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Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship
between the electricity saving behavior in the heads of
households in Tehran, and moral norms and various energy
saving motivations. The present study uses a descriptivecorrelational design. The statistical population consisted of
all the heads of households in Tehran in 2019. In addition,
the convenience sampling method was used (N=366). The
research instruments consisted of items for assessing
Demographic and Housing Characteristics (DHC), the
Problem Awareness Scale (PAS), the Ascription of
Responsibility and Outcome Efficacy Scale (AROES), the
Personal Norms Scale (PNS), the Energy Saving Behavior
Scale (ESBS), and the Motivation toward Saving Energy
Scale (MTSES). In total, there were 44 items in this survey.
The data were collected online and via a paper-pencil form.
Structural Equation Modeling (SEM), SPSS ver. 25 and
Smart PLS ver. 3 were used to analyze the data. The
findings showed that of the demographic variables, only
marital status was connected with the electricity saving
behavior. The problem awareness, and ascription of
responsibility and outcome efficacy had a direct and
significant relationship with personal norms; and personal
norms were directly related to the electricity saving
behavior. According to the findings, problem awareness,
ascription of responsibility and outcome efficacy, and
personal norms were connected with the electricity saving
behavior through partial mediation of motivation. Lastly,
the results showed that integrated, intrinsic, identified and
introjected motivations had the most significant
relationships with the electricity saving behavior. By
strengthening motivation, the components of norm
activation model could be transformed into the electricity
saving behavior.
Keywords: Norm Activation, Motivation, Electricity
Saving in Tehran

 بررسی رابطه رفتار صرفهجویی در مصرف برق در،هدف از پژوهش حاضر
سرپرستان خانوارهای تهرانی با هنجارهای اخالقی و انواع انگیزش نسبت به
 جامعه. همبستگی بود- توصیفی، طرح پژوهش حاضر.صرفهجویی بود
 برای نمونه. بود1398 آماری تمامی سرپرستان خانوار شهر تهران در سال
 ابزار. نفر استفاده شد366 گیری از روش نمونهگیری در دسترس با حجم
سنجش شامل سؤاالتی برای سنجش ویژگیهای جمعیتشناختی و ویژگی
 اسناد مسئولیت،)PAS(  مقیاسهای آگاهی از مشکل،)DHC( های خانه
 رفتار،)PNS(  هنجارهای شخصی،)AROES( پذیری و آگاهی از پیامدها
) و انگیزش نسبت به صرفهجویی برقESBS( صرفهجویی در مصرف برق
 دادهها بهصورت. گویه بود44  تعداد کل گویههای برابر با.) بودMTSES(
 دادهها با استفاده از مدل معادالت.برخط و مداد کاغذی جمعآوری شدند
 موردSmart PLS-3  وSPSS-25 ساختاری و نرمافزارهای
 یافتهها نشان داد که از بین متغیرهای جمعیت.تجزیهوتحلیل قرار گرفت
.شناختی تنها وضعیت تأهل با رفتار صرفهجویی در مصرف برق ارتباط دارد
 با هنجارهای،آگاهی از مشکل و اسناد مسئولیتپذیری و آگاهی از پیامدها
شخصی رابطه مستقیم و معناداری داشتند و هنجارهای شخصی هم با
 آگاهی از مشکل و، براساس یافتهها.صرفهجویی برق رابطه مستقیم داشت
اسناد مسئولیتپذیری و آگاهی از پیامدها و هنجارهای شخصی از طریق
میانجیگری نسبی انگیزش با رفتار صرفهجویی در مصرف برق ارتباط
 همانندسازی شده، درونی، انگیزشهای یکپارچه، از بین انواع انگیزش.داشتند
و درونفکنی شده بهترتیب بیشترین رابطه را با رفتار صرفهجویی در مصرف
 سازوکار تبدیل مؤلفههای مدل فعالسازی، تحریک انگیزش.برق داشتند
.هنجار به رفتار صرفهجویی برق است
 صرفهجویی در مصرف برق، انگیزش، فعالسازی هنجار:واژههای کلیدی
شهر تهران
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مقدمه
با توجه به هزینههای باالی مصرف بیرویه برق در کشور و ضرورت کاهش آن و نقش محوری انسان
بهعنوان مصرفکننده ،بهنظر میرسد بهترین راهی که میتواند در این امر کمککننده باشد ،مطالعه رفتار
انسان و پیشبینیکنندههای روانشناختی رفتار صرفهجویی در مصرف برق است (المری ،الحبیبه و عبده،
 .)2017در ایران و سایر نقاط جهان به شیوههای مختلفی مانند آموزش (الهیجانیان و عباسی1395 ،؛
اسپنس ،الیگو ،بدول و اومالی ،)2014 ،اجرای قوانین و اعمال قدرت (رضایی )1393 ،و هشدار دادن از طریق
رسانهها (روشندل اربطانی و قیومی )1394 ،تالش شده که افراد را بهسوی کاهش مصرف برق هدایت کنند
و این فعالیتها همچنان ادامه دارد؛ ولی برای شناخت و تبیین و پیشبینی رفتار صرفهجویی در مصرف برق
کوشش چندانی صورت نگرفته است.
یکی از چهارچوبهایی که در راستای شناخت رفتار مصرفکنندگان مورداستفاده است ،مدلهای
روانشناختی 1است که در ایران در حوزه مصرف برق کمتر به آن پرداخته شده است .مدلهای روانشناختی
مختلفی وجود دارد که در جوامع مختلف تدوین و آزمون شدهاند .از آن جمله ،میتوان به مدل رفتار
برنامهریزیشده 2فیشبین و اجزن ( )1977و چهارچوب ارزشها 3و مصرف شوارتز ( )1977و مدل فعالسازی
هنجار شخصی( 4دیگروت و استیگ )a2009 ،اشاره کرد.
در اغلب این مدلها ،به ترکیبی از عوامل شناختی و هیجانی و رفتاری پرداخته شده است .در مدل
فعالسازی هنجارهای شخصی ،مسئله مصرف برق از حوزه اخالقی 5نیز دیده شده است (دیگروت و
استیگ .)b2009 ،براساس مدل فعالسازی هنجارهای شخصی ،صرفهجویی در مصرف ،مستلزم آگاه بودن از
مشکل مصرف باال و هزینههای مصرف برق ،شیوه اسناد مسئولیتپذیری و آگاهی از پیامدها در زمینه
مصرف برق و فعال شدن هنجارهای شخصی در فرد است (دیگروت و استیگb2009 ،؛ دیگروت و
استیگ2010 ،؛ کیم و هوانگ .)2020 ،این مدل در اصل برای توضیح هر نوع رفتار جامعهپسندانه 6تدوین
شده است و در حوزه رفتارهای دوستدار محیطزیست 7شواهدی از کارایی آن بهدست آمده است (برای مثال؛
مولر ،هاستین و بولبرو2018 ،؛ سونگ ،ژائو و ژانگ2019 ،؛ اسفندیار ،دالینگ ،پیرس و گاه .)2020 ،این مدل
در مصرف برق نیز ،بهکار گرفته شده و پیشبینیهای آن تأیید گردیده است (رسول ،زوبری ،صدیقی و مدنی،
2019؛ ژانگ ،وانگ و ژو2013 ،؛ ویتنبرگ ،بلوبام و ماتیاس .)2018 ،مدل مذکور مفاهیم روانشناختی
بیشتری را نسبت به سایر مدلهای متعارف تحت پوشش قرار داده است .مدل فعالسازی هنجارهای
1. psychological models
2. planed behavior
3. values frame
4. personal norm activation
5. moral
6. prosocial
7. proenvironmental
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شخصی ابتدا توسط شوارتز ( )1977برای تبیین رفتارهای جامعهپسند مطرح شد .منظور از رفتارهای جامعه-
پسند رفتارهایی است که نفع شخصی در آن نیست؛ بلکه منفعت دیگران ،انگیزه انجام رفتار است .رفتارهایی
نظیر اهدای خون و اهدای مغز استخوان و یا رفتارهایی برای محافظت از محیطزیست (دیگروت و استیگ،
 .)a2009براساس دیدگاه شوارتز ( )1977چنین رفتارهایی باید توسط هنجارهای شخصی ایجاد شوند و
منظور از هنجار شخصی احساس اجبار اخالقی 1برای انجام یک فعالیت خاص است (ایتو ،ایدا و تاناکا،
.)2018
مدل فعالسازی هنجارهای شخصی بعدها توسط دیگروت و استیگ ( a2009و  )2010اصالح و تعدیل
شد .مدل اولیه دارای چهار رکن بود؛ ولی در دیدگاه دیگروت و استیگ ( )a2009بهصورت یک مدل دارای
ارکان سهگانه معرفی میشود .اولین رکن مدل پیشنهادی دیگروت و استیگ ( )a2009آگاهی از مشکل2
است که تحت عنوان آگاهی فرد از نتایج منفی انجام ندادن عمل جامعهپسندانه برای دیگران یا داراییهای
ارزشمند آنان تعریف میشود .دومین رکن ،اسناد مسئولیتپذیری 3و آگاهی از پیامد 4است که منظور از آن
احساس مسئولیت برای انجام رفتار در فرد و شناسایی رفتار برای برآورده کردن نیاز دیگران و یا نجات
داراییهای آنان است .عامل سوم ،هنجارهای شخصی 5است .مدل فوق ،براساس نتایج مطالعات در تبیین
رفتارهای جامعهپسندانه و حامی محیطزیست در جوامع مختلف تبیینکننده بوده است (دیگروت و استیگ،
a2009؛ استیگ و دیگروت .)2010 ،بااینحال ،این مدل تاکنون برای فهم رفتارهای جامعهپسند مانند
صرفهجویی در مصرف برق در جامعه ایران آزموده نشده است .یکی از اهداف این پژوهش ،آزمودن فرضیه-
های این مدل در جامعه ایران است .از این طریق بهصورت غیرمستقیم میتوان تعمیمپذیری فرهنگی مدل
هنجارهای شخصی را نیز آزمود.
یکی از عواملی که در نقدهای رایج به مدلهای کالسیک مصرف برق مطرح میشود ،بیتوجهی به
مسئله انگیزش است .پژوهشهای روانشناختی اجتماعی نشانگر آن هستند که با آنکه فقدان دانش ،می-
تواند مانع رفتار باشد؛ اما در موارد بسیاری شرکتکنندگان از دانش کافی برخوردار بودهاند و آنچه حضور
نداشته است ،انگیزه بوده است (استیگ ،بونک و روتنگاتر1395 ،؛ وانگ و همکاران2019 ،؛ فن ،یانگ و شن،
 .)2019برای مثال ،در نظریههای اولیه این حوزه مانند نظریه رفتار برنامهریزیشده (فیشبین و اجزن)1977 ،
به انگیزش پرداخته نشده است و بُعد مهم در نظریه آنان نگرش است .این در حالی است که پژوهشگرانی
نظیر (کومار و میسرا2012 ،؛ پروچاسکا و دیکلمنته1983 ،؛ فن ،یانگ و شن2019 ،؛ مارشال و پیترز1994 ،؛
گوالرت و وانگ )2010 ،انگیزه را نیروی راهانداز رفتار صرفهجویی معرفی میکنند .اخیراً پژوهشگرانی نظیر
(وانگ و همکاران2019 ،؛ بودپاوو و ونپتگم )2017 ،نیز ،به این خأل اشارهکرده و به مفهوم انگیزش در
1. moral obligation
2. problem awareness
3. ascription of responsibility
4. outcome awareness
5. personal norms
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مدلهای خود پرداختهاند .از جمله نظریات مطرح در حوزه انگیزش ،نظریه دسی و رایان ( )1985است .آنان
در نظریه خودتعیینگری 1در مفهومسازی از انگیزش مطرح کردهاند که ایجاد انگیزه درونی مستلزم برآورده
شدن و نیاز افراد به خودمختاری ،2شایستگی 3و ارتباط 4است (دسی و رایان .)2019 ،پلتایر ،توسان ،گرین-
دیمرز ،نوئلز و بیتون ( )1998با توجه به نظریه خودتعیینگری دسی و رایان ( ،)1985شش نوع انگیزه را
معرفی میکنند که بهترتیب در پیوستار از انگیزه درونی کامل تا بیانگیزی ازاینقرارند :انگیزش درونی،5
انگیزش یکپارچه ،6انگیزش همانندسازی شده ،7انگیزش درونفکنی شده ،8انگیزش تنظیمشده بیرونی 9و
بیانگیزگی .10در یک پژوهش در حوزه برق نیز ،همین مدل انگیزشی برای تبیین رفتار صرفهجویی بهکار
گرفته شده و یافتههایی در جهت حمایت از آن بهدست آمده است (بودپاوو و ونپتگم .)2017 ،بهنظر میرسد
نوع انگیزش افراد در تبدیل نگرش به رفتار صرفهجویی برق و تداوم صرفهجویی اثرگذار است و انگیزش در
نقش عامل و سازوکار مرتبطکننده آگاهی از مشکل کمبود برق ،اسناد مسئولیتپذیری و هنجارهای شخصی،
نقش دارد.
با توجه به آنچه گفته شد و ضرورت توجه به نقش انگیزش ،بهنظر میرسد که ترکیب دو مدل
هنجارهای شخصی و انگیزش خودتعیینگری برای تبیین رفتار صرفهجویی در مصرف برق ضرورت دارد .در
مطالعات مختلف بهمنظور باال بردن میزان تبیین رفتار مصرفکننده ،اقدام به یکپارچهسازی دو مدل و یا
افزودن یک رکن دیگر به سایر ارکان یک مدل شده است .بهعنوان مثال؛ ونزومرن ،پوستمس و سپیرس
( )2012در پژوهش خود با افزودن متغیر ارزیابی اخالقی 11به مدل هویت اجتماعی مبتنی بر اقدام جمعی،12
توانستند تبیین بهتری از پیشبینیکنندههای رفتار اقدام جمعی ارائه دهند .همچنین کایسر ( ،)2006با افزودن
دو متغیر هنجارهای شخصی 13و احساس پشیمانی موردانتظار 14به مدل رفتار برنامهریزی شده فیشبین و
اجزن ( ،)1977بیان کرده است که از طریق این روش ،توانسته است دقت و کارایی مدل اولیه را افزایش
دهد .هان ( )2014هم با توسعه مدل فعالسازی هنجارهای شخصی توانست آن را در پیشبینی تصمیمگیری
مسئوالنه در مقابل محیط ،مورداستفاده قرار دهد .لیو ،شنگ ،ماندورف ،ردینگ و یه ( )2017نیز ،با ترکیب دو
1. self-determined theory
2. autonomy
3. competence
4. relatedness
5. inntrinsic motivation
6. integrated motivation
7. identified motivation
8. introjected motivation
9. externally regulated motivation
10. amotivation
11. moral conviction
12. Social Identity Model of Collective Action SIMCA
13. moral norms
14. anticipated feeling of regret
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مدل فعالسازی هنجارهای شخصی و مدل رفتار برنامهریزیشده در جامعه چین سعی در تبیین رفتار کاهش
استفاده از ماشینهای شخصی کردهاند .بهعنوان نمونههای پژوهشی دیگر که به ترکیب مدلهای مختلف
پرداختهاند ،میتوان به هی و ژان ()2018؛ وب ،سوتار ،مازارول و سالداریس ()2013؛ لوپر ،موزر ،فیشر و
ماتیاس ()2016؛ لی ،زو ،چن و مناسا ()2019؛ رو ،وانگ و یان ( )2018اشاره کرد.
پژوهش حاضر نیز ،با این پیشینه نظری براساس دو چهارچوب نظری ،شامل مدل فعالسازی هنجارهای
شخصی (شوارتز1977 ،؛ دیگروت و استیگ )a2009 ،و مدل انگیزش نسبت به محیطزیست (پلتایر و
همکاران )1998 ،در پی رسیدن به تبیینی کاملتر و جامعتر از پیشبینیکنندهها و سازوکارهای تعیینکننده
رفتار صرفهجویی در مصرف برق در خانه است .مدل نظری پیشنهادی زیر ،حاصل یکپارچهسازی نظری دو
مدل فعالسازی هنجار و انگیزش خودتعیینگری است.
انگیزش

انگیزش یکپارچه

درونفکنی شده
بیانگیزگی

آگاهی از مشکل

انگیزش

رفتار

اسناد مسئولیت و
آگاهی از پیامدها

هنجارهای
شخصی

انگیزش بیرونی
انگیزش همانندسازی شده

انگیزش درونی

شکل  -1مدل نظری پیشنهادی پژوهش

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
طرح پژوهش حاضر ،توصیفی -همبستگی بود و پس از تعیین مدل نظری پژوهش برای جمعآوری دادهها از
مقیاسهای استانداردی برای جمعآوری دادههای پژوهش استفاده شد که در قسمت ابزار آمده است .جامعه
پژوهش ،شامل تمامی سرپرستان خانوار مصرفکننده برق بخش خانگی در شهر تهران بود .بهمنظور مطالعه
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متغیرهای جمعیتشناختی ،شهر تهران به نُه ناحیه تقسیم شد .برای تقسیم نواحی به تشابه وضعیت اقتصادی
و فرهنگی و مجاورت جغرافیایی مناطق توجه شد .واحد اندازهگیری در این پژوهش ،سرپرستان خانواده بودند
که از نواحی نُه گانه فوق در شهر تهران انتخاب شدند .برای تعیین تعداد نمونه از قاعدهای که استیونس1
(2002؛ بهنقل از میرز ،گامست و گارینو )1391 ،بر آن تأکید میکند ،استفاده شد .براساس این قاعده ،به ازای
هر متغیر اندازهگیری شده یا نشانگر ،دستکم  15مورد باید در نمونه وجود داشته باشد .تعداد نشانگرها در
مدل مفهومی این پژوهش برابر با  15نشانگر است؛ بنابراین حداقل تعداد افراد گروه نمونه براساس دیدگاه
استیونس (2002؛ بهنقل از میرز ،گامست و گارینو 225 ،)1391 ،مورد است .مالک ورود به پژوهش داشتن
نقش سرپرستی خانواده و زندگی در مناطق 22گانه شهر تهران بود .پرسشنامههای تکمیل شده واجد شرایط
ورود به پژوهش شامل  366مورد بود که از این تعداد  206پاسخنامه بهصورت الکترونیکی و با استفاده از
نرمافزار گوگل کروم و  160پاسخنامه بهصورت مداد کاغذی در بازه زمانی  27تیر تا  15مردادماه سال 98
جمعآوری شدند .شیوه نمونهگیری از نوع در دسترس بود؛ زیرا پرسشنامه بیشتر بهصورت الکترونیک در
فضای مجازی به اشتراک گذاشته شد و در انتخاب افراد کنترلی وجود نداشت.
در این مطالعه ،جهت بررسی فرضیات تحقیق و صحت مدل از مدلسازی معادالت ساختاری با کمک
روش حداقل مربعات جزئی 2استفاده شد .انتخاب روش حداقل مربعات جزئی به این دلیل بود که برخی از
مفروضههای معادالت ساختاری نظیر تعداد اعضای نمونه و طبیعی بودن توزیعها با این روش همخوانی
داشت و همچنین ابزارهای سنجش از نوع نگرشسنج بودند.
بهمنظور تأیید روایی ابزارهای اندازهگیری استفاده شده در پژوهش از روایی محتوا ،روایی افتراقی و روایی
همگرا استفاده شد .روایی افتراقی از راه مقایسه جذر میانگین واریانس استخراجشده 3با همبستگی بین
متغیرهای مکنون سنجیده میشود که برای هرکدام از سازههای انعکاسی جذر میانگین واریانس استخراج
شده باید بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر سازهها در مدل باشد (داوری و رضازاده .)1393 ،در بررسی
روایی واگرا نتایج نشان داد که تمام گویههای ابزارها بیشترین بار عاملی را بر سازههای خودشان دارند؛
بنابراین روایی واگرای ابزارها موردتأیید بود.
جدول  ،1روایی افتراقی متغیرهای مدل را نشان میدهد .مقادیر ذکر شده در قطر اصلی ماتریس ،جذر
ضرایب میانگین واریانس استخراجشده هر سازه است .با توجه به جدول  ،1مقدار جذر میانگین واریانس
بهدست آمده هر سازه از ضرایب همبستگی آن سازه با سایر سازهها بیشتر شده است که نشاندهنده مقبولیت
روایی افتراقی سازههای مربوط به مدل است.

1. Stevens, J. P.
)2. Partial Least Squares (PLS
)3. Average Variance Extracted (AVE

جدول  -1جذر میانگین واریانس استخراجشده هریک از متغیرهای پژوهش
شماره

متغیر

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

آگاهی از مشکل
اسناد مسئولیتپذیری و آگاهی از پیامدها
انگیزش بیرونی
انگیزش درونفکنی شده
انگیزش درونی
انگیزش همانندسازی شده
انگیزش یکپارچه
بیانگیزگی
هنجارهای شخصی
رفتار صرفهجویی در مصرف برق

0/770
0/621
0/121
0/350
0/521
0/617
0/523
0
0/563
0/307

0/890
0/300
0/557
0/578
0/566
0/622
0
0/726
0/344

3

0/731
0/480
0/160
0/171
0/271
0/281
0/372
0/036

4

0/896
0/503
0/525
0/636
0
0/650
0/320

5

0/831
0/698
0/721
0/275
0/495
0/529

6

0/774
0/694
0
0/528
0/424

7

0/859
0
0/576
0/447

8

0/786
0
0

9

0/828
0/263

10

0/708
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منظور از روایی همگرا آن است که شاخصهای هر سازه با یکدیگر همبستگی میانهای داشته باشند .معیار
میانگین واریانسهای استخراج شده با مقدار حداقل  0/5توسط فورنل و الرکر ( )1981برای تعیین اعتبار
همگرا معرفی شده است .البته مگنر ،ولکر و کمپبل ( )1996مقادیر باالی  0/4را برای میانگین واریانس
استخراج شده مطلوب و رضایتبخش میدانند .میزان میانگین واریانس استخراج شده برای تمامی متغیرها
بین  0/4تا  0/7است که نشان میدهد ابزار اندازهگیری از روایی همگرای مناسبی برخوردار است .در مورد
قابلیت اعتماد هریک از گویهها ،بار عاملی  0/5و بیشتر هر گویه در تحلیل عاملی تأییدی نشانگر آن است که
سازه بهخوبی تعریف شده است .همچنین بار عاملی گویهها باید حداقل در سطح  0/01معنادار باشند (گیفن و
اشتراب.)2005 ،
برای بررسی قابلیت اعتماد ترکیبی هریک از سازهها از پایایی مرکب 1یا ضریب دیلون -گلداشتاین 2که با
( )ρcنشان داده میشود ،استفاده گردید .دلیل استفاده از ضریب دیلون -گلدشتاین آن بود که ضریب آلفای
کرونباخ وزن برابری به گویهها میدهد و قابلیت اعتماد را کمتر نشان میدهد (مانوئل ،فرانسیسکو و فلیکس،
 .)2009مقادیر قابلپذیرش ضریب دیلون -گلداشتاین باید  0/7یا بیشتر باشد (فورنل و الرکر.)1981 ،
نشانگر سوم بررسی قابلیت اعتماد ،میانگین واریانس استخراج شده است (فورنل و الرکر.)1981 ،
نتایج حاصل نشان داد که بار عاملی همه شاخصهای انعکاسی با سازه متناظر بین  0/50تا  0/93است و
مقدار پایایی مرکب نیز بیش از  0/7است که بیانگر تأیید پایایی ابزارهای اندازهگیری است .بهعبارت دیگر،
پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرای ابزارها تأیید شد.

ابزار سنجش
ویژگیهای جمعیت شناختی و ویژگیهای خانه ( :)DHCمنظور از ویژگیهای جمعیتشناختی و
3

ویژگیهای خانه ،اطالعات شخصی افراد شرکتکننده و وضعیت منازلی است که در آن سکونت دارند.
سؤاالت این ابزار توسط محقق در پرسشنامه گنجانده شد و مشتمل بر  12سؤال بود و برای جمعآوری
اطالعات مربوط به منزل مسکونی شرکتکنندگان نظیر مساحت و وضعیت مالکیت خانه و ویژگیهای
جمعیت شناختی نظیر سن ،جنس ،تحصیالت ،وضعیت اقتصادی ،تعداد افراد خانواده ،شغل و وضعیت تأهل
مورداستفاده قرار گرفت( .برای مثال ،سطح تحصیالت خود را بیان کنید) و (مساحت منزل مسکونی خود را
مشخص کنید).
مقیاس آگاهی از مشکل :)PAS( 4مقیاس آگاهی از مشکل از مطالعه دیگروت و استیگ ()a2009
اقتباس و مورداستفاده قرار گرفت .آگاهی از مشکل به آگاهی فرد از وجود مسئله و مشکلی اشاره دارد که
1. Composite Reliability
)2. Dillon-Goldstein (p
)3. Demographic and House Characteristics (DHC
)4. Problem Awareness Scale (PAS
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نیازمند یک اقدام است (استیگ و دیگروت .)2010 ،شوارتز ( )1977این متغیر را آگاهی از نیاز معرفی کرده
بود .گویههای مقیاس آگاهی از مشکل شامل چهار گویه بود (برای مثال ،من از آثار مصرف بیشازحد انرژی
الکتریکی بر گرمایش جهانی آگاهی دارم) که با یک طیف لیکرت پنج درجهای موردسنجش قرار گرفت .در
این مقیاس ،درجه  1نشاندهنده هرگز 2 ،نشاندهنده بهندرت 3 ،نشاندهنده گاهی 4 ،نشاندهنده اغلب و 5
نشان دهنده همیشه بود .نمره باال در این مقیاس بیانگر اشراف فرد به وجود مشکل است و نمره پایین،
نشانگر سطح پایین آگاهی نسبت به مشکل مصرف زیاد برق و تبعات آن است .رحیمی فیضآبادی ،یزدان-
پناه ،فروزانی ،محمدزاده و بورتن ( )1395میزان همسانی درونی این مقیاس را با شاخص آلفای کرونباخ برابر
با  0/82گزارش کردهاند .آلفای کرونباخ بهدست آمده در این پژوهش برای مقیاس آگاهی از مشکل برابر با
 0/76بود.
مقیاس اسناد مسئولیتپذیری و آگاهی از پیامدها :)AROES( 1مقیاس اسناد مسئولیتپذیری و
آگاهی از پیامدها از مطالعه دیگروت و استیگ ( )a2009مورداستفاده قرار گرفت .منظور از اسناد مسئولیت
پذیری ،احساس مسئولیت در مقابل انجام ندادن عمل جامعهپسندانه و منظور از آگاهی از پیامدها ،وقوف فرد
بر اثرگذاری رفتار است .مقیاس اسناد مسئولیتپذیری و آگاهی از پیامد شامل چهار گویه بود (برای مثال،
نسبت به هدر رفتن انرژی برق احساس مسئولیت میکنم) که با یک طیف لیکرت پنج درجهای موردسنجش
قرار میگیرد .درجه  1نشاندهنده هرگز 2 ،نشاندهنده بهندرت 3 ،نشاندهنده گاهی 4 ،نشاندهنده اغلب و
 5نشاندهنده همیشه بود .نمره باال در این مقیاس ،نشانگر احساس مسئولیت در مقابل مشکالت حاصل از
مصرف بیرویه برق و اشراف فرد در مورد نتایج انجام عمل و مؤثر بودن آن است .نمره پایین در این مقیاس،
نشانگر فقدان احساس مسئولیت و بیاثر انگاشتن عمل صرفهجویانه است .ژانگ ،وانگ و ژو ( )2013آلفای
کرونباخ این مقیاس را  0/89گزارش کردهاند .در مطالعه رحیمی فیضآبادی و همکاران ( )1395نیز ،آلفای
کرونباخ برای مقیاس اسناد مسئولیتپذیری و آگاهی از پیامد 0/79 ،گزارش شده است .آلفای کرونباخ برای
مقیاس اسناد مسئولیتپذیری و آگاهی از پیامد در مطالعه حاضر  0/91بهدست آمد.
مقیاس هنجارهای شخصی :)PNS( 2منظور از مفهوم هنجار شخصی ،احساسات و الزامات اخالقی
برای انجام یک رفتار خاص است (شوارتز و هوارد1981 ،؛ استیگ و دیگروت2010 ،؛ ایتو ،ایدا و تاناکا،
 .)2018مقیاس هنجارهای شخصی شامل پنج گویه بود (برای مثال ،اگر در مصرف انرژی برق در خانه
صرفهجویی نکنم برخالف اصول اخالقیام عمل کردهام) که با یک طیف لیکرت پنج درجهای موردسنجش
قرار میگیرد .درجه  1بهمعنای هرگز 2 ،بهمعنای بهندرت 3 ،بهمعنای گاهی 4 ،نشاندهنده اغلب و 5
نشاندهنده همیشه است .نمره باال در این مقیاس ،بیانگر احساس الزام اخالقی برای انجام رفتار جامعهپسند
)1. Ascription of Responsibility and Outcome Efficacy Scale (AROES
)2. Personal Norms Scale (PNS
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صرفهجویی در مصرف برق است و نمره پایین در این مقیاس ،نشانگر پایین بودن سطح الزامات اخالقی برای
صرفهجویی در مصرف برق است .ژانگ ،وانگ و ژو ( )2013و رحیمی فیضآبادی و همکاران ( )1395به
ترتیب آلفای کرونباخ مقیاس هنجارهای شخصی را  0/90و  0/61گزارش کردهاند .شاخص آلفای کرونباخ
برای مقیاس هنجارهای شخصی در این مطالعه  0/87بهدست آمد.
مقیاس رفتار صرفهجویی در مصرف برق :(ESBS) 1منظور از صرفهجویی در مصرف برق یک
رفتار جامعهپسندانه است که تعریف آن انجام رفتار صرفهجویی در مصرف برق در خانه است .مقیاس رفتار
صرفهجویی در مصرف برق ،توسط ژانگ ،وانگ و ژو ( )2013مورداستفاده قرار گرفته است .مواد این ابزار
شامل هشت گویه بود (برای مثال ،وقتی برای مدت کوتاهی هم از خانه خارج شوم و وسایل مصرفکننده
برق را خاموش میکنم) و دارای یک طیف لیکرت پنج درجهای است .درجه  1بهمعنای هرگز ،درجه  2نشان-
دهنده بهندرت ،درجه  3بهمعنای گاهی ،درجه  4نشاندهنده اغلب و درجه  5نشاندهنده همیشه بود .نمره
باال در این مقیاس نشانگر تمایل به صرفهجویی بیشتر و نمره کمتر نشانگر تمایل کمتر به انجام رفتار صرفه-
جویانه در مصرف برق است .ژانگ ،وانگ و ژو ( )2013آلفای کرونباخ مقیاس رفتار صرفهجویی در مصرف
برق را  0/89گزارش کردهاند .در مطالعه حاضر ،آلفای کرونباخ برای مقیاس رفتار صرفهجویی در مصرف برق
برابر با  0/66بود.
مقیاس انگیزش نسبت به صرفهجویی برق :(MTSES) 2مقیاس انگیزش نسبت به صرفهجویی
برق بر اساس مقیاس انگیزش نسبت به محیط 3پلتایر و همکاران ( )1998تهیه شد .مقیاس مذکور شامل 24
گویه است که در پی پاسخگویی به سؤال «دلیل کارهای شما برای صرفهجویی در مصرف برق چیست؟»
است .این گویهها شش زیرمقیاس را شکل میدهند که هرکدام دارای چهار گویه است و بهدنبال شش نوع
انگیزش است (پلتایر و همکاران .)1998 ،انواع انگیزشی که از طریق این مقیاس آزمون میشود شامل
انگیزش درونی ،انگیزش یکپارچه ،انگیزش همانندسازی شده ،انگیزش درونفکنی شده ،انگیزش تنظیمشده
بیرونی و بیانگیزگی است .برای سنجش از یک طیف لیکرت پنج درجهای استفاده میشود که در آن نمره 1
نشانگر انگیزه پایین و عدد  5نشانگر انگیزه باال است .پلتایر و همکاران ( )1998آلفای کرونباخ پرسشنامه
فوق را برای انگیزش درونی  0/89و برای انگیزش یکپارچه  0/92و برای انگیزش همانندسازی شده  0/89و
انگیزش درونی شده  0/71و برای انگیزش بیرونی  0/81و برای زیرمقیاس بیانگیزگی  0/83اعالم کردهاند.
در این پژوهش آلفای کرونباخ کلی مقیاس برابر با  0/85و برای زیرمقیاسهای انگیزش درونی ،0/84
انگیزش یکپارچه  ،0/88انگیزش همانندسازی شده  ،0/77انگیزش درونفکنی شده  ،0/87انگیزش بیرونی
 0/82و برای بیانگیزگی  0/81بهدست آمد.
)1. Electricity Saving Behavior Scale (ESBS
)2. Motivation Toward Saving Electricity Scale (MTSES
)3. Motivation Toward the Environment Scale (MTES
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دادهها با استفاده از مدل معادالت ساختاری و نرمافزار  SPSS-25و  Smart PLS-3مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی
نتایج حاصل از بررسی متغیرهای جمعیت شناختی در جدول  2آمده است.
جدول  -2فراوانی شرکتکنندگان پژوهش براساس متغیرهای جمعیت شناختی
متغیرها

تعداد افراد
ساکن در
منزل

وضعیت
تأهل
مساحت
منزل
مسکونی

نوع
ساختمان
مسکونی

سطح درآمد

طبقات
 1نفر
 2نفر
 3نفر
 4نفر
 5نفر
 6نفر
 7نفر و بیشتر
مجرد
متأهل
زیر  50متر
 51تا  70متر
 71تا  90متر
 91تا  120متر

فراوانی
28
68
121
108
34
3
4
76
290
23
160
43
80

درصد
7/7
18/6
33/1
29/5
9/3
0/8
1/1
20/8
79/2
6/3
43/7
11/7
21/9

 121متر و باالتر

60

16/4

آپارتمانی
ویالیی

317
37

86/6
10/1

سایر

12

3/3

زیر  3میلیون
 3/1تا  4/5میلیون
 4/6تا  6میلیون
 6/1تا  7/5میلیون
 7/6تا  9میلیون
 9/1تا 10/5
میلیون

148
122
47
29
2

40/4
33/3
12/8
7/9
0/5

6

1/6

12

3/3

 10/6میلیون به
باال

متغیرها

سن

جنسیت

سطح
تحصیالت

نوع منزل
مسکونی

منطقه
زندگی

وضعیت
شغلی

طبقات
زیر  20سال
 20-30سال
 30-40سال
 40-50سال
 50-60سال
 60-70سال
 70سال و باالتر
زن
مرد
زیر دیپلم
دیپلم و فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
دکترا
سایر
شخصی
اجارهای
سازمانی
سایر
 2 ،1و 3
 8 ،4و 13
 6 ،5و 7
 9و 18
 11 ،10و 17

فراوانی
3
47
147
119
40
8
2
136
230
29
76
126
102
30
3
237
122
1
6
50
42
60
26
57

درصد
0/8
12/8
40/2
32/5
10/9
2/2
0/5
37/2
62/8
7/9
20/8
34/4
27/9
8/2
0/8
64/8
33/3
0/3
1/6
13.7
11/5
16/4
7/1
15/6

 12و 16

25

6/8

 14و 15
 19و 20
 21و 22
کارفرما
استخدام بخش خصوصی
استخدام بخش دولتی
بیکار
بازنشسته

31
48
27
53
116
125
50
22

8/5
13/1
7/4
14/5
31/7
34/2
13/7
6
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میانگین کلی رفتار صرفهجویی در مصرف برق در مطالعه حاضر برابر با  4/1بود .با توجه به اینکه مقیاس
صرفهجویی برق از نوع فاصلهای بود ،جهت مقایسه جنسیت و وضعیت تأهل ،پس از بررسی پیشفرضهای
موردنیاز ،از آزمون تی نمونههای مستقل استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون آماری تی نشان داد که میانگین
نمرات رفتار صرفهجویی در مصرف برق در دو گروه زن و مرد از نظر آماری تفاوت معناداری ندارد
()p=0/102؛ ولی براساس وضعیت تأهل تفاوت معنادار بود .بنابر یافتههای پژوهش ،رفتار صرفهجویی در
مصرف برق در افراد متأهل باالتر از افراد مجرد بهدست آمد (.)p=0/019

ب) برازش مدل
2

2

برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از ضرایب  Rو  Qمربوط به متغیرهای درونزای مدل استفاده
شد .چین ( )1998سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/6را بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی
 R2معرفی میکند .معیار  Q2قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد .داوری و رضازاده ( )1393هریک از
مقادیر  0/15 ،0/02و  0/35برای  Q2را بهترتیب نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی در مورد
سازه مربوطه معرفی کردهاند .جدول  4محاسبات مربوط به ضریب تعیین  R2و  Q2دادهها و مدل پژوهش را
نشان میدهد .مقدار ضریب تعیین برای متغیرهای انگیزش و هنجارهای شخصی در حد متوسط است؛ ولی
برای متغیر مکنون رفتار صرفهجویی در مصرف برق ،کمتر از حد متوسط است .از آنجاییکه مقدار Q2
تمامی سازههای مدل تحقیق از  0/12بیشتر شده است ،نشان از قدرت پیشبینی متوسط مدل دارد و برازش
مدل ساختاری تحقیق را تأیید میکند.
جدول  -3ضریب تعیین  R2و  Q2سازههای مدل
سازه
انگیزش
هنجارهای شخصی
رفتار صرفهجویی در مصرف برق

R2

Q2

0/548
0/547
0/272

0/275
0/368
0/120

برای بررسی برازش مدل کلی از معیار نیکویی برازش 1استفاده شد .سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36بهعنوان
مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای نیکویی برازش معرفی شده است (وتزلس ،اودکرکن -شرودر و وناوپن،
.)2009

)1. Goodness Of Fit (GOF
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جدول  -4معیار نیکویی برازش
متغیرها
آگاهی از مشکل
اسناد مسئولیتپذیری و آگاهی از پیامدها
هنجارهای شخصی مصرف
انگیزش صرفهجویی برق
رفتار صرفهجویی مصرف برق
مجموع
میانگین

ارتباطات
0/327
0/638
0/530
0/435
0/181
2/111
0/422

R2

0/547
0/548
0/272
1/367
0/456

میانگین ارتباطات 1بهدست آمده برابر با  0/422است .همچنین با توجه به مقادیر  R2که در جدول باال آمده
میانگین  R2برابر با  0/456است .بدینترتیب مقدار نیکویی برازش محاسبه شده برابر با  0/439است .با
توجه به سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای نیکویی برازش ،حاصل
شدن  0/439نشان از برازش قوی مدل دارد.

ج) آزمون فرضیهها
جهت آزمون فرضیهها از معناداری ضرایب مسیر استفاده شد .یکی از معیارها سنجش رابطه بین سازهها در
مدل (بخش ساختاری) اعداد معناداری  tاست .برای بهدست آوردن  tآماری از آزمون بوت استراپ با 500
تکرار استفاده شد .از ضرایب مسیر برای نشاندادن شدت ارتباط بین سازهها استفاده شد .نمودار ضرایب مسیر
مدل ساختاری در شکل  2آمده است.

1. communalities

انگیزش درونفکنی
شده ][+
0/579

انگیزش یکپارچه ][+
0/830

0/830

بیانگیزگی ][+
0/057
0/761

-0/239

آگاهی از مشکل
][+

0/339

0/183
0/027

رفتار صرفهجویی برق
][+
0/272

0/557

0/225

انگیزش صرفه
جویی برق
][+

0/613

انگیزش بیرونی ][+
0/094

0/853

0/165
0/306

انگیزش همانندسازی شده
][+
0/727

0/871

0/280

انگیزش درونی ][+
0/758

شکل  -2مدل ساختاری در حالت ضرایب مسیر

اسناد مسئولیت و آگاهی
از پیامدها
][+
0/613

هنجارهای شخصی
][+
0/547
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جدول  -5بررسی معناداری ضرایب تأثیر برآورد شده مدل پژوهش
فرضیههای پژوهش
آگاهی از مشکل <---رفتار صرفهجویی در مصرف برق
اسناد مسئولیتپذیری  <---رفتار صرفهجویی در مصرف برق
هنجارهای شخصی مصرف  <---رفتار صرفهجویی در مصرف برق
آگاهی از مشکل  <---انگیزش صرفهجویی برق
اسناد مسئولیتپذیری  <---انگیزش صرفهجویی برق
هنجارهای شخصی مصرف  <---انگیزش صرفهجویی برق
انگیزش صرفهجویی برق  <---رفتار صرفهجویی در مصرف برق
اسناد مسئولیتپذیری  <---هنجارهای شخصی
آگاهی از مشکل  <---هنجارهای شخصی

ضریب تأثیر
برآورد شده ()β
0/027
0/067
0/165
0/225
0/339
0/280
0/557
0/613
0/183

مقدار تی
0/362
/760
2/077
3/633
4/948
4/411
7/332
12/651
3/785

سطح
معناداری
0/717
0/448
0/038
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

نتیجه
رد
رد
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

با توجه به یافتههای جدول  ،5روابط مابین کلیه متغیرهای آگاهی از مشکل ،اسناد مسئولیتپذیری و آگاهی
از پیامدها و هنجارهای شخصی بر انگیزش ،موردتأیید قرار میگیرد .بدینمعنا که کلیه متغیرهای آگاهی از
مشکل ،اسناد مسئولیتپذیری و آگاهی از پیامدها و هنجارهای شخصی ارتباط مستقیم و معناداری بر
انگیزش دارند (<1/96مقدار تی و )0/01≥P؛ ولی مسیر مابین متغیرهای آگاهی از مشکل و اسناد مسئولیت-
پذیری و آگاهی از پیامدها بر رفتار صرفهجویی در مصرف برق ،موردتأیید قرار نمیگیرد .همچنین متغیرهای
آگاهی از مشکل و اسناد مسئولیتپذیری و آگاهی از پیامدها بر هنجارهای شخصی ارتباط مستقیم و
معناداری دارند (<1/96مقدار تی و .)0/01≥P
با توجه به نتایج جدول فوق و شکل  ،2انگیزش رابطه مستقیم و معنادار ( β=0/557و =7/332مقدار تی)
با رفتار صرفهجویی در مصرف برق دارد و از بین اقسام آن بهترتیب بیشترین رابطه را انگیزش یکپارچه،
درونی ،همانندسازی شده و درونفکنی شده داشتهاند .متغیر هنجارهای شخصی مصرف رابطه ناچیزی
( β=0/165و =7/332مقدار تی) بر رفتار صرفهجویی در مصرف برق نشان داده است.
روابط غیرمستقیم بین ارکان مدل از طریق روش بوت استراپ موردآزمون قرار گرفت و نتایج بهدست
آمده نشان داد که آگاهی از مشکل بهطور غیرمستقیم از طریق متغیر انگیزش بر رفتار صرفهجویی در مصرف
برق ،ارتباط مثبت و معناداری دارد .همچنین آگاهی از مشکل بهطور غیرمستقیم از طریق متغیر هنجارهای
شخصی و انگیزش صرفهجویی با رفتار صرفهجویی در مصرف برق ،ارتباط مثبت و معناداری دارد .همچنین
متغیر آگاهی از مشکل از طریق هنجارهای شخصی بهصورت غیرمستقیم با رفتار صرفهجویی برق ارتباط
معنادار دارد.
در خصوص اسناد مسئولیتپذیری نیز ،میتوان گفت که این متغیر از طریق هنجارهای شخصی با رفتار
صرفهجویی در مصرف برق رابطه ضعیف ،ولی معناداری دارد .اسناد مسئولیتپذیری از طریق متغیر
هنجارهای شخصی و انگیزش با رفتار صرفهجویی در مصرف برق ارتباط غیرمستقیم مثبت و معنادار دارد.
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همچنین هنجارهای شخصی هم بهصورت مستقیم و هم بهطور غیرمستقیم و از طریق متغیر انگیزش با رفتار
صرفهجویی در مصرف برق ،ارتباط مثبت و معنادار نشان داد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ارکان مدل فعالسازی هنجار و انگیزش صرفهجویی برق با رفتار صرفه
جویی در مصرف برق در سرپرستان خانوار در شهر تهران انجام شد .یافتههای پژوهش نشان داد که از بین
متغیرهای جمعیت شناختی شامل سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،درآمد ،سطح تحصیالت ،منطقه سکونت،
مساحت منزل مسکونی و وضعیت مالکیت منزل ،تنها وضعیت تأهل بر رفتار صرفهجویی مؤثر بود .بهعبارت
دیگر ،افراد متأهل در مصرف برق صرفهجوتر بودند.
در مورد ارکان مدل فعالسازی هنجار که بخشی از مدل پیشنهادی بود؛ یافتههای پژوهش حاضر ،بیانگر
رابطه مستقیم و مثبت متغیر آگاهی از مشکل و متغیر اسناد مسئولیتپذیری و آگاهی از پیامدها با هنجارهای
شخصی بود .هنجارهای شخصی هم پیشبینیکننده رفتار صرفهجویی در مصرف برق در خانه بود .متغیر
اسناد مسئولیتپذیری و آگاهی از پیامدها پیشبینیکننده بهتری برای هنجارهای شخصی بود و بین سایر
متغیرها رابطه ضعیف مشاهده شد .یافتههای این بخش با پژوهشهای ویتنبرگ ،بلوبام و ماتیاس ()2018؛
لی و همکاران ()2019؛ یانگ ،ژانگ و ژائو ()2016؛ یو ،النگ و چن ()2013؛ هی و ژان ()2018؛ ژانگ،
وانگ و ژو ()2013؛ سونگ ،ژائو و ژانگ ()2019؛ کالچنر ()2013؛ استیگ و دیگروت ()2010؛ گاراگاووزی،
هالکوس و ماتسیوری ()2019؛ راسل ،یانگ ،آنسورث و رابینسون ()2017؛ هس ،ساموئل و برگر ()2018؛ وندر
ورف ،توفیق و ونهوون ()2019؛ دورن و الرسن ()2016؛ لوپر و همکاران ( )2016همسو است .آنان نیز
آگاهی از مشکل و اسناد مسئولیتپذیری و آگاهی از پیامدها را با واسطهگری هنجارهای شخصی در انجام
رفتارهای جامعهپسند مؤثر میدانند .تانگ ،وارکنتین و وو ()2019؛ هی و ژان ()2018؛ هونگ ،شی ،وانگ و
دورا ()2019؛ بوش ()2017؛ بوتو -گارسیا و بوکیول ()2020؛ کارپودوان ،اسماعیل و روث ()2012؛ ژانگ ،لیو
و ژائو ()2018؛ بمبرگ و اشمیت ( )2003رابطه مستقیم؛ اما ضعیف بین احساس مسئولیت و رفتار را گزارش
کردهاند.
نتایج بهدست آمده بر اهمیت نقش انگیزش بهعنوان یک متغیر میانجی مهم در تبیین رفتار صرفهجویی
برق تأکید میکند .بهعبارت دیگر ،ارکان مدل فعالسازی هنجار با نقش واسطهای انگیزش تبیین بهتری از
رفتار صرفهجویی برق ارائه میدهند .لی و همکاران ( )2019هم گزارش کردهاند که انگیزش در رابطه بین
هنجارهای شخصی ،اسناد مسئولیت و آگاهی از پیامدها با رفتار صرفهجویی در مصرف برق نقش واسطهای
دارد .یافتههای کانگ و اتکینسون ( )2016نیز ،بهنوعی مؤید نقش واسطهای انگیزش در رابطه بین متغیرهای
پیشبین و متغیر مالک است .پژوهشهای کوادرادو ،تابرنرو و استینل ()2015؛ اودالوف ()2019؛ دی گروت و
استیگ ()2010؛ وب و همکاران ()2013؛ چونگ ،چاو ،فوک ،یو و چو ()2017؛ آیدینلی ،بندر ،چاسیوتیس،
جمالجیلر و وندویجور ()2014؛ هان ،نیوونهیجسن ،دیوریس ،بالکوی و شافر ( )2013نیز ،بر نقش انگیزش
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در انجام رفتار جامعهپسند تأکید دارند .با توجه به مدل بهدست آمده از بین اقسام انگیزههای مدل
خودتعیینگری ،بیانگیزگی و انگیزش بیرونی کمترین میزان ارتباط و انگیزش یکپارچه ،درونی ،همانندسازی
شده و درونفکنی شده بهترتیب بیشترین میزان ارتباط با رفتار صرفهجویانه را دارند .این یافته با نتایج دی
گروت و استیگ ( )2010و شی ،وانگ و وانگ ( )2019همسو و با یافته وانگ و همکاران ( )2019و سو ،ژو،
گو و وو ( )2019ناهمسو است .بهنظر میرسد که رفتار صرفهجویی در مصرف برق در جامعه موردبررسی
تحتتأثیر عوامل بیرونی و پاداشهای بیرونی نیست و صرفاً انگیزش در ابعاد درونی است که در انجام آن
مؤثر است .بهعبارت دیگر ،از آنجا که برق در جامعه ایران محصولی ارزان است صرفهجویی در آن با پاداش
بیرونی همراه نیست و چنانچه افرادی در مصرف آن صرفهجویی کردهاند فقط تحتتأثیر انگیزش درونی
بودهاند.
نتایج مطالعه حاضر که حاصل یکپارچهسازی دو مدل فعالسازی هنجار شخصی و انگیزش
خودتعیینگری است ،مشابه یافتههای چونگ و همکاران ( )2017است .آنان نیز با یکپارچهسازی مدل
انگیزش خودتعیینگری و مدل رفتار معطوف به هدف ،گزارش کردهاند که مدل ترکیبی تبیین بهتری از
رفتارهای دوستدار محیطزیست ارائه میدهد .گاراگاووزی ،هالکوس و ماتسیوری ()2019؛ وانگ ،لین و لی
()2018؛ راسل و همکاران ( )2017نیز ،با ترکیب مدلهای مختلف تبیین بهتری از سازههای موردمطالعه خود
ارائه دادهاند.
در مجموع ،نتایج بهدست آمده در خصوص برازش مدل پیشنهادی ،بیانگر برازش خوب مدل بود .به این
معنا که مدل پیشنهادی در تبیین رفتار صرفهجویی در مصرف برق بهخوبی عمل کرده است .کلیه روابط
مستقیم و غیرمستقیم ارائه شده در مدل تأیید شدند؛ اما مدل فعالسازی هنجارهای شخصی بدون توجه به
سازه انگیزش از قدرت تبیینکنندگی چندانی در جامعه موردمطالعه ،برخوردار نبود .این یافته مؤید ضرورت
توجه به سازه انگیزش بهخصوص در انواع متمایل به بُعد درونی ،در کنار مدل فعالسازی هنجارهای شخصی
در تبیین رفتار صرفهجویی در مصرف برق است .براساس یافتههای پژوهش حاضر ،بهنظر میرسد که در
جامعه موردمطالعه ،نوع انگیزش افراد است که میتواند در تبدیل نگرش و دانستهها و الزامات اخالقی به
رفتار صرفهجویی برق و تداوم آن مؤثر باشد و انگیزش در نقش عامل و سازوکار مرتبطکننده متغیرهای
آگاهی از مشکالت ناشی از مصرف زیاد برق ،اسناد مسئولیتپذیری و آگاهی از پیامدها و هنجارهای شخصی
عمل میکند .بیتوجهی مدل فعالسازی هنجار به مبحث انگیزش ،یکی از ضعفهای آن است .گاردنر و
آبراهام ( )2008هم شواهد ضعیفی از قدرت تبیینکنندگی مدل فعالسازی هنجار برای رفتارهای دوستدار
محیط گزارش کردهاند.
یافتههای این پژوهش میتواند در مداخالت ایجاد رفتار صرفهجویی در مصرف برق ،موردتوجه باشد و
برنامههای کاهش مصرف برای بهبود اثربخشی خود باید به انگیزش ،بهخصوص در انواع متمایل به بُعد
درونی آن ،نظر ویژهای داشته باشند .بهعبارت دیگر ،در برنامههای آموزشی و تبلیغات صرفهجویی در مصرف
برق باید بر بُعد انگیزشی مطالب ،تأکید بیشتری شود.
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پژوهش حاضر در جامعه سرپرستان خانوار شهر تهران انجام شد و نتایج بهدست آمده حاصل بررسی
جامعه مذکور است؛ بنابراین در تعمیم آن به سایر جوامع باید با احتیاط عمل کرد .همچنین به جهت بزرگ
بودن جامعه ،استفاده از نمونهگیری تصادفی مقدور نبود و یافتههای پژوهش از نمونهای بهدست آمده که
نمایانگر طبقات اجتماع در متغیرهای جنسیت و سن و تحصیالت نبود .یکپارچهسازی دو مدل فعالسازی
هنجار و انگیزش خودتعیینگری برای افزایش تبیین رفتار صرفهجویی برق برای اولین بار در ایران پیشنهاد و
آزمون شده است؛ بنابراین توصیه میشود سایر پژوهشگران مدل پیشنهادی این پژوهش را در سایر جوامع و
در خصوص رفتارهای دیگر نیز موردمطالعه قرار داده و میزان تبیین آن را آزمون نمایند.
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