماره )

شود. در بررسی حاضر مشصص شد که خودکارآمدی بر دوراهی خواهد شد نیز تأیید می

هرچه فرد احساس خودکارآمدی ( یعنی 1فرضیه شماره )جهت  مصرف گاز تأثیر دارد. ازاین

شود.  در مصرف گاز بیشتر خواهد شد. نیز تأیید می گرایش دیگرخواهانه تری داشته باشد، قوی

های نسبت داده زیستی در ا ل از ارزش پذیری و اخالق محیط آگاهی از پیامدها و مسئولیت

تر نیز اشاره شد که دوراهی اجتماعی یکی  پیشگیرد. شده به رفتار حفاظت از انرژی نشئت می

در بعد نگرشی فرد ابتدا با مشاهده زیستی است.  از مباحث مطروحه در بعد نگرش محیط

رسد و سپس با زیستی مسئوالنه می ها به یک نگرش محیط پیامدهای منفی و درک اهمیت آن

کند مصرفی مسئوالنه داشته باشد. یکی دیگر از نتایج پژوهش درک خودکارآمدی تالش می

هی مصرف گاز شده از مصرف غیر مسئوالنه گاز بر دورا حاضر، این بود که شد  آسیب درک

شده از مصرف غیر مسئوالنه گاز  ( یعنی هرچه شد  آسیب درک0تأثیری نداشت. لذا فرضیه )

 گرایش دیگرخواهانه در مصرف گاز بیشتر خواهد شد، تأیید نشد.   نیرومندتر باشد،

در این بررسی، اعتماد نهادی بر گرایش به ترجیح منافع جمعی در مصرف گاز تأثیر مثبت 

( و 1813زاده ) (، کریم1831قلی ) شده از سوی  الحی و امام های انجامررسیداشت. در ب

زیستی  ( مشصص شد که بین اعتماد اجتماعی و انجام رفتارهای محیط2511مارشال و تایگاشی )

( اعتماد اجتماعی بر رفتارهای 1833نیا ) که در بررسی جعفری دار وجود دارد. درحالی رابطه معنی

شده  شده در تحقیقا  انجام های حا لیافتهالنه تأثیر مثبت داشت. برخالف زیستی مسئو محیط

( که 183۸قلی ) ( و امام2511و کاپلویتز ) با یی کامی(، 1830قلی )  الحی و اماماز سوی 

های  زیستی بر مصرف انرژی است، در بررسی حاضر، ارزش های محیط کننده تأثیر ارزش تأیید

( نیز 251۸بررسی النا مارویتز )اهی اجتماعی مصرف گاز نداشت. زیستی تأثیری بر دور محیط

طبیعی مانند انرژی دارد. در   نقش زیادی در مدیریت مصرف منابع نشان داد که فشار هنجاری

بررسی حاضر، خودکارآمدی بر دوراهی اجتماعی مصرف گاز تأثیر داشت، استیگ و دیگران 

که خودکارآمدی نقش انگیزه بصشی در مصرف انرژی ( نیز دریافتند 183۸قلی ) ( و امام2510)

( نیز دریافتند که شد  آسیب 183۸قلی ) ( و امام2510داشته است. درنهایت، استیگ و دیگران )
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که در مقاله حاضر شد  آسیب  بر مصرف انرژی تأثیر مثبت داشته است، درحالیشده  درک

 شده تاثیری نداشت.  درک

عواملی که سبب برجسته شدن تأثیر منافع جمعی در مصرف طورکه اشاره شد در بین  همان

گاز شده است، نقش عوامل اجتماعی یعنی هنجارها، اعتماد نهادی و خودکارآمدی بیشتر است. 

( بدون یک زمینه عاطفی جای تردید است که بتوان 111: 1812به نظر جوادی یگانه و هاشمی )

ا اخالق عقلی درنهایت مستلزم نوعی اجبار احساس مسئولیت و دیگرخواهی را برانگیصت، زیر

های عاطفی و تکلیف همراه با ترس و نفع خواهد بود که با دیگرخواهی مغایر است. نظریه

ها را عامل ا لی گذار از ای از ارزش های شناختی وفاداری و پایبندی به مجموعهبرخالف نظریه

  که هنجارهای اخالقی بر اساسدانند. از این دیدگاه است خودخواهی به دیگرخواهی می

پذیرش عقالنی و استدالل قراردادی که متضمن نفع همه باشد نیست، بلکه باید مبتنی بر پذیرش 

دلیل گران  ها باشد. برخالف نظریه دیویس، در این تحقیق، مردم بهوجدانی و درونی ارزش

زبهای بیشتر( تالش های مصرف خودخواهانه گاز )فشار هنجاری یا پرداخت گا دانستن هزینه

طلبی  دیگر، ضررهای ناشی از منفعت عبار  کنند تا میزان مصرف خود را کاهش دهند. به می

فردی در مصرف گاز بیشتر از سود آن است. و بازدهی اجتماعی منع همکاری )یا گریز از آن( 

شارکتی دهند، کمتر از بازدهی رفتار م بدون توجه به کاری که دیگر اعضای جامعه انجام می

 مندی مردم در  ور  مشارکت بیشتر از امتناع است.  است و بهره

واسطه دادن انگیزه به  ای است که افراد را به کاهش مصرف به پاداش یا امتیازدهی مداخله

های اجتماعی دهد. پاداشکند. پاداش اقتصادی به خانواده انگیزه اقتصادی میها ترغیب می آن

های ها ا والً به تشویق از طریق تبلیغ عمومی اشاره دارد. پاداشپاداشهم وجود دارند. این نوع 

مدتی نسبت به پاداش اقتصادی  های اجتماعی تأثیرگذاری بلند اند و انگیزه مد  اقتصادی کوتاه

بایست از مصرف هستند می های منظم دارند و جزء مشترکین کم دارند. مشترکینی که پرداخت

مورد تقدیر قرار گیرند. این کار باید بر عهده روابط عمومی و امور  سوی شرکت گاز شناسایی و

مشترکین قرار گیرد. در راستای تقویت اعتماد متقابل، حتی قدردانی تلفنی یا پیامکی از چنین 

مشترکینی نفوذ اجتماعی شرکت گازرسانی را افزایش داده و موجب تبلیغا  شفاهی شهر  

 شود.  ف گاز از سوی سایر مشترکین میشرکت گاز و تأمین هدف کاهش مصر
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طبیعی دو مسئله مطرح است. اول کاهش مصرف و دوم محافظت. در   در مورد مصرف منابع

شده از مصرف غیر مسئوالنه گاز بر  زیستی و شد  آسیب درک های محیطاین بررسی، ارزش

بیعی مانند گاز حفاظت ط  توانیم از منابع دوراهی اجتماعی مصرف گاز تأثیری نداشتند. زمانی می

کنیم که هر فردی یک هویت اکولوژیکی داشته باشد. این هویت با خودکارآمدی و شد  آسیب 

شده با شد   ِ خطر درک شد شود.  گرفته و تقویت می شده پیامدهای مصرفی ما شکل درک

است.  ها به ابزارهای حفاظتی نیاز برای کاهش این آسیبآسیب واردشده رابطه نیرومند دارد. 

های اجتماعی حفاظت از گاز نیز در سه سطح قابل ارائه است: الف( حفاظتی )حفاظت  سیاست

پذیر با تأمین خدما  گازرسانی به مناطق محروم(؛ ب( پیشگیرانه )مقابله با  از اقشار آسیب

ها و شرکت گاز(؛ ج( ترویجی  هدررفت گاز طبیعی با انجام ا الحا  اجتماعی از طریق رسانه

پذیری  نهاد، جامعه های مردم نمندسازی و افزاش توان حفاظت )حمایت از سازمان)توا

 زیستی خانواده و نظام آموزشی(.  محیط

 مالحظات اخالقی

تحلیل جامعه شناختی عوامل "مقاله حاضر مستصرج از رساله دکتری زهرا پازوکی نژاد با عنوان 

می باشد که با راهنمایی  "مازندرانموثر بر مصرف گاز بصش خانگی در مناطق شهری  استان 

دکتر  ادق  الحی و در دانشگاه مازندران انجام شده و از حمایت مالی شرکت گاز استان 

مازندران برخوردار بوده است. نویسندگان این مقاله کلیه نکا  اخالقی شامل عدم سرقت ادبی، 

 اند. ها و داده سازی را رعایت کرده دهانتشار دوگانه، تعریف دا
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