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  چكيده
با توجه بـه اينكـه بخـش        .  ميزان مصرف برق در ايران فراتر از استانداردهاي جهاني است          :مقدمه

جويي در مصرف به ويژه توسط زنان بـه عنـوان            شود، صرفه   خانگي مصرف مي   اعظم برق در بخش   
بر اين اساس، هـدف پـژوهش       . باشد هاي مهم حل بحران مصرف برق مي       مديران خانه، يكي از راه    

جويي در مصرف برق در زنـان متأهـل و رابطـه آن بـا ميـزان تعهـد فـردي و                       حاضر بررسي صرفه  
  . اجتماعي است

 زن متأهل شـهر ياسـوج       406از نوع همبستگي و نمونه پژوهش متشكل از          پژوهش حاضر    :روش
 ابزار تحقيـق، پرسـشنامه محقـق      . اي انتخاب شدند   اي چندمرحله  گيري خوشه  بود كه با روش نمونه    

ساخته بود كه روايي سازه آن با استفاده از تحليل عاملي تأييد و جهت تعيـين پايـايي پرسـشنامه از                     
  . استفاده شد ريچاردسون -روش كودر

جويي با استفاده از مدل معادله سـاختاري نـشان داد كـه بـين         بررسي رابطه تعهد و صرفه     :ها  يافته
داري وجـود دارد و تعهـد فـردي و جمعـي در              جويي در مصرف برق رابطه مثبت معني       تعهد و صرفه  
  . جويي در مصرف برق را تبيين كنند  درصد از واريانس صرفه30توانند  مجموع مي

جويي در مـصرف بـرق پرداخـت و مـصرف            توان به ترويج صرفه     با افزايش تعهد مي    :گيري  نتيجه
  .رويه انرژي برق در كشور را كاهش داد بي

  .جويي تعهد فردي، تعهد اجتماعي، صرفه :هاي كليدي واژه
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Relationship between commitment and electricity saving 
among women in Yasouj 

Ahmadi, S. 
Nikdel, F. 
Salehi, F. 

Abstract 
Introduction: Consumption of electricity in Iran is beyond international 
standards. Given that the majority of electricity is consumed in the 
domestic sector, saving especially by women as home managers is an 
important approach. The main purpose of the study is to investigate 
relationship between commitment and electricity saving among married 
women.  
Method: The study is a correlational method and 406 married women 
were selected through random multi-stage cluster sampling method. The 
data was collected by using a researcher-made questionnaire that its 
validity and reliability was measured through Kudar-Richardson 
coefficient. Also the research's data were analyzed through structural 
equation model  
Results: Findings showed there is a significant positive relationship 
between two variables and commitment are able to explain 30 percent 
variance of electricity saving. 
Conclusion: With promotion of the commitment, electricity saving is 
increased and consequently excessive electricity consumption is 
mitigated in Iran. 
Keywords: Individual Commitment, Social Commitment, Saving. 
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 مقدمه

قاسـمي،  (اي است كه تصور آن بدون نيروي برق تقريباً غيرممكن اسـت             گونهپيشرفت امروز بشر به   
توجـه جامعـه جهـاني قـرار        محيطي مورد   هاي زيست  انرژي برق به دليل عدم توليد آلودگي      ). 1389

همه ما براي روشنايي، استفاده از وسايل برقي و رشد و توسـعه             ). 2010،  1لين و اسميت  (گرفته است   
هـاي بـاالي    رويه برق با توجه به هزينـه      اقتصادي به انرژي برق نيازمنديم، اما استفاده گسترده و بي         

 راهكـار اساسـي در زمينـه كـاهش          يـك . شـود توليد آن منجر به كمبود و بروز مشكالت متعدد مي         
جـويي اسـت     مطـرح گرديـد، صـرفه      1970مصرف برق كه به ويژه پس از بحـران انـرژي در دهـه               

، 5؛ اسـترن  1993،  4؛ ديوير و همكـاران    2005،  3؛ آبراهامز، استگ، ولك و روتنگاتر     2008،  2واندنبرگ(
1992 .(  

شـود  شـكلي بهينـه اسـتفاده مـي       ها و امكانات بـه      جويي رفتاري است كه در آن از داشته       صرفه
و ) ، ترجمـه مـاهر    1370ازكمپ،  (هاي سنگين مالي ندارد      گذاريو نياز به سرمايه   ) 1384نيا،  صفاري(

 درصـد كـاهش دهـد       50توانـد ميـزان مـصرف را تـا          بدون اينكه سطح زندگي مردم تنزل يابد، مي       
سرعت در يك الگوي صحيح، به مصرف انرژي در ايران بدون تبعيت از  ).1979، 6استاباخ و يرجين(

حال افزايش است و عواملي چون رشد جمعيت، رشد شهرنشيني، پايين بودن بهاي نـسبي انـرژي و                  
ها و نبود تكنولـوژي مناسـب بـه ايـن وضـعيت كمـك كـرده اسـت                    فرسودگي تجهيزات و دستگاه   

متوسط جهاني اسـت    صورتي كه مصرف سرانه انرژي برق در ايران سه برابر           ، به   )1385اميرمعيني،  (
سـازي مـصرف،    ها نيز به دليل عدم توجـه بـه فرهنـگ          مندي يارانه و طرح هدف  ) 1384نيا،  صفاري(

به دليل شرايط گرم و خشك كشور و بارنـدگي          . عمالً نتوانسته مصرف برق در كشور را متعادل سازد        
، )1383اميري و رئيسي، نجباريا(، هزينه توليد انرژي برق در ايران بسيار باالست )1381رزاقي، (كم  

هـاي فـسيلي نفـت و     هاي حرارتي كه با سوخت    درصد برق كشور از نيروگاه     87به نحوي كه حداقل     
تـر توليـد   هاي برقابي و برق بادي به عنوان منابع ارزان شود و سهم نيروگاهكنند توليد ميگاز كار مي  

گـر رونـد مـصرف بـرق بـا الگوهـا و       بـه ايـن ترتيـب ا   ). 1391توانير، ( درصد است13برق، كمتر از 
  .شداستانداردهاي صحيح منطبق نگردد، كشور با بحران مواجه خواهد 

لطفعلـي پـور و لطفـي،       (شود  با توجه به اينكه بيش از نيمي از برق در بخش خانگي مصرف مي             
كـه بخـش    ) 1390؛ طبيبـي،    1388؛ اصغرپور، بهبودي و قزوينيـان،       1387؛ ناصري و ستاري،     1383
ويژه از سوي زنان به عنوان مـديران خانـه          جويي در مصرف برق به    آيد، صرفه مولد به حساب مي   غير
تواند تا حد زيادي به رفع اين بحران كمك كند؛ اما اين موضوع در ايران به ندرت مورد پژوهش                   مي

                                                           
1 Lean & Smith 
2 Van den Bergh 
3 Abrahams, Steg, Vlek & Rothengatter 
4 Dwyer etal. 
5 Stern 
6 Stobaugh & Yergin 
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ت و به   جويي يا استفاده صحيح و منطقي از انرژي، اساساً يك رفتار اس           صرفه. علمي قرار گرفته است   
). 1392احمدي، ميرفـردي و زارعـي،   (هاي نظري مختلفي قابل تبيين است   همين دليل در چارچوب   

رينولـدز، بلكمـور و     (تبيـين كننـد     1جويي را بر اسـاس تعهـد      اند صرفه برخي پژوهشگران تالش كرده   
ـ    ). 1384نيا،  ، ترجمه ماهر؛ صفاري   1370؛ ازكمپ،   2009،  2اسميت ي در تعهد بيانگر يـك حالـت روان

  ). 1996، 3ليدن(كند به كسي يا چيزي گره خورده است طي آن احساس مي درون فرد است كه
اسـت كـه بـدون آن نظـم و وفـاق       تعهد از عناصر محـوري هـر اجتمـاع   ) 1960 (4به زعم بكر

؛ ميـر و  2003، 5كـوهن (تعهد به عنوان يك سازه چندبعـدي انـواع متعـددي دارد           . پذير نيست  امكان
بنـدي  توان آن را به تعهد فردي و تعهد جمعي تقـسيم          بندي جامع مي  اما در يك طبقه   . )1997،  6آلن

در تعهد فردي، فرد در قبال خود و در تعهد          ). 2000،  7گونيگل و جيمسن  ؛ مك 1991جانسون،  (نمود  
ايـن احـساس    . كنـد اي كه عـضو آن اسـت احـساس مـسئوليت مـي            جمعي نسبت به گروه يا جامعه     

پـژوهش  . شود فرد نسبت به مصالح خود و نيز مصالح جامعه التزام داشـته باشـد              مسئوليت باعث مي  
جـويي  پذيري بيشتر گرايش بيشتري به صرفه     نشان داد افراد با مسئوليت    ) 1392(احمدي و همكاران    
بيانگر اين  ) 1384نيا،  به نقل از صفاري   (به عالوه نتايج مطالعه كنزو و جانسون        . در مصرف آب دارند   

با توجه به نتايج تحقيقات مختلف كـه طـي آن   . جويي انرژي داردتعهد اثرات مثبتي بر صرفهبود كه   
، ايـن رابطـه     )2003،  8؛ تامال و تامال   2006كوهن،(گردد  تعهد بيشتر باعث التزام و وفاداري بيشتر مي       

 رسد كه با توجه به وضعيت بحراني مـصرف بـرق در كـشور و پيامـدهاي زيانبـار                  منطقي به نظر مي   
پذيري بيشتر نسبت بـه سرنوشـت       ناشي از آن بر فرد و جامعه، افراد متعهد به دليل التزام و مسئوليت             

جويي در مصرف برق به عنوان يـك راهكـار اساسـي داشـته              خود و جامعه، تمايل بيشتري به صرفه      
  . باشند، اما اين رابطه به ندرت مورد بررسي علمي قرار گرفته است

جـويي در مـصرف بـرق در         پژوهش حاضر اين است كه اوالً ميزان صرفه        رو، سؤال اساسي  ازاين
جـويي در مـصرف بـرق       زنان به عنوان مديران خانه به چه ميزان است؟ و ثانياً آيا بين تعهد و صرفه               

  داري وجود دارد؟رابطه معني

 روش 

 كه بـا     زن متأهل شهر ياسوج بود     406پژوهش حاضر از نوع همبستگي و نمونه پژوهش متشكل از           
 9/20.  سال بود  34ها   ميانگين سني آزمودني  . اي انتخاب شدند  اي چندمرحله گيري خوشه روش نمونه 

                                                           
1 Commitment 
2 Reynolds, Blackmore & Smith 
3 Lydon 
4 Becker 
5 Cohen  
6 Meyer & Allen 
7 McGunnigle & Jameson 
8 Tuomela & Tuomela 
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 درصـد داراي تحـصيالت      3/46 درصـد ديـپلم و       8/32درصد آنها داراي تحصيالت كمتر از ديـپلم،         
 نفر  23 و   فارس)  درصد 3/15( نفر   62لر،  )  درصد 1/79( نفر   321ها   از كل آزمودني  . دانشگاهي بودند 

 درصد بازنشسته   2 درصد دانشجو،    1/7دار،   درصد آنها خانه   7/56همچنين،  . ترك بودند )  درصد 7/5(
  .و بقيه به نوعي شاغل بودند

  ابزار پژوهش
 گويـه اسـت و دو بعـد         12ساخته استفاده شد كه مشتمل بر       جهت سنجش تعهد از پرسشنامه محقق     

اين مقياس ابتدا با مراجعه بـه  . شوندپاسخ داده مي) خيربلي و (اي  فردي و جمعي به صورت دوگزينه     
نظرات داوران متخصص تعيين روايي محتوا گرديد و سپس بـا اسـتفاده از تكنيـك تحليـل عـاملي                    

ابزار تحقيق جهت سـنجش     . اكتشافي با چرخش واريماكس، روايي سازه آن مورد بررسي قرار گرفت          
 گويه است كه بـه سـه بعـد    18ساخته و مشتمل بر    جويي در مصرف برق نيز پرسشنامه محقق      صرفه

گـذاري آن بـه     شـود و نمـره    وسايل روشنايي، وسايل سرمايشي و وسايل سمعي بصري تقـسيم مـي           
اين مقياس نيز ابتدا با مراجعه به داوران متخـصص، تعيـين   . باشدمي) بلي و خير(اي  صورت دوگزينه 

نتـايج تحليـل عـاملي      . ي روايي سازه آن بررسي شـد      روايي محتوا گرديد و با استفاده از تحليل عامل        
منجر به استخراج دو عامل فردي      ) به دليل فقدان بار عاملي    ( گويه   3مقياس تعهد در نهايت با حذف       

تحليـل عـاملي مقيـاس      . كردنـد  درصد از واريانس سازه تعهـد را تبيـين مـي           45و جمعي گرديد كه     
منجـر بـه    ) به دليـل فقـدان بـار عـاملي        ( گويه   5 جويي در مصرف برق نيز در نهايت با حذف         صرفه

 درصـد واريـانس سـازه       2/46استخراج سه عامل روشنايي، سرمايشي و سمعي بـصري گرديـد كـه              
هـا بـا توجـه بـه نحـوه           جهت تعيين پايـايي مقيـاس     . كردندجويي در مصرف برق را تبيين مي      صرفه

ده شـد كـه مقـدار آن در مقيـاس            ريچاردسون استفا  -سنجش آنها از همساني دروني به روش كودر       
دهنـده پايـايي    به دست آمـد و نـشان      ) 63/0(و در مقياس تعهد     ) 67/0(جويي در مصرف برق     صرفه

  .رضايتبخش هر دو مقياس است

  هاي پژوهش  يافته
 .  ارائه شده است1هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش در جدول  شاخص

  هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش شاخص - 1 جدول

شاخص
  متغير

  گينميان

  3/8  جويي در مصرف برق صرفه
  6/6  تعهد
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 و ميـانگين  3/8 برابـر بـا    جويي در مصرف بـرق    دهد كه ميانگين صرفه    نشان مي  1نتايج جدول   
  . باشد مي6/6تعهد برابر با 

هاي پژوهش از ضريب     در آزمودني تعهد و صرفه جويي در مصرف برق        جهت بررسي رابطه بين     
  . ارائه شده است2ه خالصه نتايج آن در جدول همبستگي پيرسون استفاده شد ك

هاي پژوهش   در آزمودنيجويي در مصرف برق صرفه با تعهدضرايب همبستگي  - 2 جدول
)406N=(  

متغير
  متغير

  وسايل 
  روشنايي

وسايل 
  سرمايشي

  وسايل 
  بصري-سمعي

جويي در  صرفه
  مصرف برق

 488/0** 296/0** 319/0** 376/0**  تعهد فردي

 08/0 03/0 122/0* 007/0  تعهد جمعي

 364/0**  213/0**  287/0**  241/0**  تعهد
  )دو دامنه(دار است  معني01/0 همبستگي در سطح **

  )يك دامنه(دار است  معني05/0 همبستگي در سطح  *

هـاي آن   مقياسجويي در مصرف برق و كليه خرده      ، تعهد فردي با صرفه    2بر اساس نتايج جدول     
مقيـاس وسـايل سرمايـشي رابطـه        و تعهد جمعي تنها با خـرده      ) >01/0p (دار دارد رابطه مثبت معني  

هـاي آن رابطـه      مقيـاس جويي در مصرف برق و ساير خرده      و با صرفه  ) >05/0p(دار دارد   مثبت معني 
هاي آن رابطـه     مقياسجويي در مصرف برق و كليه خرده      همچنين، بين تعهد با صرفه    . دار ندارد معني

  ).>01/0p(ارد دار وجود دمثبت معني
بر ايـن   . باشد هدف اساسي پژوهش حاضر بررسي رابطه تعهد و صرفه جويي در مصرف برق مي             

بيني صرفه جويي در مصرف برق به عنوان متغير پنهان وابسته، بر اساس تعهد به       اساس، جهت پيش  
 1كـه در نمـودار شـماره        عنوان متغير پنهان مستقل، از مدل معادالت ساختاري استفاده شده اسـت             

  .منعكس شده است
در اين مدل، صرفه جويي در مصرف برق با استفاده از سه متغير آشكار روشـنايي، سرمايـشي و                   

.  اسـت  بصري تعريف شده و تعهد بر مبناي دو متغير آشـكار فـردي و جمعـي تعريـف شـده                   -سمعي
بـه لحـاظ    ) 4( با درجه آزادي     )5/10( دهد، مقدار كاي اسكوئر   بررسي نيكويي برازش مدل نشان مي     

با توجه به اينكه معنا دار شدن آماره كاي اسكوئر احتماال ناشـي             ). Sig=032/0(دار است   آماري معنا 
است جهـت نيكـويي بـرازش مـدل، از سـاير شـاخص هـا                ) 406(از بزرگ بودن اندازه نمونه تحقيق     

است كه نشان مـي دهـد       ) 064/0(شاخص ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد       . استفاده شده است  
كنند كه مـدل،     نيز تاييد مي   AGFI و   GFIهاي   به عالوه شاخص  . مدل داراي برازش مطلوبي است    
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بـر اسـاس    . هاي تجربي مورد استفاده، سـازگاري و توافـق دارد         داراي برازش مطلوبي است و با داده      
، )71/0(يل روشـنايي    نتايج به دست آمده، برآورد خطـا بـراي متغيـر آشـكار صـرفه جـويي در وسـا                   

به عالوه، مقدار خطـا بـراي متغيـر آشـكار تعهـد             . است) 81/0( بصري   -و سمعي  )85/0( سرمايشي
بار عـاملي متغيـر پنهـان وابـسته صـرفه جـويي بـا بعـد                 . است) 82/0(و تعهد جمعي    ) 79/0(فردي  

 توجه به مقـادير     است كه با  ) 43/0( و با بعد سمعي بصري    ) 39/0( ، با بعد سرمايشي   )54/0(روشنايي  
t      از سـوي ديگـر بـار عـاملي         . اند  هستند، اين بارهاي عاملي، قابل پذيرش      96/1 كه همگي باالتر از

 tاست كه با توجه بـه مقـادير         ) 44/0( و با بعد جمعي   ) 45/0(متغير مستقل پنهان تعهد با بعد فردي        
به عـالوه، بـا توجـه بـه         . ود هستند، هيچ يك از بارهاي عاملي رد نمي ش         96/1كه هر دو بزرگتر از      

 هستند اين امر نشان مي دهد روابط متغيرهاي پنهـان بـا             30/0اينكه كليه بارهاي عاملي، بزرگتر از       
است كـه   ) 55/0(ضريب علي تعهد بر روي صرفه جويي        . متغيرهاي مشاهده شده، با اهميت هستند     

دهد به ازاء هـر واحـد تغييـر در    مياين ضريب، معنا دار است و نشان   ) t=34/3( با توجه به مقدار تي    
ميزان خطاي متغير وابـسته     . آيدتعهد به چه ميزان در صرفه جويي در مصرف برق تغيير به وجود مي             

دهد برآورد انجام شـده داراي دقـت مناسـبي اسـت و             است كه نشان مي   ) 70/0(پنهان صرفه جويي    
  . در مصرف برق را تبيين نمايد درصد از تغييرات صرفه جويي30متغير مستقل تعهد قادر است 

   تعهد و صرفه جويي در مصرف برقمسير رابطه - 1 شكل

 
روشنايي

سرمايشي

سمعي بصري

صرفه جويي
برق

 تعهد

 فردي

 جمعي

55/0

71/0

85/0

81/0

54/0

39/0

43/082/0

79/0

45/0

44/0

70/0
  

AGFI GFI RMSEA P-value Df Chi-square 

96/0  99/ 0  064/0  032/0  4 5/10  
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سن، قوميـت، تحـصيالت و وضـعيت        (اي و جمعيتي     همچنين در تحقيق حاضر متغيرهاي زمينه     
جويي در مصرف برق جهـت       صرفهارد و ارتباط آنها با      به عنوان متغيرهاي كنترل در تحقيق و      ) شغلي

يب همبستگي پيرسـون    محاسبه ضر . وضوح بيشتر مدل اصلي تحقيق، مورد بررسي قرار گرفته است         
 رابطه  آنهابيانگر اين است كه بين      ) Sig، 092/0=r=064/0(جويي در مصرف برق      بين سن و صرفه   

ا بـه روش تحليـل واريـانس يـك طرفـه نـشان داد           هـ  آزمون مقايسه ميانگين  . معناداري وجود ندارد  
هاي  گروهو ) Sig، 62/0=F=539/0( مختلف تحصيلي هاي گروه،  )Sig، 62/0=F=539/0( ها قوميت

  . جويي در مصرف برق تفاوت معناداري ندارند فهبه لحاظ صر) Sig، 4/1=F=205/0( مختلف شغلي

  گيري بحث و نتيجه
كه فرد نـسبت بـه خـود و جامعـه احـساس التـزام و                ) 1996ن،ليد(تعهد به عنوان يك حالت رواني       

، نقـش مهمـي در تعيـين برخـي          )2000سن،؛مك گونيگل و جيمـ    1991جانسون،(كند  مسئوليت مي 
جويي تعهد، اثرات مثبتي بر صرفه    ) 1384نيا،  به نقل از صفاري   (به زعم كنزو و جانسون      . رفتارها دارد 

ايـن اسـاس، ايـن     بـر . جويانه در مصرف انرژي را تقويت كندتواند رفتارهاي صرفهانرژي دارد و مي
برد قابل طرح است كـه بـا        رويه انرژي رنج مي   فرض نظري در شرايط جامعه ايران كه از مصرف بي         

 . شودافزايش تعهد، تمايل به صرفه جويي در مصرف انرژي برق بيشتر مي
 اسـت كـه از      3/8رف بـرق برابـر بـا        جويي در مص  هاي تحقيق، ميانگين نمرات صرفه    بر اساس يافته  

جويي در مصرف برق در بين زنـان در سـطح           دهد كه صرفه  بيشتر است و نشان مي    ) 5/6(ميانگين واقعي   
بيـشتر  ) 5/4( است كه از ميانگين واقعي     6/6به عالوه، ميانگين نمرات تعهد برابر با        . متوسط رو به باالست   

دهـد تعهـد اجتمـاعي در سـطح         كه نشان مي  ) 1388(و مرادي   اين يافته با نتايج پژوهش ايمان       . باشدمي
بـه عـالوه،    . اين تفاوت احتماالً ناشي از تفاوت جامعه آماري دو پژوهش است          . پاييني است، همسو نيست   

ميانگين سني نمونه مورد بررسي در تحقيق حاضر به مراتب باالتر از پژوهش ايمان و مرادي است و نهايتاً                   
هـاي  همچنـين، يافتـه   . ر عالوه بر تعهد اجتماعي، تعهد فردي نيز مدنظر بوده است          اينكه در پژوهش حاض   

دار وجود دارد و تعهد قـادر       جويي در مصرف برق رابطه مثبت معني      تحقيق نشان داد كه بين تعهد و صرفه       
اين يافتـه بـا نتـايج پـژوهش احمـدي و همكـاران              . جويي را تبيين نمايد    درصد از تغييرات صرفه    30است

  . همسو است) 2011 (1و آلكات) 1384نيا، به نقل از صفاري(، كنزو و جانسون )1392(
جويي در مصرف برق را افـزايش و از ايـن           توان صرفه بر اين اساس، با آموزش و ارتقاء تعهد مي        

در تحقيق حاضر تالش بر آن بود تا اثر ساير          . طريق به يكي از مسائل اساسي كشور پاسخ مثبت داد         
جـويي در مـصرف بـرق       ي جمعيتي بر رابطه متغيرهاي اصلي پژوهش يعني تعهـد و صـرفه            متغيرها

شـود  جويي در مصرف بـرق پيـشنهاد مـي        با توجه به رابطه منطقي تعهد جمعي و صرفه        . كنترل شود 
 .تر مورد سنجش قرار گيردتر و دقيقتعهد جمعي در تحقيقات بعدي جامع

                                                           
1 Allocatt 
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