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جویی در رویه برق و صرفهرابطه آگاهی از پیامدهاي مصرف بی
مصرف آن در بین زنان شهر یاسوج

3و سعید نوایی2، فریدخت صالحی1دکتر سیروس احمدي
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چکیده:
مصرف برق در ایران فراتر از استانداردهاي جهانی است. با توجه به 

جویی در آن شود، صرفهاینکه بخش اعظم برق در بخش خانگی مصرف می
بویژه توسط زنان بعنوان مدیران خانه، راهکاري مهم در کاهش مصرف است 

وهش بررسی اما این امر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژ
جویی در آن است. ي برق و صرفهرویهي آگاهی از پیامدهاي مصرف بیرابطه

ي آماري، روش مورد استفاده، روش پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه
نفر از آنان با استفاده از روش406زنان متأهل شهر یاسوج است که 

خاب شدند. ابزار تحقیق، اي بعنوان نمونه انتگیري تصادفی چندمرحلهنمونه
ي پژوهشگر ساخته است که با استفاده از تحلیل عاملی، اعتبار پرسشنامه

اي گردید و جهت تعیین پایایی از روش کودر ـ ریچاردسون استفاده سازه
ي ساختاري نشان داد ي دو متغیر با استفاده از مدل معادلهشد. تحلیل رابطه

ي مثبت و معناداري باي برق رابطهرویهآگاهی از پیامدهاي مصرف بی
. درصد از تغییرات آن را تبیین کند43جویی برق دارد و قادر است صرفه
با ارتقاء آگاهی از پیامدهاي مصرفگیري تحقیق این است که نتیجه

جویی در مصرف برق را افزایش و مصرف توان صرفهي برق میرویهبی
ر کشور تسکین بخشید.ي آن را درویهبی
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مسألهیانبمقدمه و 
منابع انرژي، بطورگسترده موردهاي متعدد نسبت به سایرانرژي برق به دلیل مزیت

ما براي روشنایی، ي). همه1،2010(لین و اسمیتجهانی قرار گرفته استيتوجه جامعه
يبه انرژي برق نیازمندیم اما استفادهاقتصادي،يرشد و توسعهبکارگیري وسایل برقی و

منجر به کمبود برق و بروز مشکالت هاي باالي تولید آن،رویه از برق، با توجه به هزینهبی
یک راهکار اساسی در کاهش مصرف برق که به ویژه پس از بروز بحران شود.متعدد می

و 3آبراهامز؛2،2008برگ(وان دنجویی استهصرفمطرح گردید،1970ي انرژي در دهه
يجویی یا استفادهصرفه).5،1992استرن؛1993همکاران،و4دیویر؛2005همکاران، 

داراي این ویژگی اساسی است که نیاز به )1384نیا،(صفاريها و امکاناتبهینه از داشته
ن اینکه سطح زندگی مردم ) و بدو1370(ازکمپ،هاي سنگین مالی نداردگذاريسرمایه

).7،1979یرجینو6(استاباخدرصد کاهش دهد50تواند میزان مصرف را تاتنزل یابد، می
ایران بدون تبعیت از یک الگوي صحیح،به سرعت در حال يمصرف انرژي در جامعه

پایین بودن بهاي نسبی انرژي رشد شهرنشینی،افزایش است و عواملی چون رشد جمعیت،
به این وضعیت کمک کرده ها و نبود تکنولوژي مناسب،دگی تجهیزات و دستگاهو فرسو

انرژي برق در ایران يبه صورتی که مصرف سرانه؛ )233-234: 1385(امیرمعینی، است
مندي و طرح هدف)1384نیا،صفاري؛ 1391(توانیر،سه برابر متوسط جهانی است

نتوانسته است مصرف برق را عمالًسازي مصرف،هنگها نیز به دلیل عدم توجه به فریارانه
(رزاقی،به دلیل شرایط گرم و خشک کشور و میزان کم بارشدر کشور متعادل سازد.

به نحوي که ؛)1383امیري و رئیسی،(تولید انرژي برق در ایران باالستي هزینه)1381
هاي فسیلی نفت و گاز هاي حرارتی که با سوختدرصد برق کشور از نیروگاه87حداقل

هاي برقابی و برق بادي بعنوان منابع آید و سهم نیروگاهکنند، به دست میمیکار 
روند مصرف برق با الگوها و اگر).1391(توانیر،درصد است13تر تولید برق، کمتر ازارزان

به اینکه با توجه استانداردهاي صحیح منطبق نگردد، کشور با بحران مواجه خواهد شد.
و(اصغرپورشودخانگی مصرف میانرژي برق ایران در بخش غیر مولد بیش از نیمی از
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جویی در مصرف برق به صرفه. )113- 124: 1390؛ طبیبی،181-185: 1388همکاران،
تواند به تسکین بحران مصرف ویژه از سوي زنان بعنوان مدیران مصرف انرژي در خانه، می

ند. با توجه به اینکه مشترکین برق خانگی استان کهکیلویه و برق کمک کيرویهبی
مصرف پنجمین مشترکین پرکیلووات ساعت،2817بویراحمد با متوسط مصرف سالیانه

آگاهی برق در کشور هستند، پژوهش حاضر به دنبال طرح این سئوال اساسی است که آیا 
جویی در مصرف برق یزان صرفهي معناداري با مبرق رابطهيرویهاز پیامدهاي مصرف بی

در بین زنان شهر یاسوج دارد؟

پژوهشمبانی نظري
یک رفتار است و به جویی انرژي یا استفاده صحیح و منطقی از انرژي، اساساًصرفه

همکاران،(احمدي وهاي نظري مختلفی قابل تبیین استدر چارچوبهمین دلیل 
و1(بندراندتبیین نمودهساس آگاهیاجویی را بران صرفهبرخی پژوهشگر). 1392

بعنوان حالت یا توانایی ادراك، احساس یا مطلع بودن از حوادث آگاهی،).2002همکاران،
) و به 216: 1385همکاران، (اتکینسون وو اشیاء، بخش مهمی از فرآیند یادگیري است

بر این است که همین دلیل ارتباط نزدیکی با عملکرد دارد. در روانشناسی تجربی، فرض
اطالعات تغییر کنداگرآورد.عاتی است که به دست میها و اطالبع آگاهیرفتار انسان، تا

به صورت طبیعی، انجام هر فعالیتی مستلزم ).124: 1367(گنجی، کندمیتغییررفتار نیز
ها و اطالعات بیشتر باشد عملکرد،چه آگاهیها و اطالعات است. هرکسب برخی آگاهی

مستقیماً بر روي معتقدند آگاهی،)2003:1261(2لئوگرگوري و ديگردد.میترمطلوب
ها و گذارد. در واقع، آگاهی هم بر روي رفتارهاي ناآگاهانه مانند عادترفتار اثر می

ها، قصدها و خود ادراکی ارادي و هم بر رفتارهاي آگاهانه مانند نگرشهاي غیرالعملعکس
ها در فرساي پمپ بنزینطاقتهاي طویل وصف، )1981(3سلیگمناز نظرارد.گذتأثیر می

جویی در آمریکا که به دلیل بحران نفتی به وجودآمد، نشان داد صرفه1970ياوایل دهه
آگاهی از این اساس،پیامدهاي سختی در بر خواهد داشت. برنکردن در مصرف انرژي،

جویی انرژي محسوب اساسی در اقدام به صرفهپیامدهاي بحران کمبود انرژي، عاملی
هاي قابل توجهی دارد اما مقایسه با سایر منابع انرژي مزیتچه انرژي برق در شود. اگرمی
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برق داراي برخی پیامدهاي زیانبار است. به لحاظ زیست محیطی، انرژي يرویهمصرف بی
در افزایش گرماي جهانی است که نقش مهمی1اکسیدکربنبرق منبع اساسی تولید دي

دهند اگر هر ) نشان می3: 1388(). ویلسون و موریل185- 200: 1392(احمدي، دارد
(که با تعویض جویی کندکیلو وات ساعت برق صرفه1000آمریکایی ساالنه فقطيخانواده

توان از میپذیر است)، وات امکان18مصرفوات با المپ کم75ايدو عدد المپ رشته
به لحاظ منابع زمین جلوگیري نمود. ياکسیدکربن به جو کرهتشار یک تن ديان

هاي انرژي برق به ویژه در کشورهایی که متکی به نیروگاهيرویهزمینی، مصرف بیزیر
هاي فسیلی همچون نفت و عیده شدن حجم قابل توجهی از سوختباعث بلفسیلی هستند،

- ایران که بخش اعظم برق آن از طریق نیروگاهدرر) که این ام1391(توانیر،شودگاز می

أمین معناي کاهش صادرات نفت و عدم توانایی دولت در تشود، بههاي فسیلی تولید می
برق در ابعاد اجتماعی نیز يرویهعالوه، مصرف بیبهاي کشور است.سایر نیازمندي

هاي خانواده، ایش هزینهاسب دیگران به برق، افزعدم دسترسی منپیامدهاي متعددي دارد.
باشندغیره، برخی از این پیامدها میهاي اشتغال وآسیب دیدن وسایل برقی،کاهش فرصت

انرژي در نهایت يرویهبا توجه به اینکه عوارض و پیامدهاي مصرف بی).2،1988(هوهایمر
هاي رسد که آگاهی از پیامدشود، منطقی به نظر میافراد جامعه میيگیر همهدامن

هل أانرژي را برانگیزاند. در تمام دنیا زنان متيجویانهرویه، بتواند رفتارهاي صرفهمصرف بی
) و به دلیل حساسیت و تمایل بیشتر به 2002(بست،گذرانندوقت بیشتري در خانه می

این ). بر2008(ترگلر و همکاران، جویی انرژي دارندمحیط زیست، تمایل بیشتري به صرفه
برق، باعث افزایش يرویهرود افزایش آگاهی زنان از پیامدهاي مصرف بیانتظار میاساس، 

جویی آنان در مصرف برق گردد.   صرفه

پژوهشپیشینه 
الف) تحقیقات داخلی

جویی در مصرف آن به ندرت آگاهی از پیامدهاي مصرف برق و صرفهيبررسی رابطه
ها نام برد که کم و توان از برخی پژوهشیبا این حال م؛مورد پژوهش قرار گرفته است

با بررسی مدیران ،)1382(غضنفري و همکارانبیش به تحقیق حاضر مشابهت دارند.
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مدت هاي مدیریت مصرف انرژي را بطور کوتاهصنایع نشان دادند مدیرانی که آموزش
ادند.درصد کاهش مصرف انرژي را نشان د8/10اند، پس از آموزش، مجموعاًگذرانده

ب) تحقیقات خارجی
هاي مختلف صرفه مریکا با بررسی و ارزیابی برنامهدر پژوهشی در آ،)1981سلیگمن (

ترین عامل دراقدام به قويجویی انرژي، نشان داد ادراك افراد از پیامدهاي بحران انرژي،
هی از در سوئد نشان داد آگا، )2003(1پژوهش نردلند و گراویل.جویی انرژي استصرفه

گردد.انرژي باعث کاهش مصرف سوخت در بین رانندگان میمصرف زیادمسائل ناشی از
در پژوهشی در آلمان نشان دادند، آگاهی از مسائل محیطی ، )2005(و همکاران2استگ

دارد و باعث ثیر جویانه انرژي تأهاي صرفهناشی از مصرف زیاد انرژي بر پذیرش برنامه
يدر پژوهشی در کشور هلند نشان داد رابطه، )2008آبراهامز (.شودپذیرش بیشتر آنها می

معناداري بین میزان آگاهی از پیامدهاي ناشی از مصرف زیاد انرژي با میزان مصرف برق و 
گاز و نیز تمایل به کاهش مصرف برق و گاز وجود ندارد.

پژوهشسئوال 
يجویی در مصرف آن رابطهرفهبرق و صيرویهپیامدهاي مصرف بیآیا بین آگاهی از
معناداري وجود دارد؟

پژوهششناسیروش
نوع همبستگی است که بر حسب روش مورد استفاده در این پژوهش، پیمایش از

زنان متأهل آماري تحقیق،يجامعهباشد.هدف، مبتنی بر تحلیل ماتریس کواریانس می
تعداد آنها؛ )1391ایران،آمار(مرکز1390اساس سرشماري سال یاسوج است که برشهر

377نمونه ياندازه،)1970(گیري مورگاناساس جدول نمونهبرنفر بوده است.22961
فر افزایش یافت. ن406نمونه به يتر، اندازهنفر است اما براي دستیابی به برآوردي دقیق

در نهایت در دو اي استفاده گردید و گیري از روش تصادفی چندمرحلهجهت انجام نمونه
راهنمایی،محمودآباد،شهداء،(شامل شاهد،شهريشهرداري و چهارده محلهيمنطقه
آباد، جهاد و گلستان) آباد، زیرتل، سالمامام حسین (ع)، ترمینال، دولتامامت،ارم،مسکن،
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از هاي مورد نیهاي مورد نظر انتخاب و در صورت موافقت با مشارکت در تحقیق، دادهنمونه
يمصرف برق، پرسشنامهجویی درابزار تحقیق جهت سنجش صرفهآوري شد.از آنان جمع

آیتم است که بطور مساوي در سه بعد روشنایی، سرمایشی و 18پژوهشگر و مشتمل بر 
(بلی/خیر) تنظیم )، و به صورت اسمی2012و همکاران،1(هیتینگرسمعی بصري

به داوران تعیین اعتبار محتوا گردید و سپس با گردیدند. این مقیاس ابتدا با مراجعه
اي گردید که استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس تعیین اعتبار سازه

منعکس شده است. ابزار تحقیق جهت سنجش آگاهی از پیامدهاي 1نتایج آن در جدول 
آیتم است که 12پژوهشگر ساخته و مشتمل بر يبرق نیز پرسشنامهيرویهمصرف بی

بطور مساوي در دو بعد پیامدهاي اقتصادي و پیامدهاي اجتماعی و به صورت اسمی 
(بلی/خیر) طراحی گردید. این مقیاس نیز ابتدا با مراجعه به داوران، تعیین اعتبار محتوا 
گردید و سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس تعیین اعتبار 

اساس نتایج به دست آمده، تحلیل منعکس شده است. بر2که نتایج در جدول اي شد سازه
(به دلیل گویه از مدل5جویی در مصرف برق در نهایت با حذف عاملی مقیاس صرفه

بصري گردید ـفقدان بار عاملی) منجر به استخراج سه عامل روشنایی، سرمایشی، و سمعی
بیین کنند. تحلیل عاملی مقیاس آگاهی از درصد واریانس سازه را ت3/46که قادرند 

(به دلیل فقدان بار عاملی) منجر به استخراج گویه از مدل1پیامدها نیز در نهایت با حذف 
درصد واریانس سازه را تبیین کنند.8/42دو عامل اقتصادي و اجتماعی گردید که قادرند 

ز همسانی درونی به روش کودرسنجش آنها ايها با توجه به نحوهجهت تعیین پایایی سازه
) و 67/0(جویی در مصرف برقریچاردسون استفاده گردید که مقدار آن در مقیاس صرفهـ 

دهد ) است که نشان می65/0برق (يرویهدر مقیاس آگاهی از پیامدهاي مصرف بی
هاي طراحی شده و مورد استفاده در تحقیق، از سازگاري درونی قابل قبولی مقیاس
ارند.برخورد

1 Hittinger
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جویی در مصرف برقاعتبار و پایایی مقیاس صرفه:1جدول 

ضریب کودر
ریچاردسونـ

کل مقیاس

واریانس 
یین بت

شده

مقدار 
ویژه

هاعامل

سمعی و هاآیتم
بصري سرمایشی روشنایی

بار عاملی بار عاملی بارعاملی

67/0

12 6/1

625/0 شوم هیچوقتی از خانه خارج می
گذارمالمپی را روشن نمی

606/0 ها را گردگیري به طور مرتب المپ
کنممی

560/0 ها کم المپيما همهيدر خانه
مصرف هستند

506/0 يدر خانهدر طول روز نیز معموالً
ما تعدادي المپ روشن است

373/0 شوم المپ هرگاه از اتاق خارج می
نمکآن را خاموش می

5/13 8/1

593/0 عادت دارم زیاد درب یخچال را باز 
کنمو بسته می

528/0 - غذا را فقط وقتی در یخچال می

سرد شده باشدگذارم که کامالً

491/0 پوشال کولرمان را تقریباً هر سال 
کنیمتعویض می

469/0 هرگاه الزم با شد کولر را روي دور 
گذارمتند می

8/20 2/3

651/0 پس از استفاده از تلویزیون آن را با 
کنمکنترل از راه دور خاموش می

604/0
زمانی که دستگاه ویدئو استفاده 

- شود، آن را کامل از برق مینمی

کشم

593/0 پس از استفاده از ضبط صوت آن را 
کامل خاموش می کنم

569/0
ن ها بدودر منزل ما خیلی وقت

اینکه کسی تلویزیون نگاه کند، 
روشن است
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برقيرویهگاهی از پیامدهاي مصرف بیاعتبار و پایایی مقیاس آ: 2جدول 
ضریب 

ـکودر
ریچاردسون

واریانس 
تبیین 
شده

مقدار 
ویژه

هاعامل

اقتصاديهاآیتم اجتماعی

کل مقیاس بار 
عاملی

بار 
عاملی

65/0

3/24 5/2

786/0 هدر رفتن زحمات مسئولین و کارکنان بخش نیروبه
671/0 پذیر شدن کشورآسیب
642/0 قطع برق و کاهش رفاه مردم
371/0 به مخاطره افتادن عدالت
347/0 هاي شغلی در کشورکاهش فرصت
326/0 به مخاطره افتادن زندگی مردم در نقاط دور دست

5/18 8/1

526/0 برقيبود وضعیت شبکهبه
490/0 کاهش صادرات نفت
412/0 خارج شدن ارز از کشور
375/0 آسیب وارد شدن به وسایل برقی
358/0 اقتصادي کشوريمتوقف شدن رشد و توسعه

پژوهشهاي یافته
کننده در تحقیق، نفر زن شرکت406از مجموعبر اساس نتایج توصیفی تحقیق،

% داراي تحصیالت دانشگاهی 3/46% دیپلم و 8/32داراي تحصیالت کمتر از دیپلم، 9/20%
هزار تومان 850آنان يو میانگین درآمدي خانواده34اند. میانگین سنی پاسخگویان بوده

23%) فارس و 3/15(نفر62%) لر، 1/79(نفر321به لحاظ تعلق قومی،سال بوده است.
زنشسته و % با2% دانشجو، 1/7دار، % خانه7/56اند. به لحاظ شغلی %) ترك بوده7/5(نفر

هاي تحقیق، میانگین اند. اما بر اساس نتایج توصیفی سازهبقیه به نوعی شاغل بوده
و میانگین آگاهی 3/8برابر با 0-13يجویی در مصرف برق، بر روي مقیاسی با دامنهصرفه

باشد. می8/7برابر با 0- 11يی با دامنهروي مقیاساز پیامدهاي مصرف برق بر
ارائه 3با توجه به تعداد متغیرهاي تحقیق، ماتریس همبستگی متغیرها در جدول 

ي بین آگاهی از همبستگی مثبت و معنادار3هاي جدول شده است. بر اساس داده
جویی در مصرف برق وجود دارد که در سطح برق و صرفهيرویهپیامدهاي مصرف بی

)01/0P<(هاي دو سازه نیز بیانگر آن است معنادار است. بررسی روابط بین خرده مقیاس
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خرده يمثبت و معناداري با کلیهيکه خرده مقیاس آگاهی از پیامدهاي اجتماعی رابطه
ی از پیامدهاي جویی در مصرف برق دارد اما خرده مقیاس آگاههاي سازه صرفهمقیاس

مثبت و يجویی در وسایل سرمایشی و روشنایی رابطهاقتصادي با خرده مقیاس صرفه
دهد. معناداري نشان نمیيبصري رابطهـ جویی در وسایل سمعیمعنادار دارد اما با صرفه

ماتریس همبستگی متغیرهاي تحقیق:3جدول 
1234567

-برقيرویهآگاهی از پیامدهاي مصرف بی

-40/0**جویی در مصرف برقصرفه
-43/0**89/0**پیامد اجتماعی
-44/0**22/0**80/0**پیامد اقتصادي
-18/0**35/0**76/0**33/0**وسایل روشنایی
-17/0**19/0**25/0**65/0**26/0**وسایل سرمایشی

-13/0*29/0**27/006/0**63/0**21/0**بصريـوسایل سمعی
05/0*P<01/0**P<

برق يرویهآگاهی از پیامدهاي مصرف بیيدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطهه
جویی در بینی صرفهباشد. بر این اساس، جهت پیشجویی در مصرف برق میو صرفه

برق يرویهدهاي مصرف بیوابسته، بر اساس آگاهی از پیامپنهانمصرف برق بعنوان متغیر 
1که در نمودار ، از مدل معادالت ساختاري استفاده شده است مستقلبعنوان متغیر پنهان 

.منعکس شده است
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Chi-square 02/9= Do 4= P-value 060/0= RMSEA 056/0= GFI 99/0= AGFI 96/0=

جویی در مصرف برقي برق و صرفهرویهي آگاهی از پیامدهاي مصرف بیطهمسیر راب: 1نمودار 

جویی در مصرف برق با استفاده از سه متغیر آشکار وسایل در این مدل، صرفه
بصري تعریف شده و آگاهی از پیامدهاي ـ روشنایی، وسایل سرمایشی و وسایل سمعی

پیامدهاي اقتصادي و پیامدهاي برق نیز بر مبناي دو متغیر آشکار يرویهمصرف بی
دهد، مقدار کاي اسکوئراجتماعی تعریف شده است. بررسی نیکویی برازش مدل نشان می

که نشان )Sig=060/0)، به لحاظ آماري معنادار نیست (4آزادي (ي) با درجه02/9(
اي میانگین مربعات خطيدهد مدل داراي برازش مطلوبی است. به عالوه، شاخص ریشهمی

و GFIهاي داراي برازش مطلوبی است. شاخص،دهد مدل) نیز نشان می056/0برآورد (
AGFI هاي تجربی مورد کنند که مدل، داراي برازش مطلوبی است و با دادهیید میتأنیز

بر اساس نتایج به دست آمده، برآورد خطا براي متغیر آشکار استفاده، سازگاري دارد. 
) است. 79/0بصري (ـو سمعی)88/0)، سرمایشی (68/0(شناییجویی در وسایل روصرفه

) و آگاهی از 79/0به عالوه، مقدار خطا براي متغیر آشکار آگاهی از پیامدهاي اقتصادي (
جویی با بعد بار عاملی متغیر پنهان وابسته صرفه) است.08/0پیامدهاي اجتماعی (

) است که با توجه 45/0(د سمعی بصري) و با بع34/0()، با بعد سرمایشی57/0روشنایی (
از سوي اند.هستند، این بارهاي عاملی، قابل پذیرش96/1که همگی باالتر از tبه مقادیر 

روشنایی

سرمایشی

سمعی 
بصري

هصرف
جویی

آگاهی از 
پیامدها

اقتصادي

اجتماعی

66/0

88/0

79/0

57/0

34/0

45/0
08/0

79/0
45/0

96/0

57/0

68/0
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برق با بعد يرویهپنهان آگاهی از پیامدهاي مصرف بیدیگر بار عاملی متغیر مستقل 
تر که هر دو بزرگtر ) است که با توجه به مقادی96/0() و با بعد اجتماعی45/0(اقتصادي

بارهاي يهستند، هیچ یک از بارهاي عاملی رد نمی شود.با توجه به اینکه کلیه96/1از 
دهد روابط متغیرهاي پنهان با متغیرهاي هستند این امر نشان می30/0بزرگتر ازعاملی،

مشاهده شده، با اهمیت هستند. 
جویی در مصرف بر روي صرفهبرق يرویهضریب علی آگاهی از پیامدهاي مصرف بی

دهد به و نشان میدار است معنااین ضریب،)t=2/6) است که با توجه به مقدار (66/0(برق
برق به چه میزان دريرویهازاء هر واحد تغییر در آگاهی از پیامدهاي مصرف بی

هان میزان خطاي متغیر وابسته پنآید.جویی در مصرف برق تغییر به وجود میصرفه
دهد برآورد انجام شده داراي دقت ) است که نشان می57/0(جویی در مصرف برقصرفه

43برق قادر است يرویهمناسبی است و متغیر مستقل آگاهی از پیامدهاي مصرف بی
در تحقیق حاضر متغیرهاي جویی در مصرف برق را تبیین نماید.درصد از تغییرات صرفه

میت، تحصیالت و وضعیت شغلی) بعنوان متغیرهاي کنترل در (سن، قواي و جمعیتیزمینه
يجویی در مصرف برق جهت وضوح بیشتر رابطهتحقیق وارد و ارتباط آنها با صرفه

متغیرهاي اصلی تحقیق، مورد بررسی قرار گرفته است. 
جویی در مصرف برق ضریب همبستگی پیرسون بین سن و صرفهيمحاسبه

)064/0=Sig،092/0=rيجویی در مصرف برق رابطهانگر این است که بین سن و صرفه) بی
طرفه نشان ها به روش تحلیل واریانس یکمیانگینيمعناداري وجود ندارد. آزمون مقایسه

) Sig،62/0=F=539/0هاي مختلف تحصیلی ()، گروهSig،62/0=F=539/0(هاداد قومیت
جویی در مصرف برق لحاظ صرفه) به Sig،4/1=F=205/0(هاي مختلف شغلیو گروه

تفاوت معناداري ندارند. 

گیريبحث و نتیجه
احساس یا مطلع بودن از حوادث و اشیاء، بخش مهمی آگاهی بعنوان توانایی ادراك،

) و ارتباط نزدیکی با رفتار دارد1385همکاران،(اتکینسون واز فرآیند یادگیري است
ایران که از ينظري در شرایط کنونی جامعهاین فرضاین اساس،بر.)1367(گنجی،

برد قابل طرح است که با افزایش آگاهی از پیامدهاي ي انرژي رنج میرویهمصرف بی
جویی در مصرف انرژي برق در بین زنان بعنوان ، تمایل به صرفهبرقيرویهمصرف بی

رت تجربی کمتر اما این فرض نظري به صو؛ شودمدیران مصرف انرژي در خانه، بیشتر می
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جویی در هاي تحقیق، میانگین نمرات صرفهاساس یافتهمورد توجه قرار گرفته است. بر
) بیشتر 5/6(است که از میانگین واقعی3/8برابر با 0-13يمصرف برق بر روي دامنه

جویی در مصرف برق در بین زنان در سطح متوسط این امر بیانگر این است که صرفهاست.
يبرق بر روي دامنهيرویهمیانگین نمرات آگاهی از پیامدهاي مصرف بیوه،است. بعال

باشد. بیشتر می)5/5(است که از میانگین واقعی8/7برابر با0- 11نمرات
مصرف برق بر يرویهدهد آگاهی از پیامدهاي بیهاي تحقیق نشان مییافته

اي که این متغیر به گونهاري دارد.مثبت و معناديجویی در مصرف برق، رابطهصرفه
ياین یافتهجویی در مصرف برق را تبیین نماید.درصد از تغییرات صرفه43تواند یم

آمریکا که نشان داد ادراك از پیامدهاي در، )1981(تحقیق با نتایج پژوهش سلیگمن
،)2003و گراویل (جویانه است، پژوهش نردلند ترین عامل در رفتار صرفهبحران انرژي قوي

) در هلند که نشان دادند آگاهی از پیامدهاي مصرف 2005(در سوئد و استگ و همکاران
یید أشود منطبق است و آنها را تجویی انرژي میانرژي باعث تمایل بیشتر به صرفهزیاد
در هلند که نشان داد آگاهی از پیامدهاي ،)2008کند. اما با نتایج پژوهش آبراهامز (می

ثیري بر کاهش مصرف یا تمایل به کاهش مصرف برق و گاز ندارد، أمصرف زیاد انرژي، ت
سنجش آگاهی از پیامدهاي مصرف زیاد يناشی از نحوهمنطبق نیست. این تفاوت احتماالً

(مصرف زیاد انرژي باعث است که فقط با سه آیتم،)2008(انرژي در پژوهش آبراهامز
اساسی است، يلهأهاي فسیلی یک مسشود، کاهش سوختیاي مافزایش گازهاي گلخانه
بر پیامدهاي سنجش شده که عمدتاًمهم است)يلهأاي یک مسافزایش گازهاي گلخانه

عالوه، برخالف پژوهش حاضر که بکید شده است.أمحیطی مصرف زیاد انرژي تزیست
اند. ، مردان بوده)2008(هاي تحقیق آبراهامزنمونهيمتمرکز بر زنان است، بخش عمده

انرژي که در يرویهبا آموزش پیامدهاي مصرف بیبیانگر این است که تحقیق،ياین یافته
؛ 1388؛ ویلسون و موریل،1391(توانیر،شودابعاد مختلف باعث بروز مشکالت می

جویی در مصرف برق را افزایش و از این طریق به یکی از توان صرفهمی،)1988هوهایمر، 
ائل اساسی کشور پاسخ مثبت داد. این امر از این جهت حایز اهمیت است که بخش مس

(نفت و اعظم مردم در ایران بر این تصور هستند که کشور داراي منابع بسیار غنی انرژي
در تحقیق حاضر تالش گردید اثر جویی انرژي ضرورت چندانی ندارد. گاز) است و صرفه

یعنی آگاهی از پیامدهاي متغیرهاي اصلی تحقیقيسایر متغیرهاي جمعیتی بر رابطه
هاي جویی در مصرف برق، کنترل گردد. بر اساس یافتهبرق و صرفهيرویهمصرب بی

جویی در مصرف برق کدام از متغیرهاي جمعیتی ارتباط معناداري با صرفهتحقیق، هیچ
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دار بین آگاهی از پیامدهاي معنايها بیانگر این هستند که رابطهاین یافتهدهند. نشان نمی
ثر از تحصیالت، سن، قومیت و أجویی در مصرف برق متبرق و صرفهيرویهمصرف بی

باشد. وضعیت شغلی زنان پاسخگو نمی
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:نابعفهرست م
نولن هوکسما،داریل ج؛بم،؛ ادوارد اياسمیت،؛ سیریچارداتکینسون،ریتا. ال؛ اتکینسون،

محمدنقی براهنی و همکاران، يترجمه، روانشناسی هیلگاردي). زمینه1385(سوزان
تهران، انتشارات رشد.

شناسان.جامعهتهران، انتشارات شناسی صنعتی،). جامعه1393احمدي، سیروس (
- مسئولیتيبررسی رابطه"). 1392(زارعی، قاسم و میرفردي، اصغرسیروس؛احمدي،

.50شناسی کاربردي،، جامعه"جویی در مصرف آبصرفهپذیري و گرایش به
فرهاد ماهر، مشهد، يترجمهروانشناسی اجتماعی کاربردي، ).1370(ازکمپ، استوارت

انتشارات آستان قدس رضوي.
شکست ساختاري "). 1388(و قزوینیان، محمدحسن بهبودي، داود؛اصغرپور، حسین

.72)1اقتصادي، (ينامه،")1346-1384مصرف برق و رشد اقتصادي ایران (
اطالعات سیاسی ،"جویی انرژي از رویا تا واقعیتصرفه").1385(مهرانامیرمعینی،

.233-234ياقتصادي، شماره
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