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Abstract 
The purpose of the present study is to compare the effects of 
three intervention methods, including skills training, feedback, 
and hypocrisy induction, on household attitudes, intentions, 
and behaviors. The present study used a quasi-experimental 
design with three experimental groups and one control group, 
a pretest, a posttest, and an 8-week follow-up. The statistical 
population consists of the electricity subscribers of Golsar 
suburb in Rasht. The sample of the study consists of the 
households of 46 units of a housing complex in this zone, 
which were divided into four groups of 12 units each. The 
experimental groups were assigned educational brochures for 
the education intervention, weekly consumption reports for the 
feedback intervention, and promotional announcements and a 
virtual group for the hypocrisy intervention. Attitude and 
intention to conserve were measured initially at pretest and six 
weeks after the start of the interventions at posttest using the 
researcher-developed Attitude and Intention to conserve 
scales. The extent of conservation behavior was measured by 
reading electricity meters at the pretest and posttest, and eight 
weeks after the intervention at the follow-up stage. Changes in 
attitudes and intentions were assessed by multivariate analyzes 
of covariance and post hoc tests, and changes in behavior were 
assessed by repeated measures analyzes of variance. Results 
showed that education could only change people’s attitudes 
toward environmental protection. Instead, inducing hypocrisy 
was effective in arousing intention to protect the environment, 
as was feedback in activating environmental protection 
behavior. 
Keywords: Conservation, Attitude, Intention, Feedback, 
Hypocrisy Induction. 

 دهیچک
 ریاکاری القای و بازخورد آموزش،سه مداخلة  اثر یسةمقا حاضرپژوهش  هدف

با  یشیآزما. طرح شبهاستبرق خانوارها  ییجوبر نگرش، قصد و رفتار صرفه

آزمون و پس-آزمونیشصورت پگروه گواه، به یکو  یشیسه گروه آزما

رشت و  گلساربرق محلة  مشترکان آماری،شد. جامعة کار گرفته به یگیریپ

به  که هستند منطقه نیمسکو مجتمع یک واحد 46 خانوارهای آماری،نمونة 

آموزش  یهادفترچه آموزش،. در مداخلة شدند تقسیم واحدی 12 گروه 4

و در مداخلة  ییجوصرفه یگزارش هفتگ بازخورد،در مداخلة  یی،جوصرفه

اختصاص  یشیبه سه گروه آزما یو گروه مجاز یغاتیاعالن تبل یاکاری،ر القای

 هفته ششاز و پس آزمونیشابتدا در پ یی،جو. نگرش و قصد صرفهیافت

و قصد  نگرشساختة محقق هاییاسبا مق ،آزمونمداخالت، در پس یاجرا

برق در  یبا قرائت کنتورها ییجورفتار صرفه یزان. مشد یدهسنج ییجوصرفه

 گیریاندازه یگیریبعد از مداخالت، در پ هفته هشت وآزمون پس آزمون،یشپ

 یهاو آزمون یرهچندمتغ یانسکووار یلنگرش و قصد، با تحل ییراتشد. تغ

 یبررس ررمک یریگبا اندازه یانسوار یلرفتار، با تحل ییراتتغ همچنین یبی،تعق
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 مقدمه
دارد. در ارتباط  یانرژ یهااز حاملاستفاده  کارآمدی به فراوانی یزانمبه دی،تصااقو توسعة  تیصنع دشر

گذاران و قانون ،هادولت جدی هتوج یت،جمع یشافزا از یناش یپرشتاب مصرف انرژ یشافزا اخیر،چند دهة 
 یهانواع حاملا مصرف ینةبه پژوهش در زم ی،است. مطالعات مصرف انرژخود معطوف کرده  پژوهشگران را به

 ی،خانگ یهاش)مانند بخ انرژیکنندة مختلف مصرف یهابرق و...( و بخش یعی،)مانند نفت، گاز طب یانرژ
 اییژهو یتاز اهم یکیالکتر یانرژ ی،مختلف انرژ یهاحامل یاناست. از م یکتفکو...( قابل یصنعت ی،کشاورز

ارائة  و برق فمصر یتقاضا به ییگوپاسخ ی،انرژ بخش در یاصل یهااز دغدغه یکی امروزه،برخوردار است. 
در غالب  یکیرالکت یمصرف انرژ یزانم یشتریناست. ب روزافزون ازین نیا تأمین یبرا مناسب یراهکارها

( بخش 1396) یرووزارت ن یهاگزارش براساس یران،دارد. در ا تعلق یبه بخش خانگ ماجوامع، از جمله جامعة 
 یهادر سال هیجدرنت ؛کشور قرار دارد یکیالکتر یانرژ مصرفدر ردة نخست  ی،بخش صنعت از یشپ ی،خانگ

 یراندر ا یانرژ حامل مهم ینا یعتوز گذارانیاستس برای مهم هدفی به خانگی، برقمصرف  سازیینهبه یر،اخ
 .است شده یلتبد

که  ،1یانرژ ییجورفتار صرفه و یم رفتار مصرف انرژیهامف انرژی،مختلف در حوزة  مطالعات یاندر م
گبر) شودیم یفن تعریدر زمان مع یمد و سودمند در متوسط مصرف انرژآکاهش مشخص، کار یکصورت به

 یانکنشگر، از م یادیعنوان واحد بنآن، تمرکز بر انسان، به یلد و دلنبرعهده دار مهم ینقش ،(2017کوئست، 
 یهادر کنار پژوهشگران حوزه رویناز ا ؛(2016 یانگ،زو و است ) یسازة مصرف انرژ دهندةیلعناصر تشک

رفتار مصرف  هاییچیدگیبر فهم پ ی،شناسان اجتماع(، روان1395 ی،و مهرگان یناصر مانند) انرژی علوم و یفن
 آن متمرکز هستند. ییجوصرفه یجترو یبرق خانوارها و راهبردها

نگرش و قصد  ییراتتغ یبررس یی،جومطالعات، در کنار رفتار مصرف و صرفه از یاریدر بس همچنین
رفتار  یشاینداندازه در سطوح پکننده تا چه رفتار مصرف ییرتغ ینکها ی. با بررسشودمی یتلق مهم ییجوصرفه

 توانیم ،شودیدر رفتار مصرف حادث م ییرتغ یقصدها یریگشکل یا ییجوفرد به امر صرفه یهامانند نگرش
)کوشمن و  پرداخت یزها نآن یرگذاریتأث یمداخالت، به کاوش در چگونگ یرگذاریتأث یزانم یفراتر از بررس

 یرهایمتغ منزلةبه یی،جودر کنار رفتار صرفه یی،جوانتخاب نگرش و قصد صرفه ینظر ی(. مبنا2014، یانوااول
 کمکبهنگرش بر رفتار  یرتأث بر که است( 1985) نآیز 2شدهیزیررفتار برنامه یةپژوهش، نظر اینوابستة 
قصد  ینکهبر ا یمبن یشواهد هایلو فراتحل یاز مطالعات مرور بسیاری. است کرده تأکید یرفتار یقصدها

 یاند )براارائه داده ،شود بینییشرفتار پ یک رنگرش ب هاییاسکمک مقبه یتوجهبا صحت قابل تواندیم
و کونر،  یتج؛ آرم2013 یک،و ش یزن)آ مطالعات ین(. همچن2008و کوت،  آیزن ؛2016 یانگ،زو و : نمونه
 بگذارد. یرقصد( بر رفتار تأث یق)از طر یرمستقیمو غ یمصورت مستقبه تواندیاند که نگرش م( نشان داده2001
 ددیمتع یامداخله یبه ابداع راهبردها ی،به رفتار مصرف انرژ یکاربرد یکردهایرو یر،اخ یهادهه در

                                                           
1. energy consumption behavior & energy conservation behavior 

2. theory of planned behavior 
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 ی. راهبردهاشوندیمنجر م یانرژ یتقاضا یزانبه کاهش م یی،جوافراد به رفتار صرفه هدایت باکه  یده،انجام
 هارفتار توسط آن ةداوطلبان ییرتغ یافراد، برا هایییو توانا یحاتترج ،هابا تمرکز بر ادراک ی،امداخله
 شرایط بهتوجه  بامداخالت،  ینانواع ا یریکارگاند که بهدادهنشان  ی. مطالعات مرورشوندیم یگذارهدف

 ژو، گو،نمونه:  یاست )برادنبال داشته خانوارها را به یکیالکتر یمصرف انرژ یدرصد 15تا  3 کاهش متفاوت،
 یبا بررس اجتماعی، و محیطیشناسان روان همچنین(. 2018و لگو،  برد ؛2018 یانگ،و  چن لو، ژانگ،
را  یاثرگذار بر مصرف انرژ یاز راهبردها انواعی انرژی، مصرف رفتار تغییر به مردم ترغیب مختلف یهاروش

انواع  یاثرگذار میزان یسةمنظور مقااز مطالعات، به بسیاری یر،اخ یها. در سالاندکرده یسهمقا یکدیگربا 
 یماناویشین،؛ س2018تروتا، نمونه:  یاند )براگرفته انجام یانرژ ییجوبر رفتار صرفه ی،امداخله یراهبردها

 (.2015 نیشیو، و کاماتسو ؛2017 یماناویشز،و س ویرجیلیجس
 انواع یسةحاصل از مقا یعدد یجنتا ییدکه تکرار و تأ است مهم نظر ینبه مداخالت از ا اییسهمقا رویکرد

 ینا ازرا  یانرژ یهاحامل یعمرتبط با توز یهاو سازمان یانرژ مصرفپژوهشگران حوزة  ی،امداخله یهاروش
در جامعة مورد  یامداخله یهاکدام انواع( از روش ترکیب) یک کدام یریکارگبه که کندیم آگاه موضوع

سودمند با هدف  راهکارهایارائة  ینکه. با وجود اشودیپاسخ داده م یاز مصرف انرژ یشترینظرشان با کاهش ب
موضوع  ینو ا یافتهضرورت  اییندهطور فزابه یراخ یهاخانوارها، در سال یکیالکتر یرفتار مصرف انرژ ییرتغ

در جامعة  باره، این درگرفته تعداد مطالعات صورت شده، بررسی یاسراسر دن دربارها  گذشته،در طول چند دهة 
و  احدی نیا،ی؛ صفار1379و رضاپور،  نیاینمونه: مساوات، صفار برایاست ) شمار بودهتاکنون انگشت ایرانی
منظور فوق و به یخیبا روند تار یوند(. پژوهش حاضر، در پ1393 ی،و منصور پوریعل نیا،ی؛ صفار1386 ی،بخش

 یرگذارشده و تأثشناخته یکشور، اثر سه دسته از راهبردها یمصرف انرژ یریتمد مطالعاتنقش در حوزة  یفایا
 .است کرده یسهرا مقا یکیالکتر یانرژ ییجوبر صرفه یمداخالت

 اطالعاتدو مداخلة  یببا ترک شد، یدهنام« آموزش»سهولت در اشاره  برایکه  نخست،مداخلة 
 یرمجموعةانواع مداخالت ز از یکی شده،یساز. اطالعات مناسبشد یحاطر 2یو الگوساز 1شدهیسازمناسب
فرض  یننقصان دانش بر ا یاند. الگوشده ابداع 3دانش نقصان الگوی از مداخالت این. است اطالعاتمداخلة 
با هدف  یرسانو اطالع یستندها آگاه نآن یاتجزئ یامورد نظر  یطیکه افراد از مشکالت مح استگرفته شکل 

، به شدهیسازراهبرد ارائة اطالعات مناسب در. شودیها منجر مرفتار آن ییرنقصان دانش، به تغ ینبر ا غلبه
مطالعه(، اطالعات  یندر ا یمجتمع مسکون یک یآپارتمان یساکن در واحدها ی)مانند خانوارها اییژهو یهاگروه

که به افراد در انجام آن  ی( و اطالعاتبرق ییجو: صرفهینجارفتار مورد نظر )در ا بر یدتأک یهاعلت ةالزم دربار
مداخله  ینا یایمزا از یکی. شودیم ارائهها هفرد آن گرومنحصربه هاییژگیبه و، با توجه رساندیم یاریرفتار 

. کنند یافتمرتبط را در اطالعات تنها ی،همگان العاتاز اط یادیحجم ز یجابه ها،یآزمودن که است ینا

                                                           
1. tailored information 

2. modeling 

3. knowledge-deficit model 
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مد و متنوع آانجام کار یفهم و سودمند براقابل یرفتار یاز الگوها ییهانمونه ی،گوسازال ددر راهبر همچنین
با  و شده ارائه شدهیسازمناسب که یوقت اطالعات، که دهندیها نشان م. پژوهششودیم یشنهادرفتار پ یک

 یبرا ؛(2005 روتنگاتر، و ولک استگ، آبراهامز،تر خواهند بود )اثربخش ،شوند منتقل یالگوپرداز یریکارگبه
 استفادةدربارة  اطالعات حاوی دفترچه ارسال ،(1996و موزر ) یناگنسلر، ساو ین،در پژوهش فرام، گالو نمونه،
در مصرف  ییجوصرفه درصد 18 تا 10 به زمینه، یندر ا الگوهاییو ارائة  خانگی برق یهادستگاه از صحیح
 الگوهایمختلف ارائة  یهاروش کارآمدی( دربارة 1395) ارمدر مطالعة  همچنین. شدخانوارها منجر  انرژی
 ی،نظام آموزش یقاز آموزش از طرپس  یغاتی،تبل یهادفترچه یقاز نظر عموم مردم، آموزش از طر یرفتار

 شد.شناخته  انرژی ینةمصرف به یآموزش عموم یوةش ینعنوان مؤثرتربه
 میزانبه افراد دربارة  بازخورد،شده در پژوهش حاضر است. در مداخلة کار گرفتهمداخلة به یندوم ،1بازخورد

. براساس کنند ییرتغ یامدهایشانتا آن رفتارها، متناظر با پ شودیم یرسانآن اطالع یامدهایپ یا هاآن رهایرفتا
 که گذاردیم اثر رفتارها بر دلیل ینابه  بازخورد ،(1996 نیسی،دی و کلوگر) بازخورد بر مبتنی مداخالت یةنظر
 هفتگی، ماهیانه، است ممکن بازخوردها. کندیآگاه م هاآن مختلف پیامدهای و اعمال بینرا از رابطة  افراد

با  یسهدر مقا یانفراد توانندیبازخوردها م ین،بر اباشند. عالوه  2(هوشمند سنجش یلةوس)به دائمی یا روزانه
 از یکیخانوارها،  یکاهش مصرف انرژ یاز بازخورد برا. استفاده یرندبا خود صورت بگ یسهدر مقا یا یگرید

 میزانروش، به خانوارها دربارة  ین. در استخانوارها یمصرف انرژ یزانبر م یاثرگذار یهاروش ترینیمیقد
عموماً برحسب  یکی،الکتر یانرژ مصرف ینةدر زم گزارش این. شودیم گزارش داده هاآن انرژی مصرف

در  ییجوصرفه یبرا یشانهاتالش یسودمند افراد بازخورد،. با ارائة شودیارسال م یمتق یاساعت -یلوواتک
و  سترفتارها ییرافراد به تغ یقمؤثر در تشو ی. بازخورد روشکنندیرا زودتر از معمول مشاهده م یمصرف انرژ

 یمبتن یامداخله یهاروش تأثیردربارة  پژوهشی یشینةپ. دانندیم یدهآن را تناوب گزارش یتموفق یرمز اصل
 یکیالکتر یدرصد کاهش در مصرف انرژ 20تا  5اند به بازخوردها توانسته دهدینشان م یبازخوردرسان بر

 (.2015و فورد،  ینگرز ین،؛ کارل2018مرور: برد و لگات،  ی)برا منجر شوند یخانگ
 یةبر پا شود،یم شناخته 3یاکاریر یشده در پژوهش حاضر، که با عنوان القاکار گرفتهمداخلة به سومین

( شکل گرفته 1962) یتسمارونسون و کارل خود انسجام یة( و نظر1957) ینگرفست یشناخت یناهماهنگ یةنظر
ها شناخت ینب یخوانناهم یا نیافتناز انسجام یکاف یاوجود اندازه ی،شناخت یناهماهنگ یةنظر براساساست. 

. طبق کندیوادار م یناهماهنگ ینکه او را به کاهش ا شودیم یاآزارنده یزشیحالت انگ سببفرد،  یرفتارها یا
اند و که انجام داده ین رفتاریب یخوانناهم یکه افراد، نوع دهدیرخ م یزمان یناهماهنگ د،انسجام خو یةنظر
ا یبودن ستیزان ناشای، مدهندیانجام م را یافراد کار یکنند. وقت درکانتظارات از خود  یا یشخص یارهایمع
اگر آن انتظارات  .کنندیم یابیارز یسته و اخالقیبه انتظارات خودشان از عمل شا با رجوع ،را بودن آنیراخالقیغ

                                                           
1. feedback 

2. smart-meter 

3. hypocrisy induction 
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 یریکارگبا به یاکاری،ر ی. در مداخلة القادهدیمرخ  یباشند، ناهماهنگ لحاظ نشده یشخص یارهایا معیخود  از
 ین رفتاریب یخوانناهم ینوع از یناش یاکاریس راحسا یتافراد در وضع شودیم مشخص تالش ییراهبردها

 یآن، برا یامدتا در پ یرنداند قرار بگکه خود انجام داده یاند و رفتارکرده یهرا به انجام آن توص یگرانکه د
تر با هماهنگ یرفتار در جهت ییربه تغ یاکاری،ر ینداز احساس ناخوشا یریو جلوگ یشناخت یکاهش ناهماهنگ

 یمطالعات تجرب از یاریدر بس یاکاریر یالقا یشوند. استفاده از الگو برانگیخته، اندکرده یهتوص یگرانآنچه به د
؛ 2004 ینشت،؛ فو2008 مارک، و مورونگیلو: نمونه ی)برا استرفتار افراد در جهت مورد نظر منجر شده  ییربه تغ

)آب(  یانرژ ییجوصرفه رفتار یشدر افزا ریاکاری القای یاثربخش همچنین(. 2004 براندون، ووب  یمونز،س
 داده ( نشان1994) ینلیسونو ف یرینگو ،موهان( و اتکن، مک1992) یلرارونسون و م یبودو،ت یکرسون،د توسط
 آزموده یرز هاییهفرض یشین،پ یهاپژوهش یجنتا بر یهبه اهداف پژوهش و تکبا توجه  بنابراین ؛است شده
 :اندشده

 یاکاریر ی، القاآموزش گروه یخانوارها با یسهبازخورد در مقا گروه ی: در خانوارهاییجوصرفهگرش به ن. 1
 .یابدمی یشافزا یشترب گواه و

و  یاکاریر ی، القاآموزش گروه یخانوارها با یسهبازخورد، در مقا گروه ی: در خانوارهاییجو. قصد صرفه2
 .یابدمی یشافزا یشترگواه، ب
و  یاکاریر ی، القاآموزش گروه یخانوارها با یسهبازخورد، در مقا گروه ی: در خانوارهاییجوصرفه. رفتار 3
 .یابدمی یشافزا یشترگواه، ب

 

 روش
 پژوهش اجرای روش و نمونه آماری،جامعۀ 

 یشیآزمااز نوع طرح شبه یکم پژوهشی ،هاداده گردآوری یوةو از نظر ش یکاربرد هدف جهت از مطالعه، این
سه راهبرد  یصتخص یبرا یااز سه گروه مداخلهل کآزمون با گروه گواه( و متشپس -آزمونیش)طرح پ
 یرویع نین شرکت توزامشترک همة ی،بود. جامعة آمار یینها نتایج یسةمقا یگروه گواه برا یکو  یامداخله

صورت به یشد. نمونة آمار و ساکن در منطقة گلسار درنظر گرفته یتعرفة مصرف خانگ یبرق شهر رشت، دارا
واحد  60ساکن در  یبود از خانوارهاشد و عبارت منطقه انتخاب  یندر ا واقع یمجتمع مسکون یکاز  ی،تصادف

به عوامل با توجه  ،ورود خانوارها یها. مالکشدند یمتقس یواحد 15گروه  4که به  مسکونی مجتمع این از
 مساحت(، 2015 یتوما،و ا یزکر ید،بلوب یمان،سل ؛1396 ی،سرشت و بانو ی)جعفر انرژی مصرف رفتار در مهم
انتخاب نمونه،  یشدند. برادرنظر گرفته  نفر 4 تا 3 ینخانوار ب یها و تعداد اعضاخانه یمترمربع 150تا  70

از  یشکه شامل ب گلسار،، واقع در منطقة رشتشهر  1موجود در منطقة  یمسکون یهامجتمع ینخست تمام
ساده  یروش تصادف هب یمسکون یهاآن مجتمع از یکیو سپس  شده ییشناسا ،هستند یواحد مسکون 60

 خروج دلیلبهشدند که درنظر گرفته  ی،خانوار 15گروه  4واحد، در قالب  60ساکن در  ی. خانوارهاشدانتخاب 
 .شدند بررسی خانواری 12گروه  4در قالب  یت،از خانوارها در طول مطالعه، درنها یبرخ
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 ابزار سنجش
منظور سنجش نگرش به ایگویه 22 یاسمق ینا: یکیالکتر یانرژ ییجونگرش به صرفه مقیاس

در  یهگو 7و  یرفتار یرمقیاسدر ز یهگو 7 ی،عاطف یرمقیاسدر ز یهگو 8در منازل، با  برق ییجوافراد به صرفه
 ینةگز یبرا 1از نمرة  ی،ادرجهپنج یکرتل یفدر ط یگذارسنج با نمرهصورت نگرشبه ی،شناخت یرمقیاسز
 یآوربا جمع یاس،مق ینشد. ساخت اساخته  محققان توسط «درست بسیار» ینةگز یبرا 5تا نمرة « غلط بسیار»

آن )مانند نگرش به  به یکنزد یممفاه یا ییجونگرش به صرفه هاییاسمق هاییهاز گو متشکل لیه،او یمخزن
 یهاروش بر یهبا تک پژوهشی، یشینة( در پیرهو غ یسواد انرژ محیطی،یستنگرش به رفتار ز ی،مصرف انرژ

 صوری روایی بررسی ی،و چندموضوع یردقیقغ یچیده،مبهم، پ ی،طوالن ی،)مانند حذف موارد تکرار یسازآزمون
 یلتحل یندفرا انجام یلةوسبه یاییپا یو بررس اینترنتی مقدماتیانجام مطالعة  ،تجربهصاحب استادان توسط

و  کرونباخ آلفای ضریبمحاسبة  کل،با نمرة  هایهگو بستگیهم ها،یهگو یدرون بستگیهم بررسی ها،یهگو
 یرمقیاسز یکرونباخ، برا یآلفا یببا ضر یاس،مق درونی یهمسان یزان. میرفتپذاز روش لوپ( انجام استفاده

آمد که دست به 95/0 یاسو کل مق 84/0 یشناخت قیاسیرم، ز87/0 یرفتار یرمقیاس، ز89/0 یعاطف
 .است یاسقبول مققابل پایاییدهندة نشان ی،طورکلبه

منظور سنجش قصد افراد به ایگویه 10 یاسمق ینا :یکیالکتر یانرژ ییجوقصد صرفه مقیاس
 یبا درنظرگرفتن رفتارها یاس،مق ینا هاییهشد. گوساخته  محققان توسط منازل، در برق ییجوصرفه یبرا

برنامة آگاهانة مورد نظر افراد،  یریگقصد رفتار، با اندازه یفبا تعربرق و مطابق  ییجوصرفه یزو متما صمشخ
 یفدر ط یگذارسنج با نمرهصورت نگرشبه یاس،مق ین. ادش یمندادن آن رفتارها تنظانجام یادادن انجام یبرا

ممکن » ینةگز یبرا ،2. «ندارم قصدی چنین نزدیک یندةآ در» ینةگز ی، برا1با نمرات  ی،ادرجهپنج یکرتل
 ینةگز ی، برا4. «کردخواهم  یزیرانجام آن برنامه یبرا یزودبه» ینةگز ی، برا3. «دهم انجام یزوداست به

. شد یطراح« انجام آن هستم در حال یاام دادهانجام » ینةگز ی، برا5و  «امکرده یزیرانجام آن برنامه برای»
 ،تجربهصاحب تادانتوسط اس یصور ییروا ی)مانند بررس یسازآزمون یهاروش بر یهبا تک یاس،مق ینا یلتکم

 هایهگو یدرون بستگیهم بررسی ها،یهگو یلتحل یندفرا انجام یلةوسبه یاییپا یو بررس اینترنتی مقدماتیمطالعة 
 یزان. میرفتپذاز روش لوپ( انجام کرونباخ و استفاده  یآلفا ضریبمحاسبة  کل،با نمرة  هایهگو بستگیو هم

قبول قابل پایاییدهندة نشان ی،طورکلآمد که به دستبه 87/0کرونباخ،  یآلفا یببا ضر یاس،مق درونییسانهم
 .است یاسمق

مصرف آن  میزانبرق هر خانوار، با محاسبة  ییجورفتار صرفه :یکیالکتر یانرژ ییجوصرفه رفتار
 از یشکه پ مرجع،هفتة  یکمصرف همان خانوار در طول  یزانآن با م یسةهفته و مقا یکخانوار در طول 

 معمول یةبرق، برخالف رو ییجوپژوهش، رفتار صرفه ین. در اشدمحاسبه  ،بودانجام مداخالت ثبت شده 
عامل مهم زمان  کردنیلمنظور دخو به ساعتیلوواتبرحسب ک مصرف انیزم یریگدر اندازه پژوهشی یشینةپ

برحسب  مصرف، ینةروز(، با محاسبة هزشبانه طولدر  یو پربار بارییانم ی،بارگانة کممصرف )سطوح سه
قرائت  یقاز طر ساعت،یلوواتکمصرف برق هر خانوار، برحسب  یزانم آوردندستشد. با به یریگاندازه یالر
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در سه  مصرف ینةهز یبضرا عمالو ا یهر واحد مسکون یبرق برا یعشده توسط شرکت توزکنتور برق نصب
خانوار  هر یانةجورفتار صرفه یزانم شوند،یگزارش م شدهیکصورت تفکبه یجیتالد یسطح، که در کنتورها

 قرار گرفت. یاردر اخت
و  شدهیسازمناسب العاتاط یااز دو راهبرد مداخله یبیترک یمنظور اجرابه :آموزشبرنامۀ مداخلۀ 

 یبرق، حاو ییجوصرفه یآموزش یهادفترچه است، شده یدهنام آموزشپژوهش مداخلة  ینکه در ا ی،الگوساز
از  ییهمراه الگوهابه ی،آپارتمان یدر مصرف برق واحدها ییجوصرفه یمناسب برا العاتاز اط یامجموعه

به گروه  مرحله دو رد رنگی، آموزشیدر قالب دو جلد دفترچة  یا،گو یری، در کنار تصاوبرق مصرف ینةبه یوةش
تعداد افراد هر خانواده  به خانوار( گروه آموزش و 12 یت)درنها خانوار 15 برای مجموعه، این. شدموردنظر ارائه 

 یلاز آغاز مداخالت تحوهفته پس  3آغاز مداخالت و  از یشدر دو مرحله پ ی،آموزش یها. دفترچهشد یعتوز
 .شدداده 

 میزان یسةمقا یو بر مبنا یصورت هفتگبه یپژوهش، بازخوردرسان ینا در :بازخوردبرنامۀ مداخلۀ 
ز مداخالت( انجام از آغا یشپ ههفت یک) مرجعهمان خانوار در هفتة  ییجوصرفه باخانوار  هر برق ییجوصرفه
 آن، از یشروز پ 7ل گروه بازخورد، در طو یخانوارها ییجوصرفه میزاندربارة  گزارشمنظور ارائة . بهگرفت

 هاییتجذاب یدارا رنگیبرگة  یکهر هفته در قالب  یال،و ر ساعتیلوواتبرحسب ک مصرف، یزانم اطالعات
 یها. برگهشد یعازخورد توزنوار( گروه بخا 12 یتخانوار )درنها 15 یانو در م یسازهر خانوار، آماده یبرا ی،بصر

حضور در  برای یهنگبا هر سرپرست خانوار و هما ینترنتیا یا یتماس تلفن یقاز طر شده،یهته یبازخوردرسان
 .شد داده یلتحو -باریکروز  7مداخالت، هر  ینداز روز آغاز فرا -مرحله 6 در ایشان، نظرمکان مد

 یندر ا یاکاری،ر یثمربخش القا یراهبردها از یکی یمنظور اجرابه :ریاکاری القایبرنامۀ مداخلۀ 
 یغاتی،اعالن )پوستر( تبل یک از یا( استفاده کردند، نسخه1994) همکاران و اتکنکه  اییوهش مانندپژوهش، 

ن درخواست شد و از آناداده  نشان یاکاریر یگروه القا ی( سرپرست خانوارها12 یت)درنها 15در ابعاد کوچک به 
بود شده بزرگ نوشته  قلمبا اندازة  ،اعالن ینا یکنند. روثبت  آن یةخود را در حاش یاسم و امضا ید،گرد

 به افراد اعالم. «توانیدیشما هم م ،ام. اگر من توانستهیمحذف کن مانیبرق را از زندگ یرضروریمصرف غ»
 یعموم یشمختلف، تحت نما اشکالدر ابعاد بزرگ و به  یغاتی،اعالن تبل ینهمراه ابه هاآن امضای و اسم ،شد

 پویش یک در ،مورد نظر وضعیتدر  یریقرارگ یتمنظور حفظ و تقوافراد، به ینا همچنینقرار خواهد گرفت. 
 پویش ایندرآمدند.  یتدر مصرف برق، به عضو ییجوصرفه به دیگرانبا هدف دعوت  عمومی مجازی( ین)کمپ

 یکدر  یگروه مجاز یکبود، در قالب  یاکاریر یخانوار گروه القا 12 یهامونگر و سرپرستاز آز لکه متشک
را به  یگرانخود، د یقیو حق یشد در ارتباطات مجازخواسته  یشپو ی. از اعضادش یجادا یمجاز رسانیامپ

افراد، با  شود،می یدهنام 1دکه تعه یت،وضع یندر ا یری. بعد از قرارگکنند یهدر مصرف برق توص ییجوصرفه
 موضوع این از ،است متوسط جامعه بوده از یشدوره، ب یندر آخر هاآن یامر که مصرف انرژ یناز ااطالع 

                                                           
1. commitment 
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. یستهماهنگ ن ،اندکرده یهتوص یگرانکه به د یبا رفتار ها،آن رفتارهای از( بسیاری) برخی که یافتند آگاهی
متوسط  با یسهدر مقا ها،آن یقبل یهامصرف برق دوره یباال یزانم یت،موقع ینقراردادن افراد در ا یبرا

 یدهنام 1یکه آگاه یت،وضع ینافراد در ا یریاز قرارگ. پس شد گزارش یشانمشابه، به ا یخانوارها یرمصرف سا
از  یشگیریکه فرد از خود دارد و پ یبا انتظارات یسهمقا رودیخود، انتظار م انسجام یةنظر براساس شود،می

 رفتار مطلوب منجر شود. با یرفتار، در جهت هماهنگ ییربه تغ ی،شناخت یناهماهنگ یتمواجهه با وضع
 یاصل اخالق بنا بر ی،مجتمع مسکون امناییئتاز کسب اجازه از هپس  ،پژوهش، در ابتدا یاجرا برای

 العاتو اط نامهیعرفارائة م ی،از مالقات سرپرست هر خانوار در مقابل درب منازل مسکون آگاهانه، پس یترضا
 یشنهاد،پ قاطع نکردنرددر پژوهش، درصورت  یهمکار یها برااز آنو دعوت  کتبی و فاهیصورت شالزم به

مراحل، که  ین. انجام ادش شخصم هاآن با تماس یلةوساز چند روز، بهمشارکت خانوارها در پژوهش، پس 
 یتصادف یصاز تخصپس  ،بود شده بینییشدر طرح پ یخانوار به همکار 60 یمنداز عالقه یناناطم یبرا

و ترک  خانوارچند یهاسرپرست نکردنهمکاری دلیلگروه گواه، به یکو  یشیخانوارها به سه گروه آزما
 یاجرا ینبنابرا د؛شخانوار مقدور  46 العاتبا درنظرگرفتن اط یتدرنها یگر،منزل چند خانوار د مدتیطوالن

آزمونگران  زا،مج ییهابرگه یمآغاز اقدامات، با تنظ از یش. پشدمحقق  یخانوار 12پژوهش در قالب چهار گروه 
 دهمتع یحیصورت تلومحوله، به یهاو سرپرستان هر خانوار به انجام برنامه یااصول اخالق حرفه یتبه رعا

به سه گروه  وطاز انجام مداخالت مربو پس یشچهارگانه، پ یهاگروه یاعضا ییجوشدند. نگرش و قصد صرفه
 .شدندها سنجش آزمونو پس هاآزمونیشپ کمکبه یشی،آزما

 

 اطالعات تحلیل و تجزیه روش
و  یرهچندمتغ سیانکووار تحلیل و یهاز روش تجزبا استفاده یی،جوو قصد صرفه نگرش شدةیگردآور یهاداده

 از یشرحله، پمچهارگانه، در سه  یهاگروه یاعضا ییجورفتار صرفه همچنین. دش یبررس یبیتعق یهاآزمون
 شدةیگردآور یها. دادهشدند یدهمداخالت، سنج یاناز پاپس هفته هشتو  هااز انجام آنآغاز مداخالت، پس

 هایتحلیل و یه. تجزدشدن یبررس رمکر یریگبا اندازه یانسوار یلاز روش تحل با استفاده نیز ییجوصرفه رفتار
 .یرفتپذصورت  SPSSافزار از نرمبا استفاده  یآمار

 
 

 هاافتهی
 شناختیجمعیت یف( توصالف

 و 46/31 بازخورد گروه، 03/4 و 18/33 آموزش گروه در خانوارها اعضای سنی معیار انحراف و میانگین
خانوار  46 یاعضا یانبود. از م 67/4و  94/33و گروه گواه  17/4 و 51/36 ریاکاری القای گروه، 46/3

                                                           
1. mindfulness 
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 مدرک دارای درصد 82/28 ،آموزدرصد دانش 42/14 یل،سن تحص یردرصد ز 69/7کننده در پژوهش، شرکت
ارشد و باالتر بودند.  یکارشناس یالتتحص یدرصد دارا 34/16و  کارشناسی مدرک دارای درصد 73/32 دیپلم،

در مرحلة  یکیالکتر یانرژ ییجونمرات نگرش و قصد صرفه یانگینم ،هادر همة گروه ،1جدول  براساس
آزمون پس با مقایسه در پیگیری،در مرحلة  مصرف ینةهز یانگینو م یشافزا آزمونیشبا پ یسهآزمون در مقاپس

 .است یافتهکاهش  آزمونشیپ با مقایسه در ،آزمونو در مرحلة پس
 

 هاشاخص یف( توصب
 یگیریآزمون و پپس آزمون،یشپژوهش در پ یرهایمتغ یارو انحراف مع یانگین. م1جدول 

ریاکاری القای بازخورد آموزش مرحله متغیر  گواه 

 میانگین
(اریمع )انحراف  

 میانگین
(اریمع )انحراف  

 میانگین
(اریمع )انحراف  

 میانگین
(اریمع )انحراف  

آزمونیشپ نگرش  08/74  
(58/3)  

25/77  
(32/3)  

92/81  
(88/3)  

75/76  
(34/4)  

آزمونپس  33/78  
(97/2)  

67/79  
(15/3)  

50/84  
(51/3)  

42/78  
(25/4)  

آزمونیشپ قصد  92/23  
(19/1)  

83/25  
(48/1)  

42/26  
(13/1)  

75/25  
(81/0)  

آزمونپس  00/27  
(06/1)  

75/27  
(02/1)  

42/30  
(04/1)  

92/26  
(11/1)  

آزمونیشپ رفتار  11938 
(573)  

12421 
(540)  

11525 
(597)  

12884 
(641)  

آزمونپس  10617 
(551)  

9003 
(500)  

10110 
(401)  

12549 
(431)  

 7650 پیگیری
(351)  

8159 
(352)  

7546 
(389)  

8459 
(405)  

 
 یدر بررس یریچندمتغ یانسکووار یلآزمون تحل یریکارگبه اصلیچند مفروضة  ،2جدول  به توجه با

وجود رابطة  ،نمرات یخطا یانسوار یهمگن ،نمرات بهنجار یعاز توزاعم  یی،جونگرش و قصد صرفه تغییرات
همپراش و مستقل  یرهایدر تعامل متغ یونخط رگرس یبش یهمپراش و وابسته و همگن یرهایمتغ میان خطی

 اند.شده آوردهبر
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 یو همگن بودنیخط ها،یانسوار ینمرات، همگن یعیطب یعتوز یهاآزمون نتایج. خالصۀ 2جدول 

 یکیالکتر یانرژ ییجونگرش و قصد صرفه یونخط رگرس یبش
 واریانس همگنی طبیعی توزیع گروه متغیر

(F )لون 

 شیب همگنی بودن خطی

 رگرسیون خط

  F آزمونپس آزمونیشپ کشیدگی چولگی

 56/0 43/179 27/1 46/0 -94/0 -44/0 آموزش نگرش

 32/645   59/0 -81/0 بازخورد

 03/641   -16/0 -87/0 ءالقا

 33/589   -84/0 -87/0 گواه

 18/0 06/262 10/2 76/1 -95/0 08/0 آموزش قصد

 67/249   -94/0 -10/0 بازخورد

 54/139   -53/0 -03/0 ءالقا

 84/125   26/0 43/0 گواه

اثر مداخالت  یبررس یبرا یری،چندمتغ یانسکووار یلآزمون تحل یریکارگبا به ،3با توجه به جدول  رویناز ا
 یامداخله یهاآزمون نگرش، در گروهنمرات پس یانگینم میان کهشد مشخص  ییجوبر نگرش و قصد صرفه

[. 2η ،05/0>02/0 =P ،67/3( =42 ،3)F= 21/0وجود دارد ] یتفاوت معنادار، آزمونیشبعد از حذف اثر پ
، تفاوت آزمونیش، بعد از حذف اثر پیامداخله یهادر گروه یزآزمون قصد ننمرات پس یانگینم بین ینهمچن
با کنترل اثر  دهدمی نشان یجنتا این [.2η ،05/0>001/0 =P ،74/4( =42 ،3)F= 25/0وجود دارد ] یمعنادار

 دارند. ییجومعنادار بر نگرش و قصد صرفه یچهارگانه، اثر یهاها در گروهمداخله آزمون،یشپ
 هایهفرض( آزمون ج

بر  اثر مداخالت یمعنادار بررسی منظوربه یریچند متغ یانسکوار وتحلیلیهتجز یج. نتا3جدول 

 یکیالکتر یانرژ ییجونگرش و قصد صرفه
 مجموع اثر متغیر

 مربعات

 ۀدرج

 آزادی

 میانگین

 مربعات

 ۀآمار

F 
 سطح

 معناداری

 اثراندازۀ 

(2η) 

 98/0 00/0 1952 5383 1 5383 آزمونیشپ نگرش

 21/0 02/0 67/3 12/10 3 36/30 گروه

    76/2 42 80/115 خطا

 67/0 00/0 08/86 04/352 1 04/352 آزمونیشپ قصد

 25/0 01/0 74/4 39/19 3 16/58 گروه

    09/4 42 78/171 خطا
 P <05/0: یمعنادار سطح

 هاییسهمقا تعقیبی، از آزمون یستن فراوانکه تعدادشان  ییهاجفت یسةمقا یاست براشده  یهاز آنجا که توص
آزمون که  ینا یریکارگ(، با به2008 یوکمپ،)راکستون و ب 1یتوک تعقیبیآزمون  نهشود استفاده  یبنفرون یزوج

                                                           
1. tukey post hoc test 
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در  یجار سنت بر بنا. شد ارزیابیپژوهش  نخست یةدو فرض ،شده استنشان داده  4آن در جدول  نتایجخالصة 
 .است شدهانجام  درصدی یسةصورت مقابه یرگزارش مقاد ی،مداخالت اثرگذار بر مصرف انرژ یهاپژوهش

آموزش و  یهاگروه یانمتنها  ،نگرش هاییانگینم میان یتفاوت معنادار آمار ی،آزمون بنفرون نتایج براساس
معنادار  یشافزا بر یمبن نخست یةفرض یپژوهش ادعا هاییافته ینبنابرا ؛(P=02/0است )گواه وجود داشته 
 با. کندینم تأیید یگرد یگروها تمامی یخانوارها با مقایسه دردر معرض مداخلة بازخورد را  ینگرش در خانوارها

 افزایش ،گواهگروه  یخانوارها با یسهدر مقا بازخورد،در معرض مداخلة  یاگرچه نگرش خانوارها یج،نتا این به توجه
 یشافزا یزانم ،برآناست. عالوه معنادار نبوده یاز نظر آمار یشافزا ینا ،درصد( داشته است 96/0) یشتریب ینسب

 یکمتر از خانوارها درصد 39/0گروه آموزش و  یکمتر از خانوارها درصد 61/2گروه بازخورد،  ینگرش خانوارها
 افزایش، درصد 57/3با  آموزش،در معرض مداخلة  ینگرش خانوارها ،است. درعوضبوده  یاکاریر یگروه القا

 خانوارهای نگرشاست. نگرش را داشته  یزاندر م یمعنادار آمار یشتنها افزا گواه، گروه یخانوارها با یسهدر مقا
در معرض  ینگرش خانوارها یشو افزا است داشته یشافزا یاکاریر یگروه القا از یشب درصد 22/2 آموزش، گروه

 است.بوده  بیشتر درصد 35/1گروه گواه،  یخانوارها با یسهدر مقا یاکاری،ر القایمداخلة 
 یانتنها م یی،جوقصد صرفه هاییانگینم ینب یتفاوت معنادار آمار ی،آزمون بنفرون یجنتا براساس همچنین،

 یمبن دوم یةفرض یپژوهش، ادعا هاییافته ینبنابرا ؛(P=01/0و گواه وجود داشته است ) یاکاریر یالقا یهاگروه
را  یگرد یگروها تمامی یخانوارها با مقایسه دردر معرض مداخلة بازخورد،  یمعنادار قصد در خانوارها یشافزا بر
 ،گواه گروه یخانوارها با یسهدر مقا بازخورد،در معرض مداخلة  یقصد خانوارها اگرچه اینبنابر کند؛ینم ییدتأ

 قصد افزایش میزان ،برآناست. عالوهمعنادار نبوده  یشافزا ینا ،درصد( داشته 89/2) یشتریب ینسب افزایش
گروه  یکمتر از خانوارها درصد 71/7گروه آموزش و  یکمتر از خانوارها درصد 45/5 بازخورد، گروه خانوارهای

 با یسهدر مقا افزایش، درصد 60/10با  یاکاری،ر القای گروه یخانوارها قصد ،است. درعوضبوده  یاکاریر یالقا
 القای گروه خانوارهای قصداست. قصد را دربرداشته  یزانم یمعنادار آمار یشتنها افزا گواه، گروه یخانوارها
 یقصد خانوارها یشافزا همچنین. است داشته یشگروه آموزش، افزا یخانوارها از یشترب درصد 26/2 ریاکاری

 .است بوده یشترب درصد 34/8گروه گواه،  با یسهگروه آموزش، در مقا

آزمون نگرش و قصد نمرات پس هاییانگینم یسۀمقا برای یآزمون بنفرون یج. نتا4جدول 

 چهارگانه یهادر گروه یکیالکتر یانرژ ییجوصرفه
 هاییانگینم مقایسه متغیر

 برآوردشده

 تفاضل

 هایانگینم

 سطح

 معناداری

 یسۀمقا

 درصدی

 61/2%  28/0 41/1 93/79 و 34/81 2 و 1 گروه نگرش

 22/2%  00/1 84/0 50/80 و 34/81 3 و 1 گروه

 57/3%  02/0 20/2* 14/79 و 34/81 4 و 1 گروه

 -39/0%  00/1 -57/0 50/80 و 93/79 3 و 2 گروه

 96/0%  00/1 80/0 14/79 و 93/79 4 و 2 گروه

 35/1%  32/0 36/1 14/79 و 50/80 4 و 3 گروه
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 هاییانگینم مقایسه متغیر

 برآوردشده

 تفاضل

 هایانگینم

 سطح

 معناداری

 یسۀمقا

 درصدی

 45/5%  00/1 72/0 47/27 و 19/28 2 و 1 گروه قصد

 -26/2%  49/0 -52/1 72/29 و 19/28 3 و 1 گروه

 34/8%  49/0 49/1 70/26 و 19/28 4 و 1 گروه

 -71/7%  06/0 -24/2 72/29 و 47/27 3 و 2 گروه

 89/2%  00/1 77/0 70/26 و 47/27 4 و 2 گروه

 60/10 01/0 02/3*  70/26 و 72/29 4 و 3 گروه

 گواه: 4 گروه ،یاکاریر یالقا: 3 گروه بازخورد،: 2 گروه آموزش،: 1 گروه ،P<05/0: یمعنادار سطح* 

 یریگبا اندازه یانسوار یلآزمون تحل یریکارگبه اصلی، چند مفروضة 5جدول  به توجه با دیگر، یاز سو
 یخطا یانسوار ی)بهنجار( نمرات و همگن طبیعی یعاز توز اعم یی،جورفتار صرفه ییراتتغ یدر بررس رر،مک

 کرویّتفروضة م نشدناحراز از یحاک یّتکرو یآزمون موخل یجنتا اما ،اندشده آوردها برگروه ینمرات در تمام
= 2 یبی،تقر W، 932/8= χ²=812/0) استها( مرحله جفت از یکاختالف مشاهدات در هر  یانسوار یکسانی)

df، 05/0>011/0=P)شاخص  یجابه رویناز ا ؛F، 1یسرگا-هاوسینشاخص اصالح گر یمعنادار یزاناز م 
 .شداستفاده 
 فتارر موخلی کرویّت و هایانسوار همگنی نمرات، طبیعی توزیع یهاآزمون نتایج. خالصۀ 5جدول 

 الکتریکی انرژی ییجوصرفه
 تیّکرو (نیلو F) انسیوار یهمگن یعیطب عیتوز گروه ریمتغ

 W یریگیپ آزمونپس آزمونشیپ یدگیکش یچولگ
 09/0 99/0 07/0 -24/1 -24/0 آموزش رفتار

81/0 
    -92/0 17/0 بازخورد

    -80/0 23/0 ءالقا

    -41/0 24/0 گواه

با  شدهیحتصح یجمکرر با نتا هاییریگبا اندازه یانسوار یلآزمون تحل یریکارگبا به ،6جدول  به توجه با
 یانگینم میان که شدمشخص  یی،جواثر مداخالت بر رفتار صرفه یبررس یبرا یسرگا-هاوسینشاخص گر
،  η2  ،05/0>00/0 =P= 535/0] وجود دارد یتفاوت معنادار، یامداخله یهاآزمون رفتار در گروهنمرات پس

85/16( =44  ،3)F]. با شاخص  شدهیحتصح یجمکرر، با نتا هاییریگبا اندازه یانسوار یلتحل ین،همچن
ندارد  یادار آمارها تفاوت معندر گروه یگیری،رفتار مرحلة پ ییراتتغ یزانم ،داد نشان یسرگا-هاوسینگر

[048/0 =η2  ،05/0<53/0 =P  ،75/0( =44  ،3)F.] 
  

                                                           
1. greenhouse-geisser correction 
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بر رفتار  مداخالتاثر  یمعنادار یبررس یبرامکرر  یریگبا اندازه یانسوار یلتحل یج. نتا6جدول 

 یکیالکتر یانرژ ییجوصرفه
 مجموع اثر متغیر

 مربعات

 ۀدرج

 آزادی

 میانگین

 مربعات

 ۀآمار
G-G 

 سطح

 معناداری

 اثراندازۀ 

(2η) 

 آزمونپس
 رفتار

 707/0 00/0 1/106 63139746 1 63139746 مرحله

 535/0 00/0 85/16 10027795 3 30083385 گروه xمرحله 

    594865 44 26174093 خطا

 پیگیری
 رفتار

 972/0 00/0 1524 431108065 1 431108065 مرحله

 048/0 53/0 75/0 210640 3 631921 گروه xمرحله 

    282835 44 12444777 خطا 
 P<05/0: یمعنادار سطح

 ارزیابیپژوهش  سوم یةفرض ،است آمده 7آن در جدول  نتایجکه خالصة  یبنفرون یبیآزمون تعق یریکارگبه با
بازخورد و  یهاگروه یانتنها م یی،جوآزمون رفتار صرفهپس هاییانگینم ینب یتفاوت معنادار آمار اساس،ین. براشد

و  یهفرض ینا یاز ادعابخش  یک ییددهندة تأپژوهش نشان هاییافته ینبنابرا ؛(P= 04/0است )گواه وجود داشته 
 یبا خانوارها یسهدر معرض مداخلة بازخورد، در مقا یخانوارها رفتار ،آزمونآن است. در مرحلة پس یهابخش یررد سا

 یشافزا میزان اما ،استمعنادار بوده  آماریاز لحاظ  فزایشا میزان این وداشته  یشافزا بیشتردرصد  46/12گروه گواه 
گروه  یبا خانوارها یسهو در مقا درصد 23/8گروه آموزش  یبا خانوارها یسهدر مقا ،گروه بازخورد یرفتار خانوارها

 در دهدمی نشان نیز یرمقاد یرسا یسة. مقانیستمعنادار  آماریاز لحاظ  کهبوده  یشترب درصد 62/7 یاکاریر القای
 ،رفتار یشافزا یزانم بیشتریناست. ها صورت نگرفته در رفتار گروه یگرید یمعنادار آمار تغییر ،مونآزمرحلة پس

آن  یشافزا از یشترب درصد 84/4 کهتعلق داشته  یاکاریر یدرمعرض مداخلة القا خانوارهای به بازخورد گروهاز پس
 یزانم یشاست. افزابوده  آموزشگروه  یآن در خانوارها یشاز افزا یشترب درصد 61/0و  اهگروه گو یدر خانوارها

 است.بوده  یشترب درصد 23/4با گروه گواه  یسهدر مقا آموزش،گروه  یدر خانوارها ییجوصرفه
مداخالت،  از یشپ یطبه شرا ینسب یبازگشت یگیری،در مرحلة پ مداخالت پایان از هفته هشتبا گذشت  همچنین

تفاوت  آزمون،یشو پ یگیریمراحل پ یسةکه در مقا یصورتبه  شد؛ها مشاهده گروه یتمام ییجوصرفه یزاندر م
 01/0رفتار گروه بازخورد، تنها  یشافزا یزانها وجود نداشت. ماز گروه یکیچه یانرفتار م ییراتمعنادار در تغ یآمار

 7/0 به کهشد مشاهده  آموزشدر گروه  ،فتارر یشافزا یزانم یشتریندر گروه گواه بود. ب آن یشافزا از یشتردرصد ب
 یگروه القا یخانوارها ییجوصرفه یشافزا یزانم ین. همچنبود یافتهآن در گروه گواه تنزل  یشافزا از یشترب درصد

 .بود گواه گروهآن در  یشاز افزا یشترب درصد 9/0تنها  یگیری،در مرحلة پ یاکاری،ر
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ار رفت یگیریآزمون و پنمرات پس هاییانگینم یسۀمقا منظوربه یآزمون بنفرون یج. نتا7جدول 

 چهارگانه یهادر گروه یکیالکتر یانرژ ییجوصرفه
 و مرحله

 متغیر

 میانگین مقایسه

 برآوردشده

 تفاضل

 میانگین

 سطح

 معناداری

 ۀیسمقا

 درصدی

 آزمونپس
 رفتار

 23/8 00/1 565 10712 و 11277 2 و 1 گروه

 61/0 00/1 460 10817 و 11277 3 و 1 گروه

 -23/4 32/0 -1439 12716 و 11277 4 و 1 گروه

 -62/7 00/1 -105 10817 و 10712 3 و 2 گروه

 -46/12 04/0 -2004*  12716 و 10712 4 و 2 گروه

 -84/4 07/0 -1899 12716 و 10817 4 و 3 گروه

 پیگیری
 رفتار

 -80/0 00/1 -496 10290 و 9794 2 و 1 گروه

 70/0 00/1 259 9535 و 9794 3 و 1 گروه

 -79/0 00/1 -877 10671 و 9794 4 و 1 گروه

 10/0 00/1 755 9535 و 10290 3 و 2 گروه

 -01/0 00/1 -381 10671 و 10290 4 و 2 گروه

 -09/0 62/0 -1136 10671 و 9535 4 و 3 گروه
 گواه: 4 گروه ،یاکاریر یالقا: 3 گروه بازخورد،: 2 گروه آموزش،: 1 گروه ،P <05/0: یمعنادار سطح* 

 

 گیرییجهنتو  بحث
 توسط الکتریکی انرژی مصرف رفتاردربارة  شدهیسازمناسب یرساناطالع پژوهش، این نتایج براساس

را تا  ییجوافراد دربارة صرفه نگرش ،بودآن همراه شده  ییجوصرفه هاییوهش یبرا یخانوارها، که با الگوساز
 گرفتندرپیشبه  یی،جوصرفه بهدر نگرش افراد  تغییراتآموزش، فراتر از  یناثر ا اام است، داده ییرتغ زیادی حد

 آرتسنز،پژوهش  هاییافتهبا  یجنتا این. است ینجامیدهآن ن رساندن پایانو به  ییجوصرفه یبرا یاو برنامه قصد
 ینیو ع یدانش ذهن یشند افزااهدادنشان  که است راستاهم( 2011) یلنبروکهاو ون بویس وربک، مندلرز،
منجر  هاآن مصرف رفتار فراوان ییرمصرف، به تغ به هاقدرتمند بر نگرش آن یبا وجود اثرگذار ،کنندگانمصرف
 و افراد رفتار دهدمی نشان( 1393) یو منصور پوریعل نیا،یپژوهش صفار یج،نتا یناست. همسو با انشده 

 یشناسمفهوم در روان این. کنندینم تغییر متناظرصورت و به یستندراستا نهم دارند، رفتار آنبه که  نگرشی
است  یلدل یناآن از نگرش، به  ییراتبودن رفتار و تغ. مستقلشودیم یدهنام 1رفتار-شکاف نگرش ی،اجتماع

 ی،شناختسطوح مختلف روان در متعددی عوامل از ،هاها با نگرشآن یچیدةپ روابطکه رفتارها و 
 .پذیرندیم یرتأث ایینهو زم فرهنگی ی،اجتماع-شناختییتجمع

 یکیالکتر یانرژ ییجوصرفه یمعنادار قصد انجام رفتارها یشپژوهش حاضر، افزا یجاز نتا دیگر یکی
 دیگردو مداخلة  از یشترب یاکاری،ر یالقا یالگو یریکارگبه اگرچهبود.  یاکاریاحساس ر یخانوارها بر اثر القا

                                                           
1. attitude-behavior gap 
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 یانةجورفتار صرفه یزانم ییرو تغ ییجوبه صرفهنگرش افراد  ییردر تغ ،موفق بود ییجوقصد صرفه یجاددر ا
ممکن است نه  یکی،الکتر یافراد در مصرف انرژ جویانهیرصرفهغ ی. رفتارهانبودمداخله  ینترها موفقآن
به انجام  ییجورفتار صرفه یها و قصدهانگرش نشدنتبدیلاز  یکه ناش یی،جوصرفه بهنگرش  نبود یلدلبه

 انجامموضوع  ین( دربارة ا2015و هابمن،  استنر یکز،فردرنمونه  ی)برا یآن رفتارها باشد. مطالعات متعدد
 یاربر رفتار مصرف جامعه یمقدار جزئ و عموماً به هستند متفاوت انرژیها دربارة چرا و چگونه نگرش کهاند شده

که از نظر زمان، تالش، پول،  کنندیو رفتار م گیرییمتصم یصورتبه یشترمردم ب مثال یبرا گذارند؛یم یرتأث
 یزیچه چ یرنددرنظر بگ ینکهتا ا شوند منجرخودشان  یبرا یشترکمتر و منافع ب هایینههز به یره،و غ یشآسا
 (.2014 چی، و لویی)وانگ،  ستا بهتر هاآن یطو مح یگراند یبرا

گروه بازخورد،  یبه خانوارها یهفتگ یبازخوردرسان مرحلة ششکه  دهدیم نشانپژوهش حاضر،  نتایج
از  یشهفتة پ یکبا مصرف خودشان در  آن یسةو مقا هاآنبرق هفتة گذشتة  مصرف ینةو هز میزان دربارة

پژوهش  هاییافته یر. سااست یدهانجام هاآن ییجورفتار صرفه یشمعنادار به افزا یصورتبه ی،آغاز بازخوردرسان
برق  ییجوصرفه بهمعنادار در نگرش  ییرتنها با تغرفتار، نه یشافزا ینگروه نشانگر آن است که ا ایندربارة 

رفتار  یگیریپ ،برآن. عالوهاست شدهمحسوس قصد انجام آن حاصل  یشبدون افزا حتی بلکه ،همراه نبوده
در رفتار گروه  یمعنادار آمار ییرتغ نبود دهندةمداخالت، نشان یاناز پاپس  هفتة هشتخانوارها، در  ییجوصرفه

لزوم  یمعناآغاز مداخالت بود که به از یشمعمول پ یتوضع با یسهدر مقا ،هاگروه یرو سا بازخوردتحت مداخلة 
بازخوردها بر نگرش و قصد انجام رفتارها از  اثرگذارنبودن ینهمچن. ستهابه خانواده یاستمرار بازخوردرسان

 ی،(. مداخالت بازخورد2018 ،و همکاران گومرور:  یبرخورداراست )برا مطالعاتی یشینةدر پ یپژوهش یتحما
 ییاند که در اصول مکتب رفتارگراسرچشمه گرفته یرفتار ییرتغ یهستند و از راهبردها یامدبر پ یمبتن یمداخالت

افراد  هاییابیها و ارزدر نگرش ییرتغ یاآگاهانه  نیت و قصد یةرفتار بر پا ییراتاصول، تغ ینا بربنا  دارند؛ یشهر
 .شوند یتآن رفتارها هدا یامدهایبراساس پ تنهااست  بلکه ممکن گیرد،یصورت نم

ارائة  یکاهش فواصل زمان اند که بادادهنشان  یبازخورد هاییوهش انواع یسةمقا اخیر،در طول چند دهة 
 بازخوردهای به را ماهیانه بازخوردهای ویژگی، این. شودیحاصل م یترمطلوب یجبه خانوارها، نتا بازخورد
ارتقا  مترها(سنجش هوشمند )اسمارت یهادستگاه یریکارگبا به یبه بازخورد دائم نهایتو در روزانه هفتگی،

ارائة  یدةارسال کنند. ا شدهیفرا در هر لحظه، به نقاط تعر یمصرف انرژ طالعاتا توانندمی که استداده 
شده در داخل منزل، در نصب یشگرنما یدارا یمترهااسمارت کمکبه مصرف، ینةمقدار و هز یدائم بازخورد

در متر اسمارت یهادستگاه یگانبه نصب را ،مربوط یهااست و دولتبوده  آمیزیتکشورها موفق از یاریبس
برق با  یدرصد از کنتورها 80کم دست یضتعو یبرا اروپا یةاتحاد نمونه یبرا ؛اندپرداخته انمنازل مشترک

 یها(. گام2018 ی،وانگ و ل ین،شنگ، ل یو،است )ک کرده یگذارهدف 2020متر تا سال اسمارت یهادستگاه
 یهادستگاه رایگانآغاز شده و قرار است عرضة  2016از سال  یتانیاهوشمند در بر سنجشبرنامة  یةاول

 یباًتقر 2015سال  یانتا پا متحدهیاالتا همچنین. شود یلتکم 2020سال  یانتا پا خانوارها همةبه  ،متراسمارت
 ودحد به 2020 سال تا هاتعداد آن رسدمی نظربهاست و متر در منازل نصب کرده دستگاه اسمارت یلیونم 65
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 اینترنت، مانند یارتباط هاییفناور یشرفتبا پ همچنین(. 2018 یلشر،و ه سوواکل جنکینز،) برسد میلیون 90
هوشمند  یهاو تلفن هایانهرا یبرا یکاربرد ییهابرنامه ی،مجاز یاجتماع یهاهمراه هوشمند و شبکه یهاتلفن
 گرافیکی نمودارهای با راآن  تحلیل و یهبرق خانوار و تجز مصرف ینةمقدار و هز یاکه ارسال لحظه شدهیطراح

 یف(، و تکالیو الگوساز العاتمداخالت اط یب)ترک یدر کنار اشارات آموزش را( اییسهمقا بازخورد)مداخلة 
 .کندیم کنندگان عرضه( به مصرفیگذارمصرف )مداخلة هدفکاهش  یچالش

جامعة  ها،مداخالت و سنجش آثار آن یاجرا یو دشوار یزمان هاییتمحدود یلدلپژوهش حاضر، به در
مطالعه، در ابعاد  یندر ا شدهی. از آنجا که عوامل بررسشدشهر رشت محدود  نواحی از یکیپژوهش به  آماری
به  با توجه همچنین. شوندتر انجام گسترده یشکلمشابه به ییهاپژوهش شودیم یشنهاداست، پ مهمکالن 
در  یبازخوردرسان یکارآمد بر یمبن یشین،از مطالعات پ یاریبس یجپژوهش حاضر با نتا هاییافته ییهمسو
گوناگون  یهاگونه آثار یسةبه مقا ی،آت یهادر پژوهش شودیم یشنهادپ ی،بر رفتار مصرف انرژ یاثرگذار

 یشینةمطالعات مشابه در پ مانندشود. در پژوهش حاضر،  رفتار پرداخته ینبر بازخورد بر ا یمداخالت مبتن
با انتخاب سرپرست خانوار، با  یی،جونگرش و قصد صرفه تغییرات مانندعوامل،  از یسنجش برخ پژوهشی،

از  مدل ینطور مشابه، در اگرفت. به خانواده انجام یو عملکرد یامور مال یریتدر مد یو تینقش سن بر یهتک
 یتوسط تمام آموزشیمانند مطالعة دفترچة  مداخالت، یاز اثر برخ یافتنیناناطم ی،امداخله راهبردهای

گروه بازخورد  هاییآزمودن همة کمکبهمصرف،  طالعاتا یهابرگه یآموزش، بررس یهاگروه هاییآزمودن
از  ؛مطالعه، ناممکن است یندر ا یو آگاه دتعه هاییتدر وضع یاکاریر یگروه القا هاییآزمودن یریو قرارگ

 گرفته هر گروه صورت هاییآزمودن بیشتر دربارةکم است که موارد مذکور، دستبوده  ینبر افرض  ورینا
 .است

 یامداخله یهاروش ییرو تغ ترکیب ابداع، بر مختلف جوامع در انرژیحوزة  یمراکز پژوهش أکیدبرخالف ت
که در طول سه  گوناگون اقلیمی و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، بسترهای در هاآن یسةو استمرار آزمون و مقا

ادامه دارد، در  کماکانگذاشته و  یبر جا فراتحلیل و مروریها مطالعة و ده یدانیصدها پژوهش م اخیر،دهة 
 یارسانه یغاتو تبل یآموزش یهامصرف برق، کماکان از روش یریتخانوارها در مد یجلب همکار یکشور ما برا

 یو الگوپرداز یرساناطالع مداخالت یرمجموعةدر ز یسنت ییهاروش تنها که دشویماستفاده  یدانیو م
 شود،میاجرا  یو سراسر ینهپرهز ییهاقالب طرح در گاهیکه  ،هاروش ینا یکارآمد یزان. مشوندیمحسوب م

 ؛استنشده  آزموده هاگوناگون با آن هاییبدر ترک یحت یا یامداخله هاییوهش یرسا هاییتبا ظرف یسهدر مقا
و  یبیگوناگون مداخالت ترک انواع ویژهبهگوناگون،  یامداخله یاثر راهبرها که شودمی یشنهادپ ینبنابرا

 ینا هاییافته ییدو درصورت تأ شود سنجیده یکنندگان برق خانگبازخورد، بر رفتار مصرف بر یمداخالت مبتن
 هایگذارییاستس یی،جوصرفه یشدر افزا یبازخوردرسان یتوانمند بر یمشابه، مبن یهاپژوهش و پژوهش

 .شود گرفته درپیش یدائم یبازخوردرسان یابزارها یریکارگسمت بهحرکت به یالزم برا
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 یقدردان و تشکر
 یقدردان داشتند،آن  یدر طول اجرا اییمانهصم همکاری کهکننده در پژوهش محترم شرکت یخانوارها از
 پژوهشگران و است اول یسندةنو یشناسارشد رشتة روان کارشناسی نامةیاناز پابرگرفته  حاضر. مقالة شودیم

 تعارض منافع ندارند. یکدیگربا 

 منابع
. شرکت یرتوان یرویبرق پژوهشگاه ن یالمللینکنفرانس ببرق.  ینةبر مصرف به یآموزش عموم یر(. تأث1395) .ت .ارم، م

 .تهرانتوزیع برق استان تهران، دماوند، 

در  یمسکون یبر مصرف انرژ یجمعیت یساختمان و متغیرها ی(. اثر عوامل فیزیک1396. )ر ی،بانو و، .سرشت، دیجعفر
 .35-55 ،60اقتصاد مسکن.  یعلم ة. فصلنامینقاط شهر

 تغییر بر( ترکیبی) شناختی-رفتاری و شناختی رفتاری، هایشیوه تأثیر(. 1386. )ا. م بخشی، و.، ح احدی،.، م نیا،صفاری
 همایش ششمین. خانواده الکتریکی انرژی مصرف الگوی و آموزاندانش الکتریکی انرژی مصرف رفتار و نگرش

 تهران.  ،ملی انرژی جمهوری اسالمی ایران ة. کمیتانرژی ملی

 یکیالکتر انرژی مصرف رفتار و نگرش تغییر هایشیوه کاربرد بررسی(. 1393. )ع ی،ا.، و منصور پور،علی.، م نیا،صفاری
 . 1-16 ،4. اجتماعی شناسیروان هایپژوهششمال تهران. 

 خصوصدر سازیآگاه و آموزش هایفعالیت اثربخشی بررسی(. 1379. )ک رضاپور، و.، م نیا، صفاری.، ر. ح مساوات،
 امور معاونت نیرو، وزارت پژوهشی طرح. تهران شهر راهنمایی و ابتدایی مدارس آموزاندانش در انرژی جوییصرفه
 .انرژی

ینکنفرانس ب. یمسکون یهادر ساختمان یمصرف انرژ یزانبر کاهش مثر ؤ(. عوامل م1395آ. ) ی،آ.، و مهرگان ی،ناصر
 ، رشت.سوم ةدر هزار یستزیطو مح یشهر یریتمد ی،عمران، معمار یالملل

 (.1396) م ،یخود و.، م فرمد،.، م توانپور، ،.ع. م زاده،شفیع ،.ن قهرمانی، گل ،.پ سلیمانپور، ،.ل فتاحی، صابر ،.ف امینی،
 .انرژی و برق کالن ریزیبرنامه دفتر نیرو، وزارت. 1394 سال انرژی ترازنامه

https://irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/1394-1.pdf  
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